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

DIRVA (THE FIELD) 
ITTHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday in Clevelaftd by 

Ohio JJthuanian Publishing Co. 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, OMo 

Subscription per Year in Advance 
In the United States $2.0t 
In Canada $2.50 
Entered as Second-Class matter Decem
ber nth, 1915, at the Cleveland Postoffica 

under the Act of March 3, 1879. 
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NAUJOJI Tal * 

United Nations L 
pastatyta ant teisiu 
vėsių, pradėjo savo u Ą. 

Greta penkių didžiųjų, Į Sau
gumo Tarybą dar buvo išrink
tos šios valstybės: Australija, 
Lenkija ir Brazilija dviem me
tams ir Holandija, Meksika if 
Aigiptas vieniems metams. 

Britų užsienių reikalų mini
stras E. Bevin yra numatęs 
pasiūlyti pašalinti veto teisę iš 
Saugumo Tarybos ir sprendžia
mąjį balsą perkelti į naujosios 
Tautų Sąjungos plenumą (vi
sumos susirinkime). Tuo Be-
vin nori jnešti daugiau demo
kratiškumo | UNO ir užkirsti 
kelią anarchijai, i ką neišven
giamai veda veto teisės paliki
mas. 

Sovietų Sąjunga, kurios po
litika visuomet remiasi smur
tu ir jiega, jau pasisakė prieš | nauja organizacija, kurios 
ketinamą Anglų pasiūlymą. Įgyvendinimui Amerika su

tinka viską Rusijai paauko-
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Stalinas Trukdo Amerikai Pašto 

Susisiekimą su Vokietija 

Grn. MacArthuro Patarėjai Atvyksta laponijon 

IRANAS PRAŠO 
UNO PAGALBOS 

PRIEŠ RUSUS 

Londone, United Nations 
organizacijos posėdyje, bol
ševikų užpulta ir plėšoma 
Irano valstybė isakė savo 
delegacijai iškelti savo by
lą prieš užpuolike Sovietų 
Sąjungą. Tai bus pirmas" 
išbandymas ką reiškia ta 

NORI PRIVERST PABĖGĖLIUS GRYŽTI 

I RUSU OKUPUOTAS ŠALIS 

VETO teisė, mat, jiems yra 
labai paranki: jei Saugumo Ta
ryba, įgavus kiek kietesni nu
garkauli, mėgintų kur nors su
drausti bolševikų sauvaliavi
mą, Sovietų Sąjunga vetuotų 
tokį nutarimą, ir ta priemonė 
ątpultų: 

Jeigu gi butų įvestas demo
kratiškas daugumos principas, 
bolševikų veto liktų bereikš
mis. štai kodėl bolševikai ir 
pasišiaušė prieš tą veto panai
kinimo sumanymą. 

Jei tai, betgi, buvo lauktina 
iš bolševikų pusės, tai kiek ne
tikėtas yra Amerikos nusista
tymas, kuriuo irgi pasisakoma 
prieš veto teisės panaikinimą. 
Į tokį nusistatymą tegalima 
žiūrėti kaip į nenorą prisiimti 
atsakomybės del toli m e s n i ų 
naujosios Tautų Sąjungos dar
bų. Tai 'betgi išanksto palai
doja viltis iš naujosios organi
zacijos sulaukti ko nors dau
giau negu biurokratinis mecha
nizmas. O tai savu ruožtu rei
škia kad visi svarbieji klausi
mai ir toliau bus sprendžiami 
vienpusiškai. 

• 

VISETO PIRMININKAS 
SPAAK 

NEŽIŪRINT į tai kad Ame
rikos atstovai Londone balsavo 
už Sovietų Sąjungos pasiūlytą 
kandidatą į UNO viseto pirmi
ninkus, Norvegų užsienių rei
kalų ministrą, pirmininku bu
vo išrinktas Belgijos užsienių 
reikalų ministras Paul - Henri 
Spaak. Spaak pasirodė toks 
geras pirmininkas kad dabar 
net ir balsavusieji prieš jį, pir
moje eilėje Amerikiečiai, yra 
juo patenkinti. 

Galimas dalykas kad po šio 
pirminio pasisekimo jis bus 
siūlomas generalinio UNO sek
retoriaus vietai. Spaak yra ži
noma figūra ne tik Belgijos 
politiniame gyvenime, bet ir 
tarptautinėje politikoje. Jis 
buvo du kartu Belgijos užsie
nių reikalų ministru ir vieną 
kartą Jos ministru pirmininku. 

ti. 
Siiilo Atominę Komisiją 
U. S. Sekretorius Byr

nes iškėlė UNO konferen
cijoje pasiūlymą kad tuoj 
butų įsteigta komisija ato
minės energijos kontrolia
vimui ir prašė didžiųjų val
stybių naudoti savo galybę 
"šventam pasitikėjimui" vi
sų gerovei. 

Byrnes iš šavo pusės pa
tikrino Kongresą kad ato
minės bombos paslaptis bus 
išsaugota ir kad bent ko
kis planas apimantis ato
minės energijos paslaptį 
turės buti pirmiausia Kon
greso užtvirtintas. 

Visos 50 valstybių i šią 
konferenciją atsiuntė savo 
užsienio reikalų ministrus, 
tik viena Rusija nematė 
tam reikalo — vietoje Mo
lotovo Rusų delegaciją va
dovauja Gromyko. 

KOMUNISTAI AGI
TUOJA KARIUS 
GRYŽTI NAMO 

Washington. — Senato
rius Wherry (Neb.) iškėlė 
aikštėn kad Stalinas truk
do Amerikos žmonėms pa
siųsti paštu maistą į Vokie
tiją, kas yra tiesiog "kri-
minalis masinis marinimas 
žmonių badu", sako sena
torius. 

Sen. Wherry yra komite
te kuris dirba maisto Į Vo
kietiją siuntimo reikalu, ir 
jo patyrimai parodė kad 
Maskvos valdovų tikslas 
yra badu marinti Vokieti
jos žmones, tikrinant iš sa
vo pusės Vokiečiams esan
tiems po Rusais kad Ame
rika atsisako ir negali jų 
šelpti, tuo gi tarpu savo 
užimtose dalyse jie, plės
dami viską iš kitų, patiekia 
žmonėms nors kiek maisto. 

Bolševikai ilgai trukdė ir 
pabėgėlių pagalbos reikalą, 
norėdami priversti badau
jančius pabėgėlius gryžti į 
savo šalis, kurios bolševi
kų okupuotos. Tas reikalas 
betgi šiomis dienomis kiek 
pataisytas, nes Amerikoje 
gyvenanti pabėgėlių gimi
nės gali pasiųsti po 5 sva
rus reikmenų per savaitę j JAPONAI šio karo metu 
Amerikos zoną. ^ buvo paleidę 9000 balioni-

Sen. Wherry sako, pašto j mU bombų paveju i Ameri-
susisiekimas turėtų tuojau ką^ Tik 225 jų atneštos čia 

ir visai mažai nuostolių jos 

Amerikos armijos tarpe 
Europoje ir Kinijoje ko
munistai agitatoriai išvys
tė plačią propagandą rei
kalauti kad kareiviai butų 
kuogreičiausia paleisti va
žiuoti namo. ' 

Tą pradėjo aiškiai per
matyti karo vadovybė, ir 
imasi žygių kovoti su tuo. 

Kareivių paleidimas na
mon eina kaip gerktusia 
galima. Bet Maskva nori f Kanados, 
griebtis naujų užkariavimų1 

ir jai svarbu kad Amerika 
kuogreičiau ištrauktų savo 
kariuomenes. 

• * 
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Dešimties tautų komisijos nariai atvyksta i Japoniją tar
nauti Gen. MacArthuro patarėjais Tolimųjų Rytų komisijoje. 
Tie patarėjai vra atstovai: Britanijos, Naujos Zelandijos, In
dijos. Prancūzijos. Kinijos, U. S. A., Nederlandų, Australijos, 

KOMUNISTAI Ameriko
je reikalauja kad Gen. Mac 
Arthur butų iš Japonijos 
atšauktas; tada, sako, Ja
ponijoje galės pasekmingai 
veikti keturių valstybių ta
ryba Japonijai v kontroliuo
ti. Jie nori kad butų taip 
kaip Vokietijoje. 

PRASIDĖJO VISUOTINAS MISOS GA
MINTOJU STREIKAS 

#-

Chicago. — Sausio 16 d. 
sustreikavo visoje šalyje 
apie 300,000 skerdyklų dar
bininkų, kas suparaližiavo 
mėsos gaminimą 24 valsti
jose. Reikalaujama 
gos daugiau Į savaitę." 

SUSITVĖRĖ LVS 15-
TAS SKYRIUS 

Julius Smetona, kuris dar 
bartiniu laiku lankosi ry
tinėse valstijose, iš Bosto
no pranešė kad tautiniu 

EKONOMIKA 
Plieno Pramonėje gal 
bus Išvengta Streiko 

Darbo klausimas ir toliau 
lieka pagrindine po-karinio lai
kotarpio tema. Plieno darbi
ninkų streikas atidėtas vienai 
savaitei—iki Sausio 21, bet su
sitarimo ikšiol dar neprieita. 

Unija reikalauja 19V->c dau
giau į valandą ar $1.56 į die
ną, o plieno korporacija siūlo 
15c daugiau į . valandą arba 
•$1.20 į dieną. 

Toliau, plieno pramonė rei
kalavo pakelti plieno kainą $7 
tonui, o valdžia tesutiko pakel
ti $4. Taigi yra žymių skirtu
mų kuriuos dar reikės išlygin
ti kad neįvyktų visuotinis plie
no darbininkų streikas. 

GENERAL MOTORS 
SPIRIASI 

Prezidento Trumano paskir
tas fact-finding komitetas nu
statė kad General Motors kor
poracija gali pakelti savo dar
bininkams algas 171 i. '*r, nepa
keldama automobilių kainų. 

Nors, CIO buvo reikalavus 
30f/r, ji sutiko priimti tą ko
miteto pasiūlymą. Tačiau GM 
vadai, kurie išviso buvo nusi
statę prieš fact-finding proce
dūrą, ats!s|kė priimti pastarą-

J jį pasiūlymą, šito akivaizdo-
kuttniia'dl^in'nku skat South;jį, CI0 grąsina v„ sugryžti j 
čill'iki apie 916,000 visoje Bostone i®ikure LVS sky"Uavo senąjį reikalavimą—30. 

LIETUVIŲ PRITARIMAS 
REZOLIUCIJAI 

LIETUVIŲ pritarimas Wil
lis-Kelly rezoliucijai auga die
na iš dienos. Nežiūrint kai 
kurių musų politikierių prie
šingų balsų, didžioji Amerikos 
Lietuvių visuomenės dalis ryž
tingai pasisako už tą Amerikos 
Kongrese iškeltą Lietuvos lai
svės akciją. Kiekvienam yra 
aišku kad Amerikos Kongreso 
palankus žodis šiądien Lietu
vai yra labiau reikalingas ne
gu bent kada anksčiau. 

p. Grigaičio skerečiojimasis 

Rusų trukdymus atmetS 
Londono posėdyje UNO 

pradėjo nesiskaityti su So
vietų taktika trukdyti rei
kalų eigą jei kas neina pa
gal Maskvos planą. Tuo-
mi Maskva visada laimėjo 
nuo pat karo pradžios: so
vietų atstovai tuoj pareika
laudavo nutraukti svarsty
mus "gavimui instrukcijų" 
iš Maskvos, ir taip bolševi
kams sekėsi atsiekti savo. 

Net Amerika, kuri pra
džioje laikėsi Rusų pusėje 
prieš Anglus, dabar pradė
jo atvirai Rusams pasaky
ti kaip konferencija turi 
buti vedama. Bolše v i k ų 
delegatui, kuris siūlė atidė
ti Apsaugos Tarybos rin
kimus, nes tas nėjo pagal 
Maskvos plano, Byrnes pa
reiškė kad Rusija kaip ir 
visos kitos šalys turėjo pa
kankamai laiko pasirengti. 
Jei Rusija galėtų sulaikyti 
šį darbą, tai kiekviena kita 
valstybė bent kuriuo klau
simu turi lygią teisę su
tramdyti kitus balsavimus 
kurie kam nepatiktų. Bri
tai su tuo sutiko. 

Taip ir kitur butų buvę 
galima Rusus užkirsti jei
gu Amerika nebūtų bolše
vikams tupčiojus. 

buti atsteigtas nereikalau
jant visų Vokietiją oku
puojančių valstybių vienin
go sutikimo. 

Neleidimas pašto j Vo
kietiją užkerta Amerikoje 
gyvenantiems Vokiečiams 
šelpti ten savo gimines, kas 
nekaštuotų pačiai valdžiai. 

Sen. Langer taipgi pada
rė panašų pareiškimą, kal
tindamas "Amerikos valdžią 
už klausymą Maskvos ir 
prisidėjimą prie sužinio vi
suotino priverstino žmonių 
kankinimo badu. 

tepadarė. 

ORO linijos Amerikoje 
pradės veikti taip tankiai 
kad tuoj nereikės pasažie-
riams daryti jokių rezerva
cijų. 

UNRRA skiria Lenkijos 

VIENAS Amerikos mi-
litaris atstovas Vokietijoje 
padarė $60,962 pelno iš vy
no. Jis pirko viename mie
ste ir pardavė kaimyniško 
miesto burmistrui. Tas vir
šininkas suimtas. 

PREZ. TRUMAN parei
škė Kongresui kad Ameri
ka pati viena privalo tvar
kyti ir valdyti svarbias sa
las Pacifike, atimtas iš Ja
ponų. 

LENKIJOJE komunistų 
uždrausta minėti popiežių 
bažnyčiose iš sakyklų ir 
spaudoje, kaip praneša su-
gryžęs iš Lenkijos Chica-

šelpimui 472 milijonus do-įgietis kunigas, kuris ten 
lariu. važinėjo šelpimo reikalais. 

Greito streiko baigimo 
viltys pranyko kai unijų 
vadai atmetė siūlymą dar
bininkams gryžti dirbti, o 
derybas vesti toliau. 

Streikas vedamas svar
biausia prieš keturias di
džiąsias skerdyklas: Swift, 
Armour, Wilson ir Cudahy. 

PLIENO streikas atidė
tas savaitei laiko. CIO su
tiko streikavimo laiką už
vilkinti, pareikalavus loV-iC 
i valandą algų pakėlimo 
"apie 800,000 plieno darbi
ninkų. 

TELEFONO streikas su
laikytas, bet New Yorke 
streikuoja 7,000 Western 
Union telegrafo tarnauto
ju 

ELEKTROS industrijoje 
streikuoja apie 200,000 Ge
neral Motors, Westinghou-
se ir kitų darbininkų. 

r iUS..  ^ j  General Motors siūlė pakelti 
Tai Jau lp-tas LVS sky- algas 10%. CIO tą pasiūlymą 

rius ir šeštas Naujojoje! atmetė ir Lapkričio 21 pradė-
Anglijoje. 

VOKIETIJOJE pereitą 
savaitę buvo susekta nužu
dymas trijų aukštesnių U. 
S. karių, padegtame name. 

Šiomis dienomis paaiškė
jo kad jie buvo nužudyti 
Amerikiečių karių varan
čių platų juodos rinkos biz
ni vogtais Amerikos armi
jos reikmenimis. Tie nužu
dyti viršininkai buvo nuvy
kę tyrinėti. 

SLOVAKIJOJE 169 vie
tose siaučia dėmėtoji šilti
nė, kuria matomai užkrėtė 
Rusai raudonarmiečiai sa
vo utėlėmis. 

Amerikos Delegacija Išvyksta į Londoną 

jo savo didžiuli streiką. 
Atrodo kad kaip laikiną su

sitarimą CIO butų galėjus pri
imti GM pasiūlymą, o vėliau 
butų galėjus reikalauti papil
domų algos pakėlimų. Dabar 
gi, jei streikas dar kurį laiką 
pasitęstų, darbininkai bus pra
radę tiek pinigų kad jokie pa
kėlimai jiems tų nuostolių ne
galės atlyginti. Gi kainoms 
krašte, kylant — kiek jos kils 
niekas negali pasakyti — po 
kurio laiko ir vėl nauji algų 
sureguliavimai gali buti reika
lingi. Tat ir 30algų pakė
limas vargu ar visam laikui iš
spręstų padėtį. 

Šito akivaizdoje, tokie aš
trus CIO reikalavimai ir jos 
suorganizuoti streikai, nors ir 
nėra visai be pagrindo, neat
neša nieko gera, o tik blogina 
bendrą ekonominę krašto pa-

ALIEJAUS industr i j o s 
25,000 darbininkų, kurie 
priklauso prie CIO, faktų 

r M streikas nadarė nuo- siirinkimo komisija siūlo j dėti. 'Tiek darbininkai, tiek 
GM streikas padai e llUO 1)a],eĮt; aĮgas lg' <. I darbdaviai, tiek visi šalies rei-

stolių darbininkams jau i_ —- ———— kalai nuo to nukenčia, ir vie-
apie $75,000,000. _ I ITVtA t n i n t ė l i a i s  l a i m ė t o j a i s  i š e i n a  k o -

Iki Liepos šių metų ar
mija paleis 8,000,000 vyrų. 

prieš Lietuvos laisvės akciją 
Amerikos Kongrese, išskyrus 
jo aklus pasekėjus, vertinamas 
kaip aiškiai prieš Lietuvos 
Respublikos interesus nukreip
tas žingsnis. 

Per streiko laikotarpi li-! 
H ko nepadirbta apie 60,000 

\ automobilių. 
FORD pasiūlė savo dar

bininkams 17V-JC Į valandą 
mokesties daugiau; unijos 
vadai reikalauja 19MiC ir 
tik dviejų centų skirtumas 
kol kas neleidžia susitaiky
ti ir baigti streiko.^ 

MIRĖ 14. Welch, W. Wa. 
—Angliakasvklos sprogimo 
pprogime žuvo 14 darbinin i ^ 
kų iš 267 buvusiu šafte; su-'4 

žeista 36 darbininkai. 

UNO Patarėjas 

Vaizde parodoma keturi Amerikos delegatai j United Na
tions konferenciją, Londone, kurie išplaukė Sausio pradžioje. 
Iš kairės į dešinę: Sen. Tom Connally, Sen. Arthur Vanden-
berg, buvęs State Secretary Edw«ur4 Sietinius, ir poni Elea
nor Roosevelt. : 

AMERIKOS bizniui su 
Japonija durys bus uždary
tos dar per daug mėnesių, 
kaip iš Gen. MacArthur'o 
štabo pranešama. 

Lt, Gen. Matthew B. Ridg-
\vay, Viduržemio juros karo 
komandierius, paskirtas atsto
vauti Gen. Eisenhower United 
Nations konferencijoje Londo
ne. Jis taipgi tarnaus Amęri-

Įkos delegacijos patarėju UNO. 

munistai, kurie tik ir siekia 
kelti krašte nepasitenkinimą ir 

Į kiršinti vieną visuomenės da
lį prieš kitą* ** 

DIDIEJI SUNKUMAI — 
ATEITYJE 

Taigi didžiosios problemos 
lieka neišspręstos ir toliau. Jos 
stingdo krašto ekonomini gy
venimą, diena iš dienos grasin
damos Įvairiais nepritekliais. 
Tai ugdo gyventojų nepasitikė
jimą ateitimi ir paraližiuoja jų 
kuriarrasias jiegas. Niekas ne
nori tiesti didesnių planų atei
čiai, jei nėra tikras del ateities. 

O to tikrumo jausmo nebus 
kol didysis netikrumo nešėjau 
— komunizmas — nebus siį* 
naikintas iš pagrindų. K# 
bent vienoje pasaulio dalvj® 
viešpatauja ekonominė vergu* 
vė tol nei vienoje pasaulio da
lyje negali buti pastovaus geft* 
būvio. 

^ f.' X, *, Ml': 
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EENNSYLVANIJOJE Detroit, Micfe., Naujienos 
PITTSBURGH Tarnauja Karo Laive 

PLIENINĖS DIRBI 

Pittsburgho plieno industri
ja buvo visiškai pasirengus, di
deliam streikui ir artėjant nu
statytai streiko dienai darbai 
visai buvo sulėtėję. Tačiau 
kaip tik paaiškėjo kad strei
kas savaitei atidėtas, darbai 
vėl pradėjo eiti platesniu mas
tu. 

Yra viltis Mad streiko bus 
išvengta ir kad pradėtos dery
bos tarp U. S. Steel Corp. at
stovų ir CIO unijos vadų bus 
baigtos susitarimu. 

Pittsburgho distrikte ištiko 
tik vienas streikerių susirėmi
mas — tai Ambridge, kuomet 
ryto metą darbininikai pradėjo 
eiti į darbą American Bridge 
Co. dirbtuvėse, kiti, kurie bu
vo pasirengę streikui, pastojo 
aniems kelią, nežinodami dar 
kad streikas neįvyks. 

tf.V,1r»r*,v»į. 
* 

PABĖGĖLIAI DANI
JOJE DĖKOM UŽ 

DIRVĄ 

NUMIRĖ PRIE GRABORIAUS 
NAMŲ 

Sausio 11, graboriaus name, 
ant W. Liberty avenue, ištiko 
gaisras. Tuoj pradėjo atva
žiuoti ugniagesių aparatai. 

Iš vieno ugniagesių automo
bilio iššoko ugniagesių kapito
nas komanduoti gaisro gesini
mą. Jis tik išlipęs ant šaligat
vio sukniubo ir mirė. Tai bu
vo Capt. John Lauderbaugh, 
64 metų amžiaus. Ugniagesių 
komandoje ištarnavo 41 metą. 

APKALTINTA ŽUDYSTĖJE 

Pereitą Liepos 25 d. nuo už
puolimo ir sumušimo laike api
plėšimo mirė George Schnel-
bach, 71 m. amžiaus. Suimtas 
ir nuteistas buvo vienas neg
ras. Bet dabar toje žudystėje 
ir apiplėšime susekta ir viena 
15 metų amžiaus negrė mer
gaitė, kuri su tuo plėšiku kar
tu atliko to žmogaus užpuoli
mą. Ji nuteista antro laips
nio žmogžudystėje. 

P/Mate Edith Cramp, duktė 
Ma j. Cramp, iš Chester, Pa., 
pirmutinė mergina kuri užima 
aktyvę pareigą ant karo laivo, 
Pacifiko vandenyse. 

YOUNGSTOWN, O. 

PLIENO STREIKAS NE
ĮVYKO 

Rašant šią korespondenciją 
man yra linksma kad planuotas 
plieno industrijos streikas ne
įvyko ir gal bus išspręsta de
rybų keliu visi nesusipratimai. 

Kaip buvo girdima iš radio 
ir matyti iš spaudos žinių, tai 
valdžia Washingtone dirbo pra
kaituodama kad šis negeisti
nas streikas neįvyktų, kaip bu
vo nustatyta Sausio 14 dienai. 

Plieno kompanijoms OPA 
sutiko leisti pabranginti plie
ną $4.00 tonui, kad galėtų mo
kėti darbininkams daugiau al-
4?U-

Tačiau iš patikėtini] šaltinių 
ėjo žinios kad kompanijos ne
sutiks pakelti darbininkams po 
$2 j dieną jeigu negaus leidi
mą iš OPA pakelti plieno kai
ną po $7 tonui. 

Youngstown Sheet & Tube 
Co. pasiruošė streiko metu va
ryti darbus, suveždama į dirb
tuves daug maisto ir įvairių 
padargų prilaikyti dirbtuvėse 
tuos kurie streiko metu sutiks 
dirbti. Tai tiek šį sykį. Rep. 

VIENIJASI RANKAI 

Du Pittsburgho bankui — 
Peoples - Pittsburgh Trust Co. 
ir First National Bank, susi
deda į vieną, ir jų abiejų tur
tas sudarys 400 milijonų dola-
rių sumą. Tokiu budu susida
rys didelis bankas kuris lenk-
tyniuos su Meliono bankais. 

TRAFIKO MIRTYS PAKILO 
Per pusmetį iki Lapkričio 

pabaigos, Pennsylvanijoje tra-
fiko nelaimėse užmuštų žmo
nių skaičius žymiai pakilo, su
darydamas aukščiausį laipsnį 
kokis kada buvo. 

Per Lapkričio mėnesį užmuš
ta buvo 175, o 1944 metais už
mušta tik 124. 

Gruodžio mėnesį manoma bu
vo užmuštų irgi apie 170. 

MAINEIIIAI VIS DAR 
LAUKIA 

Streikavę angliakasiai Penn
sylvanijoje vis dar laukia pa
tvarkymo ar jiems turi buti 
mokama bedarbės atlyginimas 
už streikavimo laikotarpį, kaip 
mokama kitiems bedarbiams. 
Valstijos įstatymas leidžia mo
kėti bedarbės atlyginimą strei-
keriams jeigu streikas užsitę
sia daugiau kaip penkias sa
vaites. Tas angliakasių strei
kas betgi buvo trumpesnis. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

t f 

A|iieiikos Konstitucija Angliškoje 
kfdboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
epi Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
fr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi-
Blmą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
f§2 N. 6th St. Philadelphia 6 Pa 

THOMAS, W. VA. 
MIRĖ. čia pasimirė ilgame

tis šio miestelio gyventojas Jo
nas Milkintas, arti 100 metų 
amžiaus. Liko žmona, keli su-
nai — Jonas, Petras, ir Anta
nas, visi jau senyvi. Palaido
tas Thomas katalikų kapinė
se. Velionis iš Lietuvos paėjo 
Tauragės ap., Kaltinėnų par.. 
Varsėdžių filijos. 

Mirė taipgi Lietuviams ži
nomas Davis kasyklų perdėti-
nis, po kuriuo daug Lietuvių 
dirbo ir kuris su Lietuviais ge
rai sugyveno. Jis nemokėjo 
rašyti, bet buvo kasyklų supe
rintendentas. 

Mirė čia ir W. Virginijos se
natorius, kuris čia turėjo savo 
palocių ir jame gyveno. 

Kitados Thomas buvo garsus 
West Virginia valstijos mies
tas, iš apie 300 gyventojų di
desnė pusė buvo Lietuvių, čia 
yra katalikų bažnytėlė, tulą 
laiką joje klebonavo Kun. Jak-
štis. Dabar čia liko vos kelios 
Lietuvių šeimos. Anglis kasy
klose išsibaigė ir jos užsidarė. 
Darbininkai dirba apielinkės 
kasyklose. Kalnas. 

M. Brakas, Danijos Lietuvių 
Komiteto pirmininkas, prisiun
tė sekančio turinio padėką už 
siuntimą Lietuviams pabėgė
liams Danijoje Dirvfcs: 

"Nuoširdžiai dėkoju visų Da
nijoje esančių Lietuvių vardu 
Tamstoms, pona Redaktoriau, 
už siuntinėjimą mums savait
raščio Dirvos. Ji eina pas mus 
iš rankų į rankas, iki visiškai 
suplyšta. Lietuviškos spaudos 
mums tiek pat trūksta kiek ir 
kitų dalykų. 

"Jusų laikraščio skiltyse ap
rašoma politinė veikla palaiko 
mumyse laisvės viltis ir kelia 
pasididžiavimą musi§ tautie
čiais užsienyje". 

NEW HAVEN, Conn. 

SURŪPINO LIETUVIUS 
Ir vietos Amerikiečių spau

da patalpino pranešimą kuria
me daroma išvedžiojimų kad 
Amerika ir Anglija gali šiais 
metais pripažinti ir galutinai 
atiduoti Lietuvą, Latviją ir Es
tiją Rusijai. Nors iki šiol tik
rinama kad tų tautų stovis pa
silieka tas pats po senovei, bet 
jeigu bolševikai gali išreikalau
ti pripažinimo jų globai kitų 
net didesnių šalių tai gali pri 
eiti ir prie išpildymo šito rau
donųjų reikalavimo. 

Tas kartu reikštų paliuosavi 
mą ir pavedimą Rusijai Lietu 
vos užšaldytų Amerikoje pini
gų ir panaikinimą Atstovybės 
ir konsulaturų. 

Tas straipsnis labai surupi 
no vietos Lietuvius. 

APIE LAIKRAŠČIŲ SIUN
TIMĄ. Dirvoje buvo pažymė
ta kad Lietuvos pabėgėliai no
ri gauti Amerikos laikraščių, 
ir raginama skaitytojai parem
ti tą tikslą. Bet nebuvo pa
duota vardų ir adresų kas pra
šo Lietuviškos spaudos. Jei 
butų paduota tokie adresai ga
lima butų jiems laikraštis pa
siųsti. Ch„ Križevičius. 

Nuo Redakcijos: Iki šiol iš 
paskirų asmenų gauti prašymai 
siuntinėti Dirvą buvo galimi 
patenkinti tik jei pabėgėliai 
randasi Prancūzijoje. Šveicari
joje ar kitoje kurioje laisvoje 
šalyje. Iš Vokietijos gaunama 
prašymai, bet iki šiol jų nebu
vo galima patenkinti. Dirva 
siunčiama tik pabėgėlių komi
tetams ir tai ne po vieną bet 
po kelis egzempliorius. Komi
tetų valdyba padalina laikraštį 
tarp pabėgėlių, ir jie didžiau
siu pasitenkinimu skaito, kaip 
iki šiol iš paskirų vietų buvo 
atsiliepta ir kaip vienas laiš
kas telpantis šiame Dirvos nu
meryje vėl tai patvirtina. 

• DRUSKA vartojama įvai
rių chemikalų išdirbime dau
giau negu kokie kiti mineralai. 

LIETUVIŲ VIENET# ? 
PASIRYŽIMAS 4 V ; 

Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus Lietuvių vienetas savo 
metiniame susirinkime Gruo
džio 27, nusitarė palaikyti sky 
rių. Nutarta dalyvauti meti 
nėje rinkliavoje,* surengti sky 
riaus vakarėlį Kovo 17, ir, ži
noma, gauti kiek galima nauju 
narių. Susirinkime 10 nariu 
užsimokėjo už šiuos 1946 m. 

Perrinkta vieneto valdyba, 
kurią dabar sudaro: pirminin
kė Malvina Smailienė: vice pir
mininkė — Julė Juodvalkienė; 
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raštininkė — Marė Sims; iždi
ninkė — Magdalena Greivienė: 
organizatorė — Bessie Keblai 
tienė. 

Išrinkta ir vakaro rengimo 
komisija: B. Keblaitienė, M. 
Greivienė, A. Gustaitienė, M. 
Smailienė ir M. Sims, ši ko
misija jau platina Kovo 17 d. 
rengiamo vakarėlio tikietus. 

Prie progos noriu paminėti 
kad Amerikos Raudonasis Kry
žius jau senai uždarė mezgimo 
ir siuvimo punktus. Reiškia 
musų vienetui nieko neliko da
ryti kaip tik kelti R. K. vaju
je pinigus. Tą skyrius nusita
rė daryti. 

MOTERYS IMASI 
B ALF MEZGIMO 

B ALF 76 skyrius pradėjo 
mėgsti megstinius Lietuvos pa
bėgėliams. Tai svarbus dar
bas ir vertas žmonių paramos. 
Skyriaus pirmininkė Elzbieta 
Paurazienė pasirūpino siūlais, 
kurių gauta 90 svarų, ir dabar 
prašo moteris talkon mezgimui. 

Jau apie 12 moterų pradėjo 
mėgsti, bet tai negana. Turė
tų visos Lietuvės moterys ge
rai apsigalvoti ir stoti į dar
bą, ne dešimtimis bet šimtais. 

Aš esu kviečiama mėgsti ir 
rodos tikrai reikėtų padėti, bet 
jau ir aš neapsidirbu: daug 
visokiu rašymų, veikimų. O 
mes turime moterų kurios tu
ri aibes liuoso laiko, jos rodos 
galėtų bent mezgimui ar siu
vimui dalį savo laiko paaukoti. 

Skyriaus valdyba tikrai pa
sišventusiai dirba.-" Neatleis-
damos renka drabužius, maistą 
ir rengia įvairius vakarus lėšų 
sukėlimui. Jos ir dabar ruošia 
vakarą Sausio 23, tikisi ir lau
kia gausios žmonių paramos, 
šis skyrius turi atitinkamas 
komisijas savo darbams vyk
dyti, bet neabejotinai valdybai 
tenka to darbo daugiausia. 

LAIŠKAS Iš LIETUVOS 
Vienas musų kaimynas gavo 

laišką iš Lietuvos nuo saviškių, 
kuriame rašoma kad Šiaulių, 
Kuršėnų ir Papilės miestai yra 
apgriauti ir apdegę. Kuršėnų 
miesto nukentėjęs pats cen
tras nuo šiaurės-vakarų pusės 
iki turgavietės. 

Tarp Kuršėnų stoties ir mie
sto buvo Rusų-Vokiečių mūšio 
laukas. Einant iš stoties ties 
miestu matosi tik kaminų stie
bai ir griuvėsiai. 

Rep. 

Naujas Tyrinėtojas 

Seth W. Richardson, Repu-
blikonas, buvęs Gen. Prokuro
ro padėjėjas, tapo paskirtas 
vyriausiu Pearl Harbor tyrinė
toju, vietoje atsistatydinusio 
William D. Mitchell. 

VETERANŲ ŠOKIS 
Detroito Lietuviai Veteranai 

rengia pirmą metinį balių, bu
vusioje Lietuvių salėje, šešta
dienio vakare, Sausio 19. 

Lietuvių Moterų Klubas tu
rės savo metinę vakarienę šeš
tadienio vakare, Sausio 19. 

Karui pasibaigus, moterys 
savo vakarienes vėl atnaujino. 

TIRIA LIETUVIŲ IMI
GRACIJOS Į KANA

DĄ GALIMYBES 

žinomas Lietuvių veikėjas J. 
J. Bachunas, susirupinęs Lietu
vių pabėgėlių likimu, atsiklau
sė Kanados valdžios ar ji ne
sutiktų įsileisti Kanadon 1000 
Lietuvių pabėgėlių šeimų ir ar 
neaprupintų jų žeme. 

šiomis dienomis p. Bachu
nas gavo iš Kanados kasyklų 
ir išteklių ministr® J. A. Glen 
atsakymą kad, susisiekimui 
tarp Europos ir Kanados teb
esant nenoramaliam, tokio di
delio imigrantų skaičiaus at
gabenimas dabartiniu metu bu
tų neįmanomąs. Kas del že
mės gavimo, Glen atsakė kad 
tie reikalai iš federalės admi
nistracijos perėjo į provinci
jų administracijų žinią, bet ir 
jos žeme aprūpinančios pirmo
je eilėje senus vietos gyven
tojus, o ne imigrantus. 

Taigi atrodo kad bent tuo 
tarpu didesnės Lietuvių imi
gracijos į Kanadą klausimas 
atpuola. Mintis betgi yra svei
ka ir, susisiekimui su Europa 
sunormalėjus, Lietuvių imigra
cijos į Kanadą klausimą reik
tų atgaivinti. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka!) 

Susikalba su motina telegrafo ženklais 

1915 METAIS padaryta re 
kordas minkštos anglies indus
trijoje. Sakoma kad iki gal" 
1945 metų pagaminta minkštos 
anglies apie 570,000.000 tonų— 
daugiau negu buvo pagaminta 
visur kitur pasaulyje sudėjus 
į vieną. 

Toks rekordas pasiekta ne
žiūrint darbo jiegų trukumo, 
nes darbininkų skaičius kasyk
loje buvo pasiekęs žemiausi 
laipsnį bėgyje pastarų 42 me
tų. 

Sakoma kad anglies indus
trijai dar dabar trūksta 30.000 
angliakasių, ir kasyklos galėtų 
sunaudoti bent 50^000 darbi
ninkų tuojau. 
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NEWARK, N. J. 

State Department 
Atsakymas 

Amerikos Lietuvių Tautinin
kų Centras pasiuntė State De
partments telegramą reikale 
jau žinomo Pabaltijo pabėgėlių 
incidento, kuriuos Sovietai pa
reikalavo iš Švedijos grąžinti. 

Telegramą pasirašė A. S. 
Trečiokas, pirmininkas, ir J. 
Sagys, sekretorius. 

Gruodžio 27, 1945, State Be-
partmento buvo prisiųstas at
sakymo laiškas, kuriame nors 
sakoma kad Amerikos valdžia 
negali kištis į švedų-Rusų rei
kalus, tačiau primena kad su-
lyg paskutinių žinių iš Stock-
holmo, ten svarstyta tų asme
nų išgabenimo atidėjimo klau
simas ir jų kiekvieno stovis 
bus sprendžiamas paskirai. 

(Nuo Red.: Skaitykit strai
psnį Dirvos korespondento iš 
Švedijos tų pabėgėlių reikalu.) 
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šis 15 metų jaunuolis, Jimmv Sarchet, iš Detroit, Mich., 
amžinai sužeistas strėnose, nuo ko jis niekad nebus išgydytas, 
susikalba su savo motina Morse telegrafo ženklais. Daktarai 
nustojo vilties jam atgauti kalbą ir girdėjimą, ir ^is niekad 
negalės vaikščioti ar sėdėti. 

• KANADA yra trečia di
džiausia valstybė pasaulyje že
mės plotu ir didžiausia Ameri
kos valstybių tarpe. 

PAMPIKAS„. Vincas, 53 metų, 
mirė Sausio 3, Cleveland, O. 
Išvežtas • palaidoti į Brad-
dock, Pa. - ^ 

TIMINSKIENfi Adelė (Petru
lytė), viduramžė, mirė Bed
ford, O. (Janiūnų k. Panev. 
par.) Amerikoj išgyveno 81 
metus. 

MONTVILIENĖ Ona, mirė 11 
Sausio, Waterbury, Ct. Ilgą 
laiką gyvenus Cleveland, O. 
(Marijampolės aps. Kidališ-
kių k.) 

MAŽAIKA Ernestas, 35 metų, 
mirė Gruodžio 10, Waterbu
ry, Conn., kur buvo gimęs 
ir augęs. „ , 

PUSKUNIGIS Jonas, 68 metų, 
mirė Lapk. 24, Edwardsvil-
le, Pa. (Vedagiškių k.) 

BUBNIENĖ Jieva, 53 m., mirė 
Liepos 5, 1945, Minersville, 
Pa. (Kalvarijos p. Agonių 
kaimo.) 

KRIŽEVIČIUS Jeronimas, 59 
m., mirė Gruod. 10, Worces
ter, Mass. (Vilkaviškio ap.) 

SAMOLAITIS Kazys, 67 metų, 
mirė Lapk. 27, Lorain, O. 

RAIŽIS Kastantas, 60 m., mi
rė Rugp. 3, Warehouse Po-

. int, Conn. 
JAKUBAUSKAS Justinas, mi

rė Gr-uod. 24, Camden, N. J. 
ALEKSONIS Antanas, mirė 8 

Gruodžio, Lawrence, Mass. 
(Seinų ap. Racielių k.) Ame
rikoj išgyveno 34 m. 

PALIAKAS Vincas, pusamžis, 
mirė Gruod. 24, Chicago j e. 
(Utenos aps. Anykščių par. 
Čekanių k.) Amerikoj išgy
veno 34 m. 

MIKALAUSKAS Petras, pus
amžis, mirė Gruod. 24, Chi
cagoj. (Panevėžio ap. Nausė
dos k.) Amerikoj išgyveno 
86 m. 

TAMONIS J., mirė Gruodžio 
mėn., Bridgeport, Conn. 

VALANČIUS Adomas, 60 m., 
mirė Gruod. 7. Philadelphia, 
Pa. 

GUDAVIČIUS Vladas, 44 me
tų, mirė Gruodžio 11, Phila
delphia, Pa. 

JUCIENĖ Ona (Martinaitė), 
pusamžė, mirė Gruodžio 24 
Chicagoje. (Laukuvos par. 
Tauragės ap.) 

VALUSKIS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 26, Chicagoje. 
(Telšių ap. Plungės par.) 

BARTKUS Antanas, pusamžis, 
mirė Gruod. 25, Chicagoje. 
(Kėdainių ap. Grinkiškės p. 
šašelių k.) 

ZAKARAUSKIENĖ Magdale
na, 101 metų, mirė Gruod 
27, Chicagoj. (Suvalkų ap.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

ŽIDANAVIČIUS, Kun. Juozas, 
79 m., mirė Gruodžio 26 d., 
Amsterdam, N. Y. (Suvalkų 
rėd. Seirijų par.) 

BARANAUSKIENĖ E 1 z bieta 
mirė Gruodžio m., Mahanoy 
City, Pa. 

YARAšlENĖ Ona, mirė Gruo
džio m., St. Clair, Pa. 

MALAKAUSKAS Antanas, mi
rė Gruodžio m., Shenandoah^ 
Pa. 

SMELSTORIUS Motiejus, 82 
m., mirė Gruodžio m., Miary-
ville, 111. 

ŽIDŽIUNAS Petras, 47 metų, 
mirė Lapkr. 29, Montreal, 
Kanadoj. (Panevėžio ap. Va
doklių par.) 

BENDER Eva (Sinkevičiūtė), 
seno amž., mirė Gruodžio 22, 
Chicagoj. (Suvalkų r.) A-
merikoj išgyveno 60 m. 

NEVERAUSKAS Jurgis, mirė 
Gruodžio m. Gilberton, Pa. 

KUZMA Steponas, pusamžis, 
itiirė Gruodžio 21, Chicagoj. 
(Panev. ap. šilagalės k.) 

SABALIENĖ Ona, 40 m., mi
rė Gruodžio 1, Haute, 
Ind. -"v' 

ROMANAS Povilas, mirė Gr. 
1, Schenectady, N. Y. (Kė
dainių ap. Surviliškį p. Mie-
genų k.) 

TALUšIENĖ Ona, 63 m., mi
rė Gr. 14, Philadelphia, \Pa. 

VENSAUSKIENĖ Jieva, mirė 
Gruod. 6, Wilkes-Barre, Pa. 

ŠMULKŠTIS Zakarijus, mirė 7 
Gruod., Kingston, Pa. 

BURBIENĖ Katrina. mirė 12 
Gruod., Kingston, Pa. 

SINKEVIČIUS Juozas, mirė 7 
Gruod., Edwardsville, Pa. 

KRUNGLEVIČIUS (Krug e r ) 
Adolfas, 51 m., mirė Gruod. 
SI, Elizabeth, N. J. Palaido
tas Sausio 2, su bažnytinė
mis pamaldom. Gimęs She
nandoah, Pa. Jo tėvai persi
kėlė į čia 40 metų atgal ir 
visą laiką čia gyveno. Jo 
imona, Mercella, mirė metai 
atgal. Paliko sūnų, Joną, 
nesenai gryžusį iš karo, du 
brolius, Juozą ir Vincą, sese
rį Brigitą Gordon, visi Eli-
zabethe. A. K. 

Palangos Trejanka 
Yra tai augalinis sutaisymas, su

sideda grynai iš šaknelių, lapų, žie
dų, sėklų ir žolių. Veikia ant kuno 
organų taip kad pavartojus ją tulą 
laiką žmogus erauna naujų jiegų ir 
energijos. Kiekvienas kas tik nori 
buti visada sveikas, turėtų vartoti 
Trejanką. *Nrės tai geriausias vais-
ta nuo dispepsijos, vidurių užkieti'-
tėjimo, nerviškumo, stokos apetito, 
širdies supykimo, neuralgijos, pilvo 
sugedimo, reumatizmo, neuralgijos, 
kosulio, gerklės skaudėjimo, karščia
vimo, krupo, blogo upo, bendro nu
silpimo, inkstų ir kepetių ligos. 

Kaina su prisiuntimu $1.00. 
Pataba: Kartu su orderiu siųskit 

ir pinigus, kitaip orderis nepildomą. 
FLORAL HERB CO. Dept. 7 

Box 305 Clinton, Ind. 

Dirvoa 

1946 METAMS 
KALENDORIAI 
Mergaitė su Dideliu Suniu 
Briedžiai prie Upelio 
Trys Vaikučiai žaidžia 
Upė tarp Kalnų 
U. S. Vėliava ir Erelis 
Gen. Eisenhower 
Meškos Kalnuos® 
Gražuole 
Darius ir Giržnas 
Lietuvos Karžygiai 
Lietuvos Pirmieji Vadai 
Lietuvos Ūkio Vaizdas 
Lietuvaitė su ' Vėliav* 
Kražių Skerdynė 

.Angelas Sargas 
..Šventoji Šeima 

Tfys Karaliai 
Kristus Alyvų Darže 

„..Kristus su Avelėmis 
..Šv. Marija "Mojinė'5 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

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

OFISO TELEFONAS: MAin 177*. 

; Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio^ PfctaraBvima* ir iipiklp* 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikat i 

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

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- •• 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Tcįdel pirma !! 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

if Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L f S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estąg|| 

? 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 f 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevilksim! 

Stokime į Darbą Pravedi-
mui Kongrese Willis ir 

Kelly Rezoliucijų 
RAŠYKIM LAIŠKUS SAVO KONGRF.S-

MANAMS PRAŠANT BALSUOTI UŽ 
LIETUVOS LAISVĖS REZOLIUCIJAS 

Tos -Rezoliucijos yra:'House Resolution No. 390, ir 
Senate Con. Resolution No. 40 

\ 

Per visą laiką nuo 1940 metų dirbę už Lietuvos Ne
priklausomybės apgynimą, mes Amerikos Lietuviai at
likome eiles visokių darbų kurie buvo sulyg tos dienos 
reikalavimų. 

Dabar prieš mus stovi vienas svarbus darbas, ku
ris yra bene lengviausias mums atlikti — tai pravedimas 
U. S. Kongrese Senatoriaus Willis Senate Con. Resolu 
tion 40, ir Atstovo Kelly House Resolution No. 390. 

Tas darbas yra lengvas todėl kad reikalinga tik pa
rašyti laišką ar atvirutę savo Distrikto Kongresmanui 
ir savo Valstijos abiem Senatoriams. 

Šiuo atveju nereikia jums niekur važiuoti ir laiko 
gaišuoti. Senatorių ir kongresmanų vardus gausit pa
telefonavę ar parašę į savo miesto "Board of Elections". 

Šį svarbų darbą dirbkime dabar — pasiaukodami 
savo tėvynei Lietuvai, rengiantis minėti jos 28 metų Ne
priklausomybės sukaktį, Vasario 16. 

Rašykit laiškus j Kongresmanus dabar, panaudoda
mi apačioje paduotus pavyzdžius. Kurie prastai moka
te Angliškai, lai parašo kas iš jaunųjų, o jųs kaip bal
suotojas, tik pasirašykite savo vardą ir pavardę. 

Šis laiškų .rašymas Kongresmanams yra ne vienos 
kurios Lietuvių grupės, bet VISŲ Amerikos Lietuvių 
pareiga, nes tai yra darbas už musų VISŲ Tėvynę Lie
tuvą. Todėl į darbą visi — DABAR! 

SVARBLT. Neužtenka kad patys Lietuviai rašys 
tuos laiškus, reikalinga kad rašytų ir kitų tautų balsuo
tojai ir jusų draugai Amerikiečiai. 

Kam reikalingos aukos šiame darbe 
Kaip žinote, šias dvi Rezoliucijas Lietuvos laisvės 

gynimui U. S. Kongresui įnešė minėti Atstovas Kelly ir 
Senatorius Willis pasidarbavimu Amerikos Lietuvių Mi
sijos, Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir su jomis dirbančių 
organizacijų vadovybės. Mes žinome kad nebus lengva 
tas Rezoliucijas Kongrese pravesti, kadangi musų prie
šai yra galingesni ir jie savo propagandai leidžia milijo
nus dolarių. Mes kovojame tiktai pasiremdami žmoniš
kumu ir teisingumu. Todėl mes jieškome Lietuvai drau
gų kurie supranta teisingumą ir už jį stoja. 

Amerikos Lietuvių Misijos valdybai reikės dar pa
dėti daug pastangų rasti Lietuvai daugiau prietelių, rei
kės važiuoti į Washingtoną pasimatyti ir pasitarti su 
musų tikslui prijaučiančiais atstovais ir kitais žymiais 
valdžios žmonėmis. 

LVS skyriai ir kitų organizaelįjų atstovai kurie da
ly va vot Washingtone Lapkričio 16-17, 1945, ir prižadė
jote sukelti savo kolonijose tūkstantines tų Rezoliucijų 
pra vedimo pastangoms, atlikite savo pareigą — rinkite 
aukas, siųskite jas į centrą dabar, nelaukiant nei Vasa
rio 16-tos. 

HOUSE REZOLIUCIJOS LAIŠKAS 

Hon. (Kongresmano vardas ir pavardė) % 

House of Representatives Bldg. 
Washington, D. C. 

Dear Sir: 
." As a voter in your District, I hereby request you to sup

port and vote for House Resolution No. 390, which is based on 
the Four Freedoms and the principles of the Atlantic Charter, 
and which urges the President and the Secretary of State to 
devote their efforts to the restoration of a free Lithuania. 

(Pasirašyti savo pilną vardą ir pavardę ir adresą.) 

SENATO REZOLIUCIJOS LAIŠKAS 

Hon. (Senatoriaus vardas ir pavardi) 
U. S. Senate Bldg. 
Washington, D. C. 

Dear Sir: 
I am hereby appealing"to you to support and vote for the 

Concurrent Resolution—S. Con. Res. 40, concert ing Lithuania., 
This Resolution appeals to the President and the Secretary of 
State to use their good offices to enforce the Four Freedoms 
and return Lj^uania's rightful independence to her. 

(Pasirašyti pilną vardą, pavardę ir adresą) 

ŽYMUS LVS RĖMĖ
JAS, AUKAVO $500 

LVS PRAMOGA 
GERAI PAVYKO SnkimPažaitasTnkstanta 

Kastantas Demikis 
Jau buvo Dirvoje rašyta kad 

ilgametis musų veikėjas ir ne
nuilstantis Lietuvybės darbuo
tojas Kastantas Demikis an
tros Amerikos Lietuvių Misi
jos proga Lietuvos vadavimo 
reikalams paaukojo $500. Tai 
jau ne pirma jo auka Lietuvai 
ir, kaip jis pats sako, ne pas
kutinė. 

Kastantas Demikis atvyko 
Amerikon 1909 metais. Daly-
vo pirmame pasauliniame ka
re. Siekdamas mokslo, 1916 
metais įstojo Į Wyoming Semi
nary, kur įgijo vidurinį moks
lą. Dvejus metus lankė mo
kytojų kursus Susquehanna 
College. Selingsgrove, Pa. Da
bar gyvena New Britain, Conn, 
ir dirba dirbtuvėje kaip die ir 
tool-maker. 

Kastantas Demikis savo pri
sirišimu į Lietuvą gali būti 
pavyzdžiu mums visiems. Ty
lus ir užsidaręs, vienok savo 
darbštumu ir patvarumu pra
lenkiąs daugelį, jis yra vienas 
tų senosios kartos Lietuvių ku
riems gimtoji šalelė amžinai 
liks brangesnė ir gražesnė už 
visas kitas šalis. Užaugęs kai
me, mažame tėvų ūkyje, jis iš 
mažens susijo su Lietuvos gam
ta, ją pažino ir ją pamilo. Tė
vo iš maldaknygės išmokytas 
Lietuviškai skaityti, jis prisi
rišo į Lietuviškąją knygą ir 
tą prisirišimą išsaugojo ir A-
merikoje. K. Demikis iki šiol 
tebėra didelis Lietuviškų raš
tų mėgėjas ir Lietuviškos spau
dos rėmėjas. 

Lapkričio mėnesi K. Demi
kis New Britaine suorganiza
vo Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
skyrių ir pasiryžęs ir toliau 
veikti Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos sustiprinimui. Geros klo
ties ! 

DVIGUBA MAIRO
NIO KŪRYBOS 

SUKAKTIS 
Šį rudenį sukako 60 metų, 

kai 1885 metais "Aušros" Nr 
7-8 žvalionio slapyvardžiu bu
vo išspausdintas pirmasis Mai
ronio eilėraštis ''Lietuvos Var
gas" — populiarioji daina "Miš
kas užia, verkia, gaudžia.".... 
Taip pat rudenį suėjo 50 metų, 
kai 1895 m. Tilžėje St. Mairo
nio slapyvardžiu buvo išspaus
dinta pirmoji "Pavasario Bal
sų" laida. Dar gyvam Mairo
niui esant buvo išleistos šešios 
"Pavasario Balsų" laidos, o jam 
mirus — trys. Dešimtoji, su
trumpinta buvo norima išleisti 
1945 m. pavasarį Weimare. Bet 
spaustuvėje surinktam leidiniui 
nebebuvo lemta pasiekti skai
tytoją, nes Tiuringiją užėmė 
raudonoji armija. 

.Worcester, Mass. 
Naujai susitveręs Lietuvai 

Vaduoti Sąjungos 12-tas sky
rius darbuojasi labai energin
gai. Skyrius auga nariais ir 
žymiai prisideda aukomis pa
rėmimui LVS veiklos už Lietu
vos nepriklausomybę. 

Trijų mėnesių laikotarpiu 
šis skyrius surengė tris viešas 
pramogas, kurios sutraukė di
delę publiką ir kurios dave žy
mių aukų LVS akcijai. 

Kaip tik šis skyrius susior
ganizavo, parsikvietė kalbėti 
Amerikos Lietuvių Misijos pir 
mininką Adv. A. A. piį iš Chi-
cagos. 

Paskiau, po antros Misijjos 
Washingtone, surengtose pra
kalbose pranešimui apie Misi
jos nu veikimus vėl surinko žy
mią sumą pinigų. 

Dabar, Sausio 13, LVS 12-
tas skyrius su pagalba Ameri
kos Lietuvio, surengė Lietuviš
kų filmų rodymą ir prakalbas 
LVS centro atstovams. Juliui 
Smetonai ir K. S. Karpiui, ku
rie atvyko iš Clevelando pada
ryti platesnes pažintis su Wor-
cesteriečiais. 

Smagu buvo patirti kad į šį 
parengimą pribuvo svečių LVS 
darbuotojų ir rėmėjų iš Bos
tono, Lawrence, Brockton, ir 
iš New Britain, Conn. Tai 
buvo lyg LVS veikėjų suvažia
vimas. 

Pamatyti to įvairaus progra-
mo, kuris prasidėjo 3 vai. po 
pietų, priėjo pilna salė. 

Prakalbų programą atidarė 
LVS 14-to skyriaus pirminin 
kas, ilgametis šios kolonijos 
veikėjas Jokūbas Rauktis. Po 
trumpos įžangos, perstatė kal
bėti Inž. Julių Kiškį, vietinį, 
po to kalbėjo svečias veikėjas 
iš Brocktono, p. Zinkevičius, 
toliaus, Jonas KanceviČius iš 
Lawrence, po jo trumpai pra
nešė apie Lietuvius pabėgėlius 
gryžęs vienas vietinis karys. 

LVS ir bendrai dabartiniais 
reikalais kalbėjo K. S. Karpius, 
po jo buvo perstatytas kalbėti 
svečias iš New Britain, Kas
tantas Demikis, žymus Lietu
vai Vaduoti Sąjungos rėmėjas 
ir darbuotojas. 

Buvo pagerbta ir a. a. Lie
tuvos Prezidentas A. Smetona, 
nes šis parengimas pasitaikė 
lygiai dviejų metų sukaktuvė
se kaip A. Smetona palaidotas 
po jo nelaimingos mirties Cle-
velande. A. a. prezidento pa
garbai publika buvo paprašyta 
atsistoti. 

Tada kalbėjo Julius Smeto
na, pasakydamas gilaus turi
nio reikšmingą kalbą apie Lie
tuvos dabartinę padėtį po bol
ševikais. 

Po vietos veikSjo A. Blažio 
kalbos rinkta aukos, kurių su
sidarė apie $120, prie to dar 
dasidės pelnas nuo jžangos į 
salę. 

Ėilmos buvo vaizdai Cleve
lando Lietuvių Kulturinio Dar
želio, San Francisco, ir Prezi
dento A. Smetonos laidotuvės. 
Dalyvavus publika tais vaizdais 
labai buvo patenkinta. 

(Bus daugiau) 

Rezoliucijų Pravedimui U.S. Kongrese 
ATŽYMĖKIME VASARIO 16, LIETUVOS NEPRIKLAUSO

MYBĖS 28 METU SUKAKTI, STAMBIOMIS AUKOMIS 
4- *-W 

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 darbe 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 
apvaikščiojimus 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 ̂  
lygiai kaip nešėme anais laikais, tarp 1914 ir" 1918 metų, iki su- Iįetuv°? La,sv*s statula 
, .  _  . , v .  . v  .  T  . Nepriklausomybes laikais 
laukeme savo vilčių išsipildant. Kaune 

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 j 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. 

šių metų Vasario 16-tos proga, prisimindami aną praeitį 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, tų rezoliucijų Kongrese pra vedimo 
pastumėjimui. Rinkit savo kvotas ir prisiųskit Vasario 16 ar anksčiau. 

Lietuvių Tauta, Laisvę pažinus, žiauraus svetimo 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! 

PRIPAŽYSTA VEŽI
MĄ LIETUVIŲ I 

SIBIRĄ 
Svetur pranešimu iš Švedi

jos, viena didžiausių Vilniaus 
radio stoties staigmenų yra 
Liaudies Komisarų Tarybos 
pirmininko' M. Gedvilos pripa
žinimas jog žymi dalis Lietu
vių yra išsiųsta į Tarybų Są
jungos gilumą. 

Ta proga draugas Gedvilą 
dėkojo kitoms tarybinėms res
publikoms už nuoširdumą kurį 
jos parodė priimdamos atvyku
sius Lietuvius. 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

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

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

i:_ • n..i i=j Kaip Jie Mus Sušaudė 1 knyga M 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 
Užsakymais siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 
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KAUNO MIESTO 
SODAS VIRTO 

KAPINĖMIS 

Kauno miesto sodas prie Val
stybės Teatro paverčiamas ka
pinėmis. Ten palaidoti žymes
ni raudonarmiečiai kurie žuvo 
"bevaduodami" Lietuvą. 

Panašios kapinės jruošiamos 
ir Vytauto Parke ties buvusia 
"Valgio" užkandine. 

Miesto sodas, kuriame stovė
jo Dr. V. Kudirkos, kompozi
toriaus Sasnausko ir kitų di
džiųjų Lietuvių biustai, dabar 
garbės vieta Lietuvos okupan
tams. Oi, nepastovi vieta, kaip 
nepastovi amžino poilsio vieta 
ir išdavikei Salomėjai Neris, 
palaidotai Karo Muzejuje, Lie
tuvių tautos šventovėje. 

Vieną dieną Lietuvių tauta, 
išsilaisvinus iš Maskvos jun
go, tikrai išmes iš ten visas 
tas atmatas ir išdavikus bei 
įsibriovelius. 

I I  

Lietuva Tironu Pančiuose PIRMA DALIS 

LIETUVIU TAUTOS 
NAIKINIMAS 

••••••••aiatftitatf 

NELAIMINGI 
ŽYDAI 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

"VISIŠKAI SLAPTAI 
Patvirtinta 

Valstybės Saug. Departamento Direktorius 
(pasirašo) A. Sniečkus 

1940 m. Liepos mėn. 7 d. 
Priešvalstybinių partijų: tautininkų, voldemarinin-

kų, liaudininkų, krikšč.-demokratų, jaunalietuvių, troc-
kistų, socialdemokratų, eserų, šaulių ir kt. vadovaujan
čio sąstato likvidacijos paruošiamųjų darbų ir vykdomos 
likvidacijos 

PLANAS 
Operaciją pravesti vienu laiku visoje Lietuvoje, nak

tį iš Liepos 11 į 1.2, 1940 m. 
Iki Liepos 10 paruošti žinias apie visus žmones ku

riuos reikia izoliuoti. Visų areštuotinų asmenų žiniose 
nurodyti pavardę, vardą, tėvo vardą, gimimo metus ir 
vietą, tautybę, išsimokslinimą, socialinę kilmę, materia
linę padėtį, paskutinę darbo vietą ir užimamą tarnybą, 
kuriai partijai priklausė ir kokį partijos darbą dirbo; 
trumpas kompromituojančios medžiagos turinys ir žinių 
gale turi buti nurodyta nuolatinės gyyenamos vietos pa
tikrintas adresas. Jei gyvena (arba turi) vasarnami, tai 
ir vasarnamio adresas ir namų telefono numeris. 

Nurodytoms žinioms sudaryti, iš Pirmojo Skyriaus 
Britų Generolas Morgan, iki T Ka™° Apygardos vykdomųjų darbininkų sąstato su-

šiol buvęs TjNRRA viršininkas1^*1 lankias grupes po 1—4 žmones. Darbą tarp jų 
Vokietijoje, turėjo rezignuoti i  st\tl tokiu budll.^ 

Pirma grupė — 4 žmonės — sudaro žinias tautinin-
Virai paskelbė jog žydai iš vi-N vadovaujančiam sąstatui. Grupės yyresnysis-Krata-
su Europos kampu grūdasi j j nas. (Autoriaus pastaba: ne Lietuvis). 

' 1 Antra grupė — 2 žmones — sudaro žinias voldemari-
ninkų vadovaujančiam sąstatui. Grupės vyresnysis — 
Dembo. (Aut. pastaba: ne Lietuvis). 

Trečia grupė — 1 žmogus — Finkelšteinas — sudaro 
trockistų ir eserų žinias. 

Ketvirta grupė — 4 žmonės — sudaro žinias krikšč.-
demokratams. Grupės vyresnysis — Komodaite; (Aut. 

Amerikos ir Anglijos ž»-dų orj Pastab«i. ne Lietu\ė). ^ ^ ^ ^ 
ganizacijos sukėlė tokį trukš-!, Penkta grupe - 3 žmones - sudaro zmias liaudinin-
mą ir protestus prieš Gen. Mor- ka„ms u' socialdemokratams. Grupes vyresnysis - Mace-

netf'ktfTL' viptr!!™ prlverbtdh'j Atsakomybe už pristatymą laiku aukščiau nurodytų 
Kaip prieš karą taip ir daJfnių neša Pirmo Skyriaus Viršininkas - Todesas (ne 

bartiniu metu, žvdų sudėtais A-^tUViS). m „ .. . . , 
dideliais fondais visu Europos1, I-ro skyriaus virsininkas Gailevicius privalo sutvar-
šaiių žydai, toms šalims p,.:kyti kad laiku butų nustatyti ir patikrinti arestuotaruj as; 
skirt 

iš savo vietos del to kad jis at-

Amerikos kontroliuojamą Vo
kietijos zoną tikslu išvažiuoti 
iš Europos, žinoma, į Ameriką. 

Jis paskelbė kad tame dirba 
žydai "gerai organizuotu, po
zityviu planu". 

Nors tai yra teisybė, tačiau 

as' i Amerika įvažiuoti męnu adresai. Tam reikalui nuo Liepos 8 reikia išskirti 
as užpildydami, veržiasi i atitinkamą skaičių žvalgų, juos reikia stropiai mstruk-

" tuoti apie išlaikymą griežčiausio atsargumo, darant ad
resų nustatymą ir patikrinimą. 

Operacijos vykdymui iki Liepos 10 sudaryti reikiamą 
operatyviniu grupiu skaičių, kurių priešakyje pastatyti 

išblaškyti. Lenkija yra darbininkus. Išankšto paskirstyti kokius 
"žvdu kapinvnas", kaip parei- asmenis luti aiestuoti kiekviena p*iupė. 
škė vienas Lenku valdininkas. I Kad sustiprinti vykdomąsias grupes, mobilizuoti kol 

Lenkijos žmonės' žvdu neap-!bl's pravesta operacija reikiamą skaičių kriminalines ir 
kenčia už ju komunistiška vei-! Ynosios policijos valdininkų. Apie tai įsanksto jspeti 
kim», pataikavimą Sovietams'."J viršininkus, nepranešant, tačiau, kam tie valdininkai 
k a r o  p r a d ž i o j e .  N o r s  L e n k i j a !  ^  l e i k a l i l l g l .  ^  , v .  .  .  .  . . . .  , ,  
tebėra sovietu globoje, tačiau! Kad operacija praeitų sklandžiai turi buti išdirbta 
tikrieji Lenkai rodo žydams! speciali kratų ir areštų instrukcija. Kad vykdomos gru-
neapykantą. Sugryžusieji ne-!P^s kutų aprūpintos susisiekimo priemonėmis, iki opera-

kvotas 
Ameriką. 

Daug žydų pabėgėlių buvo 
sugrvžę f Lenkiją, bet ten ne
rado savųjų, nes jie išžudyti ar 

rado kuo ten verstis. 
Kaip tik pasidarė galimybės 

spraustis j Amerikiečių kontro 

cijos dienos turi buti paruošta 30 automašinų 
Kadangi operacijos metu gali prireikti užantspau

duoti kambarius ir butus, pavesti Slavinui užsakyti 10 
liuojama zona, jie ir pradėjo i antspaudų taškui, ir jos turi buti gatavos iki Liepos 9. 
ta zoną bėgti tikslu iš ten pa- Kvotų skyriaus viršininkui Razauskui pavesti paruosti 
tekti i Amerika, vpač kai Pre- iki Liepos 10 arentų orderius pagal vykdomųjų grupių 
zidentas Truman paskelbė imi-1 sudarytus sąrašus. Areštuotiems pasodinti turi buti iki 
grantu įleidimo taisykles. Liepos 11 ištustintas Kauno kalėjime reikalingas skai-

Pačiu žydu yra kaltė kad jų čius kamerų, skaitant kad areštuota bus Kaune 200 žino-, 
kiti Žmonės neapkenčia. Prieš i ""J- Iki to pat laiko sudaryti patikrintų prižiūrėtojui 
karą atbėgę į Ameriką žydai I kadrus. Kalėjimo viršininkas Kučinskas turi nuo Lie-i 
didumoje čia užsiėmė komuniz-IPOS 12 sustiprinti kalėjimo apsaugą. 
mo platinimu arba sovietinės Organizuoti išorini sekimą ypatingai svarbių vals-
propagandos skleidimu, kas yra tybinių nusikaltėlių nuo Liepos 9 iki jų arešto dienos, 
kenksminga Amerikos intere- Tam tikslui antro skyriaus viršininkas turi sudaryti aš-
gams " tuonis išorinio sekimo postus. Liepos 9 iškviesti Apy-

Dabar. p«» žydiškuose j gardų viršininkus su paruošta operacijos medžiaga, kad 
miestu distriktuosi gali matyti! suderintų numatytų areštui asmenų kandidatūras ir 

vo areštuoti tautininkų ryškesnieji asmenys: buvęs ge
neralinis sekretorius Jonas Statkus ir vadovybės narys 
ir seimo1 vice pirmininkas, buvęs finansų ministras Ju
lius Indrišiunas. Jiedu buvo areštuoti Liepos 6 dieną. 
Gi Liepos 12 dieną turėjo buti areštuoti visi tautininkų 
sąjungos vadovybės nariai, visi apskričių komitetų pir
mininkai ir vadovybės apskrityse, visi apylinkių pirmi
ninkai ir vadovybės, visos tautinės spaudos -redakcijos, 
daugumas jų bendradarbių ir daug aktyvesnių narių. 
Buvo numatyta suimti Liepos 12 apie 2000 tautininkų 
vadovaujančio sąstato. Iš kitų politinių srovių projek
tuota suimti tik keletą jų aktingesnių veikėjų. Vadina
si, Liepos 12 dienos pats pagrindinis smūgis buvo nu
kreiptas prieš tautinės ideologijos žmones. Pirma ko
munistai norėjo apsivalyti nuo visokių "smetonininkų", 
o vėliau — ir nuo tų kurie pačioje pradžioje padėjo jiems 
tuos "smetonininkus" apšmeižti. 

t 2. Ramios nakties siaubas 
Karo Muziejaus laikrodžio varpas mušo vidurnaktį, 

ir prasidėjo Liepos 12 dienos pirmoji minutė. Graži ir 
šilta naktis jau sumigdė visus ramius gyventojus Lietu
vos žemėje. Kaunas jau irgi sugulė. Kaip gera kad 
bent naktį vėlai gali pajausti Lietuvos žemės ramumą— 
žemės kuri dieną turi taip skausmingai išgyventi sveti
mųjų atneštą ir palaikomą pajuoką ir gėdą. Visi Lietu
vos laukai ir miškai, visi miestai, miesteliai ir kaimai, 
lyg kaupdamiesi atsispirti tuoj pakilsiančiam siaubui, 
susigužė mėnesienos šviesoje ir likimu pasitikinčia ra
mybe laukė piktos atakos. 

Po kelių minučių turėjo prasidėti Lietuvos dvasinio 
turto, Lietuvos sąmonės ir, galima sakyti, Lietuvos gy
vybės medžioklė, kurioje dalyvaus visos surinktos pa
dugnės, vadovaujant Maskvos agentams. Tą valandą ir 
tą naktį po visą Lietuvą kur tik buvo galima rasti aktin-
giau Lietuvos laisvame politiniame gyvenime dalyvavu
sį Lietuvį, pasipylė čekistų gaujos. Nakties tyla nutruko 
ir ramų Lietuvos žemės ilsėjimąsi pakeitė iš miego bai
mingai prikeltų vaikų šauksmai, moterų verksmas ir 
vyrų griežti pasikalbėjimai. Kiekviename mieste ir mie
stelyje automobilių užimąs, vartų trankymas ir beldima
sis Į namų duris ir langus sukėlė beveik visus gyvento
jus, ir visi savęs klausė kas čia dedasi.. . Didesniuose 
miestuose, kaip Kaime ir Vilniuje, ta baisioji naktis pra
ėjo mažesniu įspudžiii ir slaptesnėmis formomis. 

Liepos 12-tos naktis Lietuvoje susidėjo iš šimtų ir 
tūkstančių atskirų dramatiškų paskirų asmenų ir šeimų 
išgyvenimų, kurie sulieti į vieną vaizdą apima kruvinos 
Lietuvių Tautos tragedijos pirmąjį aktą. Ir mums sto
vi prieš akis viena to akto scena: 

0 valandą .10 minučių, plačiai atsidaro didžiųjų nau
jų rumų Kaune, Laisvės Alėjos-Vytauto Prospekto kam
pe, slapto kiemo durys, ir vikriai išlekia automobilis. Jis 
suka i Parodos gatvę ir, lengvai birbdamas, kopia į Ža
liąjį Kalną. Automobilyje sėdi trys vyrai, NKVD tar-
nautojai-čekistai. Kipro Petrausko gatve automobilis 
rieda iki Ukmergės Plento ir pasuka plentu į kairę. Pa
važiavęs apie šimtą metrų sustoja. Išlipa vienas čekis
tas, žibintuvu apšviečia namą ir patikrina namo numerį. 
Duoda ženklą išlipti kitiems. Prie vartų išsitraukia pis
toletus, kaž ką tyliai pasišnabžda ir susikiutę, slėpdami 
savo veidus nuo mėnulio šviesos, atsargiais žingsniais 
artėja prie namo durų, lyg pantera prie savo senai ty
kančio grobio. Girdisi ilgas elektrinio skambučio cypi
mas. Pacaliau atsidaro durys, ir čekistai sueina į vidų. 
Pivmas čekistų įsakymas — niekam nevalia iš namų iš
eiti, visi šeimos nariai turi atsikelti ir apsirengti ir su
ėję į vieną kambarį laukti kol bus padaryta krata. Čia 
pat vienas čekistų pareiškia jog turima žinių kad pono 
X bute laikomi ginklai ir priešvalstybinė literatūra, to
dėl jie atvyko patikrinti. Ponas X užprotestuoja kad 
ji^ be .pagrindo yra trukdomas nakties metu, nes jokios 
priešvalstybinės literatūros nelaiko ir ginklų neturi. 

Prasideda krata nuo miegamojo kambario. Visi rū
bai iš spintos išverčiami ant grindų ir iščiupinėjamos ki
šenės. Lovu čiužiniai ir pagalvės išpjaustomos peilių, 
jieškant paslėptų ginklų ir antikomunistinės literatūros. 
Vaikų miegamos lovelės išvartaliojamos ir viskas iščiu-

Prancuzai Atnaujino Linksmus Karnavalus 

pinėjama. Visą valandą riausiamasi, naršoma ir jieš-
koma, bet nieko nerandama, čekistai nervuojasi. Akim 
piktai žybčioja ir su pasitenkinimu stebi "kontr-revoli!l» 
cijonierių", "smetonininką" ir "liaudies priešą". 

Toliau kratomas kambarys kuriame randasi pono X 
biblioteka. Visos knygos po vieną iščiupinėjamos, visi 
bent kokie užrašai, laiškai ir laikraščių komplektai ar
ba dedami atskirai ant stalo arba čia pat skaitomi. Su 
gyvulišku godumu jieškoma bent kokios kaltinimui rei
kalingos medžiagos. Ir po pusantros valandos suranda 
priešvalstybinės literatūros: A. Smetonos Raštai, Mar
tyno Yčo Atsiminimai, Vairo komplektai, Hitlerio "Mein 
Kampf", Platono "Valstybė" ir telefonų abonentų kny
ga su įrašytais adresais. 

Dar pusvalandį pakratoma virtuvėje, vonios kamba-
prieškambaryje ir W. C. ir po trijų valandų kratos 

ponui X pareiškiama kad rasta medžiaga duoda pakan
kamai pagrindo manyti jog jis yra priešvalstybiškai nu
sistatęs ir užsiima kontr-revoliucine veikla. Todėl po
nas X privaląs važiuoti kartu su jais į saugumą (į NK 
VD įstaigą), ir ten bus nuodugniau išsiaiškinta. Del vi-
sako tegul pasiima kiek atsarginių baltinių. 

Dabar jau viskas ponui X aišku. Jis ramiai apsiren
gia, susikrauną paskubomis mažą pakietėlį ir ruošiasi 
apleisti namus.' čia pat čekistai jį įspėja kad tegul ne
mėgina bėgti, nes tokiu atveju bus vietoje nušautas. Po 
šių žodžių žmona ir vaikai, iki šiol viską -ramiai, nors ir 
baimingai stebėję, ima garsiai verkti ir šaukti. Mažy
čiai puolaj tėvelį, apglėbia jį savo silpnom rankutėm ir, 
spausdamiesi visu kūneliu prie tėvo, pasikukčiodami ver
kia, bučiuoja jo veidą, lupas, akis.... Žmona, lyg išleis
dama savo vyrą į karą, apkabinus jį rauda. "Grvšiu, 
g ryšiu, neverkite, vaikučiai...." Bet tie mažyčiai ii 
čekistų akių galėjo išskaityti žodį: "Ne.... negryši.... 
nebegryši niekados " Ir ponas X, jiega ir tėvišku 
skausmu atsiplėšęs nuo vaikų ir žmonos, apleidžia savo 
namus. Jį, kaip^ baisų piktadarį, čekistai su pistoletais 
rankoje, įsodino į automobilį ir nusivežė. Nusivežė ir jo 
didžiausio kaltinimo medžiagą: Smetonos Raštus ir Yčo 
Atsiminimus... 

Ir veltui laukė vaikai sayo tėvo, savo maitintojo ir 
savo globėjo sugryžtančio. Veltui laukė žmona savo vy
ro ir užtarėjo pareinančio. Jis negryžo, ir niekos jo 
laisvėje daugiau nematė. 

Tai vienas vaizdelių iš tų skausmingų baisiosios nak
ties scenų. Jos sudaro viena dalį kenčiančios lietuviu 
Tautos paveikslo. 

Išaušus Liepos 12 dienai, Lietuvių Tauta buvo nete
kus savo dvasios gyvybingos ir labai brangios dalies. Ją 
atplėšė ginkluotos enkavedistų gaujos, sukrovė juos, 
kaip atmatas, kalėjimuose ir ten sunaikino. 

Silpnasis Prancūzijos karalius Liudvikas XIII, pa
tyręs kad jo pasamdytiesiems paVyko nužudyti jo didelį 
priešininką maršala d'Ancre, nebesivaldvdamas iš džiau
gsmo sušuko: "Pagaliau aš tapau karalium!" Ir Lietu
vos budeliai, pradedant Paleckiu ir baigiant Sniečkum, 
galėjo pasididžiuoti ir pasigerėti jų Liepos 12 naktį pa
siektais laimėjimais keliu tūkstančių "liaudies prie
šu" mirtimi. Ir galėjo iš džiaugsmo pasakyti: "Pau
liaus mes tapome Lietuvos valdovais". 

(Bus daugiau) 

Žydus komunistus gatvėse lai
kant mitingus ir skelbiant ką 
Amerika turi daryti pataika 
vimui Rusijai. 

duoti instrukcijas del pačios operacijos pravedimo. 
Sąryšyje su tuo, kad yra galima kad asmenys ku

riuos yra numatyta areštuoti arba kurie dar neinėjo į 
sąrašą, norės pereiti valstybės sieną, susikalbėti su pa-

žvdai dirba Amerikoje, kuri sienio kariuomene del apsaugos sustiprinimo nuo Liepos 
puos priglaudė ir davė pilną ^ ir del sienos uždarymo nuo Liepos 11 iki 16 dienos, 
liuosybę, svetimos valstybės Visus vykdomuosius darbininkus ir policininkus, ku-
«uiwi'-«i į.d nr- Amerikos «rero- rie dalyvaus operacijos pravedime, apginkluoti šauna

mais ginklais. Nemokantiems su jais elgtis, Liepos 8 ir 
9 organizuoti specialius užsiėmimus, 2 valandas su 
išvykimu į poligoną. 

šis planas turi buti vykdomas nenukrypstant ir ne-
atsikalbinėiant, nors atskiri punktai, atsižvelgiant į ap
linkybes, direktoriaus arba jo pavaduotojo gali buti pa-

vei. 
Ne visi žydai, tiesa, yra ko

munistai ir ne visi pro-sovieti-
niai. Bet jeigu jie nenori su
silaukti persekiojimų Ameriko
je, lai tie rimesnieji dirba sa-. . 
vo tautiečių tarpe sudraudirrui | keisti ar papildyti. 
tų pakvaišėlių nuo užsiėmimo1 Iš šio plano matvti kad, artė'-ant Liaudies Seimo rin 
kenksminga Amerikai akcija,į kiniams, Lietuvos NKVD skubėjo izoliuoti vadovaujan-
pagerinimui visų žydų reikalu 
Amerikoje. 

•ŠIO KARO metu maisto 
produkcija šiaurSs Amerikoje 
pakilo 30 nuoš., ir 17 nuošim
čiu Pietų Afrikoje. 

čius asmenis, kad šie savo veikla ir įtaka kuo nors nepa
kenktų komunistų partijos siekimams. Sklidę krašte 
ivairųs prieš-komunistiniai atsišaukimai ir prieš-bolševi-
kinės nuotaikos rodė kad reakcija galės išsivystyti iki 
komunistams pavojingo laipsnio, jeigu jie paliks laisvą 
"smetoniškąjį elementą". Todėl ir buvo numatyta pada
ryti dar prieš rinkimus pirmutinį apvalymą krašte. Tie
sa, dar keletą dienų prieš šio plano patvirtinimą jau bu-

MIRTIS DEL LAISVES 

Rankas man surakins; nuves ties ešafotu — 
o bus graži diena, švies saulė meiliai; 
man bus smagu išeit iš požemio už grotų 
ir tyrą orą gert ir atsikvėpt giliai. 

Pakeisiu žvilgsnį aš į mėlyną beribę, 
kur karavanais slinks vežimai debesų, 
į sielą nusileis didi, saldi ramybė: 
man pasijus tada kad aš su jais esu. 

Paskui pažvelgsiu aš į smalsią, šaltą minią, 
kuri aplink sustos, kurčia tyla tylės: 
ir paprašysiu juos nuimt man grandinę, 
pasveikint leist gyvus iš mirštančių šafies. 

Pralėks m&n prieš akis minutę paskutinę, 
Kančių ir džiaugsmų svaigioji eisena, 
atodūsis išskris žuvėdra pajūrine: 
aš mirštu del tavęs, o laisvė divina! 

Kastytis. 

šie žmonės taip linksmi dėlto kad jie nėra tikri. Tai yra 
Jcaflnavalo vaizdas Nice mieste, Prancūzijoje, prie.* Kalėdas. 
Karui pasibaigus, karnalavai ten atnaujinti po senovei. 

PAMINKLAS MIELAM SUNUI 
Išėjai negryžtamai, sunau, Joneli mano mielas. 
Aš linkstančiais pečiais vos jau panešu kryžių. 
Susirupinęs, susikrimtęs, o dūzgia, dūzgia vielos.... 
Ir tavo kapas j mane kalba tolydžio: 
''Ateik, tėvuži, ateis ir mama parimus prie tavęs.... 
Ji už nieką neliks, neliks pasiilgau jos.... 
Tik neverkit, aš gėlėmis šypsosiuos del jus — nuo savęs, 
Gal šalnų perlais apjuosiu, bent rankas mamos." 
Ar tau, sunau, pasakyti, kad jau nubalome abu? 
Kad jau žingsniai taip^nepakeliamai lėti.... 
Kad jau visk?, viską mums išnešė su tavuoju grabu.. . 
Ir atsidarė kaž kokia praraja plati.... 
Bet amžiną paminklą tau šiądien skiriu—savo širdį*. 

: I r  mama ta ip  sakė,  ka i  dės tė  tavo  rubus . . . .  
Musų kančių taurė kietuoju marmuru užsipildė. 
Statome tau paminklą — nors ir vėjas grubus. 

Marija Aukštaitc. 
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MUSŲ DALIS LIETUVOS LAISVĖS 
KOVOJE 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

SLA Nariai Nesupranta 
Progreso Reikšmės. 

Lietuviai komunistai — išsigimėliai 
P\IDELIU pasibaisėjimu sekėme žinias apie vienos še-
^ šerių metų mergaitės pagrobimą Chicagoje ir apie 
jos žvėrišką nužudymą — kaip ji naktį iš tėvų namo bu
vo pavogta, supjaustyta ir kaip po vieną asenizacijos 
vamzdžiuose buvo atrasta mergaitės galvutė, kojos, lie
menėlis ir kitos kuno dalys. Amerikoje ir kitose civili
zuotose šalyse tokie darbai vadinami sužvėrėjusių gang
sterių darbais ir jų kaltininkų laukia elektros kedė ar 
kartuvės. 

Rusijoje betgi panašius darbus atlieka jos visagalin
ti policija — NKVD — ir už tai jos pareigonys dar gau
na paaukštinimus. 

1941 metų Birželio mėnesį enkavedistai pagal vy
riausybės Įsakymą pagrobė iš Lietuvos ne vieną ir ne ke
lias mergaites ar berniukus,- bet ištisus 60,000 gyvento
jų ir juos išblaškė po tolimus Rusijos tyrus, kad jie ten, 
atskirti vieni nuo kitų, numirtų kankinių mirtimis. 

Žiauriausiu budu nužudytų Lietuvoje vien per pir
mąją bolševikų okupaciją buvo keli tūkstančiai. Vien iš 
Telšių kalėjimo ir vien tik per vieną dieną — Birželio 24, 
1941 m. — NKVD sugrobė 76 politinius kalinius, nuvežė 
juos į Rainių miškelį ir ten juos bestijališkiausia nužudė. 
Nelaimingieji buvo gyvi deginami, badomi peiliais, dau
žomi šautuvų buožėmis ir švino gabalais, kastruojami; 
kai kuriems buvo gyviems išplėšti liežuviai ir gyviems 
nulupta oda. Lietuvai Vaduoti Sąjungos leidžiama kny
ga "Lietuva Tironų Pančiuose" smulkiai aprašo visus 
tuos dalykus skyriuose "Kai kalėjimų sienos prašneko" 
Ir "Raudonoji mirtis Lietuvoje". 

Kaip viso šito akivaizdoje atrodo musų Lietuviai ko
munistai, kurie tą bolševikišką santvarką giria ir kurios 
įgyvendinimui ne tik Lietuvoje bet ir visame pasaulyje 
jie dirba? Jie yra daug blogesni negu anie gangsteriai, 
pavogę ir supjaustę aną šešerių metų mergaitę. Nes ta 
nužudyta mergytė aniems gangsteriams buvo svetima, 
tuo tarpu kai Lietuviškiems komunistams Lietuvių tau
ta yra sava. 

Jei Maskvos komunistai neturėtų tikslo išnaikinti 
Lietuvių tautos ir su šaknimis išrauti Lietuvių kalbos, 
o leistų Lietuvą valdyti Lietuviams komunistams, mes 
dar pasakytume kad Lietuviai komunistai tėra paprasti 
laukiniai žvėrys. Bet kada mes žinome kad Maskvos 
komunistai Lietuvius komunistus naudoja tik kaip pa
stumdėlius ir klapčiukus Lietuvių tautos žudymo darbui 
atlikti, kad jie į Lietuvą veža ir joje apgyvendina Rusus 
tikslu išžudvti ne tik Lietuvių tautą, bet sykiu ir palai
doti jos kalbą, tada Lietuviški komunistai mums atro
do ne tik kaip laukiniai žvėrys, bet sykiu ir kaip išsigi
mę, savo pačių tautos žudymu besidžiaugią sadistai. 

Visada atsiminkime jų kančias ir kovokime 
|^Ą mes tų baisių įvykių akivaizdoje galime daryti, mes, 

mažos tautos maža dalis? Ogi pirmų pirmiausia sa
vo širdies gelmėse nuolat nešioti musų tautos kentėji
mus, nuolat atsiminti tas kančias kurias Lietuviai 'ken
čia tiek savo šalies erdvėje, tiek tolimuose ištrėmimo 
plotuose. Jo Šventenybė Popiežius Pijus XII Kalėdų 
proga švelniai atsiminė visus nuskriaustuosius ir netei
singai kankinamus ir suteikė jiems savo apaštališką pa
laiminimą. "Tegul Kalėdų angelai ant savo sparnų jiems 
nuneša suraminimo giesmę" — pasakė Šv. Tėvas. 

Mes gi, paprasti žmonės, tegalime savo mintimis pas 
juos nuskristi ir išlieti užuojautos ašarą. Bet negana 
gailėtis — dar reikia ir kovoti. 

Kaip kitados jaunutis Vytautas, iš kranto žiūrėda
mas į Nemuno ir Neries santakoje liepsnojantį Kauną, 
prisiekė atkeršyti kryžiuočiams už jo gimtos šalies nai-' 
kinimą, taip ir mes šiądien, matydami ką bolševikai pa
darė su Lietuva, turime pasiryžti siekti baisios bausmės 
tiems Lietuvos išniekintojams. Jei Lietuvos požemis sa
vo paties jiegomis ir be vilties sulaukti greitos^ pagalbos 
iš svetur, žaisdamas mirtimi, turi drąsos vesti žūtbūti
nę kovą prieš sužvėrėjusi prispaudėją tai tuo labiau mes, 
kurie niekuo nerizikuojame, turime turėti drąsos daly
vauti toje kovoje. Ta kova šiądien yra daugiau kaip 
musų pareiga. Ji yra būtinas musų dvasios maistas. 

Jei šiądien mes turime sąlygas kurios mums leidžia 
irvventi žmoniška gyvenimą, atsiminkime tuos kurie ki-
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SLA organe paskelbta Pild. 
Tarybos nominacijos. Didumą 
balsų gavo visi senieji valdy
bos nariai, ir reikia tikėtis jie 
bus ir išrinkti. 

SLA nariai matomai mažai 
interesuojasi organizacijos rei
kalais, mažai supranta apie 
progresą kokį daro dažnesnis 
naujų narių į centro valdybą 
išrinkimas. Mažai jiems apei
na demokratinis pasinaudoji
mas gausesniu skaičium veikė
jų, ir jie balsuoja tik už žino
mus vardus, kurie žinomi to
dėl kad jie yra valdyboje. 

Kadangi taip nariai nepro
tavo, nedarė valdyboje ir va
dovybėje pamainų, prireikė ir 
dabartinės konversijos ir su
gyventa kitų trukumų. 

SLA vietoje turėti 50,000 
narių, teturi apie 15,000; jau
nesnio amžiaus Lietuvių narių 
nuošimtis toks mažas kad SLA 
narių mirtingumas stovi daž
nai aukščiau negu kitų tokių 
organizacijų. 

Organas Tėvynė liko men
kas, mažos reikšmės lapas. 

Pati organizacija politiškai 
užgniaužta, net Lietuvos klau
simu negali savo vardu kalbėti. 

Toks SLA vadovavimas vi
sais atžvilgiais nuslopino na
rių upą, priverčia juos mokėti 
aukštesnes duokles, ir organi
zacija nustumta j užpakalį vi
suomeniniame vadovavime. 

Palengvins Daugybei 
Taksus 1946 Metais 

Taksų mokėtojai gali pradė
ti 1946 metus gyventi didesniu 
pasitenkinimu. Apie 50 mili
jonų asmenų šioje šalyje kurie 
mokėjo daug taksų, sulaukia 
tos naštos palengvinimo. Tai 
yra pirmas taksų sumažinimas 
bėgyje 16 metų. Bendra su
mažintų taksų suma pasieks 
beveik šešis bilijonus dolarių. 

1946 metais apie 12,000,000 
asmenų ir šeimų kurių ineigos 
buvo žemos visai bus nuimta 
nuo taksų sąrašo. Jiems ne
bus siunčiamos taksų blankos. 

Kitiems ką turi metinių in-
eigų iki $50,000, taksai bus 
10 nuoš. mažesni, o kurių inei-
gos viršija $50,000 jiems tak
sų rata bus kiek didesnė, bet 
mažesnė negu buvo karo metu. 

Korporacijoms bus panaikin
ta karo metu uždėti 85.5 nuo
šimčių perviršio taksai. 

Darbininkams iš jų algų bus 
išskaityta mažiau taksų negu 
1945 metais, taigi jie parsineš 
namon daugiau savo gautos sa
vaitinės mokesties. 

Su Liepos mėnesiu šymet 
bus panaikinta mokėjimas $5. 
taksų už vartojimą automobi
lio, tfoko, ar laivo. 

Taipgi bus užšaldyta ir pa
likta po senovei mokėjimas 1 '/> 
social security iš darbdavio ir 
iš darbininko pusės. Jeigu ne 
tas tai šymet automotiškai jau 
butų reikėję mokėti po 2.5% 
iš darbdavio ir iš darbininko. 

Pabėgėlių Vargai 
Lietuviai Bego Vokietijon Tikėdami Pagalbos is Amerikiečių ir Žinodami 

kad Susitiks su Amerikos Lietuviais Kariais 

Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

• DIDELĖS pelėdos peri žie
mos metu ir jos pajiegia išlai
kyti savo kiaušinius šiltai net 
kai temperatūra nukrinta iki 
zero ir žemiau. 

vikams buvo ne tik neteisingas, bet ir nereikalingas da
lykas. Tačiau ne jie vieni tai žino. Didelė Amerikos ir 
Anglijos visuomenės dalis yra solidari su mumis. 

To solidarumo išreiškimas — Lietuvos laisvės rezo
liucijos Amerikos Kongrese. Aišku, tų rezoliucijų pri
ėmimas, jei tai tikrai realizuotųsi, dar nenulemtų Lietu
vos ateities, lygiai kaip jos negali nulemti jokia kita re
zoliucija. Bet tų rezoliucijų priėmimas suteiktų Lietu
viams moralinio pastiprinimo ir toliau vesti kovą del 
Lietuvos atsikėlimo. Tuo butų dar kartą parodyta kad 
Amerikos Kongresas, tas suvereninis suvereninės Ame
rikos tautos valios reiškėjas, nepripažysta tos padėties 
kurioje dabar yra Lietuva, ir tą padėtį smerkia. Šitoks 
pasistatymas lygiu budu butų įspėjimas tiems elemen
tams kurie, užmiršę teise ir teisingumą,, yra linkę eiti 
neribotų nusileidimų bolševikams keliu. 

Tat remkime Lietuvos laisvės rezoliucijas Kongrese. 
Raginkime laiškais savus atstovus (kongresmanus) ir 
senatorius balsuoti už tas rezoliucijas kai jos bus pa
tiektos svarstymui. 

Atstovų Rumuose Lietuvos laisvas rezoliucija yra 
žinoma kaip House Resolution 930, o Senate — kaip Con
current Senate Resolution 40. Lygiu budu prisidėkime 
kiekvienas pagal savo išgales prie tos akcijos finansavi-
no. Šitai padarę, mes parodysime kad suprantame Lie
tuvos laisvės kovos esmę ir kad tą kovą vedame darbais. 

—Julius Smetona. 
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me savo duosnią auką. 

Musų jiegos — Lietuvos laisvės akcijai Kongres# 
PASKUTINIAIS laikais esame girdėję daug liūdnų gan

dų apie Lietuvą. Vieni jų pasitvirtino, kiti pasirodė 
neteisingi ir išsklido kaip rūkas auštant. Tačiau Lietu
vių tauta ir toliau lieka retežiais surakinta ir žudoma, 
ir musų pagalba kuo toliau tuo labiau ir labiau jai yra 
reikalinga. 

BALF'as jai teikia materialinę paramą, kuri sykiu 
padeda išsaugoti jos dvasines vertybes. Lietuvai Va
duoti Sąjunga, Amerikos Lietuvių Misija, Amerikos Lie
tuvių Taryba ir kitos organizacijos yra pasiryžusios ją 
gelbėti ir gelbsti moraline prasme — politikos lauke ko
vodamos už Lietuvių tautos teises. 

Ta kova šiądien yra labai sunki, nes bolševikams 
yr& pripažinti ar beveik pripažinti dideli Europos plotai, 
kuriuos jie negailestingai plėšia ir kurių gyventojus jie 
žiauriai žudo. Lietuviai ir kitos bolševikų pavergtos 
tautos jaučia ir žino kad tų visų plotų atidavimas bolše-

MES GRYŠIM 
Toli, toli nuo tėviškėlė* 
Svečioj šalyj dalužę lydžiu. 
Matau: aplink rukai paskėlę, 

- Ties tavo vartais stato kryžių 
Ir žvelgia Kristus nukryžiuotas 
Kur ašaros upeliais plusta, — 
Kad mano tėviškėlės plotuos 
Tiek daug sunų kančioje žūsta. 
Girdžiu kad tau vargai pakirto, 
Kad ir toli svetur išklydęs 
Jieškoti brolių išguitųjų, 
Kui ie benamių dalią lydi. *• j 
Pasaulyj mes visi sus'rasim, 
Tikėk, o tėviške, Ii? vieno. 
Čia vargas mus' išugdys drąsą, 
Ir širdyse užgrūdins plieną. 
Iftes ilgesio ryšiais sus'rišę, 
Rikiuosimės prie tavo vartų. 
Visi mes, tėviške, sugryšim 
pguiti tavo skausmą kartų. 
Tikėk, šalie žalių beržynų: 
Sunųs sugryš dar pas motutę, 
Pareis į Lietuvą tėvynę, 
Niokotoją*** suruošti pjutf! 

Švedija, 1945. Vainis Dainoras. 

Šiuo metu Amerikiečių, Ang
lų ir Prancūzų okupuotose Vo
kietijos dalyse gyvena apie 300-
000 Lietuvių. Daugtfmas jų 
gyvena stovyklose, drauge su 
Latviais, Estais, Lenkais ir 
kitų tautybių žmonėmis. Tik 
labai maža jų dalis gyvena pri
vačiai. Stovyklose gyveną Lie
tuviai, kaip ir kitų tautų žmo
nės, yra globojami ir aprūpi
nami UNRRA. Lietuvių tau
tai ir jos aspiracijoms nepalan
kioje spaudoje kartkartėmis pa
sirodo straipsnių, kuriuose skel
biama kad dabar Vokietijoje 
gyveną Lietuviai esą fašistai, 
tie žmonės, kurie bendradar
biavę su Vokiečiais, esą nusi
kaltę savo tautai ir t.t. 

Tai yra gryniausia netiesa 
ir tiesiog nesąmonė, kylanti ar
ba iš piktos valios arba iš ne
žinojimo tikrosios padėties. 

Kas gi tie Vokietijoje esą 
Lietuviai? 

šiuo metu Vokietijoje esan
čių Lietuvių tarpe yra visokių 
luomų, visokių profesijų, vi
sokių politinių pažiūrų ir viso
kiausio amžiaus žmonių. Jų 
tarpe matome aštuntą dešimti 
metų amžiaus bebaigiantį de
mokratinės Lietuvos respubli
kos prezidentą Dr. Kazį Grinių, 
visą savo amžių kovojusį ir te-
bekovojantį už Lietuvos laisvę 
ir tikrosios demokratijos prin
cipus. Jo žmona 1918 metais 
Rusijoje buvo bolševikų nužu
dyta. (Pirmasis ir paskutinis 
Lietuvos respublikos preziden
tas Antanas Smetona, nuo bol-
| ševikų siaubo pabėgęs, 1944 
į metų pradžioje mirė Jungtinėse 
1 Amerikos Valstybėse; antrasis 
j Lietuvos respublikos preziden-
. tas Aleksandras Stulgi n s k i s 
.19 U m. Ęirželio, ,mėn. bolševi-
j kų buvo išvežtas į Sibirą ir jo 
.likimas mums nežinomas; Tre
čiasis Lietuvos respublikos pre-

! zidentas Dr. Kazys Grinius da-
lar gyvena Amerikiečių užim
tojo Vokietijos dalyje ir sten
giasi susisiekti su savo sunumi 
pulkininku Griniumi, gyvenan
čiu Jungtinėse Amerikos Val
stybėse). Tarp šiuo metu Vo
kietijoje esančių Lietuvių ma
tome daugelį įvairių Lietuvos 
politinių partijų ministerių: kun. 
K r u p a v i č i ų ,  b u v .  ž e m ė s  ū k i o  
ministerį ir pravedusį Lietuvo
je žemės reformą, Dr. Kriščiū
ną, teisininką Gudauski, Audė
ną. Gen. Stasį Raštikį, Gen. 
Musteikų ir daug kitų. Čia yra 
daug universiteto profesorių, su 
Vilniaus universiteto rektoriu
mi Prof. Mykolu Biržiška prie
šakyje. Keli šimtai kunigų su 
arkivyskupu Juozapu Skvirec
ku ir vyskupais Brizgiu ir Pa-
dolskiu priešakyje; esama daug 
kariškių, valdininkų, ūkininkų, 
darbininkų, amatininkų, laisvų
jų profesijų -žmonių (gydytojų, 
inžinierių ir kt.). žymiųjų ra
šytojų (Vincas Krėvė-Mickevi
čius, Bernardas Brazdž i o n i s, 
Liudas Dovydėnas, Stasys Sant
varas ir kt.), žymiųjų Įvairių 
laikraščių redaktorių, meninin
kų, ̂ daugiau kaip 2.000 studen-

mis priemonėmis. Jų intenci
ja buvo kilni ir gera, tik, gal 
but, jų priemonės gali kai 
kam atrodyti netikusios. Bet 
apie jas kalbant, reikia prieš 
akis turėti to meto sąlygas ir 
galimumus. 

Kas Lietuvius pastūmėjo 
Vokietijon 

Jeigu Lietuviai bėgo Vokie
tijon, tai jie yra Vokiečių drau
gai. Taip atrodo paviršutiniš
kai f ši dalyką žiūrint. Lietu
vių tautos santykiai su Vokie
čių tauta yra aiškus jau nebe 
nuo šiądien. Jie yra amžių 
nustatyti. Jau nuo 13 amž. 
pradžios Vokietija buvo mirti
nas Lietuvos priešas, kuris Lie
tuvių tautą vardan kryžiaus 
ženklo stengėsi ugnimi ir kar
du sunaikinti. Pirmojo pasau
linio karo metu, Lietuvai iš-
sprudus iš Rusų caristinio jun
gto, Vokietija ją okupavus ruo
šė jos kolonizacijos planus. Ru
doji Vokietiją 1939 m. Kovo 
mėn. atplėšė iš Lietuvos Klai
pėdą, vienintelį Lietuvos išė
jimą į jurą. Tų pat metų ru
denį rudoji Vokietija, susita
rus su raudonąja Rusija, išdavė 
Lietuvą bolševizmui. 1941 me
tų Birželio 22 d. nacional-socia-
lizmui vėl pradėjus savo Drang 
nach Osten, savo naują žygį 
į Rytus, Lietuva Vokietijos ne
buvo iš bolševikų išvaduota, bet 
dar kartą jos okupuota. Tada 
Lietuvių tauta atsidūrė tarp 
kūjo ir priekalo. Prasidėjo jai 
pačios sunkiausios ir tragiš
kiausios dienos. 

Iš amžių pamėgus laisvę, Lie
tuvių tauta laukė išsivadavimo 
ir buvo tvirtai įsistikinusi kad 
tas išvadavimas ateis ne iš Ry
tų, bet iš Vakarų, iš už jūrių 
marių, iš Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Anglijos, kurios 
paskelbė agresijai karą vardan 
pavergtųjų tautų laisvės ir ge
rovės. Lietuvių tauta buvo įsi
tikinusi kad šį karą turi lai
mėti teisė ir teisingumas, ki
tais žodžiais tariant, Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Angli
ja, kurios šį karą kariavo dėl 
šių principų. Jei Jungtinės 
Amerikos Valstybės ir Angli
ja butų buvusios Lietuvių tau
tos pašonėje, tuomet Lietuvių 
tauta savo santykiuose su Vo
kiečių okupacine valdžia butų 
kitaip apsisprendus. Tuomet 
ji butų laikiusis nebe pasyviai, 
bet aktyviai. Tuomet ji prieš 
savo okupantą butų išdrysusi 
pakelti ir ginklą. Dabar ji lai
kėsi pasyviai norėdama apsau
goti savo žmonės nuo masinio 
teroro, kurį ji buvo jau paty
rusi bolševikų okupacijos me
tu. 

Kodėl bėgo nuo bolševiku 
Kai Rytų frontus priartėjo 

prie Lietuvos, šimtai tūkstan
čių Lietuvių įvairiausiomis su
sisiekimo priemonėmis pasuko 
Vakarų link. Tai jie darė ne 
vedini draugiškumo Vokietijai, 
kuri Lietuvių tautą trejus me
tus engė ir niokiojo, bet vedini 
savisaugos instinkto ir gilaus 
įsitikinimo kad netrukus Vokie-

glų karius, kurių globoje jie 
tuojau pajus savo asmens sau
gumą ir globą. Lietuviai Vor 
kietijos link pasuko ne tod€l 
kad tikėjo Vokietijos pergaie» 
bet todėl kad laukė greito Vo
kietijos subyrėjimo. Lietuvių 
tauta, kaip jau esame pažymėję, 
buvo pastatyta tarp kūjo ir 
priekalo. Ji buvo pastatyta 
tarp dviejų savo priešų, ir tra
giškiausią savo gyvenimo vS» 
landą skubėjo pas tą prieši§» 
kuriam greičiau bus galva nu
sukta. 

Dar buvo ir kitas laba! svar
bus motyvas, vertęs Lietuvius 
pasukti Vakarų kryptimi, Vo
kietijos link, būtent tas kad 
Lietuviai, kaip jau buvome pa
žymėję, buvo tvirtai įsitikinę, 
jog į Vokietiją ateis Amerikie
čių kariuomenė, kurios gretose 
bus nemažai ir Lietuvių karių. 
Be to, kuone kiekvienas čia at
keliavęs Lietuvis turi Jungti
nėse Amerikos Valstybėse sa
vo giminių, bičiulių ir pažysta* 
mų. Tad iš jų tikėtasi sunkią 
valandą sulaukti greitos ir rea
lios paramos. 

(Bus daugiau) 

LIETUVOJE LIKE 
C. 

BAISIAME PA
VOJUJE 

vę nešančių Amerikiečių ir An-

Pakraščių Gynėjas 

tų. Nėra tokios politinės par-,.. _ . .. . . . . 
tijos, tokios profesijos, luomo tlJa sutoes- !'' J,e,'.'a?!eks h."s 

ar verslo, kurio žmonių mes 
t a r p  V o k i e t i j o j e  g y v e n  a n č i ų  
Lietuvių nerastume. 

čia mes sutinkame ne tik 
daugelį tų žmonių, kurie buvo 
kalinami bolševikų kalėjimuose, 
bet taip pat ir daugelį tų, ku
rie buvo kalinami Vokiečių ka
lėjimuose ar kankinami Vokie
tijos koncentracijos lageriuose. 
Nejaugi ir tie žmonės fašistai 
ar Vokiečių bendradarbiai? 

Tas, kuris geriau pažįsta da
bar Vokietijoje esančius Lie
tuvius, nedvejodamas patvirtins 
kad jų daugumas yra tie žmo 
nes, kurie už Lietuvos laisvę 
bei Lietuvių tautos gerovę ko
vojo ir prieš bolševikus ir prieš 
Vokiečius. Jię dėl tų idealų ko
vojo visomis jiems prieinamo-

1f 

Rear Adm. Joseph F. Far
ley, Prez. Trumano paskirtas 
komandantu pakraščių sargy
bom, keturių metų la?ikui. 

Vienas Lietuvos pabėgėlis 
Vokietijoje, ten studijuojanti® 
toliau teologišką mokslą, kur| 
bolševikai nutraukė, rašydamas 
laišką savo giminiečiui, padaro 
sekančias reikšmingas pasta
bas: 

1. Nerašylut į taip vadina
mą ^Tarybų' Lietuvą'' jokių 
laiškų, nes kas gauna skaito
mas pavojingu asmeniu ir buria 
ištremiamas į Rusijos gilumą 
arba patalpinamas į kalėjimą. 

2. Nesiteiraukite apie mu
sų likusius Lietuvoje niekur, 
nei Raudanajame Kryžiuje nei 
kur kitur, nes likimas buna tas 
pat kaip ir pirmųjų. Tai pa
aiškės tik tada kada sovietai 
bus priversti apleisti musų 
brangią tėvynę. Tai skaudu, 
bet taip reikia. 

3. Netikėkite jokiai propa
gandai apie bolševikų pasikei
timą, gerumą ir tt. Jie yra tie 
patys bedieviai, žmogžudžiai 
komunistai. Kovokite už tė
vynę Lietuvą ir jos nepriklau
somybę. Skelbkite Rusijos bol
ševikų pavojų žmonijai. 

IŠVEŽTAS Į PLYTŲ FAB
RIKĄ 

Kad yra teisybė ką viršuje 
rašo tas dvasiško mokslo stu
dentas, galima patvirtinti kitu 
laišku, kuris gautas, nuostabiu 
budu, nuo vieno išvežto į Ru
sijos gilumą. Jis, paprastas 
skurdžius darbo žmogus, pir
mos bolševik ųokupacijos me
tu buvo nepaliestas, ir kai su-
gryžo bolševikai 1945 metais į* 
Lietuvą, jis susirašė su gimi
nėmis Amerikoje. Bet praėjo 
keli mėnesiai, ir jo giminės čia 
dabar gavo iš jo laišką iš Ru
sijos, mat, tą žmogų, paprastą 
darbininką, atplėšė nuo jo šei
mos ir išvarė į vieno Rusijos 
miesto plytų fabriką, ten ver
gu dirbti. Iš jo atėmė visus 
dokumentus, jis negali niekur 
toliau nuo tos plytinės nueiti, 
turi Visų bijoti, ir taip vargsta 
iki galės buti gyvas. 

Bolševikams svarbu pirmiau
sia išvežti, suardyti tas šeimas 
kurios turi kokių giminių Ame
rikoje iš kurių galėtų sulaukti 
pagalbos. Jie žino kad tie žmo-
uės, turėdami kuo atsiremti ir 
reikale gauti pagalbą, nebus 
bolševikams nuolankus. 

Kai ištremiami iš rrarfttj į 
Rusijos gilumą, ten jau niekas 
negali juos surasti, ir jie pra
nyksta bolševizmo amare. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Nusižudė musu viršila 
Vos pradėjus mums važiuoti kad pradės 

mūsiškiai iš miško šaudyti! Kulipkos taip ir 
švilpia pro galvas. Maniau kad nuo savųjų teks 
gyvybės netekti. Bet šaudymas po kelių minu
čių apstojo. 

Važiuojant, mums pro šventorių, suėmė mū
sų kuopos felčeri viršilą. JĮ taip pat pasodino 
šalia manęs. Lenkų paklaustas, ar turi braunin
gą, atsakė neturįs. Tada Lenkas atsegė jam 
mundirą ir diržą. Prie diržo buvo brauningo 
makštis. 

— Kur tu padėjai brauningą? — klausia 
Lenkas. 

šiam atsakius kad numetęs prie medžio, 
Lenkas liepė jam eiti ir atnešti. Bet felčeris 
nėjo. Tai taip ir pasiliko. 

— Ką jųs su mumis darysit? — klausia 
viršila Lenko. 

— Pakarsimi — atsakė Lenkas. Kalba tuo 
ir pasibaigė. 

Vos pavažiavus apie 10 metrų, staiga kaž
kas subarškėjo į dantis, pasigirdo šūvis, o kar
tu sudribo musų felčeris. Jam iš rankų iškrito 
brauningas, o mane visą apipylė kraujais. Len
kai krūptelėjo ir klausia, kas čia šaudo. Aš at
sakiau kad musų viršila nusišovė. Lenkai pa
ėmė viršilos brauningą, o mums liepė viršilą 
nukelti nuo vežimo ir paguldyti šalia kelio. Taip 
mes j j čia ir palikome. 

Lenkai mus suvarė f klebonijos kiemą, lie
pė atsigulti ir net nedusuoti. Pagulėjus mums 
kokį pusvalandį, liepė atsikelti, išrikiavo ir nu
varė į mišką, čia buvo didelė prošvaistė. Joje 
stovėjo Lenkų kavalerija, sako, keturi pulkai. 
Mus apstatė sargyba ir mes čia pernakvojome. 

Su Lenkais mes labai barėmės 
Rugsėjo mėnesio 25 dieną iš manęs at

ėmė diržą, o iš kitų milines. Aš savo milinę tri
jose vietose perplėšiau, tai jos iš manęs ir neėmė. 
Iš miško mus vėl atvarė Į Nočią, paskui į Rodu-
ne, o iš Rodunės varė i Lydą. Bet Lydoje dar 
tebebuvo bolševikai, todėl Lenkai mus sugrąžino 
j Rodunę, o iš Rodunės vėl į Nočią. Išlaikę mus 
per nakti paliai Nočią lauke, vėl varė į Rodunę. 
Per visą laiką mums nei kiek nedavė valgyti. 

Rodunėje mus išrikiavo į dvi gretas, išrinko 
šešis vyrus, liepė jiems nuimti nuo vežimų kul
kosvaidžius ir juos traukti. Kiekvieną kulkos
vaidį traukė du vyrai, šalia kulkosvaidžių ėjo 
tuščios pastotės. Ir taip jie traukė tuos kul
kosvaidžius apie 18 kilometrų. Paskui tuos kul
kosvaidžius vėl uždėjo ant vežimų. 

Vakaran, temstant, mes jau buvome paliai 
Lydą. Tik staiga pradėjo kaip puode virti — 
šaudė iš kulkosvaidžių, šautuvų ir patrankų. 
Lenkai mus sustabdė ir suriko paduoti jiems 
kulkosvaidį. Aš maniau, gal kuris musų karei
vis jiems labai prasikalto, tai mus ir sušaudys, 
nes mes visą laiką su Lenkais labai barėmės. 
Bc-t pasirodė kad bolševikai juos iš užpakalio 
buvo užpuolę, žiūrime — nuo Lydos visu smar
kumu lekia Lenkų gurguolė. Net kelias užsi
kimšo. Kiti, pametę ir arklius, pradėjo bėgti 
j mišką. Buvome išbėgę ir mes, bet mus su
gaudė Lenkų raiteliai. Mušis truko apie valan
dą. Kad bolševikai butų palaikę dar nors pen
kiolika minučių, butų Lenkus sumušę, nes Len
kų buvo visai maža. Net vežikus ir tuos buvo 
nuvarė mušin. Lenkams pavyko Rusus nugalė
ti. 

Negyvėlių kūgiai 
Mus nuvarė į Lydą ir uždarė žydo kluonely-

je. Rugsėjo 26 dieną varė mus toliau per Ly
dą. Nuo gatvės visi namai buvo uždaryti. Gat
vėse kas keletas žingsnių guli čia Lenkas, čia 
bolševikas. Mus nuvarė į pilį. čia radome apie 
8,000 bolševikų belaisvių. Mus išlaikė trys die
nas, nedavę nei valgyti, nei vandens atsigerti. 

Rugsėjo mėn. 29 dieną mus išvarė Gardino 
link. Visą laiką vis buvome nevalgę. Rugsėjo 
mėn. 30 dieną, paėję apie 5 kilometrus nuo Ly
dos, susitikome kažkokį Lenkų kariuomenės da
linį. Dalinio kareiviams leido mus apiplėšti. 
Atėmė drabužius ir avalynę ir viską, ką tik 
rado geresnio. Davė savo suplyšusius kad vos 
tik ant nugaros laikėsi. Pasidarėme kaip ko
kios baidyklės. Nors imk ir statyk į kanapes. 

Tais laikais Lenkų kareiviai buvo labai blo
gai aprengti. Užsidėjęs pentinus, joja Lenkų 
ulonas, o jo batai be padų. Oda tik iš viršaus, 
o ii apačios pliki padai. 

Apie 20 kilometrų nuo Lydos, netoli nuo 
plento, buvo prikrauti kūgiai negyvėlių. Su
varyti žmonės vieni rankiojo užmuštuosius, o 
kiti 'duobes kasė. 

Jau buvome šeštą dieną nelaisvėje, o iš 
Lenkų vis dar nebuvom gavę valgyti. Kur tik 
pamatydavome žmonių nuimtus daržus, bėgda
vome į juos pasirinkti kopūstų lapų bei kotų. 
Už tai gaudavom iš Lenkų šautuvų buožių. 

Lenkai šaudo pavargusius "belaisvius 
Ėjome be sustojimo visą dieną ir nafctį. 

Spalio 1 dieną, apie 10 valandą, apsistojome kaž
kokio dvaro bulvienoje. Mums leido pasirinkti 
bulvių. Radome po kokia dešimtį. Daugiau sun
ku buvo kas rasti, nes bulviena buvo išarta, o 
juk sykiu su mumis varė apie 8,000 bolševikų. 
Vandens arti nebuvo, todėl bulves išsišutinome 
be vandens. Lenkai musų toliau nuo savo akių 
neleido. 

Truputį užvalgę sumigome, nes buvome la
bai išvargę ir alkani. Gal apie 3 valandas mums 
pamiegojus, prikėlė, išrikiavo ir varė toliau. Ir 
vėl per visą naktį be jokio sustojimo ėjome į 
Gardiną. 

Mes, Lietuviai, vis dėlto buvome stipresni 
už bolševikus. Bolševikai ne visi priėjo prie 
Gardino. Daugelis jų pavargo ir negalėjo eiti. 
Kuris tik iš nuovargio nugriudavo, to Lenkai 
gyvo nepalikdavo, bet tuoj nušaudavo. Tuo 
budu jų iššaudė kokius du šimtus žmonių, o 
gal ir daugiau. 

Atvarius mus į Gardino stotį, subėgo daug 
Lenkų kareivių mųs, belaisvių, pasižiūrėti. Vie
nas Lenkų kareivis pribėgo prie Lietuvio belais
vio, apkabino jį, ėmė bučiuoti ir verkti. Tai 
buvo jo tikras brolis. Vienas tarnavo Lenkų 
kariuomenėje, o kitas Lietuvių. Tas Lenkų ka
reivis išprašė savo brolį palikti Gardine. 

Gardine davė katiliuką sriubos ant dviejų 
žmonių. Stotyje mus išlaikė per visą naktį. 
Tai buvo Spalio 2 diena, ir buvo labai šalta. Tik 
apie dešimtą valandą kitos dienos suvarė mus į 
vagonus ir nuvežė į Balstogę. Balstogėje iš 
traukinio nuvarė į barakus. Vakare davė po 
pusę svaro duonos ir po stiklinę nesaldytos ka
vos. 

Sąšlavose jieškome bulvių žievės 
Pernakvojus mums barakuose Spalio 4 d. 

vėl nuvarė mus į traukinį ir nuvežė į Varšuvą, 
čia atvykome jau naktį. Bevarant mus per 
geležinkelį, daugelis musų iš nuovargio puldi-
nfjo. Visa stotis buvo skaidriai elektros nuš
viesta, bet mes iš alkio viską matėme kaip pro 
miglą. Suvarę mus į barakus, vėl clavė po kąs
nelį duonos ir po puodelį kavos. Varšuvoje te
ko išbūti penkias dienas. Per tą laiką valgyti 
gavome tik tą vieną sykį. 

Iš čia mus išvežė į Galiciją prie Karpatų 
kalnų, netoli Vadovičų miestelio. Pakeliui ga
vome dar du sykius valgyti. Atvarę prie ba
rakų, vidun neleido, bet palei barakus išlaikė 
apie valandą, čia pat buvo sąšlavynas. Mes 
rankiojome bulvių žieves ir valgėme. Barakuose 
suradome ir daugiau Lietuvių belaisvių. 

Šiuose barakuose mums iš ryto duodavo mil
tais užblysto vandens, pietums samtuką sriu
bos ir silkę arba gabaliuką mėsos. Po poros 
valandų duodavo tris svarus duonos aštuoniems 
žmonėms ir marmelado po arbatinį šaukščiuką. 
Duonos gaudavome ne kas dien. Kartais tiktai 
vieną kartą į penktą dieną. 

— Traukinys su duona ėjo iš Prancūzijos. 
— sakydavo Lenkai. — Vokiečiai duoną kon
fiskavo, ir todėl jos nėra. 

Kaip ten buvo iš tikrųjų — mes nežinojome. 
Vakarienei gaudavome po tą patį samtuką 

sriubos. Bet nemanykite kad samtukas buvo 
kareiviškas. Jis buvo mažutis, kaip prie stalo 
paduoda. Kai pietums duodavo silkes, tai su 
valgius be duonos silkę, imdavo didelis trošku
lys, o vandens negausi, nes šulinys užrakintas. 
Iš troškulio žmogus nors plyšk. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 

Rašo Peticijas Gen. MacArthurui 

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" 
682D Superior Ave. Cleveland. Obit 

Japonietis Toichiro Araki Tokyo mieste, kalba į Japonie-
čius ragindamas juos pasirašyti prašymą Geri. MacArthurui 
kad išgelbėtų nuo mirties bausmės Lt. Gen. Yamashita. Pa
rašas ant Araki krutinės «ako: "Aš atsakau už pastangas iš
gelbėti Gen. Yamashita." 

LIETUVĄ VALDO 
RUSAI 

Maskva praneša kad Lietu
vos geležinkelių viršininku yra 
Rusas "socialistinio darbo did
vyris" Kovaliov. 

Nemuno laivininkystė tvar
koma taip pat dviejų Rusų. 

Visas aukštesnes ir atsako-
mingesnes vietas Lietuvoje te
gauna Rusai. Lietuviai, kaip 
ir caro laikais, tegali buti že
mesniais tarnautojas, pastum
dėliais savame krašte. 

WATER BURY, CT. 
VIENPUSIŠKAS PAREIŠ

KIMAS 
Gruodžio 28, Sandaroje p. 

Petras Pivarunas parašė strai
psnį "Apie Didžiumą ir Mažu
mą". Jis pirmiausia pažymi: 
"Kad Amerikos Lietuvių Kon
gresas buvo pasekmingas tą 
matė visi, taip pat pastebėjo 
kaip gražu yra dirbti bendrai 
ir vieningai". 

Bet toliau p, Pivarunas sako: 
"Tačiau musų taip vadina
miems 'tautininkams' tas ne
tinka. Jie norėtų kad A. L. 
Taryboje priklausančios grupės 
keltų partines peštynes. Dir
vos 49 num. jie ragina katali 
kus reikalauti platesnės atsto
vybės ir daugiau balsų prieš 
sandariečius ir socialistus". 

Šis p. Pivaruno pasakymas 
toli gražu nesutinka su teisin
gumu. Dirva niekuomet nera 
gino katalikus reikalauti pla
tesnės atstovybės Taryboje. 
Dirvoje buvo pareikšta palygi
nimas srovių didžiumos. Ka
dangi katalikai atstovauja di
dumą todėl tikrenybėje jiems 
priklausytų turėti daugiau bal
sų. 

Befr "raginimas" ir "palygi
nimas" yra du skirtingi žodžiai 
ir neturėtų buti maišomi. 

Toliau, sakyti kad tautinin
kai norėtų kad ALT priklau
sančios grupės keltų partines 

Taigi Galicijoje iš bado mįrti negalejai, bet 
ir gyventi buvo labai sunku. 

Į pirtį varydavo vieną kartą per savaitę. 

Bizūnais kapoja mus per galvas 
Pasitaikė, jog užgirdau Lenkus kalbant kad 

reikėsią barakus plauti. Aš, nenorėdamas to 
darbo dirbti, išėjau į kitą baraką ir ten išbuvau 
ligi pietų. Pareinu pietų, žiuriu — barako durys 
uždarytos, o visi musų barako belaisviai lauke, 
staiga iš kito galo barako atbėga belaisviai. Juos 
vejasi Lenkas ir bizunu kapoja per galvą. Pas
kum tokiu pat budu, taip pat Lenkų kapojami, 
belaisviai nubėgo į kitą galą. Aš, pamanęs kad 
ir bėgsiu, ar nebėgsiu vis tiek bizunu gausiu, 
nebegali. Lenkai tik prabėgo pro mane, bet ne-
•nušė. 

Pagaliau atsibodo Lenkams belaisvius muš
ti, atrakino barakus, suleido, ir gavome pietų. 

Barakai buvo nekūrenami, o mes gulėjome 
mt grynų narų. Būtinai reikėdavo nusiauti 
kojas. Nusirengti nereikėdavo, nes ir neturė
jome ko — Lenkų jau seniai buvome nurengti. 
Naktį Lenkai eidavo patikrinti, ar visi esame 
misiavę. Tikrintojai nešdavosi rankos storumo 
lazdą. Jeigu kurį rasdavo gulintį apsiavusį 
cad imdavo per kojas guryti, tai mušamasis iš 
skausmo kaip gyvulys rėkdavo, o Lenkai iš to 
tik juokdavosi. Aš nei vieno karto negavau 
nušti, nes gulėjau per vidurį narų. Užgirdęs 
kad jau ateina, kaip mes vadindavom, "stebuk
lingoji lazda" ir jau gurina kojas, aš, kol prie 
nanęs prieidavo, suspėdavau nusiauti. 

Nustojame vilties pamatyti Lietuvą 
Išbuvę Galicijoje kokias tris savaites, nu

girdome kad jau važiuosime į Lietuvą. Musų 
Ižiaugsmui kad ištruksime iš to Lenkų siaubo, 
nei galo nebuvo. 

Išvažiavo pirmas transportas, o po savaitės 
ir antras. Vadinasi, likusieji važiuos trečiuoju. 

Susėdus mums į traukinį, suskambo šioje 
tolimoje Galicijoje Lietuviška daina. 

— Vyrai! Gal per anksti dainuojame? — 

sakau aš savo draugams. — Kad kartais dar ne
reikėtų verkti. 

Ir atspėjau. Susėdus mums j vagonus, da
vė mums po 3 svarus duonos ir po svarą kon
servų. Kadangi buvome labai išalkę, tai visą 
davinį per vieną dieną ir suvalgėme. 

Ir vėl atvežė mus į Varšuvą, čia išbuvome 
penkias dienas. Per visą tą laiką valgyti visai 
negavome. Tik šeštą dieną gavome po gaba
liuką žalios mėsos. Lenkų kareivis mums pa
sakė kad toji mėsa buvo ne valdžios duota, bet 
kažkokio komiteto. Tas komitetas nupirkęs 
karvę, papiovęs ir mėsą mums p a a u k o jęs. 
Mums buvo leista nueiti pas žmones mėsos iš
sivirti. Mes, trise, nuėjome pas vieną žmogų 
ir paprašėme kad jis leistų mums išsivirti, šis 
leido ir dar davė apie dešimtį bulvių. Išsivirė-
me šiokios-tokios sriubos. Kai tik aš tos sriu
bos užvalgiau, tai ir apalpau. Atsigavęs £j&Į(r 

tiek sustiprėjau, ir visi gryžome į vagonus. 
Vagonai buvo labai blogi, pairę, viduje bu

vo pripustyta sniego, o mes tik su vienomis pa
laidinukėmis ir tos suplyšusios. Nors mus ve
žė į Lietuvą ir džiaugėmės, bet nei vienas iš 
musų nemanė Lietuvos pamatyti ir mindžioti 
Lietuvos žemelės žolę, nes buvome alkani ir 
nuogi. 

(Bus daugiau) 

peštynės yra nesąmonė, Tau
tininkai nusistatę žmoriės, tu
ri daugiau svarbesnių reikalų 
rūpintis, o lie kitų srovių p®#* * 
tynėmis. 1 

P. Pivarunas yra žinomas 
kaip geras Lietuvis, jis trokš
ta Lietuvai laisvės, lygiai kaip 
ir visi kiti dori Lietuviai. Pil
nai tikiu kad jis pageidauja 
tarpsrovinės ir bendrai visų 
Lietuvių vienybės ir stiprios 
bendros akcijos kovoti už Lie
tuvos nepriklausomybę. 

Betgi perspėti vieną spaudą 
ar vieną grupę žmonių, o užty
lėti kitus, lygiai arba daugiau 
kaltus vieningos veiklos nebu
vimo klausime yra nelogiška ir 
nesutinka su teisingumu. 

Pav. Sandara nr. 52 štai ką 
sako: "Ar prausk ar neprausk 
varną, ji vis vienokia.... Taip 
ir su Clevelando grupe, kaip 
nekviestum ją į bendrą darbą 
ji pučiasi ir tiek". Tai Sanda
ros posakis. 

Bet yra ir kitas teisingas po
sakis: "Leopardo plėtmų ne
galima nuprausti". Bet Chi-
cągiečiams reikalinga akinių 
savo plėtmus pamatyti. Ar ne 
tiesa? Tikiu kad p. Pivarunas 
skaito ir Naujienas. O kas jose 
yra rašoma beveik kiekviena-
name numeryje, tų kurie kitus 
kaltina už vieningumo neįvyki-
mą? O kas redaguoja Naujie
nas ir Sandarą, ar ne ALT ofi-
cialai sekretorius ir iždininkas? 
Kodėl p. Pivarunas nepadaro 
jiems pastabos savo tame raši-

.VALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybe 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiiių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt* Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priv*» 
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje  ̂

nyje i 
Tikiu kad paskaičius tų lai

kraščių dergimus "Clevelando 
grupės" kaip kitus taip ir p. 
Pivaruną šiurpuliai nukrečia. 
Kiek tiedu laikraščiai pašven
čia vietos ir laiko kitus niekin
ti, kitų vardą žeminti, tuo tar
pu kai apie bendrą veiklą, ku
rios dabartiniu laiku taip rei
kalinga, nei žodelio. 

šitai rašydamas aš neturiu 
minties ką nors užgauti ar kri
tikuoti. Aš tik pareiškiu kas 
pas mus buvo daroma 1945 
metais. Todėl pradėdami 1946 
metus atminkime kad tik mes 
Amerikos Lietuviai galime at
virai kalbėti, laisvai darbuotis 
del Lietuvos laisvės. Todėl 
stengkimės prašalinti tuos vi
sus netikslumus, bendrinkime 
visas musų pajiegas į vieną ir 
greižtai reikalaukime kad mu
sų Tėvynė Lietuva butų pa-
liuosuota nuo dabartinio bar
bariško naikinimo. Taip elg
damiesi mes įsigysime daugiau 
broliško draugiškumo tarp sa
vęs ir kartu sukursime stipres
nes jiegas pagelbėti musų bro
liams Lietuvoje atsikratyti ne
geistinų burliokų ir jų žiau
rios valdžios. 

Dr. M. J. Colney. 

PAJIEŠKOMI A. Mazuraitis 
įr kiti giminės, iš žigmantų k., 
Jankų vai., šakių aps. Po šio 
karo nieko nuo jų negirdime, 
Gal kas iš Lietuvos pabėgėlių 
žino apie juos, prašau praneš
ti. F. Kulikauskas 
1032 Linn Dr. Cleveland 8, O. 
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| Skaitykit ir Platini Dirvį 1946 Metais! 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 

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

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

H (Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną , į DIRVA H 
= savo adresą, siųskit 2S9" 6820 Ŝuperior Ave. Cleveland 3, Ohio 52 
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BOLŠEVIKŲ RUBLIS 
MAŽA KO VERTAS 

Bolševikai mėgsta girtis kad. 
jų darbininkai gerai uždirba— 
gauna 1000 if daugiau rublių 
į mėnesį. 

Rublio neoficialus kursas 
yra 18—19 Amerikietiškų cen
tų. Pagal tai išeina kad bol
ševikų darbininkai gauna* $180-
$190 į mėnesį. 

Tačiau už pinigus- Rusijoje 
maža ką tegali nusipirkti. 

Mosborge, vienintelėje didė
lėje Maskvos krautuvėje, pri
einamoje eiliniams žmonėms 

(privilegijuotos klasės ir dip
lomatai Rusijoje turi speciales 
pirkimo teises) 1945 metais 
buvo tokios kainos: vyriškos 
kojinės — 80—185 rubliai; 
spalvoti vyriški marškiniai — 
1190 rublių; moteriški marški
niai — 700 rublių, ir tt. 

Taigi išeina kad Rusijos 
carbininkas už mėnesinę algą 
negali net marškinių nusipir
kti. 

• PĖSTININKŲ divizija su
sideda iš apie 15,000 vyrų; šar
vuota divizija iš 10,000 ir oro 
divizija iš 8,000 vyrų. 

fitai apysaka kuri jums patiks! 

A LP IS 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

Dabar atiduodama už $1.00 
# 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 «t-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turim*, 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siigft 
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OtaU 

PADĖKA BALF 
IŠ PARYŽIAUS 

NEW TfORK. —' Stonio 10 
Bendras Am. Lietuvių Fondas 
gavo laišką iš Paryžiaus, ku
riame dėkojama už paramą dat-
vusią galimybės surengti varg
stantiems pabėgėlių Lietuvių 
vaikučiams Kalėdų. eglaitę ir 
padalinti dovanų. Laiške ra
šo: 

"Visų Paryžiuje esančių? Li#* 
tuvių pabėgėlių vaikučių vardu 
reiškiame gilią ir nuoširdžią 
padėką BALF'ui už paramą, 
kurios dėka, Kalėdų švenčių 
proga, buvo surengta Pary
žiaus Lietuvių pabėgėlių vai
kams eglutė su dovanėlėmis. 
Tas užjurio brolių tėviškas rū
pestingumas sustiprino juos ir 
prablaivino musų mažųjų pa
bėgėlių prislėgtą ir skausmin
gą dvasinį pasaulį. 

"Kalėdų Eglaitei Rengti 
Komisija: 

O. Bačkienė, 
O. Laskauskienė, 
D. Railienė, 
St. Deksnienė." 

darbe. Neužmirškit musų pra
šymų maisto pakietėliams, žu
vininkystės ir sporto įrankiams, 
vaikų žaislams, mezginiams ir 
kitiems. • ** BALF. 

— • 1 .'H!ll'SIĮ^*An,ll»|l>]»'iyj"'- im-H-'J."'!.!, 1 ——— 

PAJIESKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži 
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
nsulate of Lithuania 

N. LaSalle Street 
Chicago 2, 111. 

Pasiųsta Dovanos ir kitur 
Be suteiktos paramos Pary

žiau^ Lietuviams, vaikučiams, 
BALF pasirūpino kad prieš Ka
lėdų šventes ir kiti Europoje 
gyvenantys Lietuviai bent šiek 
tiek jaustų Kalėdų nuotaiką. 
Italijos Lietuviams 'buvo pa
siųsta 2,500 svarų maisto pro
duktų, kurie turėjo buti išda
linti šventės išvakarėje. 

Maspetho BALF skyriaus 
pastangomis nusiųsta 600 sva
rų maisto produktų Belgijon, 
kur yra nemažai vargstančių 
Lietuvių. . ; 

Be didesnės pagalbos drabu
žiais ir pinigais, BA'LF sten
giasi aprūpinti Europoje gy
venančius pabėgėlius Lietuvius 
siuntinėliais, maistu, vaistais 
ir kitais reikmenimis. 

BALF skyriai ir kooperuo
jančios organizacijos prašomos 
ir toliau, gelbėti šiame, šalpos 

VIRĖJAI IR ŠEIMININKĖS SUTINKA -

GASO PEČIUS- • 
geriausias virimo padargai 

kada padarytas! 

YRA LABAI SVARBIOS PRIEŽASTYS TOKIAM 
DIDELIAM PASITIKĖJIMO PAREIŠKIMUI: 

Moderniški Gaso pečiai yra labai švarus, kaip lygiai jie yra ir 

visiškai automatiški, su 'Taikrodžio-kontrolės-virimu", taipgi, 

jeigu to norite, bet tai yra nuostabiai tikri žemos liepsnos me

todo G asu valgių gaminimas kuris užtikrina geriausias pasek

mes—taip lengvai—-ir patraukia šeimininkės širdį. 
t 

Ant vislį kitų budų automatiško valgių gaminimo, moderniškas 

Gaso pečius turi išimtiną patogumą automatiškai laipsniuoja

mo karščio. Temperatūros pačios susistato sulyg reikalavime 

ir veikia vienodai ir nuolatinai -— ne laikinais už>liepsnojimais 

ir smarkiu pradėjimu. 

Nerūkstantis kepimas yra kita išimtina ypatybė gaunama tik-
» ' . . . . , 

tai moderniu Gaso pečium—galima del liepsninio virimo ir ke

pimo metodo. Liepsna sunaikina spirginimo -kvapus. 

Pasirinkit savo naują Gaso pečių iš daugybės puikių modelių 

$ąbar išstatytų par jusų pardavėją, ir patalpinkit jį į savo v|r-

v tuvę k«r norit-^moderniniams Gaso > pečiams; ^^i& 

raųi kaminų. 
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Abaravičius, Jurgis, s u n u s 
Kazimiero, kilęs iš Švenčionė
lių, gyvenęs Chicagoje. 

•Adomaitis. Jonas, sunus Juo-
zo, kilęs iš Stoškų k., žvirgž; 
daičių v., Sakių a., gyvenęs Chi
cagoje. 

Adomaitytės, Paulė ir Valė, 
dukterys Aleksandro, kilusios 
iš Dvarininkų k., Radviliškio 
v., Šiaulių a. 

Adomynai, Pijus, Konstantas 
ir Juozas. 

Aleksa, Vladas, kilęs iš Onuš-
kio, Trakų ap. 

Ambražiunai, dvi seserys ii 
brolis Europoje esančio Prano 
Ambražiuno. 

Andriejunas ar Andrijauskas 
Pranas, kilęs iš Vabalių k., Bai
sogalos parapijos. 

Andrikonis, (Jonas?) kilęs iž 
šešuelių v., gyvenęs Chicagoje 

Arkočius, Stasys, sunus Jono 
kilęs iš Žaslių v., gyvenęs New 
Yorke. 

Arlauskas, Juozas, sunus Jo
no, kilęs iš Kaišedorių v., Tra
kų ap.. gyvenęs Chicagoje. 

Armonienė-Vaišvilaitė, Marė. 
duktė Simano, kilusi iš Bero-
tiškės ar Bernadiškių k., Bala 
kų v, gyvenusi Collensville (?). 

Astrauskas, Titas, kilęs iš 
Lekėčių v., šakių ap., gyvenęs 
Kolumbijoj (?). 

Augunai, Aleksandras ir Bro
nius, sunųs Antano, kilę iš Gai
liumi k., Pabaisko v., Ukmer
gės a. 

Aukštakalnis, Antanas, sunus 
Mykolo, kilęs iš Rudiškių k.: 

Marijampolės ap., gyvenęs New 
Yorke. »r 

Bahu&ą Antanas, kilę? iš 
Lietuvos. 
. Babušis, Malas, gyvenę f 
Šcranton, Pa. 

Bačiulis, Nikodemas, kilęs iš 
Viktapolio v., Malėtų v., Ute
nos ap. 

Bagdonavičiai, Juozas ir 
nas. kilę iš Miroslavo. 

Bagočius, Jonas, sunus , An 
tano, kilęs iš Elizabeth, NA,«I. 
gyvenęs Elizabeth, N. J. 

Balandžiai, Danielius ir Ste 
fan ii a, kilę iš Urvių k., Skuode 
v., Kretingos ap. 

Balčetis, Jonas, sunus Jono 
gimęs J. A. Valst. 

Balčetis, Kazys, sunus Jokū
bo, kilęs iš Pušaloto. 

Balčetis, Petras, sunus Jokū
bo, kilęs iš Pušaloto. » 

Balčetienė-Babušytė, Saliomė-
ja, gimusi Kanadoje. 

Balnai!ė, Agota, duktė Pran 
ciškaus, kilusi iš Varnių ir gy
venusi Kanadoje. 

Balsienė - Gedvilytė, Marija 
duktė Jono, kilusi iš Blinstru 
biškių k., Viduklės v., Raseinių 
a. gyvenusi Chicagoje. 

Baltrukonis, Vincas, kilęs iš 
Dambuvkos k., Igliškėlių v., Ma 
rijampolės ap.; gyv. VVaterbu-
ry? 

Banevičius Kazys, sunus Eu
genijaus, kilęs iš Truskavos 
Panevėžiov a., gyvenęs Philadel
phia, Pa. 

Bardauskas, Matas, sunus Jo
no, kilęs iš Gudelių Vilkaviškio-
ap.. gyvenęs Waterburv, Conn. 

Bartininkas. Jonas, sunus Mo
tiejaus, kilęs iš Naravo k., Laz
dijų v., Seinų ap., gyv. New 
Yorke. 

Bartkuvienė-Bušauskaitė, jMfa-
rija, kilusi iš Vokiškėlių k., Vil
kaviškio ap., gyv. Cicero, 111. 

Bartusevičius, Mykolas, sunus 
Mykolo, gyvenęs Newr York, 
N. Y. 

Barvmnienė-Janusevičiutė, Ko
tryna, kilu,si iš Beržinių k., Pa
kruojo vM gyvenusi Philadel
phia. Pa. 

Bernotas, Jonas, sunus Jero
nimo, kilęs iš Ketruvalskių k., 
Kibartu v., Vilkaviški ©a.,, gy
venęs Boston, Mass. 

Bičkauskai!* - LukoSevičiutė 
Konstancija, kilusi i? Kalesny-
kų k., Simno v., gyvenusi Bal
timore, Md. 

Bieliūnas, Petras, sunus Kon
stantino, kilęs iš Takniškii^ k., 
Alytaus ap. 

1 ĮBildošaitė, Ona, kilus iš Ši
lalės v., Tauragės ap., gyvenu
si Chicagoje. 

Biliūnas, Balys* sunus Miko, 
•Ifiięs iš Ąn^kščui ¥* 
Omaha, tfTebr. * . " * 

Namu Parupintoiąs 

Wilson F. Wyatt, "buvęs ma
žoras Louisville, Ky., Preziden
to Trumano paskirtas gyvena
mų namų klausimo tvarkytojas 
sąryšyje su karo mobilizacija 
ir rekonversija. 

Apsaugotas nuo Šalčio 

* 
s** 

AKRON. OHKt 
SmuHcios Žinios 

Poni Kleese, buvus Beleckie
nė, išvažiavo į San Francisco 
Cal., nusipirko namus ir ten 
apsigyveno. Vėlesnės žinios 
sako kad ji ištekėjo, vyrą ga-
vp Lietuvį, p. Latvėną. 

Akronietė E. Sketrienė buvo 
nuvažiavus į Kaliforniją pavie
šėti, sako jai ten labai patiko. 
Sutvarkius reikalus Akrone ji 
žada išvažiuoti Kalifornijon 
apsigyventi. 

K. Jurevičius irgi mano apk 
palikimą Akrono. 

A. Bartkus taipgi išvažiave 
į Kaliforniją, pas savo pusbro
lį p. Kalvaitį, kuris ten inži-
nieriauja. Bartkaus šeima ir
gi žada i# Akrono išvažiuoti. 
Reiškia Akrone Lietuvių ma
žėja. 

Jurgis Stukas, Stukų sunus. 
sugryžo iš kariuomenės. 

Vincas Darulis pardavė na
mą ir nusipirko kitą patoges
nėje vietoje. Kalnas. 

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-
ra ūdos kompanijos pirm ne

gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
509-12 Societv for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

IATE 

šis šųo, kuris bijo šalčio, ap
rėdytas savo pono medžioklinei 
kepure ir žiponu, kuomet užėjo 
nemos šalčiai. , ___ 

Brm hienč-.Tamily te, Karolina, 
kilus iš Šimonių. 

Biržientė-Baltrenaite, Ona, 
iuktė Adomo, kilusi iš Niliunų 

Kupiškio v., ir gyv e n u s i 
Pittsburgh, Fa. 

Blažys, Juozas, stflfUš 
dlęs iš Mineiskiemio-Linkmenų 
r gyvenęs Chicagoje. 

Blinstrukaitė, Elzbieta, kiluvsi  
iš Macalių k., Nemakščių v., Ra
seinių a. gyvenusi Chicagoje. 

Bogušai, Juozas ir Vladas, 
eilę is Daugių k., Kėdainių a. 

Bogušinskas, Vincas, sunus 
/omo, kilęs iš Liepelionių. 

Botyrius, Antanas, sunus Juo-
:o, kilęs iš Marijampolės, gy- i 
/enęs Chicagoje. 

Bud, Stirniną ar Selma, gy-
/enusi 1715 7th Ave., Brooklvn, 
X. Y. 

B u d s r i n ,  T o ,  g y v e n ę s  3 2 1  
jrand St., Brooklyn, N. Y. 

Eudraitienė-Danušytė, Agota, 
cilusi iš žernų k., šakių a., gy
venusi Cicero, 111. 

Bukienė, Ona, gyvenusi 485 
?aul St., Chicago, 111. 

Bulevičius, Jonas, kilęs įš 
".azdi i'i. 

Burbolas, Juozas, kilęs ii Rb-
:alimo, Panevėžio ap., gyvenęs 
>Tew Yorke. 

Eurgailien^, kilusi iš Mažei
kių a. 

Butaytė, Petronelė, kilusi iš 
Pumpurų, Mažeikių v., gyvenu-
ri Chicagoje. 

But iškis, Vincas, sunus Justi-
io, kilęs iš Nasvaičių-Užpalių 
r gyvenęs San Francisco, Cal. 

( haleckai. Jokūbas, Jonas ir 
Samuelis, kilę iš Adomonių k., 
My taus ap. 

čapkauskas, AfttanaH, gyvenęs 
Chicagoje. 

Čergelienė, Kastė, ir jos vy
ras, kilusi iš Pumpėnų. 

čilvinas, Izidorius, kilęs iš 
MankaitHų ,k., Skaudvilės v. 
ran ragės ap. 

Dabužinskaitė, Emilija, duk
tė Juozo, gyvenusi Brooklyn, 
N. Y. 

Pabužinskąs, Liudvikas, su
nus Juozo, gyvenęs Brooklyn, 

Y. 
Dailydc, Jonas, kilęs iš Sin

tautų v., gyvenęs Detroit, Mich. 
Dambrauskienė-Gudl iunicnč 

prieš ištekant Grablauskaitė, 
Ona, kikisi iš švidiškiu k., 
Punsko v., ir gyvenusi Boston, 
Mass. ,«. v1.".-v 

Damisevičius, Juozas, kilfcs iš 
Remeikių, Kybartų ap. 

Danušytės, Agota ir Ona, 
dukterys Juozo, kurių ištekė-
iusių pavardės Budraitienė ir 
Milašienė, kilusios iš žirnių k., 
Šakių a.r gyvenusios Cicero, 111. 

Daunorai, Andrius ir Juozas, 
sunųs Kasparo,, kilė iš Į^iaiš-
| kėnų k;, Jejsw- v.į * 

KAU platina Dirvą — tas 
olatina apšvietą. 

AppitAySAi AND 
QUIClCt^CTION 

6N ~ " 
FIRST MORTGAGE 

ŠAUS 

! .v-f j ,0 i 

MONCRIEF FURNASAS 
YRA MODERN IS—TIKRAS— EKONOMIŠKAS 

Kreipkitės j  Savo MONC'RIEK Pardavėją.  

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 
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ŠILTI ŽIEMINIAI 

ivcrcoacs 

*24 
Vyrams šilti žieminiai overkoatai su plačiu prie
šakiu ir dideliu kalnierium, su išilginiais kil
niais. Mėlynos, rudos arba pilkos spalvos, 
gi gražių mišinių. Mieros 35 iki 44. 
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AUKOJA PINIGAIS, 
RŪBAIS, MAISTU 

Visų trijų B ALF skyrių ben
dram komitetui priduodama pi
niginės aukos maistui pirkti 
pasiuntimui karo nukentėju
siems Lietuviams pabėgėliams. 

Vieni neša pundais rubus, 
kiti nupirkę atneša maisto ke-
nuose, o kiti aukoja pinigais. 

čia norime padėkoti tiems 
kurie prisidėjo gryna pinigiš-
ka auka. Iki šiol gauta iš šių: 
B. ir A. Šukiai, 

Orville, Ohio 813.00 
Clem P. Pocius, 

Columbus. Ohio . 10.00 
Lietuvių Moterų Klubas 12.00 
Liet. Piliečių Klubas 10.00 
Delia Jakubs r> 00 
V. Greičius 2.00 
F. Saukiavičius 2.0) 
A. Smigels 2 03 
Izidorius Šamas 2.00 
Alekas Banys 2.00 
Vincas Debesis 1.00 
A. Jankauskas 1.00 
A. Navickienė 1-00 
K. S. Karpius 1.00 
Mrs. Kane 1.00 
Peter Sušinskas 1.00 
Antanas Masilionis 1.00 
F. Gillis .35 

Taipgi atliko stambesnės su
mos pinigų nuo dviejų paren
gimų maisto vajaus naudai, 
ir visos piniginės ineigos bus 
paskelbtos šio vajaus pabaigoj. 

Visiems aukotojams taria
me nuoširdų ačiu. 

M. Dro-utis. 

Pirmi Laiškai is Vo
kietijos 

METINIS SUSIRINKIMAS 
Metinis Salės Bendrovės su

sirinkimas bus laikomas pirma
dieni, Sausio 21, nro 8 v. vak.. 
Lietuvių salėje. 

Visi šėrininkai privalo šia
me susirinkime dalyvauti, iš
klausyti raportus ir išrinkti 
naują valdybą, 1946 metams. 

Stanley K. Mazan, Pirm. 

KI N. K. PETREIKIO pa
gerbimui vakarienė Įvyksta šį 
sekmadienį, Sausio 20, šv. Jur
gio parapijos salėje. Prie du
rų tikietai i vakarienę nebus 
parduodami. Reikia įsigyti iš-
anksto pas komisijos nares. , 

Po vakarienei bus šokiai, ge
ra muzika; įžanga į šokius — 
2") centai. Komisija. 

ALFRED VELIONISKIS iš 
Marine Corps, buvo parvykęs 
namon trijų savaičių laikui, po 
sugryžimo iš Filipinų ir Japo
nijos. Sausio 10 jis išvažiavo 
i Cherrv Point, N. C. 

šiomis dienomis pradėjo at
eiti iš Amerikos zonos Vokieti
jos ir Austrijos pirmieji Lietu
vių pabėgėlių atviri laiškai-per-
mitai. Tai yra Amerikos žmo
nėms leidimai susirašinėti su 
savaisiais, pasiųsti jiems dova
nų maisto ir kitų reikmenų. 

Kurie gavot tas atvirutes 
nuo pabėgėlių, nieko nelaukda
mi pasiuskit jiems laiškus nuo 
savęs. Pasiuntimo tvarka yra 
tokia: Gavęs atvirutę turi tei
sę siųsti laiškus ir siuntinėlius 
iki -5 svarų. Siuntinėliai gali
ma siųsti kartą į savaitę; per
siuntimas kaštuoja 14c svarui. 
Galima siųsti drabužiai, mais
tas ir kiti smulkus reikalingi 
dalykai. 

Laišką pabėgėliui reikia sių
sti tik iš pašto, parodant ten 
gautą iš pabėgėlio atvirutę-
permitą. Kurie tokius laiškus 
siųs įmesdami į pašto dėžę jų 
laiškai bus grąžinami atgal, ne
bus siunčiami į Vokietiją, nes 
paštas nežino ar siuntėjas turi 
leidimą. 

Brangus Lietuviai, gavę at
virutes iš pabėgėlių jus turite 
leidimą jau susirašinėti, bet tai 
dar nereiškia kad pabėgėlis 
galės rašyti laiškus jums. Kai 
pabėgėlis gaus iš jusų pirmą 
laišką tuomet jam bus išduo-Į 
tas leidimas ir jis galės pradė
ti rašyti jums laiškus, po vie
ną per savaitę, 2 puslapių di
dumo. 

Jeigu jusų. laiško su pilnu 
adresu pabėgėlis tuoj negaus, 
jam susirašinėjimas su jumis 
nebus leidžiamas toliau. 

Kuriems aplinkybės leidžia 
tuoj siųskite dovanas pabėgė
liams, tai bus parodymas žmo
niškumo jausmo ir patriotiš
kas darbas. 

Pabėgėliai Vokietijoje šaltį, 
Vadą, skurdą kęsdami, pasau
liui įrodė kad kol nėra laisvės 
tėvynėje Lietuvoje, nors visų 
stumdomi bus, bet į raudonąjį 
pragaru nevažiuos, kartą jo 
paragavę. 

Kurie norėtų pagelbėti pa
bėgėliams, o neturi jokio laiš
kelio iš pabėgėlių, kreipkitės j 
Dirvos administraciją, čia at
sišaukė eilė pabėgėlių, reikia 
jiems tuoj ištiesti pagalbos 
ranką. Rep. 

M I R I M A I  
DOMINIKA JUšKEVIčI E N Ė 

(Aduškevičutė), mirė Sausio 
15, pašarvota namuose, 8121 
Medina ave. Laidotuvės Sau
sio 19, pamaldos šv. Kazimie
ro bažnyčioje, 8223 Sowinski 
ave. 

Paėjo iš Alytaus apskričio. 
Liko vaikai: Mary Pallen, Stel
la Bereika, James, Julius, Wal
ter, Eleanor Schultz ir Alice 
Troy. 

Taipgi paliko broHfii Vladas 
Aduškevičius Clevelande ir Pe
tras Aduškevičius, Superior, 
Wis. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Fnneral Home. 

Lithuanian Digest  
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MARe KARPUsKA (Karp), 
57 metų, nuo 742 E. 96th st., 

mirė Sausio 8, palaidota 11 d., 
Kalvarijos kapinėse< Pamaldos 
atsibuvo St. Phillip Neri baž
nyčioje. 

Liko vyras,1 Mikolas, dvi du
kterys, Ona ir Alberta, ir sū
nūs Pvt.. Walter, U. S. Marines. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Deila Jakubs. 

ŽIEMOS NELAIMĖS 

PAUL RUTA prašomas at
siimti laiškus, kurie jam yra 
atėję Dirvos adresu. 

LIETUVIAI SPORTE 
The Cleveland Browns pada

rė sutartį su žymiu Detroito 
Universiteto futbolo žakliku 
Vince Banonis, ir kai]) greit jis 
gryš iš militarinės tarnybus jis 
prados darbą savo sporte, ku
riame jis pasižymėjo nuo 1941. 
Tais metais Vince Banonis bu
vo pripažintas Ali - American 
išrinktųjų eilėje. 

Banonis yra leitenantas ka
ro laivyne ir randasi Shoema
ker, Calif. Jis dabar yra 24 
m. amžiaus, 6 pėdų aukščio, 
230 svarų svorio. Gimęs Det
roite, ten ėjo mokslus iki pa
šaukimo militarinėn tarnybon. 
Detroite jis ir pragarsėjo fut
bolo sporte. 

Al Samolis, žinomas raičio-
jamos bolės sporte Clevelande. 
pakviestas užimt bowling spor
to vadovybę Kinsman-Lee Re
creation. 

Jack Ganson rengia pasek
mingas imtynes kiekvieną ket
virtadienio vakarą, Central Ar
mory, gaudamas atgal garsius 
Amerikos imtikus į savo po-
rengimus. 

VETERANAI, TĖMKIT 
Jeigu rūpinatės apie savo at

eities darbą, svarbu patirti kad 
Cleveland Public Library ren
gia seriją paskaitų apie darbus 
ir užsiėmimus. 

Sausio 23, nuo 8 vak., nau
joje auditorijoje prie Main Lib
rary, 325 Superior Avenue, Dr. 
Carl F. Prutton iš Case School 
of Applied Science kalbės apie 
progas chemijoje ir cheminėje 
inžinerijoje. Dalyviai šiame 
suėjime gaus paaiškinimus į-
klausimus. | 

Toliau bus duodama kitos 
paskaitos veteranams. Jos yra j 
nemokamai visiems. 

Ekspertas važinėtojas neturi 
daugiau nelaimių žiemą negu 
gerame ore. Visa bėda su dau
geliu automobilistų yra kad jie 
nesistengia prisitaikyt prie vi
sokių trafiko sąlygų. Dauge
lis važinėtoj ų nepajiegia su
prasti kad tam tikrose sąlygo
se gatvės buna slidžios ir kad 
blogiau yra kada prisnigę ar
ba lyja ir šala. 

Slydimai ir sutramdytas ma
tymas yra kitos priežastys žie
minių nelaimių. Užsnigę ir už
šalę priešakiniai stiklai nelei
džia pamatyti kas einasi prie
šakyje. Bet jei stiklai ir ge
rai nušluostyti ir neapšalę ne
reiškia kad žiemos metu reikia 
šauti gatvėmis taip smarkiai 
kaip daroma vasarą. Kada j u 
su karas paruoštas žiemai, va 
žinėkit lėčiau. Jeigu smarkiai 
ima snigti, reikia užsidegti au
tomobilio šviesas kad galėtum 
matyti. 

Pėkstieji raginami duoti sau 
ir motoristui progą neinant per 
gatvę bent kur užsimanius, o 
prisitaikyti prie šviesų ir nu
žymėtų skergatvių. 

Paprastas padidėjimas trafi
ko mirčių žiemos metu gali bū
ti išvengtas atsargumu ir ge
ru apsiėjimu trafike. 

Cleveland Police Dept. 

(Reprint from Detroit Times) 
Jan. 14, 1946 

AMERICAN diplomatic offi
cials in Washington are quot
ed by press association repre
sentatives as predicting recog
nition by the United States dur
ing the coming year of the 
sovereignty of Soviet Russia 
over the Baltic states of Lith
uania, Latvia and Estonia. 

This would be not merely a 
concession by the United States 
as the press association points 
out. but a complete reversal of 
American policy. 

When the three Baltic states 
were occupied by the Russians 
in 1940, the United States of
ficially and factualv declared 
+hat the annexation had been 
accomplished by aggression so 
it would never be recognized 
by .the United States. 

Is this to be the NEXT ap
peasement of Russia by the U. 
S. government? 

• • • 

How much FARTHER does 
the American government in
tend to pursue its policy of 
appeasement ? 

We know how fa? it has 
already been pursued— or DO 
we ? 

The Moscow agreements dis
closed that Russia was fully 
and abjectly appeased in the 
Balkans, gaining total domina
tion and achieving virtual sub
jugation of Romania, Hungary, 
Bulgaria and Yugoslavia. 

The same agreements dis
closed that Russia was simi
larly appeased on the issue of 
Japanese occupation, being gi
ven not. only a voice in the 
control of Japan, but a VETO 
over any or all policies of the 
American administration. 

From ihe same source came 
the further disclosure that Rus
sia is to participate in an in
ternational trusteeship for Ko
rea, and in a United Nations 
commission .for ( control of the 
atomic energy. 

PAKELTAS PULKININKU 
Joseph Muliolis, nepersenai 

sugryžęs iš Europos karo lau
ko, turėjęs Majoro laipsnį, da
bar gavo pranešimą iš Karo 
vadovybės kad nuo' Sausio 4 
pakeltai į Lieutenant Colonel 
laipsnį. 

Joseph Muliolis kandidatuoja 
į U. S. Kongresą iš 20-to Dis-
trikto. Dabartiniu laiku pla
tinama jo kandidatūros petici
jos. Kandidatų nominacija bus 
ateinančią vacr|>*ą. 

AKINIAI 
galima gauti pa? 

D-RĄ MATULAITf 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

H. ROCCO 
BEAUTY SALON 

January Special 
Permanent Waves — 

$5.50 ir daugiau, pilnai 
Plaukų Dažymas—$5.50 

pilnai 
Visų rusių Permanents Garantuota 
NĖRA reikalo daryti appointmentą. 

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

5404 SUPERIOR AVE. 
HEnd. 1678 

These constitute the acknow
ledged acts of * appease m e n t, 
and are thus the attained ob
jectives of Russia. 

But there are abundant signs 
that the American government 
is prepared to go BEYOND 
these acknowledged acts of ap
peasement—if it has not in
deed ALREADY gone beyond 
them. 

The prospective recognition 
of Russian sovereignty in the 
Baltic, so authoritatively indi
cated, is only oW& Of these 96-
called signs. N 

Secretary of State Byrnes, 
for instance, has confessed a 
disappointment over the failure 
of the Moscow conference to 
rcvich an agreement on Iran. 

But if there had been such 
an agreement, what reason can 
there be to doubt that it too 
would have been ANOTHER 
appeasement ? 

• • • 

Who is so naive as to be
lieve Russia will ever relinquish 
the Iranian province of Azer
baijan, which it now holds in 
subjugation ? 

Who believes that Russia 
does not intend aggression even 
against Turkey, and eventual j 
sovereignty over the Black Sea' 
provinces which are the rich-1 
est part of Turkey and consti- j 

tute a third of the entire Tur- I 
kish nation? 

Is the American government 
going to appease Russia in all 
these matters, as it has con
sistently and abjectly done in 
all other matters? 

Secretary Byrnes has not in
formed the American people of 
his intentions. 

But surely the American peo
ple have the right and duty 
to inquire and KNOW about 
his intentions. 

• • • 

Mr. Byrnes professes to be
lieve that he has gained an 
"understanding" with Rus s i a 
thru the medium of appease
ment. 

In truth, he has only GIV
EN IN to Russia on* all points, 
affirmed the conquests of Rus
sia and sealed the doom of 
the helpless and hopeless states 
coveted and subjugated by Rus
sia. 

What does Mr. Byrnes think 
America will gain through ap
peasement of Russia, except 
the contempt of Russia herself 
and the humiliation of accept
ing responsibility for the Rus
sian crimes of aggression? 

Why does Mr. Byrnes not 
realize that instead of appeas
ing Russia he is bowing to 
her, and achieving nothing for 
America but the stain on our 
hands of the wanton crimes 
and tragedies enacted in the 
name of RED FASCISM? 
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lloiiicmliit-lliis is your Government 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktoi*) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1T#» 

1945 METAIS Clevelande įsi
steigė 75 naujos išdirbystės, 
kurios gamina įvairiausių ru
siu reikmenis. 

MR. ir MRS. MARTINKAI 
išvažiavo Į Floridą trejetui mė
nesių. 

1915 METAIS Clevelande at
sibuvo 41 žmogžudystė, prieš 
38 žudystes 1944 metais. V 

JONAS G. 
POIVTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

•HtBSOBBBBSBaBOBBai 

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

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

___ geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa- 1 

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tie?iopr matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 395fi 18609 KEWANEE AVENUE J 

Si. ! • i.i.ll -V .T illIiUIMID'iti'Š 

Wilkelis Funeral Home ( 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
J PATARNAVIMAS J 

į! 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 1 
JxillllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

S U P E R I O R -
R U S S E L L  I N N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšait is Helen Dunbar 

Savininkės 

BROTHERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

To those who have ever said, 
"Politics are not for me, I don't 
want anything to do with any 
of it, let the professional poli
tician worry", we wish to re
mind of their duties towards 
their country! 

Thousands of men and wo
men, in early days, sacrificed 
a great deal in order to achieve 
the rights to the freedom of 
speech, press, and religion. It 
is the duty of every citizen to 
preserve these rights. In a 
democracy such as ours we 
must depend upon our leaders, 
to help us hold on to such a 
government and most of all, we 
must cooperate with them. In 
our democratic country, the po
li xical organizations are elected 
to fulfill the wishes and needs 
of the citizens, who place them 
in office. They are empower
ed by the people, the voters, 
to undertake thp task as one 
body for the millions of indi
viduals. The individual living 
in a modern democracy bears 
the tjvofold relationship, he has 
his duties to perform, and in 
return for them he obtains 
protection and help. It is for 
these rights, our forefathers 
fought and won! That victory 
is ours now, and we enjoy its 
benefits. It is now, lip to us 
to see that, "The Government 
of the People, by the People, 
for the People, shall not Per
ish from the Earth." 

When our country was en
dangered by war, each citizen 
tried his utmost for preserva
tion of his rights, by aiding 
National Defense. The duties 
of an American citizen were 
performed, but not fully! For 
the duty of finishing the work 
which our boys fought and 
died for, remains to be com
pleted. The freedom they so 
nobly fought for must be se
cured and our promise that 
they have not died in vain, 
shall not be a hollow statement. 

The American boys have shed 
their blood in foreign lands, 
for the preservation of demo
cracy in their own land, and 
so that the American way of 
life would replace the modern 
tyranny in other lands less 
fortunate than ours. Those 
boys had faith in us, with the 
idea that they were fighting 

i» Europe so that the land of 
their forefathers would never 
have to tremble and fear ty
ranny. These boys of Lith
uanian, Latvian, Estonian, Po
lish and other descents hoped 
that democracy would be plant
ed in place of injustice and 
crime! To win the battle they 
fought, took a long, hard and 
tedious tasks. They did the 
job they were called to do in 
a noble way, the American 
way. The cost was high, not 
only in money, but in friends, 
and sacrifice. Shall we for
get that so soon? We can't, 
that is, if we don't wish to see 
a repitition of the past in the 
future! 

As we know, the men in the 
seats in Washington were elect
ed v by the people to act for 
them. It is therefore the duty 
of each individual to cooperate 
and let these people you have 
placed in important positions, 
act to express your opinion, 
and make your requests. It 
is also their duty to act in a 
way to satisfy the public, who 
placed him in his position. 

We all realize the fact that 
t h e  m o s t  p o w e r f u l  p r e s s u r e  
group in the world, is the Uni
ted States. It is up to US to 
see that the unfinished job 
started by those who now so 
peacefully, so bravely laid down 
their lives on foreign soil, is 
finished and finished proper
ly- It is up to us to see that 
the principles of the Atlantic 
Charter do not change. 

Thus, the democracy our boys 
fought for will be attained and 
their hopes will not be in vain. 
The ideals of justice and de
cency must prevail throughout 
the world. Each citizen must 
see to it that it does! They 
must awaken and let the men 
they put in Washington, know 
what they think and want, and 
see that they get it. Then 
the prayers of the world, of 
the people who have struggled 
for ages to rid of tyranny, may 
be in thanks to the great and 
good American nation, and the 
Democratic people, the contra
dictors of the breeding grounds 
of hatred, injustices and of 
crimes. 

Frances M. Siedlik. 

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

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

Eleanor ir Anthony Bodas 
Savininkai 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

QYIA AI GREEN STAMPS BU koinu pirkiniu. A I 
čia galit iškeisti tava Stamp Books. " • l*"l I 

V? 
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