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POLITIK; 
Willis-Kelly Rezoliucija 
iir Vasario 16 

AMERIKOS Lietuvių Misija 
rengia labai iškilmingą Lietu
vos Nepriklausomybės minėji
mą Chicagoje Vasario 17. Ta
me minėjime dalyvaus abudu 
Lietuvos laisvės rezoliu c i j o s 
Amerikos Kongrese autoriai: 
Senatorius f Willią ir Atstovas 
Kelly. , 

, Visuomenės susidomėji m a s 
Amerikos Lietuvių Misijos ruo
šiamomis iškilmėmis nepapras
tas. Sakyk ką sakęs o kiek
vienam yra aišku kad senato
rius ir astovus turėti Lietuvos 
draugi} eilėse yra didelis laimė
jimas. Lygiu budu kiekvie
nas' supranta kad Willis-Kelly 
rezoliucija šiądien yra objek
tas Į kurj turi buti sukoncen
truotos visu Lietuvių pajiegos. 

Užtat Atstovo Kelly ir Se
natoriaus /y^illis dalyvavimas 
Amerikos Lietuvių Misijos 
ruošiamame Lietuvos Nepri
klausomybės 28 metų sukak
tuvių minėjime yra tiesiog 
simboliškas kovos už Lietuvą 
ženklas. 

SU AKCIJA už Willis-Kelly 
rezoliuciją susietus Vasario 16 
minėjimus rengia ir ištisa eilė 
kitų kolonijų. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Clevelando skyriaus pakviestas 
iš Washingtono į Clevelandą 
atvyksta Kongreso Atstovas 
Michael A. Feighan, kurs bus 
pagrindiniu kalbėtoju Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Vasario 16 
d. Puošiamame Lietuvos Nepri
klausomybės iškilmingame mi
nėjime Hotel Sovereign. 

Panašus minėjimas Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos Waterburio 
skyriaus pastangomis įvyks 
Waterbury, Conn. 

New Jersey Lietuvių koloni
ja jau anksčiau buvo paskel
bus kad ten Vasario 16-tos mi
nėjimą susies su Lietuvos lai
svės rezoliucijos Kongrese yė-
mimu. 

Reikia tikėtis kad ir eil§ ki
tų kolonijų, kokių organizacijų 
Vasario 16-tos minėjimai be
būtų rengiami, iškilmingai pa
sisakys už Willis-Kelly rezoliu
ciją. 

WILLIS-KELLY RfefcOMUCI-
JA — VIENINGOS VEIKLOS 
BANDYMAS 
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U.S. Duos Karo Nukente-
tusiems Daugiau Maišto 

Poni Churchill su n o rid os Pa i i? 

—* 

ALBUMAS APIE A.L. 
MISIJĄ EUROPOJE 

Prieš kurį laiką j Euro
pą buvo pasiųstas didesnis 
skaičius albumų "Amerikos 
Lietuvių MisijV ir Jos Dar
bai". Dabar atėjo žinių 
kad tą albumą jau gavo 
Lietuvos pabėgėliai Pran
cūzijoje, Vokietijoje, Švei
carijoje, Austrijoje, Švedi
joje, Danijoje, Belgijoje. 

Dokumentalinė medžiaga 
ir fotografijos, pateiktos 
tame leidinyje, musų pabė
gėliams daug ką paaiškino. 

Amerikos Lietuvių Ta-
, mat, buvo pasileidus 

pabėgėlių tarpe žinių kad 
tik ji viena dirbanti Lietu
vos vadavimo darbą dides
niu mastu, o visi kiti tesą 
maži nykštukai. Lietuviai 
pabėgėliai Europoje buvo 
išdalies tos nešvarios pro
pagandos suklaidinti, bet 
dabar, gavę šį albumą, pa
matė kad Tarybos paleisti 
gandai nebuvo teisingi ir 
kad tikrovėje "nykštukai" 
nudirbo labai rimtą darbą, 
tuo tarpu kai ALT "milži
nai" daugiau pasižymėjo 
pasigyrimais' ir tušči o m i s 
kalbomis. 

SUMAŽSNA GRUDŲ KIEKĮ DEGTINEI 
IR ALUI, GELBĖJIMUI EUROPOS 
NUKENTĖJUSIUJU NUO BADO 

Washington, Vas. 6. — 
Prez. Truman šiądien iš
leido Įsakymą sulaikysi da
rymą alkoholio ir alaus iš 
kviečių, imantis aprūpinti 
karo nukentėjusius Euro
pos žmones maistu,, sulai
kymui nuo visuotino bada
vimo. 

Sulvg prezidento patvar
kymo, Amerikos žmonėms 

ŠVEICARIJA GRĄŽI
NO DIPLOMATINES 

PRIVILEGIJAS 

Prieš kurį laiką Šveicari
jos valdžia buvo atėmus 
d i p l o m a t i n e s  p r i v i l e  g i j a s  
Lietuvos diplomatams, ak
redituotiems prie Šveicari-
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DR. E. TURAUSKAS 
ATSISTATYDINO 

Patirta kad Dr. E. Tu
rauskas, ligšiolinis BALF 
Įgaliotinis Šveicarijoje, pa
sitraukė iš* savo pareigų. 

Del jo vienpusiškos veik
los Lietuvių pabėgėlių tar
pe buvo kilę didelio nepasi
tenkinimo. 

Kas bus nauju BALF Įga
liotiniu tuo tarpu dar neži
noma. Tai paaiškės kai 

ANGLIJOS valdžia nu
tarė įleisti kas mėnesį 1500 
Žydų į Palestiną. Žvdai 
skundžiasi kad toks skai
čius esąs žymiai permažas. 

SNIEGO VIRŠ GALVOS? 
Iš Dakotų ir Minnesota 

valstijų praneša kad Vasa
rio 6 ten užklupo toks snie
gas jog sutrukdė traukinių 
veikimą ir kitką. Sniego 
vietomis prinešta kalnai 20 
pėdų aukšio. 

JAU DAUG sykių buvo ra- BALF pirmininkas, Kun 
syta, bet, besiartinant Vasario, j}r Končius, dabar esantis 
16tai dar sykį norėtųsi paste- Ęur0p0je apsilankys Švei-
beti kad vieninga veikla pasi- ..1. J- * ^ 
reiškia ne tiek rašytiniais ar CarrjOje. 
žodiniais susitarimais, kiek no
rėjimu ir mokėjimu sutartinai 
veikti. 

Iš Amerikos Lietuvių Tary
bos daug sykių teko išgirsti 
kvietimus įstoti j Tarybą, bet 
dar nei karto neibuvo iškeltas 
konkretus sutartines veiklos 
pasiūlymas. 

Amerikos Lietuvių Misija ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, prie
šingai, siūlo konkretų dalyką 
— Willis-Kelly rezoliucijos rė
mimą. 

, Iš pradžių Amerikos Lietu
vių Tarybos vadai šoko piestu 
prieš tą rezoliuciją, bet paskui, 
matyt, visuomenės sudrausti, 
o gal ir patys kiek apsigalvo
ję, nuo to audringo savo tem
peramento reiškimo susilaikė. 
Bet "už" vistiek nepasisako. 

Na tai ir kyla klausimas: jei 
Amerikos Lietuvių Tarybos va
dovybė atranda kad Willis-Kel
ly rezoliucija yra Lietuvai nau
dingas/dalykas tai kodėl ji tos 
rezoliucijos neparemia ir ne
padeda ALM-LVS tos rezoliu
cijos pravedime? Juk jei koks 
dalykas yra Lietuvai naudin
gas tai jis tokiu lieka visai ne
priklausomai nuo to ar viena 
organizacija įstos į kitą ar ne. 

Konkrečiau: jei Willis-Kelly 
rezoliucija yra Lietuvai nau
dinga tai ji tokia ir liks, ne
žiūrint į tai ar LVS-ALM įstos 
i Tarybą ar ne. 

Todėl Amerikos Lietuvių Ta-
jpjrbos vadų spyrimasis kad pir-

f irių pirmiausia LVS-ALM įsto-
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ragaičių ir teks apsieiti su i i" 
mažiau degtinės ir alaus,If ' J.' į:ad daugiau maisto butu ^ ^grąžintos di

plomatines privilegijos, ta
čiau tuo tarpu tik jam.' 

Šis Šveicarijos vyriausy-
galima pristatyti užjuriuo-
se karo nualintiems žmo
nėms, 

^ Toliau, numatyta mažin
ti mėsos ir paukštienos ga
minimą, kad atliktų dau
giau grudų duonai kitų ša
lių badaujantiems. 

Prez. Truman, pareikš
damas kad pasaulis susi-
durė su rimtu maisto tru
kumu, ragino vietos parda
vėjus Įvesti kokį nors ne
formali racionavimą mai
sto reikmenų, kurių galės 
buti stoka per kelis atei
nančius mėnesius. 

Grudų taupymo imantis, 
bus palengvinta kiaušinių, 
mėsos, paukštienos, sviesto 
ir pieno gavimas. 

Apie 140,000,000 Europos 
žmonių neturi maisto ir jie 
per kelis mėnesius turės 
gyventi su mažu kiekiu to 
ką gaus iš Amerikos. 

OPA Smaugia Indus
triją, Sako Senatorių* 

Willis 

Willis, Republiko-
nas, tas kuris' senate įnešė 
rezoliuciją del Lietuvos lai
svės, Vas. 5 padarė pareiš
kimą kad del įvestos OPA 
(kainų tvarkymo) sutram
dyta Amerikos didžiausia 
pasaulyje industrinė maši
na, del ko šalyje visko trū
ksta, del ko veikia juodoji 
rinka, ir daugelio dalykų 
kainos pakilo. 

Sen. Willis ir kiti pradė
jo vajų panaikinti OPA. 

bės žingsnis, nors teturįs 
vien simbolinės"' reikšmės, 
vis dėlto yra labai malonus 
ženklas. Iki šiol Lietuvos 
teisės visur ir visuomet bu
vo nuolat mažinamos ai* 
ignoruojamos, o štai, da
bar, jau ima matytis page-
rėjįmę—žąnkltt. 

Poni Churchill, viešinti su savo vyru, buvusiu Britų prem
jeru Floridoje, susidraugavo su šiltų kraštų paukščiais, kaip 
šiame vaizde matome. 

SUNKIOS EKONOMINĖS SĄLYGOS 
STUMIA PRANCŪZIJA I KOMU-

C. C 

NIZMO GLĖBI 

KOMUNISTAI PA
VOJINGI TAIKAI, 

SAKO BEVINS 

tų į Tarybą, o paskui jau bu
sią galima kalbėti apie^ Willis-
Kelly rezoliuciją, yra visai ne-
pagryštas. 

Priešingai, pirmiausia reikia 
parodyti kad yra įmanoma su
tartinai dirbti, o paskui jau 
galima kalbėti apie įstojimą. 

Ir kiek tai liečia sutartinę 
veiklą tai Willis-Kelly rezoliu
cija kaip tik ir teikia geriausią 
veiklos progą. 

Butų labai džiugus dalykas 
kad musų visuomenė Vasario 
16-tos proga aiškiau pademon
struotų savo nusistatymą Wil
lis-Kelly rezoliucijos atžvilgiu. 
Tuomet ir Amerikos Lietvių 
Tarybos vadai nebegalėtų likti 
pasyvus ir jie turėtų įsijungti 
į Lietuvos laisvės rezoliucijos 
Amerikos Kongrese prastūmi 
Wo 

MASKVA varo toliau sa
vo darbą Irane: dabar pa
skelbė reikalavimą kad bu
tų grąžinta Iranui Bahrein 
salos Persijos įlankoje, ir 
kad jose Britai neturėtų 
jokių teisių. 

PRIPAŽINO. Vas. 5 i 
Washingtone paskelbta jog 
Amerikos vyriausybė pri
pažino bolševikų įsteigtą 
vyriausybę Rumunijoje. 
"Visur kur Maskva įstatė 

savo vyriausybes, jos Ame
rikos ir Anglijos pripažys-
tamos. u 

Reikia'tikėtis bus pripa
žinta ir Lietuvos sovietų 
valdžia, po Vasario 10 'rin
kimų'. 

Undone, UNO konferen
cijoje, atvykęs Sovietų vice 
komisaras Višinsky, norė
damas užkirsti kelius rei
kalavimams kad Rusai pa
sitrauktų iš Irano, savo iš
k a l b i n g u  b u d u  a p k a  Į t i n o  
Britus pavergimu Graiki
jos. Tada neiškentęs Britų 
premjeras Bavin viešai ir 
atvirai pasakė: 

"Tikras taikai .pavojus 
yra tai nepaliaujama pro
paganda, neliaujami atakai 
Britų per Maskvos radio 
ir komunistų, lyg nebūtų 
jokio draugiškumo su Bri
tanijos žmonėmis". 

Toliau Bevin pareiškė: 
"Mes bu tume galėję pa

daryti tą ką Višinsky pa
darė Rumanijoje. Mes bu-
tume galėję įstatyti mažu
mos valdžią, mes turėjom 
tam galimybę, bet mes ne-
padarėm. Mes leidom Grai
kams išsirinkti savo val
džią. Mes tikim kad demo
kratija turi paeiti iš apa
čios, ne iš viršūnių." 

Toks Bevino drąsus at~ 
kirtimas laikinai apramino 
sovietų atstovus Londono 
konferencijoje. Rusai suti
ko paliauti savo užsivari-
nėjimus prieš Britus del 
Graikijos. Tačiau vis tik 
nieko nepadaryta pagelbė
jimui Iranui atsikratyti so
vietų įsiveržimo. 

(Pranešimas iš Europos) 

Štai prie dvi dieni paši-' rmrnizmą atsidaro vis pla-
traukė Gen. de Gaulle, ne- čiau ir plačiau. Reikia duo-
galėdamas nieko .naudingo ti 60% už tai kad komunis-
padaryti parliamentarinėje tai gali įsigalėti, tegu ir tik 
diktatūroje. Kol jis tvarkė laikinai. Gegužės mėnesio 
be ^ parliaments tolei dar rinkiniuose jie muš, man 
šiaip-taip ėjo vežimas; bet; rodos, savo paskatine kor-i4 LrAftnii 

kai tik sudarė tą keista ir,ta, ir reikia prileisti kad ši 
vinigretišką koaliciją, jo- sykį ji gali buti stipriau* REIKO Us^TĘSIMO 

kiu svarbiu klausimu nega- ' niT,'nn,mT° -
Įėjo prieiti vieningo spren-

EKONOMIKA 
Homestead Paminklas 
ir USWA 

AMERIKOS plieno pramones 
širdyje, plieno darbininkų ap
gyventame Homestead mieste
lyje, Pennsylvanijoje, 1941 m. 
iuvo iškilmingai atidarytas y-
oatingas paminklas. Jis skftv 
tas 1892 metų streiko aukoms 
itminti. 

Tais metais, kai 12 valandų 
larho diena ir septynios dar-
>0 dienos buvo paprastas reiš
kinys, didžiulėse Homesteado 
)lieninėse kilo pirmas rimtas 
streikas. Darbininkai užėmė 
)lieno dirbtuves ir išlaikė jas 

kuone savaitę, bet už tą pasi
sekimą septyni jų užmokėjo 
savo gyvybėmis. 

DAUG metų praėjo nuo to 
kruvino įvykio ir plieno darbi
ninkai vis sunkiai vargo, kol 
1935-36 metais Philip Murray, 
ir John L. Lewis suorganizavo 
plieno darbininkus Į milžinišką 
uniją — United Steelvvorkers 
of America, — turinčią apie 
800,000 nariu. 

šiądien plieno darbininkų li
nija yra geriausia organizuota 
Amerikos unija ir jos pirmi
ninkas Phi^p Murimy yr*. C20 
pirmininkas. 

PLIENO PRAMONĖ KALTA 
DEI, PLIENO DARBININKŲ 

dimo. Visi pradėjo burno
ti, vienas kitą keikti ir nie
kas nenorėjo prisiimti at
sakomybės. * 

Besiartiną rinkimai del 
naujo parliamento ir del 
naujos konstitucijos darė 
stiprią įtaką į partijų lai-

sia. 

GEN. YAMASHITA 
BUS PAKARTAS 

Gen. MacArthur atmetė 
Gen. Yamashito malonės 
prašymą ir todėl Yamashi-
to bus pakartas. Prieš tai 

kyseną. De Gaulle pasida- kaip nusikaltėliui jam bus 
rė žaislu partinės daugu- atimti visi pasižymėjimo 
mos: autoritetas dingo, ženklai. Reporteriai ir fo-
nuomonės pravesti niekas tografai į mirties sprendi-
negalėjo, o atsakomybę vis mo vvkdvma nebus įleisti. 

Iš New Yorko prasidėjo 
oro susisiekimas su Pary-
čium. Kelionė atliekama į 
17 valandų, 3,62-5 mylių at

tik kraštas krovė ant jo 
pečių. 

Tokiai keistai "tautinei 
vienybei" kraštą valdant, 
pradėjo dar labiau plėstis 
korupcija, nusivylimas ir 
kitų kaltinimas. 

TJkinis gyvenimas vis 
dar nejuda iš vietos; aprū
pinimas maistu pasidarė 
toks kad ko nors dar blo
gesnio jau ir įsivaizduoti 
negalima. Bendra nuomo
nė yra ta kad Vokiečių o-
kupacijos metu kraštas bu
vo dvigubai geriau maiti
namas negu dabar, po pus
antrų metų nuo išlaisvini
mo.... Sviesto negaunam 
visiškai jau antras mėnuo; 
duonos tik 300 gramų die
nai (Vokiečiai duodavo po 
375 gr.); kuro visai nėra; 
elektros šviesa po penkis 
sykius kas vakarą nutruk-
sta; darbo nėra, o dirban 
tieji tiek mažai uždirba 
kacl vos ne vos iš algos dvi 
savaites tegali 'išgyventi. 
Nežmoniškas brang u m a s 
visur ir visko. 

Tokiai padėčiai esant, 
kraštas ima judėti ir blaš-

Gen. Homa, kitas karo 
kriminalistas, prisipažys t a 
kaltu del Bataano Ameri
kiečių mirties eisenos. Jo 
byla dabar svarstoma, bet 
sprendimo dar neprieita. 

Prancūzijos Vadas 

stumo. Pirmu skridimu to
je kelionėje dalyvavo 36 pa- kvtis, aš bijau kad Pran 
sažieriai ir 7 patarnautojai 
bei lakūnai. 

cuzija nepasineštų į revo
liucijos kelią. Vartai į ko-

DABARTINIS plieno strei
kas — didžiausias streikas plie
no pramonės istorijoje — jau 
nusitęsė trečią savaitę. 

Jei tas streikas pasitęstų il
giau — šešias savaites — 10 
milijonų žmonių Amerikoje lik
tu be darbo. 

štai delko Prezidentas Tru
man daro viską kad kaip nors 
tą streiką užbaigtų. Jis nu-, 
statė 18.5 centų ^valandai mo
kesčio pakėlimą, bet Benjamin 
Fairless U. S. Steel vardu te
sutiko pakelti 15 centų ir nei 
kiek ne daugiau. Ir taip del 
3.5 cento va^ndai kuone mili
jonas plieno pramonės darbi
ninkų jau trečia savaitė strei
kuoja ir graso atimti darbą 
dar daugeliui milijonų kitų 
darbininkų, 

ATRODO kad iš abiejų pu
sių yra nepagrysto užsispyri
mo. Kas gali pakelti algas 15 
centų į valandą tas be abejo, 
jas gali pakelti ir 18.5c. Ir 

i (riešingai, kas sutinka su 18.5 
centų pakėlimu, gali sutikti ir 
su 15 centų pakėlimu. 

Šiuo konkrečiu atveju dides
nė atsakomybė betgi krinta 
ant U. S. Steel galvos, nes ne 
kas kitas, o valstybės preziden
tas nustato algų pakėlimo nor
mą. Ir to nustatymo, ypač 
siiio kritišku metu, butų turė
jus paklausyti plieno pramone. 
Ji galėjo iš darbininkų parei
kalauti našesnio darbo ir di
desnės drausmės, ir darbinin
kas, kaip sąmoningas pilietis, 
butų turėjęs su tuo sutikti. 

Bet ožiautis del 3.5 centų ir 
tuo suduoti smūgį visam kraš
to bizniui, tikrai yra žygis <ku-

i ris plieno industrialistams gar-
! bės nesudaro. 

Tat nuo šiol juos, .o ne uni
ją, reikia laikyti atsakingais 
už dabartinį plieno streiką. 

• Felix Gouin, 61 metų, socia
listų vadas Prancūzijos steigia
majame seime, išrinktas laiki
nu prezidentu, po to kai ko
munistai savo intrigomis išstū
mė Gen. 4p Gaulle iš preziden
to pareigų. * 

WASHINGTONE, Atsto
vų Rumuose tapo užtvir
tintas bilius kuris apima 
draudimą streikavimų, del 
dabar plintančių visuotinų 
streikų šalyje. 

f? 
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PASTABOS 
JŠI TURĖČIAU žaibo ąrei-

tuiną ir galybę, ' pasiekčiau 
kiekvieną Amerikos Lietuviu 
koloniją aplankyčiau asmeniš
kai kiekvieną Lietuvę ir Lietu
vi kad paraginti juos ginti 
Lietuvos ir Lietuvių tautos gy
vybę. 

Seniau madoje buvo rengti 
"maršrutus" kalbėtojams, da
bar tas fš praktiško gyvenimo 
išėjo. Mat, šiądien gyvename 
radio, radar'o, atominės bom
bos ir kitų moderniškų mokslo 
dalykų gadynėje tai "maršru
tų" rengimas atrodo labai lė
tas ir atgyvenęs savo laikus 
dalykas. 

Bet jei pažiūrėsime j musų 
pačių netolimą praeitį atrasi
me kad kalbėtojams parengti 
"maršrutai" sukėlė Amerikos 
Lietuviuose gyvumą, pravedė 
progresą, ir sutvėrė Amerikos 
Lietuviu visą "civilizaciją". 

Pamiršt ir atmest tai kas pa
sitarnavo mums taip praktiškai 
kai, nors ir lėtai, kenkia musų 
Lietuvos ir Lietuvių tautos gy
vybės apgynimo pastangose. 

LIETUVOS likimo klausi
mas, kaip ir kitų tokiame sto
vyje esančių valstybių, reikia 
tikėtis bus svarstomas UNO 
posėdžiuose šiais metais. Grei
čiausia Pabaltijo valstybių rei
kalas bus iškeltas po Irano-
Graikijos ginčo išsprendimo. 

Ar mes esame pasirengę vi
si stoti apginti Lietuvą lemia
mam laikui atėjus? Abejoju. 
Iš viso ko matyti, mes vis dar 
kalbame apie Amerikos Lietu
vių vieningumo klausimą, gin
dami ir kaltindami musų "va
dus". O maža saujelė "vadų" 
tik daugiau pučiasi ir dides
nius ragus sau augina kad ga
lėtų tolesniai smarkiau pasi
badyti Lietuvos ir Lietuvių žu
vimo sąskaiton. Laikas mums 
butų labai greit sukaupti mu
sų jfeskirai veikiančias jiegas į 
vieną, arba veikti paskirai ryž
tingiau. 

SENATORIAUS Willis ir 
Atstovo Kelly įneštas rezoliu
cijas į US Kongresą turime 
remti be jokio tolimesnio atidėk' 
liojimo—-TUOJAU. 

Bostono veikėjų viešas pa 
reiškimas spaudoje už rezoliu
cijas dar sykį užsispyrėliams 
parodo ko pirmiausia ir grei 
čiausia mums reikia Lietuvos 
nepriklausomybės gynimui im
tis. 

Europos Lietuviai rašytojai 
tą patį gerai ir aiškiai perma
to ir mums nusako. 

Lietuviai kurie pripažvsta tų 
rezoliucijų svarbą, turi šaukti 
savo kolonijose Lietuvių Mass-
mitingus rinkti piliečių para
šus raginant tas rezoliucijas 
Kongrese priimti. Atviručių ar 
laiškų forma turi buti pagamin
ta ir patiekta piliečiams pasi
rašyti ir siusti i Washingtona 

Apvaikščio jant I ieluvos Ne
priklausomybės 28 metu su
kaki i Vasario 16, mušu susi
rinkimuose ypatingai tinka ir
tas rezoliucijas kelti baldai ir 
gauU nuo susirinkusių piliečiu 
parašus. 

TO REIKALO paskubinimui 
patariu Lietuvių kolonijų or
ganizacijoms ir veikėjams ren
gti prakalbas Kovo - Balandžio 
laikotarpiu, prieš Gegužės 1 cl. 
numatytą Taikos konferenciją 
nepasitenkinant Vasario 16-tos 
minė j i m o m i t i n ga i s. 

Tų dviejų mėnesių laikotar
piui turėtų buti sudarytas kal-
kėtojams 'maršrutas', kaip se
niau kad būdavo daroma. 

Tuo reikalu privalo užsiim
ti Amerikos Lietuvių .Misija 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ir 
Amerikos Lietuvių Tautininkų 
Centras. 

Lietuvių kongreso atstovai, 
galiu sakyti, dauguma tą irgi 
parems, veiks ir prisidės, juk 
ne visi nuvažiavusieji j Chica-
gos kongresą buvo žlabi ka(! 

nepermatvtų rezoliucijų svar-
1)08. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Anj>liSkoj< 
kalboje, su visais Amendmentais 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys-
Lietuvių Naujienas dviem metam? 
*rba gnua du metinius skaitytoju* 
Ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, ęii 
nimą knygelę prisiųsim jums visa/ 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
Mt N. 6th Si* Philadelphia 6 l'a 

. t! Pa vasaris jau 

D f R V K" 

Detroit, Mich., fiends 
PAKELKIM BAL
SA UŽ LIETUVA 

Pavasaris matyt jau netoli, 
čia parodoma Pennsylvania U-
niversiteto bėgikas Pete Mun-
ger, su savo lavinto ju, jau iš
ėjęs atvirame ®Pe bėgimo pra
timams atlikti. 

KALBĖTOJAI? Dar gyvas 
ir veiklus oratorius Bagočius, 
Inž. žiuris, Adv. šalna, Adv. 
Rastenis; jaunesni kalbėtojai: 
Julius Smetona, Juozas Tvslia-
va, Adv. Olis ir eilė kitų. Kal
bėtojai daugumoje gyvena tir
ščiausia Lietuviais apgyvento
se vietose. 

Sudarius platų kalbėtojams 
"maršrutą", ne tik piliečių pa
rašai ant laiškų ir atviručių 
bus galima gauti, bet ir aukų 
parinkti tam reikalui, kuriam 
Antroji Amerikos Lietuvų Mi
sija Washingtone buvo nuta
rus. 

Lietuvos ir Lietuvių tautos 
gyvybinis klausimas negali bu
ti atidėliojamas iki kol veikian
čių organizacijų "vadai" tarpe 
savęs susitaikys išvien dirbti 
šiuo reikalu. Siekti savitarpi
nės taikos galima ir paskirai 
dirbant. Todėl imkimės prak
tiško darbo nedelsiant Lietuvos 
vadavimo toliau. 

Z. Jankauskas. 

Dviejų Intelektualų 
Balsai 

CHICAGO, 111. — Lietuvos 
Nepriklausomybes paskelbimo 
šventė jau čia pat. Turbut 
niekur niekam šymet nepavyks 
Įspudingiau surengti Vasario 
16-tos minėjimą kai Chicago je 
Amerikos Lietuvių Misijai. 

Minėjimas įvyks sekmadienį, 
Vasario 17, vidurmiestyje, Ho
tel Morrison. Metinį programą 
išpildys Margutis. 

Jau gautas užtikrinimas kad 
šiame parengime dalyvaus spe
cialiai iš Washingtono atvykę 
Indianos Senatorius Willis ir 
Chicagos Kongresmanas Kelly. 
Jie bus brangus svečiai dėlto 
kad abu yra Lietuvių prieteliai, 
abu stovi už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą. Jie įnešė 
rezoliucijas U. S. Kongrese, 
reikalaujančias Lietuvai nepri
klausomybes. 

Visos Amerikos Lietuvių ko
lonijos norėtų turėti savo tar
pe tokius svečius, bet ta laimė 
ir garbė tenka Chicagiečiams. 
Chicagiečiai turės progos pa
matyti ir pažinti tuos tikrus 
Lietuvos užtarėjus ir rėmėjus. 

Ta proga pakelsime balsą 
prieš Lietuvos smaugėjus ir 
Lietuvių tautos neprietelius. 
Tąsyk raudonieji Maskvos fa
šistai jau bus Lietuvoje pra-
vedę savo apgavingus balsavi
mus. Vasario 16-tos parengi
me bus gera proga tuos fašis
tiškus balsavimus pasmerkti. 

Sujungkime savo jiegas ir 
pakelkime balsą už Lietuvą da
bar, kada jos priešai tiek dar
buojasi jos sunaikinimui. 

Spaudos Komisija. 

BALF PIRMININKAS 
VOKIETIJOJE 

Philadelphijoje vienas veikė
jas gavęs nuo Kun. Balkuno ir 
nuo Kun. Dr. K. Urbonavičiaus 
knygučių "Lithuania Under 
Red Eascism", pasiuntė vieną 
jų ir Msgr. Edward Hawks, 
rašytojui straipsnių ir edito-
rialų vietiniam laikraštyje The 
Catholic Standard and Times, 
prašydamas kad knygelėje tel-
palnj Lietuvos Vyskupų Laiš
ką perspausdintų tame laikraš
tyje. 

Kita tų knygelių (kartu su 
Petruičio "Lithuania Under 
the Sickle and Hammer") pa
siųsta kitam katalikiško laik
raščio, Nord - Amerika, redak
toriui, A. L. Ellerkan. 

To pasekmės buvo tos kad 
The Catholic Standard and Ti
nes patilpo beveik paeiliui du 
ilgi editorialai apie Lietuvą, ir 
-siuntėjui tos knygutės Msgr. 
Hawks atsiuntė laišką, kartu 
<u iškarpa straipsnio, "Demo-
•racv in Lithuania". Laiškas, 
Lietuviškai išverstas, taip sa
ko: 

"Siunčiu jums straipsni ku
rį paruošiau del The Catholic-
Standard and Times. Manau, 
jis bus kur kas plačiau skaito
mas negu kad butų patalpintas 
ištisas Lietuvos Vyskupų Lai
škas, iš kurio aš sėmiausi svar
biausias mintis...." 

Nord-Amerikos redaktorius, 
lėkodamas už siuntinį, savo la4-
*ke, verčiant Lietuvių kalbon, 
taip sako: 

"širdingiausia ačiu už man 
itsiųstą egzempliorių teisybę 
atskleidžiančios knygelės Lith
uania Under the Sickle and 
Hammer. Tiesiog sunku yra 
Įtikėti kad tokios baisenybės 
vra galimos įvykinti musų 'ci
vilizuotoje' gentkartėje. Todėl 
veikime visi kartu kad įgyven-
iinus geresnį Krikščioniška 
Pasaulį". XX. 

Kaip' žinote, prieš Kalėdas 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
pirmininkas Kun. Dr. Juozas 
D. Končius pabėgėlių šelpimo 
reikalais išvyko į Europą. 

Keletą savaičių jis praleido 
Londone, Paryžiuje ir kitur. 
Prieš keletą dienų pranešė kad 
jis jau Vokietijoje lanko Lie
tuvių pabėgėlių stovyklas ir ti
ria bendrą Lietuvių pabėgėlių 
padėtį vietoje. 

Ta proga pirmininkas sveiki
na visus BALF skyrius, drau
gijas, veikėjus ir mielaširdin-
gą Amerikos Lietuvių visuo
menę. 

RUOŠIASI MINĖJIMUI 
VASAKIO M > 

Šymet Lietuvos Nepriklauso
mybės minėjimas Philadelphi
joje rengiama vieningai. įvyks 
sekmadienį, Vasario 17, Lie
tuvių Muzikalėje Salėje. Tiki
ma šis paminėjimas bus iškil
mingas. Manoma kviesti kal
bėti ir Penna Gubernatorius 
Edward Martin ir kalbės eilė 
kitų žymių asmenų. Pritaiko-
ma1 gražus - meninis programai 

KARO NUOSTOLIAI 
Iki Sausio pabaigos šio karo 

Amerikos žuvusių karių skai
čius pasiekė apie 330,000, su-
lyg pastaro paties Prezidento 
Trumano paskelbimo. 

Sužeistų skaičius siekia apie 
600,000, ir 12,750 dingusių be 
žinios. 

Karo aukų skaičius daugėja 
del tQ kad ligoninėse vis mirš
ta nekurie iš sunkiai sužeistų 
kariu. 

IŠSIŲSTA PAmommm 
MAISTO 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-tas skyrius pasiuntė šešis po 
11 svarų paketėlius pirmos rū
šies maisto Lietuvos pabėgė
liams. * 

Paketėlius surišo * įkyriau s 
nariai sekmadienį, Vasario 3, 
susirinkę pas M. Sims. Tai 
buvo šie nariai: Augustas Rin
kimas, Juozas Kripas iš Ann 
Abor, Pranas Gužauskas, Ste-
phania Douvan, Dr. Eugenia 
Gurskaitė ir Malvina Smailie-
nė. Rišėjai atsinešė nuo sa
vęs dovanų kas ką galėjo. Dr 
Gurskaitė atnešė aspirinų ir 
vitaminų, kurie labai reikalin
gi sustiprinimui žmogaus orga
nizmo. Maistas daugumoje Ma-
zola aliejus, kenuota mėsa, tu
na žuvis, sardinkos, suris, ka
kao ir daug kitų. 

Pakeliai surišti labai stro
piai ir apsiūti audeklu, tat ti
kimės kad pasieks destinaciją. 
Rodos labai mažai, bet apie 60 
svarų maisto visgi sustiprins 
keletą pabėgėlių šeimų. Ka
dangi produktų dar liko tai na
riams teks susirinkti ir liku
sius išsiųsti. 

Dar yra ir tokių narių kurie 
negalėjo šį kartą ateiti, bet 
jie jau produktų prisigaminę, 
prisipirkinėję. tai gal but šis 
darbas bus tęsiamas toliau. 

Kaip but gerai kad skyriaus 
nariai galėtų pasiųsti po tokius 
šešis siuntinėlius maisto nors 
kas antra savaitė. 

Pakelai išsiųsti Vasario 4 d. 
per paštą tiesiog pabėgėlių ad
resais. 

PAKETĖLIAI NE SAUSI 
Siunčiant maisto paketėlius 

pabėgėliams užsimezga ir laiš
kais susirašinėjimas, ko musų 
tautiečiai užjuryje ir sunkiose 
aplinkybėse labai laukia, nes 
jie nori išgirsti savo brolių-se-
sučių Amerikiečių jausmus ir 
nusistatymus. Be abejo jiems 
nesmagu imti tie siuntinėliai 
nuo musų, ir juos ima tik bado 
verčiami, bet gražus nuoširdus 
laiškas juos suramina ir pada
ro lyg savais, tada jiems sma
giau ir siuntinėlių laukti. 

Vienas pabėgėlis man taip 
rašo: "Jei jusų siuntiniai yra 
mums suteikę tiek daug malo
numo ir materialinio pasiten
kinimo tai jusų laiškas, kurį 
vakar apturėjome, mums at
nešė dvasinio peno labai bran
gaus ir labai reikalingo." 

Toliau, musų pabėgėliai pra
šo paprašyti ir paraginti musų 
Lietuvius Amerikoje kad jie 
rašytų laiškus savo giminėms 
bei pažystamiems. Tik lai mu
sų žmonės "nesigėdina" rašyti 
užtai kad jie nedaug mokyti ir 
kad nelabai moka gražiai laiš
kus surašyti. Lietuviai papra
tę nuo savo giminių iš Ameri
kos laiškus skaityti Ir bi tik 
laiškai yra nuoširdus, jie yra 
taip pat geri kaip ir tų moky
tu. Parašyti reikia iš papras
to savo gyvenimo ir nepamir
šti ir savo giminių šio bei to 
paklausti. Jei mums yra džiu-

Los Angeles Perpilnas 

Los Angeles, Cal., taip užsi-
grudęs žmonėmis kad miesto 
gyventojai tiesiog ragina šiaip 
sau važinėtojus nevykti ten 
lankytis nors per šešetą mėne
sių laiko. Mieste tiesiog nėra 
galimybių kam nors gauti bu
tą ar kambarį hotelyje. 

Naujas Pigus Pokarinis Automobilis 

gų gauti laiškai nuo musų tau
tiečių iš anapus okeano tai 
jiems labiau džiugu gauti laiš
kai iš musų tautiečių. 

Tat, mieli tautiečiai, pabė
gėliu vardu prašau jus rašyti 
laiškus savo broliams ir sesu
tėms užjuryje. O tikrai sa
kau kad jums bus tikro džiau
gsmo gavus laiškučius nuo jų. 

NUSIVYLIMAS 
štai man atėjo laiškas su 

penkių dolarių pašto perlaida 
nuo musų visuomenės veikėjos 
Onos Aksomaitienės. Ji pa 
skaičius laikraščiuose kad mes 
siunčiame paketėlius, paprašė 
pasiųsti paketėlį ir jos gimi
nėms Lietuvoj, kurie rašo taip 
labai suvargę ir išbadėję. Gai
la, man reikės pinigai grąžin
ti O. Aksomaitienei, nes Lie 
tuvon siuntiniai neina. 

Nors yra vienas būdas siun
timui į Lietuvą, bet visai neuž
tikrintas ir paštas ir Ameri
kos Raudonasis Kryžius nepa
taria siųsti. Taipgi turime ži
nių kad kai kurie išsiuntė do
vanų į Lietuvą ir gavo atsaky
mą nuo savo 'giminių kad dau
giau nieko nesiųstų. O kaip 
aš trokštu pasiųsti saviems 
Lietuvoje, kai jau vieni iš jų 
iš stokos^ maisto taip susilpnė-
ję kad nera vilties ir sustiprė
ti, nes nėra ko valgyti. Reiš
kia mirtis po valiai juos kamuo
ja ir tykoja jų gyvybių. 

Ne be reikalo man vienas iš 
ten rašo kad ten šiądien gyve
nimas tik tiems kurie neturi 
širdies ir jų nervai kaip vir
vės. Reiškia, kurie pajiegia 
smaugti kitus kad įtiktų nau
jam Azijatui atėjūnui ir tuomi 
gauti geresnę duonos porciją. 
Tai mat kokia bolševikų rau
donoji "demokratija". Rep. 

WATER BU RY# CT. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios iwwius lietuvius šiame skyriuje talpinama 

KAPOČIUS Jonas, 58 m., mi
rė Sausio 6, Chicagoj. (Uk
mergės ap. Žemaitkiemio p. 
Vaitunų k.) Amerikoj išgy
veno 46 metus. \ 

BALUTIS Vincas, mirė Sausio 
4, St. Clair, Pa. ^ 

URBANAVIČIUS Vincas, mirė 
Sausio m., Tamaqua, Pa. 

ČEPAITIENĖ Monika, mirė 2 
Sausio, Detroit, Mich. 

DORTNIENĖ Elena, seno amž., 
mirė Sausio 9, Chicagoje. 
(Seinų ap. Punsko p. Vait-
kiemio k.) Amerikoj išgy
veno 60 metų.' -

RAULINAITIENfc Marė, 68 
m., mirė Sausio 12, So. Bos
ton, Mass. (Suvalkų rėd.) 
Amerikoj išgyveno 49 m. 

HUBERTIENĖ Ona, mirė Sau
sio m., Mahanoy City, Pa. 

LUšKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

DAILYDAITĖ (Kalipoliti) O-
na, 50 m., mirė Lapk. 15 d., 
Ensenada, Argentinoj. (Su
valkų rėd.) 

IŠLEISTA DAUGIAU 
V. BACEVIČIAUS 

MUZIKOS 

štai yra piešinys ̂  vaizduojantis naują Henry J. Kaįser 
automobilį, kurie tuoj "pradedami išdirbti, šiuos automobilius 
varys pirmutiniai ratai, o ne paskutiniai, kaip yra šių dien$ 
automobiliuose. Jie parsiduos žema kaina, tik dar ne&įtoma 
po kiek jie bus galima pirkti. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Lietuvos Nepriklausomybės 
28 metų sukakfces minėjimas 
rengiamas sekmadienį, Vasario 
17, šv. Juozapo parapijos mo
kyklos auditorijoje, 7 vąl. va
kare. Kalbės miesto mayoras 
John S. Morgan, Marianapolio 
Kolegijos profesorius Kun. J. 
Dambrauskas iš Thomson, Ct, 
Alena Devenienė, ir Adv. F. J. 
Bagočius iš Boston, Mass. 

Rengia Waterburio Lietuvių 
Taryba. Rengimo komisija: 
Garbės pirm. Kun. J. Valantie-
jus. Adv. C. V. Balanda, A. De
venienė, J. Bernotą, šerifas A! 
Francis, P. Jokubauskas, Ta
rnas Matas, J. Kairys, Antanas 
Orantas, Jokūbas Trečiokas, 
Adv. F. D. Zailskas, Morta Za-
ilskienė, komp. A. P. Aleksis. 

Muzikalę programo dalį iš
pildys šv. Juozapo parapijos 
choras, vadovaujant komp. A. 
J.Aleksiui. Koresp. 

PAJIEšKAU dėdę Bernardą 
Padriežą, Velunų k., Kalvų p., 
arba jo vaikus Antaną ir Oną, 
gyvena Pittston, Pa. Prašom 
atsišaukti patys arba kas apie 
j,uos žino pranešti. (7) 

Jurgis Padriežas 
232 W. North St. 

Jackson, Mich. 

ŠIMKUS Povilas Petras, 58 m. 
mirė Sausio 28, Clevelande. 
(Telšių par., Navardienių k.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

VENSKUS Ona (Samolaitytė) 
70 m., mirė Sausio 27, Cleve
lande. (Vidulių k. Suvalki
jos). Amerikoj iišgyveno 45 
metus. 

ŽUKAUSKAS5 JonkS, 80 tiietų. 
mirė Sausio 24, Cleveland, O. 

MILIAUSKIENĖ Katrė, 62 m. 
mirė Sausio 24, Clevelande. 
(Gimus Ashley, Pa.) 

S VET AKAS Marė (Kilinskai-
tė), mirė Sausio 24, Wilmer-
ding, Pa. 

JUŠKEVIČIUS Jonas, vidur
amžis, mirė Sausio 19, Brid
geport, Conn. Amerikoje iš
gyveno ilgus metus. 

ŽALEDUONIENĖ Marcelė, se
nyvo amž., mirė Sausio 20, 
Bridgeport, Conn. Amerikoj 
išgyveno apie 40 metų. 

JESENAUSKIENĖ Magdalena, 
mirė Gruodžio m., Elizabeth, 
N .  j .  • . ; '  

GINKUS Mykolas, mirė Gruod. 
men., Elizabeth, N. J. 

BARONIENĖ Justina, mirė 23 
Gruodžio, Baltimore, Md. 

ČEPOKAS Juozas, 55 m., mir# 
Sausio 4, Philadelphia, Pa. 

ŠEIŽIS Petras, mirė Sausio 4, 
Philadelphia, Pa. 

STOCKUS Stasys, pusamžis, 
mirė Sausio 11, Chicagoje. 
(Raseinių ap. šidlavos par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

KANOVERSKIS Kazys, pus
amžis, mirė Sausio 11. Chi
cagoj. (Panev. ap., Rozalino 
p.) Amerikoj išgyveno 33 m. 

MIŠKINIS L., mirė Sausio 1, 
Moline, 111. 

STANCELIS Jonas, 57 m., mi
rė Sausio 11, Chicagoj. A-
merikoj išgyveno .36 m. 

STRODOMSKIENĖ P e tronėlė 
(Urbikaitė), pusamžė, mirė 
Saus. 13, Chicagoj. (Tauragės 
a p. Kvėdarnos p. Leibartu 
k.) Amerikoj išgyveno 14 m 

DUGNIENĖ Ona (Dubinskai-
tė), 28 m., mirė Sausio 12, 
Chicagoj, kur buvo ir gimus. 

VASILIAUSKIENĖ ( š i mkai-
tė) Joana, pusamžė, mirė 12 
Sausio, Chicagoj. 

PAGOJIENĖ Karolina' (Minu-
taitė), seno amž., mirė Sau
sio 12, Chicagoj. (Telšių ap. 
Gelžaitės p.) 

MEŠKAUSKIENĖ Elena (Meš 
kauskiutė), pusamžė, mirė 
11 Sausio, Chicagoj. (Telšių 
ap. Plungės p. Juodenų k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

AŽUKAS Jonas, pusamžis, mi
rė Saus. 14, Chicagoj. (Kros
nos p. Vartų k.) Anwibj 
išgyveno 50 metų. 

ŠALTIS Antanas. 63 m., mirė 
Sausio 12, Rhinelander, Wis. 
(Raseinių aps. Pašilės par.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

AUSUKAITIS Izidorius, pus
amžis, mirė Sausio 11, Chi
cagoj. (Raseinių ap. Jurbar
ko p. Daunorių k.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

OKOCKIS Aleksandras, pus
amžis, mirė Sausio 16, Chi
cagoj. (Šilalės p. Rukštėnų 
k.) Amerikoj išgyveno 33 m. 
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f P J. K K K* S I S 
| 609-12 Society for Savings Bldg.-—Cleveland, Ohio 
| OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

5 Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
S kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai-
5; riuose apdrauidios-insurance reikaluose. 
H Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas* įj 

garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai'. 3 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Ipodel pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus), 

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

ir Apdraudos Agentūra 
fififtfi Superior Ave. Cleveland HEnderson RT29 
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Paragon Music Publishers 
(83 Fourth ave., New Yorke), 
išleido Vyt. Bacevičiaus "Six 
Preludes" (pianui) albumą, 35 
pusi., kaina $2. Preliudai ne
sunkus skambinimui. 

Šį albumą galima užsisakyti 
pas' patį autorių, sekančiu ad
resu: Vyt. Bacevičius, 68 W. 
71 St., New York 23, N. Y. 

Ta pati leidykla pernai išlei
do V. Bacevičiaus "Four Lith
uanian Dances" albumą, kaina 
$2; jo Amerikonišką dainą pia
nui, "The Light that Is Born 
of Love", kaina 60c., ir Lietu
vos Himną Bacevičiaus harmo
nizacijoj su Lietuvišku tekstu 
ir N. Rastęnio Anglišku verti
mu ; kuiną 50c. 

Amerikos spauda labai aukš
tai vergina Bacevičiaus kūry
bą. šiuos kurinius galima įsi
gyti pas Prof. V. Bacevičių. 

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

J. SKINDER 
Box 305 ~ Clinton, Ind. 

\ 

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

DICTIONARY 
Ar žinote kad Žodynas-Dic-

tionary yra geriausias moky
tojas. patarėjas, vertėjas ir 
perkalbėto jas? Taigi, Įsigyk jj. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size ) 
6x4 colių, 400 puslapiu, kie
tais audeklo apdarais. Norin
tieji jį Įsigyti, prisiųskite Mo
ney orderį U. S. A. vertės $3.00 
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. 



Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Siaisvę pažinę jP* 

Jungo nevilksiml 

Amerika \cluri Teisės Lietuva 
c. 

Parodykime tą Nusistatymą Rėmimu Willis-Kelly Rezoliucijų 

Susiradau New York Times 
ir ėmiau skaityti. Didelis, ge
ras ir rimtas dienraštis, nors 
ir jis kiek apkrėstas vergiška 
pataikavimo bolševikams dva
sia. Tai ne Chicago Tribune, 

istorijos tragedijos, ir jos vai
kai galėtų gryžti į tėvynę ir 
vėl pradėti žmonišką gyveni
mą. 

Iš redakcijos dar gryžome 
pas p. Lapinskus, kuriems aš 

KAS KITAS GALI GERIAU PAGELBĖT LIETUVAI DABAR? 
« * 

VISUOMENE PLAČIAI JUDA REZOLIUCIJU REIKALE 

CHICAGOJE KALBĖS 
WILLIS IR KELLY 

VASARIO 17 

Chicagoje, kaip pranešama, 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakties paminėjimas 
bus atžymėtas tuo kad Vasa
rio 17-tą, Hotel Morison vaka
rienėje kalbės du Kongreso na
riai iš Washingtono kurie įne
šė rezoliucijas Lietuvos laisvės 
klausime — AtstoVfs Kelly ir 
Senatorius Willis. 

Prie to iškilmingo paminėji
mo rengimo darbuojasi Ameri
kos Lietuvių Misijos vadovybė, 
ko-pirmininkai Adv. Antanas 
A. Olis ir Aleksandras G. Kum-
skis, su visp> kooperacija Mar
gučio. 

Tų Kongreso atstovų dalyva
vimas Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjime su 
Lietuviais, tuo metu kai Ame
rikos vyriausybė prašoma gin
ti Lietuvos laisvę, yra mums 
reikšmingas. 

Nuo Antros Amerikos Lietu
vių Misijos Washingtone Lap
kričio mėnesį, sąryšyje su Wil
lis ir Kelly rezoliucijų įnešimu 
Kongrese, iki dabar Amerikos 
Lietuvių visuomenėje eina ju
dėjimas ir pastangos kad tos 
rezoliucijos Kongrese butų pra
vestos. 

Iš visų kolonijų ateina žinios 
apie Lietuvių pastangas dirbti 
kad tos rezoliucijos nebūtų už
mestos. 

Ar. katalikas, ar socialistas, 
ar sandarietis, nors jie nėra 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos na
riai, tas rezoliucijas mato kaip 
vienatinę tikrą pagalbą nelai
mingai Lietuvai. 

Kas kitas jei ne tų rezoliu
cijų Kongrese pravedimas, ga
li pagelbėti Lietuvos laisvės 
bylai, kuomet eina gandai kad 
Amerikos valdžia gali netrukus 
pripažinti Lietuvą Rusijai.... 

Tos rezoliucijos yra protes
tas preš tokį manymą, jeigu 
taip butų ruošiamasi padaryti, 
ir kas gali stipriau tą protestą 
pareikšti jei ne Amerikos vi
suomenės atstovai Kongrese? 

PADARYKIT SAVO AUKĄ 
LIETUVOS VADAVIMUI 

Atminkit kad ateina Gegu
žės 1-ma, kuomet nustatyta 
prasidėti Europos taikos kon
ferencijai. 

Pačioje Lietuvoje bolševikai 
vykdo kokius tai balsavimus 
šiomis dienomis. 

Jie ruošiasi apmulkinti Tai
kos Konferencijos atstovus — 
ypač Amerkiečius — parodant 
buk Lietuva antru kartu nusi-
balsavo pasivergti Rusams. 

Tą klastą galės geriausia su
laikyti Kongresas, kada priims 
tas rezoliucijas, reikalaujančias 
kad valdžia išpildytų Preziden
to Roosevelto duotą Lietuvių 
tautai žodį kad sugrąžins Lie
tuvai nepriklausomybę kuomet 
karas baigsis. 

Amerikos Lietuvių Misija ir 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga de
da pastangas užkirsti kelius 
naujai Maskvos suktybei su 
Lietuva, ir išjudinimui kad šios 
šalies valdžia neparduotų bolše
vikams Lietuvos — ko neturi 
teises padaryti — ir tą uždrau 
dimą mes pasieksime tik per 
Willis-Kelly rezoliucijas. 

Siųskit savo auką Lietuvos 
Vadavimui, tarp dabar ir Ge-
vadavimui, dabar, atžymėji-
mui Vasario 16-tos, kad mes 
galėtume prieš Gegužės 1-mą 
išgirsti Amerikos Kongreso pa
reiškimą jog Lietuva NeRA 
parduodamas dalykas. 

KONGRESMANAS 
FEIGHAN KALBĖS 

CLEVELANDE 
VASARIO 16 

Clevelando LVS 1-mas sky
rius savo susirinkime Vasario 
1 apkalbėjo smulkmenas rengi
mo Vasario 16-tos paminėjimo 
vakarienės, į kurią pasižadėjo 
atvykti iš Washingtono kalbė
ti Kongreso Atstovas Michael 
A. Feighan. 

Kadangi Lietuvos Nepriklau
somybės 28 metų sukaktis šy-
met sueina šeštadienį, tą pa
tį vakarą Clevelandiečiai ir 
paminėjimą turės su iškilmin
ga vakariene ir 3U Kongreso 
atstovu, kuris kaip tik mums 
labai reikalingas šiuo metu, 
stengiantis pravesti Atstovo 
Kelly ir Senatoriaus Willis re
zoliucijas Lietuvos nepriklau 
somybės reikale. 

šiuo laiku LVS 1-mas sky 
rius pradėjo naujų narių vajų. 

Kovo 1 d. susirinkime bus 
renkama 1-mo skyriaus valdy
ba 1946 metams ir aptariama 
kita veikla šiais metais. 

WATERBURY LVS 
SKYRIAUS VEIKLA 

Julius Smetona. 

kuris, nieko nebodamas, vanoja daug buvau skolingas už jų 
komunistams ir jų pataikų- rupesčius ir malonų priėmimą, 
nams kailį ir tiek. Bet vis del- Nuoširdžiai padėkojau p. La-
to New York Times yra New pinskienei ir atsisveikinau. 
York Times — daugybė rimtų. Prieš išvažiuojant, p. Kyba 

Po Svetingu Naujosios 
Anglijos Dangum 

(KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI) 

DETROITO LVS SKY
RIUS UŽKVIETĖ 

LVS SEIMĄ 

Detroito LVS 6-tas skyrius 
padarė tarimą pakviesti sekan
ti Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
šeštą seimą į Detroitą. Kaip 
tik tas seimas ir atitinka 6-
to skyriaus skaitlinei. 

LVS Centro valdyba Detroi
to skyriaus kvietimą priėmė 
ir gali dabar jau išanksto pri
minti visiems LVS skyriams 
kad planuotų apie siuntimą de
legatų j seimą ir apie pasiun
timą seimui atitinkamų aukų. 

Seimo laikas bus paskelbtas 
tada kai Detroito skyrius pra
neš kuriai dienai ir kokioje 
vietoje parinko seimui posė
džiauti. 

Apie metinį LVS' *einw| lai
kas nuo laiko girdėsite dau
giau. 

Skyriai sugalvokit kokias 
pramogas sukėlimui pinigų de 
legatų kelionei į seimą ir au 
kojimui. 

Sausio 20 d., LVS 9-tas Wa-
terfcurio skyrius turėjo metinį 
susirinkimą, kuriame buvo iš
rinkta valdyba 1946 metams ir 
nusitarta šių metų veikla. 

1. Nutarta suruošti pokiii 
Vasario mėnesį, paminėjimui 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakties, pakviečiant 
dalyvauti šio miesto ir valsti
jos viršininkus su mumis daly 
vauti, supažindinimui jų su 
Willis-Kelly rezoliuc jomis ir 
prašyti jų paramos tas rezoliu
cijas laimingai pravesti U. S. 
Kongrese. 

* 

2. Skyrius nutarė rengti 
du piknikus ateinančios vasa
ros metu, vieną Birželio 16 d., 
antrą Rugsėjo 15 d., Linden 
Parke, Union City, Conn. 

Toliau sekė raportai įvairių 
komisijų. Paaiškėjo kad LVS 
skyrius dar nėra pilnai metai 
laiko kaip suorganizuotas, o 
jau surinko Lietuvos vadavimo 
reikalams virš $1,100.00. šį 
metą tikisi pasidarbuoti dau
giau. 

Skyriaus valdyba išreiškia 
gilią padėką visiems gerašir
džiams Lietuviams, kurie taip 
gausiai prisidėjo vargstančios 
Lietuvos reikalus ginti. 

Valdyba išrinkta sekanti: 
Jonas Tareila, pirmininikas, 
Stella Ramanauskienė, vice 

pirmininkė, 
Antanina Colney, raštininkė, 
Petras Steponavičius, iždi

ninkas. 
Parengimų komisijos pirm. 

p. ir ponia Albinas Kušliai. 
Globėjai Juozas Mikėnas, po

ni Stanley Jaselunas. 
Taipgi musų susirinkime da

lyvavo Ona čeplinskienė, veik
li darbuotoja iš Ansonia, Conn. 
Ji kalbėjo plačiai apie Willis-
Kelly rezoliucijas. 

Visi šio susirinkimo dalyviai 
pilnai užgyrė Bostono Lietuvių 
veikėjų viešą pareiškimą ben
dros veiklos klausimu, ir kar
tu pasmerkė dabartinį srovių 
vadukų vienybės ardymą. 

Visuomenė turėtų suprasti 
kas tiems "ažiukams" visuo
met rūpėjo ir rupi: daugiau jų 
nudėvėta srovinė politika negu 
tautos laisvė ir .nepriklauso
mybė Tai liudija jų pačių 
spauda. Visuomenė pataria
ma nekreipti į tai dėmesio. 

Dr. M. J. Colney. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
SENA PAŽYSTAMA 

Prieš 26 metus, dar vaikui, 
teko gyventi Šveicarijoje. At
sitiko kad tuo metu į Šveicari
ją mokytis buvo atvažiavus 
Amerikos Lietuvaitė p-lė Ona 
Vosiliutė. Ji mokėsi su mano 
seseria toje pačioje vietoje ir 
man keletą sykių buvo tekę su 
ja matytis. Nuo to laiko, nors 
daug metų išgyvenome tame 
pačiame mieste — Kaune — 
daugiau neibesusitikome. Bet 
štai, po ilgo laiko tarpo, toli
moje Naujosios Anglijos pa
dangėje man vėl teko pamaty
ti panelę Vosiliutę, dabartinę 
ponią Pakštienę. Labai džiau
giausi iš tos netikėtos progos 

VAKARIENĖ 
Vakare, po prakalbų. Smith 

restorane įvyko draugiška va
karienė. Kai sėdome į stalą 
mano kaimynas iš dešinės ir 
bendravardis, p. Julius Kiškis, 
pastebėjo: "Kai aš sėdu prie 
tokio valgiais apkrauto stalo, 
aš visuomet prisimenu tuos 
Lietuvius kurie šiądien neturi 
ko valgyti — musų pabėgėlius 
Europoje ir tremtinius Sibire, 
o taip pat ir tuos kurie liko 
Lietuvoje". P. Kiškis, lygiai 
kaip ir jo jauna žmona, abu 
dar neperseniausia atvykę iš 
Lietuvos, dabartinį metu gy
vena Worcesteryje. 

Vakarienės metu teko išsi
kalbėti su senu musų veikėju 
p. A. Blažiu, kurs paskutiniu 
metu ypatingai smarkiai dar
buojasi Lietuvos labui. Daug 
senų ir naujų pažystamų, vis 
gerų Lietuvių, teko pamatyti 
vakarienėje. Labai malonu bu
vo ir tai kad visos patarnauto
jos prie stalo buvo Lietuvaitės. 

Kai išėjome iš Smith resto
rano. buvo 11 vai. vakaro, žie
ma jau buvo gryžus į Worces-
terį, ir mano storas žieminis 
apsiaustas buvo labai vietoje. 
Gražiu Buicku kreivomis Wor-
cesterio gatvelėmis ir per duo
bėtą mano prieteliaus Jurgio 
Lapinsko avenue p. Danilienė 
mus nuvežė namo. Užlipome į 
antrą aukštą. Po musų kojom, 
lygiai taip kaip vakar, tūkstan
čiais žiburių pasidabinęs, snau
dė Worcesteris. 

"Dirvai" išsirašyti nereikią, 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys ius ištisą pusmeti. 
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- Lietuvai Vaduoti Sąjungos Aukų Kuponas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Gerbiamifji: Siunčiu savo auką parėmimui jusų darbų. 
$ LIETUVOS VADAVIMO DARBAMS 

$ Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

$ Lietuvai Vaduoti Sąj. nario mokestį ($2 metams) 

S Išviso 

straipsnių, daugybė įdomių ži
nių. Ir nepastebėjau kaip at
ėjo šešta valanda, kada p. Da
nilienė buvo žadėjus atvažiuoti 
manęs pasiimti. Išėjau į gat
vę ir netrukus pamačiau beat-
slenkantį man jau gerai pažys
tamą Buicką. Už kelių minu-
tų jau mes buvome pas p. La
pinskus. 

Vardlt 

Adresas 

Miestas Valstija 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 

DIENA WORCESTERYJE 
Pirmadienio vakarui mano 

šeimininkai p. Lapinskai buvo 
pasikvietę svečių. Bet iki va
karo diena buvo laisva. Tiesa, 
iš ryto pas p. Lapinskus buvo 
užsukę pora prietelių — p. A. 
Yakutis ir p. J. Kiškis, su ku 
riais labai maloniai išsikalbėjo
me. P. Yakutis buvo pilnas 
minčių ir sumanymų del atei
ties. O iš to kas padaryta iki 
šiol, buvo aišku kad p. Yaku-
čio sumanymai nelieka suma
nymais, bet tuoj įsigyvena dar
bais. Worcesterio 12-tas Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos sky
rius trumpu laiku virto veik
liausiu musų organizacijos sky
rium. Ir tai didžia dalimi p 
Yakųčio nuopelnas. 

Mums sau ramiai bešneku
čiuojant, atvyko p. Jakučio se
suo p. Danilienė. Su ja jau 
vakar buvau susitaręs vykti 

aplankyti p. Pakštienės ir jos 
mamytės p. Juškienės. Kilste
lėjome dar kiek į kalną, įsukor 

me į erdvią gatvę ir sustojo 
me prie namų su pievele prie
kyje ir sodeliu užpakalyje. 

Atvykome trumpam, bet iš
buvo ilgai — taip gera ir jau
ku mums ten buvo. Kalbėjo
me apie senuosius ir naujuo
sius musų draugus, apie gyve 
nimą nepriklausomoje Lietuvo
je ir apie ateitį. Valandėlei mu
sų kalba nukrypo į Rio de Ja
neiro, į tą fantastingą atogra 
žu miestą. Teko man tame 
mieste išgyventi septynis mė 
nesiūs prieš atvykstant į šią 
šalį. Susipažinau ten kiek ar 
timiau su Latvių emigrantu 
Dr. A. Bruveriu. Beveik pir 
mas dalykas kurio jis manęs 
paklausė po to kai mes susipa 
žinome, buvo ar aš pažystu 
Prof. Pakštą. Pasirodo kac 
Dr. Bruveris buvo susitikęs sr, 
Prof. Pakštu ir ponia Pakštie
ne vienos tarpkontinentalinės 
geografų konferencijos rnetu 
Rio de Janeiro. Prof. Pakštas 
toje konferencijoje atstovavo 
Lietuvai, o Dr. Bruveris—Lat
vijai. Dr. Bruveris — tebūnie 
tai leista prie progos pasakyti 
— nemėgo Lenkų ir dideliu pa
sitenkinimu man papasakojo 
tokį atsitikimą. 

Tos konferencijos metu tarp 
Prof. Pakšto ir tulo p. X įvy
ko pasikalbėjimas apie Vilnių, 
ką atsitiktinai nugirdo Dr. Bru
veris. Iškilo tradicinis klausi
mas: kieno yra Vilnius, Lenkų 
ar Lietuvių ? 

Prof. Pakštas šitaip išvedžio
jo: "Aš turiu barzdą. Įsivaiz
duokit kad į mano barzdą pri-
lystų utėlių. Ar kiltų kokių 
kokių abejonių kieno ta barzda 
yra — mano ar utėlių? Ne. 
Tap ir su Vilnium. Vilnius yra 
Lietuvos miestas. Ir kaip ma 
no barzda vistiek lieka mano, 
nežiūrint į tai kiek utėlių į ją 
butų prilindę, taip ir Vilnius 
lieka Lietuvos sostine, nežiū
rint kiek Lenkų į jį bebūtų 
prisigrūdę". 

Dr. Bruveriui toks palygini
mas labai patiko, bet ponas X 
paraudonavo kaip vėžys ir nu-
gurino į šalį. Pasirodo kad' po
no X buta Lenko.... 

Pabaigęs tą pasakojimą, Dr. 
Bruveris staiga manęs paklau
sė: "O ar Jųs gerai pažystate 
ponią Pakštienę, cette femme 
charmante (tą žavingą po
nią?)" Deja, aš tegalėjau at
sakyti kad ponią Pakštienę te
pažinau tada kai vaikščiojau į 
pradžios mokyklą. 

Jau artinosi vakaras kai mes 
atsisveikinome su mielomis šei
mininkėmis. Aš paprašiau p. 
Danilienės mane nuvežti į Wor
cesterio biblioteką, kurioje no
rėjau kiek paskaityti laikraš
čių ir pasižvalgyti. Worceste
rio biblioteka, sutalpinta sena
me name, nei iš tolo negali ly
gintis su puikia Clevelando bi
blioteka, bet ir joje galima ra
miai ir patogiai dirbti. Cleve-
lande del streiko mes jau dau
giau kaip savaitė laiko buvome 
be laikraščių, todėl buvo labai 
malonu vėl pamatyt naują lai
kraštį. 

VAKARAS PAS 
LAPINSKUS 

Čia jau musų laukė gražiai 
padengtas stalas, o iš virtuvės 
sklido skanaus kepsnio kvapas. 
Jau iš ankstyvesnio savo atsi
lankymo Worcesteryje žinojau 
kad p. Lapinskienė yra gera 
šeimininkė, bet dabar buvo 
malonu dar kartą tą tiesą pa
tirti. Gerai suprantu kodėl 
mano prietelius ir šeimininkas 
J. Lapinskas, išleidęs savo žmo
ną 1939 metais į Lietuvą, di
džiai vargo. "Nusiperku, bū
davo, didelį gabalą geriausios 
jautienos", pasakoja man ma
no prietelius, "ir imu kepti. 
Mėsa tik čirška, spraksi, visaip 
lankstoti ir kaž kodėl juosta; 
iš didelio gabalo liko vos mažu
tis, susitraukęs šmotelis. Ra
gauju — negardu, negaliu val
gyti " 

Daug įdomių dalykų vaka
rienės metu mums papasakojo 
musų senas veikėjas p. Stasys 
Purvinskas, su kuriuo tik da
bar teko geriau susipažinti. 
Kalbėjo jis apie Lietuviškus 
bankus, įvairias bendroves ir 
batų fabrikus, į kuriuos Lietu
viai daug pinigų buvo sudėję, 
bet iš kurių nedaug teatsiėmė. 
Kartais linksmų, o kartais ir 
labai liūdnų nuotikių iš anks
tesnių laikų teko išgirsti tą va
karą. Klausydamas tų pasa
kojimų ir pats laiks nuo laiko 
šį-tą įterpdamas, matydamas 
aplink mielus, Lietuviškus vei
dus, užmiršdavau kad esu to
limoje Amerikoje. Tačiau tas 
užsimiršimas neilgai tetrukda
vo ir man nuolat prieš akis iš
kildavo skausmingas musų tė
vynės Lietuvos veidas. 

ATSISVEIKINU SU 
WORC ESTERI U 

šaltas ir vėjuotas buvo an
tradienio rytas, kai mes su p. 
Lapinsku užėjome į Amerikos 
Lietuvį. Redaktorius G. Ky
ba, dabar jau gerokai pasilsė
jęs, aprodė mums tikrai mo
dernišką savo spaustuvę. Re
dakcijoje sutikome" nesenai iš 
Europos parvykusį ir tik ką iš 
kariuomenės paleistą Lietuvį 
karį Vincą Karloną. Vokieti
joje jam teko sutikti daug 
Lietuvių, ir dabar jis turėjo 
su savim pundą fotografijų, jo 
paties nutrauktų ir iš pabė
gėlių gautų. Atsivežė jis po
rą Lietuviškų laikraščių 
Lietuvį ir žiburius. Kiek ma
lonių ir šiltų žodžių apie musų 
pabėgėlius jis prikalbėjo! Jis 
gyrė jų drąsą ir patriotiškumą, 
jų išsilavinimą ir draugiškumą. 

V. Karlonas nebuvo buvęs 
Lietuvoje, bet kraujo artimu
mas jį išsykio padarė saviškiu 
toje didelėje, iš tėvynės išgui
toje, nelaimingos Lietuvių tau
tos dalyje. Kaip daugelis ki
tų taip ir V. Karlonas patvirti
no kad iš visų pabėgėlių ge
riausią vardą okupacinių orga
nų akyse turi Lietuviai. Tiek 
Amerikiečiai, tiek Anglai, tiek, 
pagaliau, ir Prancūzai aukštai 
vertina jų kulturą ir parodo 
jiems daug užuojautos. Bet 
sykiu jie visi linkčioja "švie
sai iš rytų". Jei jie nelink
čiotų, nereikėtų Lietuvių tau
tai kęsti didžiausios jos visos 

dar mus nuvežė į kirpyklą, 
pas p. Bugnaitį. P. Būgnai-
tį aš žinojau iš jo raštų Ame
rikos Lietuvyje, bet iki šiol 
mums nebuvo tekę susitikti. 
Tat dabar pasitaikė proga vie
nu šuviu nušauti du kiškius: 
susipažinti su p. Bugnaičiu ir 
nusikirpdinti. P. Bugnaitis, 
gyvas ir smagus, įdomaujasi 
visais politiniais ir visuomeni
niais klausimais. Labai apgei-
lestavau kad jis jau kuris lai
kas neberašo, ir palinkėjau kad. 
greit vėl pradėtų rašyti. 

IŠ p. Bugnaičio >nuvažiavo
me į stotį. Iki traukinio išėji
mo dar buvo apie pusė valan
dos, tai dar galėjome ilgokai 
pasikalbėti. Ląuke sniguriavo 
ir pustė. Atsisveikinau su re
daktorium Kyba ir mano prie-
telium p. Lapinsku ir sėdau 
į vagoną. Po šalto ir žvarbaus 
vėjo jis atrodė ypatingai šft-
tas ir malonus. 

(Bus daugiau) 

BOSTONO LVS SKY
RIUS KVIEČIA KAL

BĖTI ADV. OLI 

Paskiausia įsikūręs LVS li
tas skyrius, Boston, Mass., rū
pinasi surengimu didelio viešo 
masinio susirinkimo Bostone, 
į kurį kviečia Amerikos Lietu
vių Misijos pirmininką Advoka
tą Antaną A• Olį. 

Bostono Lietuviai veikėjai 
nori išjudinti savo apielinkf 
raginti U. S. Kongresą praves
ti Willis-Kelly rezoliuciją-. 

Kada Adv. Olis galės į Bos
toną važiuoti bus pranešta vė
liau. 

DARYKIT LVS NA
RIŲ VAJUS 

Rengiantis prie LVS seimo, 
šiuomi kviečiame LVS skyrius 
į darbą, rengti kolonijose na
riu vajus, prirašyti kuodatl-
giausia narių. 

Iki šiol LVS savo darbą at
liko — ir didelį darbą — dau
giausia su pagalba ir parama 
apie dešimties LVS skyrių. 

Tas darbas buvo: išleidimas 
"Timeless Lithuania" ir kitų 
knygų. Skyriai daug pagelbe-
jo prie padarymo pasekmingais 
New Yorko Seimo ir dviejų 
Misijų Washingtone, taipgi ir 
Misijos delegacijos pasiuntimo 
į San Francisco. 

1945 metais LVS gavo pen
kis naujus skyrius — taigi vi
siems skyriams uoliai darbuo
jantis darbas bus daug leng
vesnis. 

Worcester, Mass, 12-tas sky
rius varo naujų narių vajų ir 
rengia vieną po kito pasekmin
gus vakarus. 

Skyriai parsitraukit iš Cen
tro knygų "Amerikos Lietuvių 
Misija ir Jos Darbai", duokit 
dovanų naujai įsirašančiam na
riui ar narei. 

Rašykit i centrą tų knygų 
tuojau, iki jų turime. 

PRALEISTA NEPASKELB
TOS AUKOS 

Antros Amerikos Lietuvių 
Misijos metu Washingtone bu
vo gauta šios aukos, kurios 
per neapsižiūrėjimą praleis&ft 
nepaskelbtos: 
Kazimieras Tumosa, 

East St. Louis, 111. 5.00 
Petras Žilinskas, 

Los Angeles, Cal, , 

" "i* j * Mr'"' 
.J v*. 
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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

Iš PANEVĖŽIO atėjusiame 
laiške sakoma: "Dabar pas 
mus daug Rusų, kurie mus 
tvarko". Laišką Rusu cenzū
ra perleido, o bolševikų laik
raštis Amerikoje paskelbė. To
kiu budu, to iK>sakio tiesa ne
abejotina. 

"Mus tvarko Rusai" — štai 
prie ko Lietuvių tautai musų 
bolševikų partija atvedė! 

• 
BLOGAS MEDIS gero vai

siaus negali duoti. Sąrašas 
kankinių ir kankinimų, kuriuos 
Dirvoje įvardina autorius svar
baus rašto, "Lietuva Tironų 
Pančiuose", p a t v i r tins visų 
sveiko proto žmonių įsitikini
mą kad krauju ir ataromis ku-
riaira raudona Rusų imperija 
nėra ir nebus geras žmonijos 
istorijos vaisius. 

• 
ŠVEDIJOJE, būrelis Pabal

tijo piliečių pradėjo leisti An-
gli-ka kalba žurnalą "The Bal
tic Review". Visa Amerikos 
Lietuviu spauda pirmą jo nu
meri išgyrė. 

Ta; pagyrimas skaudi žan-
clinė Amerikos Lietuviu Tary
bai ir jos 'Informacijų' centrui. 

Re pinigų, be tėvynės, šve
diškai kalbančiame svetimame 
krašte, būrelis idealistų leidžia 
] uik.j Angliška kalba leidinį, o 
ALT tariami "vadai" savo an
troje tėvynėje, turėdami iš vi
suomenės išprašytu $50,000 ir 
girdamiesi "tūkstančių" prita
rimu, neišleidžia nei gero An
g l i š k o  n " š '  

• 

MUSŲ ISTORIJOS dokumen
tų surinkimu ir saugojimu jau 
pradėta rimtai rūpintis. San
daroje tuo klausiniu Įdjta Dr. 
Zimanto straipsnis. 

Tėvynės Mylėtoju Dmugija 
renka knygas ir laikraščius. Ta 
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(Tęsinys iš pereito nr.) 

6. Itaudonoji mirtis Lietuvoje 
Raudonosios mirties dalgė ilgomis kančiomis ir žvė

riškiausiais budais išpjovė Lietuvoje per vienus metus 
tukstančius geriausių patriotų. Išpjovė ir pakasė jų la
vonus slaptomis, niekam iš artimųjų nepranešant apie 
nužudytojo likimą. Bet nesuskubo bolševikai panaikin
ti visų savo kruvinų darbų pėdsakų, nesuskubo likviduo
ti paskutinių liudininkų ir paskutinių kraujo dėmių. 

Bolševikus iš Lietuvos išvijus, buvo sudaryta Din 
gūsių Politinių Kalinių Pajieškojimų Komisija, kuri ty
rinėjo kaip ir kur čekistai kankino ir žudė kalinius. Ir 
paaiškėjo daug baisių, stačiai šiurpulingų dalykų, žino-
n]a.' kalėjimas turėjo savo atskirus budelius: 
visi jie buvo žiaurus, bet jų tarpe buvo ir žiauresnių. To
dėl mes čia trumpai pasekime raudonąją mirtį įvairiuo
se kalėjimuose. 

Kretingos kalėjimas. Kalėjimą Kretingoje čekistai 
įrengė Šv. Antano prieglaudos namuose, kurie buvo pa
statyti Amerikos Lietuvių aukomis. Kalėjimui "gyven
tojų" netruko, nes, būdamas Vokietijos pasienyje, rinko 
uoliai nemažą skaičių tų Lietukų kurie ryždavosi eiti 
per sieną Vokietijon ir kuriuos ištikdavo nelairftė. Su
gautieji bebėgant per sieną buvo labai žiauriai kalinami 
ir kankinami, kad pasisakytų reikalingų žinių. Žudy
mų ir kankinimų vieta buvo kelių hektarų laukas,- prie 
vienuolyno tvenkinio ir prie pat kapinių. Jis buvo ap
tvertas aklina tvora, ir <yisi jame padaryti įrengimai rū
pestingai užmaskuoti. . 

Ten ir rasta politinių kalinių žudymu ir kankinimų 
vieta. Kur nužudytieji buvo pakasami, tos vietos nepa
vyko surasti. Bet kaip jie buvo nužudomi, galima spręs
ti iš tų lavonų kuriuos bolševikai nužudė prieš bėgdami 
ir kuriu nespėjo pakasti. Tarp rastų nužudytų politinių 
kalinių buvo du lavonai kuriems buvo nuluptos galvų ir 
kojų odos. Keli buvo pririšti geležine viela prie stulpo 
ir gyvi svilinti šiaudais. Kitiems buvo nurauti plaukai, 
nutrauktos galvos ir išlaužyti kaulai. 

Raseinių kalėjimas. Raseinių kalėjimo budeliai kan
kindavo ir žudydavo savo aukas kalėjimo kieme; ten 
juos ir pakasdavo. Padarius kasinėjimus ir lavonų iš
tyrimus, rasta kad kaliniams, prieš juos galutinai nužu
dant, buvo sulaužomi šonkauliai, išsukinėjamos rankos, 
išpjaunami liežuviai ir padaryta kitokių labai šlykščių 
sužalojimų. 

^ Telšių kalėjimas. Telšių kalėjime nukankinti Lietu
viai politiniai kaliniai yra iškalbingiausias liudytojas 
bolševikinio žiaurumo. Vien tik Birželo 24 d. (1941 m.) 

pati daro kataliku būrelis Ch,'- l į ).UV<? n"Kankint» ir nužudyti 76 politiniai kaliniai iš Tel-
o New Y-orke Kataliku S11-' .^jimo. Juos susidėjo čekistai į sunkvežimius 11-, 

pasivezę į Rainių miškeli (pora klm. nuo Teisių), visus 
išžudė, šlykščiausią juos kankindami. Atkastieji ir iš
tirtieji lavonai rodė kad jie visi nužudyti tokiomis kan
kinimų priemonėmis kurias tik beprdti's gali panaudoti. 
Čekistai degino savo gyvas aukas ant laužų, plikė jiems 
galvas, kojas ir rankas verdančiu vandeniu, daiižė^ šau
tuvų buožėmis ir vielomis su švino gabalais, pjaustė dur
tuvais ir peiliais, laužė rankų ir kojų kaulus: badė pei
liais nugaras, akis, šonus; lupo gyviems odą ir pjaustė 
lyties organus; išlaužinėjo dantis, darė iškastravimus, 
išplėšinėjo liežuvius. Stačiai netikėtum žmogus kad vi
sa tai teisybė, jei pats tų aukų nebutum matęs, ir jei su
daryta gydytojų komisija nebūtų Birželio 28 d. (1941 m.) 
tuos lavonus ištyrus ir surašius protokolą, kurio ištrau
ką čia ir paduodame: 

"Lavonas nr. 1. čiužas Antanas iš Telšių: 
Pilvo ir krutinės sumušimo žymės. Ant kairės ko

jos sąnario smūgio žaizda, kraujas išsiliejęs. Abi ran
kos užpakalyje surištos. Visos galvos kiaušo siūlės su-

novais, sunku nustatyti to tvir- j trukusios, trūkimai pusiau ovalinės formos. Matuojant 
tinimo tvirtumą. Tačiau, gy-, 
Malimas Pirmo Pasaulinio Ka-
i'- metu privedė tautinę ir ka
taliku visuomenę prie bendrai 
suorganizuoto Lietuviu Rkzt 
kutyvio Komiteto. Kas buv 
naturalu tada, gali Luti, natų 
nihi ir r i ;;dien. 

• 
MUSŲ VEIKĖJAI, nors go 

džiai skaito Vokietijon pabė
gusių Lietuvių raštus, prade 
da pasigesti raštų iš Amerikc 
Lietuvių gyvenimo ir klausi 
mu. 

K i e k - ;  i  n  t p l  u '  1 i  u  i  atsi 
randa atspiris. Sandara ivvk 
gražioje pusiausvyroje. 

Musn \ tikėjų pareiga imti 
|;iunksros ir, be to, platint 
musų laikraščius, kur tik gal: 
ma. Čia dar daug progų i r  
spragų, gobiamieji! 

nori su-
Draugi-

cagoje 
Kulturinis Institutas 
organizuoti* Istorijos 
ją-

Kun. Juras, Lawrence, Mass,, 
renka kompletus, raštus ir 
knygas. Gali buti, iš šio sąjū
džio išsivystys visai rimtas 
dalykas. Aišku. betgi teks 
t mitinei ir katalikų srovėms 
bendrai susitarti. Palitikoje 
nepavykus, gal pavyks kultu-
ro je. .. . 

• 
KATALIKŲ spauda tvirtina, 

"natūralūs kelias" Amerikos 
Lietuvių vienybei kovoti už 
Lietuvos laisvę esąs per Ame 
likos Lietuvių Tarybą. 

Nebūnant •"naturalumo" ži-

žaizdos gailumą, matiklis eina laisvai per visą'kaukolę. 
Smagenys sumaišyti, paakiuose mėlynės. 

Lavonas nr. 2. Kavolis Petras, iš Telšių: 
Visas galvos kiaušas sutriuškintas, deformi&ltfts. Iš 

galvos dešinės pusės, tarp kaktikaulio ir smilkinio kaulų 
yra žaizda nelygiais kraštais. Iš nosies ištekėjęs krau
jas. Oda nulupta. Smagenys ištriškę. Ties dešiniu lu
pų sujungimu yra durtos dvi žaizdos 10 cm. gilumo. Šo
ne iš dešinės pusės po ranka yra mušimo žymės. Apati
nis žandikaulis sutriuškintas. Lyties organai sumušti, 
kraujas išsiliejęs. Rankų galūnės nušutintos. 

Lavonas nr. 3. Buhelė Stepas, iš Alsėdžių. 
Lavondėmės stipriai išreikštos visame kune. Lupa

si abiejų kojų sumušimo žymės. Lyties organas sumuš
tas, kraujas išsiliejęs. Ant varpos sumušimo žymės. Sma
kras priveržtas prie kaklo, pažabotas raiščiu, liežuvis 
ištrauktas, apatinis žandikaulis nulaužtas žemyn. Tarp 
viršukaulio, pakauškaulio ir smilkinio kaulo yra žaizda 
su aštriais nelygiais kraštais 8 cm. gilumo. Smagenys 
išbėgę. 

Lavonas nr. 4. Butkevičius Alfonsas, iš Kaunatavo. 
Pažabotas arkliniu raiščiu, dešinė akis išdurta, gal

vos kiaušas ir visas veidas deformuoti. Kaktoje ir pa
kaušyje durta žaizda 2.5 cm. Sumušimo žymės pastebi
mos ypač kairės akies smilkinyje, kairės krutinės šone 
ir kairėje kojų srityje. 

Lavonas nr. 5. Antanavičius Antanas, iš Telšių: 
Ant krutinės, dešinio peties, dešinio šono platus su

mušimai su kraujo išsiliejimais. Dešinė ranka sumušta 
su kraujo išsiliejimu. Rankos užpakalyje surištos. Ant 
kairio žando žaizda 4 cm. ilgumo ir 3 cm. *gilumo. Vir
šuje kairiojo antakio ir iš šono iki ausies pjauta žaizda 
10 cm. gilumo. Kairėje pusėje kaktos 3.3 cm. zaižda. 
Viršugalvyje, priešakyje nuo duobutės truputį į kairę 
žaizda 4.5 sm. Matyti smagenys. 

Lavonas nr. 72. Neatpažintas. 
_ Nugara smarkiai sumušta. Nuo rankų nulupta oda. 

Kairiame kirkšnyje pjauta žaizda 4.4 cm. ~Galva sudau
žyta. Kaukole sutriuškinta. Apatinis ir viršutinis žan
dikauliai supjaustyti. Iš burnos vidaus su durtuvu iš
maišyta gerklė. Liežuvio nėra. Tarp akiu ir nosies žai
zda." 

Pravieniškių Priverčiamųjų Darbų Stovykla. Apie 
30 klm. nuo Kauno, tuoj pat už Palemono, buvo įrengta 
4ar Nepriklausomos Lietuvos laikais priverčiamųjų dar
bų stovykla, kurioje įvairus kriminaliniai nusikaltėliai 
atlikdavo darbus, kasdami durpes. Bolševikai iš tos sto
vyklos padarė didelį kalėjimą, kuriame sutalpino virš 
500 kalinių. Prasidėjus sovietų-Vokiečių karui, Birže
lio 26 d. apie 400 kalinių buvo bolševikų sušaudyti. Tą 

Lady Astor Parvyko Amerikon 

PilANCUZIJOJE komunistą 
Maskvos kurstomi, nori prade 
ti tiesioginį pasikėsinimą gei 
bėti Ispanijos komunistams i: 
versti Geri. Franco vyriausybę 
Ispanijos kabinetas nutarė pa
vesti Gen. Franco teises nusta
tyti "kovos priemones apsigyni
mui jeigu pikti kaimynai Pran
cūzai imtų savo užgaidą vyk
dyti. 

New Y'>i L > prieplaukoje, prie iskabintos Britų vėliavos, 
stovi tik ką atvykę j Ameriką Lordas ir Lady Astor, žynius 
Anglijos gyvenime asmenys. Lady Astor yra Amerikietė 
mergina, ištekėjus už to Britų didžiūno. Ji saVo veiklumu 
Anglijoje tiek žymėjosi kad net buvo išrinkta į parliament^, 
čia atvyko aplankyti bbvo gimines Virginia valstijoje. 

gieji sugriuvę ant vienas kito, mirties agonijose, šauks
mų ir aimanų trukšme užbaigė savo kančių kelią. Bol
ševikai suruošė Pravieniškių skerdynes tam kad, nega
lint kalinių išvežti, kaliniai nebūtų jau artėjančių Vo
kiečių paleisti. Kartu su kaliniais jie sušaudė ir "visus 
stovyklos tarnautojus, jų žmonas ir vaikus, išviso 29 as
menis. Kodėl jie sušaudė tarnautojus ir šiądien neaiš
ku. 

Iš sušaudytų kalinių išliko gyvi apie 50, kurie su
žeisti arba visai kulkos nepaliesti griuvo kartu su lavo
nais ir nudavė esą negyvi. Vienas iš išsigelbėjusių, Gai
lius Kazys, sunus Kazio, gimęs 1920 m. Liepos 2 d., Tau
ragės aps., Skaudvilės v., Padvorių km., darbininkas, su
imtas už sovietų valdžios šmeižimą ir Šaulių liaudies tei
smo nuteistas vieneriems metams kalėti, atvežtas į Pra
vieniškių stovyklą 1941 m. Birželio 7 d., išgyvenęs Pra
vieniškių skerdynes, štai ką papasakojo: 

''Apie karą pajutome jau sekmadienį, Birželio 22 d. 
Tą dieną dirbti nei vieno nevarė. Vakare nuleido rau
doną vėliavą, o pirmadienį prižiūrėtojai visus užrakino 
kamerose, o patys pradėjo nusiplėšdinėti žvaigždes ir 
kitus tarnybinius ženklus ir persirengti civiliais rūbais. 
Aiškiai bijodami blogų pasekmių, mes prašėmės palei
džiami, bet viršininko buvo įsakyta nei vieno neišleisti 
iš kamerų. Trečiadieni girdėjome smarkų šaudymą apie-
linkės miškuose*. Praleidžiame dar vieną baisių nujau
timų naktį, ir ketvirtadienį, Birželio 26 d., įvyko tai ko 
nei vienas likęs gyvas negalės niekados užmiršti. 

Apie 15-16 valandą stovyklą apsupo kelių šimtų rau
donarmiečių dalinys ir ėmė šaudyti į kalėjimo barakus. 
Tuoj po to pamatėme kad apie 17 prižiūrėtojų iškeltom 
rankom nusiverė raudonieji j pamiške ir ten juos sušau
dė. Pasigirdo granatos, mestos į administracijos pasta
tą, sprogimas. Netrukus raudonieji išlaužė kamerų du
ris ir, mušdami šautuvų buožėmis kalinius, įsakė visiems 
išeiti iškeltom rankom, į kalėjimo kiemą, aptvertą spyg
liuotų vielų tvora. Čia visus surikiavo ir sustatė ties ba
rakais. Apie 20 žmonių atskyrė ir pastatė prie kieme 
esančios pirties. Prie jų prijungė ir iš kaž kur atvarytų 
moterų. Kalinius buvusius gretimame dirbtuvės pasta
te suvarė i atskira buri ir pastatė prie dirbtuvės. Tuoj 
po to pradėjo šaudyti kulkosvaidžiais. Pirmiausia buvo 
sušaudyta prie pirties pastatytas būrys su moterimis. 
Kilo neįsivaizduojamai baisus klyksmas, maldavimai ir 
skaismingi sužeistųjų dejavimai. Puolėipe visi ant ke
lių ir prašėme pasigailėti. Pradėjus šaudyti i burį ku
riame aš buvau, kritau į tarpežį nepaliestas. Ant manęs 
erriuvo dejuodami ir šaukdami sužeistieji ir mirštantie
ji. Po to girdėiau sprogimus granatų mestų į lavonų 
krūvas. Tuo pat laiku pasigirdo stiprus šaudymas Pra
vieniškių stoties krvptimi, ir tuoj visi raudonarmiečiai 
iš kiemo išnyko. Aprimus šūviams, gyvieii ir mažiau 
sužeistieji pradėjo lysti iš po lavonų ir prisikelti " 

NAIKINIMAS 

Ukmerges kalėjimas. Ukmergės kalėjime Buvo nuo
latos laikoma apie liOO politinių kalinių. Vienus jų nu
teigdavo ir išveždavo; vėliau kitų pririnKdavo, ir taip ėjo 
aukos, lyg ant besisukančios juostos. Sovietų-Vokiečių 
karui prasidėjus, Ukmergės kalėjime buvo apie 130 po
litinių kalinių. Jiems visiems pavyko pabėgti, pasišali
nus sargybai. Bet vos tik kaliniai suspėjo išsivaikščio
ti, atvyKo būrys čekistų vykdyti egzekucijas. Radę ka
lėjimą tuščią, pradėjo gaudyti išsibėgiojusius kalinius. 
Laimei, jų sugavo nedaug — tik aštuonis. Tuos aštuo
nis jie Ukmergėje ir sušaudė. 

Kauno kalėjimas. Kauno kalėjime laikemi politiniai 
kaliniai buvo žudomi Petrašiūnuose, apie 7 klm. nuo 
Kauno. Prie'Petrašiūnų buvo parinktas didelis žemės 
sklypas, aptvertas murine tvora ir uoliai saugojamas. 
Tas sklypas ir buvo politinių kalinių kapinynas. Ir jei 
jis galėtų prašnekėti, atskleistų daug šiurpių scenų. 

Dažną naktį pro paslaptingus vartus Įvažiuodavo į 
"kapinyną" Kauno kalėjimo sunkvežimiai su gyvomis 
arba jau nugalabytomis aukomis. Kaip tame "kapiny
ne" žudydavo politinius kalinius, niekas negali pasaky
ti —^ iki šiol nebuvo pavykę rasti nei vieno liudininko. 
Tik iš kasinėjimų paaiškėjo kad kaliniai buvo laidojami 
krūvomis. Vienoje duobėje rasta net 29 lavonai. Gydy
tojai, apžiūrėję lavonus, rado kad jie buvo prieš nužu
dant smarkiai sumušti ir iškankinti. Daugumas jų nu
žudyta ne šuviu, o plaktuko smūgiais į smilkinį. Visas 
kapinynas — apie S ha plotas — yra nusėtas lavonų duo
bėmis, kuriose bolševikai pakasė po keliasdešimt iškarto 
geriausių Lietuvių Tautos vaikų. 

Tiksliai pasakyti kiek Lietuvių politinių kalinių bol
ševikai sunaikino per vienus metus Lietuvoje, yra ne
įmanoma. Žinoma tik tiek kad suimta buvo apie 12,000. 
Apie porai tūkstančių politinių kalinių pavyko išeiti iš 
kalėjimų karui su Vokiečiais prasidėjus. Bet nežinoma 
kiek kalinių buvo jau anksčiau į Rusiją išvežta ir kiek 
jų prieš pat karo pradžią ir karui jau prasidėjus. Spė
jama kad apie 4—5 tukstančius Lietuvių politinių kali
nių čekistai bus likvidavo Lietuvoje. 

Raudonoji mirtis pagriebė nemažai Lietuvių jau pas
kutinę bolševikų viešpatavimo valandą. Raudonoji ar
mija, besitraukdama iš Lietuvos, daug kur įvykdė masi
nes žudynes, apkaltindama žmones partizanine veikla. 
Pavyzdžiui, Birželio 24 d. Panevėžyje sušaudė virš 30 
cukraus fabriko darbininkų, .Zarasuose sušaudė virš 20 
asmenų. Ir beveik kiekviename mieste bei miestelyjė 
raudonoji mirtis paliko savo kruvinus pėdsakus. 

^ Skaičiuje^ tų kurie buvo iš Lietuvos besitraukiančių 
bolševikų nužudyti, apkaltinant juos "liaudies priešais" 
bei partizanais, randame ir 15 kunigų (kai kurie jų net 
žvėriškai nukankinti): Balčius Valentas, Pusnės klebo
nas; Lajauskas Matas, Malėtų klebonas; Daugėla Jonas, 
Stirnių klebonas; Navickas Jonas, Viekšnių klebonas; 
Balsys Vaclovas, Lankeliškių klebonas; Petriką Jonas, 
Marijampolės gimnazijos kapelionas; Juknevičius An
drius, Merkinės klebonas; Vitkevičius Pranas, Skorulių 
klebonas; Vėgėlė Balys, Veprių klebonas; Dabrila Jus
tinas, Vilkaviškio seminarijos profesorius; Tutinas Jo
nas, Palomenės klebonas; Dambrauskas Vaclovas, Kur
šėnų klebonas; Šveikauskas Benediktas, Rokiškio alta-^ 
rista; Stankevičius, Vilniaus krašto kunigas. 

KAS SEKA TOLIAU 
Pradedant sekančiu numeriu, tilps smulkmeniškas 

aprašymas kaip Maskva paruošė LIETUVOS PAVER
GI MA — apie klastas kokiomis prie Lietuvos okupavi
mo ir pavergimo eita. Dirvoje seks šie skyriai: 

I. LIETUVA KARO IŠVAKARĖSE 
1. Lietuvos politikos pagrindinės gairės 
2. Karas ir "Vilniaus problema" • 
3. Vilnius Maskvos rankose 

II. TROJOS ARKLYS LIETUVOJE 

1. Lietuvos kvietimas Maskvoti 
2. Klastos pradžia n 
3. Sutarčių projektai 
4. Trečias posėdis Kremliuje 
5. Stalino šventoji valia 
6. Lietuvos "sutikintas" 
7. Užbaigta apgavyste 

III. LIETUVOS OKUPACIJOS PARUOŠIMAS 
1. Sutartį pasirašius 
2. "Juoda katė" 
3. Pirmas prasimanytas kaltinimas 
4. Teisybė bado akis 
Po to seks kiti faktai ir atvaizdavimas visos Lietu

vių Tautos tragedijos, ką aprašo patyrę žymus Lietu
vos reikalų žinovai, patys visa tai pergyvenę ir laimin
gai iš sovietų pragaro ištrukę, — apie ką mes Amerikos 
Lietuviai norime žinoti. 

"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama k»^ 
goje, bus apie 350 pusi. didumo knyga. Knygos prenu
meratos priimama dabar — $3.00, dvi knygos už $5.00. 
Kas aukos stambesnes sumas knygos išleidimui arba iš
sirašys ją išanksto, to vardas ir anka bus italpinta kny
goje. Užsakymus siųskit tuojau: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras -
6830 Superior Ave. Cleveland 3, Ohii, 



Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

CIVILIZACIJA IR CIVILIZACIJA' 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PO LAIKRAŠČIUS 
PASIŽVALGIUS 

Karo vengimo karštligė 
'WIS dažniau ir dažniau pastaru metu tenka išgirsti kal-
* bų ir skaityti straipsnių kuriuose sakoma kad nau

jo karo žut-but reikia išvengti, nes naujas karas nebūtų 
karas tarp tautų, bet civilizacijos savižudystė. Plintant 
toms prieš-karinėms kalboms ir raštams, jų aidai jau at
siliepia kitais tonais: kadangi karo žut-but reikia išven
gti tai pirmoje eilėje reikia demobilizuoti kariuomenę. 
Juk jei nebūtų kariuomenių tai nebūtų ir karo. Tat ša
lin kariuomenė, šalin ginklai ir lėktuvai, ir tegyvuoja 
taika. Šalin kolonijos ir imperijos ir tegyvuoja visų pa
saulio tautų ir visų žmonių lygybė ir brolybė. 

Tiems visiems šūkiams beaidint ore, parenkama t 
ir pasaulio sostinė — ji businti apie 30 mylių nuo New 
Yorko mieštoj toje vietoje kur susitinka New Yorko ir 
Connecticut valstybių ribos. Tai busimoji Jungtinių Pa
saulio Tautt] Organizacijos buveinė. 

f 
Strykčiojittias apie bolševikišką "civilizaciją" 

Bet kokią civilizaciją moderniškasis šių dienų pa
saulis ruošiasi gelbėti, kokią brolybę ir lygybę naujoji 
Tautų Sąjunga rengiasi Įgyvendinti? Ar tokią kurioje 
gyviems žmonėms pjaustomi liežuviai ir išbadomos akvs, 
kurioje milijonai žmonių, vyrų. moterų ir nęt vaikų iki 
mirties užkankinami sunkiais darbais? 

Dar šiurpulingai gyvi tebėra vaizdai to kas- atsiti
ko Švedijoje, kas atsitinka užimtoje Vokietijoje, kai pa
bėgėliai varu grąžinami į Sovietų Sąjungos valdomas 
sritis. Dauguma pabėgėlių yra pasirengę greičiau mir
ti negu gryžti į Bolševikiją. 

Bet kilnusis, idealus 20-to amžiaus pasaulis nori iš
gelbėti civilizaciją. Nesvarbu kad net tą pat akimirks
nį kai Londone Jungtinių Tautų diplomatai sako sienas 
suminkštinančias kalbas, milijonai žmonių puva Sovietų 
Sąjungos kalėjimuose ir koncentracijos stovyklose ir 
tūkstančiai žuva NKVD kankinimo kambariuose. Vis-
vien, tik brolybėje su Sovietų Sąjunga grali buti išgelbė
ta pasaulio civilizacija, Ir net pačių didžiųjų valstybių 
atstovai bailiai ir vergiškai lenkiasi tos sovietiškos civi
lizacijos kure jui ir vykdytojui Stalinui. 

Veto teisė Saugumo Taryboje ir liberum veto 
|^IEK tai liečia Jungtinių Tautų Organizaciją tai ji šią

dien yra gerokai panaši į Lietuvos-Lenkijos valsty
bę jos trupėjimo laikotarpiu. Ar Saugumo Tarybos na
rių veto teisė neprimena, Ęenkiško liberum veto, kada 
kiekvienas plikbajoris galėjo atsistoti ir pasakyti "nie-
pozvaliam", ir ger iausi sumanymai griūdavo kaip iš deg
tukų dėžučių pastatytas namelis? 

Lenkai federalinės valstybės išgverimuL pateisinti 
buvo sugalvoję klasišką paaiškinimą. "Musų valstybė," 
jie sakydavo, 'laikosi netvarka. Kadangi musų valsty
bė netvarkinga., ji yra silpna, o kadangia silpna, ji nie
kam nepavojinga, todėl jos niekas nepuls ir i jos nepri
klausomybę niekas nesikėsins". 

Faktas kad bolševikai civilizacijos išgelbėjimo titu
lu gali ramiai visiems liaudies ir Maskvos, priešams pjau
styti liežuvius ir civilizacijos vardu teisėjauti Niurnber
ge, tikrai patvirtina kad Jungtinių Tautų Organizacija 
yra niekam nepavojinga. Ar užtat ji nekliudoma galės 
gyvuoti, yra kitas klausimas. Į jį atsakys ateitis. 

Keistas betgi dalykas. Tuo metu kai pasaulis ruo
šiasi įžengti į auksinį amžinosios taikos amžių, vis dėl
to neišnyksta kalbos apie saugumo reikalavimus, saugu
mo zonas ir kitas apsigynimo priemones. Sovietų Są
junga taip nuniokota šio karo, vis dėlto didžiules pini
gų sumas, viršvjančias 80% jos valstybinio biudžeto, 
skiria kariuomenės reikalams. Greta to, ji stato Euro
poje didžiules fortifikacijas, o apie kariuomenės demo
bilizaciją kaž kaip nelabai tesigirdi. Jus, . Anglai ir Ame
rikiečiai, nusiginkluokite, tankus, lėktuvus, automobi
lius ir patrankas paskandinkite vandenyje, o mes del vi-
sako apsiginkluosime ir savo sienas sutvirtinsime didžiu
lėmis fortifikacijomis. # 

Ir jų žodžiai turi efekto. Greitesnes demobilizaci
jos prašymai pilasi iš visų pusių, protestai prieš priva
lomą karo tarnybą skrenda iš visų kampų, o kareivių 
žmonos vos neužtroškino Generolo Eisenhower^, reika
laudamos jų vyrus paleisti iš kariuomenės. 

Kaip kitą sykį, Hitleriui ir Stalinui dar tebesant bi
čiuliais, komunistai kuone perplyšdami šaukė kad Prez. 
Rooseveltas nori įtraukti Ameriką į imperialistinį karą, 
nuo kurio nenukentės niekas kitas, o tik darbo žmonės^ 
taip dabar jie su gausia jų pataikūnų ir lepšių mini# 
šaukia kad reikia kuogreičiausia nusiginkluoti ir visą 
savo energiją sukaupti taikos meto kūrybai. 

Nereikia buti dideliu išminčium kad suprasti ko bol
ševikai siekia. Jie nori kad Anglai ir Amerikiečiai bu
tų silpni, kad jie patys butų stiprus, nes tik tada jie ga
lės "Įvykdyti ju nuolat planuojamą pasaulio perversmą ir 
tik tada ii e visam pasauliui galės primesti savo bolševi
kišką civilizaciją. 

Amerikai ir Anglijai dar reiliaĮingtfi 
tttiprios kariuomenės 

Šito bolševikų tikslo rifektfomet neturėtų pitefeti is 
akių Amerika ir Anglija. Jų vadai,visuomet turėtų ži
noti skirtumą tarp tikros, krikščioniškos ir bolševikiškos 
civilizacijos. Jei žmonės geriau pasirenka mirtį, o ne 
gryžimą j bolševikišką civilizaciją tai tas pavyzdys daug 
Ką pasako. 

Ne vengti karo bent kuria kaina, o sunaikinti bolše-
ivizmą ir išvaduoti žmoniją iš jo baisios grėsmės turėt 
buti pinnutinis teisingųjų tikslas. 

LffiTUVOS SOCIALI>EM(* 
KRATŲ PARTIJOS žOI)If 

Sausio 30 d. Keleivis įdėjo 
nuoseklių ir kulturingai para-
rašytą Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos žodį. Plačiau mes 
to žodžio nenagrinėsime, tik 
padarysime porą pastabų, ku
rios sykiu bus ir šioks - toks 
paaiškinimas. 

1. Nors Lietuvos socialde
mokratai aiškiai pasisako prieš 
bolševizmą, bet tuo pačiu metu 
nenurodo koks yra esminis 
skirtumas tarp bolševikiško so
cializmo ir jų socialistiško so
cializmo. Jie tik pabrėžia kad 
tuo tarpu kai bolševikai socia
lizmą primeta jiega ir teroru, 
socialistai savo tikslo siekia 
demokratinėmis priemonėmis. 

Iš to lyg ir išeina kad komu
nistų ir socialistų tikslas yra 
tas pat ir visas skirtumas te-
gludi keliuose ir metoduose ku
riais jie to tikslo siekia. 

2. 1926-1940 metų laikotar
pi jie vačlina Smetonos pusiau 
fašistiniu laikotarpiu. Jei jau 
tą laikotarpį socialdemokratai 
vadina pusiau fašistiniu tai pil
numo deliai jie jį turėtų pava
dinti ir pusiau socialistiniu. Ir 
tai ne tik todėl kad kraštas 
tuo metu padarė didžiausią 
ekonominiai-socialinę pažangą, 
bet ir dėlto kad to "pusiau fa
šistinio režimo" metu beveik 
visi žymesnieji Lietuvos social
demokratai dirbo valstybinį 
darbą ir aktyviai prisidėjo prie 
socialinės ir kulturinėe pažan
gos kūrimo. 

Štai jų vardai: J. Vilkaitis, 
J. Galinis, A. šulaitis, K. Bie
linis, Prof. Čepinskis, Prof 
Purenąs, Prof. Janulaitis, Prof. 
Stankevičius, trys broliai pro
fesoriai Biržiškos, J. Glemža 
(Pienocentro pirmininkas), )*. 
Dagys (Lietūkio direktorius), 
S. Kairys (socialdemokratų p. 
pirmininkas, visą laiką turėjęs 
aukštą vietą Kauno savivaldy
bėje) ir eilė kitų. 

"""" D I R T A 

Socialisto J. Plečkaičio gau
jos, kuri po nevykusio sukili
mo išlakstė po užsienius ir vir
toj svetimų valstybių agentais 
prieš Lietuvą čia neverta, mi
nėti. Lygiai neverta minėti ir 
jų jauniklių kurie jau pirmojo 
bolševikmečio metu nuėjo tar
nauti mokytojui Stalinui. 

3. Jei jau patys Lietuvos so
cialdemokratai pripažysta di
delę Lietuvos socialiniai-ekorio-
minę pažangą 1926-1940 metų 
laikotarpiu, butų pravartu po
rą žodžių tarti apie didyjį tos 
pažangos kūrėją — tautininką 
J. Tubelį, kurs tą pažangą vyk
dė, mielai bendradarbiaudamas 
su socialistais ir net. kai ku
riuos jų (Dagį ir Glemžą) pa
darydamas savo artimiausiais 
padėjėjais. 

šios kelios pastabėlės parodo 
kad didelę dalį socialiniai-eko-
nominio programo kurį Lietu
vos socialdemokratai planavo 
tik žodžiais, tautininkai įgy
vendino darbais. Skirtumas tik 
tas kad visam tam tautininkai 
davė savą, Lietuvišką atspal
vį, tuo tarpu kai socialistai i 
viską žiūrėdavo iš internacio
nalinio, tarptautinio, taško. 

t t t 
U. S. IŽDAS išleido sidabri

nius 10c su Prez. Roosevelto 
atvaizdu. Tas padaryta jo pa
gerbimui. Tų dešimtukų išlei
sta 22,950,000 per pirmas še
šias jų dirbimo dienas. Senie
ji dešimtukai taip pat pasilie
ka geri. 

t t t 
AMERIKOS karo veteranų 

organizacija įteikė rezoliuciją 
Washingtone, kurioje pareiš
kia kad del namų stokos ir ki
tų sąlygų j šią šalį nebūtų įlei
džiama ateiviai bent per 10 
metų. 

t t t 
MIRĖ HARRY HOPKINS, 

buvęs Prez. Roosevelto patikė
tinis, kuris net į Maskvą skri-1 

do valdžios reikalais. Jis bu-' 
vo palankus komunistams ir 
turėjo Įtaką į Rooseveltą. Jis 
mirė nuo ligos kuri buvo jį su j 
ėmus, turėjo vos 56 metus am-; 
žiaus. Iki pereitų metų Lie-, 
pos jis dar tarnavo Prez. Tru-! 
mano patarėju. 

Pabėgėliu Vargai ir Sielvartai 
Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

• ARKLIŲ ir kitų darbo gy
vulių vietą užėmus motorų jie> 
gai, pasiliuosavo tiek ganyklų 
nuo arklių ir mulių, kad gali
ma iššerti dar 18,000,000 ra
guočių. 

Bet gražus užsimojimai ir kilnus idealai, jeigu jie 
nėra paremti jiega, yra tušti žodžiai. Tat kaip tik šią
dien, kada bolševizmas graso viskam kas yra gražu ir 
kilnu, Amerika ii- Anglija, kaip tikrosios, krikščioniš
kosios, civilizacijos atstovės, turėtų buti stiprios. 

Ne kas kita kaip Amerikos ir Anglijos kariuomenės 
sutriuškino Hitlerį ir nacionalsocializmą, ne kas kita 
kaip jos saugo šiądien pasaulį nuo visiško subolševikė-
jimo, ne kam kitam kaip joms teks ir didžioji misija vi
siems laikams išgelbėti pasaulį nuo bolševizmo. Ir kuo 
stipresnės bus šių laikų kariuomenės tuo lengviau, le
miamai valandai išmušus, ios galės atlikti savo uždavinį. 

TĖVYNĖS ILGESYS 
Sudiev nespėjau draugams ištarti, 
klevinis prie kelio — 
i)- užsivėrė klajūnai vartai 
į gimtąją šalį. 

Apsmilkęs miestas. Rėkia reklamos, 
o meilė — vylius, t 

Alėjų liepos nugeltę šlaiUii 
sielvartą gilų. 

Tėvyiife motinu kaliniu Įnirštu 
svečiam pasaulyj — 
kad taip dar vėją tavo išgirsti, 
pasveikint saulę! 

Girdžiu — ten marios, mėlynos marios 
nuo tėviškės atūžia, 
sakinio kvapo neša gintarus — 
žaliuos k ran tuos sudužo — 

O ar tai tavo žydinčios akys, 
ar žvaigždės panaktines? — 
Suspind*; leidžias ir vėlei teka — 
gimton šalin vadina. 

B. Žvingilas. 

Savo korespondencijų serijo
je bendru pavadinimu "Pabė
gėlių vargai ir sielvartai" sten
giausi pavaizduoti pabėgėlių gy
venimą. Baisioji tragedija, iš
tikus Lietuvių tautą, atskala
vo Šveicarijon tik mažytę ban
gelę, vos kelis šimtus žmonių. 
Tačiau ir jų likime bei išgyve
nimuose atsispindi tautos visu
mos vargai bei sielvartai. 

Jeigu pabėgėlių gyvenimo są
lygos Šveicarijoje vienu - k i t u 
požiuriu skiriasi nuo tų sąlygų' 
kuriose gyvena tautiečiai, sa
kysime, Vokietijoje, Austrijoje, 
Danijoje ir kitur, tai vis dėlto 
juos griaužia vienodi klausimai 
i r  a b e j o j i m a i .  B e  v i s ų  k i t ų  
rūpesčių, nepaprastai sunk i a i 
žmones slegia nežinojimas, kaip 
bus ateityje. Pareinamai nuo 
budo, vieni vaizduojasi ateitį 
šviesiau, kiti tamsiau. Bet ne
galvoti apie ateitį negalima. 
Toji mintis žmogų persekioja, 
kaip šešėlis saulėtą dieną. Kur 
neisi, ką bedarysi, o — žiūrėk 
— vis galvoje maišosi užkerė
toji mintis.... 

Europoje dar neveikia nor
malinis pašto susisiekimas, ypač 
su okupuotomis Vokietijos zo
nomis, todėl neturime galimu
mo aiškinti kai kurių aktualių 
klausimų pačių pabėgėlių lei
džiamuose laikraščiuose. Vie
nas kitas spaudos numeris Švei
cariją pasiekia, bet tik pripuo
lamai. Tokiomis aplinkybėmis 
tenka kreiptis j brolių Ameri
kiečių laikraščius ir jų sve
tingose skiltyse išlieti, beta
riant, širdį, kai kada iškeliant 
klausimus kurie savaime labiau 
tiktų aiškinti pačių pabėgėlių 
tarpe. Tik, deja, ne visuomet 
tatai įmanoma, nes vienur ki
tur pabėgėlių reikalai apgau
biami kažkokiu dirbtiniu kiau
tu arha jie kaž kodėl stengia
masi "monopolizuoti". 

Visr SUSIDURIA SU 
RITFESČIU APIE LIKIMĄ 

Be abejojimo, daugiausia žmo
nės sielojasi dėl Lietuvos liki
mo. Laisvą Lietuvą ištikusi 
nelaimė privertė tukstanč i u s 
tautiečių išvažiuoti iš gimtojo 
krašto. Jeigu netrukus galėsi
me gryžti į tėviškėlę, ištrėmi
mo mėnesiai pasiliks atmintyje 
kaip sapnas, daugeliui žmonių 
— kaip šiurpus sapnas. Lie
tuvių tauta savo istorijoje yra 
patyrusi nebe pirmą tragediją, 
tačiau Visos nelaimės nepajėgė 
palaužti jos gyvasties.. Esame 
tikri kad ir dabartiniai klai
kus laikai nepakirs Lietuvio ir 
jis pasiliks tvirtas, "kaip ąžuols 
druts prie Nemunėlio". 

Bet šis įsitikinimas vis dėlto 
neatpalaiduoja nuo susirūpini
mo ne tik paliegėlio dabartimi, 
bet ir jo ateitimi. Visi pabėgė
liai turi visokeriopų kasdieninių 
rūpesčių. Tačiau, kaip jau mi
nėjome, žmonės kremtasi ir dėl 
ateities. Vargu ar kas imtųsi 
pranašo vaidmens. Vadovau
tis spėliojimais butų netikslu. 

Kai kalbuosi su pabėgėliais, 
dažnai išgirstu klausimą: Kaip 
turėtume apsispręsti? Begal
vodamas apie panašius klausi
mus, esu priėjęs tokią išvadą: 
"Tikėkime kad gryšime Į Lie
tuvą jau ryt, bet tvarkykimės, 
lyg tektų pasilikti ištrėmime 
ilgelesnį laiką"! Ar toks at
sakymas atitiks tikrovę, sun
ku pasakyti. Tokiais atvejais 
tegalima pavartoti sen% formu
lę:. Ateitis parodys! 

Kaip ten bebūtų, tačiau ky
la visa eilė klausimų dėl atei
ties, į kuriuos pamažu reikia 
bendromis jiegomis j ieškoti at
sakymo. štai kad ir toks klau
simas : 

Šveicarijoje yra vienas ki-. 
tas jaunuolis, kuris norėtų mo
kytis tokioje šakoje, kurioje 
čia nėra pritaikintos mokyklos. 
Imkime kaipo pavyzdį jūrinin
kystę. Lietuvoje neturėjome 
jūrininkystės mokyklos, tad jau
ni vyrai, norėję tarnauti Nep
tūno stichijoje, būdavo siun
čiami užsieni (Italijon, Pran-

cuzijon, Suomijon, Vokietijon 
ir t.t.). Negali buti abejojimų 
kad Lietuvai visada jurininkai 
bus reikalingi, todėl jaunų vy
rų pasiryžimas eiti į tą sritį 
turėtų buti remiamas, bent tam' 
tikrose ribose ir padarius tam 
tikrą atranką. Turint galvo
je kad Šveicarijoje tinkamos 
jurininkų mokyklos kaip ir nė
ra, tektų pasirūpinti kad vie
nas kitas jaunuolis galėtų iš
vykti kitur, pav., Prancuzijon. 

Tačiau tuojau pat atsiranda 
vienoks ar kitoks kebl u m a s. 
Broliai Amerikiečiai įgalino de
šimtims Lietuvaičių ir Lietuvių 
lankyti aukštąsias bei kitokias 
mokyklas. Lėšos ateina iš A-
merikos. Tat savaime atrody
tų kad galima butų susiderinti 
ir duoti progą suinteresuotam 
jaunuoliui negalinčiam mokytis 
Šveicarijoje, iš Čia išvykti ir 
duoti jam stipendijatoje šalyje, 
kur veikia jo pasirinktos spe
cialybės mokykla. 

Man čia terūpėjo iškelti patį 
principą. Atsakymą į jį galės 
duoti Amerikiečių centralinės 
organizacijos. Neabejoju kad 
jos tuo klausimu susidomės ir 
vispusiškai apsvarstys bei pri
ims ^atitinkamą nutarimą. 

VERTĖTŲ APGALVOTI 
ŠIS PLANAS 

Eikime dar toliau. Turime 
čia nemaža diplomuotų žmonių,; 
tačiau Šveicarijoj jie neturi jo
kios ateities arba jų ateitis ga
na problematinė. Net ir bai
gus Šveicarijos aukštąsias mo
kyklas, nedaug vilties kad pa
vyks vietoje bent padoriau . įsi
kurti. Tokiomis aplinkybėmis 
kyla klausimas, ar neverta pa
galvoti apie studentų koncen
travimą tokiose šalyse kuriose 
lengviau duodami darbo leidi
mai ? 

Iš to, be abejojimo, neseka 
kad tam tikrose srityse never
tėtų Šveicarijoj studijuoti. Bet 
mano manymu, reikėtų apsiri
boti, jeigu taip galima išsireik
šti, specifiškai 'šveicariškomis' 
sritimis. Kitiems gi gal galima 
butų parupir^i stipendijas la
biau tinkamose valstybėse. Nu
stačius planą, studentai galėtų 
i.š anksto pramokti kalbų tų 
kraštų, į kuriuos jie butų linkę 
arba kur įsikūrimo sąlygos bu
tų palankesnės. Kiek leidžia są
lygos, tektų duoti progą jau
najai kartai pasimokinti ir An-
glo-Saksų mokyklose. Rašantis 
šias eilutes dar prieš daugelį 
metų yra spaudoje reiškęs ap
gailestavimą kad Lietuvoje per 
mažai pažystamas Anglo-Saksų 
pasaulis. • 

Tokie ir panašus klausimai 
keliami pačių pabėgėlių. Kas 
čia pasakyta dėl Šveicarijos, be 
abejojimo, tam tikra prasme 
tinka ir pabėgėliams apsigyve
nusiems kituose kraštuose. Tie 
klausimai įeina i "Tremtinių 
vargu ir sielvartų" seriją. At
rodo kad šie klausimai yra ver
ti platesnio susidomėjimo. Tad 
juos ir pateikiu Amerikiečių 
Lietuviu visuomenei bei jų or

ganizacijoms. Tegu apiSVawto, 
padiskutuoja, reikalui esant — 
priima atitinkamą nutarimą. 

O ateityje teks kelti vieštK 
mon dar kitokius tremtinių var
gus bei sielvartus. 

Dr. A. G. 

Paskirtas 14 Metų 

ROOSEVELTAS 
NETURĖJO TEI
SĖS ATIDUOTI 

The Pittsburgh Press talpi
na sekančio turinio radakcijos 
straipsni: 

Išėjo viešumon kita slapta 
sutartis, Prezidento Roosevelto 
su Stalinu padaryta Jaltoje. 

Vėliausia reveliacija lie€& 
Prezidento Roosevelto prižadą 
pavesti Rusijai Kurilų salas ir 
pietinį Sakhaliną. Tuo pat lai-' 
ku Rooseveltas prižadėjo Rusi
jai tam tikrą kontrolę ant Port 
Artūro, Dairen ir Mandžurijos 
geležinkelių; Kinija jau • ir iš
pildė savo prižadą tuo atveju 
padarytą Rusijai. 

Kurilų salų sutartis buvo lai
koma slaptybėje ne tiktai nuo 
Kongreso ir visuomenės bet ir 
— sulyg Sekretoriaus Byrnes 
— nuo State Departmento. Jis 
sako kad nei jis nei Preziden
tas Truman nežinojo nieko apie 
tai iki po Japonijos pergalės. 
Vos tik savaitė laiko atgal Vei
kiantis Sekretorius Dean Ache-
son užginčinėjo tą kaip netik
rą gandą. Tačiau Rusai paga
liau priverkė kad tas butų pri
pažinta. Tikras sutarties tek
stas dar vis tebėra slaptybė. 

Mes norime nurodyti, tačiau, 
kad ta sutartis nėra privaloma 
—nei legaliai nei moraliai. 

Prezidentas Roosevelt nega
lėjo tų teritorijų atiduoti Ru
sijai, nes tai buvo ne jo nuosa
vybė kurią galėtų atidavinėti. 
Jos nebuvo nei Amerikos nuo
savybė. Tiktai United Nations 
taikos konferencija legaliai ga
li paskirstyti Japonijos terito
rijas, ir Amerikos legalis su
tikimas gali buti gautas tiktai 
sutartimi kurią Senatas užtvir
tins. 

Nėra jokios moralės prieder
mės tą prižadą pildyti, nes ta 
slapta sutartis buvo sulaužy
mas viešų pareiškimų kuriuos 
paskelbė Amerikos ir Rusijos 
vyriausybės prieš tokius teri-
torialius didinimus. Tie vieši 
pareiškimai buvo padaryti Uni
ted Nations Deklaracijoje Sau
sio 1, 1942, ir pakartotinai pa
tvirtinti Maskvos Sutartyje iš 
Lapkričio 1, 1943, ir pagaliau 
Roosevelto Jaltos raporte Kon
gresui Kovo 1, 194fe. 

Senatas privalo aiškiai pa
skelbti kad jis neprivalo priim
ti ir tvirtinti slaptų sutarimų, 
ir reikalauti kad tekstai šios ir 
visų kitų sutarčių butų tuojM 
paskelbta viešai. 

Prez. Trumarv ir Sekretorius 
Byrnes negali buti tiesioginiai 
kaltinami už Jaltos dalybas, bet 
jie yra atsakomingi už laiky
mą tų paslapčių per mėnesius 
ir už suvedžiojimą .po to kai 
jie užtiko tą skeletoną paslėp
ta kamaroje. 

Comdr. Jam.es K. .Vardamąn, 
karo laivyno- atstovas prie Pre
zidento Trumano, tapo paskir
tas 14 metų terminui į Federa-
lio Rezervo s vuldytojų tarybą. 
Jis buvo SŠC'Louis bahkieriuni. 

KIEK AMERIKA KUR 
LAIKO KARIU©-

MENĖS 
Amerikos karo vadovybė nu

statė laikyti Europoje, įskai
tant Italiją, 335,000 kariuome
nės. 

Pacifiko .salose ir Japonijo
je busr laikoma 375,000 vyrų; 
kitur Azijoje 87,000 vyrų. 

Filipinų salose paruošiama 
vietinių kariuomenė iš 50,000 
vyrų. 

Naujų- kareivių matam ruo
šiama 343,000. 

Reikmenų, ligoninių ir Opt
ra vi mo tikslams laikoma 360,-
000 vyrų ir moterų militarinė-
ie tarnyboje. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

PRIEŠAI MUSŲ NELAISVĖJE 1 

Lietuvos kovų atgarsiai Vokietijoje 

Gimiau 1900 metais Kovo men. 23 dieną, 
Sakiu aps., Bublelių vai.. Norvaišių kaime. 

1918 metais prieš pat pavasari, Vokiečių 
spaudžiamas ir norėdamas išmokti kokio nors 
amato, išvykau Į Vokietiją. Įstojau i Anglių 
kasyklą Karnap, Reino krašte Esuose (Essen). 
Šioje kasykloje dirbo daug Rusų belaisvių ir 
Staip piliečių, be to. Lenkų, Latvių ir Estų. 

Tais pačiais metais rudeni buvo dideli mi
tingai. Per tuos mitingus kalbėtojai kalbėjo 
Lietuviškai, Lenkiškai, Rusiškai ir Vokiškai. 
Visi jie ragino darbininkus gryžti į savo tėvy
nes. Kas kalbėjo Lietuviškai, nežinau, bet atsi
menu kad jisai gražiai nušvietė Lietuvos padė
tį ir pasakė kad Lietuva esanti laisva neprik
lausoma valstybė, bet Lietuvai gresiąs pavojus. 
Mane jo žodžiai labai paveikė, bet Lietuvai gre
siąs pavojus. Mane jo žodžiai labai paveikė, 
bet aš nieku gyvu negalėjau suprasti, kaip Lie
tuva galėjo pasidaryti laisva ir kas jai gali 
grėsti. 

Po kelių tokių mitingų darbininkų tarpe 
pasidarė didelis bruzdėjimas. Su didžiai pakel
tu upu stengėsi bėgti į savo tėvynes — Latviai, 
Estai, Rusai, Lenkai. Neatsilikome ir mes Lie
tuviai. Vokiečiai smarkiai nusiminė, nes nebe
liko darbininkų, o ir belaisvius turėjo paleisti. 
Kasyklų direkcija, matydama kad liks be darbi
ninkų, ėmė uoliai prašyti darbininkus svetim
šalius pasilikti ir pažadėjo net dvigubai pakelti 
algas. 

— Jusų kraštuose verda didelis karas. Kam 
jums vykti j pavojų?! — kalbino mus kasyklų 
vedėjai. — Palikite šičia, o mes jusų gyvenimą 
pagerinsime. 

Bet tokių bailių, kurie butų išsigandę karo, 
nedaug atsirado. Kasyklų viršininkai griebda
vosi visokių priemonių kad tik sutrukdytų mū
sų išvažiavimą. Man pačiam sutrukdė apie du 
mėnesius. Pažymėtina kad i Lenkiją leisdavo 
lengviau, negu į Lietuvą. 

Pagaliau išvykau. Kelionė į Lietuvą buvo 
sunki. Mane apvogė ir teko iš Eitkūnų pėsčiam 
pabėgti per sieną į savo pusę, nors visus doku
mentus turėjau tvarkoje. Į Lietuvą grvžau 
1919 metais, tuojau po Naujų metų. 

Tarnyba įguloje 
Vokiečiai dar tebebuvo ir trukdė Lietuviams 

tvarkytis. Daugelis iš jų plėšikavo. Bruzdėjo 
ir bolševikai. Teko eiti milicininko pareigas. 
Naktimis su kitais vyrais eidavome per kaimą 
ir budejome kad Vokiečiai neplėšikautų ir kad 
bolševikai neardytų tvarkos. Daugiausia buvo
me apsiginklavę lazdomis, o kai kas iš musų 
turėjo ir šautuvą. 

Į kariuomenę mažai kas stojo, nes daugelis 
smarkiai kritikavo ir juokėsi iš tų, kurie norė
davo buti kariais ir stoti prieš tokius milžinus, 
kaip Vokietija ir Rusija. 

—Atsiųs kelis Vokiečius, sukirs per kailį, 
ir bus po karių, o kitus gal dar ir daboklėn už
darys, — kalbėjo. 

Aš. nepaisydamas pasityčiojimų, užsirašiau 
Kybartuose į savanorius, pasiėmiau maisto ir 
gerus batus ir išvykau į Vilkaviškj. čia susira
dau kariuomenės dalį. Joje jau daug buvo sa
vanorių. Mums išdavė kepures, ir su jomis 
vaikščiojome pakeltu upu. 

Mus išvežė Į Kauną, čia priėmė skirsto
mojo pulko viršininkas karininkas Matulaitis. 
Kareivinės buvo be langų ir pilnos blakių. Bet 
tatai mums upo nenumušė. Mus šiek tiek ap
mokė, kaip reikia elgtis su šautuvu ir pasiuntė 
į patrulius bei sargybas. Pareigos buvo sunkios. 
Poilsio mažai turėjome, nes dažnai tekdavo per 
kiaurą naktį vaikščioti gatvėmis po visą mies
tą. 

Sunki buvo tarnyba fronte, bet nelengva 
buvo buti musii laikais ir sargyboje, nes neži
nojai, iš kurio kampo ar namo gaiėjai gauti į 
kaktą knlipką. Gerai dar kad naktimis vaikš
čiodavome po kelis, nes ir kelis užpuldavo Vo
kiečiai ar komunistai. Tamsus sulenkėję mies-
eionys. iš kurių dabar daugelis virto gana ge
rais patriotais, šaipydavosi iš musų ir vadinda
vo mus klumpiais, Jurgiais ir kitaip. 

Vieną karta, eidamas pro Aleksoto tiltą, 
susitikau apie penkis Vokiečius, kurie mane už
kabino, šaukdami: Was los, Donnerwetter! Aš. 
traukdamasis nuo jų., atkirtau: Weg verfluchte 
(atsitraukite, prakeiktieji!) Užpykę Vokiečiai 
puolė prie manęs. Aš vos spėjau ištraukti pa
rabelį ir atstatyti prieš juos. Tuo metu iii at
sirado apie 20. Apsupo mane ir paėmė už ran-

. kos. Aš šaukiu kad šausiu, bet jie nepabūgo. 
Nežinau, kaip viskas butų pasibaigę, jei nebū
tų pasipainiojęs musų karininkas. Vokiečiai 
jo paprašė kad atimtų iš manęs ginklą. Kari-

Mire A. B. Barto 
2ymus Biznierius, Dirvos (steigėjas 

ninkas paėmė ginklą ir, su manim kiek paėjęs, 
vėl jį man atidavė. Vokiečiai daugiau prie ma
nęs nesikabino. 

Po kiek laiko musų komandą išskirstė. Aš 
patekau į belaisvių stovyklos sargybą. 

Ir čia buvo daug trukumų 
Belaisvių stovykla buvo Mickevičiaus gatvė

je Nr. 1, kur dabar yra aukštesni j i technikos mo
kykla. Vėliau jį buvo perkelta į*Fredą, kur da
bar Karo aviacija, o dar vėliau į Kazlų Rudą. 
Fredos stovykloje daugiausia buvo silpni ir li
goniai. Man su Kemėža iš Daržininkų kaimo 
žaliosios vai. buvo pavestos sargybos viršininko 
pareigos. Iš viso sargyboje buvo 24 kareiviai. 
Aš vieną parą budėdavau, Kemėža antrą. 

Drabužių ir apsiavimo ilgai negavom. Mums 
sakydavo kad pirma reikia juos duoti į frontą. 
Patys sau drabužius, kiek galėdami, taisėmės. 
Buvo ir labai suplyšusių, basų. Maistas buvo 
neperblogiausias. Į sargybos viršininkus ar šiaip 
į geresnes vietas skirdavo tuos, kurie turėjo 
geresnius drabužius ir gražiau atrodė. Apgink
luoti buvome labai prastai — vien su berdan-
komis. Turėjome šautuvų su dešimties šovi
nių apkabomis. Bet kulipkos buvo vieno švino. 
Iššovus kelis šuvius vieną paskui kitą, švinas 
sutirpdavo ir užteršdavo tutą. 

Vieną kartą sužinojome kad praėjusią nak
tį sargyba sulaikė Vokiečius spartakininkus, ku
rie važiavo pas mus į Fredą paleisti belaisvių. 
Spartakininkų buvo penkiolika vyrų su dviem 
kulkosvaidžiais ir daugybe granatų. Kas su 
mumis butų buvę, jeigu jie mus, prastai apsi
ginklavusius, butų netikėtai užpuolę! Po šio 
įvykio mes gavome geresnius šautuvus ir gra
natų. 

Po kelių dienų musų komendantas padarė 
bandymą: viduryj nakties iššovė pavojų ir sekė 
kaip musų kariai mokės apsiginti. Pasidarė liūd
nas vaizdas: iš netikėtumo daug kas nustojo 
galvos, nežinojo, ką daryti, kur ir į ką šauti. 
Galėjo žūti savieji. 

Belaisvių gudrybės 
Kazlų Rudos stovykloje buvo tokių belais

vių, kurie galėjo įvairius darbus dirbti — miš-
'ką kirsti, malkas gaminti ir kit. 

Būdavo nusivarome į mišką kokius 200 vy
rų, o musų sargybos vos apie 20 vyrų. Apsto-

' jome aplink belaisvius taip kad vienas kitą ma 
tvtume ir kad per tą tarpą, kuris tarp musų 
būdavo, negalėtų belaisvis pabėgti. Kiti prižiū
rėdavo viduje kad visi gerai dirbtų. 

Rusai mažai bėgdavo, ir juos mažai dabo
davome. Jie mums pranešdavo apie kokius nors 
blogus Lenkų sumanymus. Bet Lenkai bėgdavo 
kaip tik Įmanydami. 

Vieną kartą, man bestovint sargyboje, pri
siartino prie manęs trys Lenkai ir prašė duoti 
degtukų užsirukvti. Arti savęs neprisileidžiau 
ir numečiau degtukus iš tolo. Užsirūkė, ats-
gulė netoli manęs ir ėmė mane klausinėti koks 
pas mus maistas, kokia alga ir kt. Jų tikslas 
buvo mane užkalbinti kad aš nepastebėčiau, ku
rie mano pabėgti. Nors aš kalbėjausi, bet vis 
šnairomis sekiau savo postą ir buvau atidus. 

Staiga pastebėjau kad iš kairio šono, už ko
kių 20 žingsnių nuo manęs, juda žolė. žolė bu
vo didelė, ir žmogaus joje nebuvo matyti. Įsi 
žiūrėjęs pamačiau galvą ir įsmeigtas į mane akis. 
Aš tuojau griebiau už šautuvo ir nutaikiau į 
žolėje matomą galvą. Kad šoks su riksmu iš 
žolės vienas Lenkas bėglys ir atgal. Nuo smar
kumo net apvirto ant kito, kuris šalia jo gulėjo. 
Mes abu bėglius suėmėme ir nubaudėme. 

Kitą kartą taip pat buvau sargybos viršinin 
ku. Nuvedęs belaisvius į darbą ir juos sutvar
kęs, gryžau į stovyklą. Po kurio laiko vėl ėjau 
prie belaisvių. Eidamas mišku, kokią pusę kilo
metro nuo darbo vietos, pastebėjau rėplom ei
nantį žmogų ir vis į šonus besidairantį. Aš 
tuoj šautuvą nuo peties ir tiesiog į jį. Jis at
siklaupė ant kelių ir ėmė maldauti kad aš pa
sigailėčiau jo gyvybės ir nešaučiau. 

— Kur tu eini? — paklausiau aš jo. 
— Do ojezyzny (Į tSvynę). Ten laukia 

manęs žmona ir vaikai. 
Suimtąjį nusivedžiau su savim. 
Tą pačią dieną, prieš eidamas iš darbo, pa

tikrinau visus belaisvius. Nagi, vieno stinga 
Ir šiaip skaitau, ir taip, kaip nėra, taip nėra 
Aišku kad paspruko. Nemalonus dalykas. Rei
kės eiti ir raportuoti komendantui. Užkoman-
davau visiems eiii j stovyklą. Vis dairausi, ar 
nepamatysiu. 

Man beeinant, nukrito visai mažytU medžio 
šaka. Pakėliau galvą, žiuriu — net vietoje su
stingau. Ogi pačioje medžio viršūnėje, prisis
paudęs prie medžio ir jį apkabinęs, tupi Len
kas. Pakėliau šautuvą ir du kartu šoviau vi
sai arti jo. Tik dribtelėjo Lenkas paliai mane. 
kaip maišas, iš pat medžio viršūnės. Atsiklaupė 
ir prašosi dovanojamas. Džiaugdamasis parsi
variau ir visus. 

Sekmadienio vakare, Vasario 
8j- savo namuose, ramiai mirė 
ilgametis Clevelando Lietuvių 
kolonijos biznierius, Apolonius 
B. Barto (Bartoševičius). 

Jam sekantį Balandžio mė
nesį butų suėję 73 metai am
žiaus. Gimęs Bal. 18, 1873. 

Tarp jo nuveiktų darbų yra 
prisidėjimas prie įsteigimo ke 
leto žymesnių Lietuviškų biz
nių šioje kolonijoje pradedant 
su pradžia šio šimtmečio. Tų 
biznių nekurie įsigyvavo ir pa
sekmingai veikia po šiai die
nai. 

Gimęs Pumpėnų miestelyje. 
A. B. Barto atvyko į Ameriką 
Bal. 8, 1893 metais, pagyvenęs 
Buffalo, N. Y., kur ir dabar 
gyvena du jo pusbroliai, atva
žiavo i Clevelandą 1895 metais 
su 59 centais kišenių j e. čia 
jis pavirto tokiu dideliu finan-
sierium kad mirdamas paliko 
savo įvairių turtų už kelis šim
tus tūkstančių dolarių. 

Clevelande velionis pasidarė 
ir geru Lietuviu, nes nors iš
syk buvo palinkęs į Lenkus, 
o jo pusbroliai pavirto visai 
Lenkais, jis Clevelande stengė
si kelti Lietuvių vardą aukštyn 
net ir biznio atžvilgiu. 

Pradėjęs barberiauti, vėliau 
jis įsteigė laivakorčių ir pini
gų siuntimo agentūrą ir pats 
dar prieš pirmą pasaulinį karą 
su jau mirusiu M. Sacevičium 
buvo išvykęs Lietuvon apsilan
kyti ir apvažinėjo kitas šalis. 

Vėliau įsisteigė saliuną, ku
rį pavadino "Kaunas". 

1909 metų Vasario 10 d. su
organizavus Lietuvių Taupymo 
ir Paskolos Draugiją, kuri ir 
dabar gyvuoja, A. B. Barto 
buvo jos pirmutinis kasierius. 

Apie 1916 metus įtaisė dide
lę auksinių daiktų ir brangme-
nų parduotuvę, ir tuo pat lai
ku pasiryžo padaryti didelį vie
tos laikraštį, iš mažo dviejų 
puslapių kitų leisto laikraštuko 
Santaikos. 

Jis su nekuriais savo Ameri
kiečiais biznio draugais, prikal
binęs ir kelis Lietuvus įsigyti 
akcijas, Įsteigė laikraščiui leis
ti bendrovę, kurią inkorporavo 
vardu "The Ohio Lithuanian 
Publishing Company''. Jis bū
tinai norėjo kad bendrovės pa
vadinime butų minima Lietu
vių vardas. i|a bendrovė pra
dėjo leisti Diryą 1916 metais. 
Jis norėjo kad Dirva butų ži
noma kaip lietuvių kulturos 
dirva. Jis finansavo ir Įrengė 

vadovauti jo trys sunai, Apol-
onius B. Jr., Edward ir Victor, 
rie to liko dvi dukterys, Ge

nevieve, kuri sveikatos delei 
išvažiavo į Kaliforniją, ir Syl
via, kuri baigia Ohio Štąte ko
piją* 

Jo antroji žmona mirė 13 
metų atgal. 

Velionis gyveno 233 E. 151 
st., nuo Lietuvių buvo daugiau 
atsiskyręs, tačiau paremdavo 
aukomis Dirvą, Lietuvai Va
duoti Sąjungą, o pirmiau, gy
vendamas senojoj Lietuvių ko-
onijoj apie St. Člair E. 21 st., 

visokį vietos Lietuvių veikimą 
ir parapiją rėmė gausiomis au
tomis 

A. B. Barto buvo pašarvotas 
Wilkelis Funeral Home, palai
dotas ketvirtadienį, Vas. 7 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamal
dos atsibuvo naujoj parapijoj, 
gedulo pamaldas laikė specia-
iai atvykęs jo pusbrolis kuni

gas iš Buffalo* 

A. B. Barto 
tais laikais gerą spaustuvę, ir 
pats visais laikais savo kaštais 
rėmė Dirvą, iki 1925 metais ją 
pervedė dabartiniam jos leidė
jui ir redaktoriui K. S. Kar 
piUi. Barto norėjo išleisti kuo-
daugiausia Lietuviškų knygų, 
ką Dirvos spaustuvė ir darė, 
tapdama antra didžiausia kny
gų leidykla po Chicagos Lietu
vos (Olszewskio). 

Olszewskiui Chicagoje likvi 
davus knygų biznį, A. B. Bar
to nupirko veik visą jo knygy 
ną ir partraukė į Clevelandą. 

Kartu su savo barzdaskutyk-
la ir saliunu vedė ir apdraudos 
biznius. Toliau pradėjo verstis 
ir namų pirkimo-pardavimo biz
niu ir jam viskas taip gerai se 
kėsi kad, taip sakant, buvo lyg 
toje pasakoje, ką jis palietė 
pavirto į auksą. 

1914 metais jis suorganiza 
vo The St. Clair Savings and 
Loan Co. savo real estate ope 
racijoms vesti. Vėliau tą įs 
taigą perėmė kiti, padarė iš jos 
The' Municipal Savings and 
Loan Co. A. B. Barto is jos 
pasitraukęs įsteigė The A. B 
Savings and Loan Co. Prieš 
pat depresijos laikus likvidavo 
šią įstaigą ir atsiliuosavęs nuo 
leidimo Dirvos, pasiėmė vers 
tis grynai real estate — pirki 
mu, pardavimu namų, žemės 
sklypų, ir statymu naujų na 
mų. Pradžioje šio karo jisai 
statė pigius darbininkams gy 
venti namus ir juos pardavė 
kaip jis pats sakė, "kaip karš 
tus blynus" — nespėjo pasta 
tyti, jau buvo nuperkami. 

Jo biznio palikimus paima 

NEW JERSEY LIETU
VIŲ PAREIŠKIMAS 

DARYS ATOMINĖS 
BOMBOS BANDY

MUS LAIVŲ SK.AN-
DINIMUI 

Amerikos karo laivyno va
dovybė pasiryžus daryti bandy
mus sprogdinti karo laivus ato
minėmis bombomis, ištyrimui 
kokią naikinimo jiegą turi/ato
minės bombos jurose užpuoli 
me karo laivynų. 

Bus daroma bandymai dviem 
atvejais — Gegužės mėnesį ir 
Liepos mėnesį. 

Bandymams paskirta tam ti 
kras skaičius senų laikų, kurie 
bus patalpinti prie Bikini sa
los, Pacifike, ir ten pirmame 
bandyme atominė bomba bus 
paleista iš lėktuvo 30,000 pėdų 
aukštyje, ji susprogs kai nusi
leis keli šimtai pėdų netoli pa-
viršio. 

Antrame bandyme bomba 
bus susprogdinama prie pat 
vandens paviršiaus. 

Numatyta daryti dar tre
čias bandymas susprogdinimui 
atominės bombos po vandeniu, 
submarinų naikinimui. šitam 
bandymui dar numatyta tam 
tikros techniškos kliūtys ir šis 
bandymas nebus galima daryti 
dar šiais metais. 

Amerika sutinka kad, tuose 
bandymuose dalyvautų United 
Nations komisija. 

WILLIS-KELLY REZOLIUCI
JŲ REIKALE IR AMERI
KOS LIETUVIŲ BENDROS 

VEIKLOS KLAUSIME 

Priimtas Sausio 18, 1945 m., 
New Jersey Lietuvių Veikėjų 

Pasitarime, Essex House, 
Amerikos Lietuvių Tarybai 

ir 
Amerikos Lietuvių Misijai 

f 

Mes žemiau pasirašę .New 
Jersey Lietuvių organizacijų 
veikėjai numatom kad šiuo 
momentu Amerikos Kongreso 
bei Senato balsas yra beveik 
vienintelė viltis 14ftuvai at
gauti laisvę. 

Dėlto mes nuosirdž i a u s i a 
prašome Jus, Amerikos Lietu
vių Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių Misijos vadus, kad tuo
jau pradėtumet akciją, pasiža
dėdami remti Willis-Kelly re
zoliucijas ir paragintumet A-
merikos Lietuvių visuomenę tą 
pat daryti. 

Tas duotų pilną progą šias 
rezoliucijas pravesti ir kartu 
patiektų pagrindą Amerikos 
Lietuvių Lietuvos vadavimo 
veiklą subendrinti ir net į vie
ningą darbą sueiti. 

Bendras veiklos programas 
butų tikriausias pagrindas ir 
bendram vieningam darbui. 

Taigi, prašom Amerikos Lie
tuvių Tarybos ir Amerikos Lie
tuvių Misijos subendrint veik
lą ir išvystyt vieningumą, ko 
pageidauja Amerikos Lietuvių 
visuomenė ir kova už Lietu
vos Laisvės atgavimą. 

Už pareiškimo komisiją 
Pasirašo: 

Antanas Masandukas, 
J. V. Valickas, II karo 

veteranas, 
V. Ambrozevičius, 
Kun. J. Kelmelis, 
Kazys Jasaitis, 
Valentinas Valickas, 
Juozas E. žemaitis, 
A. S. Trečiokas. 

Bausmės buvo tokios: daugiau neleisdavo-
me eiti į mišką dirbti. Turėdavo dirbti viduje. 
Kas dirbo miške ir užduotą darbą gerai atlik
davo^ gaudavo atlyginimą ir geresnį maistą. 

Lenkai ir nelaisvėje smurtą kėlė 
Rusai belaisviai buvo puikiausi vyrai. Vo

kiečiai abejutiški ir nenoromis klausydavo. Jie 
daugiausia sirgo užkrečiamomis venerinėmis li
gomis. Lenkai buvo bjauriausi. Sėdėdavo, stip
riai saugojami už spygliuotų vielų, o vis dėlto 
visokių išdaigų iškrėsdavo; per vielas su akme
nimis ar plytgaliais net patį musų komendantą 
apmėtydavo. O jau ką kalbėti apie mus, sar
gybinius kareivius. Jie dažnai nuo Lenkų nu
kentėdavo. Mėčiusį sunku buvo sugauti, nes 
paleis, būdavo, iš minios akmenį, ir žinok, ku
ris metė. 

Sargybos viršininkas vakare padarydavo 
patikrinimą ir liepdavo maldą sukalbėti. Po to 
visus suvarydavo gulti. Kek tuomet tekdavo 

iš Lenkų išgirsti visokių keiksmų piktžodžia
vimų. Net puldavo nuginkluoti. Vieną kartą 
tik Rusai belaisviai mane išgelbėjo nuo Lenkiv 

Kazlų Rudos stovykla buvo likusi nuo V( 
kiečių laikų. Narai gulėti buvo padaryti po ž( 
me. Iš viso buvo dvi eilės, apie 20 žingsnių vi< 
na nuo kitos. Kiekvienoje eilėje išsitekdav 
apie 400 vyrų. Vienoje pusėje laikėme Lenku: , 
o antroje pusėje Rusus. Vokiečių bermontinir 
kų jau nebeturėjome, nes jie buvo grąžinti Vo
kietijai. Bendrai Rusų su Lenkais laikyti negž» 
Įėjome, nes Lenkai ir juos puldavo, neduodavo 
jiems ramybės. Rusai jų bijojo. Naktimis vi
duje statė savo sargybą prie vieno ir prie kito 
galo, kur buvo inejimas. Apsiginti jiems duo-
iavom kirvius. Lenkai ruošėsi Rusus išpjauti. 
Kelis kartus juos puolė, bet nepavyko. Aš jau 
ir Vokietijoje būdamas įsitikinau kad L@akai 
labai neramaus budo žmonės. 

Petras Matulaitis. Kaunas. 1937. III. 1 
(GALAS) 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

536 North llth Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Pay More ? 

PERSONAL LOANS 
ARE LOW-COST 

EASY TO ARRANGE 
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I Nauji metai - - nauji Dirvos lapai 

( Skaitykit ir Platinki} Dirvą 1946 Metais! j 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS g 

I Prenumerata metams vis 
I KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

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

(Įdėkit į laišką $2.00 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

r«i 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio =3 
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AMERIKIEČIŲ LIETUVIŲ JSfTORIJOS 
REIKALU 

Renkama Tokiam Vei
kalui Medžiagą 

Per daugelį metų jaučiama 
didelė spraga informacinėj lite
ratūroj Anglų kalbm apie A-
merikos Lietuvius. Lietuvių 
kalba tokių veikaių, didesnių 
ir mažesnių, tiesa yra pusėti
nai. Musų laikraščių ir kitų 
įstaigų arkvvuose, Išleistose 
knygose, brošiūrose, ir kituose 
vietose randasi neįkainuojamai 
brangios medžiagos apie musų 
tautos Amerikoje gyvenimą ir 
veikimą. Įvairių srovių grupės 
yra išleidusios " savo veikimo 
metraščius, t.t., ir pavienios or
ganizacijos, parapijos, ir įstai
gos vra taipgi išleidusios visą 
eilę savo istorijos mažesnių ar 
didesnų veikalų. 

Bet ta visa istorinė medžia
ga musų kalboje yra išsklaidy
ta ir nesujungta nei viename 
pilname, bendrame istoriniam 
veikale, jokioje kalboje. 

Tokios informacinės knygos 
Anglų kalboje ypatingai pasi
gendama. Amerikos nelietuvis, 
arba šiaip asmuo norėdamas 
gauti tikslesnį bendrą vaizdą 
Amerikos Lietuvių, neturi kur 
kreiptis. Todėl dažnai jam pri
sieina tenkintis svetimtaučių 
trumpai paduotomis — ir la
bai dažnai netiksliomis infor
macijomis apie musų tautą. 

Tiesa, Amerikos Lietuvių vi
suomenę pradžiugino neseniai 
pranešta žinia kad didžiulė J. 
P. Lippincott leidykla šią va
sarą išleis Vinco Rimošaičio 
knygą Anglų kalba apie Ameri
kos Lietuvius. Bet ta knyga, 
musų žiniomis, bus novelės (ro
mano) formoje. Ji, nors bran
gus ir seniai lauktas indėlis Į 
literatūra apie musų tautą, ne
atsakys grynai informacinės is-
torijos reikalui. Apie plačiai 
išgarsintą valdžios agentūros 
WPA ruošiamą Amerikos Lie
tuvių istoriją jau keletą metų 
kaip nieko negirdima. Tas pats 
su įvairiais kitais paruoštais 
ar ruošiamais rankraščiais ta 
tema. 

Akivaizdoje šių trumpai pa
duotų faktų, mes jau pradėjo
me ruošti pirmutinę, pitną, ben
drą Amerikos Lietuvių istori
ją Anglų kalboje. Tas veikalas 
apims išimtinai Amerikos Lie
tuvių gyvenimo ir veikimo is
toriją. Jis pilnai ir objektyviš-
kai apims visas Lietuviškas 
sroves ir ideologines grupes. 
Kadangi ruošiamos knygos au
torius neturi jokių pretenzijų 
prie istoriko titulo, jis tenkin-
sis vien objekty v iškaiš faktais. 
Minimas veikalas bus tikreny
bėje informacinė enciklopedija 
apie Amerikos Lietuvius kro-
nologines istorijos formoje. 

Knyga bus maždaug 500 pus
lapių didumo. Veikalas bus 
paduotas į spaustuvę už apie 
pusantrų metų, o gal ir grei
čiau. Norėtume pabrėžti kad 
ruošiamas projektas nėra tik
tai vieno asmens išsapnuotas 
cianas, be jokio konkretaus 
lagrindo. Atitinkama sutartis 

"Jcnygos paruošimui ir išleidimui 
yra jau pasirašyta. 

Kaip pilna ir komprehensy-
vė ta istorija bus, priklausys 
tiuo pačios suinteresuotos A-
merikos Lietuvių visuomenes. 
Aišku, mes nesitenkinsim vien 
p a v i e n i ų  a s m e n ų  p a d u o t o m i s  i n 
formacijomis. nei taip pat ne
laukiant kad Amerikos Lietu
viai surinktų ir surašytų ' visą 
reikalingą medžiagą vien mu
sų sutvarkymui. Bet, šalia vi
sų autoritetingų šaltinių ku
rių bus mums galima surasti 
ir naudotis, pasiliks daug in
formacinių spragų, kurias už
pildyti turėsime prašyti Ameri
kos Lietuvių visuomenės ir va
lų ir veikėjų nuoširdžios tai-
tos. Tiktai tokiu budu bus 

galima nupiešti visos musų tau-
jos gyvenimo ir. veikimo šioje 
galyje bendrą vaizdą. 

Kokios, tat, talkos prašome 
i5 Amerikos Lietuvių visuome
n ė s  ?  S u g e s t i j ų ,  p a t a r i m ų ,  
mums gal but nežinomų infor
macijos šaltinių, prisiminimų, 
ir kokios tik spausdintos ar 
fanka rašytos medžiagos turi

ma, kuri butų naudinga ir rei
kalinga ruošiant minėtą veika-

įas tiktai liečia Amerikos 
jętuvius ir galėtų Jbut. punau-

jojama šioje knygoje, ' mums 
fra labai reikalingu. 

Pradžiai, mums patingai 
svarbu yra gauti: 

1, Visų Amerikos Lietuvių 
draugijų, susivienijimų, parapi
jų, organizacijų, įstaigų, 11, 
fietraščių. jubiliejinių leidinių, 
istorijų, t.t. 

2. Vardų (titulų) visų kny
gų aeiiurint- tokioje kalko-, 

ie spausdintų-—kuriose Ameri
kos Lietuviai yra minimi ar 
£u:>ravomi, nežiūrint kaip'netik
sli ar neobjektyviską paduota 
informacija butų: 

3. Pavienių asmenų prisi
minimų apie Lietuvių veikimą, 
k ū r i m ą s i ,  o r g a n i z a v i m ą ,  a p i e  
Lietuvių vadus ir veikėjus, t. 
t. visose Lietuviško veikimo 
srityse. 

Išanksto, tariame nuoši r d ų 
Lietuvių ačiū už moralinę pa
ramą šiam darbui, kurios ti
kimės iš Amerikos Lietuvių vi
suomenes. 

Prašome adresuoti laiškus ir 
medžiagą autoriui šiuo antra 
šu: 

Edward J. Kubaitis 
£$00 South Archer Ave. 

Willow Spring*, 111. 
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PAJIEŠKOJ1MAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 
£0 N- LaSalle Street 

• Chicago 2, 111. 

YOUNGSTOWN 

KLAIDOS ATITAISYMAS 
Užpereitame Dirvos nr. bu

vo mano pasakyta kad tarp ki
tų vykusių j Clevelandą daly
vauti Kun. Petreikio pagerbi
mo vakarienėje buvo ir Mrs. 
Quinn. Bet jai naminiai rei
kalai neleido į Clevelandą išva
žiuoti. 

Tame parengime lankėsi šie 
iš musų miesto: Stasys Marks-
Markauskas su žmona, Juozas 
Strainis su žmona, Marė Bi
shop, Victoria Kaskay iš Al
liance, K. Zack, Rožė Divine, 
Margareta Markasky ir jos du 
sunai. Albertas ir Vincas. Da
lyvavo iš čia ir keletas kitatau
čių, kurių vardai nesvarbu mi
nėti. Visi linksmai praleido lai
ką ir turėjo progą asmeniškai 
pasveikinti Kun. Petreikį, ku
ris kitados buvo Youngstowno 
Lietuvių parapijos klebonu. 

SUSILAUKĖ DAUGIAU 
ŠEIMOS 

Lietuvių parapijos komiteto 
sekretorius Alfonsas Andrews 
ir jo žmona Marė Sausio 16 
susilaukė savo šeimoje dar vie
no nario, gražaus sūnelio. Jie 
iki šiol turėjo tik vieną duk
terį, kuri dabar susilaukė bro
lelio. 

Vincas Markasky, pasinau
dodamas streiko nedarbu pasi
davė į ligoninę smulkiai kojų 
elemento operacijai. Linkiu 
jam greitai pasitaisyti. 

Liet. Moterų Siuvėjų Klubas 
išsirinko naują sekretorę, Ma,-
rę Bishop-Biskupaitienę. šis 
klubas jau senai gyvuoja ir 
daug prisidėjo prie Lietuvių 
parapijos finansinio parėmimo 
savo aukomis ir darbais. 

Daugiau iš Lietuvių socialio 
gyvenimo nieko čia negirdi
ma. Čia nėra "tarybų" nei ki
tų organizacijų Lietuvos gel
bėjimui, o gal šio miesto Lie
tuviai nesiinteresuoja traginga 
Lietuvos padėtimi ? Rep. 

Trys Veršiukai 

šiame vaizde parodoma trys 
Veršiukai kuriuos atvedė vieno 
ūkininko karvė, ukėj prie Ave-
rill, N. Y. 

JONAS G. 
POIiTJER 

i. i e t u v i s 

VaUayotoj 

\ ^ Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

m East 123rd 3L 
Telefonas POtomac 6899 

Moel^eliunaitė, Natalija, gy
venusi Philadelphia, Pa. 

Monkevičiene-Retkute, Mari
jona, duktė Prano, kilusi iš 
Aukšt. Panemunės V. 

Mundeikiai, Adolfas ir An
tanas, sunųs Jurgio, kilę iš Va
balų k., Baigogalos v., Kėdai
nių a. 

, Murauskas, Vincas, kilęs iš 
kiaulių ap. 

Nakvosas, Jonas, suhus Ado
mo, kilęs iš Oželių k., Panevė
žio ap. * 1 

Narbutas, Leona& kilęs iŠ 
Lyduvėnų. 

Nargilavičius, Kazys, sunus 
Kazio, kilęs iš Volučių, Dot
nuvos ap. 

Navarskas, Feliksas, sunus 
Stasio, kilęs iš Kupiškio, gy
venęs New York, N.Y. 

Navickai, Ignas ir Antanas, 
kilę iš Viekšnelių k., Luokės 
v., Telšių a., gyvenę Chicagoje. 

Navickas, Karolis, sunus Ka
rolio, kilęs iš Trumpaitėlių k., 
Gruzdžių v., Šiaulių a., gyve
nęs New York, N. Y. 

Navickis, Kazimieras, kilęs iš 
Kuršėnų v., Šiaulių ap., gyve
nęs Bayonne, N. J. 

Naudašas, Kazys, kilęs iš En-
driškių k., Šiaulių a., gyvenęs 
Chicagoje, 

Neimaniutė, Ona, duktė Kon
stantino, kilusi iš Lazdijų v., 
Seinų a., gyvenusi Boston. 

Nikantas, Jonas, sunus Jono, 
kilęs iš Radviliškio v., gyvenęs 
New York, N. Y. 

Norhutas, Mateušas, kilęs iš 
Gylių-Viduklės ir gyvenęs Cam
bridge, Mass. 

Norušas, Vincas, gyvenas 
Shenandoah, Pa. 

Norvilai, kilę iš Smilgių k., 
Gargždų v. 

Novickaitė, Ona, duktė Vik
toro, gimusi ir gyvenusi Chi
cagoje. 

Pačesas, Adomas, sunus £<l 
va r do j klęs iš Birštono v„ Aly
taus ap., gyvenęs New York, i 
N. Y. 

Padvaiskai, Jonas ir Pranas, 
kilę iš Sabališkio-lgnalino ir 
gyvenę Chicagoje bei Kanado
je 
Paciulevičienė-Kelinelytė, Mor

ta, duktė Jokūbo, Kilusi iš Mi-
kališkės k., Kapėliamiesčio v., 
Seinų ap. 

Pakalniškaitė. Marija, duktė j 
Jurgio, kilusi iš Juodupės k., I 
Veviržėnų v., Kretingos ap., gy- j 
ve nu si Chicagoje. j 

Pakut, Jonas, ir Kasparavi- į 
čiutė Bronė, ir jų vaikai Balys, j 
Bronė ir Apolonija. į 

Palubinskienė-Hamoškaitė,4Ag- j 
nieška, ir jos sunus Edvardas, 
kilusi iš Padėvimo k., Liudvi- j 
navos v., Marijampolės a. 

Pankiene-Veršelytė, Sofija, ki-j 
lusi iš Rokiškio ap., ir gyvenusi! 
B r o o k l y n ,  N . Y .  >  J  

Paškauskas, Simas, kilęs is į 
Kumečių k., Lankeliškių v., Vii- į 
kaviškio a.- j 

Paulius, Antanas, sunus Flo- Į 
f i jono, kilęs iš Skiručiu k., šihr-, 
vos v., gyvenęs Water bu r y, į 
Conn. ^ I 

Petrauskas, Povilas, sunus, 
Simano, kilęs iš A. Panemunės 
ir gyvenęs Binghamtcm ar -pi
na.šiai. 

Pctrvla, Antanas. 
Pilibaitė, Petronėlė, kilusi iš 

Gudelių, Plungės ap. 
Plečkaitis. Pijus, sunus Vin 

| r o, klęs iš Badavičiu k., Ketur
valakių v.. Vilkaviškio ar>. 

Pocius, Vincas, sunus Petro, 
kilęs iš Barni:alų4Cruopių, gy
venos Pittsburgh, Pa. 

PoAkaitč, M«rtn, kilusi iš Alk-
snupių k., Šeduvos v., Pane
vėžio a. 

Povilaičiai, Antanas ir Vin
cas, kilę iš Pajautulės bažnyt
kaimio, šakių ap. 

Povilaitis, Pilypas, kilęs iš 
Gruzdžių v., šiaukių a. 

Povilonis, Petras, arba jo šei
mom nariai, kilęs iš žaliavarlių 
k., Kryklinių v., Panevėžio ap
gyvenęs Brooklyn, Ny Y. ir gal 
Boston, Mass. 

Pukenis, Justinas, kilęs iš 
Liūdiškių k;, Anykščių rv...-'Ute
nos a., gyvenęs Chicagoje. 

Pupkevičiutė, Gene, gimusi ir 
au irusi Chicagoje. 

Puodžiunas. Jonas, kilęs iš 
Vėriškių k., Šeduvos v., Pane
vėžio a. 

Purvenas, Juozas, sunus ma
to, kilęs iš Dvarionių, Anykš
čių a#-* gyvenęs Brooklyn, *N. 

Jis nužudė 26 Clyde Beatty Žavės Minias laike Grotto Cirko PASAKOJA KAIP 
RUSAI LEIDO VO
KIEČIAMS ŽUDYTI 

IENKUS 

Idaho valstijos kalėjime sė
di šis senis, 80 m. amžiaus, H. 
Orchard, nuteistas iki gyvos 
galvos. Jis 40 metų atgal bu
vo nuteistas už nužudymą Ida
ho gubernatoriaus ir 25 kitų. 
Kalėjime jis "atsivertė", skai
to šventraštį. 

Ruošiasi Televizijai 

1 Ruošiantis aprūpinti televiziją sa
vo teritorijoje, The Ohio Bell Tele
phone Company tariasi su radio 
stotimis ir kitais ištyrimui kas in-
teresuotųsi tuomi, kad galima bu
tų patirti iki kiek toks patarnavi
mas galės buti reikalingas. 

Žiūrint sulyg sąlygų, bus panau
dojama įvairios priemonės perleidi
mui plačios eilės bangų kurių tele
vizija pareikalauja. 

"The Bell System planuoja pa
naudoti visokias priemones kurios 
prisidėtų prie atsiekimo pageidauja
mų pasekmių", pareiškė F. P. Mer
rick, Ohio Bell Idivision commercial 
manager. 

"The Bell jau ir taip turi suvirs 
20 metų patyrimo operavime garsi
nių radio tinklų ir dabar turi apie 
135,000 mylių radio programų leidi
mų ryšių, kurie sujungia radio lei
dimų stotis visose šalies dalyse. Šis 
patyrimas pagelbėjo telefono žmo
nėms pasiruošti problemoms kurios 
inoina Į  te levizi jos  te ikimą." .  

Ci 

Garsus Clyde Beatty, žymiausias laukinių žvėrių lavintojas cirkų 
•istorijoje, parodomas viename savo vaidinime su žvėrimis. Ši scena 
yra tik viena iš daugybės Beatty's įdomių perstatymų Grotto 3 Dalių 
Cirke, Public Auditorium, Vasario 11 iki 24, Clevelande. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
LATVIJOS ATSTO

VYBEI 
(PER Dili VA) 

Man teko matyti Gruodžio 
mėn. 1945 "Latvian Informa
tion Bulletin, issued by the 
Latvi na Legation, Washington, 
D. C." 

Pirmoje vietoje jame metasi 
į akis: Facts about Latvia, ir 
šalia to padėtas Baltijos pajū
rio valstybių žemėlapis, ku
riame Lietuva parodyta be 
Vilniaus, įsprausta tarp juros 
ir Lenkų koridoriaus, kurio 
plotis pernelyg išpustas. 

Gal but, tą žemėlapė nepasi
darė pati Latvių Legacija, bet 

kad tas žemėlapis favorizuoja 
Pilsudskio laikus tai atrodo 
neabejotinai. Gal gi Vilnius 
Latviams tebėra Lietuvos 'spe-
cialine problema', kaip prieš 
karą? Jei taip tai LatviQ iš
tikimybė Lenkų užgaidoms ne
gali tarnauti Lietuvių - Latvių 
draugystei, del kurios Dr. Jo
nas Šliupas daug dirbo. 

J. Uudminas. 

Laukia Didelio Darbin
gumo po Streikų 

Šiais metais tikima didelio 
darbingumo visoje šalyje, kaip 
tik pasibaigs didžiųjų streikų 
bangos. 

Tikima kid dauguma reik
menų bus išdirbama plačiu ma
stu apie Birželio mėnesį. 

Šildykit Samo Namus 

Automatiškai su Moncrief 
GASU ^ ALIEJUM ^ ANGLIM 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O-

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

JUx\ 

THE MAY CO. 
o 

KASDIENINIAI 

U II i nes Reikmenys 
D* 

ŠVELNUS VONIOS ŠLUOSČIAI '1 ^ j 
-n 

" M 

t 

by C»IM*on 

Stori, gerai sugerianti šluosčiai kurie su
traukia kiekvienų vandens dalelę. Žino
mo "Cannon" išdirbystės ir ilgai bei ge
rai laikys. Mėlynos, rožinės, žalios, auk
so, pydės spalvų su kitokių spalvų apva
dais. 

(I'aiMi ar Tėkfcfonu Užsakymai Nei 

• >^5- \ 

BALTAS VATOS FLANNELS 
VILNONIAI BLANKETAI 

"Fieldcrest" 

28c yardas 

KUfikštas, baltos vatos 
flannel . . tos rūšies ką 
taip laukėt darymui pa
klodžių, naktinių marš
kinių, šiltų apatinių ir 
aprišalų. Geros rūšies. . 
27 colių pločio. 

(Gaila, Paštu ar Telefonu 
Užsakymų Nepildom) 

PLASTIC VQNJQS UŽDANGA 

Miero.s 72x90 
coliu 16 .95 

Tai keturi ir pusė svarų 
minkštos, pukuotos tik
ros vilnos. . . tikram lo
vos šiltumui miegant. Ro
žinės, žalios," aukso, mė
lynos, ar rudos spalvų, 
pu 6-colių satino apve-

* džiojimu. 

PRINT LUNCHEON TIESALAI 

litUi 

3-95 

Permatomi plastiški už
dangalo. . . neperšlam

pami ir , nepertyškami. 
Roįinėt:, žalios, mėlynos, 
pyčės, aukso, baltos spal
vų. 

Pritaikytos Kaukšlytos 
Langinės $3.95 . pr. 

ct: 
..jC C r*' * «V. 

Mięros (J0x80 
«oliy 

!.98 

m 

pavasarinis tonikas 
jusų pusryčių ar užkan-

^džių stalui. Gražaus flar-
įjį bo ir geros rūšies vati-
> j nes medžiagos gausiai iš-
•fr margintos gėlėmis. ~ 

Gen. T. Bor-Komorovski, si* 
vu laiku pragarsėjęs Varsav« 
sukilimo prieš Vokiečius va
das, parašė knygą "The Un-
eonquerables", kurioje nupasa
koja kaip Molotovas ir kvig* 
lingas Osubka- Moravskis 1944 
m. Liepos mėnesio pabaigoje 
per radio ragino Lenkus sukil
ti prieš Vokiečius ir kaip po 
to, kai sukilimas buvo įvykdy
tas, Rusai paliko Lenkus Vo
kiečių malonei. 

Sukilmas, kurs tęsėsi G3 die
nas, Vokiečių buvo žiauriau
siomis priemonėmis numalšin
tas : ištisos miesto dalys buvo 
visai sugriautos ir apie 250,-
000 žmonių užmušta. 

Bolševikai, kurie prieš suki
limą jau puolė Varšavą, sukili
mui prasidėjus, puolimą susta
bdė. Po 40 dienų jie puolimą 
vėl pradėjo, net užėmė Varša-
vos priemiestį Pragą, bet to
liau nežygiavo ir leidp Vokie
čiams likviduoti Lenkus mies
to centre, anapus Vyslos. 

Sovietų komandoje prieš Vo
kiečius kariavę Lenkų daliniai 
norėjo eiti Varšavos sukilė
liams į pagalbą, bet bolševikai 
juos visus apsupo, nuginklavo 
ir išsiuntė Rusijos gilumas. 

Generolas Bor nupasakoja 
kaip Rusai Lenkijos vyriausy
bei Londone ir Lenkų požemiui 
statė vis didesnius ir didesnius 
reikalavimus ir kaip galų ga
le vien iš bolševikų bernų su
darytą Liublino komitetą jie 
paskelbė Lenkrjos vyriausybe. 
Paskui, Rusai pareikalavo kad 
tas komitetas sudarytų Lenki
jos vyriausybės branduolį, o iš 
keturių didžiųjų Lenkijos par
tijų į vyriausybę tebūtų pa
skirta po vieną atstovą. 

Šiądien tas komitetas jau 
yra Amerikos ir Anglijos pri
pažinta Lenkijos vyriausybė. 

Taigi visos Lėnkų kovos ir 
visoki sukilimai visvien negrą
žino Lenkijai nepriklausomy
bes, ir vietoje Hitlerio savo le
teną Lenkijai uždėjo Stalinai 

Juozas Zemgulės 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GAL1F. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės Į 
P. J. KERŠIS, del apkainavi-
nio, ko visada reikalauja ap-
(1 raudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

P. J. KERŠIS 
(>09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 
I^nrmmtnr* 

I ~1 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Marguti", komp. 
A .  V a n a g a i č i o  l e i d ž i a m ą  m u 
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

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

Chicago, 11|» 
v / 

1 

W 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

Kaip tik jusų prenun^B-
rata už Dirvą baigiasi, 
priimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
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IŠKILMINGAS LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS 28 METŲ SUKAKTIES 

MINĖJIMAS VASARIO 16 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 1-mas Clevelando Skyrius 
rengia Sukali tuvių Vakarienę, Hotel Sovereign, 7 vaL 

Svarbiausias kalbėtojas — Hon. Michael A. Feighan 

M I R I M A I  
APIE A. B. BARTO 
(BARTOŠEVIČIAUS); 

mirtį skaitykit platų apra
šymą ant 6-to pusi.) 

Išsiųsta Tūkstančiai 
Svarų Rubų ir Maisto 

Michael A. Feighan 
Kongreso Atstovas Michael 

A. Feighan (Ohio, 20-to Dis-
trikto), specialiai atvažiuos iš 
Washingtono dalyvauti Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Clevelan
do skyriaus rengiamame Lietu
vos nepriklausomybės minėji
me. 

Clevelandietis Atstovas Mi
chael A. Feighan ne syk) Kon
grese yra pasisakęs už mažų 
tautų teises ir visuomet rodė 
didelio palankumo Lietuviams. 

Pereitų metų pabaigoje At
stovas Feighan drauge su ki
tais Kongreso atstovais važi
nėjo po Europą ir tyrė vietos 
sąlygas. Europoje jis išbuvo 
40 dienų. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Clevelando skyriaus parengime 
Vasario 16 vakare, Atstovas 
Michael A. Feighan bus svar
biausias kalbėtojas. Jis kalbės 
apie Edward A. Kelly rezoliu
ciją, apie jos reikšmę Lietuvos 
nepriklausomybės utkurimui ir 
apie mažu tautų teises apskri
tai. Taipgi papasakos savo įs-
pudžius iš kelionės po Europą. 

Greta Atstovo Feighan, iškil
mingame Lietuvos Nepriklau
somybės sukaktuvių minėjime 
dar pasižadėjo dalyvauti visų 
didžiųjų Clevelando laikraščių 
redaktoriai. 

Minėjime turėsime ir mažą 
muzikalinę programą, kurią at
liks pianistė Birutė Smetonie
nė. 

Visi v ie tos  i r  apielinkiu Lie
tuviai širdingai kvečiami tame 
minėjime dalyvauti. Minėjimo 

Visų # trijų B ALF skyrių 
į bendras rubų ir maisto vajus 
I baigsis Vasario 15. Iki tai die-
I nai galit dar pristatyti rubus j 
| Lietuvių salę, arba Dirvos re-

į dakciją, pas P. P. Muliolj, arba 
j i parapijas. 
j šio vajaus pirmas siuntinys. 
: :<4 ribuliai su rūbais ir maistu, 
išsiųsta Vasario 4 į B ALF san
dėlį Brooklyn, N. Y. 

Runų pakuotojai sako, šiuo 
atveju Clevelandiečiai padova-

| tojo dikčiai Įvairių gerų rubų, 
! avalų, na ir daug gauta maisto 
!  dėžutėse. Už tai aukotojams 
didelis ačiu. 

Kurie neturit rubų galit nu-
pirkt ir atnešt maisto dėžutė
se. Dar geriau, aukokit pini
gais, vietos komitetas geriau 
žino koki maistą reikia pirkti 
ir siusti. 

URBANAVIČIUS (Urban) Jo
nas, 73 m., nuo 917 E. 70th 

St., mirė sekmadieni, Vas. 3, 
palaidotas trečiadienį, Kalva
rijos kapinėse, pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Paliko žmona, Petronėlė, sū
nus Petras, 3 dukterys: Pet
ronėlė, Mrs. V. Sepic, ir An
toinette. 

Vienas brolis, Antanas Urba
navičius, gyvena Pow h a t a n 
Point, Ohio. 

Lithuanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448« 

ARE SADISTS American HEROES 
by JULIAN OLLENDORFF. 

AUK A MAISTUI 
LVS 1-mas skyrius savo su

sirinkime Vasario 1, apkalbė
jo įvairius reikalus, naujų na
rių vajų, Vasario 16-tos vaka
rienę, ir neužmiršo Lietuvos 
paliegėlių: nors LVS tik iš vi
suomeniškų aukų darbą gali 

DAR APIE KATRĘ MILIAU
SKIENĘ 

Sausio 24 d., kaip buvo pra
nešta, mirė Katrė Miliauskie
nė, Bartuškiutė. Iškilmingos 
bažnytinės pamaldos atlaikytos 
šv. Jurgio bažnyčioje, su tri
mis kunigais, ir į Kalvarijos 
kapines palydėjo ją daugybė 
žmonių. ! 

A.a. Katrė Miliauskienė, nors I 
šioje šalyje buvo gimus ir au
gus, bet mylėjo savo tautą ir 
dirbo jos reikaluose iki jos jie-
gos leido. Ji gerai vartojo 
Lietuvišką kalbą ir ją gerbė. 
Jaunose dienose buvo gera dai
nininkė ir chorvedė ir cUtug 
darbavosi visame Lietuvių vei
kime. To paties išlavino ir 
savo dukterį, Adelaide, kuri ir
gi gera dainininkė ir darbuoja
si vadovaudama moterų chorą. 
Jos duktė taip pat su Lietu
viais darbuojasi, velionės vy
ras, Antanas, Ispanų-Amerikos 
karo veteranas, visą laiką da-varvti, bet iš savo kasos pa- , . T • J. • • 

skyrė $10 pabėgėliams maistui tE 
pirkti, ir Alekas Banys pridėjo 
S2, prie to Dirva dar dadėjo $5, 
tos aukos perduodamos į B ALF 
bendro vietinio vajaus komite
to fondą. 

Per Aleką Banį Į LVS 1-mą 
skyrių Įsirašė dar du nauji na
riai : Margaret Sėlius ir Alekat? 
Lincevičius. 

deda darbu ir aukomis Lietu
vių reikalams. 

Ramiai ilsėkis Lietuvos duk
tė, Amerikos žemelėje. P. S. 

KĄ VAŽIUOTOJAS 
TURI ŽINOTI 

Faktas kad tu važinėjai au
tomobiliu per dešimtį metų ne
reiškia jau kad esi geras važi
nėto jas. Geras važinėto j as yra 
tas kuris žino trafiko taisykles 

| ir tvarką ir prisilaiko ių visa-

PADĖKA 
Mirus musų brangiai ir nu

mylėtai motinai ir žmonai Kat
rei Miliauskienei, šiuomi ačiuo-
jame gerb. klebonui Kun. Vil-
kutaičiui, jo asistentams Kun. 
B. Bartis ir Kun. B. Ivanaus
kui už atlaikymą gedulingų 
pamaldų; Kun. Bartis už atva
žiavimą į namus kai velionė sir
go, ir Kun. C. Petreikiui. 

Toliau, ačiu laidotuvių di-
! rektorei Dellai Jakubs, grab-
nešėms A. Vilčinskienei, A. Di-
džiunienei Stellai Baker ir kt. 
Taipgi tiems kurie gėles pri
siuntė, ir visiems kurie dalyva-

Taking into consideration the 
changes that are taking place 
and the things that are being, 
done to make life better for 
all of us in every sector of 
the world, don't forget that 
every one of them is an achie
vement of war and peace. Yet 
behind them lies the driving 
power of relentless warfare. 
War against tyranny, against 
waste of land and human en
ergy, as well as time. War 
causes the waste of precious 
human lives and of resources 
that are the world's future. 
Most vital of all the natural 
resources is, the earth itself, 
the soil. For centuries man 
has used this source for pro
ducing the very road he can
not do without. Yet it has 
"been abused constantly by wan
ton bloodshed! 

Man calls for knowledge' ol 
protecting the worid from war, 
from abusing the very soil that 
cathers to giving him the food 
for life. Still the problem of 
how to stop the constant urge 
of man to conquer all the 
earth possible, remains. 

Man insists seeking glory, 
by conquering to satisfy sel
fish, egotistic motives. They 
allow the destructive passions 
of anger, hatred, and revenge 
control their lives. It is the 
normal reaction that when a 
chance of glory, or becoming 
master of more than his own 
possessions presents itself — 
man reaches for it, and aims 
to achieve his desire of the 
greater human possession. His 
desire then overpowers his con
science. therefore the means 
right or wrong make no dif
ference, as long as his desire 
is fulfilled. 

The world harbors men who 
are not satified unless they 
have the upper hand. They 
take pleasure in securing their 
possessions, by frightening, or 
t e r r i f y i n g  t h e  w e a k e r  t h a n  
themselves, not only mentally 
but physically. They watch 
their actions, willfully .and ev
en happily. Such men are to 
us known as SADISTS. 

Is it likely that those per
sons who occupy Lithuania, 
Latvia and Estonia, by force, 
are plain, human, loving peo
ple? Is it human, or natural 
to attack a weaker power than 
oneself, and to terrorize until 
they not only are weakened, 

strong, made slaves by might 
of superior army." 

Also the passage from the 
great Shakespeare's King Hen
ry VI: 

"For though usurpers sway 
the rule awhile, 
Yet heavens are just, and 
time suppresseth wrongs." 

F. M. S. 

ANOTHER SECRET 
DEAL! 

(Reprint of Pittsburgh Press) 

Another secret agreement by 
President Roosevelt and Mar
shal Stalin at Yalta has come 
out. * ' 

The latest revelation con
cerns President Roosevelt's la
test promise to give the Kurile 
Islands and South Sakhalin to 
Russia. At the same time he 
promised Russia some control 
oi: Port Arthur, Dairen and 
Manchurian railroads; and Chi
na has since made good on 
that, agreement in her treaty 
with Russia. 

The Kuriles deal was kept a 

.OSTHUMOUSLY a Silver Star was 
awarded to Pvt. Willis V. McFarland, 

St. Louis, Mo. When attempting to establish a beachhead on the Rapido 
River, Italy, Pvt. McFarland's unit was halted by enemy artillery fire. 
Dropping to the ground, he crawled over the shell-blasted shore to cut 
barbed wire, discharging his automatic rifle as he went. Thus he ad
vanced through barbed wire entanglements until severely wounded. He 
five his life fighting to free Italy, and the purchase of War Bonds will 
hvln continue that fight until all of the world is liberated from the Axis 

U. S.  Treasury Department yo\e. 

mine, and for the U. S. Sen
ate to ratify. 

Meanwhile the Senate should 
make clear that it is not bound 
by secret agreements, and in-

~ sist that the texts of this one 
•?ecre1:,n0t..0"!?' c°n8,ess and all others be made public 

^ I at once. President Truman 
Byrnes j pn(j Secretary Byrnes cannot 

and the public but 
cording to Secretary 

da. Prie žinojimo parašytų įs
tatymų yra dar daug ypatybių vo šermenyse, pamaldose baž-

veju kurių įstatymų knygos 
neapima. Atsakymas į šias 

tikietus galima įsigyti Dirvos | trafiko problemas yra vartoji-

kurios^ apsireiškia trafiko at- Į nyčioje, ir palydėjo Į kapines 
Antanas Miliauskas, 
Adelaide Miliauskaitė. 

redakcijoje, EN, 4480, arba i šalto proto ir mandagumo 
pas rengimo komisijos narius: h^as išvengė daug nelaimių. 
P. J. žiuri, Dr. S. Tamošaitį, ( žinojimas sekančių penkių 
J. Urbsaitį, M. Samienę, J. Sa- j ^Jausimų trafiko srityje pada-
lasevičienę, Z. Mudrauskienę h* rys jus gerais važinėtojais. čia 
Aleką Banį. Kaina $2.50. Ti- paduodami keli klausimai ir 
kiotai turi bu; i i igvti 
to, nors trimi 

^nks-
lionoims. 

SUSIRINKIMAS 
Mažų Namų savininki; susi

rinkimas bus laikomas imHa-Įkad pėkstieji ir vaikai gali pa
dienio vakare, Vasario 13, nuo įdaryti klaidą gatvėje, todėl va-

paduodami 
atsakymai kuriuos automobilis
tas turi teisingai žinoti. Ku
rie nežino, tie gali buti apytik
riai kaltininkai trafiko nelai
mių. 

1. Saugus važinėtojas tikisi 

7 :'.}<) vai., Lietuvių salėje. rVa-
šomi dalyvauti visi Lietuviai 
turinti nuosavybę, ateikit pri
sirašyti kurie dar nepriklausot 
į šią organizaciją; mokestis 
labai žema, tik vienas dolaris 
metams. Lankant šiuos susi
rinkimus laikas nuo laiko gali
ma daug ko patirti savo nau
dai. Kviečia 

Naujas pirm. P. P. Muliolis. 

"A BELL FOR ADANO", 
scenos veikalas, statomas su 
gerom pasekmėm Plav House 
Drury Theatre. Dalykas eina
si Italijoje, šio karo bėgiu, ja
me vadovaujamą moterišką ro
lę vaidina vietos Lietuvaitė, 
Helen Butkus. 

UGNIS sunaikino katalikiš
ką senelių prieglaudą, Jennings 
Home, Garfield Heighs. Žuvo 
13 senelių. 

Gaisras taipgi sunaikino ka
talikišką mokyklą Villa Ange-
I, 17001 Lake Shore blvd. 

TRAFIKO nelaimėse šymet 
jau užmušta 16 asmenų. Per
nai iki Vasario 5 buvo užmuš
ta tik 4. 

žiuoja pro juos lėčiau taip kad 
galėtų laiku sustoti jeigu rei
kalinga. 

2. Rankų signalai laikomi 
butini saugiam važinėjimui au
tomobiliu. 

3. Saugus važinėtojas visa
da pasitiki kad kitas važiuo
tojas prisilaikys šviesų ir žen
klų pakelėse. 

4. Sukimas i kairę ant ke
turių eilių vieškelio turi buti 
daromas iš eilės artimiausios 
prie centro. 

5. Dauguma skerskelių ne
laimių negalimos išvengti. 

Atsakymai: 1—Teisinga; 2 
—Teisinga; 3—Klaidinga; 4— 
Teisinga; 5—Klaidinga. 

KAS platina Dirvą — 
platina apšvietę. 

tajs 

DEL STREIKŲ, bed a r b i ų 
skaičius šią savaitę Clevelande 
siekė 115,000. Užsitęsęs plie
no streikas grąsina sulaikymu 
darbu tūkstančiams kicą dar
bininkų. 

DIENRAŠČIŲ streikas, už
sitęsęs 32 dieir.s, baigėsi Va
sario 5, ir seKančią diena pasi
rodė visi trys vietos mėnraš
čiai. Susitarta daugeliu pun
ktų, o algų klausimas palikta 
taikymo tarybai. Tą galėjo 
padaryti ir pat pradžioje ir ne
streikuoti. 

MIESTO taryba po audrin
gų diskusijų sutiko leisti pada
ryta "tag day" rinkimui aukų 
streikeriams, tačiau Mayoras 
Burkė tam nepritarė ir vetavo, 
nedaleisdamas tag day rengti. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

from the State Depart m e n t. 
He says neither he nor Presi
dent Truman knew about it 
until after V-J Day. Only a 
week ago the Acting Secretary 
of State, Dean Acheson, was 
denying it in good faith. But 
the Russians finally forced the 
revelation. The actual text of 
the agreement still is secret. 

We point out, however, that 
the agreement is not binding, 
either legally or morally. Presi
dent Roosevelt could not give 
that territory to Russia be
cause it was not his to give. 
Nor was it the property of the 
United States. Only the Unit
ed Nations peace conference le
gally can dispose of Jap terri
tory, and United States legal 
assent can be obtained only by 
a treaty ratified by the Sen
ate. 

There is no moral obligation 
involved because the secret deal 
was in violation of the bind
ing public commitments made 
by the United States and Rus
sian governments against such 

be biamed justly for the Yalta 
deals, but they are responsble 
for the months of secrecy and 
deception since their discovery 
of the skeleton in the closet. 

physically but mentally, to in- territorial aggrandizement. Such 
duce suicide, so as to destroy! commitments were contained in 
a countrv? Let us remind i the United Nations Declaration 
these Sadists, that as long as of Jan 1, 1942, and reaffirmed 
there are peace-loving, G o d-1 several' times, notably in the 
fearing men, they will fight 
to the bitter end to preserve 
truth and justice! No mat
ter how much earth they con
quer, nor how much glory they 
think they have attained, they 
have not Won! 

Remember the words of the 
great Euripides: 

"How many little States that 
serve the gods are subject 
t o  t h e  y o d l e s s  b u t  m o r e  

Moscow Agreement of Nov. 1, 
1943, and in the Roosevelt Yal
ta report to Congress on Mar. 
1, 1945. 

Russia claims special strate
gic interests in the Kuriles and 
South Sakhalin, just as the 
United States learned f r o m 
this war that it has special 
defense interests in certain Jap 
bases. That, however, is for 
the United Nations to deter-

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
K .-i m bariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
EDNA AVENUE ENdicott 1763 6621 

Hil l.! i 

INCOME TAX 
Jau pildoma ir ką reikia padaryti kiekvienam kuris tu
rėjo bent ineigų virš $500. Sį patarnavimą galima 

gauti 
pas P. P., Joseph ir Bernard Muliolis 

ar jų raštininkę Miss Leonard 

6606 Superior Avenue 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirba PLIENINES (Steel) VENETIAN BI-INDS 

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

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis į mus, o gausite tinkamą patarnavim,*}. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE A VENŲ® 

LMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiminiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiuit ^ 

( WSIkelis Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIU | 
I PATARNAVIMAS Į 
E £ 
1 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
flllllllllllllliuillllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllilllllilllllllllllllllllllllllllllllll^ 

PARDAVIMUI NAMAS 
Dviejų šeimų, po 6 kamba

rius, ant Dibble ave.; žemuti
niai kambariai tušti, galima 
tuoj įsikraustyti į savą. namą. 
Kaina $6,500. Platesnių žinių 
kreipkitės pas MULIOLIUS, 

6606 Superior Ave. 

NAMAS PARSIDUODA 
Dviem šeimom, 7 ir 5 karnb., 

su maudynėm. Lctas 43x177, 
pilnas skiepas, trys garažai. 
Kreiptis H. Balyer, po 4:15 v. 
6812 Whitney ave. HE. 3871 

Platinkit Dirvą 

THE ONE 
AND ONLY 

AL SIRAT 

GROTTO 
CIRCUS 

Cleveland's Greatest  Winter Event 

CLYDI BEATTYand HIS WILD ANIMALS 
THE CHRiSTIANI RIDING FAMILY 

FLYING CONCELLOS 
And All the Stars of the Cirtvs World 

TRAINED DOGS AND PONIES 
EDUCATED BEARS . . . CLOWNS 

15 Performing Elephants 
TICKETS NOW ON SALE) Buy your general 
admission fickoti now at all Weinberger 
Drug Storo* and all Orotto members. Ro-
sarved seat tickets now selling at Richman 
Bros. Store. E. 9th and Euclid/ and Mu:ic Hall 
Bex Office. Mat. 2:15 pm.; Eve. 8:13 pm. Re-
served seats $1.00; I.SO; 2.00 and 2.50. 

B I G G E R  . , .  B E T T E R  T H A N  E V E R . "  
B R I N G  T H E  Y O U N G S T E R S  

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto' ženklelį atsa
kymui. Tas buti n*. 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 

6824 Superior Avė. 
LIQUOR WINE JBBER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkės 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. j 

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 oraugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

M O N C R I E F  
Tai Didžiausia Dolario Vertė 
AUTOMATIŠKAME ŠILDYME 

COAL 
GAS 
OIL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

DYKAI GREEN STAMPS |» 4coinu pirkiniu. HYIfAl 
IV#%I £ja jgkeisti save Stamp Books. I\#\l 
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