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AMERIKOS LIE'I ^ 
TARYBOS RAITAS ° 

KAI TAUTINĖS or*. .tflzaci-
jos, atsakydamos į Amerikos 
Lietuvių kongreso Chicago j# 
kvietimą įstoti j Amerikos Lie
tuvių Tarybą, pereitų metį 
Gruodžio 28 d. padarė vienin
gos veiklos pareiškimą, kuriuj) 
Amerikos Lietuvių Taryba b# 
vo pakviesta sudaryti Vyriau
sią Amerikos Lietuvių Komi
tetą, p. Grigaitis tuojau Nau
jienose parašė kad "Misijonie-
*i*i nenori vieningos veiklos". 

Truputį virš poros savaičių 
palūkėjęs, p. Grigaičio mintis 
pakartojo ALT vykdomasis ko*^ 
mitetas, kurias, kaip ALT vyk
domojo komiteto pranešimą, 
Sausio 18 d. Sandaroje paskel
bė p. Vaidyla. 

Dar savaitę palaukus (Sau
sio 26 d.) to pranešimo kopi
ją su tam tikra įžanga Lietu
vai Vaduoti Sąjungai atsiuntė 
pati Amerikos Lietuvių Tary
ba (be individualių parašų). 
Visam tam ji uždėjo didelę 
antraštę, "Tautininkai atmetė 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
$isiulymą". 

MES, AVINĖLIAI, 
NORIME VIENYBĖS... 

NESUNKU numanyti kokių 
tikslų tokiais garsiais žodžiais 
Amerikos Lietuvių Taryba sie
kia. Ji nori pasakyti: "žiūrė
kite, mes, nekalti avinėliai, be
galo trokštame vienybės, o 
tautininkai, tie nedori vilkai, 
Jos nenori". y Xi . 

Kiek maži, nuoširdumo nll-
netame tarybininkų pasakyme 
ir kiek daug hypokrizės, nesun
ku įžiūrėti. Jei Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybė tikrai 
butų norėjus vienybės ji butų 
priėmus tautininkų grupių jai 
padarytą pasiūlymą sudaryti 
Vyriausią Amerikos Lietuvių 
Komitetą, kuriame, tarp kitko, 
Tarybai buvo pasiūlyta daugu
ma, taigi ir vadovybė. 

Tačiau Amerikos Lietuvių 
Taryba pirmoje eilėje nori tau
tininkų grupių subordinacijos 
— įstokite pirmiausia į Tary
bą, o paskui jau mes kalbėsi
me. Gi vieningas veikimas jai 
Jau antroje vietoje, 

• 
JEI NEBUTUMĖT SABOTA-
ŽAVĘ MISŲ VEIKLOS... 

JEI Amerikos Lietuvių Ta
rybos vadai-kadukai per savo 
laikraščius kelerių metų bėgy
je nebūtų sabotažavę kiekvie
no žymesnio tautinių organi
zacijų užsimojimo, kaip, saky
sim, Pirmojo Amerikos Lietu
vių Seimo, abiejų Misijų ir, 
pagaliau, Willis-Kelly rezoliuci
jos, dabartinis ALT kvietimas 
J ją įstoti butų visai kitaip at
rodęs. Tačiau kada po ši
to viso Lietuviškos veiklos sa-
botažavimo, po to kai tarybi-
ninkų spauda, Naujienų, Kelei
vio, Lietuvių Žinių vadovauja
ma, paskutinių kelerių metų 
bėgyje pilte pylė pamazgas ant 
tautininkų ideologu galvų ir 
ant viso tautinio režimo, kada 
po viso to tačiau padiktuoja 
įstoti į ALT, nėra ko stebėtis 
kad tautinės organizacijos į to
kį pasiūlymą žiuri su rezervu. 

KAD NORS Amerikos Lie
tuvių Taryba butų užgyrus 
Willis-Kelly rezoliuciją, kurios 
svarbą tame pačiame Chicagos 
kongrese pabrėžė ne kas kitas 
o pats Gubernatorius Green! 
Bet kur tau. 
r Paskutiniame savo atsaky

me ALT pabrėžia: pirmiau rei 
kia susitarti veikti išvien, o po 
tp ĮLau bus galima svarstyti 
konkrečius sumanymas. 

Bet, gerbiamieji, jei prieš 
antrąją Misiją Washingtone su 
pajuoka nebutumėte atmetę 
Misijos pasiūlymo vykti į Wa-
shingtoną, jei per savo spaudą 
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Streikai Išmeta iš Darby Tūkstančius 
Darbininku Industriniuose Centruose 

UNO Delegatai Londone Kalbasi 

ĮDOMYBĖS APIE 
NAUJĄ KARDINOLĄ 

SPĘLLMAN 

DAUGIAUSIA JAU
ČIA DETROITAS 

$ 

Darbai įvairiose išdirby-
stėse kurie priklauso nuo 

Naujai paskirtas kardi- plieno, pradėjo atleidinėti 
riolu New Yorko arkivys- darbininkus iš darbų,' nes 
kupas Francis Joseph Spell-
man yra retas žmogus įvai
riais požiūriais. Jis yra 
vienintelis iš aukštųjų dva
siškių mokąs skraidyti lėk
tuvu. Lakūno pažymėjimą 
jis Įsigijo Italijoje* 1926 m. 

Toliau, jis yra žymus po 

neturi ką veikti. CIO strei
kui sulaikius plieno teiki
mą įvairioms dirbtuvėms, 
jų darbininkai turi likti be 
darbo. 

Žymiausia nukenčia nuo 
to mažesnės kompanijos— 
jos atleidinėja ir darbinin-

etas ir rašytojas. Už savo kus, ir trumpina darbo va-
raštus paskutinių trijų me- landas. 
tų bėgyje jis gavo $250,000 ' Detroitas labiausia palie-
ir visus tuos pinigus paau-'stas šito plieno gaminių ir sunkiais stogais. Bet ir 

RAGINA ŠALČIAU 
ŽIŪRĖTI I ATOMI

NĘ BOMBĄ 
kK' " 

Majoras Severskv, buvęs 
caro armijos .karininkas-la-
kunas, dabar Amerikos pi
lietis ir vienas didžiausių 
aviacijos ekspertų, pasku
tiniu metu apfenkė Hiro
sima ir Nagasaki ir atliko 
atominės bombos padarytų 
sunaikinimų tyrinėjimus. 

Jo nuomonėj atominė 
bomba tik delįo padarius 
tokius didelius nuostolius 
kad Japonų nameliai yra 
mediniai, sutruniję, silpni 

kojo labdarybės tikslams, trukumo, ten paleista iš 
Taipgi jis yra pirmas arki- j darbų apie 62,000 automo-
vvskupas pardavęs knygą 
kinui (movies). Metro-Gol-
dwyn-Meyer rengiasi paga
minti filmą pagal Spellma-
no kurinj "The Risen Sol
dier". 

Dar galima pridėti kad 
Spellman yra vienas arti
miausių dabartinio popie
žiaus Pijaus XII draugų. 
Jis yra vienas iš nedauge
lio kuriuos Pijus XII pri
ima savo privačiame bute, 
Vatikane, ir su kuriuo po
piežius savo privačioje ko
plyčioje kalba rožančių. Ši 
yra pati didžiausia katali
ko privilegija šioje žemėje. 

TRYGVE LIE, Norvegi
jos užsienių reikalų minis
tras, paskirtas UNO gene
raliniu sekretorium. Tai 
vėl nuolaida sovietams, ku
rie Lie kandidatūrą rėmė 
i UNO konferencijos pir
mininkus Londone, bet pra
laimėjo prieš Spaak. 

Generalinio sekretoriaus 
vieta yra pati svarbiausia 
vieta UNO. 

nebutumėte bjaurioję pačių re
zoliucijų ir nebutumėte labai 
nedžentelmeniškai pajuokę At
stovo Kelly, kuris tikrai yra di
delis Lietuvių draugas, jei, pa-, 
maliau, bent pastaru metu bu-
tumėte prisipažinę prie savo 
klaidos ir pasisakę už Willis-
Kelly rezoliuciją, tas jusų kro-
kodiliaus ašaromis taip pagei
daujamas veikimas jau senai 
butų įsigyvenęs. 

Bet po visko, jųs tesugebate 
vargais-negalais išstenėti: "At
eikite pas mus, o po to mes gal 
teiksimės jusų sumanymus ap
robuoti". 

V1SVIEN JIEŠKOSIME 
PAGALBOS U. S. KONGRESE 

IR BE ALT aprobavimo Lie
tuvių visuomenė žino kad Wil
lis-Kelly rezoliucija yra viena 
pozityviausių pastangų Lietu
vos laisvės byloje. 

Jeigu ALT trijulė galvoja 
kad, užuot veikus per Ameri
kos Kongresą yra geriau rašy
ti sieksnines rezoliucijas, kad 
jas trečiaeilis ar ketvirtaeiliš 
State Departmento valdininkas 
padėtų ant lentynos ilgalaikiam 
pelėjimui, tai tas yra tos tri
julės asmeninis dalykas. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
Amerikos Lietuvių Misija ir 
jai pritariančios organizacijos 
visvien veiks per Amerikos 
Kongresą ir iš jo mėgins iš
gauti Lietuvai pagalbos. 

bilių, auto dalių ir lėktuvų 
dalių darbininkų. Sakoma 
kad iki vidurio Vasario bus 
paleista iš darbų pusė mi
lijono darbininkų, jei strei
kas užsitęs. 

Pittsburgho srityje plie
no streikas palietė ne tik 
uždarytų plieninių darbi
ninkus, bet ir plieno kom
panijų angliakasvklų dar
bininkus, gelžkelių ir laivų 
darbininkus kurie vežiojo 
anglį traukiniais ir laivais. 

Pittsburgho srityje apie 
8000 angliakasių liko be 
darbo. 

Plieno darbininkų strei
kas graso sustabdyti dar
bus visoje pramonėje kuri 
savo gamyboj vaitoja plie
ną. 

Tarp plieno kompanijų ir 
unijos vadų visą laiką vyk
sta derybos ir yra vilties 
kad plieno streikas bus 
baigtas artimoje ateityje. 

Plieno kompanijos sako, 
jei valdžia leistų pakelti 
plieno kainą po $6.25 tonui 
tai jos sutiktų duoti darbi
ninkams 18l/2C į valandą 
daugiau mokesties ir strei
kas tuoj baigtųsi. 

Ar valdžia sutiks tą pa
daryti tuoj paaiškės. 

General Motors Corp. at
naujino derybas su CIO. 
Prieš tai betgi G. M. vadai 
pareiškė kol nebus pertvar
kytos kainos, ji vistiek ne
galės pakelti algų daugiau 
kaip 13V£c j valandą. 

Henry Ford II kreipėsi i 
Rekonversijos Direkto r i ų 
John W. Snider prašyda
mas panaikinti kainų kon
trolę. Pasak Fordo, toks 
sprendimas atgaivintų lais
vą konkurenciją ir visi iš 
to turėtų naudos. 

Radio Corp. of America 
susitarė su unija streiko 
baigimui, 8000 darbininkų 
pakelta algos po 17V2C va
landai • 

AMERIKOS teikiamos 
Anglijai $3,750,000,000 pa
skolos klausimas Kongrese 
iššaukė smarkios opozici
jos. Nežiūrint į tai kad 
Prez. Truman pabrėžė rei
kalo skubumą, negalima ti
kėtis kad paskola Anglijai 
butų greiti laiku patvir
tinta. 

tai, panašų efektą butų bu
vę galima pasiekti 200 lėk
tuvų padegamomis bombo
mis. Gelžbetoniniai stati
niai tiek Hirosimoj, tiek 
Nagasaki buvę nesunaikin
ti, tik jų degambs dalys bu
vo sudegusios. ' 

Ligoninė Hirosimoj, bu
vus vienos mylios atstume 
nuo sprogimo centro, be
veik visai nenukentėjus — 
nei vienas ligokis nebuvęs 
ne tik užmuštas, bet net ir 
sunkiau sužeistas. 

Medinių namų srityie, ai
šku, įvykęs baisus dalykas. 
Mediniai nameliai sugriuvę 
ir užsidegę, o pačią ugnį 
dar kurstė sutrukę gazo ir 
elektros laidai bei greitai 
degančios medžiagos kaip 
alyva, žibalas ir tt. Tuo 
budu toje vietoje pasidaręs 
vienas fantastingas laužas 
su iki debesų siekiančiais 
dūmais ir milžiniškom liep
snom. Apie 60,000 žmonių 
degte sudegę. 

Tačiau, jei tokia atomi
nė bomba butų buvus nu
mesta ant Yew Yorko ar 
Chicagos, nei tų baisių gai
srų, nei to didžiulio sunai
kinimo nebūtų buvę. Gelž
betoninės ir plieninės kon
strukcijos butų visai kitaip 
reagavusios į atominę eks
ploziją. 

Seversky pripažysta kad 
atominės bombos atradi
mas atveria naują laikotar
pį, tačiau jis pastebi kad 
šiądieninėje stadijoje ato
minė bomba dar nėra pa
darius tos revoliucijos kuri 
jai esanti priskiriama. ^ 

Šiaip ar taip, atominių 
bombų sunaikinimai Japo^ 
nijoje tesudaro 3% bendrų 
karo sunaikinimų. O jei 
taip tai, pasak Severskio, 
šiądieninė atominė histeri-
ja yra perankstyva. 

RADAR bangomis buvo 
darytas bandymas pasiekti 
mėnulį, 238,857 mylios at
stu nuo žemės, ir gauta pa
tenkinančios pasekmes — 
mėnulis tapo pasiektas ir 
bangos "atsimušė atgal | 
bandomąjį aparatą. 

,on-\ ui/jdun is Lnited Nutions Or^tini^Mvijoo iiilviii 
done. Iš kairės į dešinę: Britų premjeras Attlee, U. S. Sek
retorius Byrnes, poni Rooseveltienė ir Britų Užsienių Minis
tras Ernest Bevin, kurie susitikę neformaliai kalbasi. 

INDONEZIJOS 
SUKILIMAS 

Įskaitant ir Didžiosios Bri
tanijos imperiją, sudarytų 
didele problema. 

VOKIETIJOS KOMU
NISTAI PRIIMS NA-

< jZIUS I SAVO PAR-
, TIJĄ 

L . : — 
Maskvoje išmoksi i n t a s 

Vokiečių komunistų parti
jos vadas Wilhelm Pieck 
pareiškė kad į komunistų 
partiją bus priimami naziai 
kurie išreikš apgailestavi
mo del savo praeities klai
dų. Ta pat proga jis nuro
dė kad Vokietijos militari-
nė okupacija turi baigtis 
greitu laiku ir turi buti su
daryta stipri centro val
džia. Jis kritikavo Ame
rikos Okupacinės Valdžios 
nutarimą, pagal kurį buvu
siems naziams buvo nelei
sta balsuoti Amerikos zo
noje įvykusiuose savival-

Vadinamas Indonez i j o s 
sukilimas tikrovėje teturi 
apėmęs vieną Javos salą. 
Borneo ir Celebes salos li
ko lojalios Holandams, o 
Sumatros sala, nors ir val
doma vietinio kunigaikščio. 
pripažysta Holandijos vir
šenybę. Dvi mažesnės Ho
landų salos — Bali ir Lom-
pok — tebėra Japonų ži
nioje. 

Java yra pati turtingiau
sia ir gausiausia apgyven
ta Holandų Rytų Indijos 
sala. Ji turi 42 milijonus 
gyventojų. Javos naciona
listai reikalauja pilnos ne
priklausomybės, o Holandai 
jiems siūlo kaž ką pana
šaus į dominiją. 

Nacionalistų prezidentas 
Soekarno yra muzulmonas, 
aiškus Holandų valdymo 
priežas. Dabartinis minis- dybių rinkimuose, 
tras pirmininkas Sjahrir 
yra krikščionis ir ne toks 
kraštutinis kaips Soekarno. 
Jis mokėsi Holandijoje ir 
yra vienas iš nedaugelio 
kurs nepasidavė aklai Ja
ponų propagandai "Azija 
Azijatams". Sjahrir yra 
dabartinio Javos generali
nio gubernatoriaus Holan-
do H. J. Van Mook drau
gas. 

Javos revoliucinis judėji
mas yra labai populiarus 
ir remiamas kuone be išim
ties visų gyventojų. Trys 
turtingi Javos sultonai, an
ksčiau lojalus Holandams, 
dabar prisidėjo prie sukilė
liu. Didesnių kautynių tarp 
sukilėlių ir Anglų-Holandų 
neįvyko, bet sukilėlių ka
riuomenė, kurios yra apie 
100,000, yra susikoncentra
vus salos gilumoj, ties Jog-
jakartos miestu. 

Javos klausimas dabarti
niu metu yra vienas opiau
sių klausimų. Galimas da-
lvkas kad jis bus patiektas 
TJNO konferencijai. Jeigu 
Javai butų pripažinta ne
priklausomybe, be abejo, 
jos pėdsakais nueitų ir ki-

GEN. MORGAN, UNR 
RA viršininkas Vokietijo
je, kuris prieš kurį laiką 
buvo pašalintas iš savo vie
tos už neva anti-semitizmą, 
iškilmingai sugrąžintas į 
savo pareigas. 

Jo žinios kad Žydai or
ganizuotai bėga iš Lenki
jos į Amerikos zoną Vokie
tijoje tikslu vėliau vykti Į 
Palestiną, pasirodė teisin
gos. Patirta kad vien Gr. 
mėnesį iš Lenkijos į Vokie
tiją pabėgo apie 70,000 Žy
du. 

GAISRUOSE Sausio 27 
šalyje žuvo 25 asmenys. 

Armijos reikmenų stotv-
ie prie Aklahoma City iš
tikus sprogimui Sausio 29 j tos kolonijos. Ir tai visoms 
u ž m u š t a  1 0  d a r b i n i n k ų .  •  k o l o n i j a l ė m s  i m p e r i  j o m s  

Austrijoje, Amerikos ka
riai nušovė Rusų bolševi
kų kapitoną ir sužeidė lei
tenantą, kurie prieš taisy
kles įsiveržė į Amerikiečių 
traukinį. 

žiausia 10 bilijonų. 
Visa tai liudyja kad iki šio 

meto daugiau kulturiniai Jun
gtinių Amerikos Valstybių ry
šiai su Lotynų Amerika netoli
moje ateityje galės buti sutvir
tinti vis tamprėjančiais ekono
miniais ryšiais. 

Kaip gaila kad Europa nėra 
netarpiškas Jungtininių Ameri
kos Valstybių kaimynas! 

EKONOMIKA 

Lani Amerlk* KrfH* 
Savo Veidą 

DAR visai nesenai visa 
tynų Amerika buvo grynai feo
dalinės sistemos kraštas su di
džiuliais žemės savininkais iš 
vienos pusės ir su daugybe be
žemių ir elgetų iš kitos pusės. 

Tačiau per paskutinius kelio
lika metų tas vaizdas gerokai 

| pasikeitė, žemės ūkis, vis dar 
pagrindinis gyventojų užsiėmi
mas, savo vietą ima po tfiipu-
ti užleistai pramonei. 

Tas pasikeitimas, turėdamas 
didžiausios reikšmės visai Lo
tynų Amerikai, nėra be svar
bos ir šiaurės Amerikai, pir
moje eilėje Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Vystantis kra
što pramonei, auga jo turtin
gumas, didėja jo perkamoji 
galia. Tat Lotynų Amerikos 
pramonėj imas pirmoje eilėje 
reiškia jos didesnę prekybą su 
Jungtinėmis Amerikos Valsty* 
kėmis. 
MEKSIKA KURIA 
DIDŽIĄJĄ PRAMONĘ] 

YPATINGĄ pažangą pramo
nės srityje, paskutiniaisiais me
tais padarė, Meksika. Jos pre
zidentas Lazaro Cardenas prieš 
keliolika metų nusavino didžiu
les žemės nuosavybes ir tuo 
didžiuosius žemvaldžius priver
tė griebtis kito verslo. Nega
lėdami pelnytis iš žemės, jie 
bėgo i miestus ir ten ėmė kar
ti pramonę. 

Antras pasaulinis karas pri
vertė Meksiką gamintis namie 
daug dalykų kuriuos ji anks
čiau pirkosi užsienyje. 

Naujoji Avila Camacho vy
riausybė, jžiurėdamą gerą pro
gą, 1941 metų pradžioje sutei
kė ypatingų privilegijų naujai 
pramonei. Tų privilegijų pa
skatintas, | Meksiką ėmė plau
kti užsienio, pirmoje eilėje, to. 
S* A. kapitalas. 

PANAŠUS reiškiniai vyko 
ir kitose Lotynų Amerikos val
stybėse, pirmoje eilėje Brazi
lijoje. Tūkstančiai Amerikos 
inžinierių, chemikų ir techni
kų karo metu buvo suplaukę į 
įvairias Lotynų Amerikos ša
lis, kad pagreitintų įvairių ka
rui reikalingų žaliavų išgavi
mą. Su tais tūkstančiais spe
cialistų suplaukė ir milijonai 
dolarių kaip užmokestis už tas 
žaliavas ir algos vietiniams 
darbininkams. 

Gryžtant į Meksiką, tenka 
nurodyti kad 1946 metų pabai
goje ten pradės veikti milži
niška Westinghouse Electric 
dirbtuvė, kuri gamins radio, 
šaldytuvus, glaistytuvus, plau-
namasias mašinas ir eiles ma
žesnių reikmenų. Naujos ben
drovės kapitalas $15,000,000. 
Savininkai — 51 nuoš. Meksi
kiečiai, 49 nuoš. Amerikiečiai. 
Už 10 BILIJONŲ 
PER 10 METŲ 

YRA apskaičiuojama kad de
šimties metų bėgyje vien Mek
sika galės pirktis įvairių pra
monės įrengimų, mašinų ir 
Įrankių už apie bilijoną dola
rių. Gi visos Lotynų Ameri
kos pramonės Įrengimų paklau
sai 10 metų bėgyje sieks ma-

'Tjępfl Pabaida čia pat 
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gHILADELPHIJOS 
PASTABOS v 

KtTO VTENO žymaus 'Atne-
rikos Lietuvių veikėjo gavau 
sekančio turinio, striukai para
šytą atvirutę: , 

"lTž tamstos raštus Lietuvos 
ir Lietu viii naudai musų orga
nizacijos komisija atkreipė sa
vo atydą. Reikalas bus per
duotas susirinkimui. Man yra 
malonu tai pastebėti. Sveiki
nu " 

Dėkoju rašytojui už kompli
mentą. Bet pačiam prisipažin
ti kad mano "raštai" Lietuvos 
ir Lietuvių naudai yra svarbus 
nejauku, rodos jie yra naudin
gi tik tiek kiek praeitų metų 
sniegas.... 

Raštai, ypatingai musų tau
tos reikalais, mano supratimu, 
yra tik tuomet svarbus kada 
rasytojas kalba dabarties žmo
nių gyvenamuoju laiku ir nu
rodo gerbūvį savo tautai. Aš 
gi rašinėju daugiau bėgančiais 
Lietuvių ir kitais reikalais, pa
likdamas ateitį tiems kurie gy
vens po musų. 

Ir Hitleris bei Mussolini jei 
-butų rimtai dirbę savo tautų 
dabarčiai, o ne 1000 metų at
eičiai, lengviau butų išvengta 
Antro Pasaulinio karo; butų 
gyvenę patys ir jų tautos bu
tų išlikusios čielybčje. Dabar, 
kada jiedu pamiršo dabarti. o 
planavo labai tolimai ateičiai, 
žuvo patys ir savo kautas la
bai sužalojo. 

NEKARTĄ giliai tenka mą
styti kodėl pasaulio tautos, 
ypatingai valstybių vadai ir 
mokslininkai, nepakeičia "filo
sofijos" kad tautos turėtų nu
sistatyti ir žiūrėti kaip dabar 
reikia gerai ir taikiai tarp sa
vęs gyventi, o ne kariauti šią
dien, kad busimos jų gentkar-
tės galėtų gyventi taikiai. 

Gyvenantieji dabar privalė
tų karus palikti busimoms kar
toms, jeigu jos to norės. At
ėjus nauja karta tą patį turė
tų daryti, ir taip toliau, per
duodant karus ateities gyven
tojams. Tokį principą pri
ėmus. karus žmonės greičiau
sia užbaigtų ir ant žemės vieš
patautų taika ir vienybe. 

KOVO mėnesį sueis 40 me
tų kaip pirmu syk pavilgęs 
rašale plunksną pradėjau rašy
ti į Amerikos Lietuvių spau
dą. Tada turėjau 20 metų am
žiaus. Tik prisidėjęs prie tuo
met suorganizuotos Lietuvių 
Socialistų Sąjungos, gyvenda
mas Lawrence, Mass., jai stro
piai dirbau užrašinėdamas ki
tiems Lietuviams jaunuoliams 
organą Kovą. LSS centrui pa
skelbus prenumeratų nuolaidą, 
palengvino darbą, man tuomet 
pasisekė gauti 150 naujų Ko
vai skaitytojų. Už tai gavau 
iš centro padėką ir pakvitavi
mą. 

To neužteko, mano jauna 
energija buvo padilginta dar 
kuo nors daugiau prisidėt. Pra
dėjau rašyti. Pirmą raštuka 
pasiunčiau Kovos redakcijai, ji 
sunaudojo rodos nr. 10, Kovo 
8, l!)O0. Pasirašiau slapyvar
de. Tą Kovos laidą ir dabar 
su kitais "raštais" tebelaikau. 

Tai tiek keliais žodžiais pa
sakau kaip pradėjau rašinėti 
į Amerikos Lietuvių spaudą. 

ĮDOMUS sieksininiai raštai 
telpa Dirvoje ir Vie n v beje, mu
sų tautos narių, atsidūrusių 
sudarkytoje Europoje. Raštai 
smulkus ir nuoseklus, labai 
daug mums pasakanti ir pamo
kinanti. Skaitai žmogus ir 
manai iš kur jie to dvasiško 
turto gauna; jie mus stiprina 
daugiau negu vyno taurė. 

Bet Europiečiai Lietuviai ra
šytojai savo raštais išstūmė 
nemažai žinių ir pranešimų iš 
Amerikos Lietuvių darbuotės. 
Kaltinti už tai rašytojų negali
ma, nes jiems tas nežinoma. Tą 
"skriaudą" pradeda numatyti 
Amerikiečiai Lietuviai skaity
tojai. 

štai kad ir S. nr. 3 vedama
jame rašte tarp kitko sakoma: 

Ruošiasi Čampionattsi 

Billy Conn, Pittsburghietis 
sunkaus svorio kumštininkas, 
mankštinasi savo susikirtimui 
su Joe Lewis. Jis atlieka savo 
pasiruošimą Hot Springs, Ark. 

"Musų veikėjai įvairiose kolo
nijose tarp kitko privalėtų bū
ti musų spaudos žinių rinkė
jais, korespondentais, laikraš
čių platintojais ir gyvuojančių 
organizacijų stiprintojais. 

"Mes negalim rengti susirin
kimų kas savaitė visuose mie
stuose ir miesteliuose kad pra
nešti skaitytojams kas kitur 
dedasi. Tą pareigą gali atlik
ti • musų laikraščiai". 

Trumpai bet sveikai pasaky
ta,.. Savo pastabą palieku ap
svarstyti patiems leidėjams-re-
daktoriams. 

Z. Jankauskas. 

MTRĖ JTEVA KATAM VY 
Philadelphijoje, Sausio 11 d. 

laike gimdymo dvynų mirė 
Jieva Katamay, 32 m. amžiaus, 
vietos Ukrainų laikraščio Bag
dono Katamavaus žmona. 

Jis savo laikraštyje Ameri
ka, gindamas Ukrainiečių tau
tos reikalus kartu nepamiršta 
ir musų Lietuvių ir Lietuvos 
reikalų, pažymėdamas apie da
bartinį Lietuvos vargingą buvj 
po siaurės meškos letena. 

K. Yidikauskas. 

Yti DRAUGIJŲ VEIKIMO 
'"Sausio 15, Įvyko Philadelphi-
jos Raudonojo Kryžiaus ir Ka
ro Pergalės bei BALF metinis 
susirinkimas. Tarp kitų daly
kų tapo išrinkta nauja valdy
ba, kurios pirmininku liko M. 
T. Bigenis; raštininkais—Kris-
topas žemaitis ir J. Jonolaitis; 
iždininku — A. Bučauskas; fi
nansų raštininku — T. Sab.v-
tė. Išrinkta ir eilė direktorių 

Sausio 16, Lietuviu Muzika-
lio Namo bendrovės susirinki
me buvo tos organizacijos val
dybos rinkimas. Senoji valdy
ba tapo prašalinta, išrinkti ki
ti šauniausi viengenčiai kurie 
nesirūpina maskoliška diktatū
rine vergija, kaip kad rūpino
si jų pirmtakunai. ši valdyba 
tiki į Lietuvos laisvę ir į tik
rą Amerikos demokratiją. 

Pirmininku išrinktas Justi
nas Balinskas; sekretorium — 
Juozas Ivanauskas, iždininku 
— Juozas Jaskelevičius. 

LEWIS SUGRYŽO 
1 A. F. L. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

J^ni$iikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Aniendmuntais, 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi-
ąai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
Ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jams visa 
dovanai už pasidarbavimą. 

MFTITViy N A U.I IB N OW 
192 N. 6th bl. PJuldUelplua 6 l'a 

Pasekmėje pastaro Amerikos 
Darbo Federacijos valdybos po
sėdžio Miami, Fla., John L. 
Lewis, United Mine Workers 
prezidentas, pasiryžo sugryžti 
į Amerikos Darbo Federaciją, 
iš kurios jis išstojo keliolika 
metų atgal ir pradėjo organi
zuoti CIO. Ta organizacija iš 
jo kontrolės pagaliau išplėšta, 
į ją susibriovė radikalai, bol
ševikai ir kiti ir pavertė ją pa
vojingu milžinu visai Amerikos 
ekonominei gerovei. 

Lewis dabar sako sugryžo į 
AFL, tuomi padarydamas pir
mą žingsnį suvienijimui Ame
rikos darbininkų judėjime. 

Tos CIO vadai daugelyje vie
tų atplėšė ištisas darbininkų 
unijas nuo AFL. / 

Ar pavyks jam nikurias jas 
sugrąžinti į Darbo Federacijos 
glėbį parodys ateitis. 

Bravorų darbininkų unija su 
50,000 narių kreipėsi į Darbo 
Federaciją prašant priimti ją 
į savo globą. 

United Mine Workers turi 
savo žinioje apie 600,00© ang
liakasių. 

d IR v s 

Detroit, Mich., Naujienos 
Iš SCRANTONO 

PADANGĖS 

25 SCRANTONO LIETUVIAI 
ŽUVO KARE. 

MIRfi ANTANAS KUBILIUS 
Scrantono Lietuviai pasiun

tė į Amerikos kariuomenę 962 
savo sunus ir dukteris, iš jų 
25 jau niekad nesugryš, jie žu
vo įvairiuose karo laukuose. 

Žuvusių Lietuvių sąrašas: 
John Moskus 
Albert (čeplauskas) Chap

man, 
Joseph Pangonis, 
Joseph Luchinskas, 
John Rindas, 
George Wascavage, 
Benedict J. Leskauskas, 
Barney Zinkevich, 
Peter Šlekaitis, 
John R. Arbochus, 
Joseph Burda, 
Edward Dabulis, 
Bernard Padrezas, 
WiUiam Gataveckas, 
John J. Palukonis, 
Joseph Stankus, 
Joseph G. Kuchinskas, 
Anthony Kovalesky 
Anthony Rėkus, 
Lieut. Andrew Savage (Ja-

nusevičius), 
Anthony Vabolis, 
John Burdulis, 
B. R. J. Wanagaitis, 
Joseph Martinktts, 
George J. Miller (Meskaus-

kas). 
Tų žuvusių kareivių motinos 

pasirašė ir pasiuntė Preziden
tui Truman special} laišką su 
paklausimu kodėl nepasitrau
kia Rusai iš Lietuvos, kodėl 
musų gimines Rusai žudo, ko
dėl į Sibirą kaip gyvulius tre
mia iš savo gimtinės: ar už tai 
tik jaunikaičiai sa/vo gyvybes 
atidavė? Prezidentas Roosevelt 
pažadėjo Lietuvai Nepriklauso
mybę po karo, ar tas jau pa
miršta ? 

Gautas laiškas su atsakymu 
nuo Prezidento sekretoriaus, 
pareiškiant kad bus atkreipta 
dėmesys į laiško turini ir kad 
laiškasv perduotas i State De-
partmentą. . • 

MIRĖ A. KUBILUS. Sau
sio 20> čia mirė žymus Scran
tono Lietuvių darbuotojas An
tanas Kubilius, sulaukęs 53 m. 
amžiaus. 

Antanas Kubilius buvo su
sipratęs Lietuvis tautininkas, 
lokis Lietuviškas parengimas 
neapsiėjo be Antano prisidėji
mo. Jis yra buvęs Taurų Klu
bo pirmininku, SLA 30 kuopos 
pirm., Politikos Klubo pirm. 
Paliko žmoną, Oną, ir tris duk
teris. Gailisi Scrantoniečiai ne
tekę gero Lietuvio. 

V. A. Kerševieius. 

Pakliuvo už Apgavimą 
Moterų 

WASHINGTON, D. C. — 
Tūlas Benjamin A. Keturakis, 
32 m. amžiaus, sumanė pasi
pinigauti iš moterų, vaikščio
damas po namus ir priimda
mas iš jų užsakymus "nylon" 
kojinėms, kurių moterys taip 
geidžia ir negali gauti. Jis iš 
apie 30 moterų paėmė po $1.65 
už porą. Bet kadangi tų koji
nių jis negalėjo pristatyti, na
bagas pateko į policijos rankas 
ir atsidūrė kalėjime. 

mMH 

SUIMTAS Už MERGAITĖS 
UŽPUOLIMĄ 

Frank Lobaido, 29 m. amž., 
groserninkas, pirmiau buvęs 
baustas už lytiškus apkaltini
mus, tapo dabar suimtas ir ap
kaltintas už išgėdinimą ir pa
sikėsinimą nužudyti 7 m. am
žiaus mergaitės Rosalie Gigan-
ti. ; v"" ! /v:.-. -

Mergaitė pripažino kad tai 
jis buvo jos užpuolikas, kuris 
ją išgėdinęs ir paskui perpjo
vęs jai gerklę ir užmetęs ją 
ant žemų vartų užpakalyje jo 
grosernės. 

Policija pradėjo klausinėti 
ir sąryšyje su nužudymu šešių 
metų amžiaus Suzanne Degnan 
Chicago j e Sausio pradžioje. 

Mergaitę taip sužalotą rado 
mergina, kuri gyvena viršuje 
tos krautuvės, ir pašaukė po
liciją. Vėliau areštavo Lobai
do ir nugabenę jį į ligoninę 
prie mergaitės. Ji, klausinėja
ma, galvos linktelėjimais iš
reiškė patvirtinimą kad jis bu
vo jos piktadėjas; ji negalėjo 
kalbėti del gerklės sužeidimo. 

Nežiūrint jos pavojingo su
žeidimo, ligoninės daktarai sa
ko mergaite turiprogą pasvei
kti. 

STREIKŲ PASEKMĖS 
Plieno streiko paraližiuo j an

tis efektas pasiekė ir automo
bilių industriją, nes 25,000 au
tomobilių dirbtuvių darbininkų 
turėjo buti paleisti del truku
mo plieno. 

Fort, Motor Co., kuri paleido 
namon 15,000 darbininkų, pra
nešė kad šiomis dienomis bus 
paleista dar 25,000 darbininkų 
daugiau, nes nėra kas dirbti. 

Bendrai, plieno streikas iš
stūmė iš darbų dar 100,000 
darbininkų visoje šalyje, kurie 
tik dirbo ką bendro su plienu 
ar plieno pergabenimu. 

Paskirtas Tyrinėti 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka;, 

National Labor Relations ta
rybos narys Gerald D. Reilly 
paskirtas tyrinėti General Mo
tors santikius su unija, kuri 
apkaltino GM vadus nerodant 
gerų norų tarybose su unijos 
vadais. 

WATERBURY, CT. 

YOUNGSTOWN 

TIE NERAMUS LAIKAI... 
Plieno streikas tęsiasi ir ne

matyti greitos užbaigos. Oras 
buvo staiga atšalęs, todėl ii 
streikeriams nemalonu buve 
stovėti prie dirbtuvių vartų; 
dabar statoma pašiūrės pike
tams pasislėpti nuo šalčio. 

Streiku grasina ir Ohio Edi
son Power Co. (elektros) dar
bininkai. Šis streikas nuskir
ta prasidėti sausio 29 vidur
naktį. ši dirbtuvė teikia švie
są ir jiegą visam miestui ir 
dirbtuvėms. 

Plieno streike, reikia paste
bėti, viskas yra ramu ir negir
dėti streikerių užsikarščiavimų 
ir betvarkės. Dirbtuvės netu
ri streiklaužių. Qirdeti kad Į 
plieno dirbtuves yra privežta 
maisto, gal but tiems kurie ten 
dirba užlaikymui mašinerijų 
ir kitko, tokie darbininkai yra 
leidžiami dirbti, kompanijų ir 
unijos sutarimu. Kep. 

• KUWAITT miestas, Irake, 
iš 80,000 gyventojų, gauna sau 
reikalingą gėrimui vandenį tik 
atvežamą laivais per 250 my
lių, iš Baržos. 

Ši Mėsa Liko Nesuval^vta del Streiko 

L.N.P. KLUBO 42-ras 
METINIS BANKETAS 

Sausio 19, Lietuvių Nepri-
gulmingas Politikos Klubas tu
rėjo 42-rą savo metini banke
tą. Svečių dalyvavo ir iš kitų 
miestų, ir daugelis jaunuolių 
gryžusių iš kariuomenės. 

Programą atidarė Klubo vi
ce pirmininkas Jonas Jenušai-
tis ir pakvietė kleboną Kun. J. 
Valantiejų pakalbėti maldelę. 

Pavalgius, klubo pirminin
kas Thomas Matas toliau pra
dėjo kalbų programą; kalbas 
sakė Miesto mayoro atstovas 
John Fitzmaurice, Kun. J. Va-
lantiejus, policijos - viršininkas 
William J. Roach, Chief in
spektorius Joseph Bendler, Al-
dermanas Edward Laskv, Fire 
Com. William Wesson, šerifas 
Albert Francis, Adv. Clarence 
Balanda, Dr. M. J. Colney. Al
binas Marcelynas, A. J. Alek-
sis, veteranas ir pagarsėjęs 
Yale Universiteto futbolininkas 
Fritz Barzilauskas, Cal Povilo
nis, John Jestilevičius, Edward 
Bakutis. Visų kalbos buvo tai
komos atžymėt klubo darbams. 

Banketo rengimo komisiją 
sudarė: Thomas Matas, Jonas 
Jenušaitis, Antanas Shamba-
ris, Jonas Adomėlis, Joseph 
Bernotą, Peter Žukauskas. 

Klubo pirm. Thomas Matas 
išreiškia visiems dalyviams 
ačiu už atsilankymą. 

LEGIONIERIAI IŠRINKO 
NAUJĄ VALDYBĄ 

Lietuvių Legionierių Sylves
ter J. Stokes Post 6, Sausio 15 
susirinkime, 48 Green "st. salė
je, išrinko valdybą 1946 me
tams: Commander John W. 
Stokes, Sr. vice Com. Edward 
F. Ališauskas, Jr. vice Com. 
John Bruzas; Adjutant Dr. M. 
J. Colney; Treas. Vincent Stan
kus; Chaplain Kun. Alfred Ca-
bitor; Officer of the day An
thony Kuncas.; Seargent at 
Arms Anthony Dzimidas; Tru
stees: WTilliam Shukaitis, John 
Jenusaitis, Chas. Slokus; In
staliacijos komitetas, prirengti 
laiką ir vietą: John Jenusaitis, 
John Danisavage, Chas. Slo
kus. 

Kitas Posto Susirinkimas at
sibus Vasario 12 d., 48 Green 
St. salėje. 

SUNKIAI SUSIŽEIDĖ 
Sausio 23, sunkiai susižeidė 

J ̂ vo namuose poni Wiggins, 
ILaag pasekmingo musų biznieriaus 

* p. Gabriel Wiggins žmona. Ji 
išvežta ligioninėn, kur kelias 
dienas gulėjo be žado. Linki
me iai skubiai ir laimingai pa-
sveikti. 

* I)r. M. J. Colney. 

PROLEIKA Dominika,s, mirė 
Gruod. 3, Scranton, Pa. (La
zdijų p. Staiderių k.) Ame
rikoj išgyveno 35 m. 

SURVILAS Benediktas, $9 m., 
mirė Sausio 2, Chicagoj. 

ČEPAITIENĖ Monika, 76 m., 
mirė Sausio 2, Mt. Clemens, 
Mich. (Panev. ap Smilgių p. 
Monaičių k.) * 

KUČINSKAS Petras, 66 metų, 
mirė Sausio 21, Clevelande. 
(Kalvarijos m., Suvalkijos). 
Amerikoje išgyveno apie 40 
m e t ų .  ' • > ' * /  

ZATURSKIENĖ Monika (Pi-
naitė), pusamžė, mirė Sau-
re Sausio 6, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Eržvilgo p. Nauji
ninkų k.) 

JUREVIČIUS Stasys, pttsattiž., 
mirė Saus. 7, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Kaltinėnų p. Kapi-
nasiškių k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

SLAŽAS Juozas, pusamžis, mi
rė Sausio 7, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Batakių k.) 

VAIČIULIS Jonas, pusamžis, 
mirė Sausio 6, Chicagoje. 
(Tauragės ap. Žvingių p. Bi-
kovenų k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

JUODGITDYTĖ Katrina, mirė 
Sausio 5, So. Boston, Mass. 

LABANAUSKAS Antanas, mi
rė Sausio 6 d., Somerville, 
Mass. 

JUČNEVICIUS Juozas, 85 m. 
mirė Sausio m., Shamokin, 
Pa. Amerikoje išgyveno 65 
metus. 

ČESNA Jurgis, mirė Sausio 2, 
Worcester, Mass. 

DAPšA Dominikas, mir§ Sau
sio 1, Worcester, Mass. 

PUTELIENĖ Veronika, 87 m., 
mirė Sausio 2, Worcester, 
Mass. 

ABROMAITIS Jonas, 40 metų. 
mirė Lapk. 18, Buenos Ai
res, Argentinoj. 

PETRAUSKAS Jonas, mirė 8 
Sausio, Buenos Aires, Ar
gentinoj. (Tauragės ap. Ši
lalės p. Mažrimų k.) 

BAREIKIS Antanas, 54 metų, 
mirė Lapk. 17, Buenos Ai 
res, Argentinoj. (Utenos ap. 
Maletų p. Vaikštėnų k.) 

ZAMBRAUSK1ENĖ Monika. 
76 m., mirė Gruod. 21. Wau-
kegan, 111. Amerikoje išgy
veno 40 metų. 

RUTA Mateušas, 83 m., mirė 
Gruodžio 29, Waukegan, 111. 

KAZLAUSKAS Mykolas, pus
amžis, mirė Sausio 4, Chica-
coj. (Šiaulių ap. Zadžiunų k). 

JANIONIENĖ Apolonija, pus
amžė, mirė Sausio 4, Chica 
goj. (Tauragės ap. Kaltinė 
nų par.) 

BULOVIENĖ Ona, mirė Gruo
džio 28, Brooklyn, N. Y. 

JASIUKAITIENĖ Agnieška, 
48 metų, mirė Gruodžio 17, 
Philadelphia, Pa. 

JOKUBAUSKAS Justinas, 34 
m., mirė Gruod. M; Camden. 
N. J. 

ŠAPKIENĖ Brigita, mįx$ Gr 
28, Philadelphia, Pa. 

URBONAVIČIUS Antanas, mi 
rė Gruod. 31, Kingston, Pa 

VAIVADA Mykolas, 68 metų, 
mirė Sausio 1, Duryea. Pa. 

KARLONIS Kazys, 72 m., mi-
r: Sausio % Wilkes - Barre, 
Pa. 

GEČIENĖ Marijona, mife Sau
sio 3, Wilkes-Barre, Pa. 

MATUKONIS Pranas, mirė 
Sausio m., Georgetown, Pa. 

SILVESTRAVIČIUS V., mitfl 
Gruodžio 31, Kearny, N. J. 

TELEŠKA Jonas, 65 m., mirė 
Sausio 6, Chicagoj. (Trakų 
ap. Stakliškių p. Janionių k.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

KLIUČINSKIENE Ona (Sedln-
skaitė), 67 m., mirė Sausio 
9, Chicagoj. (Seinų ap. Miki-
čių k. šventažerio p.) Ame
rikoj išgyveno 40 m. 

PLUKIS Jonas, 76 m., mirė 
Gruod. m., Pittsburgh, Pa. 
(Janavos par.) 

CHICAGO, ILL. 
MIRĖ PRANAS BABILIUS 

BABILIUS Pranas, 55 m., m4* 
rė Sausio 17, Chicagoje. Pa

liko dideliame nuliudime savo 
jauną žmoną, brolius ir brolie
nę ir visus gimines. Liko du 
jo pusbroliai Pittsburghe. 

Paėjo Balandžių k., Eržvilko 
parapijos. 

Visi' jp giminės ir draugai 
labai apgailauja netekę tokio 
gero žmogaus. 

Velionis turėjo daug drau
gų, visiems buvo geras ir nuo
širdus. Pašarvotas buvo lai
dotuvių direktoriaus Mažeikos 
laidojimo įstaigoje, kur labai 
daug žmonių atėjo jo pažiūrėti 
ir prisiuntė labai daug gėlių. 

Pranas Babilius tarnavo U. 
S. kariuomenėje, devynis mė
nesius išbuvo mūšio lauke. 

Dabar priklausė prie Da
riaus-Girėno Posto, taigi liko 
palaidotas su militariškom ap
eigom Sansio 21, Tautiškose 
Kapinėse. 

Pusbrolis Juozas Petraitis. 

JIEšKOMAS brolis Juoza^ 
Sauseris, gyv. $$dston, MH^SV 
Nuo jo negirdžiu nuo 1923 m. 
Jis pats ar kas apie jį žino 
prašomi atsiliepti. (6) 

James Sauseris 
51 First Ave. Atlasburg, Fa. 

' PARSIDUODA A. LALIO 
ŽODYNAS, abi dalys, Lietuvi
ukai - Angliškas ir Angliškai -
Lietuviškas; gražiais skuros 
apdarais. (6) 

J. SKINDER 
Box 305 Clinton, Ind. R 

Angliškai-Lietuviškas 
Ž O D Y N A S  
(English-Lithuanian 

DICTIONARY 
Ar žinote kad žtedynas-Dfe-

tionary yra geriausias moky
tojas. patarėjas, vertėjas ir 
perkalbėtojas? Taigi, Įsigyk ji. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size ) 
6x4 colių, 400 puslapių, kie
tais audeklo apdarais. Norin
tieji jį įsigyti, prisiųskite Mo
ney orderi U. S. A. vertės $3.C0 
ir tuojau gausite puikų žody
ną. Užsakymus su money or
deriu siųskite: 

P. PANEMUNIS, 
P. O. Box 64, 
Boston 87, Mass. 

(Dept. D.) U.S.A. 

Mėsos mėgėjams, kurie del streiko negauna pakankamai 
m f sos, gal sfcilė varva žiūrint i šiuos galvijus skerdyklose, ku-, 
ri*v Bbuvo gyvi sčivaite-kita, skerdyklų riadrinĮnkan&ii&silci^; 
jaut, ir jų mesa nepateko ant valgytojų stalo, . \įU., 

130 Milijonų Dolarių 
Streiko Nuostolių 

Amerikoje užsitęsusių strei
kų bėgyje apie du milijonai 
darbininkų nedirba, jie panešė 
nuostolių jau. apie 130 . milijo
nų dolarių. 

Streikeriai plieno, automobi
lių, elektros ir skerdyklų dar
buose kasdien paneša po virš 
12 milijonų dolarių nuostolių 
algomis. Tų pražudytų pinigų 
tlarbininkai niekad neatgaus. 

P J. KERSIS f 
609-12 Society for Savings Bid. 5 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 5 9** 
5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip- §j 
g kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- S 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. s 
S Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iApildy* ~ 
S mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aarneniikai. E 
giiuinninnniuinnniu»iiiiiiiiniinuiiiniiininiuunnniinitiiiciiiiiiitmutnHnni.i 

VISOKIA APDRAUDA 
^ Mes esam pasirengę suteikti visiems pil.ias ' mu.« . pa 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reik:.! •. i • 
kios Apdraudos (Insurance) vi«»»r dvt>»i #To<!ri 
šaukit# mm fidgu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P. P. M U L I O L l S 
Vienatinė Vielinė Pastovį Lietuviška K« mI 

Suwrior Avo. Cleveland HlOnrler^on Wl\\ > 
SV«ViW//WWiV»WAVAViVViVMWiV*V«WiVA'//AW' 
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Tegul mellS Lietuvi 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  iJisvę pažinę 

Jungo nevilksim! 

Liūdni laiiju Metu Sveikinimai 
v <- *-

(Emigranto Laiškas iš Paryžiaus) 

Nauji metai. Didelė viso pa-1 gi — komisarais, valdytojais, 
Sftulio žmonių šventė. Gimines, direktoriais. 
pažystami vieni kitiems linkisi 
laimės, pasisekimo. Ką gi mes, 
Lietuviai emigrantai, galime 
vieni kitiems linkėti? Ką mes 
galime linkėti broliams Ameri
kos Lietuviams Naujiems Me
tams ? 

Mes žinome kad Jusų, tautie
čiai, širdys plaka su mumis, kad 
musų nelaimė yra ir Jusų ne
laimė. Nors Jųs savo kasdie
ninį gyvenimą vedate kaip pa
prastai, kupini stropaus savo 
darbo rūpesčių, bet Jusų mintys 
krypsta nuolat Į mus, emigran
tus, kurių' tarpe Jųs veik kiek 
vienas turite giminių; į tėviš
kės laukus, j tėviškės pastoges, 
kur Jųs augote ar kur Jusų tė
vai augo, kur kiekvienas turite 
giminių ir kurių likimas Jums 
nežinomas. 

Jusų nuojatinis rūpestis — 
ar Jusų giminės dar tebegyvena 
Lietuvoje ir nuolat dreba iš 
baimės kada bolševikine poli
cija išties savo kruvinus na
gus j juos, ar jau jie prasčiau 
kaip gyvuliai išvežti į tolimas 
Uralo kalnų ar Sibiro šiaurės 
taigas ir atiduoti sadistiškų en
kavedistų sauvalei, kur jie kas 
valandą laukia minutės kada 
Aukščiausiasis juos pašauks 
pas save ir tuo nutrauks žmo
nijos istorijoje nežinomų kan
čių likimą. Tokios mintys kan
kina Jus, tos pačios mintys 
nuolat persekioja ir mus, emi
grantus, priverstus palikti sa
vo tėviškę. 

Mintys bėga j 1941 metų 
Birželio 14 dieną kada aš, pa
sprukęs iš bolševikiškos polici
jos nagų, pėkščias 90 kilome
trų vykau į Kauną patirti kas 
ištiko su ten gyvenusia mano 
žmona. Tai buvo liudniausia 
mano ir visos Lietuvių tautos 
diena. Pakeliui j Kauną ma
žuose keliukuose sutikau daug 
sunkvežimių, kuriuose buvo 
ūkininkai, mokytojai, darbinin
kai vežami j geležinkelių sto
tis. Vežamieji daugelis stovė
jo sunkvežimiuose stati. Tik 
vaikai ir kai kurios senesnės 
moterys sudėjo sunkvežimių 
priešakinėse dalyse tiesiog ant 
grindų. Ir juos visus enkave
distų kareiviai, stovėję sunkve
žimių užpakalinėje dalyje, lai
kė atrėmę savo šautuvus, ąnt 
kurių buvo užmauti durtuvai. 
Veik visos moterys verkė. Aš 
vis atsisukdavau atgal pažiūrė
ti ar manęs kas neatsiveja. Pa
stebėjęs kad atvažiuoja iš už
pakalio sunkvežimis, aš pasi
slėpdavau rugių laukuose • ar 
kur krumuose. 

Julius Smetona. 

tautiečių nesugebėtų apdainuo
ti nei geniališkiausias poetas. 

O gi ne vien mes Lietuviai 
kenčiame. Taip kenčia šimtas 
milijonų žmonių. Kur yra pa
saulyje bent vienas valdovas, 
karalius, demokratiškieji .didie
ji kurių bent vienas išdrystų 
žvilgterti į šimtų milijonų ken
čiančiųjų likimą?! 

Jųs Amerikoje bent galite 
apie tai kalbėti. Mes čia tos 
teisės neturime. Mes neturi
me teisės pasakyti kad mes 
esame pabėgę nuo Stalino dik 
taturos, kas mes esame politi
niai emigrantai. 

Šiądien demokratiški ausiu 
pasaulio valstybių užsienių rei
kalų ministrai žino kad dikta
tūros yra tik Ispanijoje, Por
tugalijoje ir Argentinoje. Nei 
vienas jų apie Stalino diktatū
rą nenori žinoti. Mes šiądien 
negalime pasakyti kad musų 
kraštas yra okupuotas. Toks 
pasakymas reikštų kad mes 
varome fašistinę propagandą 
prieš sąjungininkę Rusiją, . ir 
todėl patys esame fašistai. 

Po Svetingu Naujosios 
Anglijos Dangum 

(KELIONĖS (SPŪDŽIAI) 

MINTYS SKRENDA j\ 

ŠEŠUVĖS PAKRANTES 

štai aš, Jums nežinomas Lie-
vis, o jei ir kam bučiau kiek 
šinomas, jei savo pavardę po 
šiuo laišku galėčiau pasirašy
ti, Naujus Metus sutinku Pa
ryžiuje, o mintys skrenda į 
gimtinę Gaurę (Tauragės ap.), 
| šešuvės pakrantes, kur gyve
no mano broliai, seserys ir kiti 
giminės. Kur jie visi dabar? 
Koks likimas juos visus ištiko? 

Toliau, mintys skrenda į Pla
telius, prie gražiojo Platelių 
ežero, kur tiek gražaus ir lai 
iningo laiko praleista su savo 
imona ir kitais žemaičiais. Kur 
dabar mano žmona, kuri 1941 
m. Birželio 14 d., 4 vai. .ryto, 
enkavedistų suareštuota, už 
)Balta gyvuliniame vagone Kau 

1 Ho stotyje, išvežta i Sibirą, Al
tajų ir paskiau išvežta iš ten 
f tolimos Sibiro šiaurės lage
rius? 

Kur mano brolis, kuris 1940 
m. Liepos 12 naktį areštuotas, 
yisus metus laikytas kalėji
muose, nuteistas 8 metams 
sunkiesiems darbams ir 1941 
m. Birželio 16 iš Vilniaus iš
vežtas į darbo lagerį amžinos 
šiaurės ledo srityje Sibire? 

Kam jis, kam aš ėjome mok
slą? Kam tas vargas patiems 
užsidirbti duoną ir mokintis? 
Kam baigti gimnaziją ir uni
versitetą? Kam likimas lėmė 
jam ir man, kaip ir visiems ki
tiems musų draugams ir tau
tiečiams išmokti mylėti savo 
tėvų žemę, savo tautą? Kam 
tėvai, mokytojai ir bažnyčia 
mus išmokė ir įkvėpė doros ir 
teisingumo sąmonės, pagal ku-
r% mes stengėmės teisingai ir 
dorai atlikti pareigas Lietuvos 
valstybei, brolis vienoje srity
je, aš kitoje, kiti draugai dar 
kitose srityse, už kurių atliki
mą vėliau niekšingas bolševiz
mas užkrovė jau senai savo įs
tatymuose mums numatytas 
gyvuliško kankinimo bausmes, 
kai tuo tarpu buvę vagys, suk
čiai tapo "patriotais", "kovo
tojais" už liaudies teises, tai-

NERIES SKAISČIAME 
VANDENĖLYJE 

Kauną pasiekiau kitą dieną, 
sekmadienį. Jau iš priemies
čio paskambinęs telefonu į sa
vo butą sužinojau kad mano 
žmona jau geležinkelio stoty
je, kad mano buto koridoryje 
stovi "sargas". Inėjęs į mie
stą sutikau pažystamą studen
tą, kuris mane apšvietė kas de
dasi mieste. Jis taip pat suti
ko pasiteirauti pas mano pa
žystamas šeimas kur aš galė
čiau kelias naktis pernakvoti. 

Aš tuo tarpu nuėjau į Ne
muno ir Neries santaką, čia, 
Neries skaisčiame vandenyje, 
gaivinau savo nutrintas kojas. i 

Visa Lietuva tuo metu aša
rojo. Įmerkus kojas į Neries 
vandenį, skausmas taip suspau
dė mano širdį kad ir aš nega
lėjau sulaikyti ašarų. Trem
tiniai geležinkelio stotyje, nors 
trokšdami nuo karščio ir troš
kulio, antra diena negaudami 
net šalto vandens atsigerti, be 
sustojo giedojo šventas gies
mes, tarp kurių, žinoma, grau
džiausia skambėjo: 

"Marija, Marija, 
Skaisčiausia Lelija, 

Pagelbėk žmonijai, 
Apsaugok mus 

nuo priešo baisaus...." 

Neapsakomai skaudu buvo 
kad niekuo nenusikaltus, neži
nia del ko nėra vietos Lietu
viui savo gimtoje žemėj'e. Aš 
tada atsisveikinau su Nemu
nu, Nerim, gražiomis Kauno 
apielinkėmis, planuodamas pa
bėgimo kelią Į Vokietij% 

Štai mintys kurios supa kiek
vieną vienaip ar kitaip paspru
kusį iš enkavedistų nagų tau
tietį bent kurioje susikaupimo 
valandėlėje. Sunkios tos min
tys, graudus tie prisiminimai. 

Visa tai prisiminus 1946 me
tų išvakarėse dar liudniau šir
dį suspaudžia, kaip tai buvo 
mums anksčiau. Ir tai ne del 
to kad mes butume tapę jaut 
resni, kad karui praėjus mes 
visa tai galime ramiau prisi
minti. Ne, ne del to, ' 

NEDRYSTA ŽVILGTERĖTI Į 
MILIJONŲ NELAIMINGŲJŲ 
LIKIMĄ 

žmogus daug lengviau savo 
kryželį neša jei jis žino kad ki
ti žmonės tatai mato ir kad jie 
bent užuojautą parodo.... šią
dien gi kenčiame mes emigra
cijoje, dar labiau kenčia likę tė
viškėj ex o kančias ištremtųjų 

ŠTAI DELKO MUSŲ ŠIRDTŠ 
SPAUDŽIA DAR DIDESNIS 
SKAUSMAS 

šiądien demokratinių valsty
bių prokurorai kaltina Nuern-
bergo teisme Vokiečių nazius 
kam jie užpuolė Lenkiją, ži
noma, prie to kaltinimo prisi
deda ir Rusų prokurorai. Vi 
sas pasaulis užmiršo kad šį ka 
rą pradėjo Stalinas ir jo bolše
vikai užpuldami Suomiją, kad 
Stalinas užpuolė Lenkiją kartu 
su Hitleriu* kad Stalinas užpuo
lė Baltijos valstybes. Tautų Są
jungos narius ir ikšiol be ato
dairos žudo jų gyventojus, šių 
faktų nežino didžiųjų valstybių 
užsienių reikalų ministrai, ne
turime teisės to žinoti ir mes 

štai del ko šiuo metu, kada 
Paryžiaus varpai skambindami 
praneša 1946 metų pradžią, 
mano ir visų kitų Lietuvių šir
dis spaudžia daug didesnis 
skausmas kaip seniau. Tų var
pų garsai mums sako: Po an 
trojo pasaulinio karo ant že
mės daug mažiau teisės, tiesos 
ir moralės ir daug daugiau blo
go, melo, apgavystės ir kan 
čios kaip po pasaulinio karo. 

Jums, tautiečiai, linkiu 1946 
metais padidinta energija skel
bti laisvajam Amerikos konti
nento pasauliui kad valdovai 
tikrai siektų skirti melą nuo 
tiesos, kad susikaupęs ant že
mės pragariškas baisumas vie
ną dieną butų pašalintas, kad 
galingi pasaulio valdovai pa
šauktų Mykolą Arkangelą, ku
ris savo kardu nuvarytų Liuci-
perį nuo žemės paviršiaus į 
pragarą ir tuo daugiau kaip 
šeštą žmonijos dalį paliuosuo-
tų iš jo nasrų. 

Tik Jųs esate laisvi tatai pa
sauliui skelbti ir tuo pasitar
nauti visai žmonijai! 

Jusų Mykolas šešuvietis. 
Paryžius, 1946 m. Sausio 1. 

Curley vel May oras 

ATVYKIMAS J 
WORCESTEKf 

Kai šeštadienio vakarą (Sau
sio 12) išlipau iš traukinio 
Worcesteryje, stotyje jau ra
dau manęs belaukiantį būrelį 
draugų. Vakaras buvo šiltas, 
ir mano prieteliai šypsojosi žiū
rėdami į mano storą žieminį ap
siaustą. "Nebus jis reikalin
gas Worcesteryje", kalbėjo jie. 

Linksmai šnekučiuodami su
sėdome į gražų ponios Danilie-
nės Buicką ir netiesiomis Wor-
cesterio gatvėmis nuvažiavome 
Jurgio Lapinsko namų krypti
mi. Pakeliui stabtelėjom Ame
rikos Lietuvio įstaigoje. Kur 
buvęs, kur nebuvęs, iš mažu
čio knygomis, raštais ir popie
riais apversto kambarėlio išni
ro ir pats redaktorius Gabrie-

Į lius Kyba. Visas sušilęs, ke
purę ant ausų užsimaukšlinęs, 
jis atrodė labai pavargęs. Ir 
kaip nebūti pavargusiam! Jo 
darbininkai išbėgioję, ir jis 
vienas spaustuvėje dirbąs 50 
valandų be pertraukos. 
. Nors mudu sykį jau buvome 
matęsi — per Amerikos Lietu
vio pikniką 1942 m. rudenį — 
redaktorius manęs nepažino 
aš esąs, girdi, labai pasikeitęs 
pasenęs, be abejo, šnektelėję 
žodelį-kitą su redaktorium ir 
jo sekretore panele Leonaite 
vėl sėdome į patogų Buicką ir 
kalnais-kalneliais nuvažiavom 
p. Lapinsko namus. 

Perry avenue, kur gyvena p 
Lapinskai, netaisyta, visa duo 
beta. Musų automobilis tik 
linguoja, tik linguoja ir dejuo 
damas šoka iš duobeles į duo
belę. Bet štai ir p. Lapinsko 
namai. • 

Pakilę į antrąjį aukštą, ra
dome Šeimininkę p. Lapinskie
nę besišnekučiuojančią su Dir
vos redaktorium Kaziu Kar-
pium. Jis buvo tik ką atva
žiavęs iš savo pobūvio pas sa
vo seserį ir brolius, kurie gy
vena Providence, R. I. Susė 
dome ant minkštų, gilių kėdžių 
ir pradėjome kalbas. Musų tar
pe buvo Worcesterio LVS 12-to 
skyriaus pirmininkas Jokūbas 
Rauktis, nenuilstantis skyriaus 
iždininkas Antanas Yakutis, p. 
Dąnilienė ir A. Adomaitis. 

Mielieji šeimininkai tuoj pa
siūlė mums po stiklelį 'whisky' 
— atsigaivinimui. Lauke užė 
šiltas, ne žieminis vėjas, o po 
kojom, iš aukštai krante sto
vinčio namo, per langus matė
si tūkstančiais žiburėlių pasi
dabinęs, Worcesteris. Man pri
siminė Lietuva ir daugybė ma
no senų draugų, pažystamų su 
kuriais kitados, lygiai taip kaip 
šiądien su naujausiais savo 
draugais, e^u praleidęs daug 
malonių valandų. Tačiau šią
dien buvo visai kiti laikai. Ir 
todėl Worcesterio žiburiai man 
atrodė tarytum žvakių mirksė
jimas vėlinių naktį Kauno ka
pinėse. ... 

Bešnekučiuojant, laikas bė
go. Jau buvo po vienuoliktos 
kai mes išsiskyrėme. P. Kar
pius ir aš likome su šeiminin
kais, o kiti išvažinėjo kas sau, 
į namus. Kiek pakalbėję, nu
ėjome gulti ir mes, nes rytoj 
musų laukė darbymeti*. 

Ketvirtu kartu bėgyje 50 
metų aktyvaus politinio veiki
mo, James Michael Curley už
ėmė Bostono mavoro vietą. 
Jis jau 71 metų amžiaus ir 
yra 40-tas mayoras šio Massac
husetts miesto. 

BAŽNYČIOJE ir PAS 
p. Y AKUČIUS 

Sekmadienio rytą, gerai iš
simiegoję ir papusryčiavę, nu
vykome į šv. Kazimiero Lietu
vių bažnyčią mišių, o iš ten — 
tiesiai į namus pas p. Yaku-
čius. Mus pasitiko linksma ir 
smarki šeimininkė, gražiai su-, 

valkiečiuojanti SU sudaranti 
kontrastą savo vyrui, kurs kal
ba aiškia žemaičių tarme. 

Oras šį rytą buvo gerokai 
šaltas ir šilti rūbai buvo reika
lingi. 

Netrukus susirinko ir dau
giau svečių, ir mes, viso 12 
žmonių, susėdome prie skaniais 
valgiais papuošto stalo. 

Pasirodo kad p. Yakučiai tu
ri gražią šeimynėlę. Jų vyrės-
nusis sunus, jau, inžinierius, 
karo metu dirbo prie sekamųjų 
prietaisų (radar) tyrinėjimo 
Harvard Universitete, o dabar 
dirba General Electric dirbtu
vėse Lynn, Mass. Jo jaunes
nėj i sesutė, kokios 15 metų 
mergaitė, Katrina, labai gra
žiai skambina pianu. Su savo 
jaunesniu broleliu, Robertu, ji 
labai gražiai dainuoja Lietu
viškas daineles. Pietų metu 
teko išgirsti keletą jų dainelių. 
Esant Lietuvoje, Lietuviškos 
dainos nebuvo naujiena, jų gir 
dėdavai kuone kasdien. Kur 
tu bebutum — mieste ar kai
me, lauke ar miške, žiūrėk jau 
ir atplaukia nuoširdžios, Lietu-
tuviškos dainos garsai. Vasa
rą tai jau tikrai nebūdavo to 
vakaro kad negirdėtum Lietu 
viškų dainų. Jas dainuodavo 
kareiviai prieš eidami gulti 
vadinamo vakarinio pasivaikš
čiojimo metu, laukų darbinin
kai gryždami namo iš darbo, 
skautai-iškilautojai ir šiaip bū
reliai jaunimo ir net senimo 
Tačiau Amerikoje Lietuvišką 
dainą išgirsti jau ne taip daž
na — paprastai ją teišgirsti 
per kokius vakarėlius, susirin
kimus ir pramogas, kurių ne 
taip daug jau buna. Tat šį 
kartą jaunųjų YakuČių daina
vimas buvo ypatingai maloni 
staigmena. Visi klausėsi di
džiu susidomėjimu ir vos jiems 
pabaigus vieną dainelę, tuoj 
pasipildavo prašymai kad bu
tų dainuojama kita. 

Pas p. Yakučius teko sutik
ti žinomą vietos veikėją advo
katą Millerį. Gimęs ir augęs 
Amerikoje, bet puikiausia kal
ba Lietuviškai — be jokių sve
timybių. Bet tuoj pat paty
riau ir šito paslaptį — p. Mil-
leris net 12 kartų yra buvęs 
Lietuvoje. Kitas p. Yakučių 
svečias, Dr. Vaišnora, taip pat 
buvęs Lietuvoje, su savo žmo
na. ir net studijavęs vienus 
metus Vytauto Didžiojo Uni
versitete. Visi kiti — p. Da-
nilai, p. Lapinskai ir patys šei
mininkai, p. Yakučiai, jau pa
ūgėję atvažiavo Amerikon. 

Valgant ir šnekučiuojant lai
kas bėgo greit, ir jau nepaste
bėjome kaip reikėjo vykti į 
Lietuvių salę Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos prakalboms. 

LIETUVIŲ SALĖJE 

Lietuvių salė Worcesteryje 
ne taip kaip Clevelande — ne
užleidžia lotto, arba, Angliškai 
tariant, bingo žaidimams. Jo
je dar tebėra vietos prakal
boms, pramogoms ir kitiems 
Lietuviškiems reikalams. Apa
čioje, deja, įrengta karčema— 
didelis visų Lietuviškų klubų 
pajamų šaltinis. Kur biznis tai 
biznis, nieko nepadarysi. Jei 
nebūtų karčemos gal nebūtų 
galima išlaikyti ir paties klubo. 
O dabar pinigų — kaip dvare 
šieno. Karčemos visuomet bu
vo pelningas dalykas. Bet Lie
tuvoje, kaip Prof. Janulaitis 
savo knygoje "žydai Lietuvo
je" parodo, jomis nuo seniau
sių laikų beveik išimtinai vers-
davęsi žydai. Tačiau Ameri-

LAWRENCE, Mass., 
Skyrius Gyvai Veikia 

LVS ĮO-TO SKYRIAUS VAL
DYBA IR NARIŲ MO-

KESTYS 1916 M. 
LVS 10-tas skyrius užgyrė 

tą pačią valdybą šiam metui: 
Pirm. A. F. Sweetra, 
Sekr. J. Penkus, 
Ižd. M. Vilkišiugį 
Fin. sekr. A. šimkonis. 
Pereitais metais skyrius tu

rėjo narių 45. Centran pasių
sta pinigų $136. 

"Timeless Lithuania'* knygų 
išplatinta apie 40; vietiniuose 
trijuose miesto knygynuose 
patalpinta tos knygos po vieną. 

Dvi tos knygos išleista lai
mėjimo budu su $5 cash, kas 
davė $37.00 pelno. 

LVS 10-to skyriaus nariai 
pradėjo mokėt duokles už šiuos 
metus. Kiti vėliau pasižadėjo 
užsimokėti. Centrui siunčiama 
duoklės šių: 
A. F. Sweetra $2 duoklių ir 

$5 auka, viso 
J. Penkus 
M. Vilkišius 
J. Vilkišienė 
S. Stankus 
A. Povilionis 
A. šimkonis 
J. Kancevičius 
V. Mizaras 
A. Vilkišiutė 
Vytautas Vilkišius 

7.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 

J. Penkus, Sekr. 

koje ar tik nebus Lietuviai 
šioje biznio srityje žydus pra
lenkę. Vien Chicagoje, sako, 
Lietuviškų užeigų, kuriose par
duodami alkoholiniai gėrimai, 
yra apie 3000. 

Kai atvykome, salė jau bu
vo apypilnė. Malonu pastebėti 
kad į prakalbas buvo privažia
vę žmonių ir iš aplinkinių mie
stų — iš Lawrence, Montello ir 

i net iš New Britain, Conn. Vi
sų nuotaika pakilus, visi kupi
ni pasiryžimo dirbti savo tė
vų šalies labui, neatsižvelgda 
mi į jokias kliūtis, čia suti
kau vieną savo seną prietelių 
iš Lawrence, Mass. Jis man 
papasakojo įdomų dalyką.. Bol-
ševikėliai važinėją po aplinki
nius miestelius ir bauginą Lie
tuviškąjį darbą dirbančius tau 
tiečius. Europoje, girdi, Ang
lų ir Amerikiečių maža telikę 
o ir tios likusius raudonoji ar
mija laiko kaip replėmis apglė
bus. Vieno dalyko iki šiol dar 
raudonajai armijai tetrukstą 
šaudęienų. Kai tik jų gausian
ti užtektinai, tuoj tas reples 
sugniaušianti ir visą Anglų bei 
Amerikiečių kariuomenę per ke
lias valandas gyvą į nelaisvę 
paimsianti, čia gi, Amerikoje, 
įvyksianti revoliucija ir ko
munistai valdžią paimsią jie-
ga. Na, tuomet busią atsi 
skaityta su tais kurie dirbo 
prieš bolševikus. 

Tokiais bauginimais bolševi
kų agentai, matyti, nori nuslo
pinti arba apslopinti Lietuviš
kąjį darbą. Butų gerai kad 
vietiniai veikėjai tokias kalbas 
užsirašytų ir jų autorių var
dus praneštų valdžios orga
nams, nes rengimasis valdžią 
prašalinti jiega ar prisidėjimas 
prie pastangų tatai padaryti 
yra nusižengimas Amerikos 
konstitucijai. Gi kalbos kad 
Amerikoje įvyksianti revoliuci
ja ir kad komunistai valdžią 
paimsią jiega ir yra aktas ku
riuo propaguojamas valdžios 
pašalinimas smurto keliu. 

Baigęs savo pasakojimą, ma
no prietelius iš Lawrence, žvil
gterėjo į mane ir tarė: "O vie
ną kartą drožiau komunistėliui 
į snukį — tris kartus apsiver
tė. Labai jau negražiai apie 
Lietuvą kalbėjo, tai nebeišken
čiau". Stiprus vyras tas ma
no prietelius — ne taip aukš
tas, bet plačiapetis ir tvirtų 
rankų. Daugiau tokių mums 
reikia. 
t Greitai slinko valandos. Nuo 
estrados sklido patriotingos 
kalbos, vėl skambėjo jaunųjų 
Yakučių Lietuviškoji daina. Gi 
mintys nesulaikomai lėkė į Lie
tuvą. ... 

(Bus daugiau)] i 

WORCESTER, MASS. 

Vel $192 Aukų iš LVS 
12-to Skyriaili 

Worcester, Mass., LVS 12-to 
skyriaus Sausio 13, 3 vai. po 
pietų, Lietuvių Ukėsų salėje 
Įvyko parengimas: kalbos ir 

' Lietuviškos filmos. žemiau se
ka aukotojų sąrašas: 

Marė Blažys * $10.00 
Motiejus Vilkišius, 

iš Lawrence, Mass. 
Teresė Blažytė 
Magdalena Gedaitienf 
Antanas ir Margaret 

Yakučiai 
Jurgis ir Ona Lapinskai 5.00 
P. Zinkevičius, iš 

Brockton, Mass. 
Gabrielius A. Kyba 
Jonas Judokus 
Antanas Jasiunas 
Jonas Naujokaitis 
Antanas Rugienius 
Antanas Budvila 
Kazys Kirminas 
Vladas šarkus 
Vincas Zinkevičius 
Adomas Unevičius 
Rokas Rakešius 
J. Rąžys 
Kazys Savickas 
Vincas Bernez 
Bronius Purvinskas 
Antanas Žilinskas 
Antanas Kalinauskas 
A. Adomaitis 
Feliksas Dambrauskas 
Jonas Zakaras 
Alena Zakaras 
Andrius Packevičius 
Vincas Akelaitis 
Marė Kiškienė 
Kastantas Demikis 
Motiejus Aliukas 
Jonas Babkauskas 
Antanas Antanavičius 
Juozas Baravykas 
Mykolas Staselius 
Marė Marcinkevičienė 
Antanina Kembelier|ė 
Juozas Pauliukaitis 
Viktorija Laukaitienė 
Motiejus čirvinskas 
Antanas Degutis 
Juozas Degutis 
Juozas Ulyda 

. Simanas Paškauskas 
Salomėja Kaleckas 
Frank Rukšnaitis 
Ona Sidabrienė 
Frank Erickson 
Jonas Struckus 
Agota Vencienė 
Juozas Bliudžius 
J. M. Ulevičiai 
Petras Lapinskas 

Stambių aukų 
Smulkių aukų 
Viso aukų praklabose 

surinkta 
Už Įžangos tikietus prie 

langelio gauta 122.00 
Narių metinės mokestys 25.50 
To parengimo išlaidos 45.70 
Senatoriams ir Atstovams 

atvirutės del Rezoliucijų 
kaštavo 30.00 

10.00 
6.00 
£.00 

5.00 

5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

• 1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

100.00 
21.00 

121.00 

LVS Centrui pasiųsta 
likęs pelnas ir aukos bei 
narių duoklių $192.80 

Finansų Kontrolės Komisija: 
Albinas Adomaitis, 
Antanas Yakutis, 
Stasys Purvinskas. 

Sekretorius Jurgis Lapinskas. 

WORCESTER, MASS., 
LVS NARIŲ DUOKLĖS 

Louis Dranginis 2.00 
Ignas šilinskas 2.00 
Adomas Voiungis 2.00 
Antanas Bazikas 2.00 
Ignas Pigaga 2.00 
Juozas Bliudžius 2.00 
Feliksas Dambrauskas 2.00 
Peter Podzis 2.00 
Benjamin Donila 2.00 
John Shipulauskas 2.00 
George Gemis 2.00 
Jurgis Skrinskas 2.00 
Charles Savickai 2.00 
George Ulevičia 2.00 
Margaret Ulevičia 2.00 
Motiejus Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 2.00 
Jenas Kancevičius, 

Lawrence, Mass. 2.00 

KITOS AUKOS 
Jonas Endziulis, Chicago, 
Jonas Endziulis, 

Chicago, 111. 
M. Vilkišius, 

Lawrence, Mass. 
Clem P. Pocius, 

Columbus, Ohio 
J. Overailis, 

Detroit, Mi#, 
P, Keever, Cleveland 
A. Banys, Cleveland 
S. Micldaži,s Cleveland 
John J. Gray, 

Washington, D. C. 

$10.00 

5.00 

5.00 

2.00 
2.00 
1.00 
1.00 

1.00 

į. 
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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugb. 

LONDONE kalbasi didieji: 
"Ką tu darai Irane?" — vie
nas klausia. "O ką tu darai 
Indonezijoje?** — atkerta ki
tas. 

Katilas puodą vanoja, o abu 
juodu. Ar gali Lietuva susi
laukti teisybės iš dviejų vilkų? 

• 
AMERIKA pagrasė Jugosla

vijai jos nepripažinsianti jei 
Lapkričio mėnesį įvykdyti rin
kimai busią nedemokratiški. 

Rinkimai 'buvo nedemokrati
ški, bet taip Amerika taip ir 
Anglija pripažino "rinkimus" 
surengusio bolševiko Tito val
džią. Taip arklys arklį šioje 
gadynėje kaso. 

PREZ. TRUMAN paskelbė 
jog bus duodama kas mėnesį 
po 3,900 vizų be tėvynės liku
siems Vokietijoje, atvažiuoti ir 
apsigyventi Amerikoje. 

Lietuviams tektų po 40 vizų 
mėnesiui. Ar Amerikos Lietu
viai padės tokiam savo giminių 
skaičiui čia atvykti? Europon 
jau išvažiavo Amerikos valdi
ninkai kurie vizų reikalą tvar
kys. 

• 
IJNRRA, šalpos organizacija, 

duos Sovietų Baltgudijai 61 
milijoną dolarių, Sovietų Uk
rainai 189 milijonus. 

Tuo tarpu Lietuva, kuri ne
mažiau nuteriota, negauna nei 
cento, nors Amerikos Lietuviai 
padeda Dėdei Šamui sudėti 
tuos du bilijonus dolarių. iš 
kurių Baltgudžiai ir Ukrainai 
bus šelpiami. 

Teisybe, kur tu šiame pasau
lyje gyveni? 

• 
NUO MASKVOS nagų bėg

dami, būrelis Estų 129 dienas 
plaukė Atlantiku iki pasiekė 

•Ameriką, tikėdami rasti laisvę. 
Kolumbas Atlantiku plaukė 120 
dienų, jieškodamas Indijos au
kso. Estams laisvė, tačiau, bus 
brangesnė negu auksas. 

• 
MIISŲ poetai štai kaip kal

ba dienos klausimais. Braz
džionis sako: 

"Pasaulyje kris pančiai ko
munos ir nužengs, po kančių, 
nuo Golgotos, prisikėlęs Euro
pos žmogus". 

J. Aistis, kuris netrukus at
vyksta Amerikon, Marianapo-
lyje mokytojauti, rašo: "Kan
kink kiek nori — atgauti lais
vę mes budą rasim". 

• 
KxYTALIKU Susi vieni j i m o 

organe Garse iš Svetur per
spausdinta sekantis: 

"Musų naikintojai, negalėda
mi prieiti prie išeivijos tiesio
giniu keliu, mėgina ją sudoro
ti aplinkiniais budais. Vienas 
tų budų yra išeivijos skaldy
mas, naikinimas vienybės, ku
lią privalu ugdyti". 

Amerikos Lietuvių Tarybom 
vadai, pas iškaitykite! 

STREIKM visų mintyse, 
vienas musų laikraštis net "v, 
suomenišką revoliuciją" juos* 
pamatė. Tačiau mes galim 
tvirtai stoti su Prezidentu Tri 
manu, kada jis Kongresui safc 
kad galima pakelti algas, si 
drausti kainų kilimą ir taikii 
visus ginčus išspręsti. 

Amerikos pramonė l;egal<-
produktinga. Jos produktam-
reikia pirkėjų. Aukštos algos 
duos žmonėms daugiau pirki
nio galios, o pramonės stebėti
nas našumas kainas pigins. 

Reikia tik sveiko proto ir 
mažiau godumo. Amerikon* ! 
to turi. 

• rniHMMMII untiniiuitniMmaHiMUmiirinirttafmiinaMHMIinnHlin 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 

Bolševikų valdymo pagrindinė priemonė ir yra ne 
kas kita, o baimė ir teroras, kuriuo jie sugeba išgauti iš 
žmonių visokiausių nebūtų nusikaltimų prisipažinimus 
ir sugeba laikyti visus savo nasruose. Ir kai jie valo vi 
suomenę nuo "užteršto elemento" tai jie vadovaujasi dės
niu kad geriau likviduoti dešimt nekaltų negu palikti 
vieną kaltą. Tokiu pat dėsniu jie vykdė valymą ir Lie
tuvoje, nežiūrėdami j jokias aplinkybes: jaunas ar se
nas. turtingas ar beturtis, mokytas ar beraštis — visiems 
virš galvos kybojo tas pats Damoklio kardas, pakabin
tas ant labai plono siūlo.... 

Kaip kiekviena diktatūra taip ir bolševikinė begale 
bijosi reakcijų ir daro viską kad niekas nedrystų pasi
priešinti. Šaukdami į visus keturis vėjus kad visa Rusi 
tauta ir visos sovietų pavergtos tautos myli ir garbina 
"tėvą ir mokytoją Staliną" ir kad jos visa širdimi prita
ria ir remia sovietinę santvarką, tie šaukliai iš kitos pu
sės dieną ir naktį laiko ant kojų savo ginkluotas gaujas 
kiekvieną šeimą apsupa šnipų tinklu ir kiekvieną sąmo
ningesni pilietį persekioja ir terorizuoja, grąsindam: 
jam arba jo artimiesiems kalėjimu, ištrėmimais bei mir
timi. Šitokiomis priemonėmis palaikomas bolševikinis 
režimas atrodo esąs tvirtas, vieningas ir neįveikiamas... 

Ir Lietuvoje bolševikai, sukurę savo valdžią, tegalė
jo išorėje laikytis Raudonosios Armijos pagalba, o vi
duje remtis tik enkavedistų siautėjimais. Iki paskuti
niosios jų pirmojo viešpatavimo Lietuvoje dienos jie ne
paliovė valę Lietuvių Tautos nuo "užterštų elementų", 
kurių jie daugiausia bijojosi ir kurie jiems visur vaide
nosi. Apskaičiuota kad per vienus metus bolševikai su
rinko "užteršto elemento" apie 12,000 asmenų, kuriems 
pritaikė arba jau ruošėsi pritaikinti Baudžiamojo Ko
dekso 58 ir 59 straipsnius. Ir neliko nei vienos inteli
gentų šeimos kuri nebūtų buvus čekisto paliesta, išplė
šiant iš jos tėvą, sunų ar brolį: neliko nei vienos giminės 
kurioje sovietai nebūtų radę "užteršto elemento"; neli
ko nei vieno kaimo kuriame jie nebūtų suradę kruvinos 
aukos savo gyvuliškiems jausmams patenkinti. Jie, sė
dami badą ir skurdą Lietuvos žemėje, teroru ir baime 
persekiodami Lietuviu Tautą ir kalėjimuose naikindami 
gyvąją jos jiegą. kurė tikrą žemišką pragarą. 

Nesuspėjo bolševikai per vienus metus apvalyti Lie
tuvą nuo "užteršto elemento". Gryžę, jie neabejotinai 
tęsė toliau "užterštos Lietuvos valymą", persekiodami 
musų tėvus, vaikus, brolius ar seseris; terorizuoja juos 
šnipais ir grasinimais ir stumia skurdan, paniekiniman 
ir nusivylimam 

8. Kai kalėjimų sienos prašneko... 
Paslaptis, gandai ir spėliojimai supo sienos Lietuvos 

kalėjimų, kuriuose badu ir kankynėmis buvo naikinami 
Lietuvių Tautos ištikimiausi sunųs. Pro beveik aklinai 
užkaltus langus nepralvsdavo švieson jokios žinios apie 
jų kančias, apie ilgas kankinimo naktis ir apie skausmin
gus jų sielos išgyvenimus. Kartais išsprūsdavo koks žo
dis iš padoresnio ar neats&rgesnio sargybinio — žodis 
galįs pasakyti kas dedasi už tų geležinių vartų, tuose 
naujai įrengtuose kalėjimams namuose. 

Kai čekistai išveda tėvą ar motiną iš namų, taip nie
kas jų daugiau ir nemato ir nieko apie juos nebegirdi. 
Ir veltui vaikščiosi po NKVD įstaigas, teiraudamasis 
kur ir už ką randasi tavo tėvas, tavo brolis ar kitas ta
vo artimasis. Niekas tau nepasakys nei kur jis yra, nei 
už ką jis laikomas kalėjime, o tik pasityčios iš tavo nai
vumo ir neišmanymo kokia tvarka yra politiniams kali
niams bolševikinėje santvarkoje. Ir iei tu iš neramumo 
eisi į NKVD dar vieną-kitą kartą, jieškodamas brangaus 
asmens, palės pasibaigti tuo kad ir tavimi pradės įdo
mautis čekistas, štai kodėl bolševikiniame režime tėvas 
bijosi jieškoti savo sunaus, o sur,us tėvo; žmona — vyro, 
o vyras — žmonos: mat, visi suimtieji bolševikų yra lai
komi nusikaltėliais ir už jų nusikaltimus yra atsakingi 

Laimėjo Sporto Atsižymčjimo Dovanas 

CUKKAUS gamyba Hawaii 
aulose nupuolė iki žemiausio 
laipsnio kokiame nebuvo pei 
praėjusius 20 metų. 1945 me
tais eksportuota tik 799,637,-
000 tonų. 1944 metais tos sa
los davė 851,875,052 tonus cu
kraus. r , 

/#'• 

Allan Ford, Yale Universiteto žymus plaukikas, apdovano
tas Sullivan dovana už atsižvmėjimą. Apačioje, Felix Blan-
chard, armijoj fiitboio lošikas, gavo ty dc*vAn§: s&vo. srityje. 

ir kiti šeimos nariai Taigi, jei nenori pats įkliūti, 
nevaikščiok po NKVD ii: neklausinėk apie tuos kurie ne
žinia už ką pūdomi šaltose kamerose. 

Kai senelis tėvas ar vargšė žmona su mažyčiais be 
duonos pasilikus jieško NKVD įstaigoje savo sunaus ar 
vyro, įrodinėdami su ašaromis kad suimtasis nekaltas, 
jiems šaltai čekistas atsako: "Mes nei vieno nekaltai ne-
suimame; ii* jusų sunus ar vyras sugryš kai atpirks sa
vo kaltes ...."• 

Už kokias kaltes^ jie buvo laikomi kalėjime, mes ma
tėme kiek anksčiau. Čia mes norime skaitytojui patiek
ti vaizdą kaip jie buvo verčiami atpirkinėti savo kaltes. 
Leiskime kalbėti patiems kaliniams, kuriems likimas lė 
mė išeiti iš kamerų į laisvę Birželio 23 dieną 1941 metais, 
prasidėjus Vokiečių-bolševikų karui. 

"Per pirmą tardymą buvau pradėta kankinti. Tar 
dvmas tęsėsi nuo 17 valandos iki kitos dienos 3 valan 
Jos Tardė penki asmenys: du Rusai, du Žydai ir 
vienas Lietuvis. Tardymo procedūra buvo tokia: kada 
aš į visus jų klausimus atsakinėjau nieko nežinanti, ta
da Rusas kirto man į smilkinį, ir kaž kas kitas sudavė 
sprandan. Po smarkių smūgių aš sugriuvau ir netekau 
sąmonės. Atsipeikėjus jutau visame kune skausmą. Pa
matę kad aš pasijudinau, apipylė mane vandeniu ir vėl 
pradėjo mušti gumine lazda, kur pakliuvo. Taip muša
ma vėl nustojau Sąmonės. Po to mane išvedė į gretima 
kambarį, atidarė diuris ir langus, kad pasidarytų skers
vėjis, ir ten pasodino. Uždėjo geležinius pančius ir ne
leido nei užsimerkti nei pasijudinti. Taip išsėdėjau 29 
valandas. Valgyti pirmą kartą gavau tik praėjus ketu
rioms dienoms po suėmimo. Kalėjime įmetė kareerin, 
kur išlaikė penkias dienas." (Pasakoja politinė kalinė 
Matuiionytė Ona, gimus 1901 m. Gruodžio 22 d. Antakal
nių kaime, Utenos v. Tarnavo Kaune, Karo Ligoninė
je. Buvo suimta 1941 m. Gegužės 8 d.) 

"... .Ėmė reikalauti prisipažinti apie kontrrevoliu
cinį veikimą ir organizaciją. Aš pareiškiau kad apie to
kią organizaciją visai neturiu supratimo. Tada jie ėmė 
mane mušti ir kojom spardyti. Man visą laiką tylint, jie 
aprimo ir, rodos, sušvelnėjo. Vienas iš jų prieina prie 
manęs ir duoda papirosą. Tuo laiku mano rankos buvo 
surištos, ir aš jo negalėjau paimti. Tada pats čekistas 
įdėjo man jį į lupas. Uždegęs papirosą, degtuko jis ne
numetė, bet prikišo jį prie mano rankų ir tol jas degino 
kol visas degtukas sudegė. Vėliau jis tatai man pakar
tojo keletą kartų." (židžiunas Jonas, buvęs viešosios po
licijos tarnautojas). 

"Pareikalavo kad pasakyčiau kur yra mano slepia
mi ginklai ir išduoti žmones tos organizacijos kuriai aš 
priklausiau. • Žinoma, aš apie ginklus ir žmones nieko 
nežinoujau. Tuo momentu pašoko čekistas ir nutvėręs 
nuo stalo presą smogė juo man kelis kartus j kairiąją 
ausį. Kiek kartų sudavė aš neprisimenu, nes po kiek 
laiko pasijutau sėdįs ant sofos su šlapia galva i)* užpa
kalyje surištom rankom. Prieš mane stovėjo trys tar
dytojai. Vienas jų vėl paklausė: 'Na, dabar sakysi ar 
neV Aš tylėjau. Tada išsitraukė iš kišenės pistoletą ir 
pastatė mane prie sienos. 'Tu tėvynės išdavike, sakyk 
savo šunų gaujos pavardes h- kur padėjai už judišiškus 
grašius pirktus ginklus. Jei nesakysi mes turėsime tei
sę be teismo tokius rupužes vietoje, kaip šunis, sušaudy
ti'. Aš vėl tylėjau. Tuomet pasigirdo šūvio trenksmas 
ir kartu į mano nugarą geležinių pančių smūgiai". (Su-
baitis Kazys, darbininkas, "Metalo" fabriko gamybos 
skyriaus meisteris, suimtas 1941 m. Birželio 12 d.) 

"Po kokios savaitės nuvežė mane tardyti į NKVD 
rumus. Sudėjo mano rankas į geležinius pančius ir ver
žė. Skersu delnu mušė per sprandą, liniuotės kantų dau
žė rankų sąnarius. Su nykščiu badė pašones, su presu 
daužė pečius ir gnaibė sudaužytas vietas. Užnėrė ant ly
ties organų ploną špagatą ir veržė. Tokių kankinimų 
metu buvau du kartu netekęs sąmonės. Tardė be per
traukos 45 valandas. Po tardymo surišo rankas ir ko
jas ir įmerkė mane į vandenį NKVD rumų skiepe. Van
denyje būdamas, nustojau sąmonės. Gryžus atgal j ka
merą, draugai manęs nebepažino." (Viktoravičius Juo
zas, darbininkas, gimęs 1909 m. Kovo 15 d.. Jučių kaime, 
Luokės v., suimtas 1941 m. Balandžio 29 d.) 

"Tardymas truko kelias savaites. Tardydami gąs
dindavo, revolverį prikišdami prie kaktos. Ant rankų 
pirštų atsistodavo su batais, mindžiodavo ir trindavo 
juos", (štunlinskas Juozas, gimęs 1923 m. Rugsėjo 1 d. 
Žemaitkiemyje, Lazdijų v.. suimtas 1940 m. Spalių 20 d.) 

"Tardydavo dažnai ir naktimis, stengdamiesi kuo-
labiausia išvarginti ir iškankinti. Plūsdavo, juokdavos 
iš tikėjimo, šokdavo mane mušti. Vertė pasirašyti jų 
surašytus protokolus. Nesutikus pasirašyti, buvau įmes
tas j karcerį trims dienoms šalti ir badauti." (Kun. Bar-
čaitis Simas, gimęs 1895 m. Spalių 6 d., Sudargo parapi
jos klebonas, suimtas 1940 m. Spalių 28 d.) 

"Tardymas vykdavo visuomet naktį. Žiauriai bu
vau mušama. Suspardė kelinis, sužalojo dešinę ranką, 
nustojau keturių dantų. Neišgaudami žinių, grasinda
vo kad mane tuoj sušaudysią. NKVD tardytojas Koso-
lopovas spardė mane iki apalpimo, sadistiškai pats griež
damas dantimis. Nuo tos dienos man liepė sėdėti viena
me kampe, neleido atidaryti langučio, nei gerti nei išei
ti savo reikalui. 1941 m. Birželio mėnesį jie nužudė ma
no vyrą pulk. ltn. Pašilį Igną." (Pašilienė Elena, gimus 
1901 m. Balandžio 23 d. Panevežyje, gailestingoji sesele 
akušerė, suimta 1941 m. Kovo 13 d.) 

"Tardant buvau-visą laiką mušamas. 
tus buvau sumuštas iki sąmonės netekimo. 
gtą vieną dantį ir įlaužtus žandikaulius." 
Vladas, gimęs 1906 m. Spalių 17 d. Vainolių k.. Vaškų v., 
anksčiau tarnavo saugumo departmente, suimtas 1941 
m. Kovo 4 d.) 

.;*1Sardydami išmušė man du dantis. Spardė, visą lai-
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ką kojom. Paskiau išrengę iš rubų, įmetė į karcerį ir iš
laikė visą parą." (Gaižauskas Juozas, gimęs 1896 metų 
Kovo 15 d., darbininkas, suimtas 1941 m. Balandžio 25 
4.t Kapčiamiestyje.) 

"Tardė mane 51 kartą. Buvau sumuštas bizūnais, 
pistoletais ib kt. Rakindavo kojas ir rankas ir geležų 
pagalba laužydavo pirštus. Kardavo už rankų taip kad 
vos kojų pirštų galais siekdavau žemę. -Vesdavo į ru-
sius, tamsius kambarius, kur neva buvo šaudoma į ma
ne; aišku, tik baugindavo, nes šaudydavo į sienas." (Va-
reika Petras, gimęs 1898 m. Birželio 29 d., Limeikių k.1, 
Raguvos v., suimtas 1941 m. Sausio 11 d.) 

"Atvedę į saugumą, keturias paras laikė pasodinę 
ant kėdės, neduodami nei valgyti nei gerti. Ketvirtos 
paros naktį išrengė nuogai, suspardė ir su guminėmis 
lazdomis sumušė iki sąmonės netekimo. Tardė 38 kar
tus." (Telksnys Vladas, gimęs 1915 m. Birželio 1 d., me
dicinos felčeris, suimtas 1941 m. Sausio 10 d.) 

"Kalėjime tris mėnesius manęs niekas netardė ir 
nežinojau už ką kalinamas. Vėliau mane tardant kalti
no maždaug taip: 'Persekiojo komunistinius veikėjus. 
Turėjo artimus santikius su prezidentu Smetona (mano 
huovadoje buvo Smetonos ūkis, ir ten teko lankytis tar
nybos reikalais), darė kratas ir suiminėjo komunistus, 
neleido visuomenei iškilmingai sutikti raudonosios armi
jos, be to, žiauriai elgėsi su darbo žmonėmis, palaikė san
tikius su buržuazija ir buožėmis'. Sodino mane ir laikė 
kelis kartus prie stipriai įkūrentos krosnies." (Bulakas 
Henrikas, gimęs 1903 m. Kovo 21 d. Seinuose, Nepriklau
somos Lietuvos laikais buvo Taujėnų policijos nuovados 
viršininkas, suimtas 1940 m. Spalių 9 d.) 

"Buvau mušamas. Nagai buvo nuo pirštų plėšiami 
ir spaudžiami pirštai". (Jaun. Įeit. Coras Vladas, gimęs 
1912 m. Gruodžio 20 d.) 

"Man neprisipažinus, ėmė gnaibyti pečius ir badyti 
mediniais kočėlais. Paskiau liepė nusiauti kojas ir pa
tiesti letenas ant grindų, o čekistai su batų kulnimis mu
šė per kojų viršų." (Rimeika Antanas, gimęs 1894 m. 
Liepos 16 d., ūkininkas, suimtas 1941 m. Balandžio 29 d. 
Mataičių k., Luokės v.) 

"Maskvoje buvau tardomas šešių tardytojų. Tar
dymo metu pradėjo mane kankinti, nuvedę kalėjimo ru-
sin į tam reikalui specialiai pritaikintus kambarius. Ten 
mane mušė, kabino už kojų galva žemyn, tempdavo ma
no kuną tam tikrame prietaise elektros pagalba ir sta
tydavo pririštą prie stulpo tam tikroje specialiai paruoš
toje vietoje taip kad nuo lubų man ant galvos retais pro
tarpiais krisdavo šalto vandens lašai, sukeldami nepa
kenčiamą skausmą. Po tardymų buvau dažnai be sąmo
nės pristatomas į kamerą." (Lašas Povilas, gimęs Kau
ne, 1S78 m., tarnavo valstybės saugumo departmente.) 

"....Nuvedė mane į tardymo kambarį, kur buvo 
elektrinė kėdė. Ten mane diržais pririšo per galvą, ran
kas ir juosmenį. Po kojom pakišo tam tikrą" plokštelę, 
ant galvos uždėjo šlapią skudurą ir paleido elektros sro
vę. Srovei einant aš netekau sąmonės". (Pilipauskaitė 
Bronė, gimus 1910 m. Kaune, "Litekso" fabriko darbi
ninkė.) '* 

"Po kiek laiko į tardymo kambarį inėjo daugiau uni
formuotų ir civilių. Jie įnešė į kambarį kaž kokias stak-
les-kabvklą. Jose mane pakabino už rankų ištempę, kiek 
išneša mano ugis, o kojas pirmiau įkišo į tam tikras sky
les staklių apačioje. Galvą ištempė taip pat su tam tik
rais Įtaisytais ragais. Ir pradėjo visą kuną pamažu tem
pti. Tempiant jaučiau nepaprastą skausmą kojų ir ran
kų gyslose ir po širdim. Išbuvus tose staklėse ištemp
tam apie 9 valandas, man iš gerklės pradėjo bėgti krau
jas. Bėgantis kraujas pakliuvo man į alsuojančią gerk
lę, ir aš vos neuždusau, bet vienas čekistas spyrė man j-
šoną ir atsigavau. Pakabintas staklėse, aš buvau keletą 
kartų apalpęs, bet čekistai užpildavo šalto vandens ant 
galvos ir vėl atsigaudavau. Staklėse pakabintas ir iš
temptas išbuvau 13 valandų." (Zabarauskas Juozas, gi
męs 1894 m. Rugpjūčio 28 d. Mariengauzeno m. Latvijo
je, tarnavo Telšių apskr. komendantūroje, suimtas 1941 
m. Balandžio 29 d.) 

"Visą tardymą vedė Rusas Šuliak. Jis mane spar^ 
dydavo kojom ir dažnai mušė gumine lazda. Keletą kar
tų buvo surakintos kojos ir rankos, paskui per pakin
kius iškišdavo pagalį, pakabindavo žemyn galva ir muš
davo. Kartą buvau pastatytas po lašais ir išlaikytas tol 
kol netekau sąmonės. Kai kada įdėdavo tarp pirštų lai
deles ir jiihs spausdavo. Galva buvo veržiama tam tik
ru lanku ir tai}) mušama kad mušimo žymės tebėra ir 
dabar užsilikusios." (Rimkus Zigmas, gimęs 1912 m. 
Balandžio 16 d. Kaune, buvo saugumo departmento tar
nautojas, suimtas 1940 m. Spalių 11 d.) 

Mes čia vaizdavome tik mažą dalelę iš tos didelės ir 
nesibaigiančios skausmu, ir kankynių grandinės. Prisi
minkime kad apie 12,000 Lietuvių politinių kalinių turė
jo pergyventi ir patirti čekistų žiaurumus, pasityčioji
mus ir grasinimus. Ir tik per vienus metus tiek aukų 
turėjo sukrauti Lietuvių Tauta! Kas beliks iš jos kai 
bolševikai pasiautęs dar keletą metu.... Nebepažinsi-
me Lietuvos žemės nei jos žmonių. Musų bočių gyventi 
laužai ir mus_ų tėvų mindžiota žemė alsuos ištisa kruvi
nais atsiminimais. Bus baisus vaizdas, kai vėl nrašneks 
bolševiku kalėjimų sienos ir prakalbės retai išlikę musų 
tautiečiai. 

(Bus daugiau) 

•MOKSLININKAI apskaičiavo kad saulė gali di^ 
ti savo dabar duodamą šviesą ir šilumą dar per 150 bili
jonų metų neprarasdama vieno nuošimčio savo dabarti
nės masis. 
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Reikalauja Byrnes Pa
sisakytų Atvirai 

Pasaulines valdžios projektai 
T ĮNITED Nations Organizacijos silpnumui diena iš die-
^ nos ryškėjant, nenoromis į galvą ateina mintis apie 
tobulesnę pasaulio santvarką. E. Reeves, pragarsėjęs 
knygos "Anatomy of Peace" autorius, pabrėžia kad 
UNO Saugumo tarybos veto teisė paralyžiuoja visą 
UNO mechanizmą, tačiau, jei tos veto teisės ir visai ne
būtų tai vistiek, kol dabartinė nepriklausomų valstybių 
sistema nebusianti panaikinta, kol egzistuojančios cen
tro valdžiai nesubordinuotos suvereninės valstybės, tol 
pasaulines organizacijos tikrąją to žodžio prasme nega
lėsią buti. Nesutarimų atveju vienintelė išeitis vievien 
tebūtų karas. 

šitam išvengti, turinti buti įkurta viena centralinė 
valdžia, "world government". Visas pasaulis turėtų bu
ti tarytum viena federalė valstybė. Tik tuomet, esą, 
tarptautinių karų butų galima išvengti. 

Principe prieš tokią idėją nieko negalima pasakyti. 
Viskas betgi priklauso nuo to kokia ta centralinė valdžia 
butų. Jeigu ji butų tokia kaip Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybė, tada, toks "world government" butų 
labai sveikintinas dalykas. Jeigu ji betgi butų nukalta 
pagal Sovietų Sąjungos vyriausybės modelį, tokia pa
saulinė valdžia butų tolygi brutaliausiam, viso pasaulio 
pavergimui. Tuo atveju pasaulinė .vyriausybė butų ne 
išsigelbėjimas, bet prapultis. 

Bolševikų pažiūros j pasaulinę vyriausybę. 
Pasaulinės vyriausybės idėja nėra nauja. Aigiptas, 

Graikija, Roma buvo pasaulinės valstybės ir jų vyriau
sybės buvo pasaulinės vyriausybės. Naujaisiais laikais 
radikaliausiais pasaulinės valstybės kūrėjais yra bolše
vikai. Tik aišku, jų pasaulinė valstybė gerokai skiria
si nuo tos apie kurią kalba E. Reeves ir eilė kitų Ameri
kos bei Anglijos publicistų ir valstybininkų. 

Kelias j bolševikų pasaulinę valstybę yra pasaulinė 
revoliucija, kurios rezultate turi atsirasti pasaulinė ko
munistų vyriausybė. Šis karas bolševikus labai priarti
no prie to jų idealo, ir Amerikiečiai su Anglais yra labai 
naivus jei jie mano kad tokiais ar kitokiais bendros pa
saulinės organizacijos siūlymais jie bolševikus nukreips 
nuo jų užsibrėžto tikslo. Šito akivaizdoje, ir Reeves siū
lymas pakviesti bolševikus dalyvauti tokioje pasaulinėje 
vyriausybėje, nėra tolregis. ! 

v Tokį pasiūlymą buvo'galima padaryti 1941 m'ėtais, 
kai Hitleris užpuolė savo sąjungininką Staliną, ar 1942 
metais, kai braškėjo Stalingrado sienos, bet net ir tada 
vargu ar bolševikai butų jį priėmę. Bolševikai visuomet 
pabrėždavo absoliučią savo nepriklausomybę, visišką 
izoliaciją nuo viso pasaulio. Ir tai aišku kodėl: bent 
koks glaudesnis jų bendradarbiavimas su kitomis vals
tybėmis butų iškėlęs viešumon jų planus ir, mažų ma
žiausia, labai apsunkinęs jų Įgyvendinimą, o gal net ir 
pakirtęs komunistinį režimą, kurs visuomet buvo ir bus 
didžiausias smurtas, sauvalė ir teroras. Tat jei glau
desnio kontakto bolševikams nebuvo pasiūlyta tuomet 
kai jie Vokiečių buvo riečiami j ožio ragą. yra bergždžia 
jį siūlyti šiądien, kai Vokiečių pavojus jiems nebegrąso 
ir kai jie yra neęrinčyjami didelės Europos dalies valdo-
vai. 

Bolševikų sunaikinimas — pirmas žingsnis į 
pnsaulinę vyriausybę 
"|"AČIAIT pasaulinė vyriausybė visvien lieka labai ak

tualiu klausimu. Tokia vyriausybė kuri kiekvienai 
tautai garantuoju jos gyvybę, kulturą ir kalbą, o jos pi
liečiams laisvę ir saugumą. Amerika ir Anglija turėtų 
buti tos vyriausybės pionieriais, bet jai skersai kelio sto
vi ir stovės Rusija. 

Tat ne kviesti bolševikus Į pasaulinę vyriausybę, © 
juos sunaikinki yra pirmas žingsnis. Kai tai butų pa
daryta, Amerika ir Anglija galėtų pateikti pasaulinės 
federalinės valstybės planą, ir visos kitos valstybės j jį 
turėtu prisidėti. Dausruma valstybių tai padarytų la
bai mielai, pirmoje eilėje visos mažosios valstybės, ta
čiau principe nei viena nebūtų prieš. Tuomet ir tik tuo
met galėtų prasidėti tikroji pasaulio rekonstrukcija. 

Savotiškas teisingumo supratimas 
Tai kas vyksta dabar, yra ne rekonstrukcija, o rū

gimas ir dvasinis merdėjimas. Patys Amerikiečiai pri-
sipažysta kad jų administracija Vokietijoje veikia pasi
gailėtinai. Ne daug ką geresnė padėtis yra ir Italijoje. 
Bolševikai gi tvirtai eina priekin ir sėja savo demorali
zacijos sėklą. Prancūzija jau yra gerokai raudona, o į 
Ispaniją jie vis smarkiau ir smarkiau tiesia savo ranką. 

Pravda vis dažniau pakartoja savo atakas prieš po
piežių, netgi užsipuidamąįj už tokį dalyku kaip jo kalė
dinė kalba kardinolams. 

Tokia padėtis negali tęstis neribotai, bet kada ji pa
sikeis šiądien dar negalima pasakyti. Prieš-bolševikiš-
ka nuotaika tiek Anglijoje, tiek ir Amerikoje auga, bet 
viešoji nuomonė dar tebėra už galimai didesnį bendra 
darbiavimą su bolševikais. 

Įdomus yra Pulk. Murray 0. -Bernays straipsnis, 
'The Legal Basis of the Nuremberg Trials", paduotas 
sutrumpintas The Reader's Digest Vasario mėnesio nu
meryje. Tame straipsnyje pulkininkas įrodinėja kad 
nazių teismas Nuręmberge yra visai teisėtas dalykas, 
kad teisiamieji tikrai sulaužę egzistuojančias teisės nor
mas ir bendruosius teisingumo dėsnius. 

Iš to įrodinėiimo, prieš kurį niekas negali pasakyti 
nei žodžio — Pulk. Bernays dėsto labai logiškai, bet-

Londone, UNO posėdyje iš
kilus priekaištams tarp Britų 
ir Rusų del įsibriovimų į sveti
mas žemes, Chicago Daily Tri
būna viename savo redakcinia
me straipsnyje štai kaip tarp 
kitko pastebi: 

"Paaiškėjo kad Teherane ir 
Jaltoje Stalinas ir Churchill, su 
Roosevelto palaiminimu, pasi
dalino Europą. Rusija gavo 
Pabaltijo šalis ir visus Balka
nus išskiriant Graikiją; Brita
nija gavo Graikiją ir Italiją 
savo įtakų sferoje. Pastaros 
dovanos kainavo daugybe tūk
stančių Amerikos kareivių gy
vasčių, kas yra maža kaina, su
prantama, užmokesčiui už nau
ja ir skaistų pasaulį". 

Pabaigoje sako: 
"Jei p. Byrnes yra teisingas 

žmogus jis turi remti Rusiją 
Javos ir Graikijos klausime ir 
remti Iraniečius Azerbeidžano 
klausime. Kadangi mes prisi-
Imėme užtarti visuotinos lais
vės principą, p. Byrnes ir jo 
sandraugų pareiga turėtų buti 
atkreipti Apsaugos Tarybos 
dėmesį į Rusų okupacijas Bal
kanų ir Pabaltijo šalių". 

t t f 
• 1945 METAIS šioje šalyje 

buvo išauginta apie 6 milijonai 
svarų saulėžolių sėklų dary
mui stalui aliejų ir gyvuliams 
pašaro. 
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BOLEŠVIKŲ SPAU
DA LIETUVOJE ' 

( 

Bolševikinė spauda vėl at
plūdo Lietuvą. Be dienraščių 
Tiesa, Tarybų Lietuva, ir So-
vietskaja Litva (Rusų kalba), 
beveik visuose apskričių mies
tuose leidžiamos įvairios Tie-
fos, skiriamos tų apielinkių gy 
Ventojams "sovietiniam patrio 
tizmui" ugdyti. Visoje Lietu
voje išeina virš 20 bolševikinių 
laikraščių. 

Tačiau prisiminus kad Lietu
voje prieš karą (1939 m.) ėjo 
260 periodinių leidinių, galima 
įsivaizduoti į ką pavirto Lietu
viška spauda. 

# / / 

Persergsti Ameriką 
uo Jaunimo Komu* 

nistinimo 

Pabėgėliu Vargai ir Sielvartai 
Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

Hew Y«rke įvykusiame Ka
talikiško Jaunimo Organizaci
jos suvažiavime, kur buvo kal
bama apie jaunimo geresnį au
klėjimą ir apsaugojimą nuo 
iškrypimų į nusižengimus, da
lyvavo ir J. Edgar Hoover, Fe-
deralio Investigacijų Biuro ve-

t dejas. Suvažiavime pirminin
kavo naujai paskirtas kardino
las Francis J. Spellman. 

Hoover savo kalboje pareiš
kė persergėjimą apie Ameriko
je plečiamą kitą jaunimo judė
jimą. Tas judėjimas yra pa
dengtas gražiai skambančiu pa
vadinimu, 'Amerikos Jaunimas 
Demokratijai', tačiau po juo 
slepiasi prigavingas ir piktas 
Amerkos komunistų pasiryži
mas suklaidinti ir pavergti ša
lies jaunimą komuųįstų jun-
gan, pasakė Hoover. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tu 

gi išplaukia kad pulkininkui nei Į galvą neateina kad. 
Nuernbergo teismo yda yra ne teisinio pagrindo truku
mas, o faktas kad bolševikai,, kurie turėtų buti kaltina
mųjų suole, sėdi teisėjų kedėse. 

Tai parodo kad net oficialiuose sh*ogsniu6sfcf!^ Pulk 
Bernays buvo teisėjo Jacksono padėjėjas Nuernbergo by
los parengime — teisingumo supratimas yra labai savo-: 
tiškas. Ir kol jis nepakis, tol atmainų santikiuose su bol
ševikais laukti netenka, tol musų tėvų kraštas — Lietu-1 
va — ir didelė Europos dalis turės nešti iki šiol istorijo
je dar negirdėta tamsiausių jiegų jungą. 

Aš IR TU 
O Tėvynės klaikus ilgėsi, 
Nebedenk manęs savo sparnais! 
Patekėk aušrųže šviesi, 
ties svečiais, žilagalviais kalnaisI 

Kiek gražių musų žemėj šalių, 
Kiek žvaigždžių "danguje—deimantų! 
Bet kodėl, bet kodėl negaliu 
gi užmiršti Tėvynės krantų? 

Lyg užburtas per žemę einu, 
nematau gražiausių varsų, 
negirdžiu stebuklingų dainų — 
pilnas savo Tėvynės garsų. 

O Tėvynės klaikus ilgėsi. 
Nebedenk manęs savo sparnais! 
Lietuva, tu man laimė esi, 
aš ir tu surišti amžinai! 

Kastytis. 

J DARBĄ 

J darbą vieningą, į darbą, brolau, 
ei nori gaut laisve tėvynei ir sau! 

I darbą, jei norim, o broliai, visi 
Matyt kad mųs tautai šviest' saulė šviesi, 
I darbą, sesute, skubėk kiek gali, 
Jei gintaro kraštą gerbi ir myli! 
| darbą, sesutės ir broliai, skubiai, 
Atminkim kad esam visi Lietuviai. 
Juk musų tėvynė grobikų naguos'; 
Jei mes čia miegosim, kas ją išvaduos? 
Mųs kraštas dabar tik krūva degėsių, 
O reik atstatyti valstybę iš jų. 
Tat stokim į barą, vardan Lietuvos, 
Ir tęskime darbą vieningos kovos; 
Te žino pasaulis, te girdi Maskva — 
Nerimsim kol kils vėl laisva Lietuva! 
Tat stokim į darbą ir dirbkim visi — 
Kova už liuosybę nebus taip baisi. 
Vienybėj galybe, eralybėj valia — 
Atgims musų kraštas saulėta galia! 

J. t§. Svyrūnėlis,* 

B ALF ATSTOVAI NELYGIAI 
VISUS ŠELPIA... 

Savo laiku esame ap*ašę, su 
kokiais sunkumais turi susidur
ti pabėgėliai, norėdami įsikurti 
toje šalyje kurioje rado prie
globstį. Nurodėme kad visose 
Europos valstybėse reikia iš
sirūpinti specialinį leidimą dar
bui gauti, šie gi duodami nepa
prastai sunkiai, tik išimtinais 
atsitikimais. 

Tokia padėtis yra ir Švei
carijoje, kuri savaime nėra nuo 
karo tiesiogiai nukentėjusi, tad 
joje pramonė ir kitos ūkio ša
kos išliko sveikos. Būdamas 
mažas, tirštai apgyventas kraš
tas Šveicarija nei negali suteik
ti darbo didesniam tremtinių 
skaičiui. Pagal veikia n č i u s 
nuostatus Šveicarija pabėgėlių 
tegali buti laikoma kaipo tran
zito šalis. Buvimas Šveicari
joje turi buti išnaudotas pasi
ruošimui išvykti toliau. 

Be abejojimo, butų perdėji
mo tvirtinime, esą joks pabė
gėlis nepajėgs Šveicarijoje įsi
tvirtinti. Nors ir laikiną, dar
bo leidimą vienas kitas pabė
gėlis jau yra gavęs. Bet di
džioji tremtinių dalis—galima 
drąsiai teigti — neturi perspek
tyvų pastoviau Šveicarijoje įsi
kurti. 

Paskutiniuoju !aiku keliais at
vejais vėl aplankiau kone vi
sus tautiečius, išsibarsčiusius 
p o  v i s ą  Š v e i c a r i j ą .  B u v a u  
Yverdone, kur yra susitelkęs 
gausiausias Lietuvių samburys. 
Čia gyvenimas eina sena įpra
sta vaga, su visomis jau anks
čiau pastebėtomis teigiamybė
mis ir neigiamybėmis. Pabu
vojau kelias dienas Z u r i c h e. 
Šiame didmiestyje susispietusi 
didoka Lietuvių studentų "ko
lonija". Deja, tarp studentų 
yra ir savo rūšies "posūnių" 
grupe, kuriai dėl objektingumo 
stokos iš BALF-o lėšų nebuvo 
duota stipendijos, šių jaunuo
lių skurdas yra ypač apgailėti
nas. Zuriche ar jo priemies
čiuose dirba, be studentų, ke
liolika Lietuvaičių ir Lietuvių. 
Paliegėliais besirūpinančios įs
taigos yra suorganizavusios spe-
cialinius kursus, kurie padės 
pabėgėliams įsigyti naują pro
fesiją. Moterys mokosi kirpė
jų amato, vyrai — metalo te
kintojais ir elektromontieriais. 
Tarp šių "studentų", kibusių į 
amatą, yra vienas tautietis, ku
ris dar neseniai pats dėstė Vy
tauto Didžiojo Univer s i t e t e 
Kaune.... 

NELYGYBĖ IR KITUR 
Sustojau tautiečių tarpe Re-

nens miestelyje, netoli gražaus 
Lausanne miesto, Lemano eže
ro pakrantėje. šių tautiečių 
gyvenimos sąlygos toli gražu 
nepavydėtinos. Jie sunkiai dir
b a  m a l k ų  s a n d ė l y j e .  Y p a č  
skaudu buvo žiūrėti į kelis in
teligentus, kuriems apgailėtinu 
budu irgi nebuvo duota stipen
dijos mokslui eiti, nors kiti to* 
kioje pat padėtyje buvę jų ko
legos paramą gavo. • 

Vis tąi faktai, kurte pabė
gėlių dalios nelengvina, o prie
šingai — ją dar labiau suti
kina. Bet šį kartą panašių rei
škinių nuodugniau negvildensiu 
Laukiame Šveicarijon atvyks
tant Kun. Dr. J. B. Končiaus, 
kurio pagalbos tikimės vieti
niam Lietuvių gyvenimui per
tvarkyti  naujais  pagrindais,  ku-|  
rie duotų daugiau garantijų, 
jog viskas vyks sklaidžiau, ne- i 

kaip ligi šiol. 1 

Kaip paprastai, tenka lanky-j 
mosi metu plačiau išsikalbėti | 
su tautiečiais. Vargų ir siel-; 
vartų nei vienam jų nestinga. Į 
Kai kurie jų išgyveno Šveicari
joje jau su viršum metų, di
džioji gi masė čia baigia 3-9 
mėnesį. Tai jau nebe trum
pas laikas. Suskubta kiek gi
liau įžvelgti į vietinį gyveni
mą, šiek tiek susiorientuota 
bendroje padėtyje. Savaime 

i suprantama kad nėra lengva 

apsispręsti, kaip tvarkyti savo 
ateitį. Jaunesni žmonės ne
ima savo likimo tragiškai, kaip 
vyresnio amžiaus pabėgėl i a i. 
Bet visus vienodai kremta klau
simas: kas daryti? 

MINTYS VISĄ 
PASAULI 

Vienas kitas pabėgėlis iš Švei
carijos jau išvyko. Atsiranda 
ir tokių kurie iškeliavo ar ne
trukus rengiasi išplaukti net 
užjurin, į Amerikos kontinen
tą. Tolesnės emigracijos klau
simas savaime yra aktualus. 
Ž m o n ė s  g o d ž i a i  g a u d o  ž i n i a s  
apie emigracijos galimumus ir 
kiekvieną informaciją gyvai ap
taria. Kaip ir galima manyti, 
pabėgėlių nuomonės dėl išvy
kimo 'šiltuosna kraštuosna' nė
ra vienodos. Vieni yra labiau 
linkę dar laukti, maždaug pagal 
Britų politikos dėsnį: "Wait and 
see". Kitokio temperamento 
žmonės ima nerimastauti. Užr 
simezga karštos diskusijos "už" 
ir "prieš". 

Kaip jau sakyta, vienas ki
tas savo privatine iniciatyva 
surado priemonių nugalėti gau
sias kliūtis ir atsidurti net — 
Caracas, Venezueloje. Kokie 
pyragai ten žmonių laukia, sun
ku iš keliolikos tūkstančių kilo
metru atstumo pasakyti. Bet 
visuotiniai galiojanti taisyklė, 
neabejoju, yra tokia: juo kraš
tas kulturingesnis ir juo gy
venimo sąlygas jame sveikes
nės, tuo sunkiau nauji emigran
tai įsileidžiami! 

žmonės varto enciklopedijos 
žodynus, valandas praleidžia, 
užsikvempę ant žemėlapių, ra
šo laiškus, teiraudamiesi apie 
galimumus išvykti vienon ar 
kiton šalin. Per gerb. Minis
ter! I*r- K- Graužinį buvo gau
ta iš Buenos Aires įdomių ži
nių apie Kolumbiją, Boliviją 
ir kitus Pietų Amerikos kraš
tus. Ne vienas laiškas bus nu
keliavęs pas p. Stasį Siruti, Ko
lumbijos Lietuvių Draug i j o s 
pirmininką, Bogotoje. Mat, šis 
t a u t i e t i s  m a l o n i a i  p a s i ž a  d ė j o  
padėti Lietuviams, norintiems 
vyktį į tą tolimą kraštą. Ly
giu budu nemaža laiškų plau
kia p. Laurinavičiui į Cocha-
bamba, Bolivijoje, kurs irgi mie
lai sutiko saviškiams pagelbė
ti. Rašomi laiškai ir Sydney 
Lietuvių Draugijos pirmininkui 
kurio pavardė ir adresas buvo 
užtikti įdomioje, Genera 1 i n i o 
Konsulato New Yorke suma
niai leidžiamoje "Spaudos Ap
žvalgoje". šimtai laiškų pa
siekia Lietuvos oficialines Įstai
gas užsienyje (Pasiuntinybes, 
Konsulatus) bei brolių Ameri
kiečių privatines organizacijas, 
kuriuose klausiama patarimo ir 
prašoma žinių, kas daryti, kur 
vykti? -

Labai' daug žmonių domisi 
Australija (vienas kitas rašc 
net Abisinijos negusui), bet— 
savaime aišku — kiekvienam 

Lietuvių išsvajotasis kra£ tas 
yra Dėdės Samo šalis, Ameri
kos Jungtinės Valstybės. K©-
ne kiekvienas 'Lietuvis norė% 
patekti šion Laisvės ir. Demo
k r a t i j o s  R e s p u b l i k o n u  T o d ė l  
tegu broliai Amerikiečiai nesi
stebi jeigu jie gauna glėbius 
laiškų. Visi jieško Amerikoj# 
dėdės ar tetos, brolio ar pu#» 
brolio, buvusio kadaise kaimy
no ar mokyklos draugo! 

Kaip ten bebūtų, tolesnio iš
vykimo klausimas yra labai ak
tualus. Juo turėtų rimtai vi
si susirupinti. 

Dr. A. & 

KAIP AMERIKA 
ĮTRAUKTA I 

KARA 

Apdovanota 

Chicago Daily Tribune vie
name savo straipsnyje rašo: 

"Įrodymai kad Roosevelto 
administracija buvo pasiryžus 
įstoti l karą nežiūrint jokių 
kaštų ir visais budais, tikslu 
išgelbėti Britų imperiją, susi
dėjo tokie gausus kad melagiai 
negali tų įrodymų nusukti ša
lin. Visi musų pasiaukojimai 
buvo suplanuoti išanksto pa
rėmimui Britų imperijos Eu
ropoje. 

"Kuomet karo laivyno vadas 
kalbėjo su p. Rooseveltu Spa
lių m. 1940, trys savaitės pirm 
Bostono kalbos, kuomet Roose-
veltas prižadėjo tėvams kad jų 
sunai nebus siunčiami į karą 
užjuriuose, p. Roosevelt pasakė 
komandieriui Adm. Richardson 
kad Japonija 'negalės visada 
išvengti padarius klaidų ir kad, 
karui tęsiantis ir operacijų sri
čiai plečiantis, anksčiau ar vė
liau jie padarys klaidą ir men 
įstosime į karą". 

Šitie dalykai iškeliami įrody
mui kaip Prez. Roosevelt norė
jo įtraukti Ameriką į antrą pa
saulinį karą. Japonų užataka-
vimas Pearl Harbor, Gruodžio 
7, 1941 metais, ir buvo ta lem
tinga Japonų padaryta "klai
da", kurios Prez. Roosevelt lau
kė. 

Bet neužteko kad jis laukė, 
bet net, kaip tyrinėjimais įro
doma, jis leido tai "klaidai" 
įvykti, su savo artimais pata
rėjais nedaleisdarruis persergė
ti Hawaii salose buvusį Ameri
kos karo laivyną pasiruošti pa
sitikti atvykstančius Japonus 
subombarduoti Pearl Harbor 
uoste esantį Amerikos karo lai
vyną ir lėktuvus. 

Įrodymai yra kad Washing-
tone, Baltajame Name, turėta 
slapti Japonų pranešimai apie 
jų paruoštą Pearl Horbor už
puolimą,. tačiau tos žinios ne
perduotos Hawaii salų koman
dieriui laiku, kad jiig spėtų pa
siruošti apsiginti. 

Prez. Roosevelto laukiama iš 
Japonų pusės "klaida" įvyko 
pilniausia, ir Amerika buvo į 
karą įtraukta "per užpakalines 
duris". Tada Prez. Roosevelt 
Įsakė Amerikos jiegoms sto
ti gelbėti Angliją, sumušti Vo
kiečius, išgelbėti Rusiją, o till 
p<> to tervžosi rimtai su Japo
nija kariauti. 

Karo pasekmes, gyvasčių ir 
turto nuostolius žinome. Bet 
taipgi žinome kad karo eigoje 
posėdžiaudamas su Stalinu ir 
Churchillu, Rooseveltas pasaulį 
kaip ir pardavė Rusams, ku
rie pribaigs žmoniją įkarti, 
kiek karas nepajieg$. 

Dr. Florence B- Seibert, bio
chemike Pennsylvanijos Uni
versitete, atsižymėjus išradime 
substancijos naudojamos išaiš
kinimui džiovos, tapo apdova
nota Gimble dovana už JOG 
atsiekimus. 

• SUBMARINIU reikalinga į 
loterijas tiek šviuo kiek jo 
sunaudojama 4600 automobį* 
lių baterijose, ir naudojamą, 
švino laivo lygsvarai išlaikyti 
tiek kiek naudojama 3600 au
tomobiliuose. Kiekvienas sub* 
marinas turi apie 450.000 sva* 
vų švino. 

/ 



"^-i.-.-*v.v.,.. Naujas Budas Vagiliui Sugauti? 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Mes išleidžiame paskutinius Sofinius 

Mes sustojome šaudę ir neramiai žvalgėmės, 
Čia priešo, čia savo užtvaros pusėn, laukdami 
pagalbos. Tačiau pagalbos niekaip negalėjome 
sulaukti. Ir, užuot,sulaukę pagalbos, išvydome 
nuo musų užtvaros pusės artėjančias Lenkų 
eiles. Mes supratome gudrią priešų apgaulę. 
Ir vis dėlto vylėmės per kovą iš priešo spąstų 
pasprukti. 

Musų akys didžiausiu dėmesiu sekė kiek
vieną priešo judesj, o Įgudusios rankos leido į 
priešą taiklius šuvius. Nors vienas ar kitas iš 
Lenkų parkrisdavo, bet jų tankios eilės vis ar
čiau slinko. Jų šūviai vis dažniau ardydavo 
musų apkasų žemę. 

Pagaliau mus ištiko liūdniausias dalykas 
mes pabaigėme šovinius. Išsigelbėti nuo priešų 
nelaisvės bepaliko mums tik vienas būdas — 
pabėgti. Taip mes ir padarėme, šokome iš 
apkasų ir bėgome už artimiausio ūkininko kluo
no. Lenkai, mums bėgant, ypač suskato į mus 
šaudyti. Tačiau, kaip keletas mano draugų su
klupo, bet kiti juos pagriebė ir bėgdami nešėsi 

Mane pagavo nepaprastas pyktis. Milinės 
kišenėje užčiuopiau dar porą šovinių. Puoliau 
ant žemės ir, sustumęs šovinius j šautuvo san
dėlį, norėjau šauti, bet šautuvas užkliuvo. Bė
gęs šaulia manęs draugas tai pastebėjo, pagrie
bė iš manęs šovinius ir, gulėdamas šalia ma
nęs, du kartus iššovė į priešą, šūviai buvo tai
klus: du Lenkai suklupo. 

Apšaudę šiais paskutiniai šoviniais Lenkus 
vėl šokome bėgti paskui savo draugus. Mums 
pašokus, kelios priešų kulipkos smarkiai nus-
piegė pro šalį. Kuno jos nepalietė, bet, kaip 
paskui paaiškėjo, pervėrė milinės skvernus. 

Vieni sužeisti, kiti sveiki pasiekėme už-

Sulaukėme išganymo dienos 
Gulint mums ligoninėje, ypatingai mus šel

pė Lietuvių komitetas. Bet ypač mumis rūpi
nosi Lietuvaitės gimnazistės. Jos, neturėdamos 
pinigų, parduodamo savo žiedus, apyrankes, aus
karus ir kitką kad tik nuo mirties išgelbėtų sa
vo brolius karius. 

Pagaliau sužinojome kad Lietuva su Len
kija greit keisis belaisviais. Džiaugsmo nuotai
ka pakėlė musų upą. Mes ėmėme dainuoti ka
riškas dainas. Kalėjimo sargai šokdavo mus 
mušti, bet mes prie mušimo jau buvome pri
pratę. Sargams išėjus, mes ir vėl imdavome 
dainuoti. 

Atėjo ir laukiamoji diena. Musų išbadėję 
ir suvytę veidai vėl išvydo besišypsančią sau
lute. Keletas Lenkų kareivių nuvarė mus iš 
kalėjimo į geležinkelio stotį. 

Mes buvome varomi per turgavietę. Kur 
tik pastebėdavome valgomus daiktus, tuoj grieb-
davom ir valgydavom. Kareiviai stengėsi mu? 
nuo to sudrausti, bet niekaip negalėjo, nes mu
sų išbadė j imas buvo nesuvaldomas. 

Taip begrobstydami valgį, buvome atgaben
ti j stotį. Čia jau radome parvežtus iš Lietu
vos Lenkus belaisvius. Pamatę savo priešus, 
gryžusius iš Lietuvos nelaisvės, norėjome pulti 
su jais į kovą, bet musų karininko buvome su
drausti. Karininkai nurodė mums skirtą trau
kinį, kuriuo ir buvopie nuvežti į Kauną. 

Kelionė į Kauną buvo labai linksma, nes 
buvome aprūpinti maistu, o kai kurie net ir 
drabužiais. Drabužius gavo tiktai tie, kurie 
iš kalėjimo i stotį buvo atvaryti tik vienais 
baltiniais. Iš kalėjimo, kiek prisimenu, buvome 
atvaryti prieš pat Kalėdas 1920 m. 

Traukinyje bevažiuodami nuoširdžiai kalbė
jomės su savo karininkais apie sunkius pergy
venimus nelaisvėje. 

Kauno stotyje iškilmingai mus pasitiko su 
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Buffalo, N. Y., per Kalėdas buvo apiplėšta ši bažnyčia. 
Jos dvasiškis išdėjo parašą, kuris sako: "Jei asmuo kuris ap
vogė šią bažnyčią kreipsis į pastorių jis gaus svarbių žinių." 
Kažin ar vagilius drvso atsiliepti, nors tos žinios ir galėjo bū
ti vagiliui labai naudingos. 

ŠAUNIAI MINĖSIME VASARIO 16-TĄ 

kluone. Nuo čia jau buvo netoli krūmokšniais karol orkestru. Gausiai susirinkusi visuomenė 
apaugę kloniai. Mes turėjome vilties, jog tuose gražiai mus apdovanojo įvairiais daiktais. Mes 
krūmokšniuose tikrai pasislėpsime ir išsigelbė- matėme, kokiomis gailestingomis akimis lydėjo 
sime nuo priešo. mus susirinkusieji, nes daugelis iš jų niekad 

nebuvo matę taip išvargusių žmonių, kaip mes. 
Mus nuvedė į 2-rą pėstininkų pulką ir tie

siog į pirtį, čia mes išsiprausėme, nusiskuto-
me barzdas, nusikirpome plaukus ir gavome nau
jus rutus. Ir vėl pasidarėme panašus į karius. 

Pabuvę kurį laiką 2-me pėstininkų pulke, 
gryžome į savo dalį. Mus pasitiko gausingi 
draugų sveikinimai. Ir ilgai dar su draugais 
kalbėjomės, vis naujomis mintimis besidalinda
mi. Ypač kalbėjomės apie tai, kaip mes atei
tyje kovosime ir atsilyginsime už mums pada
rytas skriaudas. Mes laukėme naujų karo žy
gių, naujų nuotykių, o iš musų krūtinių liejosi 
karo dairiu garsai. 

Iš brolio Vinco, tarnavusio 1 p. pulko 
mokamoje kuopoje pasakojimo užrašė 

J. žemaitis. 

Mus apsupo, suėmė, sumušė, apiplėšė 

Bet koks nusivylimas! Ir iš čia pasipylė 
priešų eilės ir šūviais mus pasveikino. Mes ne
tekome bent kokios išsigelbėjimo vilties, pasiju
tome bejėgiais, nes visi išsigelbėjimo keliai prie
šo buvo užkirsti. Lenkai sukomandavo mums 
mesti šautuvus. Neturėdami šovinių ir maty
dami gausybę atkreiptų į mus priešų šautuvų 
pasidavėme. Tada Lenkai puolė mus kaip išal
kę vilkai savo grobį. Kiti norėjo į mus šaudy 
tį, bet buvęs su jais kapitonas uždraudė. Ne
leidus musų žudyti, kareiviai savo pagiežą iš
liejo, mus mušdami ir apiplėšdami. Atėmė ne 
tik drabužius, bet iš kai kurių net ir geresnius 
baltinius. 

Nespėjus man pažvelgti į kelis, negailestin
gai Lenkų šautuvų įmožėmis mušamus draugus, 
kai prie manęs prišokęs vienas Lenkų puskari
ninkis šuktelėjo: "ochotnik!" (savanoris) ir kir 
to porą smūgių per ausį. šiltas kraujas api
pylė mano veidą, bet aš priešui atsakiau tik 
reikšmingu paniekos žvilgsniu. Aš tuojau su
pratau, jog Lenkai palaikė mane savanoriu, 
kurių visi priešai ypatingai nekentė. 

Nuo mušimo nemažiau nukentėjo ir kiti 
mano draugai. 

Baisenybes Lenkų kalėjime 
Lenkai mus pusnuogius suvarė į šarvuotą 

traukinį, nuvežė į Vilnių ir nuvarė į kalėjimą, 
kuris yra netoli Gedimino pilies ant Neries kran
to (Antakalnio kalėjimas). Pirmas trys dienas 
Lenkai visiškai nedavė mums valgyti. O juk 
mes nuo įtempto kovojimo buvome baisiai pa
vargę. Neapsakomai kankino mus alkis. 

Po trijų dienų ėmė mums duoti rudą viralą, 
panašų į kavą. *Jame nieko maistingo nėbuvo, 
išskiriant truputį žirnių ir druskos. Nuo to
kio maisto tarp musų pradėjo mirtis švaisty
tis. Kiekvieną naktį ji pakirsdavo kurį nors 
musų draugą. Be galo kankino mus ir parazi
tai — utėlės. Jos, siurbdamos musų kraują, 
naktimis nedavė ramybės. 

Kalėjime Lietuvių buvo apie 300, bet musų 
skaičius diena dienon vis mažėjo.. Vienus iš 
musų tarpo išskyrė amžinybė, kitus nusilpnėju-
sius kankino ligos. Iš trišdesimties musų I-mo 
pėstininkų pulko belaisvių taip pat keli mirė 
kalėjime. 

Aš susirgau plaučių uždegimu. Du Len
kti kareiviai nuvarė mane Į Lietuvių komiteto 
ligoninę, šioje ligoninėje radau jr daugiau ser
gančių Lietuvių belaisvių. Vėliau ligoninėn at
varydavo naujus ligonius. Vieni jų pasveikę 
buvo varomi atgal kalėj iman, o kiti čia pat 
mirdavo. Aš, išgulėjęs dvi savaites ligoninėje, 
pasveikau ir taip pat buvau grąžintas kalėji-
roan. 

APDOVANOTIEJI 
Kovo 15-16, 1920, Lenkai puolė musų fron

tą Turmonto — Kalkunų ruože. 9 p. L. K. Vy
tenio pulko 7 kuopai teko pulti Guravijos kai
mą, kuriame buvo Lenkai. Po susišaudymo 
Lenkai aptilo. Reikėjo eiti apžiūrėti kaimą, 
nes buvo manoma kad Lenkai užsislėpę laukia 
Lietuvių. Neatsiradus norinčių eiti žvalgybon, 
eilinis Juozas Karenauskas pats savo noru pasi
siūlė eiti ištirti kaimą. Jo drąsų pavyzdį pasekė 
ir kiti kareiviai. Pasiekus jiems pirmuosius 
kaimo trobesius, vėl Įvyko susišaudymas ir Ka-
renausko draugai atsisakė toliau eiti, nes bijo
jo Lenkų klastos. Tada Karenauskas pats vie
nas puolė kaimelin. Inėjus jam vienon trobelėn, 
ji iš pasalų puolė su durtuvu rankoje Lenkas. 
Karenauskas drąsiai, vikriai Lenką nugalėjo, 
nuginklavo, paėmė nelaisvėn ir privertė parody
ti, kur yra kulkosvaidis. Lenkas, Karenausko 
verčiamas, ištraukė iš po lovos kulkosvaidį ir 
atidavė jį Karenauskui. Karenauskas su atim-
iš Lenko šautuvu ir kulkosvaidžiu ir belaisviu 
vedinas laimingai gryžo prie savųjų. 

(Iš Leit. Juodeikos pranešimo iš veikiančios 
armijos 1920. VI. 24). 

Už drąsą bei sumanumą Karenauskas ap
dovanotas Vyties Kryžiumi. 

(Bus daugiau) 

ŽYMIOS ORGANIZACIJOS 
REMIA REZOLIUCIJAS 

LIETUVOS BYLOJE 

CHICAGO, 111. — Kol gyva 
bus Lietuvių tauta tol Vasario 
16-ta bus mums svarbi šventė. 
Praeityje tą šventę minėdavo
me su didesniais ar mažesniais 
prisirengimais. Bet šymet tą 
šventę privalome minėti su rū
pestingiausiu atsidėjimu. Mat, 
Lietuvos priešai jai nori kry
žių statyti. Tat rodykime pa
sauliui kad Lietuvių tauta te
bėra gyva ir kad ji nei nesi
rengia žengti į grabą. 

Chicagoje, Amerikos Lietu
vių Misija, kooperuojant Mar
gučiui, ėmėsi išanksto planuo
ti prideramą Vasario 16-tos 
minėjimą. Sudarytas planas 
jay sėkmingai vykinamas. Tu
rėsime šaunų pokilj vidurmies-
čio viešbutyje' Morrison Hotel. 
Meninę programo dalį išpildys 
Margutis, o kitą dali pildys 
Amerikos Lietuvių Misijos va
dai. žymus Amerikos vyriau
sybės pareigūnai specialiai iš 
Washingtono atvyks dalyvau
ti musų iškilmėse. 

šymet Vasario 16-ta pripuo
la šeštadienį, bet del patogumo 
ir didesnio pasisekimo jos mi
nėjimas nukeliamas į sekma
dienį, Vasario 17. Chicagiečiai 
Dirvos skaitytojai del rezerva
cijų šiam pokiliui prašomi krei
ptis į Margutį, 6755 So. West
ern ave., tel. Grovehill 2242. 

Taigi mes Chicagiečiai — 

Rengiam sukaktį minėti, 
Kviečiam pasikieminėti, 
Marš į puotą tu ir aš. 
Ten bus draugų suėjimas. 
Ir naujų pasižinimas, 
Kiekviens draugą ten sau ras. 
Ten Margutis dalyvauja, 
Atveš fonių pilną saują, 
Įvair'vmų bus gana. 
Ir ką Misija padarė, 
Kaip del laisvės eina kar£, 
Ten visiems bus pranešta. 
Tada juokas eis į šalį, 
Mes atliksim savo dalį, 

Paminėsime rimtai. 
Reik prieš mešką protestuoti, 
Kacapynę laukan šluoti, 
Ginkim Lietuvą šventai. 

Kitų kolonijų Lietuviai neat
silikite nuo CbicagieČių. Kur 

tik yra šiek tiek Lietuvių ten 
teesti paminėta Vasario 16. 

KITOS SVARBIOS ŽINIOS 
Plačiai Amerikos Lietuvių 

visuomenei bus svarbu sužino
ti kad Chicagos Amerikos Le
giono Dariaus - Girėno Postas 
vienbalsiai nutarė remti Ame
rikos Kongrese įneštas rezoliu
cijas reikalaujančias grąžinti 
Lietuvai nepriklausomybę. 

Postas tą reikalą remia ne 
vien žodžiais, o taipgi darbais 
ir lėšomis. Posto narių laiš 
kai su prašymais stoti už musų 
rezoliucijas pasieks visus sena
torius ir kongresmanus. Pos
tas yra galingiausia ir įtakin
giausia Chicagos Lietuvių or
ganizacija. Postas yra gera 
rodyklė Chicagos Lietuviams. 

Gerame darbe Postą pasekė 
ir Lietuvių Vaizbos Butas ir 
Lietuvių Advokatų Draugija 
Ir šios organizacijos pasistatė 
sau už pirmaeilį darbą veikti 
kad Rezoliucijos kongrese bu
tų pervarytos. 

Toliau, svarbu ir įdomu pla
čiai Amerikos Lietuvių visuo
menei žinoti kad Chicagos Re-
publikonai įvertino Amerkos 
Lietuvių Misijos pirmininką 
Adv. Antaną Olį ir pastatė jį 
kandidadu į Sanitary District 

trustisus. Chicagos Lietuviai-
nesigailės nei darbo nei JSšifk: *t. 
kad Adv. Olis tą garbingą vie- < 
tą laimėtų. Sp. Kom. 

T H E  B A N K  

FOR 
ALL 
THE 

PEOPLE 

PIO 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tria 
kartus už $1.00. Priduokit 
gatavai parašytą. 

THE NAY Co's Basement 

d 

Reguliariai 

1.05 Verte 

A  

** k* 

Berniukam ir Mergaitėm! Navy StvHaus 

FU JMffiTS 
.15 Gauta kitas siuntinys šių labai 

populiarių ir labai praktiškų 
navy st.vliaus pea jackets kurie 
susisega abiem putėm, taip kad 
berniukai ir mergaitės gali juos 
dėvėti! šilti ir patogus mokyk
los arba sporto dėvėjimui.. Mie-
ros 8 iki 18. 

10 

Išpardavimas! MERGAIČIŲ 
VATINIŲ SUKNELIŲ 

Gražiausių Spausdintų Marginių! 
Geros raitos spausdinto perkelio, mergaitėms 
suknelės dviejų populiarių stylių. Tikrai ge
ras pirkinys šia žema kaina—dėvėjimui dabar 
—ir Pavasarį. Mieros 7 iki 14. Mėlynos 
spalvos. 

Telefonu ir Pašto Užsakymai Priimami 
Pirkiniams $1 ar Daugiau—CHerry 3000 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

Reikalaukit "Dirvoje" 
682D Superior Ave. Cleveland, Oh* 

j Nauji metai - - nauji Dirvos lapai 

j Skaitykit ir Platini Dirvą 1946 Metais! 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 

( Prenumerata metams Vis 
I KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

H /NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
S savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
£5 po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi.' 

(Įdėkit j laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit J3T* 

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

& Iii *n • -till ,|3 AmtUii*- & .-11?. 
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SKUNDŽIASI KAD NAUJAI 
18 LIETUVOS ATVYKUSIEJI 
SNAUDŽIA... 

Vienas mūsų veikėjas iš New 
Yorko rašo: 

. . . .  D a r  v i e n a  p r i e ž a s t i s  k u - j  
ri atfcaldo nuo veikimo senes
niuosius Amerikos Lietuvių 
veikėjus, tai iš Lietuvos atvy
kusių inteligentų nesidomėji-
mas Lietuvišku veikimu. Mes 
mąstome kad jie turėtų mumis 
šaukti Į susirinkimus ir mums 
vadovauti, bet ne mes jiems. 

Jie yra stipriau surišti su 
mūsų senaja tėvyne, jie geriau 
nusimano kaip veikimą vesti 
kad iš to butų naudos musų tė
vynei ir visai Lietuvos bylai. 

Mes jau esame kiek nutolę 
nuo Lietuvos reikalų, ilgas gy
venimas išeivijoje apdildė mū
sų jausmus link tėvų krašto, 
o jiems atnaujinti neatsiranda 
jaunesnių idėjos vyrų ir mo
terų, tai kam mums, praleidu
siems visą amžių idėjos dar
buose, dar ir šiądien aikvo-
tis 

APMIRUS KOLONIJA 

Prieš porą dienų iš, atokiau 
gyvenančio bičiulio atėjęs laiš
kas tarp kitų dalykų štai ką 
s a k o :  - i i  

....Musų mieste yra mažai 
kas daroma Lietuvos vadavimo 
reikalu. Kai tą klausimą pa
judini, dažnai gauni atsakymą 
kad, girdi, Lietuva visvien bus 
laisva. Yra Lietuvos konsulai 
tai jie viską ir padarys. 

Šiaip-taip, sykį per metus— 
apie Vasario 16 — dar suren
giame kokį paminėjimą ir tuo 
viskas baigiasi. Baudžiama at
likta, ir vėl ištisus metus ga
lima ramiai sau snausti. 

Dar noriu pridėti kad musų 
mieste nėra nei rubų rinkimo 
darbuotės.*,. Daugiau kai« metai 
laiko p. J. Valaitis buvo suor
ganizavęs BALF skyrių, bet ir 

nyko, nyko kol visai suny
ko ir iširo 

SUVALGĖ KATINUS IR 
LAUKIA BIČIŲ 

Lietuvis iš Prancūzijos Cfor. 
17, 1945, rašo: 

. . . .  P e r  i š l a i s v i n i m ą  ( k a r u i  
su Vokietija baigiantis) musų 
rajone buvo tikras badas — 
tris savaites buvome atskirti 
nuo pasaulio ir neturėjome nei 
duonos, nei nieko kito. Maiti
nomės žirnių ankštimis iš dar
žo ir, jei tai jums įdomu, su
valgėme porą katinų. Moteriš
kos spjaudė, bet man pasirodė 
kad katinų mėsa dar nei ska
nesnė negu kralikų. 

Dabar duona laisva, bef nuo 
-Naujų Metų grąso vėl įvesti 
korteles. Pradeda vėl velnia-
voti. Pragyvenimas blogesnis 
negu jie giriasi. Mat, musų 
rajojie jura, kalnai, saulė, kak
tusai ir gėlės 

Ar negalima gauti iš Ameri
kos bičių spiečiaus ir kiek tai 
kainuotų? Čia žmonės jų ne
mėgsta, o, be to, Vokiečiai jas 
išnaikino. Klausiu, nes vieti
niame laikraštyje skaičiau kad 
Amerikiečiai bites orlaiviais į 
Prancuzją skraidina.... 

Musų namelis nedidelis, &et 
jei atvyksite į Europą, užsuki
te ir |*is mus. 'Sutilpwme .. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

VEŠ ARKLIUS ! 
EUROPĄ 

ITKRRA, kuri rūpinasi karo 
Nukentėjusių atgyvendinimu ir 
Šelpimu, praneša nupirkimą su
virs 10,000 arklių ir 300 mulų 
šioje salyje, kuriuos gabens į 
karo nuteriotas Europos šalis 
padėti joms atsistatyti. Pir
miau jau buvo nupirkta Euro
poje «sančių arklių ir mulų, 
kurie dalinami Jugoslavams, 
Čekoslavams, Graikam# k Len
kams. 

Jieškomieji ar apie juos ži
bantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd Street 
N«W Ytork 24, N. Y. 

arba 

Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111, 

JfttWrflaitis, Pranas, gyvenęs 
Detroit, Mich. 

Jargeneas, Juozas, kilęs iš 
Vangų k., Kauno ap. 

.fasilionis, Stasys, sunus Ig
no, kilęs iš Pušaloto v., gyve
nęs Chicagoje. 

Ječius, FWilas, sunus Prano, 
kilęs kilęs iš Kupiškio, gyvenęs 
Chicagoje. 

Jenčius. Juozas, kilęs iš Pl®kš-
čių v., šakių a. gyvenęs New 
Yorke. 

Iešmantas, Jurgis, kilęs i£ 
Silsodžių k., Gražiškių v., Vil
kaviškio a. 

Jogšys ar .Jogsehies, Irikaš. 
Jonušas, Leonas, kilęs iš Skė

rių k., Židikų v., ir gyvenes Bos
ton, Mass. 

Juodelis, Antanas, sunus Ado
mo, kilęs iš Anykščių v., „gy
venęs Chicagoje. 

Juonylė, Marcele, duktė Mai-
žiešiaus, kilusi iš Daugų v., Aly
taus a., gyvenusi Boston, Mass. 

Juozevičius, Juozas, sunus Mi
ko, kilęs iš Kupiškio ir gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

Juška, Bronislovas, sunus To
mo, kilęs iš Šiluvos, Raseinių 
a., gyvenęs Chicagoje. 

Juškevičius, Juozas, kilęs iš 
Pakuonio k., Kauno ap., arba 
jo šeimos nariai. 

Juškytč, Elena, duktė Stasio, 
kilus iš Šiluvos, Raseinių ap. 

Kadžiauskai, Martynas ir An
tanas, kilę iš Menciškės k., Kap
čiamiesčio v., gyvenę Chicago
je. 

Kairiukstienė-Mikalonytė, Ma
rija, duktė Simano, kilusi iš 
Dusnyčios, šeinių ap. 

Kairys, Petras, sunus Petro, 
kilęs iš Aleksandravo k., Pa
nevėžio v., gyvenęs Kanadoje. 

Kaladžinskienė, Ona, gyve
nusi Philadelphia, Pa. 

Kalinauskienė, Marija, gyve
nusi Waterbury, Conn. 

Knnapoliene-Tamašiimaitė, Ie
va,, kilusi iš Jurgelioniu, Uk-
mefgės ap., gyvenusi Amster
dam, N. Y. 

Kareivos Antanas ir Vytau 
tas, sunai Antano, kilę is Kė
dainių ap., gyvenę New Yorke. 

Kasey-Kaupaitė, Stanislava, 
duktė Adomo, kilusi iš Dauk-
šinos - Ramygalos, gyve n u s i 
Hartford, Conn. 

Kasparavieiutė-Pakut, Brone, 
jos vyras Jonas ir vaikai Ba
lys, Bronė ir Apolonija. 

Kasputvs, Antanas, kilęs iš 
Upynos k., Skaudvilės v., Tau
ragės ap. 

Kastravickienė-Kirkilaitė Bi
rutė, kilusi iš Gailiunų k., Pu
šaloto v., Panevėžio ap«, gyve
nusi Binghamton (?) 

KatauskienS, Antose, gyvenu
si Belden, 111. 

Katilicnč-Gaigalaite, Grasilda, 
duktė Povilo, kilusi iš Ratku-
nų k., Saločių v., Biržų a. 

Kaunietis Jonas, sunus Ka
rolio, kilęs iš RiboKiškio-Kovar-
sko, gyvenęs Chicagoje. 

Kaušaras, Arsenijus, kilęs iš 
Padeginės, Dedos v. 

Kaiiševičius Juozas, gyvenęs 
Pittsburgh, Pa. 

Kavaliauskas, Bronius, sunus 
Jono, kilęs iš Papšių-Debeikių 
ir gyvenęs San Francisco, Cal. 

Kaveckas, Jonas, Liong., ki
lęs iš Pakryžių k. Panevėžio ap. 

Kazlauskas, Kazys, sunus Pe
tro, kilęs iš Pakalniškių, Veliuo
nos v., gyvenęs Chicagoje. 

Kazlauskai. Vladas ir Motie
jus, sunųs Antano, kilę iš Sa-
piegiškės k., Nedzingės v., gy
venę Worcester, Mass. (?) 

Kinčinas, Pranas, kilęs iš Ma
žeikių ap. 

Klapalnuskaitė, Marija. 
Klapalauskas, Ignas. 
Klapatnuskas, Mykdfcm. gy

venęs Chicagoje apylinkėje, ka
me turėjo ukj. 

Kodakauskas, Juozas, s. An
tano kilęs iš Kirkunų k., Rokiš
kio ap., gyv. Brooklyn, N. Y. 

Kondratavičius, V incas, sunus 
Andriaus, kilęs iš Stripeikių-
Linkmenų, gyvenęs New Yor-

; Kovas, Jikilęs i£ Gykių 
k .  ;  - v -  •  *  \ "  

Kiaskauskienė-Bulovaitč, Ka
rolina. duktė K&zio, kilusi iš 
Puškonių, Rokiškio a., gyvenu
si Gardner, Mass. 

Krauklis, Antanas, gyvenęs 
4528 S. Sacramento Ave., Chi
cagoje, 111. . -

Kripas, Stanley, HI Lietuvos 
išvykęs 1938 m. ir gyvenęs Chi
cagoje. 

KreipaviČius, Juozas, gyvenęs 
1.85 Blaine St., New York, N.i. 

Krivickai, Kazimieras ir An
tanas, kilę iš Radviliškio v., gy
venęs Philadelphia, Pa» 

Kucevičius, Antanas, fl$mus 
Vlado, kilęs iš Nemaniūnų k., 
Birštono v., Alytaus a p. 

Kučinskas, Juozas, arba Ku-
chins, Joseph, iki 1938 metų 
gyvenęs Brooklyn, N. Y. 

Kučinskas, Jonas sunus Mo
tiejaus, kilęs iš Paltininkų, Tra
kų ap. 

Kukanskienė-Gustaitytė Elz
bieta, duktė Motiejaus, kilus iš 
Šilavoto v. Marijampolės a., gy
venusi Waterbury, Conn. 

Kuntauskaite, Ona, kilusi iš 
Kupstų, Pušaloto v., gyvenusi 
Binghamton (?) 

Kurelaitis, Baltrus, k!i:s iš 
Girkalnio v., Raseinių a, gy
venęs Baltimore, Md. 

Kvedarai, Izidorius, Antanas 
ir Jonas, kilę Kreivių k., iau-
ragės ap. 

tvvedariene-Janušauskaitė, Pe-
a unelė, kilusi iš Graužų k., 
Viduklės v., Raseinių a., gyve
nusi Chicagoje. 

LaboiHMvskei ar Labanauskie
nė, ^tetamja gyvenusi Hoosick 
rali, N. Y. 

Labutis, Simonas, Šilavoto v., 
Marijampolės a. gyvenęs Ka
nadoje. 

Lakšienė-Putinaite, Ona, duk
tė Jurgio, kilusi iš Masčiu, Tau
ragės ap. 

latakai, kilę iš Pikelių k., 
Kucių v., Mažeikių ap. 

Linauskienė- Kairyte, Emilija, 
Kilusi iš seduvos. 

•Lioge, Mykolas, kilęs iš Lio-
gių k., Anykščių v., Utenos ap. 

jLiiuninskas, Arnestas, kilęs is 
K a u n o ,  g y v e n ę s  N e w  Y o r k ,  i N . Y .  

Lukoševičienė - Kazlauskaite, 
Anelė, duktė Antano kilusi is 
oapiegiškės k., Nedzinges v.. 
gyvenusi Worcester, Mass. ('!) 

Lukšaitė, Julija, kilusi is Juo-
dėnų, Plunges ap. ir gyvenusi 
Chiragoje. 

Luiuševskienė-čapknuskaitė, 
Stefanija. 

Mačiulskis, Leonas, kilęs iš 
Joniškio, Šiaulių a. 

Maknavičius, Kazys, sunus 
Silvestro ir Onos, kilęs iš Pa
jevonio k. ir v., Vilkaviškio a. 

Mantrimienė - Kundrotaite, 
Agota, kilusi iš Šaukėnų a., 
gyvenusi Chicagoje. 

Markevičienė-Aukštulytė' Apo
lonija, duktė Kasioj kilus iš 
Ukmergės gyvenusi Detroit, 
Mich. 

Markowski, Walter, gyvenęs 
Philadelphia. Pa. 

Markūnas, Jonas, arba Mar-
*un, John, gyvenęs B#o s t o n, 
Mass. 

Masalskis, Julias, kilęs Iš 
Bankių k., Čekiskes v., gyve
nęs tin Morgan St. (?) Chica
go je, 111. 

iVtasenas, Domininkas, sunus 
Karolio, kilęs iš Naujamiesčius, 
gyvenęs Krie, Pa. 

Matačiunas, Juozas, sunus 
Juozo, kilęs iš Šilonių k., Žas-
iiu v., Trakų a. 

Mekšraitis, Pranas, kilęs iš 
Kudirkos Naumiesčio, Vilkaviš
kio a., gyvenęs Chicagoje. 

Menkaitis, Pijus, sunus Pi
jaus, kilęs iš Vilkaviškio. ap., 
ir gyvenęs New York, N. Y. 

Mergentienė, Mernik,ar Mer-
genta Mernik, duktė Juozo, ki
lusi iš Yarnupių. Marijampolės 
a., gyvenusi New York, N. Y. 

Meskienė-Cudelytė, Zuzana, iš 
Lietuvos išvykusi 1930 m, ir 
gyvenusi New York, N. Y. 

Mikolaitis, Stasys, kilęs iš 
Graužų k., Girkalnio v., Rasei
nių ap. 

Mikučiai, Antanas ir Vladas, 
ar Jonas, vaikai Rozalijos Vai-
nauskytės Mikufienės, po an
tru vyru Pocienės, mirusios 
1926-1930 metų laikotarpyje. 

Milašienė-Danušytė, Ona, duk
tė Juozo, kilusi iš žernių k., 
Sakių a., gyvenusi Cicero, Ui. 

Milašius, Gubertas, sunus Liu
dviko. kilęs iš Vaišniunų k.5 

Ignalinos v. 
Misevičius, Alfonsas, kilęs iš 

Pumpėnų v., Panevėžio a., gy
venes Chicagoje. 

Mi siunas, Augustas, kilęs iš 
Antatilčių k., Žemaitkiemio p., 
Ukmergės ap., gyvenęs Chica
goje, 

PLATINKIT Šį ŽUR-
NALA AMERIKOJE 

Atsižymėjus Mašiniste 

THE BALTIC REVIEW — 
No. 1, Vol. 1. 1945. —' Tai Šve
dijoje leidžiamas informacinis 
žurnalas, kurio 1-mas numeris, 
išėjęs pabaigoje 1945 metų, 
susideda iš 48 puslapitį. 

Tame žurnale telpa straips
niai ir kitokios informacijos 
apie Pabaltijo tautas Lietuvius, 
latvius ir Estus. 

Po įžangos, pirmutinis žur
nale telpantis ilgas straipsnis 
yra apie Lietuvą, "National 
Character of Lithuanian Peo
ple", kurį parašė Juozą# Lin-
gis. ] 

Žurnalo redaktorai yra: Ar-
vo Horm, Juozas Linais, And-
rejs Johansons. 

Leidėjais pažymima Hfe' Bal
tic Humanitarian Association. 
Prenumeratos kaina metams 
Amerikoje $4. 

Butų naudinga šis Žurnalas 
paplatinti po visą Ameriką, iš
rašant ji visam metui miestų 
skaitykloms. Kas norėtų pa
daryti tą dovaną, prenumeratą 
gali persiųsti per Dirvos Re
dakciją. Kurie norėtų išrašy
ti, prisįųskit Dirvai aiškų ad
resą skaityklos, savo, ir $4. 

Lėktuvai 500 Mylių i 
Valandą Greitumo 

U. S. karo laivyno vadovybė 
ištobulino pirmą išimtinai "jet" 
liega varomą lėktuvą kariuo
menių gabenimui, kuris galės 
kristi virš 500 mylių i val*k 

<tą greitumu. 
Vienu tokiu lėktuvu pasta

romis dienomis daryta bandy-
inai perskristi skersai Ameri
ką. Iš vakarų į rytus atskfi* 
to į biskelį virš keturių valaft-
lų laiko. 

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

The Bell Telephone 
System Nupigino 

Kainas 

Irma Wright, Kanados žymiausia mašinistė, parodoma 
dirbanti ant rašomos mašinėlės užrištom akim, su pirštinėm 
ir mašinėlės raktais užtiestais šilko skepetaite. Tais visais 
trukdymais ji be klaidų išrašė 126 žodžius per minutą. Be 
jokių kliudymų, ji pasiekė 136 žodžius perminutą. 

Pasekmingas Vaistas 
prieš Malariją 

Karo metu Amerikos val
džios paskirti 5 milijonai tlola-
rių išradimui vaistų apgynimui 
kareivių nuo malarijos davė 
geras pasekmes. Bet kaip ži
noma, malarija sirgęs dažnai 
vėl atkrinta, todėl reikėjo iš
rasti ir^ antras naujas vaistas 
kuris apsaugoja nuo malarijos 
pasikartojo — ir tas vaistas 
taipgi išrastas. 

Maralija apsirgo Amerikos 
kariai patekę j Pietų Pacifiko 
salas kariaujant su Japonais. 

Tie vaistai apsaugos baltuo
sius žmones vykstančius į šil
tuosius kraštus įvairiais reika
lais ateityje. 

Zigmas Jankauskas 
Heal Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North lit h Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
. 511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GAL1F. 

Palangos Trejanka 
Yfta.tai augalinis sutaisyrnas, su

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

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

ir pinigus, kitaip orderis nepildoma. 
. FLORAL SEKI CO. Dept. 7 

Box 305 Clinton, Ind. 

JHCU ncuM&ii<b 3u*'4/K 

Vandens Šildytoja 

turėtu s v a r b i a s  
ypatybes  

Jųs galit naudotis pigia kaina karšto vandens pa-
tafnavimu kiek tik reikia ir visu laiku. Tik žiūrė
kit, kada rinksitės sau naują Gaso Vandens Šil

dytoje, būtinai 

paklausti savo pardavėjo! 

Ar jis AUTOMATIŠKAS? Nereiks daugiau lipt viršun ir 
apačion į skl-.jKĮ prižiūrėti ra n ko kontroliuojamo vandens 
šildytojo rengiantis skalbti ar maudytis. Automatiškas Ga-
sas, visų mėgiamiausias vandens šildymui, duoda galimybę 
turėti vienodos temperatūros vandenį visada. 

Ar jis DEGA APAČIOJE? šis naujas inžinerijos princi
pas suteikia jums svarbius sutanpymtis operavimo kaštuo
se ..... dadeda ekstra metus naudingumo jusu Gasinio Van
dens šildytojo. Karšti gasai, kylanti iš automatiško de|»y-
tojo po tanku, šildo vandenį greičiau, vienodžiau. 

Ar jis INSULIUOTAS? šita ypatybe, pati vieKa, sutaupo ^ 
jums'gana pinigų pateisinimui investmento j modernį Gaso 
vandens šildytoja. Storas insuliavimo blanketas palaiko ši
lumą vandenyje—sutaupant jums kuro dolarius, kurie ki-

taip žusta per dienos ir nakties radiaciją. 

• 

... liūtim*i gafcfit "Yes" atsakyni šiuos svaciius kląusimu*. Ju-
ri V" ij pKimberks noriai parodys jums kaip yia$i '§los''|*ys "butines 

ypatvbčs yra inkorporuoti^' J®611 

klus žymių išdirbo jų. ) 

• THE EAST i l l  III  l i  A S  COMPANY 
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Numažinimas Bell Telephone Sys
tem tarpvalstijinių kainų, sutaupys 
naudotojams suvirs $20,000,000 me
tuose, įskaitant $750,000 Ohio, kas 
ineina galion Vasario 1. 

Apie $17,500,000 šio atpiginimo 
paliečia long distance telefono kai
nas, svarbiausia toliams tarp 340 
ir 2,140 mylių. Kainos teletypewri
ter patarnavimo toliams virš S50 
mylių taipgi iropiginta »pie fl,000,-
metuose. 

Prie to. numažinta privatinių te
lefonų linijų, teletypewriter ir tcle-
photograph kainos didesniems to
liams apie $1,700,000 metuose. 

Prie šitų visų nupiginimų, Bell 
System dar turi numačius pletimųsi 

• ir patarnavimo gerinimų programą 
kuris apima apie $2,000,000,000. 

Imant Bell System uždarbius iš-
vis*o, kaip praneša, uždarbiai bmvo 
mažesni pastarais metais, neįskai
tant prasčiausius depresijos metus. 

Pavyzdis long distance dieninių 
pasikalbėjimo kainų už tris minu-
cas. stotis i stotį, kaip tai pritaiky
ta iš Clevelando: 

Cleveland Į Topeka, tCan., sena 
kaina $1.80, nauja 1.55; Cleveland į 
Salt Lake City, Utah, sena $2.35; 
nauja 2.20; Cleveland į Dalias, Tęx., 
sena 2.00, nauja 1.80. 

Naktines kainos, sekmadieniais ir 
tam tikrais šventadieniais, dar že
mesnės. Paveizdan už trijų minutų 
stotis į stotį pasikalbėjimą iš Cle
velando į Los Angeles tik $1.90. 

y —<V 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti aroa 
sugadinti ugnies, kreipkites į 
lJ. J. KERsiS, de! apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

ielet.: M Am IT/5. 

H. ROCCO 
BEAUTY SALON 

January Special 
Permanent Waves — 

$5.r>0 ir daugiau, pilnai 
•l'laukij Da/vmas—$5.50 

pilnai 
Visų rūšių Pe^manents Garantuota 
NĖRA reikalo daryti appointmentą. 

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

j 104 SUPERIOR AVE. 
UEnd. 1678 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j menes}. Kama 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit viemj 
numerį pamatymui. 

M A R G U T.I S 
$755 So. Western Ave. 

Uhicago, 111. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume^ 
rata ui JDirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esama 
Dirvos voka ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir jrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženkleli. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

A: . i 
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DRAUGIJOS, SKIRKIT SAVO AUKAS 
RUBU IR MAISTO VAJUI 

Draugijos, vyrų ir moterų, 
kurios per tiek metų Clevelan-
de atsižymėjot garbingai, šiuo-
mi esat prašomos nutarti pa
skirti iš savo kasos nors po ko
kią sumą pinigų maistui Lietu
viams pabėgėliams pasiųsti. 

Rubų ir maisto vajų varo 
bendrai tautinės ir katalikinės 
organizacijos, visi trys BALF 
skyriai, ir labdarybės darbas 
privalo buti visų remiamas. 

Vajus tęsis iki Vasario 15. 
Dar vis priimami rūbai, mais
tas dėžutėse, ir piniginės au
kos maistui pirkti. 

Kitas BALF skyrių bendro 
komiteto susirinkimas bus lai
komas Lietuvių salėje penkta
dienio vakare, Vasario 8. 

Dovanas rūbais, maistu ir 
pinigais galima pristatyti Lie
tuvių salėn, Dirvos redakcijon, 
Į parapijas ir komitetui. 

Kas nori gauti pabėgėlių ad
resus parašymui jiems laiškų 
ir pasiuntimui aukų tiesiog— 
kreipkitės f Dirvos redakciją. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1-mo skyriaus svarbus 

susirinkimas bus laikomas šio 
penktadienio vakare, Vasario 1. 
nuo 8 vai., Dirvos redakcijoje. 

Bus apkalbėta įvairus reika
lai, Vasario 16-tos vakarienė, 
ir kit. Nariai prašomi daly
vauti, užsimokėti duokles už 
1046 metus. 

ŠV. CECILIJOS CHORO 
VAKARAS 

Naujos parapijos šv. Cecili
jos bažnytinis choras rengia 
smagų vakarą su vaidinimu, 
dainomis ir šokiais, parapijos 
salėje., semkadienį, Kovo 3 cl., 
pradžia 6:30 vai. Visas pelnas 
naujos bažnyčios varpams. 

Pradėjo Garsinti feub. 
Lausche Rinkimus 

Alfred I. Diminio iš Cleve
land Heights, yra pirmutinis 
kuris išdėjo užrašą ant savo 
automobilio primenanti išrink
ti vėl Governor Lausche. 

Mr. Diminio per eilę metų 
d a r b u o  j a s i  t a u t i n i ų  g  r u p i  ų  
spaudoje ir pastaru laiku buvo 
skelbimų vedėju vieno pirma
eilio Italų laikraščio. 

Mr. Diminio yra senas mė
gėjas Gubernatoriaus Lausche 
ir darbuojasi už jo išrinkimą. 

Baigė Mokyklą Aukš
čiausiu Atsižymejimu 
Evelyn Prask (Praškevičiu-

tė), Antano ir Stellos Praške
vičių duktė, nuo 434 E. 114th 
St., Sausio 22 pabaigė John 
Hay High School aukščiausiais 
atsižymėjimais, paimdama pa
čią pirmiausią vietą gabiausių 
tos mokyklos mokinių kurie su 
ja kartu šią mokyklą baigė: 
jos atžvmėjimų bendri ženk
lai pasiekė 96.193, kitų visų 
žemiau. 

Tik diena prieš tai, Sausio 
21, Evelyn apvaikščiojo savo 
18 metų sukaktį. 

Ji baigė stenografės mokslą. 
Savo mokykloje buvo vyriau
sia redaktorė mokyklos organo 
Ledger, kaip turinti nepaprastą 
gabuma žurnalistikoje. Moky
kloje ji užėmė pirmenybes ne-
kuriose srityse moksle ir stu
dentų savitarpio veikime. 

Vos baigus šią mokyklą Eve
lyn gavo ir tarnybą — tapo 
parinkta sekretore prie vieno 
iš viršininkų Veterans Admi
nistration Įstaigoje Clevelande, 
viena iš nedaugelio civilinių ne
tarnavusių militarinėje srity
je tos Įstaigos narių. Jai pa
vesta redaguoti ir VA įstaigos 
vidaus organas. 

Evelyn žada tęsti mokslą ir 
toliau. 

Tą pačią mokyklą baigė ir 
kita Lietuvaitė. Helen Blanche 
Kuzas. 

I R I M A I  

Grotto Circus Prasidės 
Vasario 11 

Metinis Al Sirat Grotto Circus 
su visomis savo įvairianybėmis ir 
dideliu skaičium žymių žvaigždžių 
atvyksta j Cleveland^ ir perstaty
mai atsibus Cleveland Public Audi
torium per trylika dienų pradedant 
Vasario 11. Tai septynioliktas me
tinis Grotto perstatymas ir bus žy
mesnis ir didesnis negu kiti. 

MILIAUSKIENĖ Katrė, 62 m., 
nuo 603 E. 97th St., mirė 

Sausio 24, palaidota Sausio 29, 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio jbažnyčio-
je. 

Paliko vyras, Antanas, ir 
duktė, Adelaide. 

Velionė gimė Ashley, Pa., į 
Clevelandą atvyko apie 24 me
tai atgal; čia aktyviai dalyva
vo Lietuvių draugijų veikime 
ir daug darbavosi Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungoje. 

JONAS ZUCKAUSKAS, 50 m., 
nuo 8817 Meridian ave., mi

rė Sausio 24; palaidotas Sau
sio 28, Kalvarijos kapinėse; 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Liko žmona, Claudia, ir sū
nūs John Jr. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktore Del
ia Jakubs. 

ANNA VENSKUS (Vinkish), 
70 m., nuo 2734 Euclid ave., 

po tėvais Samolaitytė, mirė 
Sausio 27. palaidota Sausio 30, 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. 
' Velionė buvo našlė Juozo 
Venskaus, paliko tris sunug. 

Paėjo Vidulių k., Suvalki
jos; Amerikoje išgyveno 45 
metus. 

POVILAS PETRAS ŠIMKUS, 
58 m., nuo 1568 E. 43 St., 

mirė Sausio 28, laidojamas Va
sario 1, Kalvarijos kapinėse; 
pamaldos šv. Jurgio bažnyčioj. 

Paėjo Telšių p., Pavardienių 
k., Amerikoj išgyveno 38 m., 
Clevelande 25 metus. 

Paliko sunų, Antaną, seserį 
Stella Ramus, Detroite, ir bro
lį Kazį, Marchelle, Mich. 

Šiu dviejų laidojime pasitar
navo Wilkelis Funeral Home. 

KAZYS LEIMONAS, Bro
thers Cafe savininkas, pasil 
siui važiuoja Į Floridą. Jis vi-

Tarp kitų žymią vietą užima pra- Į sada paremia Liet'uvos reika-
garsėjęs Clyde Beatty su savo lau- Į lus, ir dabar per Aleką Banį 
kiniais žvėrimis. Bet prie to viso Įsirašė į Lietuvai Vaduoti Są-
bus ir kitų įdomybių, visokių gyvū
nų ir žvėrių. Programas apima 54 
skirtingus perstatymus ir tęsiasi 
pustrečios valandos. Popiečiais pra
džia 2:15 vai., o vakarais nuo 8:15. 

jugos 1-mą skyrių. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Vasario 3, sekmadieni po p., 

nuo 3 valandos, BALF 55-tas 
skyrius naujos parapijos salė
je laikys savo susirinkimą. Yra 
aptarimui svarbių reikalų, na
riams bus pranešta daug nau
jo. kas dirbama bendrame dar
be r ui m ir maisto vajuje, visų 
trijų skyrių. 

Nariai prašomi atsilankyti į 
susirinkimą: po susirinkimo 
galėsime palošti kortomis, pa
sišnekučiuoti ir pasivaišinti. 

Kviečia Valdvba 

"March of Dimes" Va
jus Baigsis Vasario 10 Jack Ganson praneša jog rengia 

pasaulin] imtynių čampionatą Cle-
Dešimtukų rinkimas kovai su in- veland Arenoj, ketvirtadienio 

fantile paralyžium, originaliai skir- ^are» Vasario 7. Frank Sexton, da
tas nuo Sausio 14 iki 31, tapo pra- j kartinis čampionas, stoja apginti 
tęstas iki Vasario 10, kaip praneša;saVo titulą prieš Britų Imperijos 

IMTYNIŲ ČAMPIO-
NATAS CLEVELAN

DE VAS. 7 

vajaus vadovybė. 
"Clevelandas atsiliepia gausiai," 

sako Mr. Raymond, Cuyahoga aps
kritie vajaus vedėjas. "Tačiau, vie
tinis National Foundation for In
fantile Paralysis skyrius turėjo ap
rūpinti iideli skaičių polio atsitiki
mu pereitą metą, prie to dar paneš
ti didelius kattus įrengimų ir patar
navimo. Mes pradediam 1946 metus 
su deficitu. Mes nenorim rizikuoti 

čampioną, Whipper Billy Watson, 
iš Toronto, Kanados. 

Tai bus svarbiausios imtynės Cle
velande nuo to kai Jimmy Londos 
ir Gino Garibaldi ėmėsi už čampio 
natą Public Auditorijoj 1C36 me
tais. Tada dalyvavo 13,000 žiūrėto
jų ir daug negalėjo įtilpti. 

Šis Sexton - Watson susirėmimas 
perkeltas į Arena užtikrinimui pa
kankamai gerą sjiynių numatytai 

nepajiojrimą apgloboti tų kurie bus, didžiausiai imtynių mėgėjų miniai 

IŠVYKO Į LAIDOTUVES 
A. M. Praškevičius gavo ži

nią iš Wilmerding, Pa., kad ten 
mirė jo giminietė, Marijona 
Svetakas (Kilinskaitė). Mirė 
Sausio 24, palaidota Sausio 28. 
Poni Praškevičienė išvyko j 
laidotuves. 

PAS A. ZDANIUS, Bedford, 
Ohio, vieši Zdanio sesuo Ona 
Renkus, iš Castle Shannon. Pa. 
Du jos sunai randasi militari
nėje tarnyboje, vienas jų ka
ro laivyno leitenantas. 

paliesti tos baisios ligos 1946 me
tu bėgyje". Todėl vajus tapo pra
ilgintas ir tikima sukelti daugiau 
reikalingų tam tikslui pinigų. 

F. SKLER1UI randasi laiš
kas Dirvos ofise. 

Kitas laiškas yra Jonui Kar
kai. 

PRANEŠIMAS 
Šiuomi pranešu kad užbai

giau speciali tarptautinių tei
sių kursą, Western Reserve 
Universitete. Clevelande. 

Nuo dabar galėsiu prakti
kuoti šias teises visur Ameri
koje ir kitose šalyse. 

Turintieji reikalą kreipkitės 
į branch office, 8205 Superior 
ave., šeštadienio vakare nuo 6 
flri 8 vai., arba rašykit laišką. 

Adv. V. J. Pugher. 

PRAKURIMUI MALKOS 
Taipgi malkos furnasui 

kūrinti. 
Kreipkitės EXpress 4860. 

REIKALINGA siuvėjas pa
tyręs prie moteriškų kotų ir 
siutų siuvimo. Nuolatinis dar
bas, trumpos valandos. PRos-
pect 9479. 1420 E. 25th St., 
antras aukštas. 

sporto istorijoje Clevelande. Arena 
randasi 3700 Euclid Ave. 

Frank Sexton, pasaulinis čampio
nas, paeina iš Columbus, Ohio, ir 
pramintas "Ohio Powerhouse". Jis 
pragarsėjo imtynėmis studentauda
mas Ohio State Universitete. Kaip 
pasaulinis čampionas jis prilygina
mas prie Gotch, Londos, Lewis, 
Stecher ir kitų žymiausių. Jis sve
ria 236 svarus ir yra 0 pėdų ir 4 
colių aukščio. 

Whipper Billy Watson yra popu
liarus imtikas, Clevelande ir publi
ka ji mėgsta. Jack Ganson rūpina
si parinkimu atitinkamo referee ši
tam <"ampionatui. 

DOVANAI GRAŽUS ŠUO 
Kas iš Lietuvių nori gauti 

dovanai gražų dviejų metų se
numo, 25 svarų, gerai išlavin
tą šuniuką, padovanosiu pir
miausia atsišaukusiam. Kreip-; 
kites telefonu MU 0736, arba:' 
13728 Eaglesmere ave. (5) 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdieott 4486 

JONAS G. 
POLTER 

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 

(Iteprint from Detroit Times) 
TOO many brass hats and 

politicians are blaming G. I. 
Joe for America's loss of pres
tige in Europe. 

They say that he behaves 
badly. He does not wear his 
necktie Straight. He frater
nizes with the natives—parti
cularly girls. He buys in the 
black market. He shoets craps 
for big stakes. He writes his 
Congressmen and columnists. 
He holds mass meetings. 

He sings, 'I wanna go home.' 
In other words, G. I. Joe is 

still an American citizen and 
shows it. 

When he was fighting an 
enemy, he licked him. 

He followed Patton and Mac-
Arthur to Hell and back. 

He showed his stuff at Iwo 
Jima and Okinawa and in the 
Bulge. 

" * # * 

But he was never reduced 
to an unthinking, inarticulate 
robot. That is democracy. It 
is efficiency without being re
gimented. Our men obey or
ders but they are not afraid 
of those who give orders. 

That is why G. I. Joe tells 
his officers, the Congress and 
the President that he wants 
to come home. 

He does not know why he 
does not come home, now that 
the Germans and Japanese are 
reduced to conquered people. 

And not knowing, he asks 
why. 

He has A RIGHT to ask why. 
No! Don't blame our lost 

prestige to G. I. Joe. 
The little people of all coun

tries know why G. I. Joe wants 
to come home. They want their 
homes, too; 

* # * 

The 25,000.000 homeless men 
women and children want to 
go home! The displaced peo
ples want to go home. The 
frightened and fearful conquer
ed people and those miserable 
ones, the liberated peoples, all 
would like the peace and safe
ty of home. 

They dd not blame G. I. Joe 
for America's lost prestige. 

They do blame American sub
servience to Soviet policy. At 
Moscow, at Teheran, at Yalta, 
at Potsdam, the United States 
retreated from every principle 
of human rights which, during 
the whole of American history, 
guided our relations with the 
foreign powers. 

At these conferences, the U. 
S., instead of supporting the 
right of every people to a gov
ernment of its own choosing, 
agreed to the imperialistic pol
icy of spheres of influence, to 
three big powei*s dominating 
all the countries of the earth. 

We have lessened the effec
tiveness of any parliament of 
man by accepting the veto of 
three powerful nations. 

* * * 

' o you who answered the call of your 
country and served in its Armed 

Forces to bring about the total defeat of 
the enemy, I extend the heartfelt thanks of 
a grateful Nation As one ofthe Nation's 
finest, you undertook the most severe 
task one can be called upon to perform. 
Because you demonstrated the forti
tude, resourcefulness and calm judgment 
necessary to carry out that task, we now 
look to you for leadership and example 
in further exalting our country in peace. 

TBI WMITV 

sorption of Finland, Lithuania, 
Latvia, Poland, Estonia, Czecho
slovakia, Jugoslavia, Rumania, 
Bulgaria, the north of Iran, 
Mongolia, the economic life of 
Manchuria, half of Korea and 
much of Germany into Soviet 
imperialism. 

We have permitted the use 
of American arms and equip
ment to suppress the natural 
and historically correct crav
ing of Asiatic peoples for lib-
ertv and self-government. We 
have betrayed the Jews in Pal
estine. 

That is why. we have lost 
prestige. 

We have appeased. We have 
compromised. We have failed 
to use our strength in a good 
cause. 

That is v.hv our prestige is 
low in Europe. And it is low 
in Asia because there, too, we 
have cringed before the totem 
pole of the Bear, even to the 
embarrassment of Gen Mac-
Arthur. 

Don't blame G. I. Joe because 
he holds a mass meeting. Don't 
blame him because he believes 

lnBhmeetheysmart boys in our ?nfl ^ contribution 
capitol of Washington, who al- ^ UNO by accepting the 
readv have betraved democracy 1 f'us'?ian 

f
ch? len»e- In^ad of 

.u'\ " bowing to blackmail and mak-
anci juste,. a as Moscow expects 

her to do, Britain should wel
come an open UNO investiga
tion of her activities in Greece 
and Indonesia. Then she should 
insist on a similar probe of 
Russia's role, not only in Iran, 
but thruout Eastern Europe 
and the Baltic. 

Russia has set a precedent 
for one big power bringing an
other before the UNO bar. — 
Now the world organi za t i o n 
may become something more 
than a screen for big power 
deals and dictatorship. Britain 
by co-operating with a UNO 
investigation of herself, can ad
vance the moral leadership she 

TESTIMONIAL FOR G.I.S. All honorably discharged sol
diers, sailors and marines are being presented with President 
Truman's testimonial, shown above. 

RUSSIA VERSUS 
BRITAIN 

(Reprint from Wash. News) 

MOSCOW seems determined 
to discredit Britain and to al
so wreck the UNO as an effec
tive brake on big power aggres
sion. But if British and UNO 
statesmen* keep their heads, 
this crisis can be used to easi
ly strengthen the world organ
ization. 

Russia's demand that UNO 
investigate and end British mi
litary occupation of Greece and 
Indonesia as a violation of the 
Charter is, of course, a retalia
tion for Iran's demands for 
UNO action against Russian 
aggression. 

Actually the cases are en
tirely different. British troops 
are in Greece with the consent 
of the Greek government, and 
in Indonesia with consent of 
the Dutch government and the 
Allied High Command. 

We have believed from the 
beginning that Britain was un
wise in holding the bag alone 
in Greece and Indonesia, that 
she was inviting precisely the 
kind of Russian blow she has 
n o w  r e c e i v e d .  B u t  b e t  w e e n  
the British mistake of taking 
a police job which should have 
been shared with others, and 
Russia's violation of Iranian 
sovereignty, the difference is 
that of day and night. 

Now Britain can strengthen 
We have permitted the ab- her position at home and abroad 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdieott 1763 

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

Išdirba»PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 
Visos musų išdirbamos Venetian Blinds langams yra 

wwwi geriausio plieno; darbas taipgi geras. Mes taipgi pa
das WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanlioe 395fi 18609 KEWANEE AVENt% ' 
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THE ONE 
AND ONLY 

AL SIRAT 

GR0TT0 
CIRCUS 

Cleveland's Greatest Winter Event  

CLYDE BEATTYand HIS WILD ANIMALS 
THE CHRISTIAN! RIDING FAMILY 

FLYING CONCELLOS 

And All  fh* Start  of  tho Cirtus World 

TRAINED DOGS AND PONIES 
EDUCATED BEARS . . . CLOWNS 

15 Performing Elephants 
TICKiTS NOW ON SALE! Buy your otnarol 
admiiiion tick ell now st oil Weinberger 
Drug Stora* and all Grotto members. Re
served teat tickets now selling at Richman 
Bros. Stora, E, 9th and Euclid, and Music Hall 
Box Office. Mat. 21 IS pm.; Ive. 8: IS pm. Re
served seats $I.OO; I.SO; 2.00 and 2.SO. 

Plus Tax 
BIGGER .  .  .  BETTER THAN EVER .  .  .  

BRING THE YOUNGSTERS 

PUBLIC HALL 
E. 6th and loke side flillMi 
NEUŽMIRŠKIT 3c 

Siųsdami Dirvos Redakcijai, 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas butinm. 

has recently achieved by her 
enlightened policy toward the 
veto and toward a democratic 
world organization. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkes 

r 
BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniaig. 

KAZYS LEIMONAS. Sav. 

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 Budto 
Savininkai 

M O N C R I E F 
Tai Didžiausia Dolario Verti 
AUTOMATIŠKAME ŠILDYMU 

GAS 
COAL 
OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS | 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 E 

ljP|.pmininiHH«ini«iii Įp»i»i^iiiiiiiMimimiHiHniininiiii»mi»iinnn3iiimii»|ftg 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYKAI G R E E N  STAMPS sti  koinu pirkiniu.  f t  V K Al 
iV#* £įa galjt teigti 8av# stamp Books. " l\#%l 
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