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U. S. KONGRESO Atstv 
Michael Ą. Feighan Lietu\ 
Vaduoti Sąjungos surengtamt 
Vasario 16-tos minėjime Sove
reign Hotel, Clevelande, pasa
kė labai reikšmingą kalbą. Jis 
nurodė kad š. m. Vasario 16 d. 
Lietuvoje bolševikų pravesti 
rinkimai gali turėti labai rim
ty padarinių, jei Amerikos val
džia jų oficialiai nenusmerks. 

Jis priminė Sumner Welles 
State Departmento vardu 1940 
metais pasakytus žodžius, ku
riais jis nusmerkė anuomet 
bolševikų Lietuvoje Įvykdytus 
rinkimus, ir pabrėžė kad, jei 
Amerika dar tebesilaiko Wel
les suminėtų principų tai kaip 
tik dabar yra laikas juos vėl 
pakartoti. 

Jei anuomet bolševikų rinki
minė komedija buvo nusmerk-
ta, o dabar ji nebus nusmerk-
ta, yra aišku į kurią pusę žy
giuojame. 

KALBĖDAMAS ftpie • bendrą 
tarptautinę padėtį, Feighan 
priminė komunisto Manuilskio 
Anglijai mestus kaltinimus del 
Indonezijos. Ta proga jis iš
sitarė: "Jei Manuilskis mano 
kad į Indoneziją reikia pasiųs
ti Jungtinių Tautų komisiją, 
tai tuo labiau tokią komisiją 
reikia pasiųsti į Lietuvą." 

Baigdamas savo kalbą, Fei
ghan pabrėžė: "Musų vyriau
sybė, atsisakydama atimti sa
vo pripažinimą Lietuvai, ikšiol 
netiesioginiai stiprino Lietuvių 
tautos pasiryžimą kovoti del 
nepriklausomos valstybės atkū
rimo. Dabar atėjo laikas tie
siog ir pozityviai padėti Lietu
vai jos laisvės kovoji 

JO KALBOS REIKšMK 
FEIGHAN'O kalba savo*"at

virumu mums daug ką pasako. 
Ji mums parodo kaip j Lietu
vos bylą žiuri mums draugingi 
Amerikiečiai ir kaip jie verti
na savo vyriausybės dabartinį 

v tylėjimą Lietuvos atžvilgiu. Ji 
taip pat, nors ir netiesiog, nu
rodo kuria kryptimi mes turi
me veikti ir kur mes galime ti
kėtis užtarimo. 

Ta vieta, be abejo, yra Ame
rikos Kongresas. Feighan pa
žadėjo savo kalbą įtraukti į 
Congressional Record, taigi jo
je išdėstytos mintys turės kiek 
platesnės reikšmės negu šiaip 
kuria nors proga pasakytos 
kalbos. 

Atrodo kad musų nuoširdžių 
draugų skaičius Kongrese nuo
lat auga, o su tuo ir musų po
zicija Kongrese stiprėja. 

Pradžia gera, ir tuo keliu ei
kime ir toliau. 

V — 
ede Amerikoje 
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švedų Princas Carl Johan, 
Karaliaus Gustavo anūkas, at-
,vyko Į Ameriką ir apsivedė su 
švede laikraštininke, tuo išsi
žadėdamas savo teisių į sostą. 

LIETUVIS REPORTE
RIS KARDINOLŲ 

IŠKILMĖJE 
Vatikano Mieste, Vasario 

18 didelėmis iškilmėmis bu
vo atlikta pakėlimas į kar
dinolus 32 arkivyskupų iš 
įvairių šalių. Tarp jų bu
vo keturi arkivyskupai iš 
Amerikos, kurie sugryžta 
kardinolais. 

Kadangi vienas iš tų ke
turių kardinolų yra Chica-
gos Arkivyskupas Stritch, 
todėl Chicagos laikraščiai 
stengėsi turėti Romoje sa
vo atstovus. Vienu iš jų to
se ceremonijose buvo Chi
cago Herald-American re
liginis reporteris Lietuvis, 
Stasys Pieža, kuris parūpi
no savo laikraščiui specia
lius tų iškilmių aprašymus. 

Jau šiose iškilmėse buvo 
paplitę gandai kad sekan
tis popiežius gali buti New 
Yorko Kardinolas Spell-
man, bet tai yra tik speku
liacijos. 

GEGUŽĖS 1 ĮVYKS 
EUROPOS TAIKOS 

KONFERENCIJA 

NAUJO SMURTO 
I6VAKARĖSE? 

ŠIURPIOS žinios apie pasku
tiniuosius Amerikos kariuome
nės vadovybės įsakymus Vo
kietijoje, atrodo, labai greit 
mus privers šauktis musų 
draugu Kongrese intervencijos. 

Sausio 18 d. Angliškų_ laik
raščių laidoje tilpo žinutė, pa
sak kurios, Amerikos kariuo
menė tyrinėsianti Pabaltijo pa
bėgėlius Vokietijoje, ir tuos 
kuriuos atras buvus pro-naziais 
priverstinai grąžins namo, ki
taip sakant, atiduos į bolševi
kų mėsininkų rankas. 

JEI TAI tiesa tai tenka kon
statuoti liūdną faktą kad • ir 
Amerikos kariuomenės vado
vybė Europoje bolševikėja die
na iš dienos. 

Nereikia buti dideliu išmin
čium kad žinotum kad paska
los buk Pabaltijo pabėgėlių tar
pe esąs didelis nuošimtis pro-
nazių, yra komunistų šmeižtas. 
Pabėgėliai iš bolševikų užimtų 
kraštų jiems yra rakštis akyje. 
Jie yra gyvi bolševikų žiauru
mų liudininkai ir amžini jų 
priešai, todėl bolševikai taip 
kruvinai ir siekia jų pražūties. 

Amerikiečiams nesutikus vi
gu pabėgėlių grąžinti į bolše
vikų nasrus, jie ėmė operuoti 
kitu principu: jie visų nenori, 
o norį tiktai pro-nazių. 

Atrodo kad Amerikiečiai su 
tuo jau yra sutikę, ir netrukus 
prasidės pati šlykščiausią išsi-

Sekretorius Byrnes pa
skelbė kad manytas šaukti 
trijų didžiųjų — Amerikos, 
Anglijos ir Sovietų — mi
nistrų pasitarimas neįvyks, 
kadangi rengiama taikos 
konferencija Paryžiuje Ge
gužės 1 d., kur dalyvaus 21 
valstybės atstovai. 

Ką darys Amerikos Lie
tuviai iki tos konferencijos 
ir ar ten bus atstovaujama 
Lietuva, kuri irgi yra karo 
paliesta Europos valstybė? 

Didelis Pavojus Pabaltijo Pabėgėliams Vokietijoje 
Sukaktuvių Diena Atneša Lietu

viams Naujus Rupesčius 
Vašario minint, keliose Lietuvių kolonijose 

Lietuvos laisvės byla buvo iškelta labiau negu kur kitur, 
kadangi tose kolonijose kalbėtojais buvo U. S. Kongre
so nariai iš Washingtono. 

Clevelande. Vasario 16-tą, LVS skyriaus surengta
me paminėjime kalbėjo Kongreso Atstovas Michael A. 
Feighan, kuris pasakė kad DABAR yra laikas stumti 
pirmyn Lietuvos laisvės klausimą Washingtorie, turint 
Prez. Roosevelto, turint State Departmento ir pagaliau 
paties Prez. Trumano duotus prižadus kad mažos tau
tos — kartu ir Lietuva — negali buti niekeno pavergtos. 

Chicagoje, Vasario 17 d., Morrison viešbutyje Ame
rikos Lietuvių Misijos surengtame didingame paminėji
me kalbėjo Senatorius Willis ir Atstovas Kelly — tiedu 
Kongreso nariai kurie įnešė Kongrese rezoliucijas rei
kalaujančias Lietuvos teisių apgynimo ir nepriklauso
mybės atsteigimo. 

Kitose kolonijose buvo surengta įvairių organizaci
jų Vasario 16-tos paminėjimai ir ten taip pat turėta žy
mių Amerikiečių, kurie kėlė Lietuvos nepriklausomybės 
gynimo klausimą ir įrodinėjo kad Lietuva vėl turi buti 
atstatyta nepriklausoma Valstybe. 

Protestuokim prieš tai! 
Žiniomis iš Frankfurte (Vokietija), Amerikos ka

riuomenė pradėjus tyrinėjimą Pabaltijo pąbėgėlių sto
vyklose tikslu nustatyti kurie iš jų yra pro-naziai ir ku
rie ne. Tie kurie busią surasti esą pro-naziai, busią pa
šalinti iš UNRRA aprūpinamų stovyklų ir bus prievar
ta sugrąžinti i savo šalis, kitaip sakant, išduoti bolševi
kams. Tokių "įtartinųjų" esą apie 90,000. 

Jei tas bolševikiškas planas but įgyvendintas, dar 
keliasdešimts tūkstančių nelaimingų Pabaltijo .evvento-
jų, kurie tikėjosi surasti prieglaudą pas Amerikiečius, 
bus be pasigailėjimo atiduoti mirčiai ir kankynėms. 

Reikia tik stebėtis kad Amerikos kariuomenės vado
vybė taip lengvai pasiduoda bolševikų propagandai ir 
taip greit yra linkus nelaimingiems žmonėms pritaikyti 
bolševikiškus kankinimo metodus. 

. Jei kas yra pro-naziai tai pirmoje eilėje patys bol
ševikai. Ne tik dėlto kad komunizmas tėra nazizmo vy
resnysis brolis, bet ir dėlto kad bolševikai apie dvejus 
metus buvo savanoriai nazių sąjungininkai. Pabaltijo 
valstybės gi tebuvo nelaimingos dviejų banditų — Stali
no ir Hitlerio — aukos, šito akivaizdoje, jei Amerikos 
kariuomenė tikrai nutartų išduoti Pabaltijo pabėgėlius 
bolševikams, pasiremdama pačių bolševikų sugalvotu 
prigaviygu šmeižtu kad tie pabėgėliai yra pro-naziai, ji 
pati susiteptų nekaltų ir nelaimingų aukų krauju. 

štai yra darbas — bendras reikalas — Amerikos 
Lietuvių Misijos ir Amerikos Lietuvių Tarybos — siųs
ti delegaciją į Washingtoną ir ten pareikšti Amerikos 
Lietuvių piliečių protestą prieš tokį pasimojimą su karo 
nukankintomis aukomis. Gana žudyti žmones, kuomet 
karas pasibaigė, bet Amerikos valdininkai dar nepaten
kinti kitu žmonių kančiomis! 

Malkos už Operos Tikietus Vokietijoje 

fyartr IV 

i im 

:iel mieste. Vokietijoje, publika norėdama ineiti pamaty
ta turi atnešti ir malku, tik taip gauna pirkti tikietą. 

Kiel 
ti opera 
Malkos reikalingos operos namo įšildymui žiemos metu. 

VASARIO 16-TOS PROKLAMACIJOS 
Gautomis žiniomis, šių metų Vasario 16-tos proga 

išleido proklamacijas keturių valstijų gubernatoriai: 
Maryland valstijoje, priimta tvarka, kur pirmiausia 

buvo įvesta Lietuvos Nepriklausomybės Diena, prokla
macija buvo išleista reguliariu budu. 
t Kitos proklamacijos išleista Ohio, Illinois ir Massa
chusetts gubernatorių specialiai. 

Gal paaiškės kad ir kitose valstijose buvo Prokla
macijos išleistos, tik tuo tarpu apie tai negauta žinių, , 

BOLŠEVIKAI VOGĖ 
ATOMINĖS BOMBOS 

PASLAPTJ 

Amerikos spauda " iškėlė 
viešumon Rusijos šnipų pa
stangas pavogti atominės 
bombos paslaptį per Kana
dą, kuri su Amerika ir An
glija yra atominės bombos 
paslapties laikytoja. 

Paaiškėjo kad Sovietų 
vyriausybė skyrė neribotas 
sumas pinigų savo šnipams 
kad jie nežiūrint visų kaš
tų išgautų atominės bom
bos paslaptį. Tam tikins 
davinius jau išgavo, pave
dant Sovietų ministrui Ka
nadoje. Sąryšyje su tuo 
suimta 22 Kanados pilie
čiai. 

Sykiu dėta visos pastan
gos gauti tą paslaptį ir šio
je šalyje. Sekr. Byrnes pa
s k e l b ė  k a d  t u o  t a r p u  š i p a -
laptis yra saugi Amerikos 

darbus 

buvęs UI Su ambasadorium 
Rusijoje. 

šiam skandalui kilus, iš 
Maskvos paskelbta jog Ka
nadoje gauta informacija, 
esanti mažos vertės. Ma
tomai tą jau patyrė ir pri
pažino. Bet kai buvo vos 
tik pačiupę tas bereikšmes 
informacijas ir nežinojo 
dar ką gavo, pereitą rude
nį jau buvo pradėję girtis 
kad tuoj turėsią savo ato
mine bomba. 

PLIENO STREIKAS 
PASIBAIGĖ 

BELGIJOJE, rinkimuose 
Vas. 17 laimėjo krikščionių 
socialistų (katalikų) parti
ja, kuri remia sugryžimą 
Karaliaus Leopoldo. 

Senate katalikai turi vi
sišką didumą atstovų, tik
tai seime to nelaimėjo, nors 
ir ten gavo daugiau atsto
vų negu kuri kita paskira 
partija. 

Rusų šnipų darbus gauta 
Lietuvių kolonijos šaukite viešus mitingus išneši- j pereitą rudenį, bet jos lai-

mui protestų prieš tai — ir savo protestų rezoliucijas kyta paslaptyje. 
siųskit kartu ir savo Kongresinamuns, ne tik valdžiai. 

Jeigu Amerikos valdžia bus ant tiek žiauri kad da-
leisti tuos nekaltus žmones atiduoti Į kruvinų bolševikų 
nagus, jos tas tikėjimas Rusams galutinai prives pačius 
Amerikiečius prįe baisaus galo. Laikas jau atsidaryti 
akis, 

RUSAI VIS KABINO
SI I BRITUS 

gimusios moralės komed i j a : 
niekuo nekaltus Pabaltijo žmo
nes pradės tardyti ar jie yra 
pro-naziai, ar ne, ir jeigu su
ras kad taip tai sugrąžins bol
ševikams. 

Galima įsivaizduoti koks bai
sus nusiminimas apims jau ir 
taip visko nustojusius žmones. 
Pirma žmogžudžiams buvo ati
duota jų tėvynė, o paskui ir jie 
patys bus atiduoti žmogžudžių 
pasityčiojimui. 

Yra švenčiausia visų Ameri
kos Lietuvių pareiga padaryti 
viską ir pavartoti visas prie
mones kad ši dangaus keršto 

, šaukianti neteisybė neįvyktų. 

UNO konferencijoje bol
ševikų atstovai vėl iškėlė 
naują kaltinimą Anglijai— 
kad Lenkų kareiviai laiko
mi Italijoje esą siunčiami j 
šiaurinę Italiją linkui Ju
goslavijos sienos, Jugosla
vijos užpuolimui. Tas anot 
Rusų esą grąsinimas tai
kai. 

Brijtų užsienių sekreto
rius Bevin tai užginčijo ii* 
pareiškė UNO kad tas rei
kalas yra pačios Jugoslavi
jos priminti tiesiog Angli
jai, o ne Maskvos delega-|10 žmonių. 

tų, kurie įsikišo nurodinėti 
kas grąsina taikai. 

UNO konferencija bai
gėsi su maža nauda, pilnai 
prisiklausius Maskvos klas
tingų atstovų kaltinimų ki
tiems. Taip sovietai išven
gė kaltinimų jiems už pa
vergimu visos rytinės Eu
ropos. 

U N O  s a u g u m o  t a r y b a  s u 
si važiuos New Yorke Ko 
vo 21, pranešimas sako. 

Nors ši vagyste yra di
delės reikšmės, tačiau Sek
retorius Byrnes ir ją slepia 
ir bijodamas 'sugadinti' su 
Sovietais santikius, nenori 
net minėti Rusijos vardo, 
savo "svetima valstybė" tą 
vagystę vykdė. 

Gauta žinių kad Sovietų 
šnipai stengėsi nupirkt Ka
nados juodojoj rinkoj ura-
niumo, kuris yra atominės 
bombos jiega. 

Tuo tarpu šioje šalyje da
lis bolševikams parsidavė
lių, net žymių žmonių, va
ru verčia kad Rusijai tu
ri buti išduota atomo pas
laptis; esą ji baimindamasi 
Amerikos stengiasi išgauti 
tą paslaptį savo apsaugai. 

"Tokie žmonės, jeigu tik 
turėtų teisę, skubiai išduo
tu sovietams savo šalies 

Vasario 16 baigėsi plie
no darbinikų streikas, pir
miausia didžiajai United 
States Steel Corp. sutikus 
priimti Prez. Trumano pa
siūlymą pakelti darbinin
kams po 18V-JC valandai. 

Po to palengva pradėjo 
pasirašyti sutartis ir kitos 
plieno kompanijos. Dar ne 
visos baigė su darbininkais 
susitarti, tačiau reikia lai
kyti 750,000 plieno darbi
ninkų streiką visai pasibai
gusiu. 

Detroit, Mich.—Nors tę
siama derybos General Mo
tors Corp. su unija, tačiau 
šis streikas dar nesibaigia. 
Tikrinama kad gali jis pa
sibaigti į kelias dienas. 

Visos šalies telefono tar
nautojai nubalsavo strei
kuoti už didesnes algas. Su 
telefono kompanijomis ve
da derybas. 

Apie didesnių algų reika
lavimą kalba ir geležinke
lių bei angliakasyklų dar
bininkų unijų vadai. 

Sako, geležinkelių strei
kas gali buti iššauktas bė
gyje 10 dienų. 

EKONOMIKA 
Vengrijos Infliacija , 

KALBANT apie infliaciją 
Amerikoje, musų žvilgsnis i#B-
noromis nuklysta į Europą. 

Ten šalis kurioje viešpatau
ja didžiausia infliacija yra 
Vengrija. Vengrų pinigas -— 
pengo — prieš karą buvo ver
tas $.20, bet Lapkričio vidury
je praėjusiais metais už dolarj 
mokėjo 50,000 pengo, savaitę 
vėliau — 100,000, o Gruodžio 
viduryje — 275,000. 

Krautuvės kelis sykius per 
dieną keičia savo prekių kai
nas, o kaime visos operacijos 
atliekamos mainų keliu. s 

Dolaris Budapešte yra vi
sagalis, ir nedaugelis Budapeš
te gyvenančių Amerikiečių yra 
didžiausi aristokratai. 

BUDAPEŠTAS, giliai Rusų 
kariuomenės užnugaryje, nors 
ir gerokai sugriautas, savo pra
banga nedaug ką teatsiliekąs 
nuo prieškarinio Budapešto. Tai 
yra tikrai nepaprastas reiški
nys, nes kitos Europos sosti
nės, palyginus jas su prieška
riniu standardu, yra visai nu
sususios. Budapeštas tebėra 
pilnas naktinių pasilinksmini
mo vietų, kuriose tebeskamba 
ezardaszas, liejasi ir 
aidi juokas. 

TAČIAU tos visos vietos ei-
Ifftiam "piliečiui yra neprieina
mos. Tik Amerikiečiai ir po 
karo praturtėję spekuliantai 
gali jas lankyti ir mokėti kuo
ne milijonines pengo sumas. 
Dolariais betgi tas viskas kaš
tuoja ne tiek daug. Sakysim, 
geriausia vakarienė viename 
puikiausių Budapešto restora
nų tekaštuoja apie $1.80. 

Už dolarius, bet tik už dola-
rius, galima gauti ir įvairius 
kitus prabangos dalykus — 
puošnius kailinius, automobilį, 
auksinį laikrodį, ir tt. 

ŽEMĖS REFORMA 
1945 ME^Ų pavasarį Ven

grijoje buvo pravesta žemės 
reforma. Milžiniški dvarai — 
jie buvo išdalinti mažažemiams 
ir bežemiams — išnyko, o su 
jais žlugo ir senosios didikų 
šeimos. Dauguma jų paliko 
savo dvarus, ir, susirinkusios 
savo brangenybes ir kitus re
tesnius daiktus, persikėlė gy
venti į miestus. 

Senoji feodalinė Vengrija žu
vo ir jos vietoje mėgina atsi
kelti nauja Vengrija. Ar Jai 
tai pasiseks parodys ateitis. 

NAUJĄ ANGLIJ 4 Va: 

sario 20 užklupo smarki 
sniego puga, padarydama 
daug nuostolių. Žuvo apie paslaptis. Vienas tokių yra 

'Joseph E. Davies, pirmiau 

gręsia finansinė katastrofa ir 
visiškas sugniužimas. 

Išviso, ne tik politiniu bet 
ir ekonominiu požiuriu visa 
Europa klausia: o kas rytoj? 

DABARTINIU metu į vadi
n a m ą  s m u l k i ų j ų  ž e m v a l d ž i ų  
partiją, greta ūkininkų, yra 
taip pat susispietę bankinin
kai, advokatai, kunigai ir dar
bininkai — visi kurie nori iš
gelbėti kraštą nuo komunizmo. 

Pereitu metų Lapkričio mė
nesį įvykusiuose rinki m u o s e 
smulkieji žemvaldžiai gavo 60 
nuoš. visų balsų. 

Vengriją valdo koalicinė vy
riausybė, kurios ministru pir
mininku yra Zoltan Tildy. Jos 
darbas betgi vyksta labai sun
kiai, nes bolševikų karinė ad
ministracija koalicinę Vengri
jos valdžią visaip maltretuoja, 
ir, rodos, greičiau nori jai už
kenkti negu padėti. 

KAS TOLIAU? 
KARO metu Vengriįa buvo 

baisiausia apiplėšta. Pradžio
je ją plėšė Vokiečiai, o paskui 
dar pribaigė Rusai. Pastarie
ji, negalėdami Vengrijos pa
vergti politiškai, nori ją pa
smaugti ekonomiškai. 

Galima drąsiai pasakyti kad 
jei Rusijos ekonominė diktatū
ra Vengrijoje nebus sutramdy
ta, Vengrijai neišvengiamai 

Sa yit 
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EENNSYLVANIJOJE 
UHILADELPHIJOS 

PASTABOS 
GĘSTA viena po kitos Ame

rikos Lietuvių skaistesnės žvai
gždės. -Gęsta mažiau šviečian
čios ir visai nematomos. Per
eitais metais užgeso Anicetas 
B. Strimaitis, Jonas J. Nienius. 
Šiais metais jau — Jonas Skri-
tulskas. Tarnas Sagevičius ir 
Antanas Kandrotas. Ar bus 
kam iš jaųnesnėsės Lietuvių 
kartos juos pavaduoti šiuo lai
ku nežinoma. 

Kartais tenka pasiklausyti 
vakarais vietos Lietuvių radio 
pranešimų. Radio vedėjai pa
skelbia liūdnas žinias: tas ir 
ta mirė; kartais net keli Lie
tuviai i vieną savaitę su mu
mis persiskiria. 

Kartą klausėme? net keli 
Lietuviai tokių pranešimų. Vie
nas man sako: "Geriau butų 
kad mūsų radio visai neskelb
tų mirusių, nes tas gyviems su
kelia nerimasčio; kitus gal nu
gąsdina tokios žinios ir jie 
greičiau, miršta. Pirmiau Lie
tuvių tiek nemirdavo kiek da
bar. Amerikonu radio progra
mai mirusių neskelbia, tai kam 
reikalinga Lietuvius skelbti?" 

ŠTAI KAIP aš žiuriu i tai. 
Atėjūnai Lietuviai Amerikon 
suvažiavo tarp 1905 ir 1914 
metų, vyrai ir moterys beveik 
vieno amžiaus. Ta masė Lie
tuvių išeivių sykiu suseno, tat 
sulaukę# 50 metų ir daugiau 
amžiaus, "masiniai"', galima 
sakyti, ir turi mirti. 

Daugiausia miršta tarp 50 
ir GO metų amžiaus. Tai gali
ma pastebėti mirusių sąrašuo
se Tėvynėje, Garse, ir Dirvoje. 

Kitas dalykas: radio pagar
sina mirusius vienu sykiu. Jei 
nebūt u radio ir jo neklausy
tum vargiai žinotum apie mi
rusius, iei bent tai butų tavo 
giminė ar labai artimas prie-
telius. 

Amerikonų radio neskelbia 
mirusių, nes dideliame mieste 
per dieną miršta po keliasde
šimtį žmonių; jei juos visus 
garsintų tai kitokių naujienų 
negirdėtum. 

Futbolo Vatfcs 

Capt. Thomas J. Hamilton, 
gryžęs iš tarnybos, tapo pa
skirtas U. S. karo laivyno aka
demijos futbolo vadu, Annapo
lis, Md. 

žemaitis ir jų žmonos ne tik 
nenusiminė ir nenustojo upo, 
bet kaip buvo taip ir paliko ne-
palaužimi patriotai. 

A. Tvaranavičia buvo ilgus 
metus SLA 135 kuopos pirmi
ninku; Kr. žemaitis darbuoja
si LVS 7-to skyriaus raštinin
ku. 

Abu šie tautiniai veikėjai 
apleis Philadelphia šio mėne
sio pabaigoje ar Kovo pradžio
je. Jie ir ju žmonos pasiryžo 
persikelti ir apsigyventi šilta
me klimate, saulėtoj Floridoj. 
Geros jiems laimės ir smagaus 
pagyvenimo. 

7. Jankauskas. 

Toliau, visi" žinome t-ta vjiepstj ^P,.ni!° Išrodo suvargę, 
keičiama Dievo arba įamt"? • •: Kai kur Lietuviai 

gyvena privačiai, tik į bažny
čią ir Į valgyklą sueina drauge. 

"Drabužiu pirmutinė siunta 

Įstatymą: Kas gimsta tas turi 
ir mirti. Taigi, išgąsčiauti del 
mirštančių Lietuvių, klausant 
radio, nėra pagrindo. 

PABĖGĖLĖS ŠOKA 
BASOS, RAŠO BALF 

PIRMININKAS 

BALF pirmininkas Kun. Dr. 
Končius rašo centrui iš Euro
pos : 

"Pasimačiau su Lietuviais^ 
daugelyje vietų ir patyriau jų 
gyvenimo sąlygas; buvau jų 
bendroje valgykloje — liūdnas 
vaizdas: visi sustoję Į eiles su 
savo lėkštėmis, gauna sriubos 
ir kitokio maisto kad apsigin-

MUS APLEIDŽIA ne tiktai 
mirštanti, bet ir gyvieji Lietu
viai. Philadelphijos Lietuvių 
kolonija netrukus nustos dvie
jų stambių vietos veikėjų: jie 
yra Antanas Tvaranavičia ir 
Kristupas žemaitis. ' 

A. Tvaranavičia turėjo val
gomu daiktų krautuvę, o Kr. 
Žemaitis ir jo žmona, Emilija, 
užlaikė Grožio Salioną. 

A. Tvaranavičia ir K. žemai
tis, kaip ir jų žmonos, yra ne
palaužiami, tvirti Lietuviai: jo
kios politinės ar kitokios vie-
sulos, jokios 20-to amžiaus su
kurtos naujos ideologijos jų 

jau pasiekė juos ir daugelis 
apsirengę iš Amerikos gauto
mis drapanomis. Vaikučiai ava
linės visai neturi ir todėl dau
gelis jų negali lankyti mokyk
lų. Vyrams avalynės irgi dide
lis trukumas. Su Liet. Rau
donojo Kryžiaus vadovybe. kal
bėjaus ir patyriau kad skubiai 
reikia vaikučiams apie 8,000 
porų batų. 

"Studentų būklė labai sunki. 
Keli šimtai jų priimami j uni
versitetus. Jiems pagalba bū
tinai reikalinga. 

"Aplankiau Lietuviu meno 
ansamblius. Mačiau artistinių 
šokiu ir gėrėjaus jų dainomis. 
Mergaitės šoka basos, nes ne

nepaveikė. Jie viską atlaikė, i turi batelių, o su mediniais pa-
permutė kas pasaulyje, Lietu
voje ir pačiuose Amerikos Lie 
tuviuose dėjosi, dar dedasi. Jie 
ir jų žmonos buvo ir tebėra ne
pamainomi Lietuviai. 

BE J V VIETOS Lietuvių 
tautinis darbas ir judėjimas 
neapsiėjo. Aš jų darbus Lie
tuvybės labui seku nuo 1926 
metų, Sesqui-Oentennial paro
dos laiko, kada pats pribuvau 
| š] miestą. Rengimai piknikų 
vasaros metu, ar tai Muzikalio 
Namo Bendrovei, ar Vienybės 
palaikymui, SLA. 135 kuopos, 
Pirmo ir Antro Skridinvi j Lie 
tuvą (1933-1936 m.) rėmimui 
ir kitiems reikalams; nepapra
sti susirinkimai, prakalbos ar 
koncertai — jie visuose imda-
ko vadovavimą. 

Atėjus Lietuvos nepriklauso
mybės krizei 1940 metais, kiti 
buvusieji 'tautininkai", su kur 
riais A. T. ir K. ž. pirmiau 
dirbo, apsįvertė ragožium ir 
džiaugusi Lietuvos nelaime, tuo 
tarpu :A. Tvaranavičia ir Kr. 

.lais negali šokti. 
"Pradinės mokyklos ir gim

nazijos keikia. Kadangi patal
pų neturi tai klasės išblaškytos 
po privačius namus. Mačiau 
kad 10 vaikučių turi tik vieną 
paišelį; kai vienas greit užsi
rašo, tuoj paduoda kitam, tt. 
Net ir rankvedžių neturi, tai 
iš mokytojų užrašų ant lentos 
sau užsirašinėja. Reikia pasių
sti paišelių, plunksnų, popierio. 
Mokyklų rankvedžių spausdi
nimo reikalą dabar smarkiai 
organizuoja . UNRRA pritaria 
ir pagelbsti." 

Iš šio pranešimo aišku kad 
pabėgėlių vaikučiams būtinai 
reikia batukų, reikia paišelių, 
rašomų plunksnų, sąsiuvinių ir 
kt. Aukščiau minėtus daiktus 
prašoma rinkti ir siųsti į BA 
LF sandėlį, 1^1 Grand Street, 
Brooklyn 11, N. Y. 

B ALF Vadovvbe. 
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Detroitr Mich., Naujienos 

LOWELL, MASS. 

VASARIO 16 PAMINĖTA 
Musų kolonija minėjo Lietu

vos Nepriklausomybės 28 metų 
sukaktj Vasario 10, Šv. Juoza
po parapijos salėje. Progra
mas pradėta su Amerikos him
nu. Pirmas kalbėjo Darbinin
ko redaktorius Kneižis, ragin
damas gelbėti Lietuvius pabė
gėlius, kurie iš visų kraštų at
sišaukia. 

Kun. Jakaitis kalbėjo Angli
škai, ragindamas jaunimą bū
ti gerais Lietuviais, nes kurie 
bėga nuo savųjų tų niekas ne
gerbia ir iš jų menki yra Ame
rikos piliečiai. 

Muzikalį programą išpildė 
Šv. Juozapo parapijos suaugu
sių ir jaunu mergaičių chorai, 
vadovaujant vargoninkei Vero
nikai Dzedulionytei. Prie to 
buvo solistų ir kitokių paįvai
rinimų. 

Klebonas Kun. F. Strakaus-
kas paskaitė rezoliuciją Ang
liškoje kalboje, kuri buvo visų 
priimta ir ji sekančią dieną 
tilpo Lowell Sun. Publikos da
lyvavo gana daug. Vakaras 
baigta su Lietuvos Himnu. Tik 
nežinia kodėl neparinkta aukų, 
nes dabar kaip tik reikalinga 
pinigai kovai už Lietuvos ne
priklausomybę. Minėjimą ren
gė LRKF skyrius. 

KENO KALTĖ?. Musų kle
bonas nusiskundžia kad musų 
jaunimas taip žemai stovi; jis 
pabarė tuos kurie veda kita
tautes. Apie tai nekurie pasi
skundė Airių klebonui, tas pra
nešė vyskupui kad Lietuvis 
klebonas taip kalba. 

Tame kaltė perdaug- pavydo 
ir permaža veikimo. Kad taip 
su jaunimu yra tai stoka pat
riotizmo iš vado pusės. Lietu
vių patarlė sąko, "Ką pasėsi tą 
ir pjausi". Musų klebonas jau 
apie 17 metų šioje parapijoje; 
jis visada agitavo kad jauni
mas nesilankytų Į kitus Lietu
vių parengimus kur ne parapi
ja daro, o parapijoje mažai ką 
rengė. Taigi musų jaunimas 
ir važiavo j kitų parengimus, 
-5U kitataučių jaunimu susipa
žino, susidraugavo ir vedasi su 
kitis. Po laiko nėra ko verk
ti. Klebonas dar savaitė pirm 
to juodino velionį Lietuvos Pre
zidentą Antaną Smetoną, ir vi
sokius kitus Lietuviškus dar
aus ir laikraščius neigia. Ba
ra tuos kurie neina su Federa
cija minėti Vasario 16-tos. 

Lenkų parapijoje gi Lenkiz-
mas pirmoje vietoje, užtai ten 
turi daug jaunimo ir neverkia 
kad už kelių metų reikės Ai
riams pavesti savo parapiją. 

Nesenai gryžo į civilinį gy
venimą Vytautas Ramanaus
kas, išbuvęs daugiau porą me
tu karo laivyne. Jis yra veik
lus musų kolonijoje. Linkime 
iam vėl stoti darban musų tar
pe. 

Daugelis Lietuvių gauna iš 
Lietuvos nuo saviškių laiškus, 
bet juose mažai kas rašoma. 
Vienas laiškas skamba: "Musų 
dviejų švogeriu jau nėra", bet 
kas su jais nutiko nepasakoma, 
tik voko viduje kryžiukas. Mat, 
/.monių burnos uždarytos, bai
mė neleidžia parašyti teisybės. 

Dirvos Skaitytojas. 

Talentinga Lietuvaiti 
Detroito Amerikos Lieti& 

Viu Balso choro nuolatirii 
pianistė, panelė Helen Dai-
lydaitė, yra visų Detroitie-
čių labai mylima už jos pri
sidėjimą prie visokių darbų 
kurie dirbami tautinėje ir 
kultūrinėje srityje, ir Lie
tuvos vadavimo pastangose. 

Helen tik ką baigus auk
štąją mokyklą, yra talen
tinga muzikoje ir gabi prie 
piano. 

Ji ir toliau1 studijuoja,' 
muzika. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius* šiame skyriuje talpinama dyk|3 

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS 
Detroito Lietuvai Vaduoti 

Sąjungos 6-tas skyriaus susi
rinkime Vasario 17, Šv. Anta
no parapijos mokykloje buvo 
apkalbėta įvairių klausimų ir 
vienas iš svarbiausių tai buvo 
vienbalsiai užgirtas 1946 metų 
Rengimų Komisijos rekomen
davimas surengti draugišką va
karėlį. Ta komisija turėjo pa
sitarimą Vasario 13 Dr. Sims 
namuose, ir vieną iš savo ren
gimų rekomendavo tą draugiš
ką LVS vakarėlį, kuris ir už-
girta rengti Kovo 2, nuo 7:30 
vakare, Dr. J. J. Sims namuo
se. Įžangos tikietas i tą va
karėli bus $2.50 ypatai. 

Visiems yra gerai žinoma 
kad Dr. ir ponia Sims, taipgi 
ponia Douvan ir ponia M. Pet-
rikienė, kurios sudaro rengimo 
komisiją, yra geros 'hostesses' 
tai galima tikėtis kad tas va
karėlis bus smagus ir vaišin
gas ; visi dalyviai turės gerų 
užkandžių ir-, kaip Dr. Sims sa
ko, priedui bus išsigėrimo.^ 

Kviečiami visi LVS nariai ir 
narių geri draugai dalyvauti 
šiame vakarėlyje, o rengimo 
komisija sako tarp dalyvių tu
rės žymių svečių iš Clevelando 

»ir iš kitur. 
Antras didelis viršminėtos 

komisijos darbas yra rengima
sis prie priėmimo šešto Lietu
vai Vaduoti Sąjungos Seimo, 
kuris, kaip, Rengimo Komisija 
pareiškia, įvyks Birželio 1 ir 
2 d.. Detroite. Toliau apie sei
mą bus pranešta plačiau. 

Po pietų Birželio 2 d. yra 
numatyta surengti didelis pik-

Helen DailydaitS 

S. BOSTON, MASS. 

LANKYSIS ADV. A. OLIS ffi 
JULIUS SMETONA 

South Bostono Lietuvių ko
lonijai teks proga išgirsti žy
mius Amerikos Lietuvius kal
bant, kuomet įvyks Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 15-to sky
riaus prakalbos Kovo 10 d. 
Atvyks čia Amerikos Lietuvių 
Misijos pirmininkas Adv. An
tanas Olis iš Chicagos ir Julius 
Smetona iš Clevelando. 

KITI PARENGIMAI 
Gabijos choras rengiasi sta

tyti operetę "Išeivis", sekma
dienį, Balandžio 7, Municipal 
salėje. Chorą vadovauja Sta
sys Paura. Operetė ''Išeivis" 
yra komp. Stasio Šimkaus tri
jų veiksmų kūrinys. 

Po Velykų, Balandžio 28 d., 
Lietuvių Radio programas, va
dovaujamas Stepopo Minkaus, 
rengia savo metinį koncertą, 
i kurį kviečia nekuriuos žymes
nius artistus iš toliau. Rep. 

"KARŠTOS" DISKUSIJOS 
BOSTONO SANDA.R1EČIŲ 
South Bostono sandariečiai 

vienas kito klausia ką dabar 
atstovauja Sandara ir kokios 
partijos organas ji yra. Vieni 
tikrina ji atstovauja Tarybą, 
kiti spiriasi neteisybė, Sanda
ra yra tikras "rukštaus pieno 
kubo" organas, nes joje dau
giausia apie tą klubą rašoma. 

Trečias sako, man atrodo kad 

NORKUNIENfe Marė, mirė 6 
Sausio, Philadelphia, Pa. 

URBANAVIČIENĖ Anelė, mi
rė Sausio 0, Grand Rapids, 

Mich. 
MOLIS Justinas, 46 m., mirė 

Sausio 6, Grand Rapids, 
Mich. Amerikoj išgyveno 33 
metus. 

MIČELIENĖ Pranė, 59 metų, 
mirė Lapk. 19, Les Angeles, 
Calif. 

MALAKAUSKAS, m m., mi
rė Gruod. 24, Shenfdoah, Pa. 

SEGAUSKAS Jonas, mirė Sau
sio m., Shenandoah, Pa. 

KRUNGELEVIčIUS Ado Ifas, 
51 m., mirė Gruod. 30, Eliza

beth, N. J. (Gimęs Shenan
doah, Pa.) 

KAVOLYNIENĖ Valerija, 63 
m., mirė Sausio 21, So. Bos
ton, Mass. 

MILEIKIENĖ Viktorija (Vait-
kunskaitė), mirė Sausio 30, 
Mattapan, Mass. (Pivašiūnų 
p.) Amerikoj išgyveno 40 m. 

ARMONAS Kazys, 56 m., mi
rė Sausio 21. So. Boston, 
Mass. (Krincinos p.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

MARTUSEVIČIENĖ Jieva, mi
rė Gruod. 12, Elizabeth, N. 
J. Amerikoj išgyveno 45 m. 

SAVEIKIS Stasys, 52 m., mi
rė Sausio 19, Chicagoj. (Uk
mergės ap. Širvintų p. Savei-
kiškių k.) Amerikoj išgyve* 
no 38 metus. 

t t  

KANDROTĄS Antanas, H m<> 
palaidotas Vas. 11, Brooklyn, 
N. Y. (Sundakų k. Jezno v. 
Alytaus ap.) Amerikoj išgftr* 
veno 45 metus. 

URBšAITIENĖ Elena (Miliau
skaitė), 51 m., mirė Vas. 12. 
Cleveland, O. (Cigoniškių k. 
Alytaus ap.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

ŠAKALINSKIENĖ Ona, mfrė 
Sausio 18, Plainsville, Pa. 

PEKOšKO Domicėlė (Stanke
vičiūtė), 28 m., mirė Sausio 
22, Chicagoj. (Gimus Cam
bridge, Mass.) 

BUTKIENĖ Elzbieta, 70 metų, 
mirė Sausio 9, Pittsburgh, 
Pa. • 

LEKNIČKAS Kazys, mirė 6 
Sausio, Pittsburgh, Pa. 

MATULIS Aleksandras* p<rt#» 
amžis, mirė Sausio 25, Chi
cagoj. (Salako p. Drakonių 
k.) Amerikoj išgyveno 41 

, metus. 

nikas Birutės darže, kad dele- Q / . ... 
gatai turėtų progos pamatyti Sanda™ ,yra' dau*lau llnkus 

plačiau Detroitą ir susipažinti; PrlR Misijonienų, nes mėgsta 
su daugiau Lietuvių ir smagiai | apie juos rašyti. Ketvirtas sa-
praleisti dieną tyrame ore. 

Report e ris. 

N E I RI K1, A l JSOM Y RĖS 
PAMINĖJIMAS 

Draugijų Centro surengtame 
Lietuvos Nepriklausomybės 28 
metų sukakties paminėjime iš
nešta pageidavimai kad Ame
rikos valdžia išpildytų Lietu
vių tautai duotą prižadėjimą 
atsteigti nepriklausomybę ir 
kad priverstų Rusų armiją iš
traukti iš Lietuvos, kaip poka
rinės taisyklės reikalauja. 

Buvo skaitlingai publikos ir 
atlikta įvairus kalbt| ir dainų 
programas. 

LIETUVOS žmonės, nežiu-
įynt baisaus karo nualinimo, 
verčiami pirkti Rusijos penk
mečių paskolos lakštus. Atsi
sakyti pirkti /• niekas negali. 

LANKĖSI CHICAGOJ E 
Dr. Jonas Sims su žmona, 

Stepbania Čiurlionytė - Douvan 
ir Pranas Gužauskas buvo nu
važiavę į Chicagą dalyvauti 
Amerikos Lietuviu Misijos iš
kilmingame paminėjime Lietu
vos nepriklausomybės. 

DETROITE streikuoja pie
no iš\ ežiotojai, 1,300 CIO uni
jos narių. Sutramdė pristaty
mą į namus pieno. 

Churchill su Žmona Vieši Floridoje 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

A m e r i k o s  K o n s t i t u c i j a  A n g l i š k o j e  

kalboje, su visais Amendmentais, 
80 puslapių kibelę, . prisiųsin} . vi
sai Dovanai tiems kurie' užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius ?2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visai 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
912 N= r, t h SI, JPJuUdeliJliM h fa 

LIETUVOS ūkininkai, kaip 
rašo bolševikų laikraščiai, di
deliu atsidavimu rodo susipra
timą ir savo pareigu supratimą 
pristatant javų duokles. "Rau
donosios gurguolės" plaukte 
plaukia į javų surinkimo pun
ktus, sako su džiaugsmu bol
ševikų vadai. 

Pabėgusieji iš Lietuvos žmo
nės pasakoja kad už javų ne
pristatysią ūkininkas be jokių 
ceremonijų sušaudomas. Gre
siant mirčiai, kyla ir susipra
timas .... 

ko. Sandara yra Smetonos or
ganas, nes labai plačiai rašo 
apie a. a. Antaną Smetoną. 

Penktas įsikiša, sako Sanda
ros redaktorius pats nežino ką 
jis atstovauja, ir štai del ko: 
jis yra nevedęs, senbernis, su-
gleręs, ir rašo kas jam ant sei
lės užeina. Sako, mes 7-tos 
kuopos nariai kaip tikri Lietu
viai turime buti kaip vienas ir 
išnešę rezoliuciją pasiųsti Mi
kui Vaidylai kad jis apsivestų, 
tada surimtės, nustos lakstęs 
paskui bobeles. • Jeigu jis le
galiai apsivestu, susitvarkytų 
kune ir dvasioje, jis liautų už
siėmęs rašymu pliotkų ir šmei
žtų prieš rimtus visuomenės-
veikėjus dirbančius Lietuvos 
laisvinimo darbuose. 

šeštas atsistojęs sako, aš re-

APTE a. a. JONĄ URBONĄ 
Vasario 3 d., Clevelande pa

simirė Jonas Urbonas, Ameri
koje išgyvenęs 42 metu. Pa
ėjo iš Kriaučiukų k., Pilviškių 
par. Tarnavo Rusų armijoje, 
paskui mokėsi batų dirbimo 
amato.. Pirm atvažiavimo į 
Ameriką nuvyko į Škotiją, apie 
Glasgow, ten pabudo kelis me
tus. Iš ten atvažiavo į Ameri
ką, į Patton, Pa., pas savo dė
dę Juozą. Dirbo daug metų 

^ , anglies kasyklose. Jenner, Coal 
JAKšEVIčIUS Petras, pusam- Center, Besco, Pa. 

zis. mirė Sausio 20, Chicagoj. j Clevelandą atvyko 1926 m. 
(Arliškių k. Panev. ap.) čia dirbo Fisher Body Corp, 

ŠIMKUS Antanas, pusamžis, Labai mėgo skaityti Lieta-
mirė Sausio 23, Chicagoje. kiškas knygas ir laikraščius. 

/ri, . oi • Paskutinius 10 metų daugiau (Tauragės ap. Starsnemu-buy0 atsisakęs nu0 darbo dcl 

nės p. Rotalių k.) Amerikoj senumo. Gimęs 1872 m. Birž. 
išgyveno 35 m. 22, mirė sulaukęs 73 metų am-

VAITKUS Juozas, pusamžis, žiaus. Palaidotas Kalvarijos 
mirė Sausio 20, Chicagoje. kapinėse Clevelande, Vas. 6. 

Lai buna .iam lengva ilsėtis 
Amerikos žemelėje. (Tauragės ap. Kvėdarnos p. 

Jonaičių k.) 
PETRAUSKIS Vincas, seno 

amž., mirė Sausio 20, Chica
goj. (Tauragės ap. Kaltinė
nų p.) Amerikoj išgyveno 
43 metus. 

MICKEVIČIUS Kazys, 60 m., 
mirė Sausio 14, McAdoo, Pa. 
(Raseinių ap. Papeivių k.) 

ŽUS INAS Antanas, 62 m., mi
rė Lapkr. 24, Vandengrift, 
Pa. (Kauno r Sabalonkų k.) 

ŽIDONIS Vladas, 53 m., mirė 
Gruodžio 11, Eastahampton, 
Mass. 

KUKAUSKAS Kazys, pusam
žis, mirė Sausio 22, Chica
goje. 

BARTKIENĖ Marė (Samoškai-
tė), pusamžė, mirė Sausio 
24, Chicagoj. (Tauragės par. 
mažonių k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

URBIKAS Pranas, mirS Sau
sio 23, Chicagoj. (Tauragės 
ap. Kvėdarnos p.) Amerikoj 
išgyveno 53 metus. 

BULEVIčIUS Juozas, mirė 16 
Sausio, Duryea, Pa. Ameri
koj išgyveno 50 metų. 

miu tą įnešimą ir patariu at- GREBLIKAS Jonas, mirė 18 
likti tą sumanymą greitai, nes Sausio, Kingston, Pa. 
jeigu dar ilgiau lauksim tai JANUSIONIENĖ Marė, mirė 
musų redaktorius visai susi- Sausio 18, Miners Mills, Pa. 
trauks iš senumrt, negaus ne 
tik merginos bet nei gyvanaš
lės doros. ' 

Septintas, pats "tūzas", S. 
Jakubauskas, kuopos pirminin
kas, nutraukė kalbas, sako, vi
si išsikalbę jot, užteks, nes jau 
laikas pradėti silkes valgyti— 
stalas senai parengtas. 

Visi 7-tos kuopos nariai ir 
keletas linksmų moterėlių pra
dėjo gurkšnoti ir užsikąsti sil
kėmis, ir vienas kitam pradėjo 
sakyti: 

Atsižiūrint į musų nuveiktus 
darbus mes save vadinkim "sil
kių klubu",- nes mes dabar at
rodom kaip silkės.. 

VAIKAUSKAS Juozas, mirė 
Sausio m., Mahanoy City, 
Pa. 

MISIONIENĖ Magdė (Stric-
kaitė), mirė Sausio m., St. 
Clair, Pa. 

dėjo daintfoti, "Lai gyvuoja 
pandaros moterys". 

Tada nežinia kas užsuko 
salėje šviesas ir susirinkimas 
nežinia kaip išsiskirstė, nepa
daręs jokio nutarimo ką San
dara atstovauja. 

Jokubausko Draugas. 

PAJIEšKOJIMAS. Aš Ba
lio Kemešiaus pussesere, su sa
vim pasiėmiau jo dukrelę Au
šrelę. Jieškau Amerikoje ma
no motinos Emilijos brolių, se
serų: Petro, Jurgio, Anelės, 
Kazimieros Majauskų, iš Mont* 
vvdų kaimo. 

(Atsišaukti Dirvos redakci
joje, 6820 Superior Ave., Cle
veland 3, Ohio.) 

DIRVOS AGENTAI 

Marijona Milunaitienč 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
811 Hollins Street 

BALTIMORE 1, MD. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GAL1F. 
f  \  

Angliškai-Lietuvi&ka* 
Ž O D Y N A S  
(English-Lithuanian 

DICTIONARY 
Ar žinote kad Žddvnas-Dic-

tionary yra geriausias moky
tojas. patarėjas, vertėjas ir 
perkalbėto jas? Taigi, isigvk jį. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size) 
U x 4 colių, 400 puslapių, kie
tais audeklo apdarais. Norin
tieji jį Įsigyti, prisiųskite Mo
ney orderį U. S. A. vertės $3.QQ 
ir tuojau gausite puikų žody
ną. Užsakymus su money or
deriu siekite: 

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

(Dept. D.) U.S.Ą., 
>ii m Im u  .  i' '  " "«•" i • • iim/1 

Viena moteriškė pasalęė, tik-IviJGIv I§ 
rai jus vyrai atrodot kaip. sil- §j^ 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio 

. y Buvęs Anglijos premjeras Churchill atvyko į Floridą pa,-
silsiui. Kairėje, poni Churchill, viduryje pats'Churchill, kUt 
ris yra jau virš 70 metų amžiaus; Dešinėje, .jų seimininkas 
Col. Frank (%&% Miami, Floridoj. 

kės, galit ir vadintis silkėmis, 
o mes moterys atrodom kaip 
rožės; mes vadinamės sanda-
rietėmis. Tada vyrai pradėjo 
dainuoti "Lai gyvuoja 7^tas 

skyrius", o moterys pra* 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 
S Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiegčiuo0», lftpi])-- S 
S kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gimti* patarnavimą J**i« g 
^ riuose apdrauidos-insurance reikaluose. / j S 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyąvM S 
H £$rantuojania. Kreipkitės j mane *telefonu arba asmeniškai. j| 
$Miiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiiiiiii<iiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiitiiiiiiiiiiitii{f 
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Tegul meilė Ijetuvos 
\ ... j 

Dega musų širdyse i 
Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks!; 

AR DEL IDĖJOS IR DEL TĖVYNĖS REI
KIA LAISVA VALIA VIENINGAI 

KOVOTI 
\ 

Amerikos Lietuvių Misijos Prasme Pabėgėlių Tautiečių 
Akyse 

Rašo Vainis Dainoras 
Specialiai Dirvai iš Švedijos. 

AŠ SUPRATAU-KAS YRA 
KOMUNIZMAS 1  

UNO Sekretorius 

A. L. MISIJOS ALBUMAS 
ŠVEDIJOJE 

Ačiu Dirvos redaktoriui p. 
K. S. Karpiui, šiomis dienomis 
gavome Amerikos Lietuvių dar
bų dokumentali albumą AME
RIKOS LIETUVIŲ MISIJA IR 
JOS DARBAI. Tos knygos ga
vimo proga norisi prisiminti 
Amerikos Lietuvių kovas del 
Lietuvos laisvės. 

Nutilus antrojo siaubingo 
pasaulinio karo vėtroms, Eu
ropos žemyne besiblašką bena
miai pabėgėliai Lietuviai jau 
prieš pusmetį pradėjome gau
ti iš užjurio Amerikos lietu
vių leidžiamus laikraščius. Ir 
bene pirmiesiems Lietuviškas 
spausdintas žodis, po daugiau 
metų pertraukos, teko išvysti 
Švedijoje prisiglaudusiems pa
bėgėliams. Ir nuo pirmo pa
sirodžiusio spausdinto žodžio 
pragiedrulio, visi musų žvilgs
niai ir suvargintų širdžių ato
dūsiai nulinko į Amerikos Lie
tuvius. Ne vien todėl kad mes 
lauktume iš Amerikiečių ma
terialinės paramos skaudžiai 
savo buičiai palengvinti. Mu-
sj žvilgsnis nulinko į Ameri
kos Lietuvių balsą, į Amerikos 
Lietuvių kolonas— į tas kovos 
kolonas kurios tėvų žemės mei
lės šaukiamos nenuilstamai ko
voja už tėvų žemės Lietuvos 
išlaisvinimą, kurie klebena ap
kurtusio pasaulio duris kad su
rastų užtarimą išlaisvinimui 
surakintos savo tėvų, bočių že
mės. 

Netekę savo tėvynės, pabė
gėliai išsisklaidę po Europos 
pašalius, mes likome daug kam 
nemieli svečiai, beteisiai ir be
namiai. Mes neturime balso ir 
teisės realiai kovoti už savo 
Lietuvą, taigi todėl mes ir 
gaudome kiekvieną Lietuvišką 
laikraštį, kiekvieną straipsnejį, 
kad tik sužinoti kaip kovoja 
tie užjurio broliai, kurie turi 
teisės ir galios už Lietuvą ko
voti. 

Ir susidarėme mes vaizdą iš 
užjurio brolių spaudos kad A-
merikos Lietuviai turėdami sa
vo kitą sočią tėvynę, laisvių 
šalį Ameriką, bet jie iš savo 
širdžių nėra išdildę tėvų žemės 
Lietuvos, ir jautriai jaučia be
namių brolių tremtinių skaus
mus, o taip pat likusių sura
kintoje Lietuvoje kančias. 

Dabar gal but visame pasau
lyje iš Lietuvių tarpo, jei ne 
kardu tai vistiek realią kovą 
už Lietuvos išlaisvinimą gali 
tęsti tik Amerikos Lietuviai. 
Tiesa, ją dar realiausia tęsia 
palikę tėviškės miškuose par
tizanai 

Džiugesiu plazda pabėgėlių 
širdys kad Amerikos Lietuviai 
kovoja kultūriniais ginklais, 
ne vienas užsimiršdamas savo 
asmeninius reikalus, atkakliai, 
be poilsio, ir jų kovos atbal
sius girdi pasaulis, tik ne visi 
nori tos kovos prasmę supras
ti. Kovoja už Lietuvos laisvę 
visa Amerikoniška Lietuva, rfe-

'skaitant tik savųjų brolių par-
davikų — .bolševikinio melo ap
akintų Maskvos imperializmo 
sąsparlaižių. 

Mes matome kad kiekvienas 
laikraštis veik kiekviename sa
vo puslapyje klebena Lietuvos 
bylos bėdas. Taurieji Ameri
kos Lietuviai, nenuilsdami ko
voja del savo bočių žemės, pa
miršta savo šeimas, savo na
mų šilimą ir skuba, klebena 
kongresmanų, senatorių, žymių
jų laikraščių redaktorių duris. 
Skuba kad nepavėluoti del 'I#ie-
tuvos išlaisvinimo. 

VISŲ AKYS Į AMERIKĄ 
štai mes susikaupę sekėme 

Amerikos Lietuvių Misiją Wa
shingtone 1945 m. Kovo 22-24 
Mes stebėjome antrąją Ameri
kos Lietuvių misiją 1945 m. 
Lapkričio 16-17 d. Sekėme ap
rašymus Amerikos Lietuvių 
Kongreso Chicagoje Lapkričio 
29, 30 ir Gruodžio 1. Teisybė, 
mielieji užjurio broliai, jus da
rėte del Lietuvos tą ką tik ga
lėjote ir kas galima buvo! Bet 
dar nepabaiga ir jus, tikime, 
rankų dar nenuleisite. 

Bet mes, pabėgėliai, išrodo 
kad taip mano dauguma, susi
darėme tokią nuomonę kad A-
merikos Lietuvių tarpe vis dar 
nenustoja vyravęs partinis slo
gutis ir nesutariama del vie
ningos kovos. Mes prašome at
jausti to v.iso nesutarimo žalą! 
Jus visi žinote didžiąją gyve
nimo dogmą, tai kovos už idėją 
kelią. Už idėją sėkminga ko
va buna kai einama už ją ko 
voti vieningai, nesviruojant. Ir 
idėja pasiekiama kai už ją ko
vojama ne iš prievartos, o lais
va valia; už idėją vieningai ko
vojama. O dabar visame pa
saulyje išblaškytų Lietuvių vie
nintelė idėja yra šiądieną — 
tėvynė Lietuva! Tai ir Ame
rikos Lietuvių kova bus pasek-
mingesnė kai bus einama vie
ningu keliu. 

Nevieningumo slogučiu sir
go ir Nepriklausomos Lietuvos 
laikais nekurie musų tautiečiai. 
O kai tautoje reiškėsi nevienin
gumo atgarsiai tai susidarė są
lygos tautos organizmo pože 
miuose veistis kirminams, ku
rie pavirto atmatomis — rau 
donais pūliais — ir pradėjo įsi
veisti iš Rytų parinkusiomis 
bacilomis. 

Ir kada tauta per trejas 
okupacijas patyrė tiek skaus 
mų tai dabar suprato vienybės 
galią. Jau nuo pirmos okupa 
cijos partiniai įsitikinimai bu
vo užmiršti. Dabar išeivių-pa-
bėgėlis pabėgėlio niekad nepa 
klausia: "Kam tu priklausei?" 
Mes užmiršom kas buvo tauti
ninkas, krikščionis-demokratas, 
valstietis - liaudininkas ir pan 
Mes tik išgirdę Lietuvišką žo
dį puolam tuoj prie sutikto 
pabėgėlio ir visi turim vieną 
tik amžiną klausimą: kas gi 
bu3 su tėvyne Lietuva? 

Musų supratimu realiausią 
kovą už Lietuvos išlaisvinimą 
pradėjo Amerikos Lietuvių Mi
sija Washingtone 1945 metų 
Kovo 21-24. Tą savo tikrai di
džią Misiją ji užfiksavo doku 
mentais, kuriuos matome isto
riniame albume. Tikėkime kad 
kartą tėvynę pavyks atkurti ir 
tas albumas paliks Lietuvos is 
torijoje amžinu dokumentu, 
svarbia istorine kronika. 

(Vieno iš komunizmo nagų iš
trukusio pasakojimas) 

Demokratijos mitas 
Komunistu šalininkai tvirti

na kad Sovietų Sąjunga yra 
demokratinė valstybė, tik jos 
demokratijos supratimas esąs 
kiek kitoks, jie skiriąsis nuo 
kitų demokratinių valst y b i ų 
demokratijos supratimo. Ka
me gi tas skirtumas? Sunku 
vienu žodžiu tą skirtumą nu-
charakterizuoti, ir kad butų aiš
kiau, žvilgterėkime kaip Sovie-
tijoje demokratija pasireiškia 
praktiškai. 

Panagrinėkime Soviet I šk u s 
rinkimus, nes rinkimai yra de
mokratijos rodyklis. Toks na
grinėjimas kaip tik dabar yra 
vietoje, nes visoje Sovietų Są
jungoje ir jos užgrobtose teri
torijose visai nesenai pradėjo 
aukščiausių Sovietų Sąjungos 
organų rinkimai: Aukščiausios 
Tarybos ir Tautybių tarybų. 

BENDROS VEIKLOS VILTYS 
Albumas palieka dokumen

tu, bet jis pasauliui parodo vei
ksmus kokius atliko taurieji 
Amerikos Lietuviai kovotojai 
pas Vice Prezidentą Trumaną, 
pas Amerikos kongreso atsto
vus ir tt. ir tt. Tos pat Misi
jos pastangomis šiądien galin
giausios pasaulyje valstybės 
Kongrese del Lietuvos bylos 
užfiksuotos rezoliucijos N. N 
40 ir 390! 

Mes iš jusų spaudos pradė
jome įstebėti pragiedrulius, kad 
einama, pagaliau, Amerikos 
Lietuvių didžiųjų organizacijų 
į tikrąjį kelią — vienybės ke
lią! Tuomet bus susitelkta vie 
ningai kovai laisva valia. Ko
vai be pabaigos iki tol kol bus 
išlaisvinta Lietuva. O juk A 
merikos Lietuvių balsas paro 
dė ir pirmojo pasaulinio karo 

suotojas pažymimas apylinkės 
sąraše, be. to, dar dedamas žen
klas i jo pasą. -

I antros dienoB vakarą rinki
mų komisija organizuoja kvie
timą dar nebalsavusių. Ligo
niams ir seniams nešamos spe
cialios urnos į namus kad ir 
jie galėtų pareikšti demokratiš
kai savo valią. Į antros dienos 
vakarą balsavusių buna 95%-
100%. 

Balsavimo sale papuošiama 
vėliavomis su įspūdingais šū
kiais: "Tegyvuoja demokratiš
kiausia pasaulyje Stalino kon
s t i t u c i j a " ,  " t e g y v u o j a  l a i s v i  
rinkimai", ir t. .t Tokiu budu 
'baigiasi rinkimai aukščiausių 
Sovietų Sąjungos organų, ku
rie bent iki šiol visur ir visuo
met pasisako vienbalsiai. 

Kodėl viskas taip vieningai 
ir drausmingai? 

Kodėl Sovietų Sąjungos pi
liečiai tokios vieningos nuomo 
nes ir kodėl jie taip susipratu 
siai balsuoja? Tuo pasirūpina 
komunistų partija ir NKVD 
Vietinis komunistų partijos sky 
rius parenka kokį kandidatą, o 
centras užtvirtina. T u o m e 
"kandidatas", kurs paprastai 
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Norvegijos užsienių reikalų 
ministras, Dr. Trygve Lie, 48 
m., tapo išrinktas UNO gene
raliniu sekretorium Londone. 
To alga bus $20,000 metuose. 

Pasiruošimas rinkimams 
Sovietų Sąjungos konstituci

ja ant popierio garantuoja rin
kimų laisvę ir slaptumą. Net 
kandidatai į atstovus statomi 
demokratiškiausiu budu — vier 
šuose susirinkimuose, kuriuose 
sušaukia vietinė komunistų par- aP*e tokį paskyrimą išanksto 
tija ar jai gimininga organiza- nieko nežino, pakviečiamas į 

1 NKVD ir jam pasakoma kad 
jis bus statomas kandidatu. 

Komunistinėje sistemoje vel
tis į politiką nėra malonus da-

Atidares susirinkimą as-cija. 
muo nušviečia bendrais bruo
žais susirinkimo svarbą, kvie
čia piliečius viską nuodugniai 
ir ramiai apsvarstyti, pagiria 
Stalino konstituciją ir kviečia 
statyti kandidatus. 

Vienas iš susirinkimo daly
vių atsistoja ir pasiūlo kokį 
kandidatą, jį pagiria ir,< .trum
pai pakalbėjęs, atsisėda. Salė
je pasipila audringi plojimai, 
keli kalbėtojai išeilės pasako 
karštas pritarimo kalbas, ir 
neatsiranda nei vieno kurs ką 
nors pasakytų prieš arba pa
statytų kitą kandidatą, nors 
susirinkimo pirmininkas ir pa
kartotinai to prašo. 

Apylinkės miesteliuose pasi
kartoja ta pati procedūra, visi 
vienbalsiai ir entuziaztingai pa
sisako už tą patį kandidatą. 
Taip visai apygardai ir palie
ka tas vienas kandidatas. 

Rinkumų eiga 
Ateina iškilminga rinkimų 

diena. Pagal rinkimų įstaty
mą, kiekvienoje rinkimų patal
poje yra specialios uždarytos 
vietos, kuriose balsuotojas slap
tai gali išsirinkti sau patinka
mą kandidatą, nors ištikrųjų 
ir nėra iš ko pasirinkti, nes vi
sur ir visuomet tėra vienas kan
didatas. 

Nežiūrint i tai, rinkimų slap
tumui pademonstruoti, komu
nistų partijos pareigonys ir ki
tos 'įžymybės' demonstratyviai 
užeina į uždarytą vietą ir pas
laptyje užklijuoja voką. Tačiau 
eiliniai piliečiai to nedaro: jie 
geraširdiškai pademonstr u o j a 
savo atvirumą ir lapelį į voką 
įdeda viešai. Kiekvienas bal-

metu savo galybę. 
Susitelkusios Amerikos Lie

tuvių visos organizacijos ras 
priemonių ir budų kaip už 
Lietuvos išlaisvinimą kovoti. 
O Lietuvių pabėgėlių sukaupti 
žvilgsniai dar labiau sukaupia
mi linksta linkui jusų! 

Kaip jųs pavadinsite tą su
jungtą organizaciją, kokiu var
du, bi tik ji eis Lietuvos keliu. 
Mums gi išrodo kad kur Lie
tuviai bebūtų: ar pabėgėlio da
lioje ir sėslaus išeivio būtyje, 
ar tai Amerikoje, ar Brazilijo
je, ar Europoje ar dar kitur— 
visi Lietuviai turi sudaryti vie
ną sąjungą. Sąjungą bendrą 
visų kas tik savo sieloje nėra 
pardavęs tėvynės — tai Sąjun
gą vaduoti Lietuvai! 

1946 m, Sausio 15, 

lykas: greit gali buti. "išvaly
tas" ir likviduotas. Vargšelis 
gal ir nenorėtų buti tuo gar 
bingu liaudies kandidatu, bet 
jis žino kad jei atsisakys, gal
vos ant pečių ilgai nenešios 
Išnyks už kokios poros dienų 
iš savo pažystamų akių ir nie
kas daugiau jo niekuomet ne
bematys. šito akivaizdoje, ne
lieka nieko kito kaip sutikti 
Tokiu budu kandidatas jau su
rastas. • : . 

Dabar reikia surasti pilietį 
kurs ji išstatytų, čia vėl savo 
ranką prideda NKVD. Pak 
viečia kokį žmogelį pas save 
ir jam pasako: tada ir tada 
ten ir ten tu pasiūlysi tokį ir 
toki kandidatą. Neduok Die
ve, jei kokiam "nesusipratu
siam" piliečiui ateitų į galvą 
mintis statyti kandidatą savo 
iniciatyva. Ir tas kurį išstatė, 
ir pats statytojas išsykio at 
sidurtų po aštriu NKVD dal
giu. Kaip "kontr-revoliucijo-
nieriai" jie tuojau butų sulik-
viduoti, žinoma, ne už tą kad 
statė kandidatą savo valia, bet 
už ką kitą. 

Nedalyvauti rinkimuose ir 
nebūti atžymėtam balsavusiųjų 
sąrašuose ar užeiti į uždarą bal
savimo vietą pasinaudoti slap
tumo teise yra labai pavojin
gas dalykas. NKVD sargai 
čia pat sėdi ir veda tokių neat
sargiųjų sąrašus. Tai busimų
jų aukų — kanalų kasikų ir 
šiaurės ašigalio kasyklų darbi
ninkų — sąrašai. Deja, žmo
nės čia jau "apsišvietę", są
žiningai vaidina jiems paskir
tą komediją, ir NKVD nedaug 
ką tepeša. Piliečiai yra taip 
komunistų partijos ir NKVD 
replių suspausti kad jie gali 
p u i k i a u s i a i  s u v a i d i n t i  k o k i u s  
tik norit rinkimus ir konstitu
cijas, gali net verkti ar juok
tis pagal užsakymą! 

v j 
Ne vakarų piliečiui suprasti 
rytu "demokratiją" 

Sovietų Sąjunga su visa tuo 
yra taip apsipratus kad ji laiko 
visai naturaliu dalyku išanksto 
atsiųsti į Baltijos valstybių sei
mus, kuriuose turėjo buti svar
stomas 4 prisijungimo prie So
vietų Sąjungos klausimas, po
sėdžių protokolus, kalb ė t o j ų 
kalbas, rezoliucijas ir net pas
tabas, kuriose vietose publika 
turi ploti ir reikšti entuziazmą. 

Vėliau tas rezoliucijas specia
lios delegacijos nuvežė į Mask-

ą Stalinui ir Aukščiausiai Ta
rybai, kuri, šiek tiek paabejo
jus ir įsitikinus kad čia yra 
"tikra tų kraštų piliečių valia", 
sutiko tuos kraštus prisijung
ti į Sovietų Sąjungą. 

Visi tie "stebuklai" eiliniam 
v a k a r ų  d e m o k r a t i j ų  p i l i e č i u i  
yra nesuprantami. Jis negali 
patikėti kad iš "demokratiš
kiausios konstitucijos" daroma 
tokia komedija, jis negali su
prasti kaip Sovietų Sąjungos 
piliečiai gali buti tokie draus
mingi, jo galvoje netelpa min
tys kad tokio smurto akivaiz
doje nekyla jokio pasiprieši
nimo ir net nepasireiškia jokio 
nepasitenkinimo. 

Buk šnipu arba žuk 
Tikrovėje, Sov. Sąjungoje jo

kios konstitucijos nėra; o yra 
bevertis popierio lakštelis. Tas 
popierio lakštelis sako kad So-
Vietijoje yra spaudos ir žodžio 
laisvė. Pagal sovietišką kon
cepciją tos abi laisvės ir egzi
stuoja: ląikrašti pilietis gali 
nusipirkti —' štai ir spaudos 
laisvė — ir, lygiu budu, judin
damas lupas ir virpindamas bal 
so stygas, jis gali kalbėti — 
štai ir žodžio laisvė. 

Gerai organizuotoje diktatu 
roje jokio pasitenkinimo nėra 
ir negali buti. Sovietų Sąjun
ga negailestingai sunaikino vi
sus tuos kurie žodžiu kur nors 
pareiškė nepasitenkinimą ar tu
ri pagrindo buti nepasitenkinę 
— nusavintas turtas, nužudyti 

ar i kalėjimus sukišti gimi
nės, ir t. t. 

Piliečių nuotaikoms sekti yra 
s u d a r y t a s  d i d ž i a u s i a s  N K V D  
šnipų tinklas. Kai tik sovie
tai užėmė Baltijos valstybes, 
slaptosios policijos kadras bu
vo padidintas dešimts kartų ir 
jo išlaikymo lėšos padidėjo de
šimts kartų. Tuojau pradėtas 
priverstinis agentų verbavimas. 
Piliečiai, turi šiokio-tokio pasi
tikėjimo visuomenėje, būdavo 
kviečiami į NKVD ir ten jiems 
buvo pranešama kad arba jie 
bus tuojau areštuoti ir jų šei
mos Įtrauktos i juodą sąrašą, 
arba jie turi sutikti buti NKVD 
šnipais. Areštas anksčiau ar 
vėliau Sovietijoje baigiasi mir 
timi, o juodas sąrašas reiškia 
skaudžius persekiojimus. Tat 
daugumas sutikdavo ir galvo-

kerštą. Todėl partija žut-but 
turi išsilaikyti valdžioje. Prie
šingu atveju ją visą minia iš
žudytų nemažesniu žiaurumu 
kaip tas kuriuo ji dabar žudo 
minias. Komunistų partija yra 
kaip milžiniškas, kraujo prit
vinkęs, žmogžudys, kurio gyvy
bės palaikymui nuolat reikalin
gas naujas kraujo praliejimas. 

štai kodėl neįmanoma komu
nistinės sistemos evoliucija Į 
švelnesnį režimą: Kaip tik ko
munistų partija atliuosuotų te
roro varžtus, tuoj kiltų prieš 
ją keršto ištroškus opozicija, 
kuri arba turėtų buti tuojau 
kruvinai užgniaužta, arba, jei 
neužgniaužta, sunaikintų pačią 
komunistų partiją ir su ja vi
są komunistine sistemą. Tai
gi išsivadavimui iš komunizmo 
tėra vienas kelias: revoliucija. 
Komunistai tai žino ir todfft davo kad galės simuliuoti. Už ,v. . . . .. ;.owirvlfc • T pamisima pasiekiančiu įtarumu p o r o s  s a v a i č i ų  v e l  j u o s  k v i e s -  1 . * .  -  "  r» naikina visus numanomus rodavo i NKVD parodymams. 

Pakviestieji paprastas pasaky
davo kad jie nieko nežino. Po 
kurio laiko juos ir vėl pašauk
davo į NKVD. Ir vėl jie at
sakydavo kad jie nieko nežino, 
čia jiems atkirsdavo kad tai 
netiesa: toks ir toks (jų pačių 
paskirtas provokatorius) kalbė
jęs prieš Sovietų Sąjungą, ši 
kartą jiems dar dovanojama, 
bet ateityje jie busią baudžia
mi. Nebelieka išeities: žmogui 
reikia arba pačiam žuti, arba 
kitus įdavinėti. Abiem atvejais 
NKVD pasiekia savo tikslo: kas 
įdavinėti ir savo pažystamus 
siusti Į kalėjimus, tas jau ne
išvengiamai susiriša su komu
nistine sistema, diena iš dienos 
vis giliau klimpsta ir galų gale 
virsta sistemos šalininku. Kas 
gi pasirodo "neištikimu" tą 
NKVD sulikviduoja. Baltijos 
valstybėse visi suimti ir vėliau 
paleisti piliečiai buvo užkinky
ti i toki darbą. 

Vienintelis išsigelbėjimas — 
revoliucija 

Komunistinės sistemos griau 
Čius sudaro nepaprastai draus 
minga partija: į ją įstojus, jau 
nėra kelio atgal, ir tik mirtis 
užbaigia jos narystę. Visa par
tija teturi vieną nuomonę 
tą. kuri padiktuojama iš vir 
šaus. Negirdėtas partijos žiau 
rūmas valdomos minios atžvil 
giu iššaukia neužgesinamą jos 

voliucijonierius. kuriuos, tarp 
kitko, jie vadina kontr-revolitt* 
cijonieriais. Ir nėra žudomoms 
minioms išsigelbėjimo, jei k$» 
kia svetima pajiėga nesutriul* 
kins komunistinės valdžios nu
garkaulio. A. Narvydaa. 

SKYRIAI, IŠRINKIT 
1946 DUOKLES 

Pradėjus 1946 metus, neku
rie skyriai išrinko savo narių 
duokles už šuos metus ir pri
siuntė centrui. Kiti gavo duo
kles iš dalies narių, toliau pri
sius kitų duokles. 

Iš $2 nario mokesties, sky
riaus reikalams reikia pasilik
ti po 50c. Tačiau Lawrence 
skysius prisiuntė pilnai visus 
$2 į centrą. 

LOS ANGELES SKY-
RIUS JUDA 

Los Angeles, Calif., 11-tas 
skyrius yra toliausia nuo LVS 
centro, todėl to skyriaus veiki
mas kiek lėtesnis, kaip prane
ša pirmininkas Petras Žilini-
kas. 

Skyrius gavo platinimui kny
gų apie Misiją, ir šaukia susi
rinkimą išrinkimui 1946 me
tams valdybos. 

Timeless Lithuania' l3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Amerikos Lietuvių Misiia 
ir Jos Darbai 

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

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

• Kaip Jie Mus Sušaudė' 1 knyga Ji 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

(80 pilsfapių — su paveikslais — su Pulk. Petraičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 U2 *1| 

Užsakymus siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, (Muo 



Mirga Marga 
Kaso Kūgis Mugis. 

PASAULIO valstybių konfe
rencija Londone pasibaigė. 

Kiekvieną teisingą žmogų 
stebino begėdiška komunistinės 
Rusijos drąsa kaltinti Angliją 
ir Prancūziją del tariamo pa
vojaus pasaulio taikai. 

Maskva gyvulišku budu pa
smaugė Pabaltijo valstybes ir 
smaugia šimtą milijonų mažų 
Rytines Europos šalių žmonių, 
bet pati drysta šaukti "vilkas, 
vilkas!" ant kitų! 

Kas liūdna, demokratinio 
pasaulio vadų tarpe nesirado 
nei vieno kuris butų drėbęs be
gėdžių veidan tiesos žodi. 

AUKŠČIAU pasakyto akivai
zdoje, tenka prisiminti Ame
rikonų posakį: "Duok niekšui 
ganėtinai virvės, ir jis galiau
sia pasikars". Demokratinio 
pasaulio vadai gal ir mano, te
gul niekšas ima kiek nori vir
vės — jo gyvenimo pabaiga 
vistiek baigsis kartuvėmis. 

PIRMAME Švedijoje leidžia-
džiamo "The Baltic Review" 
numeryje, Prof. Lingis prisi
mena Lietuvių Liaudies pasa
kose Įprotį Vokiečius vaizduoti 
"striuko-buko" velnio pavida
lu. žymus Vokietis rašytojas, 
Heinrich Mann, musų protėvių 
išmintį patvirtina. 

Amerikos Kongreso knygyne 
apie Vokiečius aną dieną kal
bėdamas, jis prisiminė kaip 
Vokietis Liuteris su velniu sa
kėsi kovojęs, ir kaip Vokietis 
poetas Goethe savo Faustą vai
zdavo Mefistofeliui velniui par
sidavusiu. 

Vokiečių Įgimtyje. sako, yra 
velniškumo savybė, kuri žmo
gišką esybę parduoda šėtonui 
už troškimą valdyti kitas tau
tas ir svetimus turtus, štai 
kodėl Vokietis su ginklu ran
koje — žvėris. 

LIETUVIAI šiuo atžvilgiu 
išlaiko žmogiškumo kvotimus. 
Kada velnio apsėstas Hitleris 
pasaulė Lietuvai pulti Lenkiją 
ir pasiimti Vilnių, Prezidentas 
Smetona griežtai to atsisakė. 
Hitlerio ranką paėmė Maskvos 
Kruglodurovas. 

ISTORIJA, sakoma, pasikar
toja, ir yra žmonių manančių 
kad įvykiai paseks I Pasaulinio 
Karo raidą. Sako, jau turime 
me streikų bangą, ateis maža 
krizė, po kurios įsiviešpataus 
Coolidge tipo gerovė, o šią su
griaus didelė krizė, kuriai pa
gydyti reikėsią kitos Naujos 
Dalybos. Po to — Trečias Pa
saulinis Karas,. 

Lietuva Tironu Pančiuose t- L I E T U V O S  
P A V E R G I M A S  

A IE TAIP BUS? Tiii'|> pir-
mojo pokarinio pasaulio ir da-
Uartinio yra skirtumų. Tada 
turėjome pergalę su taikos vil
timi, dabar turime pergalę be 
tos vilties. Tada Amerikonai 
atmetė Pre/.. Wilsono idealiz
mą ir Tautų Sąjungą, dabar 
nuolankauja Maskvos "praktiš
kumui" ir net bijo pagalvoii 
apie pasitraukimą iš UNO, ku
ri užėmė Tautų Sąjungos vie
tą. 

Amerikos viduje turime įs
tatymų kurių tikslas mu= TIUO 

krizės ir netikros gerovės ap
saugoti. 

LIETUVOS klausima jokio 
pasikartojimo nėra. Po pirmo
jo karo, musų tautos viltys, 
skaisčiai sužibėjo. Po šio — 
jos sublukusios. 

Kuomet tada pakilusia dva
sia dainuodavom, 'Vilniaus kal
neliai, sveikiname jus!', arba, 
'Ei, pasauli!', dabar musų poe
tai tik ilgisi tėvynės ir klau
sia: "Kodėl?" "Kada", "Kas 
bus?" 

NE — istorija nepasikarto
ja. Ji eina nenusjiėjamais ke
liais. Prieš ką Amerika gink
luojasi? Prieš ką Rusija gin
kluojasi? 

Ar Lietuvių tauta ir šimtas 
milijonų Rytų Europos žmonių 
sutiks nešti nežmonišką Mas
kvos barbarų jungą? 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

3. Vilnius Maskvos rankose 

Rugsėjo 17 dieną sovietų Raudonoji Armija be kau
tynių įžygiavo į Vilnių ir užėmė visą Vilniaus kraštą, 
atkėlus Sovietų Sąjungos sienas ties Vieviu. ... Po ke
lių dienų įvykusiu Kibentroppo-Molotovo susitarimu Vii 
niaus miestas ir jo sritis galutinai perėjo Sovietų Sąjun
gos įtakon. Šiuo faktu raktas į Vilnių atsirado Maskvos 
rankose, o Lietuvos politinė padėtis iš pagrindų pasikei
tė. ^ i .<•:! •* ^ *'§ 

Galingos Sovietų Sąjungos atsiradimas prie Lietu
vos sienų savaime turėjo atsiliepti į šių dviejų valstybių 
santikius, kurie iki to laiko buvo labai draugiški, pilni 
abišališko pasitikėjimo, be dėmės ir be priekaištų. Mat, 
neturint bendrų sienų, neturėta ir daug reikalų: taigi, 
kaip atskirų asmenų gyvenime taip ir tautų tolimes
nieji kaimynai visada yra geresniuose santikiuose negu 
gyveną viename kieme. Ir Lietuva buvo toliau nuo So
vietų Sąjungos, retai su ja tesimatė, maža apie ją teži
nojo. ... ir, išanksto žinodama kad nėra ko iš jos pasi
mokyti, mažai ja ir tesiinteresavo. Pagaliau socialinių 
santvai'kų skirtingumas ir režimų nevienodumas irgi su
darė daug kliūčių artimesniems santikiams. Mat, ko
munistinė veikla, Maskvos šelpiama ir diriguojama, Lie
tuvoje buvo griežtai uždrausta, kaip priešinga Lietuvos 
nepriklausomybės interesams. Iš Maskvos ateinanti ko
munistinė propaganda — kokiomis formomis ji besireik-
štų — buvo visomis priemonėmis naikinama. Savaime 
aišku kad Maskva į visa tai nežiūrėjo malonia akimi. 

Nežiūrint visų'labai didelių priešingumų tarp Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos režimų ir pažiūrų į įvairius 
klausimus, vis dėlto šios dvi valstybės išgyveno 20 metų 
be jokių rimtesnių nesusipratimų. 1920 metų Liepos 12 
d. pasirašytos sutarties pagrindu Lietuva savo galimu
mų ribose, gražiai bendradarbiavo su Sovietų Sąjunga, 
palaikė sveikus diplomatinius ryšius ir šiokius-tokius 
prekybinius santikns. Ta sutartimi Sovietų Sąjunga at
sisakė amžiams nuo visų teisių į Lietuvą ir iškilmingai 
pasižadėjo nesikišti i Lietuvos vidaus gyvenimą. 

Vėliau (1926) sudarytas tarp Lietuvos ir Sovietų 
Sąjungos nepuolimo paktas ir dar vėliau (1933) agreso
riui apibrėžti sutartis paryškino abiejų valstybių gerą 
valią, pastiprino jų gerų santikių pagrindus ir pakarto
tinai davė progos abiem šalims pareikšti jog jos jokiais 
budais nepažeis viena antros politinės Nepriklausomy
bės ir atidžiai gerbs suverenumą. 

Ir štai dabar, Sovietų Sąjungai sudarius bendrą sie
ną su Lietuva, tuoj pat iškilo klausimas kokiuose rėmuo
se rutuliuosis toliau šių valstybių santikiai. Jei ir nebu
vo dar visiškai aišku, tai bent buvo jau galima spėti kad 
pasikeitus Sovietų Sąjungos politinė padėtis būtinai iš
šauks pasikeitimų ir jos santikiuose su Lietuva. Kokias 
galutines formas" tas santikių pasikeitimas įgvs, niekas 
negalėjo tikrai pasakyti; bet iš Sovietų Sąjungos politi
kos naujo pakrypimo, pasireiškusio Lenkijos užpuolimu 
ir labai keistu bendradarbiavimu su Hitlerine Vokietija, 
galima buvo padaryti išvadą kad Sovietu Sąjunga per
ėjo prie jiegos politikos (power politics) ir gryžta į Pet
ro Didžiojo kelius, i tuos kelius kuriais Pabaltijo tau
toms buvo atnešta Rusų vergija. 

Taigi perspektyvos nebuvo šviesios: sąlygos kurios 
įgalino 1918 metais Lietuvą atstatyti, dabar po Lenkijos 
žlugimo, atrodė išnykusios. Vadinasi, ir Lietuvos nepri
klausomybės politinis pagrindas labai ir labai susilpnėjo. 

Bet ką tada turėjo Lietuva daryti? Buvo tuo metu 
Lietuvoje žmonių kurie siūlė tuoj pat mestis Lietuvai j 
Vokietijos glėbį." Mestis tigro nasruosna, kad apsisau
gojus nuo meškos?! Juk Vokietijos apetitai Lietuvos 
atžvilgiu buvo niekuo nemažesni už Sovietų Sąjungos. 
Vokietijos planai "Prang naeh Osten" ėjo per Lietuvos 
žemę, ir Lietuva- butų buvus jos sekantis grobis. 

Lietuvai buvo pastatyta — galima sakyti — dilema: 

Štai ką Amerika Gauna iš Anglų už Lend-Lease 

mmmmmmmmmi Ml 

Šmitai moterų.'su kūdikiais prib'uną į Arreriką iš Angli
jos visos Amerikiečių karių žmonos, kurios atvažiavo pas 
savo vyrus, kuriuos apsivedė Amerikos kariuomenei apsibu
vus Anglijoj-e. Tai ką Amerika gavo-už savo Lend-lease. 

išnykti, kaip valstybei, arba Sovietų Sąjungos nasruose 
arba po Vokietijos batu. Ir čia reikia atvirai pasakyti 
kad, taip Lietuvos likimo klausimą statant, nemaža dalis 
Lietuviškosios inteligentijos buvo linkus greičiau pasi
duoti Sovietų Rūsiiai, bet ne Hitlerio Vokietijai. Aš 
drysčiau sakyti kad dauguma tų žmonių kurie turėjo 
Įtakos Lietuvos užsienio politikai ir stovėjo arti užsienių 
reikalų ministerijos, buvo prieš Vokiečius ir už sovietus. 
Žinoma, pasirinkti niekas Lietuvai neleido, bet sampro
tavimas buvo maždaug šitoks: sovietai, girdi, yra žemes
nės kulturos už Lietuvius, tat mums prieš juos bus leng
viau laikytis ir nepasiduoti nutautinimui; be to, jie nesą 
nacionalistai ir kitų tautų nutautinimo politikos nevedą. 
Gi Vokiečiai savo nacionalsocializmo teorijomis tuoj pat 
mus ir musų žemę sugermanizuotų ir išnaikintų taip 
oip jie išnaikino Lietuvius Senprusius, Sudavus ir ki
tas Lietuvių gentes, gyvenusias Prieglio žiotyse; Vokie
čiai esą aukštos kulturos, ir mes nepajiegsią atsilaikyti 
jų aktingoms germanizacijos bangoms. 

Toks samprotavimas buvo teoretiškai teisingas. Bet 
buvo pamiršta kad Stalino Rusija yra pagrindiniai skir
tinga nuo caristinės Rusijos; buvo pamiršta kad Stalino 
Rusija rusina tautas ne Rusiškų raidžių bei knygų pa
galba, o slaptos policijos (NKVD bei GPU) priemonė
mis, kurios naikina tautas ir naikindamos jas rusina, ir 
prieš kurias neatsilaikyti jokiais aukštesnės kulturos 
turtais. Tuo budu, — kaip sako liaudis, — "abu velniai 
juodi*', ir vistiek su katruo eisi obuoliauti, prarasi ir 
obuolius ir maišą.... * 

Lietuvos nerimastis buvo didelė, kai atėjo sovietai 
prie Lietuvos Jaukų ir kai jie užėmė Vilnių. Mat, užėmę 
Vilnių, jie pasiėmė j savo rankas mums reikalingą rak
tą j senąją sostinę/ Visos Lietuvių Tautos aspiracijos 
ir visi troškimai j Vilnių ėjo dabar per Maskvą — Mas
kvą pilną revoliucijos geidulių, Maskvą raudoną, plėš
rią ir klastingą. Bet Lietuva, gal but, tuo tarpu butų 
nesirupinus "Vilniaus raktu", gulinčiu Kremliuje, ir bu
tų nejieškojus Stalino malonės. Ir Lietuvos diplomatija 
sielojosi ne tuo kad į Vilnių reikia eiti per Maskvą, o tuo 
kad Sovietų Sąjunga, užėmus Vilnių ir jo kraštą, gavo 
raktą į Lietuvos Nepriklausomybę. 

Šis dalykas buvo esminis pasikeitusiuose Lietuvos-
Sovietų Sąjungos santikiuose. Tokioje padėtyje Lietu
va, lyg skęstantis, stvėrėsi sutarčių ir paktų, kurių ji 
turėjo sudarius su Sovietų Sąjunga ir visu balsu šaukė 
kad Sovietai tose sutartyse pakartotinai pasižadėjo ne
pažeisti Lietuvos suverenumo, gerbti jos Nepriklausomy
bę ir nesikišti į vidaus gyvenimą. Tuo balsu norėta iš
šaukti Maskvoje Montesquieu "Įstatymų Dvasią", ku
rioje jis sako: "Jei aš turėčiau daiktą kuris yra naudin
gas mano tėvynei, bet kuris kenkia kitam kraštui, tai to 
kio daikto naudojimą aš laikyčiau nusikaltimu". Deja, 
tauraus demokrato Prancūzo Montesquieu knygos "Įs
tatymų Dvasia" Kremliuje niekas neskaito. Ten skai
toma Italo Machiavelio "Princas", kur parašyta: "Ku
nigaikšti, tegul nedreba tavo ranka kai tau reikia pasi
rašyti sutartį, kurią — kaip tu jau gerai žinai, — rytoj 
turėsi sudraskyti.... Nesisielok jei pažadi to ko tu nei 
nemanai tesėsi." 

Taip, Machiavelis viešpatauja Kremliuje jau 20 me
tų. Ir kol jis ten bus tol klasta bus Sovietų Sąjungos 
politikos kelrodis. 

II. TftOJOS ARKLYS LIETUVOJE 
1. Lietuvos kvietimas Maskvon 

Vilniui patekus i sovietų rankas, reikėjo laukti kad 
Sovietų Sąjungos valdovai tuoj pat plačiau atidarys sa
vo akis Lietuvos pusėn. Reikėjo laukti kad jie dabar 
daugiau Lietuva susiinteresuos ir bandys "Vilniaus 
raktu" atsidaryti sau vartus Į Lietuvą. Ir vos praėjo 
keletas dienų po Vilniaus užėmimo, Rugsėjo 26 d. Sovie
tų Sąjungos Liaudies Komisaras Užsienių Reikalams p. 
Molotovas pasikvietė Lietuvos įgaliotą ministrą Maskvo
je Dr. Ladą Natkų-Natkevičių ir jam tarp kita ko parei
škė kad susidarius nauja politinė padėtis reikalaujanti 
šiokių-tokių pataisų Sovietų Sąjungos-Lietuvos santi
kiuose. Susidarius bendroji siena kelianti eilę įvairių 
politinio pobūdžio klausimų. Kokie tie klausimai, kaip 
jie bus keliami ir kokių pataisų bus jieškoma — Moloto
vas nieko apie tai Natkui nepasakė, nors šis ir mėgino 
sužinoti. . 

Rugsėjo 29 dieną Dr. Natkus atvyko j Kauną, pada
ryti vyriausybei pranešimo apie jo turėtą pasikalbėjimą 
su Molotovu ir perduoti užsienių reikalų ministrui kvie
timą artimiausiomis dienomis atvykti į Kremlių. Tą pa
čią dieną, vakare, įvyko Prezidentūroje ministrų tary« 
bos posėdis, pirmininkaujant Respublikos Prezidentui 
A. Smetonai, kur Natkus pranešė apie Sovietu Sąjungos 
vyriausybės susidomėjimą Lietuva, apie pasikalbėjimą 
su Molotovu ir apie tai kaip ir kuria kryptimi, jo nuo
mone, galės rutuliuotis Lietuvos-Sovietu Sąjungos san
tikiai, pasikeitus bendrai politinei padėčiai. Jokių blo
gų nujautimų Natkus neturėjo ir nemanė kad Maskvoje 
ruošiama kas bloga Lietuvai. Bet užsienių reikalų mi
nistras Urbšys pažiurėjo labai neramia širdimi J jo kvie
timą Maskvon ir į visus klausimus kurie ryšium su jo 
atsilankymu gali buti labai nelauktai iškelti. 

Respublikos Prezidentas irgi buvo tos nuomonės kad 
kvietimas vvriausybės nario nėra geras ženklas. 

Tiesa, Vilnių sovietams užėmus, reikalų naujų atsi
rado. Bet kodėl daugiau jais rūpinasi Maskva negu Kau
nas? Tatai rodė kad kvietimas užsieniu reikalų minis
tro turi turėti labai artimo ryšio su sovietu interesais. 

Nežinojimas kuriam tikslui laukiamas Maskvoje Lie
tuvos vyriausybės narys, niekuo nedžiugino Lietuvos^ po
litikos vadovų. Tas faktas kad ir Estų ir Latviu užsie
nių reikalų ministrai tuo metu taip pat lankėsi Maskvo

je, be abejo, Molotovo pakviesti, aiškiai rodė kad Sovie
tų Sąjungos viešpačiai yra nutarę visose Pabaltijo val
stybėse padaryti kaž ką ypatinga. Nors Lietuvos vy
riausybės nujautimas nebuvo palankus Maskvos suma
nymams, tačiau reikėjo siųsti atstovą Maskvon kad pa
tirtų kas iš musų norima, kas imama ir kas duodama. 
Ir vyriausybė nutarė siųsti į Kremlių užsienių reikalų 
ministrą Juozą Urbšį, žmogų labai švelnų, visados atvi
rą, gerą patriotą ir pakankamai išmintingą, bet ne
turintį laimės. -

Rugsėjo 30 d. Urbšys pasikvietė j užsienių reikalų 
ministeriją Sovietų Sąjungos įgaliotą ministrą Kaune 
Pozdniakovą ir pranešė jam apie vakar padarytą vyriau
sybės nutarimą siųsti jį į Maskvą. Ta proga Urbšys mė
gino netiesioginiai patirti iš Pozdniakovo apie ką Molo
tovas kalbės ir kokie klausimai galės buti tuo atveju ke
liami. Bet didžiosios valstybės mažasis ministras buvo 
labai atsargus ir neišdavė klausimų kurie bus svarstomi 
Maskvoje su Urbšiu. Pasisakė kad ir jis tikrai nežinąs 
kokiems reikalams Lietuvos vyriausybės narys kviečia
mas, bet manąs kad, gal but, bus kalbama apie Vilniaus 
grąžinimą Lietuvai, gal apie savitarpinės pagalbos pak
tą. ... gal ir dar apie kai ką 

Po pasikalbėjimo su Pozdniakovu, Urbšys pasidarė 
neramesnis. Nors dar tikrai nebuvo žinoma apie ką rei
kalas suksis, tačiau jau buvo galima tiksliau nujausti 
kokia kryptimi eis pagrindinis klausimas. Kelionė Urb
šiui pasidarė atgrąsi ir net baisi. Negi likimas jį vėl pa
skirs piktai Lietuvos daliai? Negi jam bus lemta per
duoti Maskvai Lietuvos suverenumą taip kaip jis perda
vė Vokietijai Klaipėdos kraštą, ir taip kaip jis perdavė 
Varšavai "Vilniui Vaduoti Sąjungą". 

Lietuvos platesnėj i visuomenė nežinojo tų vidinių 
nei Urbšio nei Lietuvos vyriausybės nerimastavimų. Pa
skelbtoji žinia kad Urbšys važiuoja į Maskvą buvo su
tikta visuomenės su pasitikėjimu, manant kad jis važiuo
ja ten parvežti Lietuvai Vilnių ir jo kraštą. Ir jai ne
buvo nei kiek neramu kad Lietuvos pasienyje sukaupta 
buvo keliolika Raudonosios armijos divizijų, galinčių 
kiekvieną valandą įžygiuoti į Kauną: visuomenė nežino
jo ir negalėjo žinoti kad tos Stalino divizijos turi tikslą 
pakabinti "Damoklio kardą" virš Lietuvos ir reikalau
ti jiega iš Lietuvos vyriausybės tai ko Sovietų Sąjungai 
neduoda jokia teisė, neduoda teisingumas, nei moralė. 

(Seka: KLASTOS PRADŽIA) 

(Bus daugiau) 

TREMTINIO ŽMONA 
Per griuvėsius, per svetimą žemę, 
Su nualintom skausmo širdim, 
Mes keliaujam kelionę benamę, 
surišti musų meilės grandim. . 

Lyg šešėlis, mus sielvartas lydi. 
Viltys sprogo, kaip indas trapus. 
Mums lemtis žemėj laimės pavydi, 
mums takai: išdidžiai anapus! 

Tu greta; tu nuvargus, sustingus; 
Musų vaikas prie tavo kYuties. 

. Tu šypsaisi jam šypsniu svajingu — 
tavo žvilgsniuose tiek ateities. 

Aš regiu tavyj motiną ramią, 
amžius šildančią savo širdim — 
Tat keliaukim kelionę benamę, 
surišti musų meilės grandim. 

Kastytis. 
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UŽSISAKYKIT ŠIĄ KNYGĄ DABAR 
"LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" leidžiama kny

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 auk# bus įtalpinta kny
goje. Užsakymus siųskit tuojau: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
Gerbiamieji: Siunčiu savo auką parėmimui jusi; darbui 

$ LIETUVOS VADAVIMO DARBAMS 

Knygai "LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE" 

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

$ Išviso 

Vardas 

Adresas 

Miestas Valst i ja  

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti .visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apclraudos (Insurance) visai dykai. Todėl piratą T 

šaukite mus n%?u ugniagesius (firemonus). jfi 

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

ir Apdraudos Agentūra 
#606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672® 
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VASARIO 16-TA PRABYLA Į MUS 

Senovės ilgesys 
X/'ASARIO 16-tai atėjus, mes jaučiamės tarytum stovį 
* prieš mums brangaus didvyrio paminklą. Tik to 

didvyrio veidas šiądien yra liūdnas, o todėl ir mes esa
me liūdni. Gražioji praeitis yra žuvus ir musų širdiš 
yra apėmęs tos praeities pasiilgimas. -

Maironis labai giliai suprato Lietuvių tautos sielą 
kai jis senosios Rusų priespaudos laikais sušuko: "Aš 
norėčiau prikelti nors vieną senelį iš kapų milžinų ir iš
girsti nors vieną, bet gyvą, žodelį iš senovės laikų". 

Šiądien mes dar labiau norėtume prikelti senelį iš 
milžinkapio ir dar labiau norėtume iš io pasisemti jiegų 
kovai*už Lietuvą tesėsi ir jos gyvybei išgelbėti. 

žiauri dabartis ' 
Vasario 16-ta yra pati žymiausia naujų jų'laikų die

na. Laisvoji Lietuva ją kasmet didžiausiomis iškilmė
mis atšvęsdavo. Bažnyčių varpai skambėdavo, miestai 
ir miesteliai pasipuošdavo daugybe naujų šviesų, ir pa
trankų galingas gaudimas primindavo kad tą dieną prieš 
tiek ir tiek metų atgimstanti Lietuva suplėšė verguvės 
retežius. 

Šymet Vasario 16 dieną Lietuva skęsta tamsoje. 
Stalinas skufca galimai greičiau išžudyti -Lietuvių tautą 
įr i Lietuvą vietoje išvežtų ir nužudytų Lietuvių gabena 
Rusus, šitai jis daro todėl kad vėliau galėtų pasakyti 
kad Lietuvių Lietuvoje niekuomet ir nebuvo. 

Didelei Lietuvių tautos tragedijai šį Lietuvos rusi
nimo darbą padeda atlikti Lietuviai komunistai. Ir čia 
Amerikoje, gana nemažas skaičius Lietuvių aklu įnirti
mu teisina ir giria Stalino Lietuvoje rengiamas žudynes. 
Bene pirmą kartą tukstanlimetėje Lietuvos istorijoje iš 
pačių Lietuvių tarpo atsiranda tokių kurie džiaugiasi 
kad Rusai žudo jų brolius. 

Girtas Lietuvių komunistų džiaugsmas 
Tačiau koks baisus tai bebūtų supuolimas, o jis nė

ra jau toks nepaprastas. Juk atsitinka kad vaikai kan
kina savo tėvus ar tėvai vaikus ir tame vieni ir kiti ran
da pasitenkinimo. Tačiau gyvenime toks reiškinys yra 
laikomas labai reta išsigimimo rūšimi, ypatinga sadiz
mo forma. Lietuviški komunistai, deja, visi kaip vie
nas priklauso tai išsigimimo grupei: jie savo tėvynės 
motinos kankinime randa didžiausio pasitenkinimo ir 
jiems brolių ir tėvų vaitojimas suteikia sadistiško džiau
gsmo. Kiek ilgai tas jų girtas džiaugsmas tęsis, niekas 
nežino. 

Vakar Hitleris buvo didelis žmogus, o šiądien jo 
sunaikintas kūnas puva po Berlyno griuvėsiais, šiądien 
Stalinas vra didelis žmogus, bet ryt gali jo jau nebebūti. 
Ir tie Lietuviai kurie šiądien Rusams padeda naikinti 
Lietuvių tautą, gali buti rytoj surakinti retežiais ir at>. 
vesti į teismą, kur jie turės atsakyti už nusikaltimus 
prieš savo tautą ir prieš žmoniją. 

Ar tai tikroji priežastis? 
f AČ1AIJ jei jau Įvyko tokia baisi tragedija kad nelai

minga motina Lietuva pagimdė vaikų-nusikaltėlių, 
kurie svetimiesiems padeda ją mirtinai užkankinti, tai 
jos gerieji vaikai tuo daugiau jai turi parodyti užuojau
tos ir prisirišimo. Šito deliai Vasario 16-tos minėjimas 
tarytum pavirsta musų meilės Lietuvai liudijimu. 

Kada Lietuva buvo laisva, mažas buvo nuopelnas 
džiugauti iškilmingame ir linksmame nepriklausomybės 
šventės apvaikšeiojime. Kada betgi ji serga mirtine li
ga, yra niek^ystė jos neatsiminti. O kiek mes atranda
me išsisukinėjimų musų užmaršumui ir neveiklumui pa
teisinti. Tai mes nurodome kad esame iki kaklo užsi
vertę savais darbais ir neturime laiko, tai mes tiesiog 
ranka numojame kad, girdi, "vistiek nieko nebus, nes 
vistiek Rusai Lietuvą suės", tai mes tiesiai pasakome 
kad neveiksime tol kol nebus vienybės, ir tt. ir tt. 

Tikroji priežastis betgi yra kita. Kai kurie musų 
esame kiek primiršę kad Lietuvos Himne yra ir tokie 
žodžiai: "Tegul meilė Lietuvosrfiega musų širdyse". Jei 
mes tuos žodžius visuomet atmintume, į daugelį klausi^ 
mų galėtume kitaip atsakyti. 

Lietuva iš musų daug laukia 
Tamsios Lietuvos perspektyvos musu neturėtų bau

ginti ir mes neturėtume nustoti upo nelaimių ir nepasi
sekimų akivaizdoje. Juk bepigu buti entuziastingu ko
votoju kada pergalė seka po pergalės, laimėjimas po lai
mėjimo. Tokiais atvejais ir bailys virsta drąsuoliu. Ta* 
čiau kada iš visų pusių užklumpa nelaimės ir nepasise
kimai, kada iš niekur nčra vilties sulaukti pagalbos priel 
šimteriopai galingesnį priešą, buti drąsiam tada reiškia 
buti karžygiu; Tąt bukime drąsus, nenusiminkime ir 
dirbkime. 

Atsiminkime kad kiekvienas didus tikslas reikalau
ja didelių aukų ir begalinio pasiryžimo. Lietuvos lais
vė ir yra toks didus tikslas ir, kad ji butų atkurta, kiek
vienas musų turi padėti savo didžiausią auką. 

Lietuvos pabėgėliai Vokietijoje ir musų tėvynainiai 
Lietuvoje seka musų žingsnius ir daug iš musų laukia. 
Musų tvirtumas kovoje del Lietuvos yra. jų didelis pa
stiprinimas, tačiau mes neturime užmiršti ir jų pačių. 
Daugelis jų yra sėdėję bolševikų kalėjimuose ir Vokie* 
ffų koncentracijos stovyklose ir jų sveikata yra pakirs# 
tp; daugelis jų nustojo sveikatos del sunkių gyvenimu 
įsąlyp-ų. 

Kelias jiems padėti šiądien jau atvira#. |r jei vįe* 
nas ar k^es iš musų tikrai neturime galimumo aktyviau 
pasireikšti politinėje veikloje tai tikrai nėra nei vieno 

PO LAIKRAŠČIUS. 
PASIŽVALGIUS 

APIE DU BROLIUS GIESMI
NINKUS ARBA APIE KAI 

KURIUOS PANAŠUMUS 
TARP LAISVĖS IR 

NAUJIENŲ 
Vasario 7 d. Laisvė rašo apie 

tai kaip "Smetonukas jieškojo 
razbaininkų", o Vas. 13 d. N-
nos pasakoja apie "Misijonie-

jimą nevalgę". Todėl, girdi. 
jįe ir esą tuščias burbulas. 

Tarybininkai gi, priešingai, 
neblofuoja, bet "iš širdies at
jaučia Lietuvos nepriklauso
mybę, atjaučia musų brolių ir 
sesučių Lietuvoje vargus po 
svetimu jungu ir į Vasario 16 
minėjimą eina pavalgę". Todėl 
jią nesą tuščias burbulas. 

Kaip matome, N-nų įrodymai 
yra stiprus, aiškus ir nesu
griaunami. 

Na, o kur tie Laisvės "raz-
baininkai", kurty Smetonukas 
j ieško? 

Greta laisvės ir Vilnies re
dakcijų. kaip vyriausių "raz
baininkų" buveinių, jų, pasak 
Laisvės korespondento, dar yra 
ir Lawrence, Mass. Ten jie 
pradėjo terorizuoti žmones 

rių tuščią burbulą". Temos,1 kad bolševikai padarys Ameri-
kaip matome, - gana skirtingos,1 

bet stilius ir turinys panašus. 
Laisvė kala: "Julius Smeto

nukas andai buvo nuvykęs j 
Worcester} fašistiniam frontui 
tvirtinti.... Jo tariamasis 'ko
munistėlis', aišku, jeigu sakė 
ką nors apie Lietuvą, tai sakė 
apie smetoninę-fašistinę Lietu
vą, smerkdamas fašizmą''. 

Naujienos pazalatija: "....o 
misijonieriai nori kad ji (Lie
tuva.—Red.) butų valdoma dik
tatoriaus. Esu girdėjęs Olio 
prakalbų, bet nei karto nesu 
girdėjęs kad jis savo prakalbo
je minėtų kad Lietuva turi bu
ti laisva ir demokratiška". 

Bet kame gi gludi tas "Tuš
čias misijonierių burbulas" ir 
kur "Smetonukas jieško raz
baininkų"? Kaip iš įmantraus 
N-nų rašytojo aiškėja, Taryba 
esanti ąžuolas, o Misija — tik 
baravykas. "Taip ir buvo, po 
trijų dienų baravykas nuo ko-
tb nuvirto. Taip turbut atsi
tiks ir su misijonieriais...."— 
išvedžioja Naujienų rašytojas. 

Toliau tas gabus korespon
dentas dar prideda kad "misi
jonieriai šmeižia Tarybą, nori 
jos likvidavimo, blofuoja ir ei
na į Vasario šešioliktos minė-

koje revoliuciją ir tada visiems 
jų priešams bus blogai. Tačiau 
Laisvei tie "razbaininkai", ma
tyt, nelabai rupi. Ji net nesi-
gina kad jie ištikrųjų gąsdina 
apielinkės gyventojus. Tai, 
mat, sutinka su burliokų ko
manda iš Maskvos. 

Del ko Laisvė sunerimo tai 
ne dėlto kad iš gerų Lietuvių 
tarpo atsiranda tokių kurie 
tuos burliokų šunuodegius su
draudžia. Kai vienas Lawren
ce Lietuvis drožė vienam Lais
vės '"razbaininkui" per snukį 
už tai kad tas pradėjo šmeižti 
Lietuvą tai Laisvė išvedė kad 
Smetonukas jieško razbainin
kų. Atrodo betgi kad j ieško
ti ten jau nebuvo ko, nes "raz-
baininkas" ir be Smetonuko 
jau buvo surastas ir sudraus
tas. 

PRIEŠINGI ATEIVIAMS 
Pastaru laiku buvo padaryta 

bandomi balsavimai patyrimui 
kaip Amerikos žmonės žiuri į 
Įleidimą daugiau ateivių iš Eu
ropos { šią šalį. 

Amerikiečiai priešingi įleidi
mui ateivių čif tokiais skaičiais 
kokiais jų atvažiuodavo prieš 
karą. * 

Kaip Vokiečiai naikino Lietuvybę 
Tačiau, įkartais, norint gerai pažinti ir tik-

kuris badaujančiam Lietuviui Europoje bent sykį j mė-irai N"pr!isti kai kuriuos autorius' >>irmiau bu" 

KRISTIJONAS DUONELAITIS 

Sveiks, svieteli margs, tarnus pavasario šventęs, 
Sveiks ir tų, žmojrau, sulaukęs vasarą mielą; 
Sveiks kvietkeiėmid pasidžiaugęs, sveik? prisiuostęs; 
Sveiks, Dieve duok, sulauk dar daug pavasario 

švenčių. . . 

Gyvenimas ir darbai 
Kristijonas Duonelaitis gimė 1714 metais 

Sausio 1 d. Prūsų Lietuvoje, netoli Gumbinės, 
Lazdynėlių kaime. Jo tėvas buvo tikras Lietu
vis ir tvirtas, pasiturys, laisvas nuo baudžiavų 
ūkininkas, lvg ir pusiau dvarininkas. Tačiau 
Kristijonas, nelaimės lemtas, anksti nustojo tė
vo ir drauge su savo motina ir visa šeima turė
jo nemaža vargti, ligi išaugo ir mokslus išėjo. 

Mokslus ejo Karaliaučiuje. Pradžioje mo
kėsi vidurinėje mokykloje, o vėliau universitete 
protestantinin tikybos mokslo. Buvo gabus, to
dėl mokslas iam gerai vyko, tačiau vargo labai 
daug matė, nes del savo neturto buvo laikomas 
beturčių prieglaudoje. Tuomet prieglaudos bu
vo labai blogai sutvarkytos, valgyti gaudavo la
bai maža, o kartais ir visai negaudavo. Mažas 
Kristijonas, prieglaudoje beskursdamas, kartą 
H bado net apalpęs. 

Universiteto mokslus baigė apie 1740 me
tus. Baigęs mokslus kai kuri laiką mokė ponų 
vaikus, paskui buvo vargonininku ir mokytoju 
Stalupėnuose. Pagaliau, 1743 m. buvo pakvies
tas kunigu j netolimą nuo Stalupėnų bažnvtkie-
mi, Tolminkiemi, čia jis išklebonavo ligi pat 
savo mirties 1780 m. Vasario 18 d.,* t. y. arti 
37 metų. čia jis rašė ir parašė visus savo raš
tus, iš kurių Keturi Metų Laikai arba, trumpiau 
tariant, Metai yra tikra musų literatūros paži
ba, kurią kiekvienas šviesus Lietuvis būtinai tu
ri gerai pažinti ir suprasti, o iš to pažinti ir su
prasti, patį autorių — Kristijoną Duonelaiti. 

tikekime, ir ateinančių m etų "Vasario 16-ta bus ne tik 
simbolinė bet ir tikra Lietuvos nepriklausomybes paskel
bimo šventė. 

m NAMU 
O klydom, klydom 
Ant didžio kelio. 
Paklydo paukščiai 
Dangaus mėlynėj. 
Takuos takeliuos 
Ramunės želia — 
Vaikai be vietos 
Savoj tėvynėj. 
O, želmenėli, 
Ar tu žaliuosi — 
Svetimų rankų 
Sėjamas grūdas! 
Arimuos dainos 
Liūdnai dainuosis — 
Į arimėlį 
Daug kraujo plūdo. 
Ar begirgždėsi 
Kieme svirtele, 
Jei nėra sesių 
Prie šulinėlio? 
Ar bedainuosi 
Kai širdį gelia, 
•Jei tematyti 
Tik debesėliai? 
Kas eis palaįstyt 
Lelijos žiedą, 
Kas pins vainiką 
Nedėdios rytą? 
Kodėl, paukšteliai, 
Taip jiudnai giedat, 
Konel šakelės 
Medžių nuvytę? 
O griaudžiai, griaudžiai 
Dainos dainuosis. 
Žels daug ramunių 
Ant mųs takelįų.; * 
Svetimoj žemei,. 
Vėjuos linguosftfl, 
Kol nesugrvšim f 
Į gimtą Įąlį. 

104& 10. 29. Baly* Gaidžiunas. 
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pažinti 
supraski tuos laikus ir tas visuomeniškas sąly
gas, kuriose jis gyveno ir rašė. 

Vokiečiai, pagrobę ir pavergę senovės Prū
su ir Lietuvių kraštus, visokiais budais sten
gėsi išnaikinti arba suvokietinti vietos gyven
tojus Prusus ir Lietuvius. Toks Lietuvių vo
kietinimas, pažeminimas, niekinimas ėjo visą 
laiką iki Duonelaičio, jo laikais ir, žinoma, vėliau 
— net l'gi siu dienų. Savo tikslo siekdami. 

Vokiečiui griebdavosi biauriaušių, nedoriausių 
budų bei priemonių. Pavyzdžiui, kadaise Pru
snose buvo išleista Įsakymų, draudžiančių Lie
tuviams dėvėti tokiais drabužiais, kaip dėvėjo 
Vokiečiai, kalbėti Lietuviškai ir t. t. žodžiu, 
visa buvo daroma kad Lietuvis nuolatos jaus
tųsi esąs skriaudžiamas, persekiojamas, nieki
namas kad nuolatos matytų ir jaustų kad Lie
tuviu buti bloga, niekinga, sunku kad vienintelis 
būdas išbristi iš to pažeminimo, baudžiavos ir 
skriaudų — išsižadėti savo Lietuviškumo ir vir
sti Vokiečiu. 

Savo inteligentijos, .šviesuomenei lietuviai 
neturėjo. Lietuviai buvo tik ūkininkai ir Įvairios 
rūšies prasčiokai. Beveik visi jie ėjo sunkia 
baudžiavą. Nebuvo kas jais rūpinasi, kas juos 
globoji1, kas juos šviečia, kas užstoja jų rei
kalus ir garbę. Jiė buvo visiškai vieni -r- be 
savo tikrų vadų. Teisybė buvo krikščiony* — 
vaikščiojo i bažnyčias ir ten klausėsi kunigų pa
mokymų. Ret tie kunigai visi buvo Vokiečiai 
arba suvokietėję Lietuviai, šiaip ar taip vis sve
timos dvasios žmonės. 

Todėl, nenuostabu kad takioms sąlygoms 
esant Lietuviai daugiur išnykdavo, natausdavo, 
Vokiečiais virsdavo. Bet Duonelaičio laikais 
Lietuvių kalba Prūsų Lietuvoje dar plačiai skam 
bėjo. - » 

Bc to, aštuoniolikto amžiaus pradžioje ir 
viduryje Mažąją Lietuvą ištiko didelės nelaimės: 
keliasdešimt metu (su pertraukomis) siautė hai-
sus karai, No kartą Į šalĮ buvo Įsiveržę Rusai, 
švedai ir kiti svetimšaliai, baisiausiai kraštą nai
kindami, žmones piešdami, žudydami, viską ty 
rais paversdami. Karai, kaip ir paprastai, at 
nešė su savim badą, marą, doros nupuolimą, iš
tvirkimą. brangumą ir daugybę kitų nelaimių. 
Užėjo didžiausias žmonių mirtingumas. Ištisi 
sodžiai, net ištisos parapijos, valsčiai išmirė. 
Daugelyje vįetų Lietuviška žemė virto tikra dy
kuma. Bene daugiausia nukentėjo Gumbinės 
apskritis ir ypač Tolminkiemis, kur vėliau Duo* 
nelaitis klebonavo. 

Karams, badui, marui pasibaigus Vokiečių 
valdžia susirupino ištuštėjusiose vietose Įkur

dinti atėjūnų. Ji pasinaudojo gera proga ir j 
vietas, kur seniau Lietuvių tirštai buvo gyvena
ma, atgabeno daugybę Vokiečių daugiausia iš 
krašto, vadinamo Zalcburgu. Tuo budu, Vokie
čiai vienu mostelėjimu ir lengvai dideliausį Lie
tuvos plotą pavertė beveik ar pusiau Vokietija, 
nes, pavyzdžiui, Lietuvių ir Vokiečių ūkininkų 
Duonelaičio laikais Tolminkiemio parapijoj bu
vo maždaug i>er pusę, tuo tarpu, kai pirmiau 
tas kraštas buvo beveik vienų Lietuvių gyvena
mas. (Bus daugiau) 

GINTARAI 

BALADĖ 

žaidžia jura, burtus audžia. 
Seklytėlėj daina gaudžia. 
Seno žvejo dukteraitė 
braido pirštais baltelaičiais 
žaliaraščiam mezginyj. 
Draikos gijos, saulėj dvagza — 
ploną šilko tinklą rezga. 

šelmis bernas, neštas vėjo, 
paslaptom pas ją atėjo: 
"Kam nuaudei, sese merga, 
puikų tinklą šilkamargj?" 

"Tai, berneli, broliui vargo: 
žada plaukti į jūrelę 
sužvejot žuvu margųjų 
tėvui, senai motinėlei." 

"Ei mergyte, žvejo dukra, 
dovanok man tinklą regztą — 
K plačių giliųjų marių 
aš išgriebsiu daug gintaro 
gelsvaspalvio, karolinio 
tavo kaklui ir krūtinei." 

"Ne, bernyti, nekalbėki — 
gintarėlių nežadėki: 
ką motutė man pratartų, 
tčviižėlis prakalbėtų, 
jei tau, berne, atiduočiau 
broliui tinklą* pažadėtą ?" 

"Aš palenksiu, mergužėle, 
seną tėvą, motinėlę. 
Numaldytų jauną brolĮ 
marių spindinti karoliai; 
puikios jurų dugno žuvys, 
puikesni dar gintarėliai!" 

"Rustųs mano tėvo žodžiui, 
motinėlės — neatlaidus." 

"Tai isėsk Į mano laivą: 
laukia burės, vėjo pūstos, 
abu irsimės j jurą — 
nepasieks nuo žemės kranto 
seno tėvo žodžiai rustųs." 

"Neturi tu savo namo — 
kur jauna aš pasidėsiu?" 

"'Mano namas — greitas laivas, 
aukšto skliauto žydruma: 
ar ne puikios marių žvaigždės, 
ar nekviečia toluma? 
Tavo kaklą puoš karolių 
«aku kvapo gelsvos eilios — 
ar |le tavo dalia — meilė, 
ar ne mano — siekti tolių T* 

Sunkus, rustųs tėvo žodžiai, 
motinėlės — neatlaidus; 
šelmio berno — maloniniai: 
perkalbėti merga leidos. 

Ir jauna dukra Įsėdo 
j svyruokli berno laivą <— 
nusitaškė, nusivrį 
Į tolybę žydrią, blaivą. 

Tyliai irstosi po jurą, 
leidžia tinklą Į pat dugną. 
Saulė žarsto džiaugsmo ugnį, 
viavorinį sapną buria: 
prie šalies merga jaunoji 
meilę gundančią dainuoja. 

A ii d ra kilo. Bangos laužės. 
Verkdama daina nutilo — 
yieks nebmatė žvejų laivo — 
perdaug marios plačios, gilios. 

Tik vidurnakčiuos, kai mėnuo 
sidabre skandina jurą — 
valią burtu mėnesieną 
i va'niką žvaigždės buriąs — 
verias skaidrios plačios erčios, 
teška tylus irklų kirčiai, 
skamba supanti daina — — 
Tai jauni žvejai iŠ marių 
griebia nuoerrimzdų gintarą 
lomtirn meilč* amžimi — — 

t 
w ' B. Žvingilas. 
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Semkim Įkvėpimą iš Vasario 16 Churchill Mėgsta Piešti 

LVS Pirmininko P. J. žiurio 
kalbos, pasakytos iškilmin
game Lietuvos Nepriklauso
mybes 28 metu sukaktuvių 
minėjime Clevelande, Vasa
rio 16-tą, santrauka. 

SEKIME JŲ PAVYZDŽIU 
šiądien, nors ir skaudama 

širdimi, mes matome reikalo 
ir prasmės paminėti 28-tas Lie
tuvos nepriklausomybės pas
kelbimo sukaktuves. Ši išikil-
minga diena tesuteikia mums 
įkvėpimo šioje laisvoje šalyje 
dirbti Lietuvos išlaisvinimui ir 
jos nepriklausomybės atkuri-
mui! 

Kaip 1918 metais taip ir da
bar musų veikimo sąlygos nė
ra lengvos. Tačiau tai musų 
neturėtų bauginti. Vincas Ku
dirka, Jonas Basanavičius, An
tanas Smetona, Martynas Yčas 
neklausė kokie sunkumai guli 
jiems prieš akis. Jie ėjo prie
kin ir savo tikslo pasiekė. Ir 
musų pareiga yra sekti jų pa
vyzdžiu. 

LVS IR WILLIS-KELLY 
REZOLIUCIJA 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
jau penkeri metai kaip aktin
gai dalyvauja Lietuvos vadavi
mo darbe. Nelengvas tai dar
bas, bet jo tikslo kilnumas pa
deda nugalėti visas kliūtis. Ko
munistai mus skundžia ir vi
saip stengiasi mums užkenk
ti; o kai kada ir saviškiai ne
vengia musų darbo trukdyti. 
Tačiau nežiūrint visų šitų kliū
čių, Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
penkerių metų bėgyje atliko 
eilę darbų, kurių reikšmės net 
ir priešai negali sumažinti. 

"jiii'eless Lithuania" išleidi-

nai, o šiądien jis jau yra visai 
sumindžiotas. Senoji Tautų Są
junga vis dėlto mėgino, nors ir 
neužtektinai tvirtai, įgyvendin
ti Wilsono idealus, o šiądieninė 
Tautų Sąjunga yra sovietų 
smurto teisinimo Įrankis. 

Tokia padėtis negali tęsti? 
neribotai, ir anksčiau ar vėliau 
ateis laikas kada noromis-neno 
romis reikės pasirinkti tarj; 
sauvalės ir teisėtumo. Tikėki
mės kad bus pasirinktas teisė
tumas ir kad šito rezultate Lie-
tuva ir kitos pavergtos tautos 
vėl atgaus savo laisvę. 
VASARIO 16-TA TESUTEI
KIA JIEMS STIPRYBĘ 

Bolševikų pretenzijos į Lie
tuvą neturi teisėto pagrindo ir 
remiasi vien žvėrišku noru 
grobti ir sunaikinti kultūrin
gesnes už save tautas. Lietu
vos nepriklausomo gyvenimo 
laikotarpis buvo didžiausias vi-
sokiariopo progreso laikotarpis, 
ir bolševikams buvo pavydu 
žiūrėti į savo mažutį kaimyną, 
kurs, neturėdamas jokių gam-
to sturtų, vis dėlto sugebėjo 
savo piliečiams garantuoti ke-
liariopai aukštesni gyvenimo 
standardą negu gamtos turtais 
perpildyta Sovietų Sąjunga sa
vo piliečiams. 

Užtat, kai 1940 metais tam
sios raudonosios armijos gau
jos užpludo Lietuvą, bolševikai 
didžiausiu įnirtimu ėmė naikin
ti viską kas Lietuvius darė pra
našesnius už juos. Jie plėšė 
gyventojus, griovė Lietuvos 
ekonominę santvarką ir naiki
no inteligentiją. 

Nežiūrint į tai, po vienų me
tų bolševikiškos okupacijos 
Lietuva dar buvo įvairiais po-
iuriais pranešesnė už bolševi

kiną. 
1944 metais į Lietuvą sugry • 

žę bolševikai pradėjo naują 

BOLŠEVIKAI ŠAUDO 
SUIMAMUS LIETU

VOS KOVOTOUS 

.Buvęs Britanijos premjeras, Winston Churchill, parodo
ma prie piešimo paveikslų, Floridoje, kur jis atostogauja. Jis 
yra pažymus artistas. Churchill pereitą savaitę apsilankė 
pas Prezidentą Trumaną neoficialiam pasikalbėjimui. 

PASKAITA APIE 
LIETUVA ŠVEICA

RIJOJE 

Sausio pabaigoje Berne, Geo
grafų Draugijos metiniame su
sirinkime, Universiteto rumuose 
progimnazijos mokytojas Hans' 
Rychener laikė paskaitą "Vaiz
dai iš Pabalčio kraštų". Pas
kaitininkas kelis kartus yra 
lankęsis Pabaltijo valstybėse, 
kai jos dar buvo laisvos. P. 
Rychener pavaizdava Pabaltijo 
tautas, jų kalbą, praeitį, o taip 
pat jų kovą už valstybinę ne
priklausomybę. Paskaita, tu
rėjusi didelį pasisekimą, buvo 
pailiustruota paveikslais iš Pa
baltijo gamtos bei žmonių gy
venimo. 

mas, 1944 metų Amerikos Lie- _ 
tuvių Seimo New Yorke susau- naikinimo kampaniją. Keli šim-
kimas, dviejų Misijų W ashing- taj tūkstančių Lietuvių paliko T rrTnviiT 
tone surengimas, dalyvavimas g^vo gimtąjį krašta, kad išven- • IŲ MLZIKA PER 
San Francisco konferencijoje gtų persekiojimu ir mirties, ir ^ HAMBURGO RADIJĄ 
vis tai didesnių musų organiza-1 bolševikų galybei žlugus, I Per Hamburgo radiją buvo 

ž i n o - ! M -  K - . i i U f r °  S i m -
te, Jungtinių Valstybių Kon- jie»s mes

l!
siun5?am/mufų^; fonine poema Miške. Grojo 

grese yra rezoliucija reikalau- rįausįus linkėjimus ir užuojau-
janti Lietuvai laisvės. Tai Wil 
lis-Kelly rezoliucija. Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, bendradar
biaudama su Amerikos Lietu
vių Misija, daug pasidarbavo 
kad tą rezoliuciją Senatorius 
Willis ir Atstovas Kelly įneš
tų į Senatą ir Atstovų Rumus. 

Akivaizdoje pavojaus Lietu
vai buti pripažintai Rusams, ta 
rezoliucija yra viena rimčiau
sių Lietuvos teisių apgynimo 
priemonių, ir musų visų parei
ga yra padaryti viską kad ta 
rezoliucija butų priimta. 

Girdisi iš šalies užmetimų 
kad rezoliucijos tekstas esąs 
netobulas. Faktas betgi kad 
ta rezoliucija reikalauja Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mo, svetimos kariuomenės iš 
Lietuvos atitraukimo ir laisvų 
demokratinių rinkimų Lietuvo
je pravedimo po to kai pabė
gėliai bus sugryžę į savo gim
tąjį kraštą, aiškiai persveria 
mažus ir nereikšmingus rezo
liucijos netikslumus. Tuo bu-
du rezoliucijai taikoma kritika 
tegali buti vertinama kaip pa
vydo ir nenusimarsymas pada
ras. 

Blaiviųjų tautiečių tos kriti
kos balsas neturėtų paveikti ir 
jie patys turėtų sudrausti tuos 
kelis pavyduolius ir neišmanė
lius, kad del jų nenukentėtų 
bendras reikalas. 

PO PIRMOJO KARO BUVO 
DAUGIAU IDEALIZMO 

Lietuvos ateitis yra miglo
ta, bet ji nėra beviltiška. Kuo
ne pusė Europos šiądien yra 
Lietuvos padėtyje. Nejaugi ji 
jau butų galutinai atiduota bol
ševikų malonei? Ne. Taika, 
pagrysta smurtu, niekuomet 
nebus pastovi taika. Kairo. 
Teherano, Jaltos, Dumbarton 
Oaks, San Francisco, Potsda
mo, Londono ir Maskvos kon
ferencijos buvo moralinės de- j 

kadencijos reikinys. Tačiau 34 j 
milijonai šio karo sužeistų ir I 
22 milijonai užmuštų visvien j 
lieka gyvas kovos už laisvę ir | 
teisingumą liudijimas. Tie ka- j 
riai paaukojo savo gyvybę ir j 
sveikatą ne tam kad butų įve- i 

sta santvarka kurioje mirtis j 

yra malonesnė už gyvenimą. 
Kada pažvelgi į poversalinį 

laikotarpį ir į pirmą Tauta Są
jungą ir ją palygini su dabar
tiniu laikotarpiu ir dabartine 
Tautų Sąjunga, neišvengiamai 
prieini išvados kad tada buvo 
kur kas daugiau idealizmo ne
gu dal;ar. Tada vis dėlto tau-
tų apsisprendimo principas bu
vo gerbiamas, tegu ir ne pil

tą. 
Bet musų mintys skrenda ir 

į tuos kurie liko Lietuvoje ir 
kurie dabar jau antrą kartą 
kenčia baisų NKVD siautėji
mą. Musų akyse jie yra sykiu 
karžygiai ir kankiniai. 

Vasario 16-tos skaistus pri
siminimas testiprina juos ir 
tesuteikia jiems jiegų iškentė
ti visus persekiojimus ir lai
mingai sulaukti Lietuvos pri-
siKelimo ryto. 

OPEROS ARTISTU 
KONCERTAS 

Liubeko operos solistų kon
certe dalyvavo Juzė Augaitytė, 
Gražina Matulaitytė, Salomėja 
Nasvytytė, Bernardas Valdau-
gis ir Jonas Butėnas. Eilėraš
čius deklamavo Teška Dauba-
raitė, klarnetistas Jurgis čip-
lys pagrojo klarnetu, akompa
navo St. Gailevičius. 

Berlyno miesto orkestras, diri
guojamas Vytauto Marijošiaus. 

RELIGINIS KONCERTAS 
LIUBEKE 

Liubeko Katalikų bažnyčioje 
buvo surengtas religinės mu
zikos koncertas, kuriama daly
vavo Alė Kalvaitytė, Izabelė 
Motiekaitienė ir Petras Kove-
lis, kuriuos vargonais lydėjo 
Prof. VI. Jakubėnas ir Vyt. 
Gutauskas. Chorui diriguoja 
J. Krutulis. Liubeko Lietuvių 
parapijos klebono pareigas ei
na Kun. Ruokis. 

STENGIAMASI "IŠLAISVINTI 
LIETUVIUS BELAISVIUS 

Liubeko Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus atstovai Dr. K. Vyš
niauskas ir Dr. A. Grušnys Lie
tuvių belaisvių reikalais Belgi
joje rankėsi Detmolde, kur ta
rėsi su p. L. Dimša. P. Dimša 
nuvyko Belgijon, kur tyre pa
dėtį. Tikimasi Lietuvius belais
vius išlaisvinti Feldm. Montgo
mery štabo pagalba. 

TRAGIŠKAI ŽUVO JAUNI 
LIETUVIAI 

Nuo piktadarių rankos Haff-
kruge žuvo Edvardas Narbu
tas, gabus kulturinių ir spor
tinių organizacijų veikėjas, 

Liubeke per katastrofą žuvo 
Juozas-Vytautas Povilaitis, gi
męs 1923 m. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

The Illuminating Co. 
Metinis Raportas 

Javings will always 

be important to the 

man who .Avants to 

look into the future 

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

security and personal 

independence!" 

Savers always wefcom# 
/įo^O 

Savo metiniame raporte the Illu
minating Company, Elmer L. Lind-
seth tarp kitko praneša: 

"The Cleveland Electric Illumina
ting Company 1945 metais patiekė 
elektros šviesą ir pajiegą didžiau
siam skaičiui naudotojų savo istori
joje. Gale 1945 metų ši kompani
ja turėjo 362,051 elektros kostume-
rių, arba 4733 daugiau bėgyje 12 
mėnesių. 

"Visiškai karui pasibaigus ir per
einant i pokarinj laikotarpi kompa
nijos jiegos gamyba gerokai suma
žėjo. šis buvo pirmas metas bėgy
je pastarų septynių metų kuriuo 
metinė Illuminating sistemos ga
myba nepašoko į naują aukštą laip
snį. 

"Bendras saikas 1945 metų ga
mybos šios kompanijos jiegos dirb
tuvėse buvo 3.73 bilijonai kilowatt 
valandų, kas buvo žemiau 1944 me
tų gamybos apie 535 milijonus ki-' 
lowatt valandų, arba 12.5 nuoš. Ga
le metų metų ši sistema operavo 
apie 3 bilijonų kilowatt valandų sai
ku metuose, arba apie 30 nuoš. že
miau 1944 laipsnio. 

"Bendros ineigos buvo $5.6 mili
jonai 1945 metais, arba 3.7 nuoš. 
mažiau negu metas pirmiau ir že
miausia negu turėta bėgyje 11 me
tų. Nors kompanija padidino sa- j S 
vo dirbtuves ir nuosavybes $42.9 jgjj 
milijonais tuo 11 metų laikotarpiu, SS 
tačiau net ineigos 1945 metais bu- EE 
vo $601,000 žemiau 1935 metų. 

Kompanija išmokėjo taksus ir 
kitokius mokesčius ir dividendų už 
1945 metus mokėjo po $1.95 nuo šė-
ro. 

1946 metais numatyta statyba ir 
pagerinimai už apie $9 milijonus. 

Telefono Kompanijos 
Ineigos 1945 Metais 

Nors bendras The Ohio Bell Tele
phone Company's biznis 1945 me
tais viršijo bent kurio kito pirmes-
nio meto ineigas, tačiau tik depre
sijos laikais 1923 getais turėta to-
kis mažas pelnas, pranešė savo me
tiniame raporte kompanijos prezi
dentas Randolph Eide. 

Ineigos galimos suvartoti nusta
tytiems reikalams ir dividendams 
1945 metais buvo $9,670,840, kas 
leido išmokėti dividendų tik 3.7 nuo
šimčius ant visų telefonų įstaigų ir 
kito turto, kuomet metai anksčiau 
išmokėta 3.9 nuošimtis ir 5.6 1940 
metais.. 

Nekurios to raporto {žymesnes 
dalys tokios: 

Vietinių telefonu kalbėjimų skai
čius 1945 metais padaugėjo 31 nuo
šimčiu virš 1940, to meto kai Ame
rika įstojo j karą; ir long distance 
pasikalbėjimai padvigubėjo tuo pa
čiu laikotarpiu. 

Bendros operavimo ineigos padi
dėjo 8.1 nuoš. virš 1944, bet bend
ros operavimo išlaidos, neskaitant 
taksus, pašoko 13.7 nuoš. tuo pa
čiu laikotarpiu. 

Operavimo taksai siekė po $18.68 
nuo telefono metams prieš $10.13 
metams 1940 metais. 

Numatyta praleisti naujiems pa
gerinimams telefono įstaigų ir pa
tarnavimo bėgyje sekančių penkių 
metų $125,000,000, kurių didžiausia 
dalis bus praleista per sekančius 
tris metus, iš jų gi $30,000,000 bus 
praleista 1946 metais. 

Lietuvoje partizanų veiki
mas matomai yra gausus ir 
giriose slapstantieji partizanai 
kovotojai sudaro nemažą ne
ramumą bolševikams okupan
tams ir saviems parsidavėliams 
išdavikams. 

Kaip patys bolševikai prane
ša, Lietuvos miškuose pasislė
pusieji trukdo bolševikų komi
sarams veikti, puola raudono
sios valdžios pareigunus, net 
žudo tuos kurie eina j kaimus 
žmones skriausti ir piešti. 

Bolševikai kiek galėdami tų 
kovotojų j ieško, gaudo ir su
gavę teisia. Teismus surengia 
tokius kad sutrukdo nuo darbų 
visus kitus žmones, ir patys 
tinginiauja neva teismo proce
dūrą vykdydami. Mat, tokiais 

somis ceremonijomis teisė se
kančius, kurie Raseinių apskri
tyje veikė prieš bolševikus: 

Du kunigus: Kelmės parapi
jos , vikarą Antaną čimielių 
Lyduvėnų kleboną Bronių Gai
žutį. Tiedu kunigai ir Kelmės 
girininikijos buhalteris Juozas 
Jakubonis nuteisti po 10 metų 
laisvės atėmimu, o Stasys Eit-
mantis — 3 metų laisv§s at
ėmimu. 

Jie veikė slaptai su Zaskevi-
čiaus vadovaujamais kovoto
jais. Kunigai baudžiami už tai 
kad davė kovotojams maistą 
ir laimino juos miške. 

Mažeikiuose irgi buvo tar
doma keturių Lietuvių kovoto
jų bylos. Teisman susirinko 
vėl apie 1,000 žmonių. Tai pa
rodo kad prie bolševikų žmo
nės tūkstantinėmis miniomis 
vaikščioja po teismus — vis 
mat nedirba, ir todėl kraštas 
taip nuvaromas nuo koto. Jei 
turi bolševikų pusėje kamaro atvejais nereikia kitko dirbti 

Pereitą rudeni Kaune jie vi- tus gali nedirbdamas slampinė-

To teismo nuteisti sušauely* į 
ti: Jurgis Uksas (Jurgio sū
nūs), Antanas Tomaliauskas 
(Antano s.), Stasys Matutis 
(Antano s.),:ir Juozas Katei-
va (Petro s.) 

Platinkit Dirvą!; 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

JONAS G. 
PCMLTER 

L i e t u v i s  

Namų MaJiavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

PATENKINTI NAUDOTOJAI SAKO-

"Mes džiaugiamės kad laukėm 
GASO šilumos— 

ir atitinkamų įrengimų" 
"Kuomet atsikeliam šaltą, drėgną rytą, tiesiog malo
nu jausti tą patogų šiltumą per visą namą. Ir Ir jis 
taip lengvai gaunamas, taip švarus — be vargo." 

Taip, visiškai automatiška Gaso šiluma verta palau-
kimo. Ir verta palaukti iki bus galima gauti tikrai 
saugų ir atsakantį šildymo įrengimą kurį rengiatės 
pirkti. Nes, kuomet reikalinga pakankamas didumas, 
taip pat svarbu reikalauti kad jusų prietaisai apimtų 
visus standard reikalavimus automatiškam Gaso šil
dymui.' Jie yra: 

1. Automatiškas saugos pilotas. 

2. Automatiška gaso valve. 

3. Gaso spaudimo reguliatorius. 

4. Patikrintas traukio uždangas ant kamino. 

5. Kambario thermostatas. 

B; Apribota kontrolė, jeigu šildoma boileriu. 

ir 

7. American Gas Association Laboratorijos Aproba-
tas prie šildymo prietaiso, šis aprohatas nesti jeigu 

* 

viršminėti dalykai yra prie viso įrengimo. 

Teiraukites iš Gas Company! Musų Namų Apšildymo De-
partmentas pasiruošęs atsakyti į jusų paklausimus apie šil
dymo įrengimą. 

THE E A S T  O H I O  G A S  COMPANY 

, i 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

žiemą ar pavasarį 
maloniausias skaitymas • 

Prenumerata metams vis 
KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
Kavo 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.Q0 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

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

n 
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PAKALBĖKIME ATVIRAI! 
KAS ARDO VIENINGUMĄ? 

Amerikos Lietuvių Taryba 
paskelbi buk tautininkai atme
tė A. L. Kongreso pasiūlymą. 

Kaip žinoma, Chicagos kon
gresas priėmė rezoliuciją siū
lančią ALM, LVS, TC ir Ame
rican Friends of Lithuania bū
ti] priimta j ALT kaip ketvir
ta srovė. Paviršutiniai žiūrint 
toks kongreso pasiūlymas ne
būtų blogas. Bet pagrindiniai, 
vir&rninėtos organizacijos ne
gali ineiti į ALT ir atstovauti 
ten kaip ketvirta srovė, kadan
gi jos neatstovauja bent kokias 
sroves, bet tik grynai Lietu
vius ir kitus Lietuvos draugus, 
Amerikos pilečius, ir jos vi
suomet kalba ne visų Lietuvių 
vardu (kaip kad tarybininkai 
apšaukė), o tik grynai Lietu
viu Amerikos piliečių vardu. 

feet ir tai, nežiūrint į šias 
kliūtis, turint gerus norus iš 
abiejų pusių, vieninga veikla 
galima lengvai atsiekti. 

Suprantama, delegatai suva
žiavę C-hicagos kongrese, tą 
rezoliuciją užgyrė su gerais 
norais, pageidaudami visų Lie
tuvių vieningos veiklos, paga
liau nekurie šmeižikai taipgi 
nudavė kad ir jie pageidauja 
vienybės, bet yra gana aišku 
kad jie tai darė kitiems akis 
apmonyti, ir tas jiems pasise
kė, nes kitaip gal ir pats kon
gresas butų suiręs. 

šia proga pažiūrėkime i ne-
, kurių veidmainių išsireiškimą 

kongrese. Pav. ALT sekreto
rius P. Grigaitis išrėžė ugninę 
prakalbą, ašarodamas buk ir 
jis pageidauja vienybės. 

Vos porai dienų prabėgus 
kongresui pasibaigus, Grigai
tis pradėjo atakuoti Willis-Kel
ly rezoliucijas, įrodinėdamas 
kad tie žmonės kurie tas re
zoliucijas pagamino, neturi jo
kio supratime, kad tos rezoliu
cijos neturi jokios reikšmės, ir 
kad jos taip žalingai sustaty
tos kad net ir Stalinas ant jų 
pasirašytų. . . 

Ar protingam žmogui pri
tinka taip plepėti spaudoje? Ar 
taip elgdamiesi mes sukursime 
vieningą bendrą veiklą? Nie
kados. 

Antras plepalų lizdas yra .ve
damas Sandaroje. Pirmiau' tuo 
užsiimdavo Gabaliauskas savo 
Žiniose. Gabaliauskui pasitrau
kus nuo to laikraščio, dabar 
tuos plepalus parūpina Mikas 
Vaidyla. Ar tai gražu, vyrai, 
nekaltą popierą tokiais niekais 
mozoti ? 

KAS KONTROLJUOJA ALT 
AUKAS? 

O dabar tie patys žmonės pa
skelbė ALT vardu buk "Tauti
ninkai Atmetė A. L. Kongreso 
Pasiūlymą". Ir tame jų paskel
bime pridurta dar štai kas: 

"Iš jų (tautininkų) pranešimo 
galima numatyti kad jie yra 
nusistatę ir toliau daryti savo 
žygius, atskirai nuo organizuo
tos visuomenės, kalbėti visų 
Lietuvių vardu kaip kad jie 
darydavo iki šiolei, ir rinkti iš 
publikos aukas j savo atskirą 
v i s u o m e n ė s  n e k o n t r o l i u o j  a m ą  
iždą". 

Gerai kad tarybininkai pra
nešė visuomenei apie tai. Bet 

mano supratimu ar nebūtų bu
vę teisingiau jeigu tarybinin
kai butų pranešę kas jų iždą 
kontroliuoja ? Ar visuomenė 
tikrai žino kur sutirpsta tūks
tančiai dolarių visuomenės su
aukotų pinigų? 

Atvirai kalbant, tarybinin
kai lengvai sutarpino ne vieną 
bet kelias dešimtis tūkstanti
nių, sutarpins ir dar kelis kar
tus daugiau pakol visuomenė 
pamatys kas tikrai bei ištiki
mai ir iš širdies dirba Lietuvos 
labui ir kas yra gryni blofe-
riai! 

Nesunku *»prasti kodėl ta
rybininkai nenori .vienybės. 
Nuo pat Pittsburgho suvažia
vimo tarybininkai visą laiką 
snaude, išskiriant ką jie pa
siuntė kelias rezoliucijas, ku-

%rios pasiekė gal ketvirtaeilį 
viršininką State Departmente, 
o ten ios padėta ant lentynos 
dulkėms gaudyti. 

Toliau, jeigu jie kur nors 
pasijudino tai tas buvo daro
ma tik iš prievartos, pamėg
džioti kitų žmonių pradėtus 
darbus ir v pasisavinti sau gar
be. Dabar, po Chicagos kon
greso,' Ktdr jie • iškaulino, iš vj-
suorrienės 
visiškai" užmigs. Na kam čia 
dabar tos vienybės reikalinga, 
ar kad kas nors tuos ponelius 
pabudintų iš miego ir para
gintų ką nors dirbti Lietuvos 
labui? Nq, to negalima 1 dasi-
leisti. 

Buvęs Federalio teismo tei
sėjas William Clark, Princeton, 
N. J., sugryžęs iš karo, parei
kalavo savo senos teisėjo vie
tos, kurią turėjo apleisti išei
damas kariuomenėn. 

tymas visiems gana aiškus: 
jeigu kas jų diktatūros nepa
klauso arba prieš juos ką pa
sako tas apšaukiamas niešku, 
fašistu, smetonininku, bepro
čiu ir tt. O tie poneliai tai to
kie geri, tokie šventi kad tik 
sparnukus prikabinai, ir jie 
tuoj pak'ltų j dangų.... 

Rimtai kalbant, • tos Chica-
gos kongreso rezoliucijos dar 
neužtenka, prie jos dar reika
linga gerų norų, iš abiejų pu
sių, ko dabartiniu laiku nesi
mato, ypač iš tarybininkų. 

Kas kliudo vieningumą? Na
gi kaip tik tie viršminėti sro
vinių politikierių plepalai. Pa
kol tie plepalai nebus panaikin
ti tol bendra veikla nebus jma-
noma. Dr. M. J. Colney. 

t % 
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LIETUVIU GIMNAZI
JA LIUEBECKE 

šie trys piliečiai pasistatė sau palapinę ant busų garažo 
stogo. Los Angeles, Calif., ir išsprendė butų trukumo klausi
mą. Los Angeles yra perpildytas žmonėmis, gal daugiau ne
gu koks kitas miestas, daugiausia atvykėliais iš kitu#,:. 

PAJ IEŠKOJI M Al 

Parengiamieji darbai Lietu
vių gimnazijai Liubeke įsteigti 
prasidėjo pernai Birželio mėn. 
Vėliau buvo nusistatyti steigti 
gimnaziją su humanitariniu ir 
komerciniu skyriais. Gimnazi
jos direktorium buvo paskirtas 
Klaipėdietis pedagogas ir tau
tinių organizacijų veikėjas M. 
Gelžinis. Gimnazijoje iš viso 
yra 157r mokiniai. Mokytoju 
yrą 14. Jie dirba iš pasišven
timo. Daug vargo turėta su 
patalpomis. Nepaprastų sunku
mų iškilo parūpinant mokslo 
priemonių. 'Ilgametis Švėkš
nos progimnazijos mokytojas 
A. -Jasas buvo paskirtas gim
nazijos knygininku, kuris pe
rėjo visus Lietuvius, rinkdamas 
j vairią medžiagą ir knygas. Jų 
tari>e pasitaikė keletas vadovė
lių, kurie bus rotatoriumi mul
t i p l i k u o t i .  G i m n a z i j o s  d a r b u  
yra susidomėjusios Anglų įstai
gos, iš kurių laukiama stam
besnės paramos. 

ŠI .EZVIGO-HOI,ŠTEINO 
LIETUVIŲ ORGANIZACIJA 

Šlezvigo-Holsteino ir Hambur
go srities Lietuvių Sąjungos 
skyrių ir Komitetų atstovų su
važiavime buvo išrinkta apy-
gardinė valdyba, kurion įeina: 
pirmininkas Inž. Balsys, vice
pirmininkas Gen. T. Daukantas, 
sekretorius Jakučionis, iždinin
kas Adv. J. Montvila, švietimo 
reikalams dir. Masionis, kultū
ros ir spaudos reikalams K. 
Mockus, sporto bei skautų rei
kalams Prof. K. Alminas. Re
vizijos komisijom Prof. Mane
lis, St. Kuzminskas ir Stunge-
vičius. Nuolatinė apygardinės 
valdybos būstinė yra: Neu-
munster. Lindenstr. 1. Lithuan
ian Camp. 

TEIS1NINKŲ SUVAŽIAVIMAS 
Šl.ozvigo-Hol«tcino srities Lie

tuviai teisininkai buvo susirinkę 
suvažiavimo. Pirm in i n k a v o 
Adv. J. Montvila, sekretoriavo 
Adv. Darnusis. Referatus skai
tė Dr. J. Sakalauską* ir Prof. 
Zymanas. 

LIETUVIŲ kONCERTĄj| 
HAI FKRUGE. 

Meesen kareiVfftfse siiofgftni-
zuotas koncertas, kuris prasi
dėjo Jqnės Kviečinskaitės šo
kiais ir klarneto muzika, atlik
ta Poliakovo. Chorui dirigavo 
V. Banaitis. Koncerte dar da
lyvavo J. Krūminis savo "Pa
baigtuvėmis", kurias režisavo 
K. Gaudrimas. šokius atliko 
Dimčiutė-Breikmanienė.i^^ 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepi! Į: 

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

art* 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

Juknevičiai, Adolfas ir Cirile 
kilę iš Šiaulių ap. 

Juozelskis, Pranas, kilęs iš 
Šventerečiaus k., Vyžuonų v., 
Utenos ap. 

Jurgaitis, Antanas, sunus Ka
zio, kilęs iš šikstonių, Joniškėlio 
v., gyvenęs Chicagoje. 

Jurkienė-Papeliuckaitė, Stasė 
gimusi ir trvvenanti Brooklvn, 
'N. Y. ' • ' ' 

Juška, Leonardas, sunus Vin
co, apie 25 m. amžiaus, mano
ma kad tarnauja J.A V. kariuo
menėje. 

Juškaitė, Natalija, duktė Vin
co, apie HO m., kilusi iš Mažiš-
kos. k., Griškabūdžio v., šakių a. 

Juškevičius, Tadas, kilęs iš 
Girkalnio v., Raseinių ap. 

Kačergis, Jonas ir jo /mona 
prieš ištekant Jakubauskaitė. 

Kačinskas, Kazimieras. 
Kainanskaitė, Ona, kilusi iš 

Vokiškėlių k., Vilkaviškio a. 
Karazija, Justinas, sunus Ka

jetone*, kilęs iš Margeliškių k., 
Kupiškio v., Panevėžio ap. 

Karveliai, Vincas ir Kazys. 
Kasperavičius, Kazys, kilęs 

nuo Simno ir gyvenęs Iloston, 
Mass. ar apylinkėje. 

Katkus-Katkevičiiis, Enrikas, 
gimęs 1920 m? Babtuose, Kau
no ap.. 1937 m. išvykęs pas 
motina Į J. A. Valstybes, 

Kazlauskas, Tamošius 
Kazlauskas Stasys, Ameri

koje žinomas dar kaip Stanley 
Kazio. 

Kazlauskienė-Bend/.iutė, Mo
nika, ir jos vyras jonas, dar 
1938 metais gyvenę Brooklyn, 
N. Y., kame turėjo savo na
mus. 

Kav-Kriaučiuno, jKazio, šei 
mos nariai ar idėc'inai. 

Keroežiai. Kazimieras ir Bal
trus. 

Kereluk-lJt kaitė, lironislava, 
gyvenusi Cambridge, Mass. 

Kiaupa, Kazimieras, sunus 
Antano ir Rozalijos Šveikaus-

kaitės, išvykęs iš žemaičių Nau
miesčio ir gvvenes Philadelphia. 
Pa. 

Kiminas, Pranas, kilęs i"< Ma
žeikių ap., gyvenęs Philadel
phia, Fa. 

Kitnišicnf, Petronelė. kilusi 
iš Saukų k., Jurbarko v Ra
s e i n i ų  a p . -

Klev'nskaitė * Pa%au->Tuci|e, 
Ona. duktė Juozo ir Agotos, ki
lusi iš Lauckaimio k., Kybar
tu v., Vilkaviškio a. 

Klimas. Jurgis gvverifes 112 
punl.ury St., Minersville, Pa. 

Kodls, Pianas, gyvenęs Bos
ton, Mass.. 

Korid rot įeit? .^irtiijauskaitę. 
Veronika, duktė Antano, kilusi 
iš Kalupio k., Vadžgirio par., 
Šimkaičių v. 

Kriščiūnai, Kazimieras ir Do
mininkas iš Trivalakių k., .gy
venę Chicagoje. ^ " • 

Krivinskas, Jonas, apie 65 m. 
kilęs iš Lekėčių- v., Sakių ap., 
gyvenęs Hartford, Cona^į-j;f 

Kudrevičius, Stasys. 
Kungvs, Jonas, kilęs iš Šila

lės v., Tauragės a. 
Kunevičius, Stanislovas? kilęs 

iš Rusciniu k., Jusvainių v.. 
Kėdainių ap. 

Labanauskas, kilęs iš Pilviš
kių k., Alizavos par. 

Laurinaitis, Juozas, gyvenęs 
Chicagoje. 

Linartas, Juozas, sunus Vin
co, kilęs iš Pajavonio v., gy
venęs Waterbury, Conn. 

Linkevičiai, Juozas ir Monika 
Prikockaitė, gvvene Philadelphia 
Pa. 

Mučianskfcį Juozas, gyvenęs 
Chicagoje. . 

Mačiiilienė-BurbaUė, ..Emilija, 
kilusi iš Skapiškio, Rokiškio v. 

Maliukevičius, Jurgis 
Marcinkevičius, Kazimieras, 

kilęs iš Sabuliškių k., Alizavos 
par. 

Markevičius-Morkus, -Feliksas. 
ir jo žmona, prieš ištekant Lu-
koševičiutė. : 

Mastatiskns. Liudvikas, kilęs 
iš Ambrožiunų k., Krakių v., 
Kėdainių a. 

Mnšauskas, Antanas, ir šei 
ma. kilęs iš Druskių k,.- Šimo
nių v., Panevėžio ap., gyvenęs 
Rochester, N. Y. , 

Matusa, Juozas, kilęs iš Daj - § 
šionių k., Smilgių v., Pane ve- r 
žio a. j§ 

Mažionfs, Steponas gy,venę* įjjj 
Nickel St. (?) New Jersey vai. įS 

Meiskauskai, Jonas ir Marė, E 
prieš ištekant Baranauskaitė, I* 
1939 m. gyvenę Brooklyn, N.Y.jS 

Mičhtlis, Juozas, kilęs iš Ke- E 
turvalakiu, Vilkaviškio a., gy- 5 
venęs New Yorke. 

Mikelkevičienė, Antanina, ki
lus iš Girkų k., Veliuonos vai., 
Kauno ap., gyvenusi Brooklyn. 
N. Y. 

Mikclfoniai, .tonas ir Antani- H 
na R'vvenę Boston, Mass. jjĮ 

Mikuckienė-Masalskytė, Mari
ja, kilusi iš Baukių k., Čekiškės 
v.. Kauno ap., ir gyvenusi (50 
M'^-^an St., Chicagoje, UI. 

Mineikis, Petras, kilęs iš Kul-
šėnų'k., Mažeikių ap., gyvenęs 
Brooklvne ar New Yorke. 

Misevičius. Petras, kilęs iš 
Čelkių k., Baisogalos v., Ke _ 
dainių ap., gvvenes Baltimore, = 
Md. * f 

Morkunaitė, Katryna, kilusi 
iš Kurklių k., Šeduvos v., Pane
vėžio ap. 

Mykolovai, Antanas ir Anelė 
Kawkaitvte. gyvenę Chicagoje. 
o. vėliau persikelę j Pennsylvania 
valstybę. ' / 

Nainys, Juozas, kilęs iš Gruz
džių 1935 m. Šiauliuose baigės 
amatu mokyklą, Amerikon iš 
vykęs 1936 metais. / 

Namonis, Zofija, gyvoji u s i 
Cleveland, O. 

Navardauskiei^# - Jn#aitvte, 
Emilija, kilusi tš Degučių k., 
Naumiesčio v., Tauragės a. 

Neihaueris, Julius, gyvenęs 
Paterson, N. J., turėjęs keturis j* 
sunus ir tris dukteris, kuriu ~ 
vyriausias jau gydytojus. 

KARO IŠDAVOS ^ ' 
Brazilijai nutraukai# • santi-

kius su "Ašies" valstybėmis ir 
vėliau paskelbus karą, čia gy-

| venimas nei kiek neiškrypo iš 
i normalių *vėž|ų. ^iesa* maisto 
j produktai ir kai kurios Įveža
mos prėkės žymiai pabrango. 
Tačiau valdžia griebėsi priemo
nių maisto produktams stabili
zuoti ir tuo daug kas pagerin
ta. , 

Del stokos gasolino privati
niams automobiliams uždraus
ta cirkuliuoti, todėl da'u gelis 
imasi taisytis gazo generato
rius. Gazo generatorius taiso
mi ir sunkvežimiai, dėlto gftr«ia 
transportacijos reikalai. 

LIETUVIAI IR SPAUDA 
Jau antri metai kai Brazili

joje uždrausta periodinė ir ne
periodinė spauda svetima kal
ba. čia ėję trys Lietuvių laik
raščiai nors ir nepasižymėjo 
kultūringumu, jų netekę Lie
tu viai vis tik jaučiu didelę 
spragą savo dvasios gyvenime. 
Ypač tie kurie neišmoko vieti
nes kalbos pasijuto visai atkir
sti nuo kulturinio gyvenimo. 
. Atskirų žmonių ar organiza
cijų čia gaunami Lietuvių kal-
tka laikraščiai iš USA čia labai 
branginami ir eina iš rankų į 

•pankas. 
Teko nugirsti kad S. Paulo 

mieste Lietuviai komunistai 
leidžia slapta mėnesinį laikraš
tuku vadinamą Tiesa. 

LIETUVIŲ SĄJUNGA . 
BRAZILIJOJE — 

Si Sąjunga, kuri Nepriklau
somos Lietuvos laikais susida
rė iš keletos organizacijų ir 
joje negailėdami jiegų dirbo 
Lietuviai mokytojai, tiek ank
sčiau buvo tiek ir dabar palie
ka Lietuvos konsulato žinioje, 
nes penki dideli mokyklų tro
besiai yra pastatyta Lietuvos 

pagalba. N. Lietuvos laikais 
toje S-goje turSjo balsą Lietu
viai mokytojai, tėvų "komitetai 
ir jvairių organizacijų atstovai 
ir, pritariant p. konsului, dar
bas ėjo gana sklandžiai. 

Deja. tai buvo anuomet, šią
dien vien atsiminimai beliko. 
Lietuvių Sąjungos visiškai ne
bėra. Joje nedalyvauja jokia 
organizacija, nei mokytojai, nei 
tėvų komitetai. Jiems visiems 
tam tikrais sumetimais atim
tas balsas, jie išmesti ir dar 
koliojami. Pasiliko tik du as
menys turtui valdyti: faktinas 
p. konsulas A. Polisaitis ir ju
ridinis, kaip S-gos pirmininkas, 
p. J. Vasiliauskas. Yra dar ke
li asmenys kurie neva sudaro 
S-gos valdyba, beveik visi ne
vedę vaikeliai. 

Dvi mokyklos visiškai užda
rytos ir jų trobesiai naudojami 
kitiems reikalams. Kitos trys 
merdėja. Nieko Lietuviško jo
se nebėra ir mėginamos laikyti 
grynai komerciniu tikslu. Nė
ra abejonės kad ir pačios Są
jungos, kaip ir kitų organiza
cijų, jau senai nebebūtų jei ne 
stambus turtas koris reikia 
"globoti". 

Rusams užėmus Lietuvą tuoj 
buvo atleisti mokytojai ir vie
tos įstatymais jiems išmokėta 
atlyginimai. Tam reikalui bu
vo užtraukta paskola ($2,000). 
Tai buvo Sąjungai visai nesun
ku, nes vieni didžiuliai S-gos 
namai beveik miesto centre ga
li duoti rendą procentams if 
daliai sumos atmokėti. Deja, 
paėmus S-gos vairą naujiems 
žmonėms, Sąjungos skolos kaž 
kaip vis augo ir dabar jau iš
augo į milžinišką sumą. 

Dar pereitų metų gale per 
S-gos posėdį teko nugirsti kad 
pirmoji paskola jau keliariopai 
padidėjus.... 

Miesto centre esami namai 
neduodą jokios naudos. Gal ir 

neduoda, nes juose gyvena pir
mininkas p. Vasiliauskas # 

Sao Paulo priemiestyje, Vi
loj Zelinoj, yra kataliku bend
ruomenės mokykla, kurią vedj 
ir tvarko atvykusios iš USĄ 
Lietuvės vienuolės. Tiesa, jos 
čia neturi teisės dėstyti Lietu
vių kalbos, bet vis tik visuo
met sugeba ir randa laiko su 
Lietuvių vaikais kalbėti Lietu* 
vių kalba ir auklėti Lietuvybė® 
dvasioje. Dabar tai v'enintel® 
mokykla iš kurtos Lietuvybė 
neg ujama lauk. L. M. 

CT.ĖVE1ANDE. žydų suva
žiavime, kur tariama apie Pa
lestiną kaip žydų tėvynę, lan
kosi Dr. Grinbergas, buvęs 
direktorius Kauno Universite
te X-spindulių instituto^ 

Raud. Kryžiaus Vajus 

Your RED CROSS 
must carry on 

1946 FUND CAMPAIGN 

Grenter Cleveland Chapter Ame
rican Red Cross Fund vajus šymet 
prasidės Kovo 1 ir nuskirta šioje 
apielinkėje sukelti $1,60S,0()0. Daf-' 
bą vadovaus apie 15.000 liuosnorių 
vyrų ir moterų, padarymui to va
jaus pasekmingu. 

• Aukokit Raudonajam Kryžiui ir 
šymet, kaip aukodavot kitais Mt-
tltis. 
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Nebus 
Atidaryta 

Pirmadienio 
Vakarais 

REGULIARČS KRAUTUVĖ VALANDOS 
THE MAY CO., KIEKVIENĄ DIENĄ 

ĉUpjol it PibMGaieMicU'i 
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BUS NUO 

10 A. M. iki 5 :30 P. 

LIETUVIŲ HM!lK)NASi8 

Liubeko Lietuvių Raudonojo 
Kryžiaus valdybą sudaro: pir
mininkas Dr. Vyšniauskas, na
riai: O. Kairiukštienė, Dr. Gru-
šnys, Dr. Reinys, ponia Džiu-
gienė, p. Manelienė if reikalų 
.vedėjas,-p- ,Carnys. 

• -7". " r  

Beveik keturi metai atgal mes paskelbeje naujas 
krautuves valandas Pirmadieniams. Tai buvo 
karo meto reikalingumas. Mes tikime dabar są
lygos pasikeitė ir daugiau nera reikalinga laikyti 
atdara Pirm dienia vakarais. Taigi pradedant at
einančiu pirmadieniu, Vasario 25, The May Com-
panv bus atdara kasdien, fuia 10 A. M. iki 5:30 
p, IVl,, ir 
\ V v v f iu4 '"V/-y 
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THE MAY CO. 
OHIO'S DIDŽIAUSIA KRAUTUVĖ 
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SKAITLINEI LIETUVOS NEPRIKLAUSOMY
BES PAMINĖJIMAI 

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

KONGRESMANAS MICHAEL 
A. FEIGHAN RAGINA AME-
RIKOS VYRIAUSYBĘ: PA-
SIREIKšTI Už LIETUVĄ 

IŠNAUJO 

20to Distrikto Kongresmanas 
Michael A. Feighan specialiai 
atvyko iš Washingtono daly
vauti Lietuvos Nepriklausomy
bes 28 metų sukakties minėji
me, Sovereign Hotel, Vasario 
16 vakare, ką šauniai surengė 
LVS skyrius. 

Ta vakarą dalyvttvo vakarie
nėje svečių dikciai daugiau ne
gu tikėtasi. Programas buvo 
įvairus, su kalbomis ir muzi-
kale dalimi. Programo vedėju 
buvo LVS l-mo skyriaus pir
mininkas Dr. S. T. Tamošaitis. 
Be kalbėtoju, jis dar perstatė 
žymesnius dalyvius ir naujai 
gryžusius karius, kurių daly
vavo net 12. 

Iš Columbus svečias buvo 
biznierius Clem Pocius, o iš 
Philadelphijos — Kun. J. Bra
zauskas. 

Kalbas sakė Julius Smetona., 
LVS centrę pirm. P. J. žiuris, 
laikraštininkas Spencer Irwin, 
ir pagaliau Kongreso Atstovas 
Michael A. Feighan. Jo kalbos 
sutrauka telpa šiame pusi. 

Himnus skambino p-lė Al
dona Tamošaitytė; piano solo 
kelis kurinius paskambino po
ni Birutė Smetonienė. 

Sudėta keliasdešimts dola-
rių aukų Lietuvos vadavimo 
r^vbams tęsti. 

VAINIKAS PRIE A. A. 
SMETONOS GRABO 

Sekančią dieną, sekmadienj, 
nuvežta vainikas j Knollwood 
Kapinių mausoleumą prie a. a. 
Prezidento Smetonos grabo — 
važiavo apie 30 žmonių keliuo
se automobiliuose. 

ŠĮ vainiką padovanojo geri 
musų patriotai ir Prezidento 
A. Smetonos šeimos draugai 
Mr. ir Mrs. Jonas Rouika iš 
Columbus. Ohio. 

PARAPIJOS SALĖJE 
Sekmadieni po pietų, šv. Jur

gio parapijos salėje, atsibuvo 
viešos prakalbos Nepriklauso
mybės paminėjimui. Be savo 
vietinių, buvo taipgi pakvies
tas ir Kongresmanas Michael 
A. Feighan kalbėti. Tačiau iki 
jis galėjo i susirinkimą pribū
ti, numatytas programas buvo 
senai pasibaigęs ir jis kalbos 
negalėjo pasakyti. 

Rinkta aukos ir parapijos 
vaikai išpildė dainų programą. 

SVEČIAI 
Dirvos redakcijoje apsilankė 

svečiai iš Detroito, Mrs. Eliza
beth Shnerpunas, taipgi Mrs. 
Julia Rakauskas ir Balčiūnai, 
kurie atvyko i Elenos Urbšai-
tienės laidotuves. 

Mrs. E. Shnerpunas yra po
nios O. Lesnikauskienės sesuo. 
Ji užsirašė sau i Detroitą Dir
vą. 

Iš Floridos į šias laidotuves 
parvyko Andrius Urbšaitis su 
žmona, kurie tik pereitą rude
nį ten išvažiavo. 

Taipgi šiomis dienomis gry-
žo iš Floridos Jonas ir Marge 
Verbelai. Jie ten praleido ke
lias savaites gana smagiai. 

OHIO valstijoje yra suvirs 
5,000 protiškai sergančių žmo
nių kuriems būtinai reikalinga 
institucijos priežiūra, bet nė
ra vietos. Kiti 28,250 protiš
kų ligonių yra sugrusta valsti
jos užlaikomose institucijose, 
nors tos patalpos skirtos del 
24,000 asmenų. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS l-mo skyriaus susirin

kimas bus laikomas penktadie
nio /akare, Kovo 1, nuo 8 vai., 
Dirvos redakcijoje. Bus ren
kama valdyba ir aptariama ki
ti reikalai. Valdyba. 

GM rengiasi statyti dirbtu
ves Parma srityje. Darbą ža
da pradėti apie Birželio 1. Tas 
projektas apima $10,000,000. 

SVEIKATOS DIENOS 
Goodrich House rengiamos 

pamokinančios ir naudingos 
sveikatos dienos, Vasario 26-28, 
tikslu supažindinti žmones su 
sveikatos reikalais. 

Posėdžiai tomis dienom bus 
nu o 1:15 po pietų ir 8 vakare. 

Atvyko ir Duktė a i il v 

and Igpssion in Lithuania 
Excerpts from ari Address by Hon. Michael A. 

Feighan at the League for the Liberation of 
Lithuania Dinner at Hotel Sovereign in Cleve 
land on February 16th. 

Churchillo vyriausia duktė, 
atvykus iš Anglijos į Floridą 
pas savo tėvus, kur jie leidžia 
žiemą. 

M I R I M A I  
JANUŠIS ALOIZAS, 71 metų, 

(našlys), nuo 10501 Reno 
ave., mirė Vasario 14, palaido
tas Kalvarijos kapinėse 18 d., 
pamaldos atsibuvo, šv. Jurgio 
bažnyčioje. 

Liko du sunai, Petras ir Pra
nas, ir brolis Alekas Chicagoj. 

Laidojime pasitarnavo laidę-
tuviu direktorė Delia Jakubs. 

MIKALINA CHAPLICKI (Ba
ranauskaitė), 27 metų, nuo 

1379 E. 27 st., mirė Vas. 15, 
palaidota 19 d., Kalvarijos ka
pinėse. Pamaldos atsibuvo Šv. 
Tamošiaus bažnyčioje. 

Velionė buvo Clevelande gi
mus, liko vyras Louis su 9 me
tų sunum. Taipgi liko jos tė
vai, Vincas ir Monika Baranau
skai, broliai Juozas ir Jonas, 
seserys Vincenta ir Anelė. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

AR ŽINOT KAD-
-Senesnio amžiaus asmenys 

dažniau žūsta nelaimėse gatvė
se? 

-Rankom signalai reikalauja-
trafiko įstatymais ? 

-Jus galit buti areštuojami 
už važiavimą 20 myiių greičiu 
i valandą slidžiomis gatvėmis 
arba kada oro ir kelio sąlygos 
yra blogos? 

-Reakcijos laikas vidutinio 
važiuotojo yra viena sekunda? 

-Kad šiuo vienos sekundos 
laikotarpiu nuimant koją nuo 
gaso pedalo ant stabdžių, ka
ras pravažiuoja apie 30 pėdų 
20 mylių Į valandą greičiu? 

-Turit privažiuoti kiekvieną 
trafiko signalo lempą taip lyg 
kad ji tuoj mainysią i raudo
ną? 

-Kad ŽALIA signalo šviesa 
ne visada reiškia GO? 

-Atitinkamas persergėjimas 
reikia duoti pirm negu varai 
savo karą atbulai? 

-Motoristai turi sustoti ties 
šaligatviu kada išvažiuoja iš 
savo kiemo9 

-75'V žmonių užmuštų Cle-
velando trafiko nelaimėse 1945 
metais buvo pėkstieji? 

Cleveland Police Dept. 

j LAIŠKAI NUO PABĖGĖLIŲ 
j Dirvos redakcijai prisiųsta 
(laiškai iš pabėgėlių Vokietijoj, 
j kurie i ieško savo giminių gy-
: veliančiu Clevelande: 
I Zigmantui Vladui, nuo Min
daugo, šelmio. 

Antanui Adomaičiui nuo M. 
Adomaitienės, iš Jurbargo. 

Jurgiui Mačiui. 
Bekenytei - Pauliukevičienei 

nuo šaučiunaitės-Dagienės. 
Kubiliui Povilui, nuo sunaus 

Alfonso Kubiliaus. 
Agnieškai Šimaitienei (Pa

baly tei) nuo Lėlio Petro. 
Stasei ir Marei Blinkevičiu-

tėms: Bukauskienei ir Kavar-
skienei, nuo Zenono Ducmano. 

Walter Kasonui ir Matildai, 
Juozui Lapėnams. 

Viktorui Bender nuo Igno 
Bajoraičio. 

PLIENO STREIKUI pasi
baigus, Clevelande gryžo dirb
ti apie 13,000 darbininkų. 

OHIO valstijoje šiuo laiko
tarpiu yra apie 192,000 žmo
nių užsirašiusių aplikantais į 
darbus, taigi tiek yra bedarbių. 

TRAGEDIJA 
Frank Yodonis, 33 m., ir jo 

žmona, abu nuo 9101 Harvard 
ave.. susivaidijo prie Melody 
užeigos, ir vyras savo žmoną 
sunkiai subadės peiliu paskui 
pats save persidūrė. Abu pa
vojingai sužeisti. 

PARSIDUODA 
E. 66 arti Lexington, gerai iš

statytas muro apartmentas, 
šeši po 5 kamb. butai, paskiri 
furnasai, garažai. Mėn. ineiga 
$185. Kreipkitės: 

West Shore Homes Inc. 
15902 Detroit Av. BO. 2521 

PRIPILDOM 
INCOME TAX 

vakarais nuo 6—7 
8205 Superior Ave. 

DIVORSŲ Clevelande 1945 
metais buvo 7,000, aukščiausias 
skaičius kiek kada buvo. Ta
čiau šymet iš paduotų divor-
sų aplikacijų per Sausio mėne
sį išrodo kad bus sumušta ir 
pereitų metų rekordas. 

ELECTRICAL WIRING 
Suvedam elektros vielas, tai-
som, komerciniai, suvedam į 
namus jiegą ir elektrą. 
MUlberry 1188. (9) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Aveniif 

OFFICIAL 

KORTAVIMAS 
Moterų Sąjungos 36 kp. ren

gia kortavimą, šokius ir vaka
rienę. sekmadienį, Vasario 24, 
nuo 3:30 v. po pietų, naujos 
parapijos salėje, 18022 Neff 
Road. Dovanos prie kiekvieno 
stalo; įžanga 5Cc. 

Kviečia Komisija. 

PADĖKA 
šiuomi dėkoju musų drau

gams Clevelandiečiams ir iš ki
tų miestų kurie mane taip gau
siai lankė mano ligos metu, ir 
prisiuntė gėlių, kas padarė ma
no ligą lengvesne. Ačiu jums 
visiems, draugai. 

Mrs. Uršulė Chesnes, 
1548 Addison Rd. 

1946 Auto License Bureau 
Dirvos Ofice—6820 Superior Ave. 

Atdara nuo 9:00 ryto iki 9i00 vak. 

March 1 iki 30. Ateikit anksti. 
Anna Karpius—Deputy Registrar 

Normally, my dear friends, a birth
day celebration is a gay and fes
tive occasion. The celebrant is con

ciliated by his friends and feted 
h y his family in an atmosphere of 

/ and congratulation. J feel I 
can speak with authority on this 
object because it happens that my 

birthday coincide? with the birth
day of the modern, free Lithuania. 
I very much fear, however, that 
the same cannct be said for the 
birthday we are met here to com
memorate today. Because, in cele
brating the twenty-eighth anniver
sary of Lithuanian Independence, we 
find that courageous nation which 
should be the true celebrant of the 
occasion, lying stricken under the 
occupation of ar. alien power. 

It is understandable to me that 
th is anniversary program should be 
overcast with the grimest and most 
foreboding feelings. This deep con
cern, I am sure, arises not only 
from a realization of Lithuania's pre
sent plight, but from a fear of 
worse catastrophes to come. I 
have ir« mind especially the recent 
election conducted throughout the 
Soviet Union February 10th. The 
Lithuanian people whose indepen
dence is still recognized by the U. 
S. government, were forced to vote 
in those elections as an integral 
part of the Soviet Union. I do 
not believe that the full significance 
of the move on the part of the 
Soviet has reached the consciousness 
of either the American people or 
their government. The notorious 
elections of the 14th and 15th ot' 
July, 1940, 'were bad news, but from 
report.* I have received; the present 
elections represent an even bolder 
usurpation by Russia of the rights 
of supposedly free men. 

The mere fact that Russia has 
the effrontery to include Lithuania 
in this universal Russian election, 
is proof positive that she considers 
Lithuania part and parcel of th-i 
Soviet Union. If she is allowed to 
get away with this without official 
protest on the part of governments 
which have pledged themselves re
peatedly to sustain the rights of 
all peoples to self-determination, she 
will consider the matter closed and 
her predatory objective accomplish
ed. The fact that we still formally 
recognize Lithuania as a nation will 
mean little in the face of our tacit 
consent to Russia's assumption thru 
these elections of control over Lith
uania. This is the stuff that ap
peasement is made of. The nations 
which shou-d protest let things just 
drift along while the aggressor na
tion makes one step after another 
in pursuit of its nefarious ends. 
If the United States still holds the 
position which was expressed by 

our State Department in 1940, now 
is the time for it to reaffirm that 
position. (Statement of the Acting 
Secretary of State on July 23, 1940, 
in which he condemns the occupa
tion of the three Baltic States by 
Russia). 

If, in the words of the State 
D e p a r t m e n t ,  t h e  U n i t e d  S t a t e . ;  
"continues to stand b> these prin
ciples" then we should raise our 
voices at this time when they ar 
so obviously being contravened. 

In his Navy Day speech of las 
Oct. 27th, President Truman voice 
the same general principles •— these 
particularly apply to the case of 
Lithuania. 

"We believe in the eventual re
turn of sovereign rights and self-
government to all peoples who have 
been deprived of them by force. 

"We shall approve no territorial 
changes in any friendly part of the 
world unless they accord with the 
freely expressed wishes of the peo
ple concerned. 

"We believe that all peoples who 
are prepared for self-government 
should be permitted to choose their 
own form of government by their 
own freely expressed choice, with
out interference from any foreign 
source, That is true in Europe, 
in Asia, in Africa, as well as in 
the Western Hemisphere. 

"We shall refuse to recognize any 
government imposed upon any na
tion by the force of any foreign 
power. In some cases it may be 
impossible to prevent forceful im
position of such a government. But 
the United States will not recog
nize any such government." 

The issue raised by the Russians' 
high-handed actions in the matter 
of the recent elections challenges 
the. conscience of America. Either 
we mean what we say m these 
high-sounding expressions of prin
ciple, or we do not. When a con
crete problem such as this arises, 
we must speak out or prove faith
less to the peoples we nave en
couraged by staring them. In view 
of the situation arising out of these 
election, I say that our government 
should immediately reaffirm and 
reiterate its recognition of Lithuania 
as a free and independent nation. 
Oniy thus can we keep the record 
clear and our consciences at rest 
in the face of thi« new form of 
aggression. Only thus can we prove 
to the freedom loving people of 
Lithuania that we are neither in
sensible to their plight nor ignorant 
of the significance of recent Soviet 
actions. 

Mr. Manuilsky, the Ukranian dele
gate at the United Nations Con
ference in London demanded, until 
he was voted down on Feb. 13th, 

MADDOX 
6FT. 4 IN.  TEXAN 
WHO WAS AMERICAS 
2ND HIGHEST BASKET
BALL SCORER WHEN 
HE PLAYED FOR W6ST 
TEXAS STATE 
TEACHERS / 

. ,> 

THI5 FORMER CAGE 
STAR is NOW SERVING 
WITH THE U.S. 
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that a United Nations Commission 
bp sent into Indonesia to report 011 

the situation there and the use by 
the British and the Dutch of troops 
to put down the native movement 
for independence. Mr. Manuilsky, 
it is generally agi*eed, was acting-
r.s the mouth-piece for Mr. Vishin-
nky. In this ease I believe the 
Communists over-reached themsel
ves. Only a blind1 man could fail 
to see the similarity between what 
they are doing in the Baltic States 
and what they claim the British 
and Dutch are doing in Indonesia. 
Mr. Manuilsky demanded that .1 

commission investigate the Indo
nesian situation because he claimed 
it was a threat to world peace and 
the United Nations Ogranization is 
supposed to investigate all threats 
to world peace. 

Now I submit that the situation 
in Lithuania where 60,000 guerril
las are in open resistance to the 
occupying army is just as great 
a threat to the peace. If, accord
ing to Mr. Manuilsky, there was 
reason for sending a United Nations 
Organization Commission to Indo
nesia, there is even more reason 
right at the present time for send
ing one into Lithuania. I therefore 
recommend that the United Nations 
Organization be urged to appoint a 
Commission which shall investigate, 
without delay, the turbulent condi
tions in Lithuania to determine just 
whether or not they constitute a 
threat to world peace. 

On Oct. 15th, 1940, soon * after 
the Soviet occupation of Lithuania 
(the first occupation, I mean) Pres. 
Roosevelt addressed these words to 
a Lithuanian American Delegation 
which went to him in Washington: 

"It is stated that Lithuania ha^> 
lost her independence. It is a mis
take to say so. Lithuania has not 
lost her independence; Lithuania's 
independence has only temporarily 
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K. s. KARPIUS 
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been put aside. Time will come 
and Lithuania will be free again. 
This will happen much sooner than 
"you may expect." 

Roosevelt's prophecy, however, will 
not come true if our Government 
drifts and delays in its policy with 
regard to Lithuania, We need af
firmative action, now, to make his 
words come true. 

Our Government has, up to new, 
by refusing to withdraw its recog
nition, aided this? determination at 
least negatively. It is time now 
to take positive steps to help Lith
uania "re-create a real free state." 
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