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riuomenė Taikys k; 
jos Piliečiams Bolševi
kišką Mastą? 

PEREITĄ savaitę šioje vie
toje buvo rašyta apie didelius 
pavoius kurie kyla Baltijos pa
bėgėliams Vokietijoje sąryšyje 
pu nedraugingu Amerikos ka
riuomenes vadovybės nusista
tymu Baltijos piliečių atžvil
giu. 

# Pereitos savaitės Amerikie
tiški laikraščiai buvo padavę 
Amerikos karo vadovybės Vo
kietijoje žinią, pasak kurios, 
Raitijos pro-naziai 'busią ati
duoti bolševikams, šios savai
tės laikraščiai pranešė kad A-
merikos okupacinės kariuome
nės Vokietijoje viršininkas Ge
nerolas McNarney užtikrinęs 
kad nei vienas Balti j iečių ne
busiąs prievarta atiduotas į 
bolševikų rankas, bet sykiu ji3 
pabrėžęs kad Baltijos pro-na
ziai busią išskirti iš UNRRA 
aprūpinamų stovyklų ir užda
ryti j karo belaisvių stovykas. 

Tat išeina kad net pats Gen. 
McNarney pasidavė šlykštiems 
bolševikų šmeižtams Baltijos 
pabėgėlių atžvilgiu ir kad jis 
pats Įsakė pravesti neteisingą 
ir užgaulų Baltijos pabėgėlių 
skirstymą j ištikimuosius ir 
pro-nazius. 

AR KOVOTI m SAVO KRAŠ
TĄ REIŠKIA BUTI 
PRO-NAZIU? 

KAS GI, pasak Gen. McNar
ney, yra pro-nazis ? Ogi tas 
kas priklausė Šaulių Sąjungai 
(ši organizacija buvo labai po
puliari visose Baltijos valsty
bėse), ir tas „kuris Vokiečių 
uniformoje kovojo prieš bolše
vikus. 

Kas del pirmosios žymės tai 
jos taikymas pro-naziškumui 
nustatyti yra Baltijos tautų 
įžeidimas, šaulių Sąjunga vi
sose Baltijos valstybėse buvo 
garbinga patriotinė organiza
cija. Tai buvo nelyginant pa
galbinis kariuomenės vienetas 
ir jos nariai kuone automatiš
kai virsdavo beveik kiekvienas 
karinę prievolę atlikęs vyriš
kis. 

BOLŠEVIKAI, užėmę Balti
jos kraštus, jau 1940 metais 
ėmėsi naikinti šaulių Sąjungą, 
kaip sąmoningą tautinę orga* 
nizaciją. O dabar bolševikų pė
domis eina Amerikiečiai: pat
riotiškiausius Lietuvius jie ap
skelbia pro-naziais ir ruošiasi 
juos uždaryti Į karo belaisvių 
stovyklas, kame jie turės kęs
ti tolesnį pažeminimą. 

Kas del antrosios žymės — 
ko vojimo prieš Rusus Vokiečių 
uniformose — tai ir ji nėra 
daug pasakanti. Pirma, dau
guma karių Baltijos kraštuose 
Vokiečių buvo mobilizuoti prie
varta, antra, tie kurie stojo 
kariuomenėn savu noru, tai pa
darė ne iš pro-naziškumo bet 
is noro apginti savo šalį nuo 
bolševikų antplūdžio. 

JEI GEN. McNARNEY ne
įstengia suprasti kodėl Balti
jos piliečiai kovojo prieš 'bol
ševikus tepasiskolina jis iš Lie
tuvos pabėgėlių "Lietuvos Ar-
chivus", kuriuose dokumenta
liai ir fotografijomis pailius
truotos bolševikų Lietuvoje 
surengtos žudynės ir kankini
mai : politinių kalinių lavonų 
krūvos, žiaurus paskirų žmo
nių sužalojimai, kaip, sakysim, 
akių išbadymai, liežuvių išplė
timai, galvos sudaužymai ir tt. 

Tuos vaizdus pamatęs, Gen. 
McNarney gal Įstengtų supra
sti kodėl Paltijos gyventojai 
kovojo prieš bolševikus. Gal 
jis tada įstengtų suprasti kad 
ginti savo kraštą nuo sužvėrė
jusių žmogžudžių yra patriotiš
kumo ir drąsos pasireiškimas, 
.© ne pro-naziškumas. Gal ta-

"$a jis suprastų bolševikų pri
metamo Baltijos pili e č i a m s 
Šmeižto šlykštumą ir atsisaky
mu buti bolševikų planų ekze-
|lutorium. n 
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VIETON TAIKOS 
KURSTO SUKILI

MUS 

Amerikos valdžia paruo
šė projektą sukurstymui 
Ispanijos žmonių kad nu
verstų Gen. Franco valdžią 
ir įsteigtų ten "demokrati
ją". Tam planui, sako, ga
vo pritarimą iš Prancūzų 
ir Britų. Prancūzai patys 
iš savo pusės pasiskelbė nu
trauksią ryšius su Franco 
valdoma Ispanija. 

Tai yra geriausias įrody
mas kaip Maskvai pavyko, 
per savo įvairius agentus 
ir girdymą vodka Ameri
kos valdžios vadų, Įtikinti 
kad Ispanijoje reikia kelti 
revoliuciją, kad Europai 
dar neužtenka kraujo ir 
ašarų, kad Maskvai dar ne
pakanka ką jai pavedė ir 
padovanojo rytinėje Euro
poje : Amerika prikalbino 
net ir Angliją ir Prancūzi
ją kad pagelbėtų sukelti žu
dynes ir kraujo praliejimą 
Ispanijoje, kur paskui ga
lės laisvai įsiviešpatauti ko
munistai, kuriems 1936 me
tų Ispanų pilietiniame kare 
buvo išpliektas kailis ir Is
panijoje grąžinta raanybė 
ir tvarka. 

Jei State Departmento 
vadai nežino kuo geriau 
užsiimti, lai griebiasi šalin
ti tikrąjį pasaulinį dikta-
rių kuris gręsia ir pačiai 
Amerikai, kuris netrukus 
pasakys kokia valdžia turi 
buti pastatyta Washingto-
ne, o ne ardyti ramų gyve
nimą mažų, bejiegių šalių. 

Neleiskime Skriausti 
Baltijos Pabėgėliu 

Karių Kūdikiai Dairosi Naujame Pasaulyje 

f>L£SKIME PROTES
TO SUSIRINKIMŲ 

TINKLĄ 

Generolas McNarney pa* 
tvirtino , kad negarbingąs 
Baltijos pabėgėlių skirsty
mas į pro-nazius ir loja
lius bus pravestas. 

Tai reiškia kad jis pasi
davė bolševikų melagingai 
propagandai buk Baltijos 
pabėgėlių tarpe esą pro-
nazių. Tikrovėje tie apkal
tintieji nėra pro-naziai, o 
prieš-bolševikai, ir dabar
tinis pabėgėlių tardymas 
neva jų pro-naziškumui nu
statyti yra niekas kitas 
kaip naujas pataikavimas 
bolševikams, naujas įrody
mas kad Amerikiečių ka
riuomenė padeda bolševi
kams terorizuoti nelaimin
gus Baltijos piliečius. 

Šitokia padėtis reikalau
ja skubios ne tik visų Ame
rikos Lietuvių bet ir visų 
kitų nuskriaustųjų. akcijos. 

Amerikos kariuomenė ne 
tam buvo siųsta į Europą 
kad ji ten terorizuotų nuo 
bolševikų teroro bėgusius 
žmones, o tam kad ji ten 
atneštų Amerikietišką lais
vės supratimą ir tikrą tei
singumą. 

Tat neleiskime įvykti tai 
neteisybei. Siųskime m'usų 
atstovus į Washingtona, te
gul jie ten pareiškia prote
stą prieš tą nežmonišką už
simojimą. 

Kolonijose rengkime mi
tingus ir reikalaukime kad 
pradėtas pabėgėlių tardy
mas butų nutrauktas ir kad 
Baltijos žmonės butų palik
ti ramybėje. Sykiu su tuo 

_ v ,v reikalaukime kad bolševikų 
Maskva atšaukė is Kana-. kariuomenė tuoiau butų 

dos savo agentus kuriems atitraukta iš Baltijos kraš-
nepavyko tikros atomines tų> neg jos buvimas ten ne 

tik vra didžiausias smur-

VANDENBERGO 
RIMTAS PATARI-

MAS 

MASKVA paleido melų 
ir kaltinimu propagandą— 
apkaltina Kanadą del to 
kad sovietų šnipai kėsinosi 
išvogti atominės bombos 
paslaptį. Tuo budu Mask
vos raudoni carai nori iš
sisukti lengvai įtikinčiųjų 
akyse kaip nekalti. 

paslapties pavogti. Aišku, 
jie ilgai gal v ant pečių os 
jie bus nužudyti už žioplu
mą, kad leidosi susekti ir 
pajiegė pavogti. 

Prieš visas nesąmones ką 
tuli Amerikos valdžios pa
reigūnai atlieka, savo ne
išmanymu, Senatorius Van-
denberg, buvęs U. S. dele
gacijos narys UNO konfe
rencijoje Londone, pareiš
kė kad Amerika imtųsi vy
kdyti savo užsienio politiką 
tokią tvirtą ir atkaklią ko
kią vykdo Rusija, atkirti-
mui Maskvai ir privertimui 
ją skaitytis bendrų reika
lų tvarkyme. 

Kaip dabar dalykai sto
vi, sako senatorius, musų 
laikų aukščiausias klausi
mas tėra ko dabar Rusija 
siekia. Rimta taika bus 
galima jei didžiosios vals
tybės prisilaikys kalbėti tik 
ką jos tikrai reiškia iki 
paskutinio žodžio. Tik šiuo 
budu mes gausim Sovietų 
pagarbg ir skaitymąsi su 
mumis. į 
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30 RUSŲ SUVEŽTA 
I MANDŽURIJĄ 

Iš Mukdeno praneša kad 
Sovietai daugina savo ka
riuomenių skaičių Mandžu-
rijoje, kur pasiryžę laiky
tis, ar gal visai pasilikti, 
vietoj išsitraukti, kaip yra 
su Kinija sutarta. 

Pastaru laiku prigabenta 
ten dar apie 40,000 raudon
armiečių daugiau. 

Kinijos studentai kelia 
protesto demonstracijas ir 
reikalauja Rusų ištrauki
mo iš Mandžurijos, kuri su
tikta grąžinti Kinijai. 

Šie trys kūdikiai, skirtingomis išraiškomis žvalgosi nau
jame pasaulyje, atvožti iš Anglijos pakeliui su motinomis pas 
savo tėvus, kurie btttfami kariuomenėje Anglijoje apsivedė su 
jų motinomis. 

INDIJOJE SUKILIMAI 
PLEČIASI 

ŽYDAI NORI IŠVYKTI 
Iš EUROPOS 

Žydai išblaškyti Europo-

darytiems j belaisvių stovyk
las, ne vienam jų gali jau buti 
perdaug. Sveikata ir suirę ner
vai gali nebeišlaikyti ir jie gali 
žuti — žuti kaip tik tada kada 
jie tikėjosi kad jų išsigelbėji
mo valanda jau čia pat. 

Šitų baisių faktų akivaizdo
je ,visi kaip vienas stokime 
ginti neteisingai musų apkal
tintų musų brolių. Kreipki
mės į Prezidentą, State ir War 
Departmental, Kongresą ir j 
visus žymius Amerikos vyrus 
ir reikalaukime kad jie neleis
tų įvykti šiai baisiai neteisy
bei. 

KOVO 3 d. New Yorke Įvyk
sta didžiulis The World Bill of 
Rights Association mitingas, 
kuriame bus priimta rezoliuci
ja ir pabėgėlių klausimu. 

Teko patirti kad Kun. J. 
Balkunas, kurs yra tos organi
zacijos vice- pirmininkas, yra 
paruošęs atitinkamą rezoliuci
ją aukščiau minėtam Baltijos 
pabėgėlių klausimui apginti. 

tas, bet svkiu ir priežastis; je p0 svetimas šalis, pasi-
kad Baltiios pabėgėliai ii6-iryžę masiniai žudytis jeigu 
nori gryžti namon. [bus verčiami gryžti į tas 

b i šalis kur jie pirmiau gyve-
PREZ. TRUMAN nauju no, nes ten jų laukia bai-

Vidaus sekretorium pasky- sųs persekiojimai. 

Indijoje kariuomenių su
kilimai tęsiasi. Pereitą sa
vaitę buvo sukilę laivų jū
reiviai, dabar praneša apie 
sukilimą 2.500 kareivių. 

Indai bolševikų kurstomi 
prieš Angliją ir kyla reika
laudami Britų prasišalini-
mo iš Indijos. 

Pirmesnėse riaušės daug 
žmonių užmušta. 

Egipte taip pat reikalau
jama Britų kariuomenių iš
traukimo. 

Tuo pačiu metu, Sovietų 
armijos užėmusios kelioli
ka svetimų valstybių ir jo
se nei vienoje žmonės ne-
pajiegia pakelti reikalavi
mų ištraukti raudonasias 
armijas iš jų. 

STALINAS savo kalbo
je, skirtoje paminėjimui 28 
metų raudonosios armijos 
sukaktuvių, pasakė beveik 
pasauliui grasinančią kal
bą, ragindamas savo žmo
nes sustiprinti ir pakelti 
Sovietų Unijos militarišką 
ir ekonomišką galybę. 

Plačiai kalbėjo kaip tu
ri buti pasiruošus raudono
ji armija. 

FORD CO. PRADĖS 
DARBUS PLAČIAI 

rė Julius Albert Krug, vie
ton atstatydinto Ickes. 

Ickes Paliuosuotas 

Vienatinė išeitis jiems tė
ra persikėlimas į Palesti
ną, kur irgi įsigavimas ne
lengvas. Europoje tėra li
ke apie 600,000 Žydų, sako 
Žydų reikalų sekėjai. 

RISTO RYTI, buv. Suo
mijos prezidentas, nuteis
tas 10 metų sunkių darbų 
kalėjimo už privedimą ka
ro Suomijos su Rusija. Tai 
Maskvos klapčiukų teismo 
sprendimas. Rusija užpuo
lė Suomiją 1939 metais— 
taip karas kilo. 

Bombay, Indijoje, riauši
ninkai nuplėšė Amerikos 
vėliavą nuo Amerikos įs
taigos ir ją suplėšė ir sude
gino. Tai pasekmė kursty
mų prieš Amerikiečių bu
vimą Azijoje. 

KANADA nukirto gami
nimą Sovietų Rusijai tam 
tikrų reikmenų, kai iškilo 
aikštėn bolševikų agentų 
pastangos pavogti atomi
nės bombos paslaptį. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Car Co. praneša kad 
Rouge ir Highland Park 
dirbtuvėse' prasidės darbai 
pilnu saiku, kurie buvo su
tramdyti nuo Sausio 25 del 
plieno stokos. 

Pradės dirbti ir kitos jų 
dirbtuvės, ir į darbus bus 
pašaukta visi 38,000 darbi
ninkų. 

General Motors streikas 
pradėjo jau 4-tą mėnesį ir 
nesimato galo, nors kalba
ma kad bent dieną streikas 
gali baigtis. 

Mėsos darbininkams nu
statyta 16c valandai algų 
pakėlimas. Mėsos kaina pa
brangs į mėnesį laiko. 

Pittsburgh, Pa., buvo nu
statyta išnaujo apšaukti 
elektros darbininkus strei
kui, bet streikas vėl atidė
tas savaitei laiįo. 

Detroite, del pieao išve
žiotoji] streiko, pieninės tu
ri išpilti pieną laukan, o 
žmonės negali gauti reika
lingo pieno. 

KOVO 7 nuskirta diena 
pradėjimui telefono tar
nautojų streiko. Viso bus 
apimta apie 260,000 darbi
ninkų jeigu streikas kils. 

Nekurios telefono kom
panijos su savo tarnauto
jais ir darbininkais susita
rė ir susitaikė. 

Vokietijoje, anglies ka
sykloje prie Unna, pereitą 
savaitę nuo sprogimo už
griuvo 415 darbininkų. 

Harold L. Ickes, Frez. Roose-Per visas musų kolonijas tu
rėtų nuaidėti galingi protesto j velto laikų Vidaus Reikalų se 
balsai prieš tuos neteisingus kretorius, tapo paliuosuotas iš 

PO VISO TO ką nelaimingi ketinimus. Gelbėti pabėgėlius į tos vietos. Jo viton paskirtas 
Baltijos gyventojai pergyveno šiądien yra musų visų 
šio karo bėgyje, buti dar už- liausią pareiga. 

Amerikos kišimasis į Ar 
gontinos reikalus parode 
kitą neišmanėlių darbą — 
ii- ten norima išversti dik
tatūrą ir pagelbėti įvesti 
bolševizmą. 

Vas. 24 Argentinoj įvyko 
prezidento rinkimai. Išro-

x do kad laimėtoju bus Pulk. 
svar-l Julius Albert Krug, iš Wiscon-J Peron, prieš kun Amerika 

Pasiliks Valdovu 

4 

lain. ikovoja. 

šiame vaizde parodoma nu
galėtos Japonijos imperatorius 
civiliniuose rubuose. Amerika 
paliks jį Japonijos valdytoju, 
nepašalinant' jo* 

EKONOMIKA 
Pasaulis gyvena didžiu
lę Maisto krizę 

KALBANT apie ekonominę 
pasaulio rekonstrukciją, pirmo
je eilėje tenka turėti galvoje 
karo išvargintos žmonijos ap
rūpinimą maistu. Tatai anaip
tol nėra lengvas dalykas. Ba
das gręsia Europai ir Azijai. 

Prezidentas TTumanas buvo 
teisus kai jis pasakė kad da
bartinė maisto krizė yra pati 
didžiausia moderniais laikais. 

Labiausia visur yra jaučia
ma duonos trukumas, o duo
na yra pagrindinis maistas. 

Surinkti statistikos daviniai 
rodo kad dabartinis pasaulinės 
kviečių gamybos trukumas sie
kia 17,000,000 tonų. Ameriko
je šiais metais sutiko pagamin
ti arba sutaupyti 6,000,000 to
nų kviečių tam trukumui pa
dengti, kitus 6,000,000 tonų 
prisiėmė kiti didieji kviečių au
gintojai — Kanada, Australi
ja ir Argentina, tačiau ir po 
to vistiek dar lieka 5,000,000 
tonų trukumas. 

Jeigu šių metų derlius butų 
blogas tai ir tu pažadėtų 12,-
000,000 tonų nebūtų galima su
daryti. Taigi perspektyvos ti
krai yra labai tamsios. 
AMERIKIEČIAI PRISTATO 
BALKANAMS MAISTĄ, BET 
RUSAI JĮ PASIIMA SAU 

BET kur gi eina Amerikos 
siunčiamo Europon maisto di
duma? Kada yra sakoma "Eu
ropa", mes paprastai turime 
galvoje Prancūziją, Holandiją, 
Belgiją, na, ir žinoma, Angliją. 

Tačiau pasirodo kad mažų 
mažiausia apie 60 nuošimčių 
musų maisto eksporto eina į 
Balkanus, kurie visi, išskyrus 
Graikiją, yra Rusų įtakos sfe
roje. 

Iš esmės, prieš tai nieko ne
galima pasakyti, nes Balkanai 
tikrai yra didžiausiame bado 
pavojuje. Tačiau pasirodo kad 
Balkanams siunčiamą Ameri
kos maistą reparacijų titulu 
atsiima SovC„ *ų Sąjunga. 

Taigi susidaro Įprastas kuri-
jozas: Amerikiečiai Balkanų 
gyventojus nori išgelbėti nuo 
bado, o bolševikai tą pagalbą 
kaip niekur nieko sau pasi
glemžia. 

Tačiau bolševikai del to ne
sisieloja. Savu laiku jie juk 
marino badu savus gyventojus 
— nenorinčius i kolhozus eiti 
ukininkus, tai kodėl dabar 
jiems nemarinti Balkanų "ka
pitalistų" ir "liaudies priešų"? 
Ta proga jie dar nutylės apie 
tai kad Amerika pristato jiems 
maistą, keliose vietose padarys 
teatrą buk Sovietų Sąjunga ap
rūpinanti Balkanus maistu, ir 
viskas bus kuopuikiausia. 
STATE DEPARTMENTAS 
TURĖTŲ PRABILTI AIŠKIAI 

BALKANAI yra žemės ūkio 
kraštas ir normaliai .lie turi 
maisto perteklių. Vakarų Eu
ropa, priešingai, yra pramonės 
kraštas, ir maisto prie geriau
sių norų jai užtekti negali. Ta
čiau, būdama aprūpinta mais
tu ir aptvarkius savo pramonę, 
Vakarų Europa pilnai gali sa
vo gaminiais Amerikai atsily
ginti, tuo tarpu kai Balkanai 
niekuomet neįstengs to pada-

I ryti (nors bolševikai jų ir ne-
!apvogtų). 

Iš to aiškėja kad Vakarų Eu-
į I ropa turėtų buti aprūpinama 

maistu pirmoje vietoje, o jau 
tik po to savo dali turėtų gau
ti Balkanai. Neturėtų buti pa
miršti ir Baltijos kraštai, apie 
kuriuos net žodžio ištarti ven
giama. 

Sakoma kad prieš kurį laiką 
UNRRA siuntus Baltijos kraš
tams įvairių daiktų didelį kie
kį, bet, kaip paprastai, bolševi
kai viską sau pasigrobę. 

_ v .v . _ v. Bolševikų vagiliavimui su-
Gryzęs iš kariuomenes, sis stabdyti State Departmentas 

kumštininkas, Marty Servo, 26 nors Syjq turėtų prabilti aiš-
m._, iš Schenectady, N. Y., lai-i^ia ir įspėjančia kalba. Priė
mėjo pirmą pokarinį lengvojo šįngu atveju joki ekonominiai 

A kumštininku Čampionatą. i programai nieko negelbės. 

Pirmas Čampionas 

1-1 n si 
iį 
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D T E V S 

EEMSYLVANIJOJE 
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PITTSBURGH 
'* * 

20 Trutų Kovos pries 
.Komunistus 

Pittsburghe įsisteigė organi
zacija iš apie 20 Centralinės ir 
Rytinės Europos tatitinių gru-
pių veikėju ir draugi ju atsto
vu bendrai' kovai prieš komu
nizmą. 

Toje organizacijoje ineina 
Lietuviai, Lenkai, Serbai, Slo
vėnai, Slovakai, Vengrai ir ki
ti. Organizacija pavadinta — 
United American Organizations 
Against Communism. 

Jos tikslas kovoti prieš ko
munizmą Rusų pavergtose ša
lyse, atvira kova prieš komu
nistus Amerikoje, ir priešini
masis priverstinam grąžinimui 
pabėgėliu nuo bolševiku okupa
cijos Europoje. 

Šiame susirinkime jau iškel
ta protesto balsas prieš grąži
nimą pabėgėliu į jų tėviškes, 
nes jų laukia mirtis komunis
tu naguose. 

Ta organizacija pradės pli
sti visoje šalyje, jos organiza
toriai tikrina. 

Tamsesne Duona 

Detroit, Mich., Naujienos 
STREIKAI DABAR 

IR SENIAU 

Clinton P. Anderson, Agri
kultūros Sekretorius, ragauja, 
tamsesnę duoną, kuri Įvedama 
šioje šalyje, taupymui kviečių, 
kurie bus gabenami Europos 
ir kitų šalfų karo nukentėjusių 
maitinimui. 

NEW BRITAIN, Conn. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMAS 

Vasario 17 d., Lietuvos Ne
priklausomybės 28 metų sukak
ties paminėjime Lietuvių Pilie
čių salėje kalbėjo miesto ma-
yoras Lawrence ir keli Lietu
viai. Svarbiausia kalbų tema 
buvo reikalavimas kad Rusai 
ištrauktų savo kariuomenes iš 
Pabaltijo šalių. 

S MIRĖ NUO DUJŲ 
Nuo šių metų pradžios i k i  

Vasario 22 Pittsburghe namuo
se nuo kūrinamų dujų mirė jau 
8 asmenys. 

Miesto v a l d y b a ,  norėdama 
apsaugoti žmones nu<5 
nereikalingos mirties, turi įve
dus griežtą draudimą turėti 
namuose kokius nors pečiuku?-
šildymui, kurie neturi dujoms 
ištraukti kaminų. Namų šei
mininkams nustatyta net pa
baudos nuo $25 iki $100 ar 3C 
dienų kalėjimo už neprisilaiky-
mą tų taisyklių, tačiau tokiu 
pražūtingų šildymo prietaisu 
namuose daug dar yra ir žmo
nės  la ikas  n u o  l a i k o  n u o  d u j i ;  

užtrokšta. 

SPROGIMAS BAŽNYČIOJE 
Washington, Pa., Vas. 2-5 d. 

ištiko sprogimas šildomo pe
čiaus First Christian bažnyčio
je, ir toje nelaimėje užmušta 
1 asmuo bei 45 kitų sužeista. 

TRIS UŽMUŠĖ. I V r r y o p o -
lis, Pa. — Angliakasykioj nu
kritus iš viršaus akmeniui už
m u š t a  t r y s  d a r b i n i n k a i ,  i š  j u  

du buvo negrai. 

NUŠOVĖ DUKTERS 
MYLIMĄJĮ 

Bridgeville. Pa., užeigos sa 
vininkas Croceti, 51 m. am
žiaus, nušovė savo dukters my
limąjį, gryžusi iš kariuomenės 
karj, kuris vedžiojosi su jo du-
kteria, bet laikui priėjus atsi
sakė ją vesti. Tas neištikimas 
vaikinas tuoj mirė, o šovikas 
pasišalinu iš namų ir tik po 
nakčiai buvo suimtas. 

NEPRIKLAUSOMYBĖS MI
NĖJIMUI PRAĖJUS 

Vasario 17-tą. šios kolonijos 
Lietiniai minėjo Lietuvos ne
priklausomybės 28 metų su
kaktį. šios prakalbos buvo su
rengtos bendrai visų Lietuvių, 
išskyrus komunistus. 

Žmonių prisirinko pilnutėlė 
Lietuvių salė. Parapijos choras 
nugiedojo abu himnus ir dar 
kelias kitas liaudies dainas. 
Programo vedėjti buvo jaunas 
vietinis Kun. Matutis. Jauna 
Lietuvaitė tautiškuose rubuo-
se, p-lė Valinčiute, skambino 
kanklėmis senas Lietuviškas 
dainas. šis senoviškas muzi
kos instrumentas - kanklės ir 
Lietuvių melodingos dainos la-
'>ai domino kitataučius kurie 
buvo pakviesti kalbėti siose iš
kilmėse. Dar viena jauna mer-
crinukė išpildė porą muzikos 
dalykėlių ant piano. 

Kalbėtojais buvo du vietok 
advokatai, Kubilius ir Al Pa-
laitis, Alderman Kvvidra, Ame
rikietis Williams, jaunas kuni
gas, ir paskutiniu, Juozas Tvs-
liava. Vienybės redaktorius. 

Laike kalbų, musų vietiniai 
. advokatai kėlė mintį kad rei-

tokiM^'kj.į kreiptis Į Amerikos Kon
gresą Lietuvai užtarimo. Nors 
apie Willis-Kelly rezoliucijos 
svarbą Lietuvos laisvės reika
lui visi žino ir gerai supranta, 
bet ją šiose kalbose aplenkė 
neminėję, bet ta idėja — krei
ptis Į Amerikos Kongresą bu
vo aktuali. Antru kartu išėjęs 
kalbėti Adv. Al. Palaitis ragi
no kad butų paskirta trys as
menys kreiptis Į Kongresą, ir 
jais paskirta abu advokatai ir 
Adam Kwidra. Tikimasi kad 
šie trys Lietuviai patriotai at
liks savo paskirti pilnai. 

Pinigų prakalbose surinkta 
arti $200, kurie bus pasiųsti 
A. L. Tarybai, kuri po Chica-
'.ros kongreso, gavus $20,000 
aukų, jau vėl užmigo. 

Trukumai šiame parengime 
buvo šie: vietos kolonija mažai 
rūpinasi drabužių rinkiniu sa
vo br )liams pabėgėliams u? 
vandenyno. Tas darbas turė
tu buti pagyvintas ir rūbų rin
kimas turėtų eiti taip kaip ir 
kitur, bet apie tai neužsiminta. 

Taip pat turėtų buti daugiau 
rūpinamasi ir Lietuvos laisvės 
reikalais — reikia neatidėlio
jant surengti kitas prakalbas 
vien parėmimui Conn, valsti
joje Willis-Kelly rezoliucijos 
Kongrese ir Senate. 

K. Demikis. 

LIETUVIAI KYLYJE 

Zigmas Jankauskas 
Real Estate — Insurance 

Dirvos Atstovas 
Pre n u me ra tom s, Skel 1 > i mains 

53fi North 11 th Street 
PHILADELPHIA, 23, Pa. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Anlferikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais 
80 puslapių knygely, prisiųsim vi 
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba praus du metinius skaitytojus 
lr prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums visaI 
dovanai už pasidarbavimų. 

I,!F!TUVJŲ NAUJIENOS 
IS2 N. 6th St. Philadelphia 6 l'a 

Kylio priemiesty je. Fridrieh-
I torte, Pabalčio tautų stovyklo
je gyvena 350 Lietuviu, čia 

j veikia Lietuvių pradžios moky-
j kla, o vėliau atidaryta ir 4 kla-

I siu vidurinė mokykla, kuriai 
į vadovauja Dr. J. Remeika. Ari-
jglų kalbos kursus veda Al. či-
zeika. Muzikos mėgėjus orga
nizuoja J. Beinorius. Tautiniu 

i šokiu grupei vadovauja E. Mo-
i tuzaitė. Daug dirba kulturos 
i srityje Alg. Astašaitis. Lietu
vių radiofono skyriui vadovau
ja A. Varanavičius. Kyliečiai 

, . , leidžia savo sienini savaitini Amendmentais. ' .. . ; f 
j_ j laikraštį "Lietuvos Jura ,-kurį 

redaguoja V. Sleževičius. Lie
tuvių komitetą sudaro: pirmi
ninkas B. Dundulis, vice pirmi
ninkas Agr. J. Mulevičius, sek
retorius Dipl. Teis. Sleževičius, 
kulturos reikalų vadovas Alg. 
Astašaitis ir butų tvarkytojas 
A Malinauskai j 

Dabartiniai streikai nėra to
kie gausus kokių buvo kilę po 
pereito didžiojo karo 1919 me
tais, sako vienas rašytojas. 

1919 metais angliakasiai pa
reikalavo 60 nuoš. algų pakė
limo ir šešių valandų darbo 
dienos. Kai tas buvo atmesta, 
apie 435,000 minkštos anglies 
darbininkų streikavo per šešias 
savaites. 

Prez. Wilsono pasiulymu su
tikta streikas baigti ir tarybų 
keliu maineriams pakelta 27' 

Sausio m. 1919, sustreikavo 
250,000 geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų reikalaudami 17c į 
valandą daugiau algų. 

1919 metais taipgi buvo iš
kilęs 365,000 plieno darbininkų 
streikas. 

Prie to buvo dar eile kitų 
streikų statybos, audėjų, šilko 
ir rubsiuvių industrijose. 

Apskaičiuota kad 1919 me
tais streikuose ir lokautuose 
nedirbo apie 3,113,000 darbi
ninkų. 

1920 metais streikų buvo žy
miai mažiau. Paskutinėje da
lyje 1920 metų užėjo smarki 
biznio depresija, sudarius be
darbę, ir nupigo pargyvenimas. 

PASIRODĖ KUR JIE 
STOVI 

New Yorke -įvyko specialus 
rinkimai 19to Kongresinio dis-
trikto atstovo i* Kongresą. 

Kandidatai buvo du: Demo
kratų partijos remiamas Ar
thur G. Klein, ir kairysis pro
pagandistas ir radio kalbėtojas 
Johannes Steel. 

šis Johannes Steel buvo už 
girtas komunistų partijos, rė
mė jj Kongresmanas Vito Mar-
cantonio, Komercijos Sekreto
rius Henry Wallace, buvęs ma-
yoras LaGuardia, ir Sidney 
Hillman iš CIO Politiškos Ak
cijos komiteto. 

Tas parodo kokie žmonės ei
na ir dirba išvien su komunis
tais, Amerikos pražūčiai. 

Nors Steel gavo dikčiai bal
sų, tačiau Demokratų kandida
tas Klein laimėjo rinkimus ir 
tuo budu užkirto komunistams 
viltis pasiųsti savo atstovą į 
Kongresą. 

MONTREAL, Canada 

BALP VAKARĖLIS 
šeštadienį, Vasario 23, bu

vo suruošta BALF 76-to sky
riaus vakarėlis. Toks vakarė
lis galima pavadinti šeimyni
niu, nes čia ir susirinko visi 
draugai veikėjai, ypač tos mo
terys kurios atsidėję mezgė 
vilnonius megstinius, kojines 
ir pirštines Lietuvos pabėgė
liams. Jos siuvo ir dar siuva 
vaikučiams drabužėlius ir kaip 
jau paprasta renka senus dra
bužius. Jų darbas nelengvas 
ir jos vertos didelės pagarbos. 

Kaip teko išsikalbėti, kai ku
rios moterys numezgė po pen
kis megstinius, kitos po 20 po
rų pirštinių, ir tp. Tai ir tik 
pagalvoti kiek valandų tos ge
raširdės praleido prie to bran
gaus daroo. 

Skyriaus p;rmininkė, Elzbie
ta Paurazienė, ir vice pirmi
ninkė, Bessie Keblaitienš, su
maniai tą skyrių veda ir be 
pertraukos darbuojasi. 

Paruoštame vakarėlyje sma
giai pasišokom, pasidainavom 
tas gražias Birutės atminties 
daineles, po kelis kartus pa
kartojant, o Amerikos Lietu
vių Balso radio klubo choras 
dainoms vadovavo. 

BALF SKYRIUS 
PARYŽIUJE 

Šiomis dienomis gavome lai
šką nuo naujai įsisteigusio BA 
FL skyriaus Paryžiuje pirmi
ninko. Tarp kitko jis rašo: 

"Butų malonu padėti visiems 
kurie BALF'o paramos reika
lingi, bet ištekliai riboti, todėl 
ir pagalba išeina kartais šyk
štoka". 

šis žmogus, Paryžiaus Lie
tuvių išrinktas jų šalpos drau
gijai vadovauti, yra daug iš
kentėjęs. Iškankintas per me
tus ir pusę nazių kalėjime ir, 
kaip dabar rašo, sunkiausi var
gai ir kančios liko ten už spy
gliuotų vielų. Tik še.«mos ir 
Tėvynės ilgesys nuolatos kan
kina. Jis ir vėl sako: "O no
ras gryžti tėvynėn, ten dirbt' 
ir atiduoti visas savo likusias 
jiegas ir patyrimą yra didelis." 

RAUDONOJO KRYŽIAU?? 
VAJUS tv 

Amerikos Raudonasis Kry
žius per Kovo mėnesį turės sa
vo metinę rinkliavą, o darbi
ninkų ir darbininkių tai rink
liavai pravesti labai sunku gau
ti, nes jau žmonės gerokai pa
vargę ir karui pasibaigus ne
turi jau tokio didelio užsidegi
mo darbuotis. 

Bet mes žinome kad Raudo
nasis Kryžius šelpia visokius 
vargo ir nelaimių ištiktus žmo
nes, kartu ir mušu pabėgėlius 
Lietuvius. Tat Detroito Lie
tuviu R. K. vieneto moterys 
dar ši metelį padirbėkime, pa
rinkime aukų, kad galėtume 
pasakyti jog ištesėjome iki ga
le. Rep. 

Negryžta J : Roj «| 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai; 

šis Kazokas iš Kubano mėg
sta rodyti New Yorkiečiams 
savo aktus su kardais, ir ugni
mi, bet nenori gryžti Rusijon. 

REZOLIUCIJOS LIETUVOS 
KLAUSIMU 

Kanados Lietuvių Tarybos 
Centras, Montreale, Lietuvos 
Nepriklausomybės 28 metų su
kakties paminėjimo proga, pri
ėmė rezoliucijas Lietuvos Ne
priklausomybės klausimi^ ku
rias išsiuntinėjo i įvairias val
diškas vietas ir spaudai. 

Ta rezoliucija Dirvoje telpa 
Angliškai, ant 8-to puslapio. 

Prisiuntė K. L. T. pirminin
kas Antanas Navickas. 

Rezoliucijas pasirašo: pirmi
ninkas Antanas Navickas, sek
retorius Leonas Gudas, iždi
ninkas Jonas Duncikas. 

DEPRESIJOS DVASIA 
DETROITE • 

Detroitas šiuo laiku stovi 
kaip depresijos metuose. Ket
virtas mėnuo kaip streikuoja 
General Motors darbininkai, ir 
galima suprasti koks sunkus 
jų padėjimas žiemos metu ne
dirbti tokį ilgą laiką. Jie ne
gauna atlyginimo nei iš bedar
bių fondo. 

General Motors dirbtuvėse 
dirba daug Lietuvių, todėl mes 
Lietuviai turime užjausti strei-
keriams, nes jie streikuoja už 
pagerinimą visų Detroito dar-

įbininkų būvio. 
j Kitos automobilių išdirby s-
.stės kaip Ford, Briggs, Chrys
ler ir kitos jau senai pakėlė 

Azij os Bulius Auginamas Amerikoje 

4 y , < s. : > 

savo darbininkams algas po 
18V->c valandai, matydami tei
singa darbininkų reikalavimą. 

General Motors tik dabar 
pasiūlė savo darbininkams pa
kėlimą po 18*/į>c, bet unija ių 
ju reikalauja 19V^^-

CIO unijos skyriai, matyda
mi G. M. darbininkų vargingą 
padėtį, užsidėjo sau ekstra mo
kestį po vieną dolarį į savaitę, 
8treikerių šelpimui, iki strei
kas pasibaigs. 

Iš kitu dirbtuvių atleidinėja 
darbininkus, nekurios dirbtu
vės visai uždarytos, nes nega
li gauti darbui reikmenų delei 
streiko. 

CIO unijos vadai labai su
sirūpinę, nes komunistai mano 
įvesti Amerikoje tokią tvarką 
kaip viešpatauja Rusijoje, mat 
unijoje jų yra daug viršinin
kais, perdėtiniais ir daug dar
bininkų eilėse. CIO neturi įs
tatymų juos prašalinti. Kaip 
kompanijoms nėra uždrausta 
samdyti i uos dirbti tai unijos 
turi priimti juos į narius. Jei 
dirbtuvėje yra unija, CIO rim
tesni vadai negali pakeisti ben
dros Amerikoniškos tvarkos 
nors jie ir labiausia norėtų. 

Komunistai visada yra jiems 
priešingi. Lėtesni darbininkai 
mažai dalyvauja unijos susi
rinkimuose. komunistai atėję 
praveda savotiškus tarimus, 
nors jie Amerikos darbinin
kams ir netinkami. 

CIO per 10 metų yra suor
ganizavus 6 milijonus darbi
ninkų, ir tai yra tinkamiausia 
unija, nes priima visus darbi
ninkus į vieną: mekanikus ir 
paprastus. 

Kaip išrodo betgi komunis
tai nevaldys Amerikos darbi
ninkų, CIO vadai ir darbinin
kai neapkenčia komunistų. 

Tvarkos negalint padaryti, 
CIO gali susijungti su Ameri
kos Darbo Federacija ir suda
ryti vieną didelę uniją. 

Vyt. Markuzas. 
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Amsterdam, N. Y. 

ATVYKSTA OLlS IR VA
NAGAITIS KOVO 3 

Kovo 3 d., A. L. Klubo sa
lėje rengiama Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimas, ku
ris nors ir pavėluotas, bet buy 
iškilmingas, nes tik dabar te
gali atvažiuoti pas mus vienas 
iš žymiausių musų Amerikoje 
veikėjų, Adv. Antanas A. Olis, 
Amerikos Lietuvių Misijos pir
mininkas, ir publikos labai my
limas komp. A. Vanagaitis su 
savo Dzimdzi-Drimdzi iš Chi-
cagos. Taipgi dalyvaus ir pa
rapijos choras vadovaujamas 
artisto J. Olšausko, kuris yra 
antra pusės garsaus Dzimdzi-
fjrimdzi. 

šiame viešame susirinkime 
bus plačiai iškelta parėmimas 
Willis-Kelly rezoliucijos. 

šiame paminėjime tutfštuijie 
nuveikti keliariopai daugiau 
Lietuvos reikalais, nes Lietu
va barbarų Rusų terorizuojama 
ir grasoma dar jos nelaimin
giems pabėgėliams. Jų užtari
mo ir Lietuvos gynimo darbą 
turime patys uoliau dirbti ir 
kviesti į bendrą veikimą musų 
čia augusius įvairių profesijų 
jaunuolius. 

Skaitlingai sueikime paklau
syti Adv. Olio prakalbų ir pa
matyti Vanagaičio ir Olšausko 
programą. Pavadinkime ir sa
vo, draugus eiti kartu. 
' !  Vyturėlis. j 

CttAiPLlCKI Mikalina (Bara
nauskaitė), 27 m., mirė Cle-
velande Vasario 15. (čia 
buvo ir gimus). 

BENIULIS Jonas, 72 m., mi
rė Vas. 1, Clevelande. Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

JANUšIS Aloizas, 71 m., mi
rė Vas. 14, Clevelande. 

ALEKSYNAlTĖ Ona, 41 m., 
mirė Vasario 9, Dayton, O. 

PALIOKIENĖ Marė (Karpavi
čiūtė), mirė Sausio m., Ma-
hanoy City, Pa. Amerikoje 
išgyveno 61 metus. 

JESUTIS Kazys, seno amžiaus, 
mirė Sausio 27, Chicagoje. 

> (Kauno rėd.) Amerikoj iš
gyveno 55 metus. 

SAMOŠKIENĖ Morta (Ged 
minskaitė), pusamžė, mirė 
Sausio 27, Chicago j. (Šiau
lių ap. Krakių p. Laukinių 
k.) Amerikoj išgyveno 34 m 

NAVICKAS Kazys, pusamžis, 
mirė Sausio 27, Chicagoje. 
(Trakų ap. Kietaviškių par 
Sabališkių k.) 

GENIS Kazys, pusamžis, mirė 
Sausio 28, Chicago j. (Biržų 
ap. Papelių p. Varekojiškių 
k.) Amerikoj iigyveno 38 
metus. 

YURKUS Jonas, pusamžis, mi 
rė Sausio 28, Chicagoj. A-
merikoj išgyveno 37 metus 

KASAUSKIS Petras, 49 metų 
mirė Sausio 29, Chicagoje. 

MARTUšIENĖ Veronika, 73 
metų, mirė Sausio 16; Phi
ladelphia, Pa. 

KURBAŠAUSKIENĖ Marė, 87 
m., mirė Sausio 16, Philadel
phia, Pa. 

PLEIKUTĖ Julijona, pusamžė* 
mirė Sausio 24, Chicagoje. 
(Plungės p. Judenų k.) 

ŽIOBIENĖ Agnietė, 74 metų, 
mirė Sausio 25, Dorchester. 
Mass. (Marijamp. ap. Prienų 
par.) Amerikoj išgyveno 55 
metus. 

SK AL AN D IE NĖ Agota, mirė 
Sausio 25, So. Boston, Mass. 

KAŠĖTA Augustas, mirė Sau
sio 25, Brockton, Mass. (Vil
niaus rėd.) 

NORBUDA Jonas, seno amž., 
mirė Sausio 29, Chicagoj. 

JUZĖNAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Sausio 29, Chicagoje. 
(Panev. ap. Kunigiškių k.) 

JANULIS Petras, pusamžis, 
mirė Sausio 29, Chicagoje. 
(Raguvos p. Užunavėžių k.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

MELIAUSKAS Pranas, mirė 
Sausio 25, Detroit, Mich. 

KELEVIČIUS Baltramiejus, se 
I no amžiaus, mirė Sausio 29 

Chicagoj. (Baisiogalos par. 
Dauginaičių k.) Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

KUPRAUSKIENĖ Barbora 
(Songailaitė), mirė Sausio 
30, Chicagoj. (Telšių apsk.) 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

ANDRIULEVIČIUS Stasys, 29 
m., mirė Sausio 20, Brook 
lyn, N. Y. 

GUMINAS Jonas, mirė Sausio 
26, Maspeth, N. Y. 

AMBRAZAS Juozas, mirS Sau
sio 20, Maspeth, N. Y, 

SKRITULSKIS Jonas* 85 ttie-
tų, mirė Sausio 22, New Bri
tain, Conn. 

VA ICE K A USK M Ad omas, 
mirė Sajusio 25, Wilkes-Bar-
re, Pa. 

DOR ASE VIČ1EN Ė Elzbieta, 69 
m., mirė Sausio 24, Kings
ton, Pa. 

GIEDRAITIS Povilas, 75 m., 
mirė Sausio mėn., New Bri-
tain, Conn. 

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

ZAGORSKIENĖ Jieva* mirė 
Sausio 24, Wilkes-Barre, Pa. 

KERK1TSKIENĖ Estera, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Fa. 

PAVICKIENĖ Agnieška, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

KRINICKAS Viktoras, mirė 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

KONAS Jonas, mirė Sausio iti. 
Girardville, Pa. 

PARNARAUSKAS Juozas, se
nyvo amž., mirė Vasario 1, 
Chicagoj. (Nemakščių pėl". 
Raudonių k.) 

JUODIS Antanas, pusamžis, 
mirė .Vasario 1, Batavia. 111. 
(Raseinių par. šauklių k.) 
Amerikoj išgyveno 46 m. 

VALSKIENĖ Kastancija (Gau-
pšaitė), seno amž., mirė 3 
Vas., Chicagoj. (Raseinių a. 
šidlavos p. Kepurnikių k.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

SVEIKATA LIGONIAMS 
AIDRENGA: Šaknys nuo inkstų 

suirimo, ir išvalo šlapumo kanalo 
visokius nešvarumus, stabdo pūslės 
dieglius. Kaina 75c. 

M A KŪNELIS: Žoles sumaišius su 
Ramunėliais išvaro iš vidurių į vir
šų visokius odos išbėrimus, suvalni-
na mėnesines jeigu yra prapuolu
sios. Kaina 75c. 

KRAUJO ŠAKNYS: Nuo kosulio. 
Prašalina bronkaitis ir kvapo užsi
kirtimą; nuo pneumonijos, geltli'rės, 
kataro, . dispepsijos ir Heder- ;«'-'. 
Gerti. Kaina $1.00. 

SATURNIA: Žolės, prašalina ru
deninius dmHu?, ^-r< 
dispepsijos. Varo kirmeles ir 
liuoja gerai mėnesines ir pataiso 
prapuolusias. Gėrti. Kftina 

INDIJON Ų ARBATA: 
gelbsti nuo prasto viduriu virškini
mo, užkietėjimo, vidiniu kataro, ke
penų sustingimo, nešvarių odos li
gų, inkstu negalavimo, ir nuo mo
terų bėdu. Kaina $1.0d. 

NAKTINYČIOS: Žolės :iuo krau
jo plūdimo, nuo išgąsčio. GerH ir 
plauti burną. Nuo vėžio i" ge^k'*s 
skaudėjimo ir išdegimo. Plauti su 
rirskyne. Nuo baltųjų. 
Dėžutė. K;»!na 7R<\ 

KVEPIANTI RAMUNĖI IAJ: Žie
dai ir lapai. Išvarinėja iš viduriu 
gnsus ir i^atai^o anetita skilvio ir 
inkstu. Tjuo«nioja mėnesine. PbrHi 
užverktas akis. Kaina • 

Pasarga: Su orderiu siuskit ir pi-
nigus, kitaip orderiai išpildomi. 

FLORAL H ERR v 
R»>\ 305 C , ;ntoi.. Ind. 

Sandėlis visokių žolių ir patentuotų 
gyduolij. 

DIRVOS AGENTAI 

Marijona Milunaitienž 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
811* Hollins Street 

BALTIMORE 1. MP. 

Juozas Zemgule* 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALIF. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

.AMSTERDAM, N. Y. 
r n 

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

DICTIONARY 
Ar žinote kad žodvnas-Dic-

tionary yra geriausias moky
tojas. patarėjas, vertėjas Ir 
perkalbėtojas? Taigi, isigvk jf. 
Mes siūlome Jums Angliškai-
Lietuvišką žodyną, kuris yra 
skaitomas vienu geriausių. Ne
didelio formato ( pocket-size ) 
3x4 colių, 403 puslapių, kie
tais audeklo apdarais. Norin
tieji jį jsigyti. prisiųskite Mo
ney order} U. S. A. vertės $3.00 
ir tuojau gausite puikų žody
ną. Užsakymus su money or
deriu siųskite: 

P. PANEMUNIS, 
P. O. P»ox 64, 
Boston 87, Mass. 

(Dept. D.) U.S.A. 
i  . - n . ,  i  i  1 1 ,  r -  y  

gHlllllllllllllllllliMIIJIIIIillilllillllllllllllllllllllllllll!llll1lll|ll}IIIIIIIIIlllllllllllllll(|!& 

I P J. KERSIS 

šitie Indijos buliai, kartu su karvėmis, augiųąmi Florido-
ie. ir jiems ten.matyti patinka, šis bulius yra laimėtojas tos 

•vedlės galvijų parodoje kuri atsibuvo Oala, F&r 

NEUŽMIRŠKIT 3c | 
j jj 

Siųsdami Dirvos Redakcijai s 
Administracijai ar Agentūra* 
(tokius paklausimus, visada įdė 

t už 3r pašto ženkleli ats* 
tymui. Tas būtina. 

>-12 Society for Savings Bldg.—Clevelaą^, Ohto , | 
OFISO TELEFONAS: MAin I7f3. |  

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoėe, kreip-
S kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įv&i- fc 
j- riuose apdraudos-insurance reikaluose. . S 
=jj Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai, S 
~ garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmertiškai. ? v 5 
F«l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l lHIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIII i l l l | | | | J  
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinus Tauta — 

Jungo Nevilks! 
mm 

Kaip įvyko Vasario 16d. 
Atstatymo Paskelbimas 

NORI TOS KNYGOS 
ANGLIŠKOJE 

KALBOJE 

Rašo Dr. JURGIS ŠAULYS 
Vienas pasirašiusių Lietuvos Nepriklausomybės paskel

bimo Aktą, dabartinis Lietuvos atstovas Šveicarijai. 
(IŠ ATSIMINIMŲ) 

i per aspera ad astra. 
LIETUVIŲ POLITINĖS 
MINTIES VYSTYMASIS 

Praistoriniai ir istoriniai Lie
tuvių tautos prisiminimai su
vaidino labai žymų vaidmenį 
mūsų tautinio atgimimo istori
joje. Atgimimo procesui stip
rėjant, ypač atgavus 1904 me
tais savo spaudą, politiniai Lie
tuvių horizontai ėmė plėstis ir 
politinis nepriklausomybės at
statymo idealas ėmė pamažu 
artėti. Realių sąlygą betgi 
tam idealui įvykinti vis dar ne
buvo matytis. Net 1905 me
tais, Rusų revoliucijai prasidė
jus, Didysis Vilniaus Seimas 
turėjo tenkintis Lietuvos au
tonomijos reikalavimu, bet ir 
jam įvykinti, kaip pasirodė, 
nebuvo dar atėjęs momentas. 

Lietuvių politinė mintis vys
tėsi pamažu. Trukdančiu mo
mentu tai minčiai greitesniu 
tempu plėstis buvo, be abejo, 
be bendrų politinių apystovų, 
vargingos sąlygos musų inteli-
gentinėms pajiegoms tarpti ir 
augti pačioje Lietuvoje: ir 
švietimo įstaigos ir krašto ad
ministracija buvo vis svetimų 
ateivių rankose. 

Kilus 1914 m. didžiajam ka
rui, staiga ėmė visos apystovos 
keistis. Teisybė, kraštas, at
sidūręs karo ugnyje, pasidarė 
didžių nelaimių auka, ir teisy
bė taip pat kad dauguma mu
sų ir taip negausios inteligen
tijos vienais ar kitais sumeti
mais pasišalino, prieš ateisiant 
Vokiečiams, Rusijon. Krašte 

dienos reikalais. 
Kartu palaikydavau senti

kius su vietos Lenkais, Gudais 
ir žydais. Artimesni santikiai 
pas mane buvo užsimezgę su 
Gudais: broliais A. ir J. Luc-
kevičiais, Lastausku ir k. 

Gudtj centras buvo pas bro
lius Luckevičius. Ten, pradė-
dėjus eiti 1916 m. Vasario 15 
d. Gudų laikraščiui "Homan", 
apsigyveno to laikraščio cenzo
rius Vokietis atsargos karei
vis Susemil. 

VOKIETIS. SUSEMIL 
P. Susemil, buvęs kaž kurios 

Rusų gimnazijos mokytojas 
Pinsko srityje, buvo arti pasi-
žinęs su Gudų atgimimo judė
jimu, kalbėjo gerai Gudiškai 
ir buvo labai inteligentingas ir 
įdomus žmogus. Su juo aš 
dažnai sueidavau. Nors Vokie
tis kilimo, bet buvo demokra
tinių pažiūrų ir Vokiečių anek-į 
sinės politikos neužjautė. 

1916 metų pradžioje jis man 
pasisakė turėsiąs važiuoti pas 
Obosto štabo viršininką Gen. 
Ludendorfą Kaunan su prane
šimu Gudų reikalais. Jis pra
šė manęs parengti memorandu
mą su Lietuvių pageidavimais: 
jis galėsiąs ta pačia proga įtei
kti jį Ludendorfui. Pats jis 
buvo jau gerai pasižinęs su 
Lietuvių atgimimo istorija ir 
su musų aspiracijomis, ku
rioms jis, rodėsi, pritarė. 

Aš tuoj po to, atsimenu, iš
sikviečiau A. Smetoną pasivai-

skritai pradėjęs gyvėti Vokie
čių interesas poilitiniais klau
simais, turbut sąryšyje su pa
gyvėjusiomis Lenkų - Vokiečių 
derybomis Lenkijos nepriklau
somybės klausimu ir Vokiečių 
tendencijomis išvesti Rusus iš 
bendrojo alijantų fronto. Ga
na to jog Vokiečiai, sukurę ir 
pasiėmę savo globon Rusijos 
svetimšalių lygą, rengėsi į J. 
Gabrio ir Pelissier vedamos 
"Union des Nationalitės" kon
gresą, kuris buvo šaukiamas 
Lozanoje (Šveicarijoje) 1916 
m. Birželio 27 d. Vokiečių tik
slas buvo panaudoti tą kongre
są demonstracijai prieš Rusiją 
ir iškėlimui tarptautiniame fo
rume Lenkijos nepriklausomy
bės klausimo, kaip triupo prieš 
Rusus, paskelbusius Lenkijos 
autonomiją. * 

Į tą Tautų Unijos kongresą 
buvo pakviesti ir Lietuviai bei 
Gudai. Iš Lietuvių pusės nu
važiavome: A. Smetona, S. Kai
rys ir aš, gi iš Gudų pusės: Jo
nas Luckevičius ir Lastauskas. 
Sargu mums buvo pristatytas 

Adv. Antanas Olis ir Julius Smetona 
Kalbės So. Bostone Kovo 10 j 

Detroitietis LVS darbuoto
jas, Vytautas Markuzas, rašo: 

Dirvoje buvo paskelbta kad 
veikalas "LIETUVA TIRONŲ 
PANČIUOSE" bus išleista Lie
tuviškai. Mano manymu tokį 
aprašymą mes Amerikos Lie
tuviai turėtume išleisti Anglų 
kalboje, nes taip mes galėtume 
pranešti visam pasauliui ką 
padarė ir daro Rusai musų tau
tai. 

Pasaulis mažai žino apie bol
ševikų darbus, ir mes nusidėtu-
me jeigu nepaskelbtume žmo
nėms kaip Rusai musų tautą 
žudo. 

Maža bus nauda jeigu tik 
mes Lietuviai skaitysim, o ki
tiems nepranešim apie Rusų 
žmogžudiškus darbus. 

Labiausia mums reikia ju
dėti ir dirbti dabartiniu laiku, 
kada mes reikalaujame Lietu
vai nepriklausomybės atstaty
mo. Mes turime medžiagą ir 
faktus prieš bolševikus savo 
rankose, ką kitos tautos dar 
tik nori dažinoti. 

Mano manymu ši knyga pa
gelbėtų mums greičiau gauti 

baronas von der Ropp, Lietu- Amerikos užtarimą Lietuvos 

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ 
SANTIKIAI 

BLOGI 

beliko vos nedidelės musų inte- Į kščioti. Nuėjusiu į Bernardinų 
ligentų liekanos. Tatai, žino- iS0(^ *r atsisėdusiu ant suolo 
ma, silpnino musų tautos pa
dėtį Vokiečių okupantų akyse. 
Nėra betgi to blogo kas neišei
tų geran: silpnumo jausmas 
vertė mus likusiuosius kuoptis 
krūvon ir laikytis vienybės. 
Vienybė okupantų atžvilgiu bu
vo musų stiprybė. 

Vokiečiams baigus 1915 m. 
rudenį okupuoti visą kraštą, 
politinė musų likusių Lietuvių 
inteligentų mintis ėmė labai 
intensyviai dirbti. 
DU CENTRAI 

Visa musų veikla spietėsi, 
žinoma, Vilniuje. Teisybė, iš 
pradžių musų spėkos buvo pa
sidalinusios tarp dviejų centrų 
—vieno didesnio: Lietuvių Ko
miteto nukentėjusiems del ka
ro šelpti, ir antro mažesnio: 
Draugijos teisinei ir agronomi-
nei pagalbai teikti, kurią buvo 
įsteigęs, prieš išvažiuodamas 
Rusijon, A. Bulota. Komitetas 
turėjo daugiau lėšų ir išgyve
no visą laiką, gi Draugija tu
rėjo po kurio laiko, del lėšų 
stokos, nustoti veikus. 

Politiniu atžvilgiu palaikė 
abi grupės konkrečiais klausi
mais kontaktą, ir tas kontak
tas būdavo tai tampresnis tai 
palaidesnis, žiūrint apysjx>vų ir 
konkrečių reikalų. 

Aš, nors priklausiau prie 
Draugijos, palaiky avau san-
tikius ir su Komitetu, ypač su 
jo pirmininku Ant. Smetona 
(esava tarnavusiu kartu Vil
niaus Žemės Banke), su kuriuo, 
nueidamas laikas nuo laiko Ko-
mitetan, kalbėdavaus intere
s u o j a n č i a i s  m u d u  p o l i t i k o s  
klausimais. 

Prasidėjus Vokiečių okupa
cijai, pas mane buvo tuoj už
simezgę santikiai„ su jų admi
nistracijos viršūnėmis, su ku
riomis buvo įvairių reikalų •— 
iš pradžių minėtos Draugijos 
klausimais, o paskui ir kitais 

Vilnelės paupyje, priešais Ba
jorų klubą, išsikalbėjova pla
čiau bendrais ir musų politi
kos klausimais. Susemilio pa
siūlymą nutarėva priimti ir 
sutarėva, pasikvietus dar Kun. 
Dr. Stankevičių, S. Kairį ir P. 
Klimą, susirinkti pas mane 
(gyvenau išvykusio Rusijon A. 
Bulotos bute, D. Pogulianka, 
11-a) ir aptarti plačiau Suse
milio prašomo memorandumo 
metmenis. 

Iš tos penkiukės: A. Smeto
nos, Kun. Dr. Stankevičiaus, S. 
Kairio, P. Klimo ir manęs, iš
sivystė paskui politinė grupė, 
kuri, padaugėjus pamažu iki 
keturiolikos žmonių, rin k o s i 
kiek vėliau Mokslo Draugijoje 
pas Dr. J. Basanavičių ir kuri 
vedė toliau visus musų politi
kos reikalus, iki buvo sušauk
ta Vilniaus konferencija, kuri 
jau išrinko Lietuvos Tarybą 
PIRMIEJI OFICIALUS 
DOKUMENTAI 

Taigi ta penkiukg, kuri ėmė 
rinktis pas mane, o paskui, 
kiek padaugėjus, persikėlė pas 
Dr. Basanavičių, surašė du do
kumentus: 1) memorandumą 
apie tai kaip plėtojosi Lietu
vių tautinė mintis praeityje ir 
dabartyje, ir 2) memorandumą 
apie dabarties Lietuvių sieki
mus. Abu raštu yra datuotu 
1916 m. Birželio 10 d. Pirmą
jį dokumentą reikia skaityti 
priedu prie antrojo, kurį yra 
pasirašę šie pasitarimų daly
viai: Dr. J. Basanavičius, Dr. 
Stankevičius, S. Kairys, A. Ja
nulaitis, A. Stulginskis, Dr. J. 
Bakšas, A. Smetona, M. Bir
žiška, P. Klimas, Dr. J. šau
lys, J. Vileišis, P. Dogelis. 

Tai buvo pirmi musų politi
nio turinio dokumentai, įteik
ti per p. Susemilį Vokiečių įs
taigoms (Gen. Ludendorfui). 

vos dvarininkas ir Vokiečių, 
agentas. 

Mes pasinaudojome tuo kon
gresu, iškeldami pirmą kartą 
viešai savo deklaracijoje, pa
skaitytoje kongrese, Lietuvos 
nepriklausomybės reikalą. 

VOKIEČIAI PRIEŠINGI 
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBEI 

Del to nepriklausomybės pa
skelbimo, mums gryžus į Vil
nių, buvova mudu su A. Sme
tona iškviesti Kaunan į Obos-
tą, kur mums išmetinėjo kad 
esą padarę politinį pareiškimą 
be Vokiečių sutikimo, pažymė
dami kad mums kol kas nesą 
ko svajoti apie nepriklausomy-
bę.... • ' ' • , 

Kartą betgi pradėję savo po
litinę akciją, mes nenustojome 
ir toliau ją varę, tai gindami 
krašto reikalus prieš okupan
tus, įteikdami visokius memo
randumus, tai varydami, pasi
naudodami kiekviena proga, sa
vo propagandą už savo politi
nius siekimus. 

Paskelbus Vokiečiams 1916 
m. Lapkričio 5 d. Lenkijos ne
priklausomybės aktą ir sustip
rėjus Lenkų akcijai už Lietu
vos prijungimą prie Lenkijos, 
musų priešinga tam akcija tu
rėjo, žinoma, pagyvėti. Ėmė
me vis kas kartą drąsiau rei
kalauti Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymo. 

(Bus daugiau) 

Nepriklausomybei ginti, kada 
Amerikiečiai pažintų kas yra 
per žvėrys Rusai ir ką tautoms 
lemia jų okupacija. 

Butų naudinga šią knygą iš
leisti taip kaip išleista "Time
less Lithuania". 

NUO REDAKCIJOS: Išlei
dimas didelio veikalo apie Lie
tuvą Angliškoje kalboje yra 
nelengvas darbas jeigu toks 
veikalas nėra parašytas tiesiog 
Angliškai, nes Amerikos Lietu
vių tarpe kaip tik sunku rasti 
Lietuvį kuris galėtų ar sutik
tų tinkamai išversti Lietuvišką 
veikalą į Anglišką kalbą. 

Jeigu Amerikos Lietuviai pa
rems reikiamai išleidimą "Lie
tuva Tironų Pančiuose" Lietu
vių kalboje, gali susidaryti ga
limybės išleisti jį ir Angliškai. 
Tuo tarpu tos galimybės ne
numatomos. Bet svarbu kad 
ir patys Lietuviai apsipažintų 
su Sovietų Sąjungos vykdomu 
žvėrišku pavergimu Lietuvos, 
kad atkakliau kovotų prieš bol
ševizmą bendrai ir už Lietuvos 
išlaisvinimą ypatingai. 

Jei mes patys nekovosime ir 
apleisime tą darbą, niekas sve
timas už mus nedirbs. 

Patys būdami tinkamai pasi
ruošę kovon ir turėdami tinka
mus vadus, ir kitus įtrauksi
me į musų kovą, kaip tą aiš
kiai parodė Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos ir Amerikos Lietu
vių Misijos nu veikimai iki šio
lei. 

Pranešimai iš Europos nu
sako apie labai blogus — net 
skandalingus — santikius tarp 
trijų didžiųjų —> Amerikos ir 
Anglijos su Sovietų Rusija. 

Sovietai gamina vieną klas
tą po kitos prieš Anglus ypa
tingai, o Amerikiečius jie ga
biai apgaudinėja įvairiais su
viliojimais. 

Rusai kursto ir vilioja į sa
vo pusę mažesnes valstybes ku
rios dar nėra Rusų užimtos, 
ir daro visokį spaudimą prieš 
Anglus Viduržemio srityje ir 
Viduriniuose Rytuose. 

Sakoma, klaida butų tikėti 
kad Amerikos-Britų-Rusų ka
rinė sąjunga, visokiomis pas
tangomis ir Rusams pataikavi
mais šiaip-taip išlaikyta, tebė
ra dar tvarkoje. Ji visai su
grius, nors tas formaliai neišei
na viešumon, bent tuo tarpu. 

Visi tie apsireiškimai yra la
bai pavojingi ateities taikai, 
žinovai sako. 

, v 

•ŠIOS ŠALIES ukėse tik 1 
namas iš 12 turi vonią, ir tik 
1 namas iš 6 turi įvestą van
denį į vidų. 

Kita Moteris Kongrese 

PRAKALBOS REZO
LIUCIJOS KLAUSIMU 
BROOKLYNE ir NEW 

BRITAIN 
Amerikos Lietuvių Tautinin

kų Centras paskutiniame savo 
posėdyje nutarė surengti pra
kalbas Willis-Kelly rezoliucijos 
ir kitais svarbiais klausimais. 

šios prakalbos įvyks šešta
dienio vakare, Kovo 9, nuo 7 
v. vakaro, Lietuvių Piliečių 
Klubo salėje, Union Avenue, 
Brooklyne. Kalbėtojais pakvie
sti Adv. Antanas A. Olis iš 
Chicagos ir Julius Smetona iš 
Clevelando. 

Kovo 24 d. įvyks prakalbos 
New Britain, Conn, čia kalbė
toju pakviestas Julius Smeto 
na. 

AMERIKA VISKĄ 
NURYJA 

1916 m. pradžioje buvo ap- kongresmano. 

Iš Georgia valstijos Išrinkta 
moteris. Mrs. Helen Mankin, į 
Kongresą, tuomi padauginant 
moterų atstovių skaičių. Ji iš
rinkta į vietą atsistatydinusio 

Maskvoje pradėta kelti įta
rimai ir kaltinimai buk Ameri
kos kariuomenės vadai Pieti
nėje Korėjoj e kursto gyvento
jus protestuoti prieš pastaros 
Maskvos Konferencijos užsie
nių ministrų nutarimus, kurie 
įsteigė Korėjai globėjus pen
ketui metų, vietoje tuoj leisti 
Korėjai tapti nepriklausoma. 

Tuo pat metu čia pat Ame
rikoje komunistai rengia viso
kius protestų mitingus kuriuo
se stato Amerikos vyriausybei 
įvairius reikalavimus ir padik-
tavimus, ir Amerikos vyriau
sybė visais atvejais kaip avinė
lis tyli ir komunistų niekšiškus 
šmeižimus ir pažeminimus nu
ryja. 

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MIOHi 

Adv. Antanas A. Olis daug 
pasidarbavo prie Willis- Kelly 
rezoliucijos paruošimo ir pra
neš visuomenei apie svarbą tos 
rezoliucijos Lietuvos nepriklau
somybės gynimo atžvilgiu. 

Adv. Antanas A. Olis 
SOUTII BOSTON, Mass. — ti ir tą patį vakarą sugrvžti. 

Naujai įsikūręs Lietuvai Va
duoti Sąjungos skyrius rengia 
svarbias prakalbas sąryšyje su 
Willis-Kelly rezoliucija. 

Veiklus Bostono tautiečiai į 
ši masinį susirinkimą pasikvie
tė žymius kalbėtojus ir vei
kėjus, Adv. Antaną A. 01 j, 
Amerikos Lietuvių Misijos pir
mininką, iš Chicagos, ir Juiių 
Smetoną iš Clevelando. 

Kiti kalbėtojai bus vietiniai 
Bostono veikėjai. 

Dainuoti pakviestas tenoras 
Alekas Vasiliauskas. 

Masinis mitingas įvyks ži
nomoje vietoje, Municipal Bldg. 
nuo 2:00 vai. po pietų. 

šia proga Adv. Antaną Olį ir 
Julių Smetoną galės girdėti 
kalbant ir kiti Mass. valstijos 
Lietuviai. Kadangi prakalbos 

PRAKALBOS IR FIL-
MOS LORAIN, O. 

šeštadienio vakare, Kovo 2, 
įvyks prakalbos ir Lietuviškų 
filmų rodymas Lorain, Ohio, 
kaimyninėje Clevelando kolo
nijoje. 

čia kalbės K. S. Karpius ir 
Alekas Banys iš Clevelando, ir 
bus parodyta filmos Amerikos 
Lietuvių Misijos San Francis
co, Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos laidotuvės ir Cleve-

rengiamos po pietų, visiems iš-lando Lietuvių Kulturinio Dar-
apielinkių bus galima atvažiuo- Į želio vaizdai. 

Timeless Lithuania' J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

Tuoj reikalaukit sau vienos ąrba 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 

= f Kaip Jie Mus Sušaudė 1 knyga si 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 
% 

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

LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
flU f | H-ftf ĮĮ J- f -| 1J į Į Į Į, ĮJ Į ĮĮ 
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U. S. STEIGIA PLA

ČIĄ ŽVALGYBOS 

SISTEMĄ 

ŽVALGYBA DIRBS PRIEŠ 
KITŲ ŠALIŲ ŠNIPUS 

Prezidentui Trumanui sutin
kant, Amerikos vyriausybė įs
teigia Amerikos Slaptą Žval
gybą, kuri išaugs Į milžinišką 
organizaciją, didesnę negu da
bar turima FBI. 

Pirmu kartu šalies istorijo
je, jei tas sutarimas tarp State 
Department©, Karo ir Laivyno 
Departmentų nebus keno nors 
susabotažuotas, ši šalis turės 
taikos metu, kaip ir atsitikime 
karo. nacionalę, nepriklausomą, 
užsieniu žvalgybos sistemą. 

Atominei gadynei užstojus, 
tokios žvalgybos įsteigimas pa
sidarė būtinai reikalingas. 

Britai paveizdan turi tokią 
pragarsėjusią žvalgyba, kuri 
atliko darbą taip puikiai net 
priešo šalyse karo metu, kad 
ir Amerikos armijos dažnai 
turėjo pasiremti tos žvalgybos 
daviniais karo eigoje. 

Lietuva Tironu Pančiuose v 
miii>iuwHM«»mwiiiim»wi« 

AMERIKA SEKA SO
VIETU ŠNIPUS 

Kongr^e pradėta kelti Į t a 
rimai kad buvęs Amerikos am
basadorius Maskvoje, Joseph 
E. Davies, turi kokius nors ry
šius su Sovietais, nes jis pir
mutinis ėmė teisinti bolševikų 
pastangas pavogti atominės 
bombos paslaptis, pareikšda
mas kad "Rusija turi pilną mo-! 
ralinę teisę jieškoti atominės j 
bombos paslapties savo milita- į 
rišktį špiegu pagalba". į 

Davies tuo budu padrasina i 
* I sovietu agentus vogti Amen- j 

kos militarines paslaptis. 
Atstovas Gwinn reikalauja 

IState Departmentą mesti Rusi-! 
jai tupčiojimo ir glostymo po-J 
litiką ir leisti FBI agentams 
areštuoti žinomus Sovietų šni-Į 
pus Amerikoje. ! 

RUSU KALTĖ PRI
METAMA VOKIE

ČIAMS 

Nuernbergo Vokiečių teisme 
vienas sovietų atstovas iškėlė 
Vokiečiams apkaltinimą už nu
žudymą 500,000 Latvių ir Lie
tuvių, laike nazių okupacijos 
Pabaltijo kraštų. 

Štai kaip sakoma: 
"Būriai belaisvių, kurie dir

bo alkani ir išbadėję iki nega
lėjo pajudėti, buvo gyvi užka
sami kasdien stovykloje neto
li Kauno". 

Tokiu ir p a n a š i a i s  budais, 
Husų įrodymu, Lietuvoje ir 
Latvijoje išžudyta pusė milijo
nu žmonių. 

Tai kita atvira S n v i e i ų  klas
ta ir durninimas Amerikiečių, 
kurie tam tiki. 

'Jokių žmoni n išžudymų pa-
tikiro^e Lietuvos dalyse užtiko 
Lietuviai po pirmo bolševikų 
iš Lietuvos išvijimo, kaip tas 
plačiai aprašyta "Lietuva Tiro
nų Pančiuose". Tai vis dar
bas bolševiku, i i karštomis 
pėdomis susektas. 

Bet Bolšev ikai : n m e t a  kaltę 
ant Vokiečių už išnaikinimą 
pusės milijono Lietuvos ir Lat
vijos gyventojai. Tuomi jie no
ri išsisukti i:ii" kaltės naikini
mo tų tautų žmonių: jie žino 
patys kiek išžudė, kiek ištrė
mė į Sibirą ir kitur ir kiek dar 
turi suėmę nužudymui. Tą sa
vo žvėrišką darbą ir suverčia 
Vokiečiams, dėlto kad bolševi
kai žmogžudžiai dabar . edi tei-
sėjų suole, 

Nuo pat karo pabaigos lai
kas nuo laikai Rusai paskelbia 
įvairiose jų okupuotose šalyse 
Vokiečių nužudytu žmonių mil
žiniškus skaičius. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

2. Klastos pradžia 
Spalių 2 dienos rytą Lietuvos užsienių reikalų minis

tras Urbšys iš Kauno aerodromo išskrido į Maskvą. Jį 
palydėjo aerodrome nedidelis būrelis draugų, auktšesnių 
ministerijos pareigonių ir keletas žurnalistų. Susirinku
sieji prie lėktuvo žinojo kokiais rūpesčiais skrenda Urb
šys; žinojo kas jo ten laukia. Bet niekas nemanė kad tai 
bus Maskvos klasta. 

Apie 2 vai. po pietų Urbšį vežęs lėktuvas nusileido 
Maskvos aerodrome, kuris lyg ironijai buvo papuoštas 
Lietuvos ir Sovietų Sąjungos vėliavomis, išlipus iš lėk
tuvo, jį pasitiko Molotovo pavaduotojas Potemkinas, ki
ti aukštieji komisariato pareigūnai ir Lietuvos pasiun
tinybės nariai. Orkestras sugrojo Lietuvos Himną ii 
internacionalą. Viskas buvo padaryta taip kaip reika
lauja protokolas. 

7 valandą vakare įvyko Kremliuje pirmutinis posė
dis, kuriame iš Lietuvos pusės dalyvavo užsienių reika
lų ministras Urbšys ir įgaliotas ministras Maskvoje Dr. 
N atkus, o iš sovietų pusės — Stalinas, Molotovas, Po
temkinas ir Pozdniakovas. Molotovo darbo kabinete, 
prie didelio apvalo stalo ir prie Lenino ir Stalino atvaiz
dais papuoštų sienų prasidėjo posėdis. 

Molotovas pasveikino laimingai atvykusį Maskvon 
Lieut vos užsieniu reikalų ministrą, o šis iš savo pusės 
perdavė sveikinimus Lietuvos vyriausybės ir pareiškė 
tikis kad naujai iškilusios ir abi valstybes interesuojan
čios problemos čia bus svarstomos taikos ir tradicinio 
draugingumo dvasioje ir bus surastas abi puses vieno
dai patenkinantis sprendimas. 

Po to tuoj pat paėmė žodį Stalinas. Jis pradžioje 
padarė plačią įžangą, prisimindamas bendrais bruožais 
Lenkijos-Vokietijos karą, ir pakaltino Lenkijos vyriau
sybę kad ji nesuprato istorinės Įvykių eigos, buvo trum
paregė, ir štai dabar del to Lenkų tauta turi kentėti. 
Toliau Stalinas kalbėjo apie Vokietijos politiką, pareikš
damas kad reikia suprasti didelės valstybės interesus ir 
kad Sovietų Sąjungos vyriausybė gerai suvokianti Vo
kietijos padėtį ir jos reikalavimus. Tačiau karas Euro
poje dar nėra baigtas, ir esą sunku pasakyti į kokias for
mas jis pareis, kokias naujas valstybes jis dar apims ir 
kokio mąsto pasieks. Esą savaime suprantama kad So
vietų Sąjunga akivaizdoje tokios padėties turinti rimtai 
galvoti apie savąjį saugumą. Josios politika esanti vi
siems gerai žinoma: ji nenorinti nieko svetimo užgrob
ti, nenorinti jokios tautos nepriklausomybės naikinti. 
Bet savo reikalų neapleidžianti ir norinti ir toliau budė
ti laimingai gyvenančių (sic!) sovietinių tautų sargybo
je...'. Tuo tikslu Sovietų Sąjungos vyriausybė esą no
rinti pasiūlyti Lietuvos vyriausybei pasirašyti atitinka
mas sutartis, kurios labiau patikrins ir Lietuvos ir So
vietų Sąjungos saugumą. 

Stalinio dėstymas buvo politiškai filosofinis, vieto
mis labai neaiškus, perdaug bendras ir nieko dar kon
krečiai nepasakąs, iš jo kalbos Lietuvos delegatai dar 
negalėjo tiksliai suprasti ko jis nori, kokio pobūdžio su
tartis jis turi mintyje ir į kokią klastą veda. 

Stalinui pabaigus, pradėjo kalbėti Molotovas. Šis 
taip pat kalbėjo apie pasikeitusią Europoje padėtį, mė
gindamas įrodyti kad Lietuvai irgi dabar atsirado nau
jų jos saugumą liečiančių klausimų. Girdi, jis manąs 
kad Lietuvos vyriausybė gerai suprantanti ką reiškia 
Lietuvai Lenkijos išnykimas ir Vokietijos ekspansija, 
čia Molotovas davė suprasti Lietuvos atstovams kad pa
vojus Lietuvos nepriklausomybei ateina iš Vokietijos. 
Gi Sovietų Sąjunga esanti labai užinteresuota Lietuvos 
nepriklausomumu, ir todėl Molotovas manąs kad abiem 
valstybėms reikią susitarimo keliu nustatyti tvirtesnius 
jų saugumo pagrindus. Tam reikalui, esą, butų reika-

Jo Atvaizdas Perduotas per Televiziją 

• VIRŠ 47,000 motorų turi 
darbus šios šalies bankinėse įs
taigose. > .JL AJ-r 

Šypsantis Gen. Eisenhower, U. S. armijos štabo viršinin
kas, kurio atvaizdas tapo per televiziją perduotas iš Washing
ton© i New Yorką, pirmuose tokiuose bandymuose. Reiškia, 
televizijos buclu jau galima bus persiųsti fotografijas iš pla
taus pasaulio, iki šiol greitu budu fotografijos persiunčiama 
elektrišku telefotišku budu. Televizija yra naujausias išra
dimas. 

linga turėti savitarpinės pagalbos sutartį. 
Molotovo pagrindinė mintis sukosi apie tai kad įti

kintų Lietuvos atstovus jog Lietuvos Nepriklausomybė 
yra kaž kieno (suprask VoKietijos: mat, tuo metu buvo 
nepatogu Molotovui apie Vokietiją, kaip savo sąjungi
ninką, atvirai kalbėti ir jos vardą minėti) grasoma ir 
iog Sovietų Sąjungos vyriausybė turinti didelį interesą 
Lietuvos Nepriklausomybę išlaikyti. Molotovas jau šiek-
tiek atskleidė ir siūlomos sutarties pobūdį, nepatiesda-
mas dar jos ant stalo, kol nepaaiškėš kokia bus Lietuvos 
atstovų reakcija. 

Molotovui savo suktus samprotavimus išdėsčius, 
Kremliaus ponai laukė ką dabar pasakys Lietuvos Res
publikos atstovai. Urbšio pareiga buvo labai sunki: rei-
Kėjo improvizuoti atsakymą, reikėjo ant greitųjų jieš
koti argumentų ir išeiti iš posėdžio nedavus aiškaus at
sakymo. Tokį kelią jis ir pasirinko. 

Pirmiausia Urbšys padėkojo Stalinui ir Sovietų Są
jungos vyriausybei kad jie taip nuoširdžiai ir atvirai ke-
.ia Lietuvą interesuojančius klausimus. Lietuvos vy
riausybė suprantanti gerai padėties pasikeitimo prasmę 
.r kaip iki šiolei taip ir toliau , ji nieko netrokštanti kaip 
gyventi geruose santikiuose su visais kaimynais. Bet 
sietuvos vyriausybė dar nemananti kad kaimynai bent 
.<:uo kėsintųsi į Lietuvos Nepriklausomybę. Su visais ji 
esanti geruose drauginguose santikiuose, su visais tu
rinti nepuolimo sutartis ir nematanti rimtų priežasčių 
del kurių ji galėtų buti kaimyno agresijos auka. Len
kijos-Vokietijos kare ir apskritai dabartiniame Europos 
konflikte Lietuva esanti paskelbusi neutralumą, ji ir no
rinti toliau laikytis neutraliai, nesikišdama į didelių val
stybių politiką. Gi su Sovietų Sąjunga turinti pasitikė
jimu ir lojalumu pagrystas sutartis, kurios leidžiančios, 
neišeinant iš neutralumo ribų, kuoplačiausia bendradar
biauti abiejų tautų gerovei. 

Urbšys kalbėdamas gerai jautė kad jo kalbos dva
sia nepatinka Kremliaus galiūnams ir kad taip lengvai 
neatsisakys Stalinas nuo savo sumanymų, kurių pilno 
turinio jis dar nežinojo. Todėl baigdamas Urbšys pa
reiškė kad, neturint siūlomų sutarčių teksto, esąsunKu 
tuo tarpu diskutuoti ir del paties principo. 

Tacla Stalinas vėl paėmė žodi ir trumpai pareiškė 
kad esą reikėtų pasirašyti Lietuvai tris sutartis: 1).su
tartį del Vilniaus miesto ir jo krašto grąžinimo Lietu
vai; 2) savitarpinės pagalbos sutartį, ir 3) sutartį del 
Lietuvos atitinkamos teritorijos perleidimo Vokietijai. 
Šią paskutiniąją Lietuvos atstovai galėsią čia pat pasi
rašyti, pakvietus Vokietijos ambasadorių Maskvoje p. 
Schulenburgą. f 

Toks Stalino pareiškimas lyg perkūnas trenkė Lie
tuvos delegatus. Kas čia per komedija suruošta? Kas, 
kur ir kada pasidalino Lietuvos teritorija? Kodėl mums 
Stalinas įsako pasirašyti musų žemių Vokietijai perlei
dimo sutarti, tuo tarpu kai Vokietija mums tokio klau
simo iki išol visai nekėlė? Kas čia yra? Kokia klasta 
čia pinama? 

Urbšys, nuo pirmutinio smūgio atsigavęs, pirmiausia 
skubėjo padėkoti Stalinui už jo labai%taurū ir duosnų pa
siryžimą grąžinti Lietuvai Vilnių, pareikšdamas kad Lie
tuvių Tauta mokės atsidėkoti Sovietų Sąjungai už šią 
ypatingą Lietuvos teisių pagarbą. Bet kas liečia sutar
tį del Lietuvos teritorijos perleidimo Vokietijai — jis ne
galįs suprasti apie ką čia eina reikalas. Molotovas tuoj 
įsikišo, pareikšdamas kad tuo reikalu esą jo susitarta su 
Pdbentroppu, ir jam esą labai nuostabu kad iki šiol nie
ko Lietuva apie tai nežino. 

"Lietuvos vyriausybė nieko nežino apie toki susita
rimą. Jei toks ištikrųjų yra tai aš negaliu susilaikyti čia 
nepareiškęs mano protesto jausmų ir didelio nusistebėji
mo", neįprasta energija ištarė šiuos sakinius p. Urbšys. 

^ Posėdis užsitęsė iki vidurnakčio. Jis pasibaigė su
tikimu kad Kremlius paruoš susitarimo tekstus ir, juos 
turint, bus galima konkrečiau diskusuoti. Jau buvo po 
dvyliktai kai Lietuvos užsienių reikalų ministras Urbšys 
ir Dr. Natkus apleido Kremlių. Maskvos gatvės buvo 
tuščios ir niekas netrukdė automobilio šešėlyje dar kar
tą pergyventi Lietuvos atstovams jų valstybės klastingą 
pavergimo pradžią. Dabar jau nebuvo abejonių ir ne
aiškumų ko Maskva siekia. Aišku buvo kad prasideda 
pirmas Lietuvos pavergimo aktas. Bet kelio atgal ne
buvo. Reikėjo Urbšiui laukti.... kol bus paruošti "su
sitarimo" projektai. 

% Sutarčių projektai 
Vos spėjo Lietuvos atstovai pasiekti pasiuntinyl^s 

rumus ir pasiųsti Kaunui pirmą telegramą, kad pirmo 
posėdžio įspūdis pateisina baimingus spėliojimus, telefo
nu Potemkinas pranešė Natkui kad Sovietų projektai 
jau yra paruošti ir kad Urbšys ir Natkus prašomi Molo
tovo tuoj pat atvykti į Kremlių tų projektų svarstymui. 

Naktį 1 vai. 30 min. buvo pradėtas Kremliuje an
tras posėdis, dalyvaujant tiems patiems asmenims kurie 
buvo ir pirmame posėdyje. Toks skubus projektų "pa
ruošimas" ir toks — galima sakyti — nervingas Krem
liaus skubėjimas "aiškinti santikius su Lietuva" žadino 
Lietuvos delegatuose blogų nujautimų ir baimės del Lie
tuvos likimo. Ir ilgai laukti nereikėjo kad nujautimai 
virstų tikrove. 

Patiekti sovietų projektai išsklaidė paskutines Lie
tuvos atstovii viltis. Vienos sutarties projekte buvo nu
matyta kad Sovietų Sąjunga grąžina Lietuvai Vilnių ir 
Vilniaus kraštą tokį koks jis buvo Sovietų Sąjungos pri
pažintas Lietuvai 1920 metų Taikos sutartimi. Antros 
sutarties projektas numatė kad Lietuva ir Sovietų Są
junga pasižada teikti viena antrai savitarpinę pagalbą 
jei trečia valstybė katrą jų užpultų. Tuo tikslu sudaro
ma karo sąjunga, ir Lietuva suteikia teisę Sovietų Są
jungai įvesti j Ly&jyos teritoriją 50,000 kariua&tt&čg k 

L I E T U V O S  

P A V E R G I M A S  

ją laikyti toje vietoje kyr karinė sovietų vadovybė rag 
reikalinga. Gi Lietuva iš savo pusės jokių teisių Sovie# 
tų Sąjungos teritorijoje negauna. Tokia savitarpines 
pagalbos sutartis esmėje reiškė ne ką kitą kaip taikingą 
Lietuvos okupaciją, kaip jos faktišką nepriklausomybes 
panaikinimą, kąįp jos išbraukimą iš suvereninių valsty
bių skaičiaus. 

"Jūsų patiektas savitarpinės pagalbos sutarties pro
jektas yra ne kas kita kaip Lietuvos okupacija". 

Į šiuos Urbšio žodžius sovietų vyrai reagavo šypse
nomis, palydėtomis Stalino ironija kad "panašiai išsyk 
kalbėjo ir Estijos užsienių reikalų ministras, bet vėliau 
įsitikino kad tai nėra -okupacija, o pagalba". Ir čia Sta
linas priekaištingu tonu pareiškė kad "Lietuvos politikos 
vadai nesupranta tikrų Sovietų Sąjungos intencijų, ku
rios nėra priešingos Pabaltijo valstybių nepriklausomy
bei". Toliau Stalinas vėl tęsė suktą ir pilną priekaištą 
aiškinimą, kad įvedimas Lietuvon sovietų kariuomenes 
yra naudingas ne kam kitam, o tik Lietuvos saugumui 
Girdi, Lietuvos kariuomenė esanti permaža kad galėt# 
atbaidyti agresorių iš Vakarų (suprask Vokietiją). Lie
tuvos ilga siena su Vokietija esanti niekuo neapsaugota, 
ir Sovietų Sąjunga negalinti palikti tos sienos atviros. 
Todėl sovietams esąs būtinas reikalas turėti savo ka-
riuomenės gerą kumštį Lietuvoje, ypatingai Šiaurės-Va
karų dalyje. 

Po Stalino vel kalbėjo Molotovas, naudodamas tuos 
pačius argumentus, tik kitomis formomis, ir visu įkarš
čiu įrodinėjo kad Sovietų Sąjunga ir toliau pasiliekanti 
Kuodraugiškiausia nusiteikus Lietuvos atžvilgiu, kad jos 
risos simpatijos yra Lietuvos pusėje. Jos siūloma savi
tarpinės pagalbos sutartimi Sovietų Sąjunga siekianti 
realiai patarnauti Lietuvos interesams, apsaugoti jos 
nepriklausomybę ir sudaryti jai ramesnes sąlygas gy
venimui. 

Molotovui kalbant, Stalinas vartė -rankoje vieną su
tarties lapą ir kaž ką mąstė.... Staiga jis paėmė aiafc 
stalo gulėjusį paišelį, perbraukė tekste skaičių "50,000" 
ir įrašė "35,000". Tuo tarpu Molotovas tęsė savo argu
mentaciją ir baigė tokiais žodžiais: 

"Panašų savitarpinės pagalbos paktą mes pasirašė
me su Estais. Ryt-poryt toki pat pasirašysime ir su 
Latviais. ' Nei Estams nei Latviams šios sutartys nėra 
padaliusios tokio neigiamo įspūdžio kaip Jums. Lengvai 
butų galima susidaryti nuomonę kad Lietuva nori suar
dyti tą visą sistemą kokią Sovietų Sąjunga yra užsibrė
žus įgyvendinti. Tokia nuomonė, žinoma, neprisidėtų 
prie Sovietų Sąjungos ir Lietuvos ikišiolkuę gerų man
tikių palaikymo". -

Šie paskutinieji Molotovo sakiniai šalia kartaus prie
kaišto turėjo dar ir labai nemalonaus grasinančio prie
skonio. Nežiūrint piktos Molotovo nuotaikos, Urbšys 
mėgino aiškinti ir įrodinėti kad butų ir Lietuvai ir So
vietų Sąjungai sveikiau jei savitarpinė pagalbos sutar
tis butų be sovietų kariuomenės įgulų. Nors Sovietų 
Sąjungos vyriausybės gera valia niekas neabejoja, ir 
Lietuvos vyriausybė pilnai pasitiki jos nuoširdžiu pareiš
kimu kad ji brangina Lietuvos nepriklausomybę, tačiau 
sovietų kariuomenės įgulų buvimas Lietuvoje negalėtų 
buti tarptautinėje bendruomenėje suprastas kitaip kaip 
Lietuvos valstybinio suverenumo susiaurinimas. 

(Bus daugiau) 

DAINELĖ 

Aš pinu tau rožių vainiką 
ir tarp rožių ir meilę pinu. 
Kiek po nuometu svajų išnyko, 
kiek nutilo, nutruko dainų. 

Kyla rytas ir vakaras sminga. 
Amžinų nebesmilksta ugnių. 
Laimė, paukštė ta išgąstinga, 
kaip šešėlis nelydi žmonių. 

Užsideki tą meilės vainiką, 
po juo godas paslėpki giliai. 
Tau rožės prabangios pritiko, 
man telieka nuo rožių dygliai. 

Kastytis. 
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UŽSISAKYKIT ŠIĄ KNYGĄ DABAR 
"LIETUVA TIRONU PANČIUOSE" leidžiama ly

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 il-
sirašys ją lanksto, to vardas ir auka, bus įtalpinta, kny
goje. Užsakymus siųskit tuojau: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
Gerbiamieji: Siunčiu B»VO auką parėmimui 'jūsų darbų. 

•15 LIETUVOS VADAVIMO DARBAMSv 

$ . . .  K n y g a i  " L I E T U V A  T I R O N Ų  P A N Č I U O S E "  

$ lietu vai Vaduoti S«įj. nario mokestį ($2 metams) 

$ Išviso 

Vardas 

Adresas 

. Ytlstija /i 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

LAIKAS DIRBA KOMUNIZMUI 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

PO LAIKRAŠČIUS 
PASIŽVALGIUS 

Artimieji Rytai ir Indija 

NERAMUMAI Artimuose Rytuose ir Indijoje turi dve
jopą prasmę. Jie vaizduoja desperatišką tų tautų 

norą pasiekti pilnos nepriklausomybės ir tuo pačiu metu 
parodo ka$ Britų imperijos ryšiai tose^srityse ima braš
kėti. Britų imperijos priešams ir mažųjų tautų laisvės 
čampijonams tokie reiškiniai labai imponuoja ir jie visa 
širdimi stovi už visišką Artimųjų Rytų ir Indijos išlais
vinimą. 

Tačiau į Visą tą reikalą giliau pažvelgus ir įsigilinus 
j Britų imperijos vaidmenį pasaulinėje^ tautų bendruo
menėje, jau gaunasi visai skirtingas vaizdas. Eventua
lus Indijos atitrūkimas nuo Anglijos ir Artimųjų Rytų 
išaugimas į pilnai suverenines valstybes reiškia Didžio
sios Britanijos susilpnėjimą. O kadangi Didžioji Brita
nija Europoje ir išdalies Azijoje kontr-balansuoja So
vietų Sąjungos plėtimąsi tai yra aišku kad# pirmutinis 
kuris džiaugiasi del Anglijos susilpnėjimo yra Rusija. 

Kas del" tariamo "'pavergtų tautų" išlaisvinimo tai 
irgi ne viskas taip yra kaip iš paviršiaus atrodo. Indivi
dualiniu požiuriu matuojant, Britų kolonijos gyventojas 
turi daug daugiau laisvių negu eilinis Sovietų Sąjungos 
pilietis. Valstybių žvilgsniu j tai žiūrint tas išlaisviaii-
mas neretai esti tolygus šlykščiausiam pavergimui 

Ame Europa čia daug kalbėti netenka: ten apie 150 t 

SKIRSTO LIETUVIUS j CIA 
GIMUSIUS IR ČIA AT

VAŽIAVUSIUS 

del jo nepriklausomybės. Bolševikai, žinoma, stojo kaip 
karščiausi tos nepriklausomybės gynėjai. O koks gi_re
zultatas: vieną Irano provinciją jie tiesiai prisijungę ir 
visam Iranui užkorė vyriausybę kuri yra labai artima 
paprastai pro-Rusiškai^kvi.slinginei vyriausybei. 

O kiek sunkumų dabar yra su Tolimaisiais Rvtais—-
su Korėja ir Mandžurija! Išlaisvinimo titulu bolševikai 
visur siekia užkariavimų, ir šito rezultate "išlaisvintos" 
tautos pakliūva į geležini Rusiškos meškos glėbį. 

Bet šiądien Anglai dar sugeba šian bei ten sulaikyti 
rai*donaji potvini. Tačiau jei jų galybė sugniuš, raudo
noji banga užlies^ visus: ir tuos kurie šiądien taip trukš-
min^ai to išlaisvinimo siekia ir tuos kurie ne taip entu
ziastiškai apie jį galvoja. 

Negalima leisti bolševikams įsitvirtinti Europoje 
QERI norai yra girtinas dalykas. Tačiau jais, kaip pa

tarlė sako, kelias į pragarą yra grystas. Užjausti 
Arabams ir Indams yra gražu. Bet tuo pačiu metu ra
miai žiūrėti į tai kaip bolševikai^ kankina 150,000,000 Eu
ropiečių yra su gailestingumu visai nesuderinamas daly-
lUiS 

Stalinas savo paskutinėje kalboje nurodė kad nuo 
šiol raudonosios armijos uždavinys bus konsoliduoti pa
siektus laimėjimus, t. y. galutinai nugalabyti pavergtas 
tautas. Ko jis nepasakė, bet kas kiekvienam galvojan
čiam žmogui yra aišku, tai tas kad bolševikų laimėjimų 
konsolidavimas yra kelias į tolesnius užkariavimus. 

Iš to išplaukia kad laisvųjų tautų uždavinys pirmoje 
eilėje yra ne graudenimasis del Indų ar Arabų priespau
dos, bet bolševikų ekspansijos sutrukdymas.^ Bolševi
kams neturi buti leista konsoliduoti jų laimėjimų. Dar 
daugiau. Jei norima kad pasaulio taika butų išlaikyta, 
bolševikus reikia išvaryti iš visų tų sričių kurias jie už
grobė šio karo bėgyje,' t. y. reikia juos sugrusti į ribas 
kurias Sovietų Sąjungą turėjo prieš 1939 metų Rugsėjo 
1 d. Šitai padarius, butų pasiekta teisingumo pusiausvy
ra ir tuomet jau butų galima kalbėti apie Arabus, Indus, 
Indonezus ir kitus. Kol tatai nepadaryta, pernelyg sie
lotis del pastarųjų tautų laisvės yra labai nesaugu ir net 
neprotinga. Net ir patys Arabai ar Indai neilgai tesi
džiaugtų savo laisve jei bolševikai, sukonsolidavę savo 
laimėjimus, užkariautų visą Europą. 

» 

Netikslu butų komunizmo priešus pakeisti 
pusbolševikiais 
ČITĄ galimybę Anglai ir Amerikiečiai turėtų turėti gal

voje, tvarkydami savo santikius su valstybėmis ku
rias jie kaltina simpatijomis naziaras. čia pirmoje ei
lėje yra minėtinos Ispanija ir Argentina. Tiesa, Ispani
ja savu laiku turėjo gana ankštų ryšių su Vokietija, bet 
tie ryšiai atsirado tik todėl kad Ispanai norėjo nusikra
tyti bolševizmo. Tegul Franco ir yra diktatorius, ta
čiau jis yra aiškus prieš-bolševikas. 

Šiokios-tokios analogijos yra ir Argentinoje. Pul
kininkas Juan Domingo Peron yra diktatorius, bet jis 
yra aiškus prieš-bolševikas. Tuo tarpu jo oponentas į 
prezidentūrą, Jose Tamborini, greta kitų, yra remiamas 
ir komunistų. Tačiau kaip ten bebūtų, tiek Franco, tiek 
Peron, sulyginus su Stalinu, tėra šešėliniai diktatoreliai. 

Tat jei Anglai ir Amerikiečiai, apsikaišę palmių ša
kelėmis, ruko kodylus Stalinai ir vis pabrėžia kad su So
vietų Sąjunga reikia gyventi gražiuoju, kodėl jie nega
li gyventi gražiuoju su Ispanija ir Argentina? Jei jau 
Ims reikalo, Ispaniją ir Argentiną visuomet bus galima 
sutvarkyti; bet ar visuomet bus galima sutvarkyti Ru
siją. yra kitas klausimas. 

Atrodo kad ir šičia Anglai-Amerikiečiai mažiau 
svarbų taikinį pastatė pirmoje vietoje, o svarbųjį nu-
jrrudo į užpakali. Jei Franeo ir Peron butų pašalinti, 
labai galimas dalykas kad jų vietoje atsistotų pusbolše-
vikiai, kurie leistų komunizmui nekliudomai skleistis po 
Pietų Ameriką ir Europą. Ir labai reikia abejoti ar ta
tai sudarytų demokratijai laimėjimą. 

Vasario 22 d. Naujienos nu
siskundžia blioferiais ir apgai
lestauja kad atsiranda tokių 
kurie jiems patiki. Ta proga 
N. korespondentas išvedžioja: 

"Nėra keista kad jais patiki 
kai kurie atvažiavę iš Lietuvos 
žmonės. Jie mažai mokyti, o 
dar mažiau pajiegia galvoti. 
Bet tiems kurie šičia yra au
gę ir dar baigę aukštesnes mo
kyklas tai jau neatleistina". 

Sunku pasakyti ką turėjo 
galvoje N-nų rašytojas, taip 
labai suniekindamas atvažia
vusius iš Lietuvos. Dauguma 
jų Lietuviams įprastu sugebė
jimu labai gerai prisitaikė prie 
Amerikos sąlygų ir anaiptol 
nepasirodė tokiais kva i 1 i a i s 
kaip N-nos tvirtina. Gi kiek 
tai liečia Lietuviškų organi-

jose vado-
te-

Lae-
tuvos. Jie iki šiol tebesudaro 
didžiąją Lietuviškų organizaci
jų masę. 

Tiesa, ir iš Čia girrrasft? vis 
daugiau ir daugiau atsiranda 
Lietuviškojo darbo vadų. Ta
čiau jie dirba petys į petį su 
atvažiavusiais ir su jais sutin
ka. Tat atrodo kad labai ne
tikslu yra skirstyti Lietuvius 
į čia gimusius ir iš Lietuvos 
atvažiavusius. Svarbu yra ne 
tai kas kur yra gimęs, bet kiek 
kas tebesijaučią surištas , su 
Lietuva. " 

Toliau, matyti, norėdamas 
Įgelti Amerikos Lietuvių Misi
jai ir Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai, N-nų rašytojas šitaip pra
byla: "Bliofuoja, balius rengia, 
iš lengvatikių dolarius kauly j a, 
o ar iš to Lietuva turi kokią 
naudą tai lengvatikiai nė ne
paklausia. Blioferiai giriasi kad 
po $13,000 surenka aukų, o ar 
pasiuntė jie alkaniems ir nu

driskusiems nors 13 centų'"? 
Atsakinėti į tuos užmetimus 

nėra prasmės: jie perdaug pi
gus ir nešvarus. Vienok gali
ma štai ką pabrėžti. Ameri
kos Lietuvių Misijos pirminin
kai, OI is ir Kumskis, kaip tik 
yra čia gimę ir mokslus išėję, 
Q Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas, P. J. žiuris, nors, 
ir Lietuvoje -gimęs bet čia mo
kslus išėjęs. Tat, pagal N-nų 
korespondentą, fpe vįsi turėtų 
buti geri vyrai* 

Priešingai, Amerikos Lietu
vių Tarybos "trys didieji" — 
Šimutis, Grigaitis ir Vaidyla— 
čia yra atvažiavę iš Lietuvos 
jau suaugę. Nejaugi ir jiems 
N-»nų korespondentas taiko "iš 
Lietuvos atvažiavusių" mąstą, 
pasak kurio, "iš Lietuvos atva
žiavę žmonės yra mažai moky
ti ir dar mažiau pajiegia gal
voti" ? 

Keista, iar visai nesenai N-
nos rašė kad Grigaitis kokia
me ten susirinkime pasakė pa
čią geriausią ir turininigiausią 
kalbą, o dabar N-nų korespon
dentas jį drauge su šimučiu ir 
Vaidyla jau priskiria i galvoti 
nemokančių ir mažai mokytų 
kategoriją. Nejaugi tai reiš
kia kad galų gale N-nos para
šė tiesą? 

t t t 

Sako, Gana Tūpčioti 
Rusams 

S  K A T I  Y  M  A I  

KRISTIJONAS DUONELAITIS 

Washingtone, Kongreso at
stovas John Jennings, iš Ten
nessee, atvirai pakėlė triukš
mą Atstovų Rumuose prieš da
bartinę Prez. Trumano admini
stracijos užsienio ir vidaus po
litiką. Jis reikalavo kad butų 
baigta dėjimas pastangų nura
minti ir patenkinti Rusiją, ir 
kad Truman žiūrėtų vidaus rei
kalų geriau, nes kaip dabar 
išrodo tai tik labiau drumz-
džiamas vanduo šalies gyveni
me ir visai suparaližiuota pro
dukcija. 

Primindamas Teherano iv 
Jaltos derybas, jis pasakė: 

"Mes deramės su Rusija už 
Palicifo salas tik ką apfaisty 
tas musų sunų krauju." Tas 
salas Amerika pati užkariavo, 
o Rusams leidžia pasakyti kur 
Amerika turi teisę ineiti ir kui 
ne, ir kitas salas net pati fiu-
sija pasigrobė. c 

šiądien yra laikas u/baigti su komunizmu 
Taigi atrodo kad v išvien visi keliai veda į Romą : 

vienintelė diktatūra grasinanti visam pasauliui yra ko
munistinė diktatūra. Kol ji nebus sunaikinta, nebus 
pasaulyje ramybės. Kaip kirminas, komunizmas nuola
tos grauš silpstantį žmonijos kuną ir nuodys dvasią. 

Ir kol Anglija su Amerika čiupinėsis su Ispanija ir 
Argentina ir gaišins laiką kitais antraeilės svarbos klau
simais, komunistai, kaip demokratijų ''prieteliai", rau-
sis po Britų imperijos pamatais, kurs savo lizdus Ameri
koje ir Azijoje ir ruošis galutiniam smugiui. Jei Ame
rika ir Anglija nenori kad tas smūgis butų baisus, šią
dien yra laikas susigriebti ir nusukti komunistiškam kir
minui. galvą. 

EINU TAVĘS PASITIKTI 
Šilko vėjuose noriu paskęsti, 
Su šilko vėjais tave pasiekti • •.. # J"* 
Kai nakties plaukai plesda paleisti, 
Ir kai dangaus meteorai sniegti. 

As norėčiau atbristi per žvaigždes, 
Jų priskinti kaip pievos geliąj tau. 
Gal jos žibės ir neužges — 
Gal iš jų laimę nupinsime sau — 

Bet nematau ar yra žiburys 
Tavo lūšnelėj ilgų ilgesių; 
Ir mano šilko všjft sukurys 

,Paklydo erdvėj tarp saulių šviesių. 

linu, gal raski pranašą balta, 
Spėjantį ko mano žvaigždės vysta.... 
Tik nespėk, pranaše, man sugeltai; 
&ad jo kryiiits jau nuo kmw krypsta. 

Marija Aukštaiti. 

{Tęsinys ii pereito ar.) 

Teisyfoč, Lietuvių kalba tais laikais vi
saip būdavo — ne 'visada ji buvo niekinama ir 
persekiojama. Ilgoką laiką Vokiečių valdžia net 
savo įsakymus f žmonių vadinamus "urdeliais") 
žmonėms leisdavo Vokiečių ir Lietuvių kalbo
mis, o Karaliaučiaus ir Halės universitetuose bu
vo mokomi lietuvių kalbos kad jie su žmonėmis 
galėtų susikalbėti lietuviškai ir galėtų jiems sa
kyti Lietuviškai pamokslus. Pačių žmonių švie
timu Vokiečių valdžia kai kuri laiką, kaip ro
dėsi, ir gerokai buvo susirupinusi, nes, pavyz<~ 
ožiui, vien tik 1722 ir 1723 m. Prusuose buvo 
įsteigta 1.700 pradžios mokyklų, tuo tarpu, kai 
Didžiojoje Lietuvoje, nors ji tuomet buvo ne
priklausoma, pradžios mokyklų visiškai nebuvo. 
Vokiočių valdžia kai kurį laiką net rėmė Lie
tuviu knygų, teisybė, beveik tik bažnytinio tu
rinio, leidimą. 

Tačiau, nežiūrint viso to, Prusuose vis tiek 
buvo giliai isišakojusi Lietuvių nutautimo dva
sia ir patys Lietuviai, nors kartais jiems būdavo 
palankių sąlygų, jokio tautiško susipratimo, no
ro tautiškai atgyti, pasidaryti savarankiškais 
žmonėmis, visiškai nerodė. 

Koks Duonelaitis buvo Lietuvis ir žmogus 
Tuo laiku Duonelaitis jau klebonavo savo 

Tolminkiemyje ir gražia Lietuvių kalba sakė 
žmonėms pamokslus, kiekviena proga ragino sa
vo draugus kunigus geriau pramokti Lietuvių 
kalbos kad galėtų žmonėms gražiai skelbti šv. 
Evangelijos žodžius. Kartais vienam kitam 'ir 
laišką lietuviškai parašydavo arba, rašydamas 
Vokiškai, mėgdavo vieną kitą žodi ar ištisus sa
kinius, tarp kitų kalbų, ir Lietuviškai parašyti. 
Apskritai. Duonelaitis mokėjo keletą kalbų ir 
i ųvo žinpmas kaip jjerąs Lietuvių kalbos moko
vas. • 

Tftčra®. visame Duonelaičio gyvenime, raš
tuose bei kituose darbuose visiškai nematyti kad 
jis hntn susipratęs Lietuvis, kaip mes šiądieną 
tai suprantame, nors ir vadina save Lietuviu 
ir šiniingai, gražiai myli Lietuvius ir Lietuvą, 
ir skaudu jam del Lietuviu vargų ir skriaudų ir 
tik jais jis yra susirupinęs. 

Bet. vis dėlto, nematyti kad jam butų atė
jusi galvon mintis ir rūpėtų atgaivinti Lietuvių 
•1 visto, įskiepyti savo draugams — kunigams, 
pasaulinei šviesuomenei, savo parapijomis — 
LieJuivišl ą sąmonę ir t. t. Bet tuomet iuk ir 
niekas apie tai negalvojo, nes Lietuviška sąmor 

nė visiškai nebuvo pabudus. Jis net. ir savo šei^ 
moje vargu aer kalbėjo Lietuviškai, nes buvo 
vedęs Vokiete. lietuvių kalba jam, kaip ma
tyti, buvo tik gražus, mėgiamas daiktas, kuris 
be to, buvo reikalingas Dievo žodžiui žmonėms 
-skel' ti, seniems, geriems papročiams išlaikyti. 
de»-ai mokyti ir t. t., kaip jis tai viename savo 
laiške sako. 

Galimas net ir tas dalykas kad jis rašė 
lietuviškai ir taip mėgo Lietuvių kalbą iš .dalies 
ir del to kad kaip tik tuomet Lietuvių kalbos 
mokėjimas, pažinimas ir t. t., kaip jau sakyta, 
Prusuose buvo labai madingas. O gal juto kad 
sunkus Lietuvių baudžiauninkų vargas teisin
gai ir vaizdžiai tik lietuviškai galima aprašyti. 
Bet, žinoma. Lietuviškai rašė gal ir todėl kar^ 
tai buvo jo gimta kalba, arba kad tuos savo 
raštus paskaitydavo ne tik vienam kitam savo 
draugui inteligentui, bet ir vienam kitam švie
sesniam lietuviui ūkininkui, baudžiauninkui. 

Vis deito, Duonelaitis musų tautai turėjo 
ir turi didelės reikšmės. Jis, gyvas? būdamas, 
neskleidė tautiško Lietuvių susipratimo, iš nie
ko nematvti kad ir pats butų tautiškai susipra
tęs. Lietuva norupėjo«jam taip, kaip mums šią
dien rupi. Bet iš jo raštų matyti kad .jam la
bai runėjo žmonių, o ypač Lietuvių, savo para
mecin dora. ffražųs •papročiai, jti geras gweni-

'roas kad buvo tai geros, jautrios širdies žmogus, 
kuriam gyvai rūpėjo žmonėms daromos skriau
dos. gyvai atjausdavo prasčiokėliu, baudžiaunin
kų vargus, ju sunkuji gyvenimą, ir kad jis, kaip 
tfkras krikščionis, stengdavosi, nors žodžiais, pa-
feibSti savo artimui ir t. t. 

Pirmasis Duonelaičio nuopelnas 
?r čia buvo pirmutinė Duonelaičio reikšmė 

musų tautai, nors, gal but, labai siaurose, viefi 
jo parapijos sienose: jis buvo įtakus žmogus 

ragino Lietuvius išlaikyti savo papročius, sa
vo seną dorą, net savo seną kalbą, nes jo supra
timu senoji Lietuvių dora kur kas didesnė u>; 
Vokiečių, "šveisteriu", Prancūzų ir kitų atėjū
nų dorą. Jis matė kad Lietuviai, nustodami 
savo* senu papročiu, savo kalbos, nustodami Lie
tuviais buvę—žymioje dalyje nustoja ir savo do

ros, o iiukštosnfts dvasios kulturos, kurią we 
vienas atėjūnas su savim, be abejo, buvo atsine
šęs, jie vis tiek toeisigydavo, todėl nekartą |?oe-
t'.i< skandžiai nusiskundžia: 

"'Ak kur din<rot jtis barzdotos musų gadynės, 
Kaip Lietuvninkas dar Vokiškai nesirėdė 
Ir dar Vokišku* žodžius ištart nenaiąjo!" 

Arba: 
Mes Lietuvninkai Jpirm to nepažindami svieto, 
Dingojom vis kad trk šveisteris ir IPrancuzas 
Žmonos bu svetimais savo mokslais moka supainiot, 
Ir kad Vokiečiai tik vogt ir keikt nesigėdi, 
O štai, tarp Lietuvninkų tarp jau nusiduoda, 
Kari Lietuviukas tuls smirdas irgi bedievis gedą 

' padaro! 
Lietuvai ir Lietuvninkams moms. 
Jis savo raštuose yra griežtas priešininkas 

*i(*t ir apskritai visų naujovių, nors tos naujo
vės gal jau buvo laiko ir pažangos padaras. Im
tinos naujo gyvenimo sąlygos, tolesnėj ateityje 
žmonėms -geresnį, šviesesnį gyvenimą lemiančios. 

Jam svarbu buvo kad žmonės pagrinde iš
liktų toki, koki buvo ir yra, vien tik imtųsi ge
riau ūkininkauti ir apsivalytų kai kurių nege
rumu, blogų papročių — tinginiavimo, girtavi
mo, apsivalgymo ir tt. 

Tuo budu, saugodamas žmonių papročius, 
senąja Lietuvių dvasią nuo išnykimo, Duonelai
tis saugojo, lyg netyčiomis, ir Lietuvybę — sau
gojo žmones nuo nutautimo. Ne jo kaitė kad 
jis, del buvusių tuomet visuomenės sąlygų, bu
vo itakus tik savo parapijos sienose ir kad jo 
raštai išgulėjo nespausdinti keliasdešimt metų. 
Vis dėlto, nors savo parapijoj, nors mažoje Lie
tuvos dalyje* jis, gyvas būdamas, žymiai prisi
dėjo prie Lietuviškumo kad ir kai kuriam lai
kui, išlaikymo. O kad jis buvo savo parapiečiu 
mylimas ir buvo įtakus žmogus, parodo kad ir 
tat, jog Tolminkiemio parapijoj ir dabar žmo
nės jį prisimena ir yra pastatę jam gražų pa
minki:-.. (Bus daugiau) 

NAUJA KNYGA APIE LIETUVĄ 
ISPANŲ KALBOJE 

Lietuvos Ministro Pietų Amerikai, Dr. K. 
Graužinio, rupesčiu išleista dar viena knyga apie 
Lietuvą 'Europa o Genghis Khan?" — "Europa 
ar Džingischanas?". ši knyga, sudaryta dau
giausia iš mums žinomo Casimiro Verax straips
nių, jau anksčiau tilpusių įvairiuose Argenti
nos žurnaluose, yra gražus papildymas funda
mentaliam veikalui "Lituania entre fuego cni-
zado''. kuris yra tarytum Ispaniškasis "Time
less Lithuania1'. 

Iš naujesnių dokumentų naujoje knygoje 
minėtini Vyriausio Lietuvos išlaisvinimo Komi
teto atsišaukimas i Lietuvių tautą 1P14, Va
sario 16 d. ir jo atsišaukimas į Jungtines Ameri
kos Valstybes ir Angliją 1944, Rugsėjo 9 d. 

Įdėtas taip pat ir Ispaniškas tekstas rezo
liucijos, išsiuntinėtos viso pasaulio demokratiš
koms vyriausybėms, kuri 100,000 Pietų Ameri
kos lietuvių vardu buvo priimta Buenos Airese, 
Lietuvių dienoje 1945, Rugs., 9 4. 

Knyga turi 115 puslapių ir Lietwvw* #wme-
lapi; įspūdingai viršeliu — try s "raiteliai, kurių 
tarpt? ir giltinė. lekia padebesiais. Tikrai: Eu
ropa ar Džin&ischanas? 

LAISVĖS STATULAI NEW YOKKE 
Per vandenyno kupra žalią 
už debesų sunkios dangos, 
Kolosas laisvės rodo kelią 
laivams, paklydusiems bangos. 

Kolose šaltas, metalinis, 
iškėlęs žiburį vilties. 
jei plaka tau širdis krūtinėj, 
skubėk, žmogus prie pražūties! 

Ar tu matai? Dangus aptemęs, 
retežiai žvanga kaip varpai, 
ir ant visos varguolės žemes 
vien skamba apmaudo aidai. 

Sakyk, bejausmi Kolose, 
Juk tu gi Laisve vadinies, 
av rnums pagalbos ranką duoti, 
ar t u rik vardas be širdies9 

Kastytis. 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 1 

(Galit siųsti pašto ženklais) 
Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to-
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

Reikalaukit "Dirvoje** 



D I JR V A 

GYVULIAI BUS ANT 
SPROGDINAMŲ 

LAIVU 

LUEBECKO LIETU
VIU KOMITETAS 

AR KARTAIS NESUSPROGS 
VISAS ŽEMĖS SKRITULIS? 

štai kas nepaprasto, ko pub
lika nežino sąryšyje su rengia
mais bandymais sprogdinti ka
ro laivus Pacifike Gegužes 15 
dieną, atomine bomba. 
. Laivai tušti susprogdinti yra 
menkas dalykas. Mokslininkai 
pasiryžo atlikti ir tam tikrus 
tyrinėjimus, ir visi 39 dideli ir 
maži karo laivai, skirti sunai
kinimui atomine bomba, turės 
tūlų gyventojų: avių, ožkų ir 
kiaulių. Tie gyvūnai išvežami 
iš San Francisco ir bus patal
pinti ant tų laivų. Laike pa
ruošimų tų bandymų, paskirti 
prižiūrėtojai tuos gyvulius šers 
ir ten bus apie 300 jūreivių ku
rie laivus prižiurus iki nusta
tyto laiko. 

Gegužės 15 rytą tie gyvuliai 
ant laivų pasiliks vieni, ir ne
žinodami kas jų laukia, raitiiai 
sau kriukcios, bliaus ir mekens 
iki bomba sprogs. 

Tas bandymas daroma paty
rimui kokį efektą atominė jie-
ga padarys j tuos gyvunus, ku
rių tikima vienas-kitas bus iš
likęs gyvas. Nuo to bus spren
džiama koks efektas bus į žmo
nes. 

Laivuose bus padėta ir tam 
tikri instrumentai tyrinėjimų 
tikslu. Mokslininkai tiki kad 
kai kurie tų instrumentų nu
grimzdę j vandenį išliks nesu
ardyti. 
Ar tai bus svieto pabaiga?. 

Yra ir tokių mokslininkų ką 
spėja kad šis bandymas skan
dinti jurose laivus gali buti ir 
pasaulio pabaiga. Atominė jie-
ga gali padegti ar susijungti su 
vandenyje esančiais elemen
tais kurie padegtų visą žemės 
skritulį ir užbaigtų žmonijos 
gyvybę. 

Jei taip tai nedaug beliko 
laiko mums gyventi. 

Waterbury, Conn. Mayoras Dirba Pats Skautų Organizacijos 

PREZ. TRUMAN skelbia gy
venamu namų statybą, aprūpi
nimui karo veteranų gyvena
mais namais. Iki galo 1947 
metų projektuojama pastatyti 
2,700,000 naujų namų vetera
nams. Prezidento pasiulymu, 
valdžia turinti užmokėti staty
bos kaštus. 

1893 METAIS, šios šalies 
gyventojai suvalgydavo tik 12 
oranžių (apelsinų) per metus, 
dabar gi kiekvienam nuo gal
vos išeina po 125 oranžius. 

THE BANK 

FOR 
ALL 
THE 

Liubeko srities Lietuviai Iš
sirinko Lietuvių Komiteto val
dybą. Valdyba buvo sudaryta 
demokratiniu, tiesioginiu ir slap
tu balsavimu. Valdybos pirmi
ninku išrinktas ligšiolinis pir
mininkas Faustas Kirša. Be to 
į valdybą įėjo: Zundė Pranas, 
Keturakis Bronius, Dundulis Ba
lys, Indreika Lionginas, Stake 
Petras, Pauža Vladas, Manelis 
V y t a s  i r  š v e n t o r a i t i s  V y t a s .  
Į revizijos komisiją išrinkto: 
Glemža Jonas, Juodvalkis Jo
nas ir Statkus Algirdas. Į Gar
bės teismą išrinkta: č e 1 k u s 
Juozas, Petkevičius Aleksas, 
Lukošius Justinas ir Damušis 
Juozas. 

Kandidatais liko: Reinys Jo
nas, Kairiukštienė Ona, Alyta 
Albertas, Stulpinas Aleksand
ras, šeštokas Kazys, Bendorai-
tis Juozas, Gelžinis Martynas, 
Naikauskas Stasys,. Vyšniaus
kas Konstantinas, Andruškevi-
Čius Balys, Dėdinas Jonas, Sli 
vinskas Zefiras, Petrėnas Juo
zas, Eigelis Pranas, Gaurys 
Pranas ir Šalkauskas Stasys. 

Lietuvių Komitetas Liubeke 
Įsisteigė 1945 m. Gegužės mėn 

| Pirmąjį Komitetą sudarė Dr. 
K. Vyšniauskas, Adv. L. In
dreika, Pr. Zundė, A. Macelis 
ir J. Petniunas. Gyvenantieji 
stovyklose Lietuviai visą laiką, 

;  K o m i t e t o  r u p e s n i u ,  g a u d a v o  
maisto 2,100 kalorijų vertės. 
Bet privačiai gyveną buvo pa
likti vien su Vokiškomis korte
lėmis. Po ilgų pastangų pavy
ko išgauti iš karinės valdžios 
vieną Liubeko restoraną vien 
tik Lietuvių reikalams. Jį tvar
ko A. Stulpinas. Dabar jame 
yra įsiregistravę apie 400 Lie
tuvių. Jau keli mėnesiai, kai 
Liubeko Lietuviai reguliariai 
gauna Raudonojo K r y ž ia u s 
siuntinėlius, kurie yra didelis 
priedas prie maisto normos. Vė
liau, plečiantis reikalams, bu
vo sudarytas platesnis Komi
t e t a s .  J o  p i r m i n i n k a s  b u v o  
Faustas Kirša, vice-pirm. ir 
administracijos skyriaus vedė
jas Dr. J. Sakalauskas, vice 
pirm. ir vyr. stovyklų admini
stratorius Adv. L. Indreika, 
sekretorius Pr. Zundė, iždinin
kas A. Macelis (vėliau inž. A. 
Statkus), aprūpinimo skyriaus 
vedėjas Prof. A. Manelis, su
sisiekimo St. Naikauskas, dar
bo L. Gerulaitis, spaudos ir 
propagandos J. Pronskus, ūkio 
J. Petniunas, Raudonojo Kry
žiaus pirmininkas ir sveikatos 
skyriaus vedėjas Dr. K. Vyš
niauskas, švietimo ir kulturos 
skyriaus vedėjas D. Mikulėnas. 
Į Garbės Teismą buvo išrinkti: 
J. čelkus, J. Lukošius, P. Sta
ke ir J. Pikelis. Į Revizijos 
komisiją: J. Glemža, J. Bendo-
raitis ir Z. Marengolcas. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

MONCRIEF 
Gas Oil ^ 

Automatinis šildymas 
Ekonomiškas - Geras 

Coal Patogus šildymas 

HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

iWWWWWWWWWWW^^^WWWWWWWWWWWW 

LIETUVOS NEPRIKLAU-
SOMBĖS MINĖJIMAS PA-

VYKO REIKŠMINGAI 
Vasario 24, Hotel Elton, LVS 

9 skyrius ir American Friends 
of Lithuania surengė iškilmin
gą pokilį paminėjimui 28 mety 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties. Programą pradėjo su 
"Pledgeof Allegiance to the 
Flag", po tam sekė. radio pro-
gramas, pradedant su Ameri
kos Himnu, kuri giedojo poni 
Raymond Snyder ir p-lė Ger
trude Ulinskas, pianu skambi
no Thomas Moose. 

Sekė Prof. Andre Schenker 
radio kalba. Prof. Schenker 
pilnai nušvietė Lietuvos istori
ją ir smulkmeniškai įrodinėjo 
kad Lietuvių tauta radosi Bal
tijos kraštuose 5,000 metų at
gal, pirm negu Romos miestas 
buvo kam nors žinomas. Taip
gi jis priminė kad U. S. State 
Departmento buvo yra yra nu
sistatymas kad Lietuva ir ki
tos Pabaltijo valstybės butų 
laisvos ir nepriklausomos, ir 
kad niekuomet šio nusistatymo 
nepamainys. 

Toliau, profesorius pilnai už-
gyrė Willis-Kellv rezoliucijas 
ir ragino visus Amerikos pilie
čius jas remti. 

Adv. Thomas Cabelus, iš 
New Britain, Conn., pasakė ga
na patriotingą kalbą ir davė 
pasiūlymą kad banketo daly
viai užgirtų įgalioti Dr. M. J. 
Colney paskirti komisiją iš 
trijų ir pasiųsti prašymo laiš
ką Connecticut senatoriams ir 
kongresmanams kad jie pilnai 
remtų Willis-Kelly rezoliucijas. 

-Siūlymas tapo vienbalsiai už-
girtas. 

Kiti kalbėtojai pasakė įdo
mias kalbas: Rev. John C. 
Walker, Probate Judge Patrick 
Healy, Rev. Roger B. T. An
derson, Clarence Baldwin, At
stovas Wasbingtone Kongrese 
Joseph E. Talbot, Waterbury 
League of Women Voters pirm. 
poni F. S. Van Valkenburg, ra
dio "Our Neighborhood ' vedė
ja Fay Clark, Harry Michaels, 
Richard Bennson, Raymond 
Snyder, ir buvus League of 
Women Voters pirmininkė po
ni Raymond Woods. 

Poni Helen Snyder ir p-le 
Gertrude Ulinskas padainavo 
kelias patriotines dainas, Tho
mas Moore skambino pianą. 

Ex-Sgt. Joseph Kushlis pa
sakė įdomią kalbą apie Lietu
vius pabėgėlius Europoje, ku
riuos jam teko sueiti Vokieti
joje; plačiai nupasakojo var
gingą jų padėtį, ir parodė fil
mas nelaisvių stovyklos Vokie
tijoje bei tulų karo sunaikintų 
Vokietijos miestų. 

Bankete dalyvavo trijų vie
tinių laikraščių koresponden
tai ir jie nepageilėjo vietos 
savo laikraščiuose, padarydami 
šį musų paminėjimą reikšmin
gu. 

Visais atžvilgiais šis paren
gimas buvo vienas iš rimčiau
sių ir pasekmingiausių parody
mui Amerikiečiams kad musų 
tauta yra kulturinga ir kad 
mes Lietuviai Amerikos pilie
čiai, mylėdami šią šalį, nenu-
rimsime pakol musų sena1 tėvy
nė Lietuva nebus išlaisvinta ir 
padaryta nepriklausoma, kaip 
buvo prieš šį karą. 

Paminėjimo rengimo komisi
ja buvo: Albinas Kušlis, pir
mininkas, poni Antanina Col
ney, pagelbininkė. 

Dr. M. J. Colney. 

Liubeke susidarė Lie t u M i ų 
skautų tuntas. Tunto vadovy
bę sudaro: tuntininkas VI. Pau
ža, vyr. skiltininkas A. Stat
kus, paskautininkis R. Ališaus
kas, paskautininkis Ed. Druskis, 
Kap. Keturakis, vyr. valtn. Pr. 
Zundė, ir E. Šeštokienė. 

Liubeke skautų draugovėms 
vadovauja: Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštienės Birutės—skilt 
Emilija žiedienė, Vytauto Di
džioj o—vyr skilt. Br. Springe 
lis, Didžiojo Lietuvos Kunigai
kščio Kęstučio—skilt. St. Če
ponis, Šarūno—skilt. K. Bra

žinskas, juros skautų laivui— 
paskaut. R. Ališauskas, jaun. 
skaučių—skilt. Jarošekaitė, Vai
dilutės—skilt. M. Indreikaitė, 
jaun. skautų—paskilt. Stepas 
Vaitkevičius. 

Taip pat Hamburge susior
ganizavo Lietuvių skautai. Skau
tas globoja Maj. L. Virbickas 
ir Falkendorfo Lietuvių stovy 
klos komiteto pirmininkas A 
Rimkevičius: 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

JONAS G. 
POL.TER 

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 
Telefoną* POtomac 6899 

.Lakeland, Fla., miestelio ma
yoras pats apvalo eratviu lem
pas, norėdamas užlaikvti savo 
miesteli švariu, kai darbinin
ku negali gauti. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 1-mo skyriaus susirin

kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Kovo 1, Dirvos re
dakcijoje, nuo 8:15 vai. Nariai 
prašomi dalyvauti, ir kas nori 
tapti nariu mielai kviečiamas 
atsilankyti. Valdyba. 

PASMERKS SLAP-
TUS JALTOS PA

ŽADĖJIMUS 

•DABAR lėktuvais skersai 
Amerikos kontinentą perskren-
dama per 7 valandas. " Seniau, 
šimtas metų atgal, jaučiais 
traukiamais vežimais perva
žiuoti truko 7 mėnesius. Kai 
jau pradėjo^ eiti traukiniai 
nuo Atlantiko iki Pacifiko nu
važiuoti ėmė 7 dienas. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa- f 
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Pranešimai iš Washingtono 
sako kad Kongrese pradeda iš
kilti reikalavimai atmesti Pre
zidento Roosevelto slaptas su
tartis ir pažadus duotus Stali
nui Jaltoje. 

Senato ir Atstovų nariai sa
ko tai gal bus reikalinga pada
ryti apsaugojimui Amerikos 
vardo ir garbės. 

Senato ir Atstovų Užsienių 
Reikalų Komiteto nariai tikri
na kad joks Kongreso aktas, 
leidęs Prez. Roseveltui vykdy
ti karą, negalėjo suteikti jam 
teisės apeiti Konstituciją ir at
imti iš Senato išimtiną teisę 
daryti sutartis su kitomis val
stybėmis. 

Atstovas John M. Vorys (R. 
iš Ohio), narys Užsienių Rei
kalų Komiteto, pareiškė kad 
tarp Republikon^ ir Demokra
tų atstovų kyla reikalavimas 
kad Senatas apgintų savo tei
ses pažemintas Jaltos sutarčių 
pavyzdžiu. 

"Jalta stovi plikas ir nepa
teisinamas pavyzdis nereika
lingai purvino, negarbingo par
davimo Kinijos teisių už Kini
jos akių. ir aiškus išstatymas 
j pavojų Amerikos saugumo 
pavedant Rus 'j ai nekurias pa
čias strategiškiausias pasauly
je žemes", pasakė Vorys. 

•SUOMIJA, maža šalis, ga
bena Rusijai laikraštinį popie-
rį, kurio Rusai patys nepajie-
gia pasidaryti pakankamai. 

The May Co's 
Mes Duodam ir Iškeičiam 

\ Eagle Stamps 

¥) 

CANNON 

TOWELS 
t 

Gražių Spalvų 

38c 
Gražus ir praktiški ... tokie 
rankšluosčiai kokius ji|s mėg
state. Stori, minkšti, gerai su
gerianti vandenį ... su Can
non ženklu patikrinimui rūšies 
ir ilgo dėvėjimo. Žalios, mėly
nos, pyčės ąrba rožinės spalvų 
su langučiais arba visai balti. 

(Tik po 4 vienam pirkėjui— 
Telefonu ar {Taštu Užsakymai 

Neišpildomi) 

ŠILTI "CANNON" 
BLANKETAI 

Iš 50% vilnos, 50% Z.98 
vatos, šilta ir tvirta . 
kombinacija. Rožinės, cedro, 
žiemis rožės, apricot spalvų 
su rayon satino apvadais. 
Mieros 72x84 colių. 

GERŲ PLUNKSNŲ 
PAGALVĖS 

Gerai prikimštos po 1.49 
minkštom vištų plun
ksnom, patogiam miegoji
mui. Impilai tvirto gėlėto 
margo audimo. Mieros 21x 
27 colių. 

y *&' 

GERI JACQUARD 
UŽTIESALAI 

Tikrai puikios! Dary- A.98 
tos ir "Fieldcrest". Ge- ^ 
ra i tvirtai austros jacquard 
pavyzdžių. Jos nesiglamžo. 
Lengvai skalviasi. Rožines, 
žalios ar mėlynos. Pilno di
dumo tiktai. 

LINENS & DOMESTICS 

ŠTAI KAS -JNSŲ 
MAUDYNEI 

Geros rūšies rayon po J^.94 
tąffeta kuris neper- * 
Šlampa, Tvirtas. RožinSsi, 
šlampa ir tvirtas. Žalios, ro
žinės, mėlynos, aukso, yyčės 
ar baltos bržliuotų spalvų. 

Pritaikytos langinės 4.98 pr. 

KETVIRTAS AUKSTAS 

žiemą ar pavasarį 
maloniausias skaitymas -

Prenumerata metams vis $ 
KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

M 

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

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

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

ii 



Raud. Kryžiaus Vajus 

Y«» RED CROSS 
must carry on 

Taupo Pinigus 

1946 FUND CAMPAIGN 

Greater Cleveland Chapter Ame 
rican Red Cross Fund vajus šymet 
prasidės Kovo ] ir nuskirta šioje 
apielinkėje sukelti $1,608,000. Dar
bą vadovaus apie 15,000 liuosnorių 
vyrų ir moterų, padarymui to va
jaus pasekmingu. 

Aukokit Raudonajam KryAtti Ir 
šymet, kaip attkodfcvot kitais Me
tais. 

NEPRIKLAUSOMY
BĖS MINĖJIMAS 

NEW YORKE 

MIN. ŽADEJKIS IR KONGK. 
FLOOD Už WILLIS-KELLY 

REZOLIUCIJAS 
Šymet New . Yorko Lietuvių 

Tarybos ruoštas Lietuvos Ne
priklausomybes minėjimas Va
sario 17, Webster Hall, New 
Yorke, galima skaityti pavy
kusiu tik dalyvių skaičium, nes 
atsilankė per tūkstantį publi
kos. 

Neigiamoje pusėje galima 
suminėti perilgą puspenktos 
valandos, vietomis gana nuo
bodų ir varginant} programą, 
silpną jo vadovavimą ir svar
biausia — tai kad permaži re
zultatai pačiam tikslui. Lietu
vos vadavimui. 

Nežiūrint nei kad pats die
nos principinis kalbėtojas Kon-
gressmanas Flood žodis žodin 
citavo Kelly rezoliuciją savo 
kalboje ir akcentuotai ragino 
daryti į Amerikos vyriausybę 
spaudimą per Amerikos Kon
gresą, reikalaujant kadv Kelly-
Willis rezoliucijoje išdėstyti 
punktai — punktai pagrysti 
Atlanto čarteriu, punktai ku
rie reikalauja kad Amerikos 
prezidentas ir State Depart-
mentas priverstų Rusų okupan
tų kariuomenę ištraukti iš Lie
tuvos, kad ištremti Lietuvos 
gyventojai butų grąžinti, kad 
Lietuvai butų duota proga be 
svetimų kišimosi pravesti tik
rai demokratiškus rinkamus ir 
kad tokiais rinkimais pagrysta 
butu įsteigta Lietuvos vyriau
sybe ir Lietuva butų pakvies
ta i United Nations Organiza
ciją; nors jis ir apleido smulk
meną, neįvardino rezoliu c i j ų 
autorius ir rezoliucijų nume
rius, — bet jis tą iškėlė ir* ra
gino mus to reikalauti. 

Ir nežiūrint kad pats Lietu
vos Ministras p. žadeikis sa
vo kalboje pabrėžė labai aiškiai 
tų rezoliucijų svarbą, ir ga
ilaus, nežiūrint kad ir pačioje 
rengėjų paruoštoje rezoliucijo
je, kurią susirinkimas vienbal
siai priėmė ir kuri taps pasių
sta Amerikos vyriausybei, tie 
patvs Kelly-Willis rezoliucijų 
punktai savoj redakcijoj buvo 
pakartoti, — Tarybos vadovy
bė vis tik ignoravo ir savo žy
mių kalbėtojų raginimą ir apie 
tas rezoliucijas publikai nei žo
deliu neprisiminė ir neparagino 
rašvti laiškus į kongresmanus 
ir senatorius už tas rezoliucį-
jžlS* 

Čia yra moralinis Lietuvos 
N e p r i k l a u s o m y b ė s  m i n  ė j i m e  
nepasisekimas. Tas sudaro pun
ktą Lietuvos laisvinimo bylo
je Lietuvos nenaudai ir Rusi
jos naudai. . 

Taigi ir mūsiškiai tarybimn-
kai, kaip ir Chicaginiai, nei
giu vienintelį tikrą ginklą ko
voje už Lietuvos gelbėjimą, 
vien tik dėlto kad ne Taryba ji 
p a g a m i n o .  . . .  

Mažiems žmoneliams ju gru
pes kromelis mat svarbesnis 

pačią Lietuvą. Jiems ge-
fiau lai Lietuvos reikalas pra
laimi, bi tik jų partijos inte-
rętmi nenukentėtų. 

P. Klinga* 

Vaizde parodoma gudrus  ber
niukas, Larry, Marsh, Brigh
ton, Mass., kuris nuėjęs trauk-
ties, prisirišo siūlą prie du
rų ir danties, ir skambina dan
tisto ofiso duris, kad tas ati
darydamas, ištrauktų jam dan
tį — be užmokesnio. 

PAJ IEŠKOJIMAI 
Jieškomiejl ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi |: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y. 

arba 
Consulate of Lithuania 

• 3© N. LaSalle Street 
Chicago 2, 111. 

M A R G U T I  S  
Skaitykit "Marguti", komp, 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kama 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit Vielią 
numerį pamatymui. MA R G U T I S  

#755 So. Western Ave. 
Chicago, 111. 

Nemonienė - Nemonis, Zofija 
gyvenusi Cleveland, O. 

Noreikienė-Girdzijauskaitė, O-
na, po antru vyrus Zienienė. 
kilusi iš Kalupio k., Vadžgirio 
par. 

Norkūnai, Petras ir Antanas 
sur.ųs Marijos Norkunienės. 

Norkūnas, Domininkas. 
Norkunienė-Gaižutytė, Mari

ja, gyvenusi Brooklyn, N. Y. 
Obelienius, Kazys, Amerikoj 

žinomas kaip Charles Obelienius 
gyvenęs Collinsville. 

Orinaitė, Mari ja, kilusi iš Žir-
niskiu k., Igliškėlfoj V., Marijam
polės a. 

Padvarskis, Ignas, kilęs iš 
Titonių k., Linkuvos v., Šiau
lių a., gyvenęs Chicagoje. 

Pakšys, Antanas, kilęs iš El-
niškių k., Alizavos par. 

Paškauskai, Antanas ir Ona 
Klevinskaite. Pastaroji kilusi 
iš Lauckaimio k., Kybartų v. 

Paškauskienė-I -iškevieiutė, Ur
šulėj kilusi iš Pažerio k., Al
vito v., Vilkaviškio ap. 

Paulauskas, Petras, iš vykęs 
iš Klaipėdos apie 1922 metus 
ir gyvenęs Washington, D. C. 

Pe( iulionytė, Stasė, kilusi i į 
Šerkšnių ir gyvenusi Dockių k., 
Kairių v.. Šiaulių a., o atvyku
si Amerikon Chicagoje pas dė
dę šerkšnj. Jos ištekėjusios 
pavardė nežinoma. 

Petraškas, Juozas, kilęs iš 
Alytaus ap., ir gyvenęs Bos
ton. Mass. apvlinkėje. 

Petrikienė, Emilija, kilusi iš 
Gindvilių k., Kupiškio v., Pa
nevėžio a. į J. A. V. išvykusi 
1929 ir gyvenus New Yorke. 

Polekauskai (Poulakowski). 
Boleslovas, Antanas ir Juozas, 
kile iš Suvalkų ap. 

Čranckevičiu's, Jurgis Ameri
koje žinomas kaip George Fran
kus, prieš 1939 m. gyvenęs Chi
cagoje. 

Račys, Juozas, gyvenęs New 
Yorko valstybėj, spėjamai Am
sterdam, N. Y. 

Ramančauskas, Juozas, ar jo 
šeimos nariai. 

Raupeliai-Ripp, Aleksandras 
ir Kazimiera, gyvenusi Brook
lyn, N. Y. 

Rimulaičiau Stanislovas ir 
Juozas, sunus Tado. kilo iš Kle-
navos k., Kelmės v., Raseinių 
ap. 

Rimulaitis, Boleslovas, sunus 
Tado, kilęs iš Elenavos k., Kel
mės v.. Raseinių a. 

Ripp-Raupelienė. Kazimiera, 
Pranciškaus ir Adomo Norvai
šų duktė, kilusi iš Kėdainių ar 
Panevėžio ap. ir gyvenusi Broo
klyn. N. Y. 

Rokui/ienė. Stefanija, gyve
nusi Chicagoje. 

Rukl^vičiai, išvykę iš Kel
mės prieš 20 metų ir pradžioje 
gyvene Kanadoje. , • . •.;,.? 

Ruk*;telienė, Mari Ta, "gyvenu 
si 3111 Ęiple St., (?). Chicago 
je. 111. 

Rulis, Adolfas, surtus Kazi
miero, kilęs iš Vabalių k., Bai
sogalos v., Kėdainių ap. 

Ruzgai, Benediktas ir Stasys, 
gvvene Chicagoje. • 
' Rukuižienė, Morta, gyvenusi 

Amsterdam, Nv ̂ u 

Sagaitis. Juozas, kilęs iš Ku~ 
tiškių, Dotnuvos ap., iki 1985 
gyvenęs Chicagoje. ! 

Sakalauskas, Vytautas, sunus 
Jono, gimęs Amerikoje, bet iki 
1929 m. gyvenęs Lietuvoje, o 
atvykęs Amerikon iki 1938 m. 
gyveno Philadelphia, Pa. 

Sakalauskas, Edvardas, sunus 
Mykolo. 

Saleckienė-Lukminaitė, Kazi
miera, Laurino dukė iš Stepon-
kaimio, Betygalos v., gyvenusi 
Grand St., Brooklyn, N. Y. 

Salekeris, Henrikas, gyvenęs 
Cleveland, O. 

Schaulat, Christ., sunus Si-
mano, kilęs iš Burgaiuių k., 
Kiduliu v., šakių ap. 

Seliestijonytė-Teten, J u ss ė, 
duktė Stasio, kilusi iš Jukniš-
kės k., Kelmės v., Raseinių a., 
gyvenusi New York, N. Y. 

Senienas, Matas, sunus An
tano, kilęs iš Vaivadiškių, Uk
mergės ap., gyvenęs New York. 

Sišovienė-Vinogradaitė, Lena, 
apie 45 metų, kilusi iš Drupių 
k., Skuodo v., Kretingos a., gy
venusi Chicagoje. 

Smetonienė, B., gyvenusi 421 
Sriydam St. Brooklyn, N. Y. 

Soročka-Soroka, Juozas, gy
venęs Youngstown, O. 

Spilingiai, Vladas ir Marė, 
gyvenę Cumbola, Pa. 

Stakenas, Mykolas, kilęs iš 
Gajumi k., Biržų v. 

Stasiūnas, Vaclovas, gyvenęs 
68 Marijer (?) St., Brooklyn, 
N. Y. 

Staškus, Pranas, gyvenęs 'B 
Vincent St. (?) New York, N. 
Y. 

Stukai, Jonas ir Rudo 1 f a s, 
kurių pirmasis yra gyvenęs 
Chicagoje, o antrasis — Mon-
trealyje. Jie kilę iš Kandrėnė-
lės k., Skapiškio v., Rokiškio a. 

Sagonas, Jonas, kilęs iš Šiau
lių ap., ir gyvenęs Brooklyn, 
N. Y. ar Pittsburgh, Pa. 

Šikidansas, Leonas, kilęs iš 
Naumiesčio, Tauragės ap., gy
venęs Chicagoje. 

Šimkuvienė-Staugaitytė, Ma
rija, duktė Vinco, kilusi iš ža-
liškės k., Griškabūdžio v.r šakių 
ap., gyvenusi Cicero, 111. 

Šniuika, Juozas, kilęs iš Pil
viškių k.. Kurklių v., Ukmer-
gės ap. . 

a\aigždienė, Ona, gyvenusi 
Chicagoje, 111. 

Tamošaitis, ar Tarnu š e t i s, 
Adomas, kilęs iš Smilgių par., 
Naurašiliu kaimo. Gyvenęs Chi
cagoje. 

Tamošiūnas,' Jurgis, s u n u s 
'Petro, kilęs iš Vilniaus k., Ku
piškio v., Panevėžio a., gyve
nęs Kenosha, Wis. 

Tamošiūnas, Jurgis, kilęs iš 
Rukonių k., Fanevežio ap., iš 
Lietuvos išvykęs Argentinon, 
bet spėjama kad persikėlė j 
J. A. V. 

Teten-SebesĮijonytė, J u z e, 
duktė Stasio, kilusi iš Jukniš-
kės k., Kelmės v., Raseinių a., 
gyvenusi New York, N. Y. 

Tomkus, Kazimieras ir jo 
vaikai Vincas bei Dora. 

Tumienė-Dambrauskaitė, Jad
vyga. gyvenusi New York ir 
1938 m. su savo dviem duk
terim lankėsi Lietuvoje. 

Urbonienė, T. ir jos sunus 
Aleksandras. Motina iš Lietu
vos išvykusi 1923 m., Ameri
koje ištekejo antrą kartą su
nus išvvko Amerikon 1930 m. 

Vaičiulis, Juozas, gyvenęs 
Worcester, Mass. 

Vaičiulis, Mykolas, kilęs is 
Tu bin i u k. 

Valentinas, Boleslovas, gyve
nęs. Chicagoje, III. 

Varnienė-Jankauskaitė, lekle 
kilusi iš Skapiškio. # 

Viktaravičiai, Pranas ir Ka
zys, gyvenę Brooklyn, N. Y. 

Vildžiūnas, Juozas, 
Viliaudas, Antanas. 
Voytinsky, Vladimir, 1946 m. 

gvvenęs Washington ir dirbęs 
Statistikos Įstaigoj. 

Vyšniauskas. Kazimieras, gy-
venes Chicagoje, 111. 

Zaleskienė-Povilaitytė, Mari
ja ir jos dukterys Bronė ir Vik
torija. . 

Zienienė - Noreikienė -uirclzi-
jouskaitė, Ona, duktė Antano, 
kilusi iš Kalupio k., Vadžgirio 
P511*' .. _ 11-1-žalimienė-žilvytytė, Jute, Ki
lusi iš Mozgaigalio k., ir gyve
nusi Chicagoje. 

Žarumbaitė, duktė Jono. ki
lusi iš Pustakicoiio k., Žaslių 
v., Trakų ap. 

Žilėnas, Kazy*, Myko-
'o, kilęs iš Vaišniunų k., Igną* 
lino v., Švenčionių ap. 
*>436 Lituamca Ave., 

:v  
fcivelyte, Petronėlė, 

Iglinkos k., Jeveravos 
jampolės a. 

CHICAGO, ILL. 
A. A. KAZYS IR MELANIJA 

RUGIAI 
šioje didžioje i&mėrikos Lie

tuvių kolonijoje netaip senai 
gyveno bene visiems Chicagie-
čiams žinomi Kazys ir Melani
ja Rugiai. Jie kitados gyveno 
Brooklyn, N. Y., bet didžiąją 
dalį savo gyvenimo praleido 
Chicagoje. 

1944 metų Sausio 2 d. atsi
skyrė su šiuo pasauliu Kazys 
Rugis. Jis paėjo iš Kvėdarnos? 
Žemaitijos. 

Dabar, Sausio 7 d., mirė Me-
'anija Rugienė. Abu iie am
žinai ilsisi šv, Kazimiero kapi
nėse. Melanija Rugienė kilus 
Igliaukoje, Marijampolės aps. 

Paliko jie sunų ir marčią 
Rugius ir anūką, dukterį mo
kytoją Aldoną Bulotienę su 
dviem dukterimis, jos vyras, 
Inž. Bulota dabar kra kanki
namas Sibire, nes negalėjo iš 
bolševikų pabėgti. 

A. a. Rugienės brolis yra ži
nomas Kun. M. Krupavičius, 
dabar esantis tarp pabėgėlių 
Vokietijoje. 

A. a. Rugiai abu buvo prak
tikuojanti katalikai, bet geri, 
darbštus Lietuviai patriotai, 
pašventę savo laiką ir pinigą 
tautos reikalų parėmimui. 

A. a. Kazys Rugis buvo ti
piškas drąsus Lietuvis, jis tu
rėjo daug energijos ir reikale 
gana pilietiškos drąsos pasaky
ti savo vienminčiams jeigu jie 
tą ar tą negerai darė. Jeigu 
reikėdavo aukų visuomenės rei
kalams tai Rugiai būdavo pir
mutiniai; iškaščiai važinėjimui 
Lietuviu visuomenės reikalais 
Rugių niekad neapsunkino. Jie 
priklausė prie kelių Lietuvišku 
organizacijų ir prie šv. Myko
lo parapijos. 

A. a. Kazys Rugis burvo uo
lus unijos darbuotojas, daug 
dirbęs už darbininkų teises, bu
vęs unijos valdybose ir biznio 

Laivų Darbininkai Balsuoja už Taikymąsi AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

Pastreikavę 10 dienų, New Yorko uosto 400 t raukiamujų 
laivų darbininkai nutarė gryžti dirbti, o tarybas su laivų sa
vininkais na vedė savo unijos viršininkams. Vaizdas parodo 
narius suėjusius prie savo unijos ofiso balsuoti už gryžimą į 
darbą. • ^ ; 

agentu Brooklyn, N. Y.. Jisai 
darbavosi rubsiuvių unijoje. 

Verta pastebėti kad jų duk
tė mokytojas Aldona Bulotie
nė parvažiuodama iš Lietuvos 
parvežė žemės nuo Biru tos kal
no. Tėvai dar gyvi būdami 
prašė kad jiems numirus ta že
mė nuo Firutos kalno butų įdė
ta į jų kapus. Seniukai dažnai 
svajodavo kai bus geresni lai
kai jiedu važiuos Lietuvon pa
viešėti, bet ypatingai a. a. Ka
ziui Rugiui neteko tos laimės 
atsiekti. Irai jiedviem buna 
lengva šios šalies žemelė. 

H. F. Simons-Simokaitiis. 

VOKIEČIŲ ŠELPIMAS 
Prezidentas Truman paskel

bė planą kuriuo iš Amerikos 
galima teikti pagalbą Vokieti
jos žmonėms Amerikos okupuo
toje zonoje. 

Prezidentas nurodo 11 orga
nizacijų šioje šalyje per kurias 
galima siųsti aukas pinigais, o 
jos supirks maistą ir rubus ir 
kitas reikmenis persiuntimui 
nukentėjusiems Vokiečiams. 

Tiesiog savo giminėms siųs
ti pagalbą Amerikos Vokiečiai 
dar negali. * 

Sausio 26 d. apsivedė musų 
patriotų Ant. Barauskų duktė 
Paulina su K. Kazlausku, iš 
Clevelando, kuris tik ką gry-
žo iš kariuomenės. Jis yra ge
rų Lietuvių sunus. šliubas at
sibuvo buvusioje Lietuvių šv. 
Petro bažnyčioje, dalyvaujant 
jaunavedžių giminėms ir drau
gams. 

Kazlauskai ir Barauskai'vi
sada remia Lietuviškus reika
lus, prisidėjo gausiai aukomis 
prie Akrono Lietuvių bažnyčios 
senesniais laikais. Linkėtina 
kad ir jaunavedžiai butų geri 
Lietuviai, kaip ir jų tėvai. 

Ubartas išvažiavo į Arizona 
valstiją, žada ten pirkti ukę. 

Vladas Vasiliauskis, žinomas 
kaip muzikantas, susižeidė, gy
dosi ligoninėje. 

V. Rudienė, ilgai prabuvus 
ligoninėje sirgdama, pagaliau 
gryžo namon ir palengva svei
ksta. 

Laimingai sveiki sugryžo iš 
kariuomenės p. Bernatavičių 
abu sunai, Barauskų sunus An
tanas, Lukoševičių sunus Juo
zas, ir Janickių sunai. 

Poni Gaškienė gavo liūdną 
laišką iš Lietuvos, rašo kad 
jos motinėlė mirė, ir Azijatai 
bolševikai nužudė jos brolį. 
Štai ko susilaukė musų Lietu
va: jon jsibriovę banditai žu
do musų brolius ir seses. 

Alberto Daukinčio sunus pa
sidavė liuosnoriai Amerikos 
kariuomenėn. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
28 metų sukakties minėjimas 
atsibuvo Vasario 24. Dalyva
vo ir keli Clevelandiečiai. Pro
gramą vedė J. Ramoška. 

Kalnas. 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

— tM 

gyvenęs 
Otiicago-

si iŠ 
Mart. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Aven#§ 

Waterbury, Confi. 
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KAINŲ KILIMAS, kas 
KYLANČIOS KAINOS, kurios 
nuo 1939 padidino pragyveni
mą Clevelando srityje 30%* 
taipgi žymiai pakėlė elektros 
patarnavimo teikimo kaštus. 

Bet, the Illuminating Com
pany po senovei teikia elektrą 
namų reikalams už žemą prieš 
karinę kainą fvestą 1940 me
tais 

Sulyg tų kainų, juo daugiau 
naudojiesi geresniais šviesos ir 
elektros padargais, tuo dau 
iriau elektros gauni uz savo pi-
mgus. 

Bėgyje praeitų šešių metų, 
kai pragyvenimo kainos pakirs 
30'f, vidutinė kaina už vienetą 
elektros teikiamos namų rei
kalams nupigo 15'i—ir vis d&r 
eina pigyn 

šiądien * musų kostumeriai 
vidutiniai gauna 18' ̂  daugiau 
elektros už eavo pinigus negu 
gaiidavo šeši metai atgal 

'y'' ̂  

Skaitlinės it U. S. Bureau of Labor ConsUir 
Price Ir«tex, buvusio Cost of Living; Influx 
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Red Aggression 
MIIVIM' YOU Know . . .tyO^my 

Rep j final and absolute control vest
ed in the political bureau of 
14 members, of which Stalin 
is one. The Russian concept 
is completely opposed to free
dom, he said, with leaders tax 
exempt, receiving discounts in 
retail stores of as much as 60 
per cent and enjoying- other 

j privileges not accorded the av
erage man. 

In its expansion program," 

Naujos parapijos šv. Cecilijos bažnytinis choras. Sėdi klebonas Kun. J. Angelaitis, šalia 
jo, kairėje, vargoninkė Reginrla Brazaitis. 

Teatras, Koncertas ir 
Šokiai Nauj. Parapijoj 

Naujos Parapijos šv. Otili
jos bažnytinis choras šį sek
madieni, Kovo 3, parapijos sa
lėje parengė savo metinį vaka
rą. Statys komędiją "Netikė
tai".' Po to bus gražus koncer
tas: dainuos solistai, bus due
tų, kvartetas ir visas choras. 
Po programo bus šokiai. 

Vaidinime roles atliks šie: 
Našlės ūkininkės — v'eronika 
Katkauskienė; jos dukters — 
Lillian Aleksa; JŲ tarno — V. 
Jurgelis; Kūmos — Marijona 
Trainauskaitė; Dėdės — Vik
toras Amšiejus; Tarnaitės — 
Nellie Mikelonis; Maušos — 
Jonas Derus. 

Koncerto dalyje dainuos so
lo, duetais ir kvartetu: Stella 
Malonis-Kvasny; Helen Garnis, 
Vaclas Jurgelis; vyru kvarte
tas: Benediktas Derus, Ado
mas Derus, V. Jurgelis ir Juo
zas Brazaitis. Trio: H. Garnis, 
Florence Derus ir Lillian Alek
sa. 

Tai bus paskatinis parengi
mas prieš užgavėnes. Kviečia
mi visi parapijos rėmėjai ir iš 
karo gryžę veteranai atsilanky
ti, tuomi paremsit naujos Važ
nyčios varpu fondą. Pradžia 
bus 6:30 vai. vakare. 

Kviečia Klebonas ir 
šv. Cecilijos Baž. Choras. 

Muliolis Kandidatas į 
20-to Distrikto Kon

greso Atstovus 
1&W 

/ 

1946 Auto Lisence 
Gausit Dirvos Ofise 
Pradedant Kovo 1 

Ir švmet, pradedant Kovo 1, 
galėsit gauti savo automobilių 
1946 laisnus Dirvos ofise. 

Gub. Lausche vėl paskvrf 
Oną Karpienę Deputy Regis
trar šiai apielinkei, bet galima 
čia laisnus pirkti iš visu mies
to daliu ir apielinkių. 

Kadangi Kovo 31 bus sek 
madienis, paskutinė diena įsi
gyti 10-16 numerius bin Kovo 
30, šeštadienis. 

LAIŠKAI NUO PABĖGĖLIŲ 
Dirvos redakcijoje randasi 

laiškai nuo pabėgėliu šiems: 
Juozui Malinauskui 
Dr. Pranui Matulaičiui 
Juozui Žakui 
Antanui Adomaičiui 
Antanui Kielai 
Jonui Aleknai 
Dr. J. T. Vitkui 
Juliui Šukiui 
Juliui Rubiui 
Onai Jasiunienei ir Paulinai 

žekonienei. 

GUH. LAUSCHE šioms no
minacijoms kampanijos neva
rys. nes tikisi buti nominuotas 
be vargo. Jam nėra jokio rim
to oponento. Keista kad atsi
rado kandidatas Į gubernato
rius, kuris kandidatuoja De
mokratų partijoj, tūlas Joseph 
Torok Jr., grosernės klerkas, 
Youngstowne. 

Tačiau Gubernatorius Frank 
J. Lausche yra kandidatas i tų 
pačią vietą. 

Lt. Col. Joseph P. Muliolis 

Lt. Col. Juozas P. Muliolis 
į yra pirmas gryžęs veteranas 
kuris stoja į dideles politines 

i lenktynes, paskelbdamas savo 
kandidatūrą Demokratų nomi-

! nacijoms j Kongresą ir 20-to 
j Distrikto. 
i Lt. Col. Muliolis, kuris tar-
'navo tris metus užjuryje ir 
[ 100 dienų dalyvavo mušiuose 
; komanduojant Lauko Artileri-
| os batalijoną priešakyje Tre-

rios Armijos žygio per Pran-
; euziją ir Vokietiją, jau patapo 
i pažymi figūra organizavime II 
Pasaulinio Karo veteranų gru
pių Clevelande. 

Paskelbdamas savo kandi
datūrai Muliolis iškelia pagei
davimą kad gryžtanti vetera
nai butų aprūpinti atsakingo
mis vietomis paruošimui šalies 
pokarinio pasaulio. 

"Pergale kuri buvo laimėta 
tokiomis milžiniškomis auko
mis", Muliolis sako, "jau vėl 
perdirbama j buvusio mums ži
nomo pasaulio pavidalą. Seno
ji tvarka užtraukė mano gent-
kartei pražūtingą depresiją ir 
baisų karą, ekonomini neramu
mą ir netikrumą. Tas neturi 
pasikartoti daugiau. Mes tiki-

kime kad jaunimas gali laimė
ti ir palaikyti taiką ir mes no
rime turėti savo balsą apie at-
teities tvarką. Aš patyriau jog 
ugryžusieji kariai rimtai jdo-

.nau.,asi savo visuomeninėmis 
areigomis. Faskelbdamas sa

vo kandidatūrą 20-me Distrik-
te pasitikiu jog aš suteikiu šios 
srities veteranams progą įves
ti veikmenė jų Įsitikinimus ku
riuos jie taip reikšmingai pa
darė apie laimėjimą pastovios 
taikos pasauliui ir keturias lai
sves namie. 

*4Mes pasitikime jog parei
ga guli ant šio karo veteranų, 
jų šeimų ir jų draugų parodyti 
pagyvėjus} politišką susidomė
jimą kitiems elektorato daly
viams. 

"Tai buvo veteranai kurie į 
atliko kariavimą — ir kartais 
mirė už taiką, darbus ir lais
vę. Niekas nėra taip suįdomin
tas musų pokarinės visuome
nės gyvenimu kaip veteranas. 
Mes nuoširdžiai trokštame tu
rėti galimybę suteikti šaliai 
tokią vadovybę kokios jai bū
tinai reikia," sako Muliolis. 

Muliolis, kuris yra 32 metų 
amžiaus, gimė ir augo toje St. 
Clair Avenue sekcijoje kuri 
pragarsėjus kaip namai Guber
natoriaus Frank J. Lausche. 

Muliolis baigė Cathedral La
tin High School ir Ohio State 
University. Pirm įstojimo, mi-
litarinėn tarnybon jis tarnavo 
keletoje valdiškų vietų. 

Sugryžęs iš tarnybos stojo i 
insurance ir real estate biznį 
su savo tėvu ir broliu, po var
du General Underwriters Agen
cy, su ofisu 6606 Superior ave. 
Jis yra vedęs, turi žmoną ir 
trijų metų sūnų; gyvena 32J 
Dalwood Drive. 

Lt. Col. Muliolis būdamas 
užjuryje dalyvavo penkiuose 
dideliuose žygiuose. Jis apdo
vanotas Soldiers Medal. Bronze 
Star and Cluster, ir ETO. Am
erican Defence, ir Victory rib
bons. Jis tarnavo 14 mėnesių 
Islandijoje. 

Su savo dalimi jis išlipo Nor
mandijoje D-Dienoje, dalyvavo 
prasiveržime prie St. Lo, ir bu
vo priešakyje Gen. George S. 
Patton's žygiavimų Metz ap
gulime, Battle of the Bulge, 
perėjime per Reiną, likvidavi
me Ruhr iškyšulio, ir galuti
name Vokiečių pasidavime Če
koslovakijoje. 

.'Mundt Predicts 
That Russia Will 

Strike 
Military intervention by Rus

sia in Turkey, Iran,' or some 
other adjoining country within 
four months unless the TVuman 
administration adopts a firmer 
policy toward the Stalin regi- . . , 
_ M v * j * i u Mundt said, "Russia has adopt-rne was predicted yesterday by e() Jhree ^rmu|a5; First anj, 
Rep. Karl E. Mundt (R. S. D.) preferred is absorption^ as in* 
in an address before the Execu
tives Club of Chicago in Hotel 
Sherman^ 

"The policy of appeasement 
we have carried out from Yal
ta down to the present is the 
surest way to get involved in 
war with Russia," Mundt as
serted. 

Russian leaders are confi
dent to the point of conceited 
cockiness, the South Dakota 
congressman said; they are 
convinced Russia made the pri
mary contribution to allied vic
tory and are embarked on an 
expansion program that can be 
checked only by abandoning 
aopeasement in Washington, D. 
C. 

Lithuania, Latvia and Estonia: 
second is adoption, by putting 
adopted sons in authority to 
pave the way for absorption, 
as in Poland, Albania, and Yu~ 
goslavia, where the program ig 
nearly complete; third is assim
ilation by sending in political 
and economic missionaries, as 
is done in Czechoslovakia, Ro
mania and Bulgaria. , 

Reds to Attack only Weak 
With all their confid e n c e, 

Mundt said, Russian leaders 
realize five important deficien
cies, including lack of atomic-
bombs, inadequate navy, an ar
my lacking mechanization, an 
antiquated air force, and lack 
of machine tools. 

"No country lacking all theso 
is going to court trouble with 
a country that does possess 
them," he said. Mundt deman
ded that "without delay we 
discontinue our silly and suici
dal double standard political 
morality" which permits Rus-

WB'CAN RED CROSS 

RED CROSS WOGkEKS GAVE ASSISTANCE 
IN Z60 OlSASTEeS LAST YEAR AT A 
COST OF ALMO*T • 3.600,000. 

i. 

FTED ceoss VOLUNTEERS WHO 
PRODUCED 2.362.9(4,000 SURGICAL. ( 
DRESSINGS FOR. THE ARMY ANO NAW 
FROM JULY 1.1941.TO JUNE 30,1945, " 
ARE NOW MAKING SUCH ARTICLES 
=OR THEIR LOCAL HOSPITALS 

RED CROSS MOTION PICTURES 
LAST YEAR SHOWED TO 

AUDIENCES TOTALING MORE THAN 
15,000,000 SERVlCTHEN AND WOMEH 
ENOUGH TO FILU THE YANKEE 
STADIUM IN NEW VORK. 209 TIMES 

CANADIANS ACT BY 
PASSING RESOLU

TIONS 

PADĖKA 
Šiuomi išreiškiu savo nuošir

džią padėką sąryšyje su mir
timi mano žmonos, Elenos, vi
siems kurie kuo nors prisidėjo 
prie jos laidotuvių. Ačiu kle
bonui ir kitiems kunigams už 
pamaldas; draugams ir gimi
nėms už mišias, už gėles, už 
lankymąsi š^^v^nyse ir paly
dė i imą į kapijies. 

Pagaliau ačiu grabnešiams 
ir Aldonnai Wilkelis už prie
lanku pasitarnavimą prie palai
dojimo. 

Klemensas Urbšaitis. 

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

OFFICIAL 

ANTANAS ZAI.OGA prane-
ša savo draugams kad jis apsi
gyveno antrašu 1946 E. 79th 
st., kur reikale galima ji pa
siekti. 

DEL įvairių nesusipratimų, 
Clevelande šios savaitės pra
džioje nedirbo apie 20,000 dar
bininkų įvairiose dirbtuvėse. 

Dar tebestreikuoja 7.000 G. 
M. darbininku Fisher Body ir 
ir kiti streikai. 

946 Auto License Bureau 
Dirvos Ofice—6820 Superior Ave. 

Atdara nuo 9:00 ryto iki 9:00 vak. 
March 1 iki $0. Ateikit anksti. 

Anna Karpius—Deputy Registrar 

Friends of U. S. Discredited 
Mundt charged the "pusilan-

imous policy dictated by do
mestic. political expediency" al
ready has cost this country 
its best friends in Russia; men 
who warned that the United sja 0pen consul offices in 
States would not bow- to Rus-1 country but excludes the 
sian demands have been so American consulates in Russia; 

.i. ^ °ur cowardly grants the Russian embassy in 
attitude that they have lost "Washington second class mail 
influence and in some instances 
have been removed from office. 

Mundt s conclusions were bas
ed on information gained as 
member of a congressional com
mittee that spent two months 
in Europe, half of that time 
in a study of Russia and Rus
sian dominated territory. He 
said the committee investigat
ing united nations relief and 
rehabilitation needs was shown 
only the best of Russian build
ings, factories, and iarms until 
he expressed the opinion that 
"UNRRA should be from Rus
sia to us." 

"Then," he said, "we were 
taken south of the tracks, and, 
I believe, we were the first 
American committee to see how 
most of the Russians really 
live." 

Communist Party in Control 
The old communist concept 

of helping the common man 
has been abandoned in Russia, 
Mundt said, and now the coun
try, completely totalitarian, is 
dominated by the Communist 
rarty of 5,000,000 members in 
a country of 185,000,000, with more than we need theirs." 

ing priviligese but gets none 
for the American embassy in 
Moscow; and permits Russians 
in this country all the free
doms any and all of our citizens 
enjoy, tho none of these privi
leges are granted Americans in 
Russia. 

Urges II. S. - Red Conference 
"And I would like soon to 

see a meeting of the big two 
— Stalin and Truman—with 
the British absent," Mundt de
clared. "They could talk bet
ter man to man and reach a 
better understanding without 
endangering British interests 
in any way. 

"I would want Truman to 
meet Stalin realistically and to 
bargain realistically. If I were 
Truman I would tell Stalin he 
could write his own ticket, but 
whatever ticket he wrote would 
apply equally in America and 
in Russia. Whatever Stalin 
wanted to do in this country 
we would have the right to 
do in his country. And Stalin 
couldn't afford to turn it down, 
for Russians need our help far 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

INCOME TAX 
Jau pildoma ir ką reikia padaryti kiekvienam- kurie tu
rėjo bent ineigų virš $500. šį patarnavimą galima 

gauti 
pas P. P., Joseph ir Bernard Muliolis 

ar jų raštininkę Miss Leonard 
6606 Superior Avenue 

J U O Z A S  P E Č I U L I S  
Išdirha PLIENINES (Steel) VENETIAN BLINDS 

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

darom WINDOW SHADES langams. Prašome visų Lietuvių krei
ptis j mus, o gausite tinkamą patarnavimą. Rašykit atvirutę arba 
skambinkit telefonu, ar tiesiog matykite mus. 

SUN VENETIAN BLINDS 
Call IVanhoe 3956 18609 KEWANEE AVENUE 

ILLTLHHI'IHLILULLUIWII!! 

The Lithuanian League of 
Ca: acta voted at the commem
oration of the 28th Anniversary 
of Declaration of Independence 
of Lithuania to pass the follow
ing Resolutions: 

RESOLUTIONS 
Citizens of the City of Mon

treal, Canada, gathered under 
the auspices of the Lithuanian 
League of Canada at the Lith
uanian Parish Hall, for the 
commemoration of the 28th 
anniversary of the Declaration 
of Independence by the people 
of Lithuania, held on the 17th 
day ol' February, 1946, unani
mously voted: 

To appeal to the Prime Min
isters and the Secretaries of 
State of Canada and the Unit
ed Kingdom, and to the Presi
dent of the United States and 
to press to implement the war
time promises of the Atlantic 
Charter and other policy dec
larations with actual measures 
directed toward creating con
ditions for the restoration of 
the sovereignty and self-gov
ernment of the peoples of Lith
uania, Latvia and Estonia, by 
demanding that the Soviet Un
ion immediately withdraw its 
armed forces of occupation and 
its administrative apparatus 
from the Baltic States, there
by enabling the peoples of the 
Baltic States to form broadly 
representative interim govern
ments ; that, after the with
drawal of the Soviet occupation 
forces direct relief be extended 
to the peoples of Lithuania, Lat
via and Estonia be enabled to 
hold free and unfettered elec
tion; and, finally, that pursu
ant to Chapter II, Article 4 
of the Charter of the United 
Nations, the Republics of Lith
uania, Latvia and Estonia be 
admitted to the United Nations. 
Lithuanian League of Canada 

Antanas Navickas, Pres. 
Leonas Gudas, Sec'y. 
Jonas Duncikas, Treas. 

Basketball Jamboree 

• This Saturday, March 2nd at 
8:00 P. M. the powerful Lith
uanian DuBois basket'oal team 
is playing our own Cleveland. 
Lithuanian basketball team at 
St. George's Auditorium. 

This strong DuBois Team is 
undefeated in its last 30 games. 
This should be very interesting 
for former DuBois rooters who 
are now living in Cleveland. 

The preliminary game will 
begin at eight o'clock sharp, 
the DuBois - Cleveland contest 
at nine. 

S U P E R I O R .  
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbar 

Savininkes 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYtfAi* 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Platinkit Dirvą! 
Išsirašyta galima bent kada. 

Metams $2. Pusei metų $1. 

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

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

Kteanor ir Anthony Budas 
Savininkai 

' . — 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ M 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

] Wilkelis Funeral Home J 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
j PATARNAVIMAS j 
<2 . t 
| 6202 Superior Ay«. HEnderson 9292 Į 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave A t dara Vakar&i* 

VYRAMS REIKMENYS 
VYRAMS ir VAIKINAMS •' 

SKRYBĖLĖS 
KELNĖS 

SWEATERIAI 
ŽAKI ETAI 

D Y K A I  S T A M P S  s u  k o l n u  p i r k i n i o .  I ^ V I f A I  
£ia graiit igkeisti sav* Stamp Books. IV#\I 
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