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CHICAGO Daily Tribune iš
kelia švieson nekuriuos dalykus 
^ryšyje su naujo Valstybes 
Sekretoriaus Gen. Marshallo 
paskyrimu į vietą Byrnes, iš 
ko matyti kad Tribune nepa
sitenkinęs asmeniu kuriam pa
vesta Amerikos užsienių rei
kalu politika vadovauti. 

Pirmiausia, Tribune paste
bi, jeigu nauja užsienio poli
tikos linija bus paimta, paliks 
ant juoko iki šiol Demokratų 
ir Republikonų remta Byrnes 
užsienio politiko, kuri betgi 
užtraukė Amerikai gėdą. 

Tribune iškelia viešumon at- T , , ., . _ _ 
sitikimą su Pearl Harbor ka- Londone atsilankė Pran-
da Japonai atidarė karą prieš ^UZljos premjeras Blum ir 
Amerika, o Gen. Marshall, ku- tarp kitų dalykų suta-
ris žinojo į kurią pusę Japonų rė S.V *?ntų vyriausybe at-
klastos krypsta, nepasirūpino) naujinti seną istorinę mili-
laiku persergėti Pearl Harbor tarinę sąjungą. Tuo budu 

Anglija ir Prancūzija 
Atnaujina savo Sąjunga 

SUTARTIS TAIKOMA APSIGYNIMUI ATEI
TYJE, KAIP SAKO, NUO VOKIEČIŲ 

BLUM APSILANKĖ 
LONDONE 

viršininkus pasiruošti prieš Ja
ponų užpuolimą, o kada prane
šė, tą padarė pačiu lėčiausiu 
budu. 

Prancūzija ir Anglija pa
laikys savo partnerystę ir 
vėl. Blum ir Bevin tikrina 
kad akivaizdoje dviejų ka-

Gen. Marshall buvo patiki- r*i 25 metų bėgyje, kuriuos 
mas Roosevelto asmuo ir žino- i ^9^. ^ valstybės turėjo su 
jo visus Roosevelto planus ku
riais buvo norima U. S. įstuni-, 
ti į karą Anglų pusėje. 

PAGALIAU, Tribune sako, 
Marshall dalyvavo visose Roo
sevelto konferencijose su Stali
nu ir Cruchillu. Jis prisidėjo 
prie visų slaptų pažadų kutie 
buvo padaryti Atlanto konfe
rencijoje, Casablankoje, Tehe
rane, Que'beko posėdyje, ir Jal
toje. Jis todėl neša atsakomy
bę už politiką kuri pagamino 
karą ir tuos vienšališkus ir ne-
konstitucinius pažadus kurie 
nustatė pokarines sutartis. Bū
damas Valstybės Sekretorium 
jis tuo budu paveldės atsako
mybę už pažadus ir politiką 
prie kurių nustatymo jis prisi
dėjo. 

Jo vienatinė kvalifikacija di
plomatijos srityje yra kad jis 
buvo Trumano pasiųstas į Ki
niją sutaikyti Nankino Nacio
nalistų vyriausybę su komunis
tais, bet ta jo misija buvo vi
sai bergždžia. Galimybės kad 
jis gali turėti daugiau pasise
kimo platesnio masto pareigo
se į kurias jis pastatytas yra 
abejotinos. Kriminališki slap
ti sutarimai kuriuos Roosevelt 
padarė ir kuriuos Marshall už 
gyrė ir rėmė nenurodo kad bus 
įsteigta padori taika ir tvarka. 

§ / / 

Bolševikai Visus Vieno
dai Kankina ir Žudo 

Vokietija pernešti, reika 
linga ir dabar toms dviem 
valstybėms apsirūpinti at
eities pavojum. 

Be abejo, ta sąjunga bus 
naudinga jeigu ir sovietai 
bandys vieną ar kitą jų už
pulti. 

Amerikoje, Henry Walla
ce, Stalino draugas, tikri
na kad Churchill darbuo
jasi sudaryti Amerikos-An-
glijos sąjungą prieš sovie
tu Rusiją. . -  ' i n  -r  „'i'  »  

GAMINA UNIJOMS 
VAŽRYTI BILIUS 

REIKALAUJA GREI
TO NUSIGINKLAVI

MO NUTARIMO 

Senato darbo komitetas 
pasiryžęs iki Kovo 1 turė
ti gatavus davinius apie tai 
kokių naujų įstatymų rei
kalinga darbo srityje. 

Darbo komiteto pirmi
ninku yra Sen. Taft. Pra
dedant Sausio 23 bus pra
dėta vieši svarstymai unijų 
santikių. Iki Kovo 1 bus 
patirta kokių įstatymų rei
kalinga. 

Sulyg Lewis paskelbimo, 
angliakasiai dirbs iki Kovo 
31. Tada gali vėl kilti an
gliakasių streikas. 

Lake Success, N. Y. — 
United Nations Saugumo 
Taryboje sovietų atstovai 
verčia Ameriką imtis sku
biai vesti tarybas apie nu
siginklavimą, kai U.-S. at
stovai siūlo tai atidėti iki 
Vasario 4 d. bovietų atsto
vas tikrina esą nėra reika
lo kalbas apie nusiginkla
vimą atidėlioti. 

Sovietų Kusija, kuri da
bartiniu laiku yra bejiegė 
militariškai, nori priversti 
kitas valstybes nusiginkluo
ti, pašalinimui sau pavo
jaus karo su Amerika ar 
Anglija. Tačiau Maskva 
tęs savo užgrobimų politi
ką ir palengva ruošis revo
liucijai Amerikoje, kas bus 
lengviau atsiekti jeigu ši 
šalis bus nusiginklavus ir 
pavedus atomo paslaptį so
vietams per U. N. 

LIETUVOS LAISVES 

TRIMITAS 
Leidžia Lietuvos Šaulių Sąjunga Nr. 4 1944 m. Vasari* 

t a u t a i  p r a n e š a m e ,  k a d  m  i r *  L i e t u v o s  v a l s t y b ė s  p r e z i d e n t a s  

A N T A N A S '  S ' M E T O N A  

Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas 

LIETUVOS PREZIDENTUI A N T A H UI SMETONAI MIRUS 

ITALIJOJE, socialistams 
skilus del kairiųjų socialis
tų pasivergimo komunis
tams, komunistus remian-
tieji socialistai sudarė sa
vo grupę ir tęsia bendra
darbiavimą su šalies išda
vikais. 

Lietuvos Prezidento A. Smetonos paslaptinga 
mirtis sudaro lietuvių tautai skaudų smūgi. Tuo 
metu, kai artėja Europ6je visų pavergtų tautų įš 
laisvinimo reikalas, lietuvių tautai Antano Smeto 
nos asmenybe buvo labai reikalinga. Vieną kartą 
aktingai ir sumaniii jau dalyvavęs Lietuvos atsta
tymo darbe prezidentas Smetona savo politiniu 
patyrimu daug lėmė mūsų^ dabartinėje kovoje dėl 
Lietuvos laisvės atstatymo. Jojo išvykimas iš Lie
tuvos, bolševikams okupavus kraštą, atrodo, ne
buvo joks asmeninis reikalas. Jis jau pačioje ka
ro pradžioje numatė, kaip galės vykti karo eiga 
ir kuo gali baigtis pais karas. Karui prasidėju » 
A. Smetona, nesvyruodamas reiškia nuomonę, kad 
V6kietiįa karo laimėti negalės, todėl Lietuvai teks 
nepasiduoti Josios jtakai ir gundym ms Tuo pa
grindu ir santykiai su lenkais buvo palaikomi to
kie, kurie nesudarytų Lietuvai sunkumų ateity e. 
Išvykęs iš Lietuvos prezidentas Smetona be palio
vos skelbė, kad bolševikų okupacija yra laikinas 
dalykas ir kraštas turės išgyventi antrą vokiečių 
Okupaciją. 

A. Smetona buvo Amerikoje, kaip teisėtas 
Lietuvos prezidentas. J*s buvo vienintelis iš visų 
Pabaltijo kraštų, kuris išnešė Lietuvos valsiybės 
suverenumą k kuris teisėtai galčjo kalbėti jojo 

vardu. "Š a prasme'jis buvo labai nepageidaujamas 
ir vieniems ir kitiems okupantams. Pats kraštas 
gi { jj žėrėjo, kaip j lietuvių tautos atstovą, nssu-
vyliojamą jokiais okupantų pažadais, kaip j asme
nį, kurs atitinkamu laiku stos atkakliai, ginti Lie
tuvos reikalų. 

A. Smetona ilgus metus ^tovėjo Lietuvos Res
publikos priekyje. Tiesa, šj darbą dirbdamas jis 
nevienodai visiems patiko. Suprantama, jojo po
litika šalia draugų turėjo ir priešų. Tačiau per $| 
20 nepriklausomo gyvenimo metų lietuvių tauta 
subrendo politiškai t ek, kad žino tai, ko ji siekia 
jr moka siekti tai, ko ji nori. Lietuvio sąmone 
šiandien yra stipri ir nesvyruojanti. Ji neatsirado 
tokia iš karto, nepriklausomybes metuose išaugin
ta. Ir A. Smetonos darbas čia yra padaręs nema
žą įnašą. 

Tauta liūdi šiandien del A. Smatonos mirties 
Išmintingų žmonių ypatingai reikalinga tada,, kai 
reikia vesti tautai jos išlaisvinimo kovą. Ir 
dar daugiau reikia ten, kur yra leista laisvai reikė
ti tautos vaiią. Ir Smetona nepripuolamai pab
rinko. Ameriką, kur Lietuvos reikalas geriau*#: 
yra suprantamas. Ten jo buvimas ateities LiMfu-
vai būtu būvąs Isbai reikalingas. 

Bokumentas iš 1944 metų, Lietuvos Šaulių Sąjungos leistas laikraštis, kuris pa
rodo kad ir trys metai po Lietuvos Prezidento A. Smetonos išvykimo iš Lietu
vos, protestui prieš sovietų smurtą, jis buvo skaitomas Lietuvos valstybės pre
zidentu. (Apie tai daugiau skaitykit ant 5-to puslapio.) 

Vienas Vokietis politiškas 
nelaisvis, išvežtas su šimtais 
kitų į Rusiją vergų darbams 
1945 metais, dabar sugryžęs į 
Vokietiją apsakė kaip jis su 
600 kitų belaisvių buvo bolše
vikų vežtas kiauliniuose vago
nuose j Rusiją. Iš tų 600 žmo-

BYRNES, iki šiol suda
ręs Amerikos sutartis su 
nekuriomis valstybėmis, jas 
ir pasirašys, kaip su tuo 
sutinka ir Prez. Truman. 

Naujasis valstybės sekre
torius, Gen. Marshall, šio
mis dienomis sugryš iš Ki
nijos užimti savo naujas 
pareigas. 

LENKIJOJE įvyks' pa
stovios valdžios rinkimai šį^ 

AMERIKA davė Italijai se!j™adien-i' Sausio 3 , • 
$100,000,000 kreditų pagel-j V,1Ce Prel?Jel;as, Mikolaj-
Ksiimiii Vai čsii*; ato-Tivinti czyk praneša kad balsavi-bejimui tai saliai atgaivinti } k H k 

savo industriją ir panaikin-į . .u -jL 'asiruose 
ti bedarbę. Taipgi Amen- sluotf^ivJ;n 

ą P ę 

kos valdžia įsakė jurose iš-' ° ; , . . 
plaukusiems laivams, vežu-l .. Komunistai paskelbę kad 
siems grudus j Vokietiją J'.e, vykdo savo nusistatytą 
pasukti i Italiją, nuvežti rinkimams pravesti pro-
^ _ -  -  « /v%imtvin 11* m A/i l l  An 1 

BAIiF VAJUS PRADE-

DAMAS 

ten 50,000 tonų grudų, pa
gelbėjimui sulaikyti badą 
ir riaušes. 

Amerikoje buvo atvykęs 

gramą ir neduos niekam į 
tai kištis. 

Amerikos Lenkai protes
tuoja Washingtonui del to-

ANGLIJOJE praplito di
delis streikas, kuris buvo 
neteisėtas, tačiau unijos va-

nių 184 mirė trumpu laiku nuo dai nesiskaitė su valdžios 

Italijos premjeras de Gas- kių rinkimų, tačiau Ameri-
peri čia pagalbos jieškoti. kos vyriausybė be bergz-
Jis yra kataliku partijos pareiškimo kad Britanija, 
vadai. " ' Rusija ir Amerika darytų 

spaudimą kad rinkimai bu
tų pravesti bešališkai, utie-
ko del to nesidaro. 

Lenkijoje atsibuna kruvi
nos riaušės rengiantis rin
kimams. Galima tikėti di
desnių įvykių pačių rinki
mų dienoje. 

bado, persidirbimo, žiaurumo ir 
apleidimo. 

Kada jau 90 jų, nesveikų ir 
netinkančių darbui, bolševikai 
sutiko leisti gryžti į Vokietiją, 
dabar, žiemos šalčiuose, laikė 
pakelėse, neduodami galimybių 
greičiau išvažiuoti, 10 žmonių 
iš tų 90 mirė Stalino miesto 
stotyje. Kitų 21 mirė nuo ne

prašomu streiką sulaikyti. 
Streiką pradėjo trokų šofe
riai, dabar streikas prapli
to Į uostų darbininkų, lai
vų krovėjų, hotelių ir res
toranų darbininkų streiką. 

Valdžia pastatė kariuo
menę operuoti trokus, mai
sto išvežiojimui. Bet kiti 
darbininkai ėmė streikuoti 

pakeliamos žiemos meto kelio- užjausdami kitiems, ir taip 
nės, kurie taip ir nesugryžo į'streikas plinta. 

PAKILO kalbos ka<f Gen. 
Marshall gali buti Demo
kratų partijos statomas vi
ce prezidentu greta Truma
no 1948 metų rinkimuose. 

Jei Marshall kuo nors at
sižymės tarptautinėje poli
tikoje, jis gal bus panaudo
jamas gelbėjimui Demok
ratų padėties, bet nėra vil
ties kad ką pagelbėtų. Jis 
yra įpėdiniu į prezidentus 
dabar, jei kas su Trumanu 
atsitiktų. 

Indijoje, kilus laivų kro
vėjų streikui, kariuomenė 
pastatyta atlikti maisto iš
krovimą. Streikuoja 4,000 
darbininku. 

New York. — James A. Farley, buvęs Paštų virši
ninkas, sutiko buti BALF vajaus garbės pirmininku. 

Iškilmingas vajaus atidarymas įvyks penktadienį, 
Sausio 24, 1 vai. po pietų, Astor Gallery kambaryje, Ho
tel Waldorf-Astoria, New Yorke. Atidarymas bus fil
muojamas. 

Tarp garbės svsčių bus Kardinolas Spellman ir am
basadorius Myron C. Tylor. 

Bilietai tai iškilmei po $5, galima gauti BALF Cen
tre, Sandėlyje, pas Kun. N. Pakalnį, Kun. J. Balkuną ir 
pas J. Žilevičių (Elizabethe). 

ORO nelaimėms padidė 
jus visoje šalyje, Senate iš
kelta paraginimai Civilinei 
Orlaivininkystės tarybai ką 
nors tuo klausimu daryti, 
nes Amerikos žmonės pra
deda bijoti ir nuo to nuken
tės komercinė aviacija. 

savo tėvynę. 
Taip tai žvėriškai nukanki

na bolševikai visų savo kaimy 

Ir ten susiduriama su ta 
pačia istorija kaip turėta 
su John L. Lewis: ar uni-

ninių tautų žmones, kuriuos ja yra didesnį negu visa 
tik pačiumpa į savo nagus. šalies valdžia? 

Japonijoje, nuo nesenai 
ištikusio žemės drebėjimo 
ir jurų vandens užliejimo 

ITALIJOS karo laivyno 
jūreiviai sako, jie verčiau 
paskandins savo karo lai
vus, vietoje atiduoti juos 
kaip karo grobį Prancuzi-

Iš VALDIŠKŲ įstaigų, 
kaip praneša, prašalinta iš 
darbų 580 tarnautojai ku
rie pripažinti neištikimais 
šiai šaliai. Jie buvo paskir
ti į tas vietas bėgyje pasta
rų trijų metų. 

United Nations užtvirti
no taikos sutartį Italijai ir 
ta sutartis * bus pasirašyta 
Vasario 10. Thiesto uostas 
pripažintas tarptautiniu ir 
bus saugojamas nuo agreso
rių pagrobimo. 

CIO unijos nariai profe
sionalai ir raštinių tarnau
tojai kelia reikalavimą pa
didinti jiems algų po apie 
$15 savaitėje. 

Indijoje riaušėse užmuš
ta 13 žmonių. 

Britanija pasirengus su
valstybinti elektros pa jie 

FORD MAŽINA AU
TO KAINAS 

Detroit, Mich. — Henry 
Ford II, jaunas Ford Mo
tor Co. prezidentas, kuris 
įrodinėja kad dalykų kai
nos turi buti piginamos, ne 
branginamos, pirmas paro
dė pavyzdį paskelbdamas 
nupiginimą Ford automo
bilių nuo $15 iki $54 nuo jų 
dabartinių kainų. Tas da
roma, sako jis, "sulaikymui 
beprotiško kilimo reikme
nų kaštų ir brangimo kai
nų". 

Gen. Franco Ispanijoje 
baudžia susekamus išdavi 
kus kurie dirba sukėlimui 
perversmo šalyje. 

15 UŽMUŠTA. Ištikus 
Glen Alden Co. anglies ka
sykloj prie Nottingham ne-

SU SVIESTO ir mėsos gau
sėjimu pradėjo gana žymiai at
pigti maisto kainos. Sakoma 
kad iki Birželio mėnesio svies
to kaina nukris iki buvusios 
prieškarinės kainos. 

, New Dealerių prisispyrima§ 
laikyti OPA kontrolėje maistii 
produktus, suvarant visą mai
stą į juodąją rinką, ir jų me
lagingas tikrinimas kad mais
to kainos baisiai pašoks kaip 
tik OPA bus panaikinta dabajį 
pasirodo šviesoje. Jei OPA ba
tų buvus palikta, ir dabar bu-
tume vargę be mėsos, sviesto. 

OPA sudarė tam tikrą šim
tų tūkstančių tarnautojų gau
ją, kurioje buvo sulindę daugy
bė komunistų ir jų prietelif 
Maskvos rėmėjų, kurie norėj® 
šituo budu šalį stumti j pražū
tį, ruošiant dirvą komunizmui. 

• 

HENRY FORD II pareiškia 
kad dabartinės reikmenų kainos 
šioje šalyje yra peraukštos, Ir 
jis žino ką kalba. 

Senoji Ford Motor Co. žino 
iš patyrimo kad gausi gamyba 
ir platesnis gaminių pardavi
mas duoda sykiu ir pelną iš
dirbę jams, ir pardavėjams, Ir 
pigesnes kainas perkamo pro
dukto jo sunaudotojui. 
... Jaunasis Ford sako, tik pa
dėjus pastangas sulaikyti to
lesnį kainų kilimą galima bvs 
pasiekti pelningos produkcijos 
ir naudos tų reikmenų pirkėjui. 

• 

ŠIAIS METAIS, kaip skelbia 
U. S. Komercijos Departmeu-
to vadovybė, šalyje numatoma 
bus daugiau mėsos, cukraus,, 
automobilių ir degtinės. 

Mėsos sakoma bus tiek kad 
kiekvienam asmeniui išeis po 
150 svarų metuose, daugiau ne
gu kada nors bėgyje praėjusių 
35 metų. 

Nors sako kiaušinių, šviežių 
daržovių ir pieno bus mažiau 
negu pernai, tačiau sviesto, žu
vies ir įvairių konservuotų val
gomų produktų Ims pakanka
mai. 

Numatyta šymet padaryti 
iki 4,250,000 pasažierinių au
tomobilių, kai 1941 metais bu
vo parduota 3,744,000. 

• 

MEDŽIO lentų tikima bus 
padaryta 37,500,000,000 pėdų, 
pakankamai vteo meto reika
lams. 

Avalų gamyba pasieks 660 
milijonų porų. 

Plieno ir geležies gaminimas 
apie pabaigą metų pasieks pa
reikalavimo saiką. 

Audimo industrija žymiai 
pašoks, tik menkesnė bus vii-
nos audinių gamyba, nes vilnų 
stokuoja. 

pajūrinių miestų, žuvusių! jai ar Rusijai. Nėra labai1 g0s industriją, toliau tę- laimei, užmušta 15 darbi-
skaičius nustatyta 1,600,riešingi davimui dalies.saint savo socialistinimo(ninku. Ta kasykla yra ne-

i lai i r150,000 liko be namų. i laivų rraikijai. 
% 

i programą. 
1KU. 

toli Plvmouth, Pa. 

PLIENO darbininkų unijas* 
CIO vadai, kaip išrodo, susi
tars su U. S. Steel Corp. daili
ninkų algų pakėlimo klausimu 
be streiko. Algų pakėlimas iki 
šiol sutartas liečia nuo 7 iki 18 
centų valandai. 

Sakoma kad gal šitas susita
rimas duos galimybę atpiginti 
nekuriu plieno gaminių kainas, 
o tas atsilieps į tęsimą darbų 
kur tas plienas naudojamas, ir 
visomis pusėmis bus pasiekta 
naudos. 
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IM 
^PITTSBURGH 

t^DAR VIENAS LIETUVIS 
B ' PAKILO 
p Stanley Maskell (Maskeliū
nas)', Pittsburgho policijos na-
fcys, šiomis dienomis tapo pa
aukštintas Policijos Leitenan
tu. Stanley yra Juozo Maske
liūno sunus. Jis tarnauja po
licijoje detektivu nuo 1937 me-
tų. 

Kilus karui, Stanley stojo ] 
tarnybą Marinu skyriuje, bet 
sugryžo sveikas ir vėl stojo į 
savo pirmesni darbą. Dabar 
jau užsitarnavo ir paaukštini
mo. Stasys yra geras Lietu
vis, dirba su Lietuviais ir da
lyvauja organizacijų veikime. 

Linkiu jam pasisekimo ir to
liau. Juozas Virbickas. 

D I R V 'K 

Detroit; Mich., Naujienos 
Lietuvos Pasiuntinys 
Dalyvavo Baltajame 

Name 

Tremtinių Koncerto 
Dalyviai 

WASHINGTON. — Sausio 7, 
sena tvarka if papročiu, Bal
tuosiuose Namuose įvyko diplo
matinis priėmimas. Preziden
tas Truman ir ponia Truman 
sveikinosi su 63-jų diplomati
nių misijų nariais. 

Šiame priėmime dalyvavo ir 
Lietuvos Pasiuntinybės perso
nalas. 

SKIRIA 7 MILIJONUS 
PADIDINIMAMS 

Manufacturers Light & Heat 
Co. pasiryžus praplėsti Pitts
burgho srityje gaso patarnavi
mą žymiai plačiau, ir naujiems 
dideliems įrengimams paskyrė 
7 milijonus dolarių. Patarna
vimo praplėtimas apims namus 
ir industrijas. 

Prie to pastūmėjo dar tas 
faktas kad daugelis namų ir 
industrijų pradėjo pakeisti ku-
rinimą ir šildymą nuo anglies 
į gasą, del angliakasių streiko 
ir trukumo anglies. 

Ši kompanija užbaigė praves
ti naują 54 mylių gaso varymo 
paipą nuo West Virginia iki 
netoli Coraopolis. Ta kompa
nija aptarnauja tris valstijas: 
Pennsylvania, West Virginia ir 
Ohio . 

PELNAS Iš DEGTINĖS 
Pennsylvanijos degtinės par

duotuvės turėjo gryno pelno iš 
degtinės tarp Sausio 1, 1943, 
iki 1946 metų Gegužės 31 d. 
net 76 milijonus dolarių. 

Pennsylvanijoje yra 17 mie
stelių kurie turi sugrąžinę pro-
hibiciją. 

POT VINIŲ KONTROLIAVI
MO DARBAI 

Nuo Kongreso priklausys ar 
bus tęsiama darbas ant Pitts
burgho Conemaugh upės potvi-
nio kontroliavimo. 

Prez. Truman patiekė pasiū
lymą skirti 206 milijonus po-
tvinių kontroliavimo darbams 
visoje šalyje. 

Conemaugh tvenkinio kaštai 
siekia 30 milijonų dolarių; šis 
tvenkinys apsaugos Pittsburgh 
nuo potvinio kokis buvo užklu
pęs miestą Kovo 17. 1936 m. 

i  aiizerinų Karalienė. Dorothy 
Sparkman, 22 m., iš Pasco Ci
ty, Fla., išrinkta Tanžerinų iš
kilmės karaliene, Cypress Gar
dens, Fla. Tanžerinai yra pa
našus kaip oranžiai, ir jie taip 
oat auginami Floridoje. 

AMBRIDGE, PA. 

UŽSIMUŠĖ. Gruodžio 27 d. 
parėjęs iš darbo, Kazys Vasi
liauskas sunešė į skiepą anglis, 
po vakarienės vėl nuėjo į skie
pą. Matomai iš skiepo lipo at
gal, nes aukštieninkas nupuolęs 
nuo laiptų ant cemento prasi
skėlė užpakalyje galvą ir jam 
nutekėjo daug krapjo. Žmona 
nesulaukdama jo nuėjo į skie
pą pažiūrėti ir rado mirtinai 
susižeidusį. Pasišaukė kaimy
ną kuris pirmiau jam gelbėjo 
sunešti anglis, tuoj pašaukė 
policiją ir daktarą, ir nelaimin
gą išvežė į ligoninę. Sekančią 
dieną 5 vai. ryto žmonai prane
šė kad jis ligoninėje mirė. 

Kazys Vasiliauskas buvo 56 
m. amžiaus, Amerikoje išgyve
no 41 metą; iš Lietuvos Vado
klių par., Maceinių k. Paliko 
čia žmoną, tris dukteris, kurios 
visos ištekėjusios už Lietuvių, 
kuo jis labai džiaugdavosi, ir 
didžiavosi savo anūkais, kurie 
dailiai Lietuviškai kalbėjo. Ve
lionis buvo geras žmogus, su 
nieko už nieką nesivaržė, buvo 
darbštus ir visada sutikdavo 
kitiems pagelbėt prašomas; bu
vo taupus žmogus, taigi paliko 
namą ir kiek pinigų. 

Palaidotas Airių kapinėse ir 
pamaldos atsibuvo Airių baž
nyčioje. Palydėjime dalyvavo 
daug giminių ir kaimynų, ir 
šermenims buvo susiųsta daug 
gėlių. Ilsėkis ramiai Amerikos 
žemelėje. B. Gramba. 

Waterbury, Conn, 

SIFILIS AMERIKOJE 
PLINTA 

ŠEIMOS TKA(;EI)I.IA 
Sausio 10, McKeesporte tū

las Cyril Nemchick, darbinin
kas 32 m., nušovė savo buvusią 
žmoną, 20 m. amžiaus, su ku-1 
ria buvo pasimetęs, ir paskui; 
pats nusižudė. Jų lavonai ras
ti ant snieguoto kalno miesto 
ribose. Ji tapo nušauta kai 
jos vyras patyrė kad ji turi! 
pasimatymą su kitu. 1 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimu greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 

J 

'SEKRETAI DYKAIv 

(FREE) 
'j r 

iHeitii karie Užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jy me-
eų'\jž $2.00, ?  dyosjm SEKRETUS 
dovanęti, kaip 4 pasidaryti namie 

vyn$, ir saiderį. (52) 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

832 N. 6th St. Philadelphia G, Pa 

Nežiūrint karo meto atsar
gumo ir dramatinio pasisekimo 
gydymo penicillinu, lytiškos li
gos tarp Amerikos vyrų ir mo
terų nuo karo pabaigos pakilo. 
Apskaičiuojama kad trys mili
jonai Amerikiečių turi sifilį. 
Dešimts milijonų kitų turi go
norrhea. Tarp Amerikos ka
reivių Europoje lytiški užsikrė
timai pasiekė aukščiausio laip
snio šios šalies militarnėje is
torijoje. Viso to priežastis yra 
lytiškas palaidumas. 

Dr. Walter Clarke, Amerikos 
Socialinės Hygienos Sąjungos 
direktorius, rašo kad lytiškas 
palaidumas tarp žmonių taip 
paplitęs, kad, kaip paduoda vie
ną pavyzdį, New Yorke viena 
trylikos metu mergaitė užkrė
tė sifiliu net 32 vyrus ir mer
ginas, per j u lytiškus susinėsi
mus. 

Nors lytiškos ligos sekamos 
labai atydžiai, ir žinomi asme
nys su lvtiška liga net varu 
priverčimi eiti gydytis, tačiau 
lytiškas palaidumas taip pra-

BALIUS NAŠLAIČIŲ 
NAUDAI 

Kalėdų vakare Čia buvo su
rengtas balius Lietuvių našlai
čių naudai. Nors parengimas 
nebuvo skaitlingas atsilankymu 
bet pasekmingas tuo kad vis 
žmonių randasi su gerom šir
dim, kurie tokį tikslą paremia: 
štai Lietuvių Neprig. Politikos 
Klubas davė dykai salę tam va 
karui. Garbė mums turėti to 
kių patriotingų organizacijų 
kurios niekad neapleidžia lab
daringų darbų. 

Šio vakaro rengimo komisija 
dėkoja aukotojams, darbinin-
ninkams ir tiems kurie parėmė 
atsilankymu. Likusis pelnas 
skiriamas Lietuvių karo naš 
laičių sušelpimui. 

LVS SKYRIUS RUOŠIASI 
VASARIO 16 MINĖJIMUI 

Varde LVS ir ALM čia ruo
šiamasi paminėjimui 29 me
tų Lietuvos Nepriklausomybės. 

Parengimas įvyks Vasario 
16 d., Elton Hotel. Nors dar 
visa programa tam nėra nu
statyta, bet prie jos ruošiama 
si visapusiškai, ka(jl parengimas 
padarytų gerą įspūdį ir tarp 
Amerikiečių. Tam reikalinga 
ir visų geros valios Lietuvių 
paramos. 

Taigi vardan musų brangios 
tėvynės kviečiame visus gerus 
Lietuvius dalyvauti šiame pa
rengime. 

KOMUNISTŲ TA VORAS 
NUSMUKO 

Šioje kolonijoje komunistų 
Laisvė nusmuko tiek kad jau 
griebtasi siuntinėti ją dykai. 
Suprantama, purvo pirkti ne
reikia, jo atsiranda namuose ir 
taip pakankamai, taip ir tas 
bolševikiškas purvas pradėjo 
pasiekti nekuriu ir dorų Lietu
vių namus. Tarp jų, ir Lietu
vių Neprigulmingas Politikos 
Klubas to purvo gauna. Tiki
ma klubiečiams daug laiko ne
užims nusikratyti to raudono 
purvo. M. J. C. 

MIAMI, FLORIDA 

LIETUVIŲ PIKNIKAS 
Miami Lietuvių Amerikos Pi

liečių Klubas rengia didelį pik
niką Sausio 22 d., Vasa Hali, 
3802 N. E. 2nd Ave., Miami. 

šokiams bus gera orkestrą, 
ir bus išsigėrimų ir užkandžių. 
Pikniko rengėjai užtikrina vi
siems gerą laiką. Pradžia 7:30 
iki 12 vai. nakties, įžanga $1. 

Klubo rašt. J. Ratkus 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
. . Jeigu niekada nepaudo.iot "Itosse 

plltes kad su ta pikta liga ga-;Tabs" nuo skausmų .arthritis, neuri-
lima kovoti tik vieną po kito r!8' rheumatizmo, pabandykit musų 

, , . . , I rizika. Mes pasiusimi junis pilno dv-
asmen] susekus ir privertus ei-įdžia pakelį iš kurio jųs ffalit sunau

dot 24 Taft'fc DKAI. Jei nenustebsi 
^.skausmo •pajiuosavimu. kurį tuoj pa 
"Jusit, grąžinkit pakelį a t.irai ii- nebu 

ti gydytis. Kiti liet nepasirū
pina gydymusi. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva ja. tuoj lankys. 

fcit m v m s skolini i. Istikro taip! NE-
S1ŲSSK PINIGŲ. Tik prisiųsk savo 
vardą ir adresą ir mes paskubimim 
jums Tabs paštu. 
ROSSE I'KODLCTS CO. Dept. X-l 
2708 Farwalt Avf., Chicago 45, 111. 

š| sekmadienį, Sausio-Jan. 19 
d., Lietuvių tremtinių vakaro 
programą pildys naujos jiegos 
nesenai atvykusios iš Lietuvos, 
menininkės ir kalbėtojai. Jie 
yra: jau mums žinoma pianis
tė Birutė Smetonienė, solistė 
Elena Petrokaitė; deklamuos, 
pasipuošus tautiškais rūbais, 
Pranė čečkauskienė-; papasakos 
paskutinius savo įspudžius iš 
Europos ką tik atyykus kario 
žmona, Irena Gudienė. 

Kalbės -ir referatą skaitys 
inž. Jonas Dunčia ir Inž. Mar
tynas Laurinavičius. M. Lau
rinavičius dabar turi inžinie
riaus tarnybą Michigan valsti
jos sostinėje Lansing. 

Solo ir duetus padainuos vie
tiniai solistai Jonas Valiukas 
ir Jonas Baliukonis. Akompa
nuos jiems pianistė Elena I)ai-
lydaitė. 

Visa tai įvyks buvusioje Lie
tuvių salėje, prie 25th ir West 
Vernor Hwy. Programos pra 
džia 5:00 vai. Po programos 
bus šokiai prie žinomos Stark 
orkestros, taipgi vaišės prie 
bufeto. 

Atsilankę pamatysite ir gir
dėsite įdomią programą ir tu
rėsite progą susipažinti su 
naujaisiais Lietuviais. 

SERGA LIGONINĖJE 

Valstijos ligoninėje, Ann Ar
bor, Mich., pasidavė operacijai 
musų veikėja, Stephanija čiur-
lionytė-Douvan. 

Sausio 12 d. ją aplankė ir 
dovanėles nuvežė Dr. Eugenia 
Gurskaitė, Adelė Mase, Juozas 
Kripas, ir Dr. Jonas Sims su 
žmona. Jie nuvežė jai gėlių 
vazoną nuo Helenos Rauby ii 
bukietą nuo Lietuvai/ Vaduoti 
Sąjungos 6 skyriaus, kaip užuo
jautos ženklą savo organizaci
jos darbščiai narei. Ligonė tuo 
buvo giliai sujaudinta. 

Mes visi LVS 6 skyriaus na
riai ir draugai linkime Stepha-
nijai greitai pasveikti. Mes vi
si pasigendame tavęs, Stepha
nija ! 

Saratoga ligoninėje serga ii 
turėjo lengvą operaciją nuola
tinis LVS 6 skyriaus darbuoto
jas ir iždininkas Augustas Rin-
kunas. Tikimės musų darbš
tus narys greitai susveiks. 

LVS 6 skyrius savo susirin
kime paskyrė užuojautos išrei
škimui nariui Rinkunui nuvež
ti dovanėlę. Nariai pasiryžę 
sergančius lankyti. 

Musų sergantieji gailisi kad 
negalės pamatyti LVS 6 sky
riaus suruoštos tremtinių pro
gramos. 

$105 TREMTINIAIS 
SUŠELPTI 

Gruodžio 29 ivykęs šeimyni
nis vakarėlis davė gryno pel
no $105. Tai labai gražus šal
nos žestas. LVS skyrius už 
tuos ninigus sušelps keletą šei
mų Europoje. 

Kai kas aiškina kad mes šel
piame tik savo draugus. Tame 
nebutu irtri nieko blogo, bet iš-
tikro LVS 6 skyrius ir nariai 
šelpia visus kam pašalpa labai 
reikalinga. Kai kuriuos iš šel-
piamųiu žinome, nes jie nuola
tos rašo visuose Lietuviškuose 
laikraščiuose, kitais gi pasiten
kiname kad iie yra mušu tau-
tipčiai, broliai ir sesutės Lietu
viai. Mes gaudami pašalpos 
fauksmo balsą niekad neklau
sinėjame ju partijom ar dvasi
nio nusistatymo. falpa turi ir 
nrivalo J~uti skaisti. Tik tada 
bu* šelpimas nuoširdus. 

LVS 6 skyrius ikšiol ta lyg
svarą išla'kė ir mano tiki
mas k fed ir ateit, 'ie iĮla'kyty; 
Šio skyriaus nariai kuri^ va-' 
dovauja šelnime. turi rvšius'ir 
su dvasiškiais tremtiniais už
jūryje, ir jei kuris iš tu dva
siškių nurodo šeimą labai rei
kalingą sušelpti, šis skyrius ir 
nariai šelpia pa'ral išgalės. Tai* 
gi tokie primetimai turi buti 
paneigti. 

Negaliu praleisti nepažymd-
ius kad 1 n*ntjnm~s šelpti va
karėlio bilietų" daugiausia is-j 

pardavė p. Matilda Maitienlt 
ji pardavė 24 bilietus išanksto. 
Dovanėles aukojo: Mrs. Adelė 
Mase, rankom išdažytą cookie 
jar; jos dukrelė Adelė Mase 
vazoną gėlių; Mr., ir Mrs. Ker-
ševičiai vyno bonką; Mr. ir 
Mrs. Gužauskai cigaretų kar
toną ; Mr. ir * Mrs. Rinkunai 
degtinės bonką; Juozas Tamo
šiūnas saldainių dėžutę; Mrs. 
Helen Rauby siuvinėtą rank
šluostį; Dr. J. Sims vyno bon
ką. Komisija dėkoja už dova
nėles ir darbininkams už pasi-
tarnavimą, o publikai už atsi
lankymą. 

M. Sims. 

Iš Californijos Padanges 
KELIONĖJE I 

LOS ANGELES 
K. S. Karpius. 

NAUJAS GUBERNA
TORIUS 

LANSING, Mich. — Naujų 
Metų dienoje, Michigan valsti
jos sostinėje, Lansing, atsibu
vo naujai išrinkto valstijos gu
bernatoriaus, Kim Sigler, pri
saikdinimo ceremonijos. 

Dalyvavo daug žymių politi
kų ir svečių, kurių tarpe buvo 
ir Ohio valstijos naujai išrink
tas gubernatorius Herbert. 

Naujas Michigan gubernato
rius buvo pasižymėjęs perse
kiojimu ir patraukimu atsako
mybėn šios valstijos raketierių 
ir valdininkų už kyšių ėmimą. 
Jo administracija turės žmonių 
gerą pasitikėjimą. J. 

UŽBAIGĘ kiek buvo galima 
prisižiūrėti ir prisigerėti nuos
tabaus Gamtos kurinio — di
džiojo Grand Canyon uolynų 
vaizdais, sekantį rytą dar ap
žvalgę visa tai paskutinį kartą, 
važiavom kitu keliu, vedančiu 
i pietus, atgal j U.S. 66 vieške
lį kuris eina link Los Angeles. 

Apie vidurdienį, važiuodami 
iš kitos kalnų pusės į vieną di-į 
delę lygumą, vieną iš tų gau
sybės tuščių tyrų kokių daug 
vakarinėse valstijose randasi 
ir kur kitados buvo juros dug
nas, labai toli pietvakarių pu
sėje pradėjom pamatyti ką tai 
žėruojantį, kaip veidrodį, kaip . . 
tykų ežerą, ir pirmutine mintis | valstijų kurias Kolorado upe 

Kolorado upė, kuri teka tu kal
nų apačioje žemiau čia minimo 
Boulder tvenkinio. 

TŲ BAISIŲ, juodų kalnų da
lyje, inžinierių parinktoje, ge
ru apskaičiavimu, ilgu plana
vimu ir numatytu naudingumu 
išstatytas tas tvenkinys, ku
ris sulaiko visą iki tol atplau
kiantį iš rytų Kolorado upės 
vandenį ir sudaro Mead Ežerą, 
kuris apima 146,500 akrų plo
tą ir vietomis yra net virš 500 
pėdų gylio. 

Boulder Dam tvenkinio pro
jektas buvo sugalvotas 1922 
metais, bet baigtas statyti ir 
pradėjo veikti 1936 metais. 

Nuo 1922 metų užvesta agi
tacija už tą tvenkinį, bet tik 
1928 metais kongresas nusky
rė pinigus tam darbui; 1930 
metais tik baigta užgyrimai 

LOWELL, MASS. 

PRAKALBOS. Musų koloni-
joje Gruodžio 8 įvyko prakal
bos šv. Juozapo parapijos salė
je. Kalbėjo Kun. J. Jakaitis, 
Dr. Kazlauskas, nesenai atva
žiavęs iš Europos. Abu kalbė
tojai nušvietė koks likimas da
bar laukia musų tautos, ir kad 
mes turime dirbti visomis jie 
gomis už savo tautos laisvę. 

Kalbėtojus perstatė vietinis 
klebonas Kun. F. Strakauskas 
Aukų surinkta $220 ALT rei
kalams. SLA 173 kuopa iš sa
vo iždo aukavo $25. 

VYTAUTO Klubas pardavė 
savo parką, kur Lietuviai lai
kydavo savo piknikus; dabar 
ir Lietuvystė nukentės. Par
davimo priežastis: daugumas 
musų jaunimo nuėjo pas kita
taučius; senoji karta jau retė
ja, trumpai sakant vaikai ne 
nori' tėvų turtą paveldėti. 

Taipgi M. Kindaras pardavė 
savo ukę; seniau Lietuviai to
je ukėje laikydavo savo pikni
kus. 

LIETUVIAI. čia susilaukėme 
nors vieno daktaro, dentiste 
William Krawzun. Kraučiunan 
tik ką gryžo iš kariuomenės 
tarnavo Vokietijoje, kapitone 
laipsniu. . Dr. Krawzun čia 
gimęs, augęs ir mokslą ėjęs. 

Butų gerai kad atsirastų čia 
ir Lietuvis medicinos daktaras, 
kolonija yra gera. 

ČIA Lietuviai labai nusiminu 
negalėdami susirašyti su savo 
giminėmis Lietuvoje ir negalė
dami pagelbėti. Nekurie siun
tė pagalbą, tai iš siuntinių ge
resni daiktai iš drabužių išvog
ti. Dirvos Skaitytojas. 

kerta, kad jos sutinka tą tven
kinį leisti statyti. Darbas pra
dėtas 1931 metais ir į penkis 
metus Boulder Dam buvo baig
tas. 

(*Bus daugiau) 

buvo kad štai pamatome tikrą 
tyrynų miražą — atvaizdą to 
ko paprastai tyruose nėra, bet 
išrodo kad ištikro tai tikras da
lykas, ir visada tas ko labiau
sia žmogui reikia — vanduo. 

Pradėjom sų žmona spėlioti 
!<as tai butų. Jei tai butų bu
vę mažas plotas nebūtų tokio 
dėmesio patraukęs, arba tuoj 
butų pasikeitęs ir įspūdis pra-
iin^s* . , . * Tas vaizdas buvo matyti uz 
cokių 25 mvlių tolumo, bet mes 
irtyn į jį važiavom, todėl žirio- į CARE, valdiška pašalpos pa-
iom kad gausim persitikrint. (Regeliams pasiuntimo organi-
-r i * 1 1 - /-I A c m A T n 

CARE SIUNTINIAI 
PABĖGĖLIAMS 

Kadangi kelias ėjo dešine to 
rtusų matomo "miražo'' ir ne
vedė tiesiog į jį, nebijojom ir 
pradingti tame miraže-ežere ar 
i  :  „  n S i c  ' m i i - o i a c '  v i < 5  l a 
bia U žėrėjo, ir žėrėjo stipriau 
negu miražinis vanduo tyruo
se, kurį pats gerai mačiau 1945 
m. važiuodamas per Druskos 
Ežero tyrus, kur vandens ne-

zacija, ir toliau priima užsa
kymus po $10 persiuntimui pa
ketu karo nukentėjusiems Eu-

juroje. Bet šis 'miražas' vis la- ropoję. Kaip atsimenate skel-
Viian 7Prėi<>. ir Žėrėjo stipriau himn PARF. nakiptai sveril 

KŪDIKIAMS maisto paruo
šimo industrija šio karo metu 
pašoko 777 nuoš. Tas pagelbė
jo motinoms kurios dirbo, ap
rūpinti kudikius maistu. Seni 
serganti žmonės taip pat na u 
dojo kūdikių maistą, kuris ne
buvo racionuotas tūlą laiką. 

bimą, CARE pakietai sveria 
49 svarus, iš jų 29 svarai yra 
gerai parinktų maisto produk
tų, kiti dalykai yra šiaip reik
menys, nuo cigaretų iki muilo. 

T „ # Kadangi CARE turi tą vis-
jau buvo galima matyti kas čia ^ gatavai Europoje, todėl nė-
taip žėri, kartu ra sunkumo tuos paketus pri-

DUVO. , 
Privažiavę gana arti, kana 

dvylėm. Apsivylėm dėlto kad 
:ia nebuvo musų norėtas ma
tyti miražas, bet nustebom pa
matę tokią milžinišką jurą ka
riškų lėktuvų! Tai jų metali
niai viršai, vidurdienio saulės 
mšviesti, ištolo atvaizdavo 
ui sumaišytoms akims tokį cu-
ielį žėrintį eže.rą-miražą lygia-
ne žemės paviršyje. 

ŠI KARIŠKŲ lėktuvų stotis 
'<aro metu gal buvo laikoma 
paslaptyje nuo priešų, gal ne
buvo čia tiek jų daug, bet tai 
buvo vienas iš lakūnų lavini-
no punktas prie Kingman, ne-
lidelio miestuko, Arizona val
stijoje. Vieta patogi tuo kad 
lepertoli eina geležinkelio li
nija ir šis didysis vieškelis ir 
lengvai čia galima privažiuoti. 

Pati vieta, sausa ir kieta že
mė, gerai patarnavo reikalinga 
akunams lavinti vietove. Kal-
:ai aplinkui labai toli, o tas ju-

•os dugnas labai lėkštus, lygus, 
)e jokių augalų, be medžių ir 
>e kupstu ar duobukių-. 

Dabar tų lėktuvų — dvimo-
vorinių, keturmotorinių ir ma-
iu vienmotorinių kariautojų — 
:ia privežta ir sustatyta tiek 
daug kad jau iš labai toli jų 
žėrinti viršai sudarė lyg ežerą. 
Iš arti davėsi įspūdis kad jų 
užtektų į kelias valandas pa
versti i drebezgus visą Sovie
tų Sąjungą! , 

Su laiku, aišku, tie lėktuvai 
bus apleisti ir liks beverčiais. 

1 
BUY YOUR 

E X T R A  
SAVINGS 

BONDS 
N O W  

SECURITY 

PAPIETAVĘ tame Kingman 
įiestelyje, kuris radosi prava-
;avus ta didelę lėktuvų jurą^. 
nes vėl pasiryžom palikti US 

ir pavažiuoti į kitą įdomy
be, nors tai tęsinį' tos pačios 
Kolorado upės, kuri teka nuo 
Grand Canyon uolynų, bet čia 
iau paties žmogaus padarytą 
stebuklą — Boulder Damt ar
ba tvenkinį. 

Boulder tvenkinys kaip tik 
ties ta vieta ir užtvenkia Ko
lorado upės vandenis, juos pa
versdamas dideliu žmonijos ge
radariu. 

Privažiavimas prie Boulder 
Dam yra patogus; nuo US 66 
celio prisieina tik pasukti į 
Uaurvakarius. Kelias ten vėl 

o-pras. Bet ten artėjant, 
patenki kartu ir į nuostabius, 

1 dvasią slegiančius kalnu§, 
yra tiesiog mirę-negyvi-

^^^o^šuodini. kalnai, lyg api-
" ^v:ti<«iior!^jų paeinančiu iš phe-

dirbtuvių kaminų, kaip tai 
tflat.osi ppin Pittsburgho kalnus, 
i Tuose "kalnuose nei paukščiai, 
nei kirminai, nei gyvatės rodoš 

statyti Europoje esantiems jū
sų giminiečiams kuriuos norit 
tiesioginiai sušelpti. 

Daugelis Dirvos skaitytojų 
sykį pasiuntę, paskiau užmiršo 
CARE adresą ir norėdami ki
tiems arba antru kartu pasiųs
ti tuos paketus nežino kaip. 

CARE veikia ir toliau, ir ka
da tik norit apdovanoti saviš
kius maistu ir kitais reikmeni
mis, daug geriau ir pigiau yra 
pasiųsti į CARE čekį ar money 
orderį ant $10 su aiškiais ad
resais savo ir to kam siuntinį 
užsakot. CARE adresas: 

CARE 
50 Broad Street, 
• New York 4, N. Y. 

DIRVOS AGENTAI 

Vincent B. Archis 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

331 So. Rampart Blvd. 
LOS ANGELES, GALIF. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenu 

Waterbury, Conn. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

Marijona Milunaitler* 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Hollifts Street 

BALTIMORE 1, MD. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

^ Deksnio Galinda Mostis, sudaryta 
iš daug: skirtinirą elementų, turi s»» 
vyje galingą šilimą, šildydama gf» 
lingai, ištarpjns Reumatiškus skauif 
mus, ranku, kojų skaudejima ir til-
pimij, dieglius,, šaltį. Daugeliui žm<|i 
niu pagelbėjo ir tamstai pagelbėf. 

ji - >• i 11 -hpt Inniau įsigyk 
Jie yra auk s- i DECKENS OINTMENT, arba rsSv-negali gyventi 

ti. įvairiu, pavidalų, status, net: kite i mtuve.. Kaina 2-oe JI.OO; 
žmonių nelankomi ten nėra nd ^ 
takų nei kelių, tlk, 5' i DĖCKEN'S OINTMKNT 
per juos takas — tai Dievo . P§ 0> BOX NEWARK I, N. J. 

i m'Mi 
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Tegul meile Lietuvos 
Deg;a mūsų širdyse «— — L A I S V A  L I E T U V A  laisvę pažinus Tauta —• S> .Ė B 

Jungo Nevilks! 

LVS Pirmininko Pranešimas 
NAUJU 1947 METU PROGA 

Rašo P. J. žlURIS, 
LYS Pirmininkas. 

ti vieną bendrą Lietuvių fondą,* 

(Pabaiga iŠ pereito nrj 

VARžYTINĖ UŽ ŠALPOS • 
FONDĄ 

LVS keturių - penkių metų 
veikla taipgi yra aiškus argu
mentas kuris duoda teisės rei
kalauti, einant vieningon veik-
lon, vadovautis kaip lygūs su 
lygiu principu. Jei paimsime 
nagrinėti bendradarbiavimo no
rų nuoširdumą, iš vieno-kito 
pavyzdžio pamatysim blogą ka
talikų ir socialistų valią. 

Prez. A. Smetonai 1941 me
tų pavasarį atvykus Chicaogn, 
buvo suorganizuota Nacionali
nis Lietuvių šelpimo Fondas, 
kuris buvo inkorporuotas Illi
nois valstijoje ir įregistruotas 
Washingtone. Tą pat metą 
Birželio m. Tabor Farmoje su
važiavę tautiniai veikėjai įkū
rė Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
kuri ugdė tą fondą ir kurio 
naudai Prez. A. Smetona važi
nėjo po Lietuvių kolonijas su 
prakalbomis. 

Socialistai ir katalikai užsi
degė neapykanta ir šoko už
bėgti visam šiam darbui už 
akių. Abi grupės, remdamosi 
bendru neapykantos jausmu 
prieš a. a. Prezidentą Smetoną, 
juodino jį viešai spaudoje, vi
sur ir visokiais budais, ir jų 
įkiršinti šulai kolonijose dirbo 
visu įtužimu kad tose kolonijo
se nebūtų leista Prez. Smetonai 
nei prakalbų surengti, skundus 
siuntė ne tik savo gubernato 
riams, bet ir į Washingtona. 

Iš tos neapykantos atsirado 
pagrindas vieningai tų grupių 
veiklai. 

Amerikos Lietuvių Taryba, 
kuri iki tol nepripažino reika
lingu turėti bendrą savo politi
nį fondą, griebėsi įkurti fondą 
savo politinei akcijai finansuoti. 

Pittsburgho konferenci joje 
1941 metų rudenį, nutarė įkur
ti ir savo šalpos fondą. * 

Viskas gal butų jiems ėję 
gerai, bet jie sutiko rimtą ir 
nenugalimą kliūtį: Washingto
ne jau buvo išleista patvarky
mas kad daugiau šalpos fondų 
karo nukentėjusiems šelpti ne
registruoja. Ir ALT negalėjo 
savo atskiro fondo įregistruo
ti. 

Dar daugiau, kai Įsteigta 
National War Fund, J tą fondą 
buvo nutarta priimti kiekvie
nos tautos šalpos fo^dą, bet 
tik vieną ir tai tokį kuris įre
gistruotas Washingtone, Presi
dent's War Relief Board. 

Taryba jokiu budu negalėjo 
gautf nei savo fondo įregis
truoti Washingtone, nei prieiti 
prie National War Fund. 

Kadangi buvo numatyta di
delė svarba ir nauda Amerikos 
Lietuviams ineiti į National 
War Fund, musų Nacionalinis 
Lietuvių šelpimo Fondo valdy
bos pirmininkas Adv. A. A. 
Olis ir sekretorius Adv. J. J. 
Grish pasiūlė tarybininkams 
prisidėti į šį fondą ir jį įregis
truoti National War Fund kaip 
vienatinį Amerikos Lietuvių 
šalpos fondą. 

Adv. Oliui pasitarus su LVS 
valdyba ir patiekus savo planą 
keletoje kitų kolonijų, jis buvo 
mielai užgirtas. Iš LVS vado 
vybės pusės buvo prieita išva
dos kad šalpos darbas yra per
daug didelis ir svarbus kad bu 
tų galima jį turėti vienai ar 
kitai grupei savo interesams ir 
tuo budu susiaurinti galimybę 
suteikti kiek galima pilnesnę 
ir bešališką pagalbą visiems 
kenčiantiems Lietuviams, ne-
iiurint nei jų politinių nei re
liginių įsitikinimų. 

Galų gale sutikta įregistruo-

kuris ir buvo priimtas į Na
tional War Fund. Taip buvo 
įkurtas BALF, į kurio valdybą 
turėjo ineiti ir tautininkai su 
trečdaliu vietų. 

Tačiau į BALF suvažiavimą 
atvykstant, katalikai ir socia
listai susitarę gatavai atsive
žė savo žmones į valdybą, ir 
tuoj po oficialio BALF paskel
bimo, pasipylė katalikų ir so
cialistų spaudoje propaganda, 
pagrysta melu ir apgaule, kad 
girdi BALF valdyba pati išga^ 
vo sau registraciją ir kad tai 
yra Pittsburgho konferencijos 
įkurtas fondas, kuriam daug 
pasidarbavo ir vyskupai, ir ku
nigai, ir ypač Kun. Dr. Kon
čius, ir kad ačiu jų nuopelnams 
BALF priimtas į National War 
Fund ir iš ten gauna pašalpos 
dideles sumas. 

Ši pasaka buvo plačiai pa
skleista ir taip Europoje pabė
gėlių, ir ten tie kurie buvo ne
palankus krikščionių demokra
tams, buvo pašalinami iš šalpos 
darbo. Į jų vietas buvo paski
riami "savi žmonės", ir visas 
šalpos darbas buvo ir yra va
romas labai šališkai. 

BALF ATLIKO GERĄ 
DARBĄ 

Aš Čia nenoriu paneigti kad 
BALF nebuvo reikalingas ir 
nėra reikšmingas. Visi pripa-
žystam kad BALF atliko didelį 
darbą, ir labai pageidautina 
kad jis savo veiklą tęstų tolyn. 
Tik liūdna kad BALFo veikla 
nėra tokia kokia ji turėtų ir 
galėtų buti. Ji yra taisytina 
ir turi labai daug trukumų, 
dabartiniame savo sąstate. 

Apie BALF pirmininką Kun. 
Dr. Končiaus darbus Europoje 
gauta iš patikimų šaltinių įdo
mių žinių. Pasirodo kad jo el
gesys tūlais atžvilgiais buvo 
nepakenčiamas ir neleistinas. 
Jo arogantiškumas, nenuošir
dumas bei pasiputimas, besai
kis gyrimasi savais nuopelnais, 
nesupratimas Lietuvių pabėgė
lių ir jų keistas traktavimas jo
kiu budu nesuteikia Amerikos 
Lietuviams garbės. Priešingai, 
kilo mintys: nejaugi ten Ame
rikoje Lietuviai visi tokie? Jo 
nesupratimas ir visiškas nesi-
orientavimas pabėgėlių būkle 
ir vargais visus tremtinius ne
paprastai prislėgė 

Jis ten skirdamas BALF įga
liotinius vadovavosi grynai sa
vo partijos interesais. .Tas pas 
visus padorius Lietuvius paliko 
labai negerą skonį. Visa tai 
labai sumažino tos taip sunkiai 
rinktos ir ruoštos šalpos rezul
tatus. Pagal daugelį praneši
mų, didelis Dr. Končiaus šališ
kumas vienos partijos naudai 
visus padorius Lietuvius nusta
tė prieš jį ir BALFą. Per Dr. 
Končiaus veiklą BALF Euro
poje yra visiškai susikompro

mitavęs. 
Nežiūrint to kad daugumoje 

tos žinios apie Dr. Končiaus ir 
BALF veiklą pasiekė tautinin
kų veikėjus ir faktai randasi 
jų rankose, jie šių žinių vie
šumon nekėlė, numatydami kad 
toks elgesys gali pakenkti va
romam šalpos darbui. Dabar, 
einant viešon spaudon, šie pa
reiškimai turi tik vieną tiks
lą: kad ateities darbuose bu
tų vengiama praeities klaidų. 
Mes trokštame kad BALF savo 
darbe matytų tik tautiečius 
Lietuvius ir visiems lygiai pa
dėtų, neskirstydamas juos "sa 
vais" ir "nesavais". Musų tik
slas yra remti BALF, kviesti 
visus dėtis prie jo, aukoti ir jį 
palaikyti, bet tuo pačiu reika
lauti taktingos ir bešališkos va
dovybės, kuri pabėgėliams bu 
tų inspiracija, bet ne despera
cija. 

REIKALINGA PADĖTIS 
TAISYTI 

žinios kurios savu laiku pa
siekė mus iš Europos, aiškiai 
rodo kad vidurinė srovė (tau
tininkai) yra ir ten apvilta. 

Krikščionys demokratai ir 
kairiosios grupės VLIK'e ir ki 
tose tremtinių organizacijose* 
stengiasi įvairiausiais budais 
neprileisti tautininkų prie va 
dovaujamų vietų. Visa tai vyk 
doma labai panašiomis priemo 
nėmis kaip ir Amerikos Lietu 
vių tarpe. Tat ir matome kac 
patarlė, "Kaip danguje taip ir 
ant žemės" yra teisinga, nes 
Lietuviška veikla Europoje ir 
Amerikoje turi panašų pobūdį 

Musų krikščionys demokra
tai ir socialistai nežino ir ne 
supranta kur turi baigtis par 
tinės varžytinės ir kur turėtų 
išsivystyti bendra veikla, pa
remta tolerancija, padorumu, 
žmoniškumu ir teisingumu. Tas 
niekad nebus atsiekta jei ne
bus suprastas bendras didysis 
reikalas bei nebus prisilaikoma 
tikrų džentelmeniškų dėsnių. 

Baigdamas noriu pareikšti 
kad Amerikos Lietuviai mokė
jo buti vieningi Pirmo Didžio
jo Karo metu, jie mokės suras
ti pagrindus , vieningai siekti 
didžiojo tikslo ir dabar. 

Aš siulau kad artimiausioje 
ateityje, jie nevyksta susikal
bėti musų vadams kurie nori 
surinkti $250,000 aukų, atrodo 
vėl siauriems partiniams rate
liams, kreipkimės į plačiąją 
Amerikos Lietuvių visuomenę 
ir prašykime kad ji atsiųstų 
savo išrinktus atstovus į Ame
rikos Lietuvių seimą, o ten te
gul buna išrinkta tokia vado
vybė kuri tikrai atstovautų vi
sus Amerikos Lietuvius ir ne
būtų susivaržius per organiza
cijas, laikraščius, grupes bei 
partijas, kuri butų bešališka ir 
teisinga, kurią pripažintų visi 

DETROIT, MICH. 

Koncertas ir Šokiai 
« 

X 
"S 

PELNAS LIETUVOS GELBĖJIMUI 

Viennoje, Austrijoje, našlai
čių prieglaudoje parodoma vai
dutis neapsakomai džiaugiasi 
gavęs pirmą porą avalų iš Am. 
Raudonojo Kryžiaus. Austrija 
taip pat karo nuteriota ir dar 
sovietų apvagiama. 

Mm. Saiisio-Janiinrv 19,1917 
Hispanos Unidos (buv. Liet.) Salėje 
25th ir West Vernor Hwy. Pradžia 5:00 vai. po pietų 

Amerikos Lietuviai, kuria ga
lėtų džiaugtis visi pabėgėliai, 
ir kuri stengtųsi padėti Lietu
vos žmonėms įgyvendinti di-
džiausį jų troškimą — atsta
tyti Lietuvos laisvę ir nepri-
klauosmybę. 

Tai yra ko aš linkiu visiems 
Lietuviams Amerikoje: sukurti 
vieningą kuną, nesupančiotą 
partiniais pančiais. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai pž Knygas 

Programos išpildyme dalyvaus: 

BIRUTĖ SMETONIENĖ — Pianistė 
ELENA PETROKAITĖ — Menininkė 

IRENA GTJDIS PRANĖ ČECKAUSKIENĖ 
INŽ. JONAS DUNČIA 

IN2. M. LAURINAVIČIUS 
ir JONAS VALIUKAS, Solistas, vietinis. 

{žanga: 83c. Tax 17c. Viso $1.00 

Rengia ir kviečia LVS 6-tas Skyrius. 

Birutė Smetonienė 

REPUBLIKONAI Senato vadai, kuriems ta garbė atiteko lai
mėjus 80-tą Kongresą. Vaizde matosi senatoriai, iš kairės # 
dešinę: Ferguson, White Jr., Hickenlooper, Taft, Vandentofo 
Brooks, ir Millikin. '• -

Aukos Lietuvos vadavimo 
akcijai, knygų leidimui ir už 
knygas, ir LVS nario duoklėm: 
Petras Davidonis, 

Philadelphia, Pa. 
Juozas Karpavičius, 

Providence, R. I. 
Stanley Wogulis, 

St. Charles, '111. 
Frank Baker, 

Union City, Conn. 
Adv. F. J. Bagočius, 

So. Boston, Mass. 
Juozas Zelenauskas, 

Pittsburgh, Pa. 
Kastas Valiūnas, 

New Britain, Conn. 
Jonas Varkal, 

New Britain, Conn. 
J. M. Šaltenis 

Chicago, 111. 
Anna T. Novick, 

Forest City, Pa. 
Kazys Stupuras^ 

Baltimore, Md. 
K. Wallace (Varakojis) 

Cleveland 
Alex Biga, 

Easton, Pa. 
Mrs. Mary Gelgauda, 

Waterbury, Conn. 
John Urban, 

New Haven, Conn. 
Joseph P. Mikelaitis, 

Baltimore, Md. 
J. B. Shelkaitis, 

East Hartford, CoMl. 
John Herman, 

Glendale, W Va. 
J. Skinderis, 

Clinton, Ind. 
Thomas Cirkielis, 

Brooklyn, N. Y. 
Charles L. Krizevičiv, 

New Haven, Conn. 
Mrs. A. Kurmackiene, 

Cheltenham, Pa. 
Andy Lukas, 

Cleveland, Ohio 
A. Melinis, Cleveland 
Mrs. M. J. Colney, 

Waterbury, Conn. 8.00 

IS DETROIT, MICH. 
Juozas Rimkunas 2.00 
K. WAlatka 2.00 
Pranas Augustin 2.00 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

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

M A R G U T I S  
6765 So. Wester a Ąy*. 

Chicago, Il| 

$15.00 

$10.00 
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PABĖGĖLIUS SPAU
DŽIA IŠ VISU 

PUSIŲ 

Iš Italijos atėjęs Lietuvių 
Balsas aprašo kaip Sąjungi
ninkų Komisija Italijoje išvie-
tintiems asmenims išleido per
eitą rudenį, Pulk. C. B. Find-
lay pasirašytą atsišaukimą ra 
ginantį Italijoje esančius pabė
gėlius gryžti į savo tėvynes. 

Lietuvių Balsas savo straip
snyje pareiškia kad tokie pata
rimai Lietuviams nepriimtini.. 

Berlyne, Rusų bolševikų lei
džiamas Vokiškas laikraštis iš

ėjo viešai su apkaltinimu 5,000 
Lietuvių, Lenkų, ir Latvių gy
venančių Britų zonos stovyklo
se, apšaukdamas juos "kvislin-
gais kurie nenori gryžti na
mon"; pabėgėlius apkaltina vo
gimu maisto iš Vokiečių ūkių, 
kas yra gerai žinomas užsiėmi
mas pačių raudonarmiečių. 

Amerikos zonoje raginimą 
pabėgėliams gryžti yra išleidęs 
U. S. Generolas McNarney. 

Po to sekė slapti UNRRA 
direktorių Europoje pasitari
mai pabėgėliams grąžinti, ir 
net iškelta buk esąs Roosevel-
to Stalinui duotas Jaltoje pri
žadas kad pabėgėliai turi buti 

tuoj sugrąžinti į savo gimtines 
šalis. 

Bolševikams žinoma rupi su
grąžinimas pabėgėlių į jų oku
puotas ir pavergtas šalis, kad 
tuomi sunaikinus paskutinį ga-. 
limą pasipriešinimą tų tautų 
žmonių pavergimui. 

, SOVIETAI apgyvendina Rū
tų Prūsiją visokiais Rusais iš 
gilumos Sovietų Sąjungos. No
rintiems važiuoti ten apsigy
venti prižada dykai pervežimą 
ir sako duosią namus gyventi. 
Jais nori užsodinti pabėgusius 
į vakarų Vokietiją savininkų 
ukius. 

• • •!'-I1 •>'i11<• 'i1 

Amerikos Lietuviu Misiia 
ir Jos Darbai 

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

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

Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supa
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis. 
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.) 
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau. 

Timeless Lithuania J J3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Korėm atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No-
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą. 
Visų ęių knygų pelnas eina tęsimui kov^ už Lietuvos Nepriklausomybę 

Užsakymus siųskit laišku, 
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohic 
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D I R V A  

AUSTRIJOS VYRIAUSYBĖ SPAUDŽIA 
PABĖGĖLIUS 

Austrai, dar nesenai nusiėmę naciškus ženklus, dabar 
pabėgėlius fašistuoja. Reikalauja Alijantus 

atimti DP iš jų šalies 
rr-i 

Rašo BR. KVIKLYS. 

Mus retkarčiais pradžiugina 
žinios kad didžiosios valstybes 
neužmiršta musų mažytės tau
tos didžiosios nelaimes ir joms 
vadovaujantieji vyrai kartas 
nuo karto pareiškia kad yra kai 
kurių vilčių. Džiugu kad to
ki kraštai kaip Did. Britanija 
ir Amerika, kurių žmonės, ga
lima sakyti, niekada nenešė 
vergijos pančių, vis dėlto su
pranta mus ir pakelia savo akis 
kad ir į tą menkutę dulkę.... 

Deja, ne visur taip yra. At
siranda mažųjų tautų kurios, 
šiais demokratijos laikais, jei 
tik kas joms leistų visiškai 
laisvai išsižioti, suėstų mus. 
Čia kalbame ne apie ką kitą 
kaip- apie taip vadinamą "de
mokratinę", ir gink Dieve, "ne-
fašistinę" naujai atkurtą Aus
trijos valstybę. 

Gerai žinome tuos atminti
nus metus kai ši valstybė ne 
klastota tautos valia įsijungė j 
"Didyjį Reichą". Tai nebuvo 
vien tik prievartos aktas. Mes 
pagarbiai lenkiamės prieš di
džiuosius Austrijos vyrus ku
rie tam įsijungimui priešinosi, 
bet visi gerai žinome kad jie 
tuo metu neatstovavo tikrosios 
Austrų tautos didžiumos valios 
ir kad kaip tik ta Austrų tau
tos didžiuma stovėjo už "An-
schlussą". Lietuviai, gyvenę 
tuo metu Austrijos miestuose, 
ir šiądien mums pasakoja su 
kokiu nedirbtinu nuoširdumu 
ir milžinišku entuziazmu Aus
trų tautos dauguma sutiko na
cišką režimą. Už nacionalso
cialistinę Vokietiją tuo metu 
vvdokmų balsavimų metu pa
sisakė visi Austrai: pradedant 
jaunais darbininkais, baigiant 
aukštaisiais bažnyčios dignita-
rais. 

O paskui ? 
Paskui Austrų daliniai, drau

ge su naciais, ėjo Europos bu
delių pareigas. Mes puikiai 
atsimename tuos SS vyrus iš 
Vienos, Graco, Linco ir kitų 
Austrijos vietovių kurie šeimi
ninkavo musų mieloje tėvynė
je ir vykdė Lietuvių bei žydų 
tautų naikinimo darbą. Jie 
buvo Austrai. 

Gerai atmename tas Austriš
kas divizijas kurios 1944 metų 
rudeni pagrindinai apiplėšė mu
sų Žemaitiją, atėmė arklius, 
gyvulius, vežimus, grudus, tuk
siančius žmonių surinkę išve
žė prie apkasų kasimo darbų. 

Per keletą Vokiečių okupaci
jos metų Austrų tauta spėjo 
suaugti su nacišku Reichu ir 
nieko daugiau nežinojo kaip 
"Ein Vok, ein Reich, ein Fueh
rer" (Vieni žmonės, viena Val
stybė, vienas Vadas"). 

Mes taip pat dar neužmir
šome naciškojo darbo pragaro, 
kur buvome Austriškai naciš
ko bizūno priversti kalti gink
lus Naujajai Europai. Teisy
bė. to bizūno laikytojas savęs 
tuo laiku jau nebevadino Aus
tru ir jo rankovę puošė ne Au
strų valstybės ženklas, bet to-
kis didelis "Hakenkreuzas" ko
kio nenešiojo nei pats Austriš
kos kilmės "fuehreris". Bit 
tas, rodos, esmės nekeičia. 

SIJKTRĖ SVETIMIEMS j 
PRAGARĄ | 

Na, bet tauta gali suklysti, 
kaip ir atskiras žmogus ir ne 
musų reikalas del to kaltinti 
Austrus. Butume nei neprimi
nę Austrams jų nuodėmių jei
gu nebūtų jų perdidelis nenuo
širdumas kitų tautų, kad ir 
Lietuvių, atžvilgiu. 

Likimas lėmė daliai mus u 
tautos, kaip ir kitiems užsie
niečiams, pasilikti Austrijoje 
ilgesniam laikui. Atrodo kad 
buvus verguvėje tauta turėtų 
geriau kaip kas kitas suprasti 
Jutų, dar neturinčių laimės tu

rėti savo valstybę, tautų pa
dėtį. Deja, taip nėra. Liki
mas lėmė Austrijai laiminges
nį kaip mums rytojų, šiądien 
ji jau pusiau laisva valstybė; 
turi sav<į vyriausybę, seimą, 
policiją, etc. 

.Deja, to maža. Reikia dar 
turėti tikrosios laisvės pajauti
mą, kurio Austrams kaip tik 
trūksta. Kad tai yra tiesa ma
tome kad ir iš tų faktų: pir
mi žingsniai kurių naujai su
daryta krašto vyriausybė grie
bėsi, buvo ne atvesti į protą 
nacių suvedžiotą tautą, išmo
kyti ją gerbti laisvę, žmogų, 
kitas tautas laikyti jeigu ne 
sau lygiomis tai vis del to žmo
nėmis, atjausti artimo nelaimę. 
Atvirkščiai, Austrai pasisten
gė sukurti savo krašte praga
rą nelaimingam, be tėvynės 
žmogui, "Auslanderiui". 

Austrai padaro eilę nutari
mų, prašydami alijantų valsty
bes atimti iš nelaimingų trem
tinių žmogaus teises. Argi tai 
nepanašu į evangelijoje apra
šytą nedorąjį skolininką? Pa
bėgėliai Austrų krašte sulau
kia beveik belaisvių likimo. 
Jiems nebeleidžiama naudotis 
susisiekimo priemonėmis, stei
gti laikraščius, mokyklas, daug 
kur draudžiama net išeiti iš 
stovyklos ribų. 

Tie ponai kurie nacių laikais 
mus saugojo ir mušė, tik ką 
nusisegę "Hakenkreuzu" pa
ženklintus raiščius, pradeda 
mus vadinti fašistais. 

Maža to, jie prašo didyjį ry
tų kaimyną daryti į mus spau
dimą. Tas, žinoma, negi gali 
tokios progos neišnaudoti.... 
Alijantų valstybių durys nuo
latos varstomos su Austrų val
stybės vadu prašymais "atsi
imti DP". 

Jeigu šiądien ten nelaimin-
mingas DP tebėra dar gyvas 
reikia dėkoti tik faktui kad 
Austrija tebėra nelaisva ir 
svetimų okupuota. Musų liau
dies patarlė kalba apie degląją 
kuri įgijus ragus norėtų visą 
svietą išbadyti. Tas pats tik
tu ir šiai mažai valstybei. Ji 
tokiu atveju, jei įgytų ragus, 
mažų mažiausia naują "fueh-
rerį" Vokiečiu tautai pagim
dytų 

Nelaimingos Lietuvių, Len
kų, Latvių, Estų, žydų ir kitos 
tautos, reikia manyti, šio Aus
trijos "vaišingumo" nepamirš 
ir kada nors tinkamai jį įver
tins. 

AMERIKOS KATALI
KŲ VYSKUPAI RE
MIA BALF VAJŲ 

NAUJAS t.NKRA VADAS. 
Amerikos zonoje Vokietijoje 
paskirtas naujas DP asmenų 
globėjas, UNRRA. direktorius, 
Paul B. Edwards, iš Aberdeen, 
S. D. Jis užims vietą John H4 

VVhiting'o. 

Vieni iš nuoširdžiausių gera
darių yra Amerikos katalikų 
vyskupai, kurie nuo pat II Pa
saulinio karo pradžios atjautė 
ir parėmė nukentėjusius Lietu
vos žmones, 

Amerikos katalikų vyskupai 
savo metiniame suvažiavime 
Washingtone pažvelgė ir į nuo 
karo nukentėjusios ir tebeken-
čiančios Lietuvių tautos reika
lus ir vienbalsiai nutarė parem
ti Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo vajų. 

Amerikos vyskupų adminis
tracinės tarybos pirmininkas 
Arkiv. John T. McNicholas (iš 
Cincinnati, Ohio), atsiuntė BA 
LF pirmininkui Kun. Dr. Juo 
zui B. Končiui tokio turinio 
laišką: 

"Brangus Kun. Končius: 
"Man labai malonu pranešti 

kad Amerikos Katalikų Vysku
pų Administracinė Taryba (N. 
C. W. C.) savo metiniame su
sirinkime vienbalsiai nutarė 
užgirti vajų, kurį Jusų organi
zacija planuoja vesti 1947 me
tų Sausio ir Vasario mėnesį. 

"Mes visi jautriai žinome 
kqkias dideles kančias Lietuvos 
žmonės yra išgyvenę per karą 
ir pokariniais metais. Munis 
yra žinomi neapsakomi sunku
mai ne tik pasilikusių žmonių 
Lietuvoje besiartinančių armi
jų akivaizdoje, bet taip pat ir 
tūkstančių tų kurie pabėgo 
nuo tų armijų ir dabar yra 
tarp išvietintų asmenų Vokie
tijoje, Austrijoje, ir kitose Eu
ropos šalyse. 

"Vyskupai išreiškia savo di
džiausi pasigerėjimą ir įverti
nimą kilnių pastangų, kurias 
jus ir jusų bendradarbiai Ben
drame Amerikos Lietuvių šal
pos Fonde esate atlikę tūkstan
čių Lietuvos kenčiančių žmonių 
ir vaikų kančioms ir sunku
mams palengvinti. Vyskupai 
su malda reišKia vilties kad Vi
sagalis Dievas ir toliau laimins 
jusų pastangas. 

•'Mes reiškiame vilties kad 
savo vajuje jųs susilauksite vi
sų Amerikiečių dosnios para
mos. Mes tikime kad jųs ir 
toliau pagelbėsite kenčiantiems 
žmonėms, nežiūrint kaip dide
lės sunkenybės galėtų buti at
eityje. 

"Tegu buna suteikta gausi 
palaima visiems kurie yra dos
nus kilniai krikščioniškai Lie
tuvos šaliai. 

"Ištikimai Jusų Kristuje, 
John T. McNicholas, 

Cincinnati Arkivyskupas.' 
Šis Amerikos katalikų vysku

pų pasakytas žodis ir parody
tas gilus Lietuvių šalpos reika
lo įvertinimas yra gražiausias 
paskatinimas visiems Lietuvių 
šalpos darbo prieteliams dar la
biau įsijungti į BALF veiklą. 

gp 

Lietuva Tironų Pančiuose VIENOS VERGIJOS 
PABAIGA 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vieną dieną Škirpa buvo pakviestas pas vieną aukš
tą Vokiečių policijos valdininką, kurs ištisą valandą mė
gino "mokyti" jį kad Lietuvai bus daug geriau jeigu ji 
galės brangiai pardavinėti Vokiečiams savo kiaules ir 
sviestą, negu kad ji turės nepriklausomybę Praeitis, 
girdi, parodžius kad Lietuviu tautai jos nepriklausomy
bė perdaug brangiai kaštuoja. Tik "saujelė inteligen
tų" svajojanti apie nepriklausomybę, masė gi norinti tik 
gerai gyventi ir apie jokias nepriklausomybes negalvo
janti.... Tai buvo Vokiečio "policininko" kalba, paim
ta iš Hitlerio "Mein Kampf", kur ir jis panašiai šneka 
apie labai lengvą ir greitą Lietuviškos žemės sugermani 
nimą, paverčiant Lietuvių tautą "labai naudingu mėšlu" 
Vokiškiems laukams tręšti. Tas pats valdininkas patarė 
Škirpai "gerai pergalvoti" visą Lietuvos nepriklausomv 
bės reikalą ir "nesimaitinti iliuzijomis", kad vėliau nerei
kėtų turėti nemalonumų. Tai buvo oficialus įspėjimas 
ir. nurodymas kaip Vokiečiai žiuri į Lietuvos Nepriklau
somybės atstatymą. 

Po tokio Vokiečių "demaršo" dar labiau paaiškėjo 
kokių galimų žygių reikia laukti iš Vokiečių pusės prieš 
Lietuvos nepriklausomybės atstatymo paskelbimą ir kaip 
svarbu yra visokiais atžvilgiais nepriklausomybės atsta
tymą paskelbti ir Vokiečius pastatyti prieš įvykusį faktą. 
Tegul jie tada nauju smurto aktu ją ir panaikintų, bet 
pasaulineje opinijoje jie pasirodytų dar kartą smurtinin
kais, o Lietuvių Tautai tuoj pat paaiškėtų kad sovietus 

MEKSIKOJ lankantys Ame-

VETERANAMS laikinų na
mų parupinimui valdžia pasky
rė'$445,000,000 fondą. Iš jo 
buvo numatyta išstatyti 200,-
000 namų ir butų, tačiau kai
noms pabrangus dabar numa
toma galės paruošti 12,000 bu
tu mažiau, arba 188,000. 

pakeitė naujas okupantas, šiuo motvvu Škirpa, o ir kiti 
Lietuviai Berlyne, manė kad reikia' ir toliau atkakliai 
siekti Lietuvos valstybės atstatymo paskelbimo. Taip 
nusistačius, darbas ėjo toliau. 

Jau beveik karo su sovietais išvakarėse Vokiečiai 
griebėsi paskutinių įspėjančių priemonių kad joks politi
nis aktas nebūtų Lietuvoje paskelbtas. * Birželio 14 die
ną pas Škirpą atvyko vienas geštapo agentas ir pranešė 
jam tokį geštapo įsakymą: Škirpa paskutinį kartą įsak
miai yra "prašomas" jokios vyriausybės nesudaryti ir 
jokio politinio akto Lietuvoje neskelbti. Toks įspėjimas, 
susietas su grasinimais, negalėjo, žinoma, padėties bepa-
keisti: viskas jau buvo padaryta kas, negalint veikti Ber
lyne, butų veikiama Lietuvoje. 

Bet ir po šio policijos įspėjimo Škirpa nekapituliavo: 
Birželio 19 dieną jam pavyko įteikti Vokiečių užsienių 
reikalų ministerijai memorandumą, kuriame jis trumpai 
atkreipė Vokiečių vyriausybės dėmesį jog, karui su so
vietais prasidėjus, Lietuvoje įvyks spontaniškas gyven
tojų sukilimas prieš sovietus. 

Taip ir atsitiko. Sukilimo organizatoriai Lietuvoje, 
nesulaukę Birželio 22 d. jokios žinios apie Lietuvos ne
priklausomybės atstatymą ir apie Lietuvos vyriausybės 
sudarymą, pajvs Birželio 23 dieną paskelbė per Kauno 
radio Nepriklausomybės atstatymo aktą. 

Tą pat dieną Škirpa painformavo Vokietijos užsie
nių reikalų ministeriją jog Lietuvoje "vakar prasidėjo 
platus sukilimas prieš sovietus", jog sukilėliai jau turi 
užėmę eilę valdiškų įstaigų ir yra padėties šeimininkais. 

Bet svarbiausias demaršo tikslas buvo painformuo
ti Vokietijos vyriausybę kad "šiądien sukilėliai paskelbė 
per Kauno radio Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą 
ir pranešė apie vyriausybės sudarymą". 

Vokiečių valdininkas (von Grundherr, Skandinavų 
ir Pabaltijo kraštų skyriaus vedėjas), kuriam Škirpa 
šiuos dalykus pranešė, labai nustebo ir tuoj pat priminė 
Škirpai kad reicho vyriausybė negalės toleruoti tokios 
"įvykusių faktų" politikos. Škirpos pareiškimas kad jis 
imasi už viską atsakomybę, buvo sutiktas atviru jo veik
los pakaltinimu. 

Po šio demaršo Škirpa tikėjosi galėsiąs visą Lietu
vos bylą ištraukti "į viršų", pastačius Vokietijos vyriau
sybę prieš įvykusį faktą: ji turėjo skubiai apsispręsti ar 
pripažysta Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą ar ne. 
Bet praėjo dvidešimt keturios valandos, ir jokios reak
cijos nesulaukta. Tada kitą dieną — Birželio 24 — Škir
pa vėl beldėsi į užsienių reikalų ministerijos duris.... su 
raštu adresuotu per Ribbentropą pačiam fiureriui Hit-

MEKSIKOJE cementui pate-
rikos turistai ten prabūna vi-jkus į juodąją rinką, valdžia ža 
dutiniai po 12 dienų ir pralei- da sulaikyti skolinimą pinigi. 
džia po $260. statybos projektams. 
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Karas 
Georgie Wei, Kinietis berniukas pianistas ir kompozitorius, 
kuris atkreipė į save dėmėsi kaip talentingas muzikas. Prie 
jo stovi jo sesutė. Jis muzikos išmoko būdamas Japonų kon
centracijos stovykloje. 

JiAKO VETERANAI ligoninėje patiria kad Aaudon 
pasibaigė, kaip jie skaito laikraštyje ligoninėje, Staten Island, 
N. Y., Gruodžio 31 dienos Prezidento Trumono pareiškimą apie 
užbaigimą Pasaulinio karo II. Tuo pareiškimu prezidentas pik-
naikino ir 18 įvairių karo meto įstatymų. 

leriui. Tame rašte buvo trumpai priminta kas įvyko Lie
tuvoje Birželio 23 dieną. 

Tuo pat metu Škirpa įteikė laišką valstybės sekreto
riui v. Weisseckeriui su prašymu leisti tuoj pat perimti 
buvusios Lietuvos Pasiuntinybės rumus Berlyne ir leisti 
atgaivinti Pasiuntinybės veiklą. Ir po šių naujų naujų 
"demaršų" vėl praeina dvidešimt keturios valandos, ir 
vėl ta pati tyla.... Jokio atsakymo iš niekur. 

Bet ši tyla buvo kartu ir labai aiškus atsakymas. 
Tai buvo ženklas kad Vokietijos vyriausybė nenori pri
pažinti atstatytos Lietuvos Nepriklausomybės ir kad vi
sas pastangas Nepriklausomybei atkurti ji laiko "nusi
žengimu reicho interesams". Škirpa, kad ir suprasda
mas ką reiškia Vokiečių tyla, vis buvo pasiryžęs grumtis 
"iki paskutiniųjų". Birželio 25 rytą, jis vėl kreipėsi į 
Vokiečius, bet šį sykį ne į užsienių reikalų ministeriją, 
o Vyriausią Karo Vadovybę, pats asmeniškai išdėstyda
mas visą reikalą. Ir šį kartą "atsakymas" buvo duotas 
ir duotas labai greitai.... Vos gryžęs į butą, Škirpa bu
vo "paprašytas" skubiai atvykti į Vyriausią Reicho Sau
gumo įstaigą — į Reichssicherheitshauptamt. Jį "pri
ėmė" policijos komisaras Lebat ir paprašė paaiškinti 
apie įvykusį Lietuvoje sukilimą, apie Nepriklausomybės 
paskelbimą, ir apie vyriausybės sudarymą. 

Išklausęs Škirpos paaiškinimus, Legat dar pasido
mėjo kaip pats Škirpa žiuri į visą tą reikalą. Atsakius 
kad jis, kaip ir visi Lietuviai, džiaugiasi jog Lietuvos 
Nepriklausomybė atstatyta, Legat, lyg ruošdamasis kaž 
ką svarbaus pranešti, dar užklausė Škirpą ką jis dabar 
manąs toliau daryti.... 

"Lauksiu ką atsakys užsienių reikalų ministerija į 
mano raštus", toks buvo Škirpos atsakymas. Tada ko
misaras Legat oficialiai pareiškė kad "pagal įsakymą iš 
viršaus'^ jis turįs pranešti sekantį dalyką, iki atskiro pa
rėdymo įsakoma Škirpai neišvykti iš savo buto be reicho 
policijos žinios ir sutikimo. Po trijų savaičių tas įsaky
mas buvo pakeistas: Liepos 19 dieną buvo leista Škirpai 
buti laisvam 

III. Lietuvos Nepriklausomybes Atstatymas 
1. šviesa iš Vakarų 

Sovietams Lietuvą pavergus, nuo pat pirmutinės jų 
smurto d?enos visame krašte pabudo stipri pasipriešini
mo dvasia. Nors pikto teroro ir persekiojimo priemonė
mis sovietai dalį pasipriešinimo surakino, tačiau nepajie-
gė visiškai jo išrauti. Per visą metą augo išsilaisvinimo 
mintis, augo ir kerojo • pagieža prieš okupantus, gyvėjo 
troškimas atkeršyti, atsilyginti ir pamokyti kad ne
reikia plėšti kitų laisvės. Sovietų agentų ir parsidavėlių 
kalbos kad Lietuvos likimas yra ilgiems amžiams užant
spauduotas buvo palydimas šypsenomis Niekas ne
tikėjo kad reikės ilgai gyventi sovietiniame purve. Prie
šingai, visi kurie nesinaudojo komunistų partijos pasiti
kėjimu, buvo tvirtai. įsitikinę kad sovietų okupacija yra 
laikina ir labai trumpa. Tą įsitikinimą sudarė ir "ana
pus sienos" slapta atnešti raštai, atsišaukimai ir gandai. 
Jį ugdė įvairios užsienio žinios, rodančios kad greitai ar
tėja didelių įvykių diena. 

Lietuvoje buvo plačiai žinomas ir skleidžiamas gan
das apie veiklą Vokietijoje. Buvo pasakojama daug ir 
net fantastinių dalykų, skirtų palaikyti krašte anti-bolše-
vikinei nuotaikai ir stiprinti vilčiai. Nors Vokietijos 
sienos perėjimas buvo ypatingai apsaugotas, vis del to 
ryšys nuolatinis buvo palaikomas tarp Lietuvių emigran
tų Vokietijoje ir Lietuvos. Kol Lietuvoje tebebuvo dar 
nerepatriuotų Vokiečių tai per juos sklido "išsilaisvini
mo šviesa iš Vakarų". Kai jų Lietuvoje nebeliko tai Škir
pos suorganizuoti "naujieji knygnešiai" pavojingiausio
se aplinkybėse keliavo Lietuvon, nešdamiesi įvairių ži
nių, instrukcijų bei proklamacijų. 

Vokietijos padėtis tuo metu buvo labai gera. Euro
poje ji buvo pasilikus vienintelė ^Istybė kuri tuo laiku 
galėjo diktuoti. Jos anti-komunistinis nusistatymas iš
skyrė ją ypatingai iš visų europejinių valstybių. Gi jos 
santikiai su sovietais buvo ryškiausias rodyklis kad tie 
"du draugai" (Stalinas ir Hitleris) negalės ilgai taikoje 
gyventi. 

Piktas ir labai sunkus Staliniškas režimas nebegąs
dino Lietuvių Tautos pasakojimais kad "Vokiškasif ba
tas" yra bjaurus ir nepakenčiamas. Visos nelaimės ir 
visokios bėdos kurios tik galėjo kraštą užgriuti, atrodė 
kaip išganymas ir laimingas išsivadavimas iš Aziatiškos 
tvarkos, nuo Maskvietiškų smauglių, nuo baimės ir mi
zerijos Nesunku tat ir suprasti kad visokie kovos 
prieš sovietus planai ir budai rado apsčiai šalininkų kiek
viename kaime ir mieste ir kiekvienoje šeimoje, nežiū
rint kad pavojų buvo labai daug ir didelių. 

Mes norėtume čia smulkiai atpasakoti pradžią ir vy
stymąsi slaptų organizacijų bei grupių kurios visą laiką 
nepaliovė veikusios prieš sovietus. Norėtume atpasako
ti su pavardėmis ir vietomis visą sukilimo organizavimą 
Lietuvoje ir patiekti skaitytojui vaizdą herojiškų pasi
aukojimų del Lietuvos laisvės, del laisvės žmogui pado
riai gyventi ir nevergauti. Bet mes neturime teisės sa
vo pasakojimais išstatyti pavojun tukstančius žmonių 
kurie buvo likimp pašaukti kovai prieš sovietinę vergiją 
ir kurie, gal but, dar ir šiądien tą pačią kovą tebetęsia. 
Mes esame dar perąrti visų įvykių kad galėtume smul
kiai kalbėti apie darbą kurs dar nėra baigtas. Tegul 
mums atleis skaitytojas jei paliksime čia didelę spragą 
ir tik bendrais bruožais supažindinsime su ano meto Lie
tuvių slaptu veikimu. 

(Bus daugiau) 

•DEL anglies stokos Airijoje dedama visos pastai 
gos pagaminti kuodaugiausia durpių, ir durpynuose 
darbai eina plačiausiu saiku. 
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KARPIUS—Editor Redaktorius 

DOKUMENTAS Iš LIETUVOS 

CĄRYŠYJE su trijų metų sukaktimi Lietuvos Respub-
^ likos Prezidento Antano Smetonos mirties, šiame 
numeryje ant 1-mo puslapio talpiname nesenai gautą iš 
musų specialio korespondento Europoje aprašymą Lie
tuvoje tuo metu leistame požemio kovotojų laikraštyje 
apie Lietuvos Prezidento mirtį. 

Kaip atsimename, a. a. Antanas Smetona nelaimin
gai mirė Sausio 9 d., 1944 metais, palaidotas Sausio 13 d. 
Gi kaip iš šios reprodukcijos "Lietuvos Laisvės Trimito" 
matome, aprašymas Lietuvoje tilpo Vasario mėnesį tų 
pat metų. Tas pranešimas tilpo požeminiame Lietuvoj 
Šaulių Sąjungos leistame organe, į mėnesį laiko po ne
laimės įvykimo. Tuo metu Lietuvą laikė okupavę dar 
naciai ir visos Lietuvių pastangos buvo dedamos atsikra
tyti savo rudųjų okupantų. 

Tą liūdną įvykį tinkamai to laiko sąlygose atžymėjo 
ir tada slaptai veikęs Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. VLIK ten paskelbia: 
"Lietuvių tautai pranešame kad mirė Lietuvos valstybes 

prezidentas Antanas Smetona". 
Reiškia, Lietuvos žmonių akyse, ir VLIK'o nusistatymu, 
Antanas Smetona buvo visą laiką Lietuvos valstybės 
prezidentas. 

Iš to dokumento aiškiai matosi kad Lietuvoje nie
kas nesipiktino ir nesmerkė Prezidento A. Smetonos del 
to kad jis, protestui prieš Maskvos klastas su Lietuva, 
išvyko užsienin. Amerikos Lietuvių tarpe nekuriu kraš-
tutiniųjų gaivalų leistos piktos žinios buk Lietuvos žmo
nės pasipiktinę del Prez. Sme.tonos išvykimo iš Lietuvos 
buvo jų karštagalviškos pagiežos tęsinys prieš velionį 
prezidentą dar iš anksčiau. 

Pastaruose keliuose Dirvos numeriuose, aprašyme 
"Lietuva Tironų Pančiuose", paaiški daugiau žinių iš tų 
pačių laikų kai Prezidentas Smetona Lietuvą paliko. Iš 
tų faktų matome kad ir patys tie kurie pradžioje dar ti
kėjo bolševikų prigavystėms ir klastoms ir norėjo įti
kinti kad p. Prezidentas gryžtų Lietuvon, tuoj pajuto 
žiaurią bolševikų leteną ir patys bėgo iš Lietuvos, o ku
rie nespėjo pabėgti tie pateko žiauriam likimui. 

Truman neapsikentė Byrnes? 
pO paskelbimo kad Valstybės Sekretorius Byrnes atsi-

% * statydino del menkėjančios sveikatos, ir kad nauju 
sekretorium paskirtas čen. Marshall, pradėjo išeiti vie
šumon ir kitokių žinių. Pasirodo kad Prezidentas Tru
man nesijautė visai patogiai turėdamas Byrnes tokioje 
aukštoje vietoje. Truman gerbė Byrnes, turėjo jame 
pasitikėjimą, tačiau negalėjo pakęsti to fakto kad Byr
nes operavo sau vienas, savomis pajiegomis. Preziden
tas beveik neturėjo žodžio užsienio politikos nustatyme. 

Byrnes jautėsi didelis ir savim pasitikintis, nes jis 
yra buvęs vyresniu senatorium ir vėliau Aukščiausiojo 
Teismo Teisėju, kai Truman tėra buvęs tik jaunesniuo
ju senatorium. Sakoma, Byrnes nesitardavo su prezi
dentu ir net nepasakydavo prezidentui apie savo sekan
čius žygius. 

Kad tame gali buti teisybės reikia tik prisiminti ne
vienodus pareiškimus teiktus vieno po kitam, kaip teko 
juos girdėti per radio ir skaityti spaudoje prezidentui ir 
valstybės sekretoriui darant kokiais svarbesniais atsiti
kimais. Čia reikia prileisti ir skandalą su Wallace, ku
ris pasiruošęs kalbą komunistų rengtame susirinkime 
plaišė Byrnes pastangas ir darbus taikos derybose, gi 
nrezidentas, kaip buvo paskelbta, tą Wallace kalbą ma
tęs nesulaiVė ir neuždraudė jam ją sakyti, net užgy-
rė ją.. Kai priėjo Byrnes ir Trumano susikirtimas del 
tos Wallace kalbos, Trumanas pasitenkino tik draugiš-

' ku pasikalbėjimu su Wallace ir paskelbė jog Wallace 
pasiliks kabinete. Betgi ne taip galvojo Byrnes, ir po jo 
pasikalbėjimo telefonu iš Paryžiaus su prezidentu, Wal
lace buvo priverstas rezignuoti iš koinercijos sekreto
riaus vietos. 

Kaslink naujojo Valstybes Sekretoriaus, Gen. Mar-
shall'o, ant l-niQ puslapio šiame numeryje telpantis pa
davimas iš Chicago Tribune iškelia švieson tulus labai 
nemalonius dalykus mažoms tautoms, kartu ir mums 
Lietuviams. Jau nustatyta yra kaltinimas velionies Pre
zidento Roosevelto už jo slaptus prižadus duotus Stali
nui Teherane ir Jaltoje. Chicago Tribune pabrėžia dar 
kad visose tose derybose dalyvavo greta Roosevelto ir 
Gen. Marshall, ir jis tas slaptas sutartis ir pažadus ži
no — ir jis dabar gali dar uoliau pildyti "Roosevelto va
lią", ir net Trumano pažadus duotus Potsdame— 

Fly&> Italijos socialistu partija 

PRALAIMĖJUS karą ir nuniokota svetimųjų iš lauko, 
Italija, kuriai sąjungininkų griežtoje priežiūroje bu

vo leista pasireiksti ir%už valdžios formą kokios ji nori, 
pergyvena savo vidujinį neramumą, kuris yra tiesiogi
nis atvaizdavimas kaip partijoms rupi šalies likimas. 

Visai Europai gręsiant komunizmo pavojui, komu
nistai vis randa sau pirmaeilius talkininkus socialistus! 
kurie daugumoje atvejų nori virsti savo šalies išdavikais 
ir prisišlieja prie komunistų, pagelbėdami jiems vykdy
ti išdavikišką darbą. 

Šiomis dienomis tarp Italijos socialistų -įvyko ski
limas kada dešinėji jų fakcija negalėjo pakęsti kairiųjų 
socialistų aklo bendradarbiavimo su komunistais. 

Komunistai kur pajiegia priverčia socialistus pagel* 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

HAMBURGO KOMU
NISTŲ VADAS -

LIETUVIS 

AUSTRIJOJE DEL ANGLIES 
STOKOS SUSTOJO GELE

ŽINKELIAI IR DARBAI 
VOKIETIJOJE, kaip ir ki

tur Europoje, žiema šymet šal
ta. Tūkstančiai Hamburgo ko
munistų ir jų vadovaujamų pa
sekėjų surengė protesto de
monstraciją prieš Britų karinę 
vyriausybę, reikalaudami dau
giau kuro ir maisto. 

Komunistų vadas Hamburge 
yra vardu Harry Naujoks, su
vokietėjęs Lietuvis. Jis pro
testo mitinge šaukė: "Vokie
čių negalės nuslopinti, nei su 
šautuvais!" 

Netoli komunistų mitingo 
vietos gatvėje stovėjo gatavai 
Britų militarinė policija su mo
torizuotais šarvuočiais. 

Naujoks įrodinėjo kad riuo 
šalčio mirs bent 1,000 žmonių, 
jei nebus kas daroma. 

Anglai gi turi savo bėdų — 
namie streikas sutramdo mai
sto vežiojimą; kurui anglies ir
gi pakankamai neturi. 

Pikčiausia tai kad Anglai ir 
jų kiti neišmintingi sąjunginin
kai Amerikiečiai paleido sovie
tams užvaldyti rytinę ir cen
trinę Europą, ir per pusantrų 
metų po karo Maskva nedalei-
džia prieiti prie jokios sutvar
kymo ir taikos. 

Juo daugiau ^okių protesto 
mitingų ir tokių sąlygų kaip 
Hamburge, tuo Maskvai nau
dingiau: paruoš Vokiečius su
kilti prieš Britus ir Amerikie
čius, o tada sovietai nelaimin
gus Vokietijos žmones visai 
pasmaugs. 

Austrijoje taip pat bloga: 
del anglies stokos sulaikyta pa-
sažierinių traukinių judėjimas. 

Del . kuro stokos užsidarė Au
strijoje daug dirbtuvių ir liko 
be darbu apie 100,000 žmonių. 

/ / # 

SENATORIUS RANKIN pa
taria Kongresui užvesti tyrinė
jimą taip vadinamų "ružavų 
profesorių", kurie Amerikos 
mokslo įstaigoje aiškina komu
nizmą, priskirdami jį prie fi
losofinio mokslo. Hai yra di
dumoje iš Vokietijos atbėgę 
Hitlerio persekioti žydai pro
fesoriai, kurie tarnauja Mask
vai. 

bėti jiems pastatyti komunistus valdžios nariais, o kur 
nepajiegia ten jie gelbsti socialistams pastatyti savo na
rius valdžioje, kad tik kliudžius katalikams ar tauti
niams elementams turėti valdžios vadovybę. 

Komunistai jau iš patyrimo žino kad per socialis
tus jiems lengviausia pagauti valdžias savo įtakon, ir 
jie socialistus kaip molio motiejus minko kaip jiems pa
tinka. Šalies reikalai socialistams yra nesvarbu. 

Kokis didelis dešiniųjų socialistų skaičius atsimetė 
nuo kairiųjų iv kokia to reikšmė bus Italijos valdžioje 
pasirodys toliau. Bet kad socialistai nėra jokis patva
rus gaivalas ant kurių galėtų kas pasiremti parodo visi 
iki šiol jų žygdarbiai, ir tą apvainikuoja Italijos rimtes
nių socialistų neapsikentimas savo kamarotų susigulė-
jimu su komunistais, aiškiais šalies išdavikais. 

NAKTĮ 
Aš glostau sūnelio galvutę, 

bučiuoju jo mielas akis — 
tamsu, žiburių nematyti, 
aplink bepastogė naktis. 

Kur eisime, mano mažyti? 
Kur rasim nakvynei namus? 
Ne amžių ir arui skraidyti, 
ir jam reik pailsint sparnus. 

Užgriuvo tamsa ir dusina. 
Šviesos, trupinėlį šviesos! 
Pabuski aušra rytmetinė 
puikiuos purpuriniuos gaisruos! 

Aš glostau sūnelio galvutę, 
bučiuoju jo mielas akis — ' 
mums lemta, sūneli, pražūti, 
mums niekas sudiev nesakys. " 

Kastytis. 

S K A I T Y M A I  

MIEGANTIS BERNIUKAS 

VAKARAS NUO BALKONO 
Balzganas mėnesio veidas 
Kalno skiauturėj pastiro, * 
Rūškanų nuotaikų skardas 
Minčių sunkumon paniro. 

Caux ir Glion* žiburiai 
Kalno atšlaitėmis spinksi, 
Mirga akyse žvaliai, 
Siela atodūsiais tvinksi. 

Vaidenas Kauniškiai žibintai, 
J Žaliąjį Kalną pakopę; v 

Lietuvos sopulių labirintai, 
Laimėtojų biznį sulopę! 1 

Paežerės medžiai paniurę, 
Ilgus usus papūtę; 
Mano lemtį pakorę 
Laiko verpetai pasiutę. ; 

Tyliojo vaizdo aitrumą 
Rėžia tramvajaus urzgimai, 
Manojo žvilgsnio klaikumą 
Lydi Tėvynės arimai. 

Andrius Vilkaviškietsi. 
1946.X.12. • 
Montreaux, Šveicarija. 
Rainuotos Šveicarijos vasarvietes netoli 
Montreux. 

(Mintis) 
Storoka Prancūzė pūkščia ir dusau ja. Sep

tintame aukšte ji sustoja ir įsikibusi laiptų tu
rėklų sunkiai atsidusta, tačiau plepėti nesusto
ja. Tai jau Paryžiaus sargienių paprotys, ži
nau, kad tai savotiška maniera išgauti žinių apie 
naujai atvykstantį gyventoją, žinau kad ji se
nai įsidėmėjo mano nunešiotus pusbačius, atspu
rusias kelnes. Taip pat ir žvilgą mano švarko 
alkūnės neteikė vilčių į "pour boire". O čia, 
šiai rūšiai žmonių arbatpinigiais matuojama vi
si. 

Bet manęs tai nedomina. Man rupi tas ma
žas kambarėlis pastogėje, į kurį veda ši taip 
daug kalbanti moteriškė ir į kurį turės sutilpti 
nedideli mano reikalavimai ir neišmatuojami 
rūpesčiai. Aš jai nieko nesakau, nes pagaliau 
neviską ir suprantu iš tos greitai byrančios gran
dinės žodžių. * 

— "Monsieur, ar jųs žinote kad tame kam
baryje anksčiau gyveno irgi Latvė, kaip ir jųs? 

— Gal Lietuvė? As esu Lietuvis. 
— Ar tai yra skirtumas? 
Ji šito visai nežinojusi. Ach, pasaulyje 

tiek daug visokių tautų, štai jos dukterėčia 
ištekėjusi už vieno . . . vieno. Na, ji vėl pa
miršusi kaip vadinasi ta tautelė. > 

— Taigi, šita Latvė, žinote, turėjo sūnų. 
Toks pasiutęs vaikėzas buvo. Jos vyras senai 
jau mirė. O ji irgi mirė džiova. Vaiką kaž 
kas nežinia kur išvežė, ačiu Dievui. Taip ir 
liko kambarys tuščias. Voila. štai tas kam
barys. 

Paskutinius žodžius tardama ji sunkiai pri-
sigruda prie durų, apkrautų senais kibirais, ko
pėčiom ir įvairiais padargais, tiek pasenusiais 
kad nei kam jie buvo naudojami nepažinsi. Ji 
atidaro duris. Prieš mane mažas kambarėlis su 
kreivom sienom ir įžambiai veik iki grindų nu
sileidžiančiom lubom. Kambarėlyje yra ir sta
las, ir lova ir net stalo lempa, šie daiktai tiek 
menki kad niekas nepanorėjo jų sau pasiimti, 
todėl ir liko jie čia.. 

— Lova dar gera, — ji paspaudo vielų tin
klą. Vielos sučerška ir keletas atsikabinę nu
krinta. 

— Na, ji nėra nauja, šiaip kas nors jau 
butų išnešęs, bet kol kas tiks. Blakių čia irgi 
nemažai, tik su tuo tai reikia susitaikinti, ži
note, aš kas metai darau visokias dezinfekcijas, 
bet tai nieko nepadeda. 

Ji zuja po mažą kambarėli. Čia pabando 
langų rėmų tvirtumą, čia byrantį sienų tinką 
pakrapšto. " 

O čia kas gi? — Ji kažką ištraukia iš 
palovės. 

Tai nedidelė skulpturėlė, vaizduojanti mie
gančio vaiko galvutę. Ausis nudaužta, gipsas 
pageltęs, dėmėtas ir dulkinas. 

Av . . . atsimenu, žinote, ponas, šitą 
galvą ta Latvė, ar kaip ir ten, nė nebežinau 
nusipirko už tai kad ji buvo panaši į jos sūrių 
— ji pavarto galvutę — gal ir buvo, ka čia da
bar suvaikysi. 

Ji padeda galvutę ir nusišluosto dulkes j 
žiurstą. < 

— Na, tai štai jusų kambarys. AS 
nau kad jųs 'busite ramus gyventojas. Mergi
nų nesivedžioti. Tie jauni žmonės, gie visados 
tai mėgsta. Žinoma, vieną kitą kartą per sa
vaitę, kas be ko. Tik viešbučio čia nereikia 
daryti. Vartus uždarom dvyliktą valandą. Po 
to jau reikia skambinti. Lempų didelių negali
ma naudoti. Na, bet viską galima sutvarkyti. 
Geruoju viskas galima. , 

Ji dar duoda visą eilę nurodymų, kuriįtos 
žinoma galima bus ir apeiti, jei tik geruoju. 
Geruoju viskas galima. Vienas kitas frankas 
_ ir viskas tvarkoj. Pagaliau palieka mane 
vieną. v / 

štai aš ir esu savo kambario pilnas šeimi
ninkas. Šios šalies tarimu: mano namai — ma
no pilis. 

Iškraunu savo gerokai apsitrynusi© laga
mino turinį, šiaip taip pakloju lovą. Ant sta
lo padelu kelias knygas. O kur dėti miegančio 
vaiko galvelę? Nušluostau dulkes, aptrinu dė
mes ir ji atgija. Tai paprastas gipso liedinys, 
kokių pigiai galima pirktis Paryžiaus priemies
čių krautuvėlėse. 

Pastatau skulpturėlę ant stalo. Tai ^us 
mano kambarėlio papuošalas. 

O vakare, atsigulęs ilgai žiuriu į miegantį 
berniuką ir jie man tęsia sargienės pradėtą i* 
t o r i j ą .  . . .  

Žinai, aš esu labai panašus į vaiką, ku
rto motina čia ilgai gyveno. Sargienė klydo sa* 
kydama kad ji buvo Latvė. Ji buvo Lietuvaitė. 

Iš tos pačios šalies kaip ir tu. Ji buvo paprasta, 
truputį graži ir labai gera mergaitė, kai atvyko 
į šį dideli miestą. 

Jie nieko neturėjo, o jieškojo šiame mieste 
didelio dalyko: ji jieškojo laimės. O gyventi 
buvo sunku, labai sunku. Ji ištisas dienas dir
bo, o vakarais ilgai neužmigadvo šiame mažame 
kambarėlyje. 

Paskui ji 'sutiko vieną Čeką. Jis buvo di
delis, šviesiais plaukais ir gražus vyras. Maža
me kambarėlyje atrodė daugiau saulės atsirado 
nuo šviesių jo plaukų. Ir juoko buvo daugiau 
ir laimės buvo daugiau, o taip pat ir vargo. 

Jis dirbo kažkokiam dideliam fabrike ir bu
vo doras ir stiprus. Bet ne tiek stiprus kad at
laikytų didžiulių dantračių spaudimą, kai šie 
kartą jį įtraukė ir ėmė malti. Pakol sustabdė 
ididžiulę mašiną, kol išplėšė iš dantračių, šviesia
plaukis Čekas buvo jau negyvas. 

Ir vėl tavo tėvynainė liko viena. Tik neil
gam. Mažan kambarėlin greit atėjo tas, į ku
rį as esu panašus. Jis buvo irgi šviesiaplaukis 
ir man rodosi jis buvo geras berniukas, tik kai
mynai buvo pikti ir nedori."" 

Aš tau neišpasakosiu viso to ilgų metų var
go, tų rūpesčių ir ašarų. Vargas buvo kietas, 
bet jaunoji motina darė viską kad tik jis ne
pasiektų berniuko. Ji lopė įvairiausius skudu
rus, ji dirbo pačius juodžiausius darbus kad tik 
jos berniukas butų sotus ir apsivilkęs. O gyven
ti buvo sunku. Tu pameni krizį. Tada buvo 
kaip tik krizio laikas. 

Kartą turgavietėje ji pastebėjo mane, ne
pagailėjo sunkiai uždirbtų frankų ir nupirko. 
O nupirko todėl kad aš buvau labai panašus į 
jos berniuką. 

O toliau tu žinai. Ji mirė džiova. Ir ber
niuko čia nebėra. Jis išvažiavo kažkur. Ir aš 
nežinau ar jis teisingai supras šitą istorija ir 
ar mylės savo narsios motinos istoriją,, kuri kri
to likiminės kovos lauke. 

O dabar šiame kambarėlyje gyvensi tu. 
Tu taip pat kaip anoji mergaitė nepasiduosi li
kimui. Ilgai kovosi, dirbsi, daug svajosi. Bet 
ar nepavargsi? Ar nežūsi kaip tas šviesiaplau
kis čekas, arba vieną dieną atsikosėsi krauju 
kaip tavo tėvynainė į kurios berniuką aš esu 
panašus. Visi mes esame į ką nors panašus. Aš 
į tą berniuką, tu į skiedrą sukuringų vėjų 
k o m ą ,  . . .  j  

Paryžius, 1946. 3. 19. Andrius Valys. 

TARP SUDAUŽYTŲ RUMŲ . . . 
Klajodamas j ieškau prarastos širdies, 
Aš jieškau meilės, paklydusio ramumo, 
O mylima, aš jieškau tik tavęs. 
O mylima, aš ieškau tik tavęs. 
žaliam sodne, kur sakalai krypavo, 
Kur rožių krūmai svaigo bangomis, — 
Matau akis, matau aš veidą tavo . . . 
Kas be tavęs mane kaly j ramins? 
Palydi sielą nudėvėtos mintys, 
Be meilės rangos svetimi keliai . . . 
Tik tu gali spindėjimu gaivinti, 
O Dieve, Tu, padėki man ir jai! 
Kur buvo žemė., buvo tavo žemė, 
Gėlėm kaišyti šaltinėliai ten . . . 
Iš tų vaizdų širdis stiprybę semia, 
Ta laime siela degs, budės, gyvens . . 

Faustas Kirša. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
*Kaina su prisiuntimu tik $1.00 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žen|§» 
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland S, Ohk 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI 

Kaina 35c. Su prisiuntimu 40c. 
(Galit siųsti pašto ženklais) * 

Štai naudinga knygelė pradiniams mokytis 
Angliškai. Tinka pasiųsti giminėms pabė
gusiems iš Lietuvos, arba Amerikoje to
kiems ką nori pramokti Angliškai kalbėti. 

' Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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LAIŠKAI IŠ TEN KUR GYVENA 

BE NAMŲ< 

Rašo Dirvos Korespondentas 
Paryžiuje. 

WUERZBITRGAS 

PER keturias valandas jus 
galite iš Bambergo pasiekti 
Wuerzburgą, tą kadaise buvusi 
labai gražų miestą, ištiestą 
Maino slėnyje ir iš abiejų pu
sių apgaubtą vynuogių atašlai-
tėmis. Tas ligoninių miestas 
per paskutines karo dienas vie
nu bombardavimu buvo paver
stas griuvėsiais. Ir šiądien vie
toje Wuerzburgo riogso išdegę 
namai, guli išvirtę akmenys, ir 
po milžiniška krūva griuvėsiu 
ir degėsių ilsisi tūkstančiai už
muštųjų. 

Kai vakar išlipau Wuerzbur-
«P stotyje tai nejiškodamas už
kliuvau už keliadešimt Lietu
vių, kurie man sąžiningai aiš
kino "kelius" kaip patekti į 
tremtinių stovyklą, kuri esan
ti už keturių kilometrų. Nuta
riau j ieškoti kokios nors susi
siekimo priemonės, nes, prasto
vėjęs traukinyje visą kelią iš 
Bambergo iki Wuerzbergo ne
buvau linkęs keliauti "per pe
des apostolorum". 

JEI visur žmogui reikalinga 
laimė tai kelionėje ji ypatingai 
reikalinga. Ir šiądien Vokieti
joje yra laikoma didelė laimė 
jei tau pavyksta surasti kokia 
susisiekimo priemonė. Vos ne
ilgai prasižvalgęs stotyje, žiu-
rui — linksma risčia atbėja 
f a j e t o n a s ,  t e m p i a m a s  d v e j ų  
labai mažų arkliukų. Mosuoju 
ranka jau ištolo, lyg šaukda
mas pagalbos; ir vežimas su
stoja ties manimi. 

— Ar gali mane nuvežti į 
pabėgėlių stovyklą? — klausiu 
ir, nelaukdamas atsakymo. li
pu minkštan fajetonan. .. . 

— Ah, ji labai toli. .. . Jums 
brangiai kaštuos, — Įspėja ma
ne vežikas. 

— Nagi kiek? — agresyviai 
ištempiu akis, bijodamas kad 
ncnžšauktų nepakeliamos su
mos. 

— Dvidešimt m a r k i u ,  pigiau 
negaliu. 

— Važiuok! 
Ir taip gražiomis, vynuogy

nais padengtomis pakrantėmis, 
lyg seno dvaro senas žemaičių 
bajoras.... atkeliauju dviejų 
žirgų fajetone į isvietintu as
menų stovyklą. 

BAMBERGE, būdamas pas 
broli, kaip ir buvau pamiršęs 
jog, ineinanl į stovyklą, reikia 
prisistatyti policijai, reikia pa
rodyti savo dokumentus ir gau
ti leidimas aplankyti ką nors. 

Čia atvežtas prie pat vartų, 
vėl turėjau atnaujinti procedū
rą. Iš užu vartų žiūrint j sto
vyklą, atrodo kad ineisi į di
dingos Vokiečių kariuomenės 
rajoną. Vienas vartų galas 
papuoštas plačhu išsiskėtusių 
ereliu, kaizerinės Vokietijos 
ženklu. Antrame gale Vokie
čio kario statula saugoja reicho 
palikimą čia pat iš vi
daus pusės didelė aikštė, apglė
bta kareivinių pastatais, kur 
ir gyvena per tūkstantis Lietu
vių tremtinių. Gyvena čia jau 
antri metai; gyvena, vargsta 
ir kenčia, ilgėdamiesi laisvės 
sau ir savo tėvų žemei, ir kas
dien skausmingai kartoja: 

"Svetimoj padangėj 
nemalonu, ne, 

"Tėviškėlę brangią 
vis regiu sapne!" 

IR VĖL aš dvi dieni pragy
venau Wuerzburgo stovykloje, 
vienoje iš labiausia pagarsėju
sių ir plačiausia žinomų Vokie
tijoje. Per pusantrų metų sto
vykla suspėjo gerai susitvar
kyti: šiądien ji luri chorą, teat
rą, gimnaziją, pradžios moky
klą, įvairių smulkių dirbtuvė
lių, ligoninę, biblioteką, tei
smą, policiją, paštą, Raudonąjį 
K r y ž i ų ,  į v a i r i ų  k u r s ų  i r . . . .  i r  
bažnyčią. Ilgą ir sunkų kelią 
stovykla yra praėjus kol išsi

kovojo sau reikalingus susi
tvarkymus. Daug ir įvairiu 
kliūčių turėjo nugalėti stovyk
los gyventojai kad galėtų už
tikrinti sau bent kiek daugiau 
laisvės ir daugiau pagarboš ne
gu paprasti kaliniai. 

Ir aš klausiau ištisas valan
das pasakojimų apie visą smul
kų, o kartu ir labai reikšmingą, 
stovyklos gyvenimą nuo pat jos 
pirmos dienos iki šiądien. Vis 
tie patys klausimai, tie patys 
rūpesčiai ir tie patys ilgesiai. 
Kaip visose stovyklose taip ir 
čia žmonėms mirtinai nusibo
do toks gyvenimas, pilnas neži
nomybių. 

WUERZBl^RGE, kaip ir ne-
kuriose kitose stovyklose, gy
vena žmonės suvaryti kruvo 
mis, kaip gyvuliai.... Po ke
letą šeimų viename kambary 
j e be poilsio ir ramybės stum 
dosi tie vargšai benamiai, keik 
damiesi ir rustaudami del sa
vo likimo. Tas bendras gyve
nimas jiems tiek yra įgrisęs 
kad jie sutiktų gyventi daug 
blogesnėse sąlygose, jei tik bu 
tų jiems galima turėti savo 
atskirą židinį. Ir lengva su
prasti kodėl taip branginamos 
visokios kareivinių skiepuose 
randamos lindynės, pakvipu
sios pelėsiais, drėgme ir nema
tančios saulės šviesos. Visos 
jos užimtos ir uoliai ginamos 
gyventojų tik del to kad ten 
jie gali jaustis vieni pas save, 
savo kambaryje, savo šeimoje. 
Tie nuo kurių priklauso išvie-
tintų asmenų padėtis nenori ar 
negali suprasti kaip yra nepa
kenčiamai sunku neturėti ra
mybės. 

Ir jei ne tas judėjimas kurį 
sudaro stovyklos kulturinis 
darbas tai tikrai žmogus galė
tum greitai pasidaryti neuras
teniku. 
. Wuerzburgo stovykloje to 

kulturinio judėjimo nestinga: 
čia ir dailininkų, ir rašytojų ir 
žurnalistų, ir gydytojų, ir in
žinierių ir šiaip visokių profe
sionalų nemaža krūva. Tat ir 
neleidžiama žmonėms nuobo
džiauti : paskaitomis, teatru, 
sportu, daina, laikraščiu, kur
sais ir malda užpildomos visos 
dienos. 

TAT LAIKAS W uerzburge 
bėga greitai. Tuo labiau jis 
greitai prabėgo man. Vos spė
jau pamatyti pirmutinę Lietu
vių tremtinių dainų šventę 
(Rugsėjo 8), vos spėjau per
duoti sveikinimus ir linkėjimus 
visam stovyklos susirinkimui 
nuo Lietuvai Vaduoti Sąjungos, 
vos apibėga'u "paukščio skridi
mu" stovyklos įrengimus, guo
lius ir kitus pasimatymus — 
ir reikėjo palikti tą tūkstantį 
širdžių tolimesniam klajojimui. 

Ir jei ne dainų šventė tai aš 
Wuerzburgo stovykloje bučiau 
tematęs tik tai ką ir kitose sto
vyklose: tas pačias išvargusias 
sielas, tuos pačius skaudulius, 
tą patį monotonišką gyvenimą. 
Bet dainų šventė atlygino man 
už viską. Ji atlygino ir kitiems 
kurių susirinko tą dieną virš 
penkių tūkstančių. Kad ir po 
svetimu dangum, bet savos ir 
senai begirdėtos dainos skam 
bėsys papenėjo visus ilgam lai
kui. Tūkstančiai pravirkusių 
veidų atsigaivino, ir nutilus 
paskutiniam dainos posmui 
kartojo iš garsiakalbio girdi
mus žodžius: 

"NIEKO nėra brangesnio už 
tave, Tėvyne, ir nieko skaudes
nio kaip ilgesys Tavęs netekus. 
Mes visada tai žinojom, o ypač 
dabar patyrėm.kada esame nuo 
tavęs atplėšti ir nevilties apim
ti blaškomės, tartum akli šioje 
klaikioje ištrėmimo naktyje. 

"Tas ilgesys kas kart labiau, 
kas kart skaudžiau, giliau į 
sielą veržiasi ir spaudžia iš 
akių ašaras. Ir tiesiasi Į tave 
nostaglijoje tūkstančiai rankų, 
ir lupose kaskart dažniau, drau
ge su malda, sustingsta vienas 

D I R V A  
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Wuerzburgo stovyklos Lietu vi jų choras, pildęs dainų šventės programą 

žodis, žodis — Lietuva. 
"Tėvyne, mums apkarto die

nos be tavęs. Mes nuvargoniį 
susižeidėm ir susikruvinom šir
dis ir kojas, keliaudami po sve
timas nedraugiškas žemes. Ne
mielas mums gyvenimas po 
svetimu stogu, nemielas šis 
dangus, kalnai, laukai. Nemie
li šie svetimi griuvėsiais pa
versti miestai ir kaimai, ne
mieli žmones, nemiela svetima 
duona. 

"Mes pasiilgom tavęs, Tėvy
ne. Ne gero gyvenimo, ne šil
tos pastogės, užtikrinto būvio 
ir skalsios duonos, bet tavęs 
nuo amžių pašventintos Lietu
vio krauju ir skausmo ašarom. 

"Dažnai skausmingo ilgesio 
apimti norime pakilti ir eiti į 
tave; tačiau neišmušė dar va
landa, ir kiekvienas noras ar 
svajonė ilgėsiu sustingsta tarp 
šių svetimų kalnų, atsimuša 
į šaltas, bejausmes pilkas uo
las. .. ." 

Šiuos maldos žodžius karto
jau ir aš verkiančia širdimi ir 
retu pamaldumu. Tai buvo 
skausmas, o kartu ir dovana, 
kurios ilgai nepamiršiu. 

MANO FILMŲ RODY-
MO TIKSLAS 

ŽALGIRIO MUŠIUI 
ARTIMA FILMĄ 

• Amerikoje šiuo laiku dauge
lyje miestų rodoma Anglijoje 
gaminta filmą, "Henry V", iš 
1415 metų, vaizduojanti tų lai
kų Anglijos valdovų vaidus su 
Prancūzijos karaliais. Ta fil
mą yra pagaminta spalvomis, 
asmeniškoje vadovybėje gar
saus Anglų artisto Laurence 
Olivier, kuris yra žinomas ir 
Amerikoje. Pats Olivier vai
dina rolę karaliaus Henry V." 

Svarbiausia šios filmos dalis 
tai Anglų ir Prancūzų karas 
1415 metais, prie Agincourt, 
kur 9,000 Anglų nugalėjo ir su
mušė apie 35,000 puošnių, išdi
džiu Prancūzijos ritierių. 

Kadangi šio mūšio atvaizda
vimas yra paruoštas ir parem
tas visais istoriniais daviniais, 
ir kadangi jis įvyko tik penki 
metai vėliau po mums Lietu
viams istorijoje žinomo Žalgi
rio mūšio, Karaliaus Henry V 
mūšio prie Agincourt atvaizda
vimas šioje filmo j e priveda 
mus arčiausia prie supratimo 
kokis galėjo buti ir garsusis 
Žalgirio mušis, kuriame mažes
nė ir prasčiau pasirengus Lie
tuvių ir kitų jų talkininkų ka
riuomenė, Vytauto vadovauja
ma, sumušė puošniai pasiren
gusius, išdidžius Teutonų rite
rius ir jų talkininkus iš vakarų 
Europos, kurių daugelis galėjo 
buti ir tų pačių ką dalyvavo 
Agincourt mušyje, kurie išliko 
gyvi iš Žalgirio mūšio. 

Vien tik prisižiuręjiipui to
kio karo kokis buvo Vytauto 
laikais ir gavimui supratimo 
kokis galėjo buti Žalgirio mu
šis verta pamatyti filmą "Hen 
ry V".-

Kadangi Amerikos Lietuvių 
tarpe eina gyva kova tarp Lie
tuvai laisvės atkovojimo ir iš 
kitos pusės visko atidavimo 
svetimiesiems iš Rytų, kurie 
melu, apgaule ir geležine prie
spauda valdo musų tėvų žemę 
Lietuvą, mano filmų rodymas 
tikslas yra ginti kurią nors 
Lietuviškumo dalį, kurią nors 
Lietuvišką partiją ar organiza* 
ciją kovojančią už Lietuvą. 

Filmų rodymo tikslas trum
pas ir kartu platus — parody* 
ti tiesą ką kentė ir kenčia mu
sų broliai tėvynėje ir tremty
je; sujungti visus Lietuvius j 
bendrą kovą prieš melą ir prie
spaudą. 

Mano tikslas atvira tiesa ir 
tikrais vaizdais perkelti jus 
Amerikos Lietuviai į kenčian
čią Lietuvą ir parodyti begalo 
skurdžią Lietuvių dalį. Man 
neduos apsilenkti su tiesa 80,-
000 Lietuvių kurie randasi pa
bėgėlių būklėje. 

Ypač aš noriu prieiti arčiau 
Amerikos Lietuvių jaunimo, 
kuris laisvėje gimęs ir augęs 
be savo kaltės neturi savyje 
tos savo tėvų žemės meilės, tos 
kovos dvasios kurioje musų 
broliai ir sesės Lietuvoje tęsia 
žūtbūtinę kovą už ateities ry
tojų. Juk musų tėvai taip gar
bingai ir nenuilstamai kovojo 
už Lietuvos Nepriklausomybę. 
Jie pasišalina kasdien iš musų 
tarpo, jų jiegos senka, tat mes 
jų kraujo gija turime tuo pa
čiu pulsu plaukti ir ta pačia 
kovos dvasia gyventi kolei vėl 
Gedimino pilies bokšte Vytis 
suplevėsuos ir Karo Muziejuje 
Amerikos Lietuvių dovanotas 
Laisvės Varpas išnaujo su
skambės. 

Tat esant man su filmomis 
arti tavęs, brolau, sese Lietu
vi, ateik su noru pasisemti 
Lietuviškos kovos dvasingumo, 
o aš pasistengsiu tave perkelti 
ir pervesti per kenčiančią Lie
tuvą, ir suteikti bent mažą ki 
birkštėlę tėvynės meilės, kuri 
turės mus lydėti kolei kelsis 
musų tėvų krauju aplaistyta 
Lietuva. Vytautas Beleckas. 

DIRVOS 1947 
KALENDORIAI 

Vienas Kalendorius duodamas 
dovanų tiems kurie dabar at
naujins prenumeratą arba nau

jai užsirašys. 
Dirva metams U.S.A. $3.00 
Kanadoje ir kitur $4.00 
. i. .Namas Gėlynuose 
... .Amerikoniška UkS 
.... Briedžiai prie Upelio 
....Motina su Dukrele 
.... Du Vaikučiai žaidžia 
;... Gražuolė 

TAUTIŠKI 
....Lietuviška Ukė 
....Kražių Skerdynė 
....Lietuva Didvyrių Žemč , 
:.. .New Yorkas-Klaipėda 
.... Lietuvos Vaizdai 

RELIGIŠKI 
... .širdis Marijos 
.... širdis Jėzaus 
....Kristus Alyvų Darže 
... .Betlejaus Stainelė 
....Išganytojas prie Durų 
,...šv. Marija Gegužinė 
.... šventoji šeima 

Daugiau negu vieną imant, ui 
kitus pridėkit po 30c. 

v DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
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Greitas kaip Akimirksnis 
Tuo] Pajunti Šilumą! 

Kaip vidurdienio tropiška saulės šviesa, moderni-
.ais Elektric Spare Heater suteikia greita šilumą! 

šaltais rytais kada furnasas neįkaitęs . . . sun
kiai įšildomame kambaryje . . . kur tik reikalinga 
ekstra šilumos sveikatai ir patogumui, jųs galite 
turėti greitą, pasitikėtiną šilumą už žemą kainą su 
Electric Spare Heater. 

Lengvos svorio ir švarus operuoti, Electric Spare 
Heater galimas naudoti bent kur namuose. Leng
vas panešti iš kambario į kambarį, ir 'lengvai įjun
giamas kiekviename patogiame outlete. 

Didesniam patogumui šaltame ore, įsigykit sau 
Hioderninį Electric Spare Heater. Nauji modeliai 
llabar išstatyti parduotuvėse. ^ 

U R 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

A. S. Trečiokas 

INSURANCE AGENTŪRA 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 

314 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Pilnai Garantuotas f 
Pristatymas 

. APMOKĖTU 
MUITU PAKETŲ 

j U. S. S. R. 
Dabar galit siųsti naujus ar 
naudotus rubus, maist ir kt. 

reikalingus dalykus. 

Mes supakuojam { neperšlam
pamas dėžes ir padarom visus 

reikalingus Dokumentus. 

David Tobacman 
452 Woodland Ave. 

Cleveland, O. WA. 1893 

Su Leidimu ii 
Intourist U. S. S. R, 
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^NEI VIENAS Lietuvis nelaimingas tremtinis, gavęs iš savo 
giminių Amerikiečių ar iš komiteto rubų ar maisto nerašo tokių 
iirdį veriančių gražių padėkos laiškų kaip tie kurie gauna dva
sinio maisto — kaip tie kurie gauna paskaityti Dirvą! 

Jau iš senų amžių yra žinomas pasakymas, "Ne vien tik duona 
žmogus gyvas". Dvasinis maistas yra lygiai taip reikalingas 
kaip ir kūniškas. 
Ir dvasinio maisto — skaitymo — atžvilgiu nekurie žmones yra 
kaip sena Lietuvių patarlė sako: "SOTUS ALKANO NENU
MANO". Ne visi tie kurie pavalgę ir apsirengę užjaučia alka
nam ir suplyšusiam, ir visai nesirūpina paaukoti pabėgėliams 
apaisto ir rubų. 
Ne visi kurie gali taip pigiai įsigyti laikraštį — tik už $3.00 vi
sam metui — pagalvoja apie savo artimą, kuriam galėtų pado
vanoti Dirvą — dvasinį maistą, kuris ir kitiems taip labai rei
kalingas. NEBŪKIT tais nenumanančiais kito — savo gimi
niečio, ar draugo. 

•DIRVA patiks ir jusų giminiečiams pabėgime, ir jusų drau
gams bei artimiesiems čia Amerikoje. 

Prenumerata visam metui Amerikoje $8.00. Kanadon $4.00. 

Europon — $4.00 metui. Pusei metų $2.00. 

•DIRVOS skaitytojai prašomi platinti Dirvą išrašant ją dova
nų savo draugams ir giminėms plačioje Amerikoje* 

•SENIEJI skaitytojai prašomi neužvilkinarit atnaujinti prenu
meratą prisiunčiant tuoj kaip tik pasibaigia. 

•KURIE patys išsirašys Dirvą naujai, taip pat gaus ją už $3.00 
visam metui. Dirvai išsirašyti nereikia laukti pradžios metų. 

S  D I R V A  8 8 2 0  S O p c H o r  Avenue Cleveland 3, Ohio | 
E * S 
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D r R V A 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius $iame skyriuje talpinama dykai 

ŽEMAITAITIS Jokūbas, 48 m., 
mirė Cleveland, Gruodžio 20. 

IJNGAILA Agnės, 60 m., mirė 
gruodžio 29, Clevelancfe. (pp 
|ėvais Sarafinaitė). 

BtEIVA Jonas, mirė Gruodžio 
2, Seymour, Conn. 

ŠLĖINIS Jonas, 83 m., mirė 
Gruod, 19, S. Boston, Mass. 
Amerikoj išgyveno 55 m. v 

DRANGINIENĖ Ona, mirė Gr. 
mėn., Cumbola, Pa. 

KUFSTAS Jonas, 58 m., mirė 
Gruod. 10, Plains, Pa. 

SVITRAS Andrius, mirė Gruo
džio 14, Nanticoke, Pa. 

BĘRNAUSKAS Pranas, mirė 
Gruod. 3, Pittston, Pa. 

VITKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Gruod. 5, Edwardsville, Pa. 

POYILAITIENĖ Katrė, .73 m., 
mirė Lapk. 25, Shenandoah, 
Pa. 

ŽEBAS Antanas, 62 m., mirė 
Rugs. 30, Chicago.]*. (Rasei
nių ap. Smiltinių k.) 

SIMANAVIČIĖNĖ Magdė, 72 
m., mirė Lapk. 24, Brooklyn, 
N. Y. (Vilkaviškio ap. As-
portanų k.) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

DIRVOS 1947 
KALENPQRIA! 

Vienas Kalendorius duodamas 
dovanų tiems kurie dabar at
naujins prenumeratą arba nau

jai užsirašys. 
Dirva metams U.S.A. $3.0" 
Kanadoje ir kitur $4.0C 
.. .Namas Gėlynuose 
.. . Amerikoniška Ukė , 
... Briedžiai prie Upelio 
.. . Motina su Dukrele 
...Du Vaikučiai žaidžia 
.. .Gražuolė 

TAUTIŠKI 
. . .  L i e t u v i š k a  U k ė  
... Kražių Skerdynė 
...Lietuva Didvyrių žemė 
.. .New Yorkas-Klaipėda 
.. .Lietuvos Vaizdai 

RELIGIŠKI 
...širdis Marijos 
... širdis Jėzaus 
... Kristus Alyvų Darže 
...Betlejaus Stainelė 
...Išganytojas prie Durų 
...šv. Marija Gegužinė 
...šventoji šeima 

Daugiau negu vieną imant, ui 
kitusj pridėkit pp 30c. 

DIRVA 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

DI0ICUS Juozas, 56 m., mirė 
Rugpj. 26, Hartford, Conn. 
(Suvalkų rėd.) 

LEVICKAS Kazys, 63 m., mi
rė Lapk. 27, Joliet, 111. (Ma-
riampolės ap.) 

BUNEVIČIUS Juozas, 55 metį, 
mirė Lapk. 21, Greenfield, 
Mass. 

SKRICKUS Juozas, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoje, 

JARIENĖ Veronika (Paugai-
tė), 64 m., mirė Gruodžio 15, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Skais
girio par. ) 

NEDVARAS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 13, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Naujamiesčio 
par. Gustonių k.) 

MAŽEIKIENĖ Stasė (Aušbikai-
tė), pusamžė, mirė Gruodžio 
15, Cihcagoj. (Tauragės ap. 
Kaltinėnų par. Burnių k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KAZLAUSKAS Tamošius, 66 
m., mirė Gruod. 17, Chica
goj. (Raseinių ap. šilavos p.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

YLIENĖ Ona (Laskauskaite), 
mirė Gruod. 17, Chicagoje, 
kur buvo ir gimus. 

PETRAITIS Jonas, mirė Gruo
džio 11, East St. Louis, 111. 

MARKŪNAS Ignas, mirė Gr. 
1, Hudson, N. Y. (žąslių p. 
Bartašiunų k.) 

POVILAUSKAS Jonas, 36 m-, 
mirė Gruodžio m., Kenosha, 
Wis. Gimęs Chicagoj.) 

URBIENĖ Salomėja, 53 metų, 
mirė Lapk. 6, Schenectady, 
N. Y. (Kauną r. šakėnų k.) 

BARTKIENĖ Mikalina, 51 m., 
mirė Lapk. 17, Amsterdam 
N. Y. (Panevėžio ap.) 

KUDERKAS Pranas, mirė 11 
Gruodžio, Harrison - Kearny, 
N. J. 

PAJIEŠKOJIMAI 
Juozas Palionis ar jo šeimos nariai, 

iš Pušaloto vals., gyveno New 
York prieš karą. 

Albertas Speičys (Spaičis), gimęs 
Amerikoj. Tėvas Mykolas iš Ba
jorų k., Skaipiškio vai., Rokiškio 
aps. 

Romualdas Pundzevičius. Motina 
Marijona Stanionytė. Kilimo iš 
Žibolių k., Rokiškio aps. 

Petras Gavelis, sunus Motiejaus. 
Gimęs Butrimiškių k., Ūdrijos v., 
Alytaus ap. Gyveno Scranton. 

Stasys Stasevičius, gimęs Paplaus-

PAjlEšKOJlMAr 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi j: 
Consulate General of Lithuania 

41 West 82nd Street 
N e w  Y o r k  2 4 ,  N .  X . . , .  . . v/; į *: 

• • f i X " |' j , ' 

Andrionas,' Anil.- " ' į'lt fl't ?'£• • 
Augutinas, Povilas. '• * -• 
Bagdonavičienė - Elž

bieta, turi farmą Pennsylvanijoje. 
Bagdonavičiūtės ar Bagdonaitės, Ma

rija, Onutė, ir Magdalena, duk
terys Simoino Bagdono, gyv. New 
York. 

Bandža, Gaudentas. ' : 
Bartusevičius, Adolfas, gyv. San 

Francisco. 
Bekeris, Antanas, iš Salako vai., 

Zarasų aps. 
Bivainis, Petrą?, iš Salako vai., 

Zarasų aps., gyv. Detroit. 
Buliauskienė - Laurinaitytė, Ona, 

kilusi nuo Adakavo, gyv. Scran
ton. 

Bylvinas, Antanas ir jos sesuo Byl-
vinaitė, Elena. 

Conrad - Vigratzaitė, Emma, iš 
Švėkšnos vai., Tauragės aps., jos 
sunųs Gustavas ir Ferdinandas 
Conrad ir duktė Olga Hovezak. 

Cvirkienė, Agota. ^ 
Černiauskas, Pijus. 
Dabašinskas, J., iš Graužiu k., Ra

seinių aps., turėjo restoranus Chi
cago. 

Daktaraitis ir Daktaraitytė, rodos 
Jadvyga, iš Akmenės vai., Ma
žeikių aps. 

Daraškienė - Rudaitytė, Magdalena, 
sesuo Zigmo. 

Fylypas, Albertas, tori farmą, kal
vis. . /* 

Garbenis, iš Akmenės vai., Mažei
kių aps. 

Gelažius, Kazimieras, iš Rozalimo 
v., Panevėžio aps. 

Grigaitienė - Guntorytė, Konstanci
ja, iš Pajevonio vai., Vilkaviškio 
aps. 

Hovezak - Conrad'aitė, Alga, duk
tė Emmos Conrad - Vigratzaitė?, 
iš Švėkšnos vai., Tauragės aps. 

Jalynski, Edward, gyv. Maspeth, 
L. I. . 

Janulaitienė - Lepšyt$, Konstanci-
Ja- ^ Janulevičienė - česnavičiutė, Ona. 

Januškevičienė - Mikolėnaitė, Mari
jona, iš Krinčino vai., Biržų aps. 
ir vyras Januškevičius, Jonas, gyv. 
Chicago. 

Jasutis. Antanas, iš Viekšnių vai., 
Mažeikių aps. 

Jocąitė, Teklė, iš Varnių vai., Tel
šių aps., gyv. Chic&go. 

Kairienė. - Mežinskaitė, iš Biržų. 
Karečkai, iš Plunges, Telšių aps., 

gyv. Chicago. . '' . 
Karpavičiūte, Agniešką, į| P§Liįx4 

k., Marijampolės aps. 
Kasperavičius, Andrius, gyv. Brook

lyn. < :v. 
Katkienė Savnoraitė, is Kražių ir 

vyras Kazys Katkus, 'gyv. Chicago. 
Kazlauskaitė, sesuo Koęto, ištekėju

sios pavardė .bene Libęr (?), gyv. 
Chicago. 

Kazlauskienė,, Magdalena, gyv. Chi
cago. . ' 

Kiseliuni^nė. C Dambrauskaitė, Ma
rija, jos vyjsįs ir x sunus Petras 
Kiseliunas. ,'jr1 

Klimas, George, kilę»;, ąr turėjęs 
giminių Stakliškėse. 

Klučinskienė - Kriaučiunaitė, Man
ia, iš Rudaminos vai., Seinų ap. 

Krauleidys, našlys, buvp vedęs Ju
zefą, iš Veviržėnų, Kretingos ap., 
gyv. Brooklyn. 

Kugrys, Jonas, sunus Igno, iš Dau
biškių k., Viekšnių vai. 

Kulbis - Juruševičiutė, Mary, gyv. 
Binghamton, N. 

,v .v. T •, - ' . ;j • *\ 

fkacįeff, Veronika, gyv. Waterbury, 
Conn. 

Ttfinylienė - Račiutė, Barbora. 
Sacramento, Los Angeles. 

Ulevičienė - Demkutė, Domicėlė, iš
tekėjusi už Ukrainiečio, ir jos su
nus Vytautas Ulevičius, gyv. Phi
ladelphia, Clementine St. 

Urbonaitė, Ona, iš Kuršėnų m., 
Šiaulių aps. 

Ussilienė - Paulauskaitė, Teresė ir 
Uscilienė - Paulauskaitė, Marcelė, 

gyv. Chicago. 
Žebrauskienė - Bagdoravičiutė, Ma

tilda, iš Kybartų vai., Vilkaviškio 
aps., gyv. Cleveland, O. 

Žukauskas, Adomas, ir šeima, kil. 
ąr. turėjęs giminių Mariampolės a. 

• .sšr* 1 ' ^ 
PLATINKIT THE 
jpALTIC REVIEW 

Tully - Jaruševičiutė, Julia, gyv. 
Vadeiša, Petras, iš Salako vai., 

Zarasų aps. • 
Vaicgchauskas (Wojski), Zigmantas, 

gyv. Richmond, 111 ir Vaicechaus-
kas, Antanas. 

Vegienė, Emilija, gyv. Chicago. 

Virbickienė - Rudaitytė, Marcelė, 
sesuo Zigmo. 

Višinskienė - Spirauskaitė, JMtarijo
ną. 

Wojcechowska - Czerniawska, An
na, iš Prienų, Mariampolės aps. 
ir jos vaikai. 

MEfl 

Zaveekas, Antanas. 
Zdanaitis, Jonas, sunus Juozo, ii 

Bartininkų vai., Vilkaviškio aps. 
gyv. Elizabeth. 

Žemaitis, Antanas, giminaitis ar 
pažystamas Sprainaičiams. 

Žiuraitytė, Anėle. 

Vėl gavome naujų Nu
merių is Švedijos 

Dirvos Redakcija gavo siun
tinį Švedijoje leidžiamo Angliš
ko žurnalo THE BALTIC RE
VIEW, kuris redaguojamas ir 
leidžiamas Lietuvių, Latvių ir 
Estų pabėgėlių, gynimui Pabal
tijo šalių nepriklausomybės. 

Parėmimui to j ų didelio dar
bo, raginame Amerikos lietu
vius tuojau įsigyti sau vieną 
egzempliorių to žurnialo, pri-
siunčiant $1. (6 už $5.) 

Svarbu tą žurnalą įteikti sa
vo miestų knygynams, aukš
tesnėms mokykloms ir žymes
niems politikos žmonėms. 

Lietuviai profesionalai pri
valo tą žurnalą turėti savo 
ofisuose. 

Jusų $1 bus jusų auka parė
mimui tų pabėgėlių didelio dar
bo, nes jie neturėdami nei pini
gų nei ineigų, didžiausiu pasi
aukojimu leidžia tą svarbų ku
rinį Pabaltijų tautų fry los gy
nimui. 

Tuoj siųskit savo'ttžsakymą 
su $1 už vieną knygą arba $5 
už 6 knygas. 

DIRVA „0i>. 
6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 

J. A. Urbonks 
Dirvos Agentas Daytone 

* ir apielmkėje.'*3 

1302 Lamar St. Daffiofl/'fi.' 

J. Žemantauskas 
N o t a r a s*'-ę 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Wnfprburv. Cofm. 

Staigus 

KARŠTAS VANDUO 
VISOKIEMS 

Namu Reikalams! 

Tik. pamanykit, visa pilna diena namų valymo, skal
bimo, prausimosi — ir ir vis pakankamai karšto vaii-
dens bėga iš kiekvieno krano. Tas, trumpai kalbant, 
yra jums garantavimas šių dienų automatiškų, apa
čioje kūrinamų, insulįuotų Gaso vandens šildytojų. 

Ir prie tos istorijos yra dar daugiau—vienas tik gaso 
sutaupymas atstoja kainą jo įsigyjimo, geresnis pada
ras užtikrina jums ektras metų eilę visiškai patenki
nančio tarnavimo. 

Apsilankykit pas savo plumberį ar pardavėją neatidė
liojant—pamatykit įvairius šiuos geresnius vandens 
šildytoius kokius dabar rodoma. 

T m  E  E A S T  I I ! ! !  I I  U S  m m  

kiJ\.rTntnemunio"val., ^Al'yUus i Kybartiene - Stauskaite, Elena. 
aps. Gyveno Scranton. ipv: . " «,unus Antano, 

Stasys Petraška ir Ona Petraškai- Lebecį'*. Antanąs, sunus 
iš Rygos. v 

Liber (?) - Kazlauskaitė, ses.Uo Kos
to. gyv. Chicago. l4.-' uP„ 

Malinowsky, Teklė, jos duktė Bro 

tė-Kuzmickienė, gimė Kolmanonių 
k., Ūdrijos vai., Alytaus ap. 

Juozas Dumbliauskas - Dumm, gi
męs Luksnėnų k., Alytaus vai., 
ir ap. 

Kari arba Joseph Rekavičius, iš 
Starkų, Mariampolės ap. 

Dietvichas, iš Marijampolės. Jieško 
pusbrolis Liudvikas Heinrichas. 

Pajieškomieji prašomi atsiliepti: 
K. Motuzas, 
107-33 117th Street 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — fcaina $2.00 

štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis 
gauti už $2.00: paveiksluota,^ tvirtais audimo 
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis 
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga, 
kn nrivulo žinoti kiekvienas norintis platesnio 
išsilavinimo. Aprašoma įvairus bjivęs $i$|eji 
karai kurie nulėmė žmonijos gyvetiimo/kryp% 
valstybių persitvarkymus. * .• '..į v i 

f ' Biųskit laiške $2.00 su ^savo adresu ir 
Prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių 
3|dumo žmonijos istorijos knygą. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland į Ohio 

nislava ir sunus Stanislavas Ma
linowsky. • tr, 

Martinaitis, Ąugustąs, Ignas ir Ka
rolis, sunus Domininko, £3^* 

Matusevičienė, Veronika, gyv- «ait-
* ford Ave., New Britain, Conn 
Mikšys, Juozas, is \ abalninko \ al.. 

Biržų aps., gyv. >;ew- York ar 

Newark, turi restoraną. 
Richmond* Hill 19, N. Y. Misiūnas. Justinas, jo žmona ir su-

j nug Evartas, kuris mokėsi muzi
kos, gyv. Chicago. 

Mockus, Antanas, sunus Juozo, is 
Naumiesčio vai., Tauragės aps. 

Moscicki 'anksčiau Jalvnski)- L.eą-
mann, Marija, gyv. Maspeth, L.i. 

Navickis. Jonas, iš Akmenes, vai., 
Mažeikių aps. .. 

Norvaišienė - Leyickaitė, ootija,_ _ 
Pabaliu. Šiaulių aps., ir jos vai
kai Aleksandra ir Edvardas Nor-
vaish, gyv. Baltimore. ! 

Nowodwoiski. Josephine, gyv. a-
t e i b u r y ,  C o n n .  . . . .  ,  I  

Pabalytė. Veroniką, iš Vadoklių vai. 
Panevėžio aps. 

Petkus - Milašiūtė, Ona, duktė Jo* , 
no. iš Šiauliu aps.^ 

Petrauskaite, Domav įstebėjusios pa-
vardė nežinoma, is Žiežmarių, 
Boston, Mass. v • , . 

Pilkau^-kaite, Marcele, is 
va^., Panevėžio aps., įstel-^ju^' 
Litįivoję už Amerikiečio ir iš
vykusi i J r, • 

Pocienė, Anėle, iš TeoinUr 

PriUisk'evičius, Antanas, Bronius ir 
Konstantinai ir. Pranskevicai.e, 
Marijona. " , j 

Remeikis..' Louise, w ? Snk'š ' 
Rimeli:-; Eduardas, is Obali'4, Rolv- į 

Runkvs^Ė^vardas,; gyy. Chicago ir ; 
Rupkus, Karolis, gyv. New York. i 

Senkus, " Andrius, Jonas ir Motie-
• i CiYMonA 51 r tUTC" jus, broliai Simano, kilę ar turė
jo giminių Padovinio vai., Kai-
va ijos amW gyv. Cleveland, U. 

THE MAY CO's Basement 
Tik ką Gavome! 2000 Gražiausių 

Hilo Patiesalu 
Lengva Yra Išspręsti Jusų 

Prisidėjimo Klausimą! 

j 

Slėnis Petrųkytė, žmona Petrj, 
sesuo Alenos. - • . "v 

Stanaitis, • Juoza»y^» Stanaity, Kos-

StanKienė - Žiuraitytė, Monika. 
Stankus, Peter. 
Stein, Friedrich ir jo žmona Anna . 

Saknus ar Bntzkiofc, ar ,jųc^vai" 
kai. gyv. St.' Louis. ^ -r-

šeštokas, Jonas, ir Šeštokas, Juozas, 
broliai' Ąlfonsor>i&? 

Vilkaviškio aps. 
v foyrtovvt, Bioaė. 

i 'E-Z-Do' Hollywood 
3-Way Shu-Kabinetas 

Penki stalčiai sutalpinimui 
penkių porų avalų, arba ki
tokia įvairių smulkių daly
kų. Gražių spalvų Holly
wood pavyzdžių ant gelsvo 
fiugno kuris harmonįzuojasi 
su bent kurios spalvos kam
bario papuošalais. 

t 27 Col ių P1q#o ! 

• 2 Yardų Ilgio! 

"" 

/'E-Z-DO" 
"Hollywood 
Ambassador" 

jRubams Kabinetas 

padirbta su tvirta's 
medžio rėmais. Plastic vi-

,_r!"im kad .'drėgme nėiheitų. 
i G<>x.22x31 coliu • didumo ... su 

skryftėfėm .'lentyna, išijna-
5ęnl '-.ąvaiams padėčKu,.' 2. 
skivl^araisčiam- k^t^. jGi- • 
II'iuqtii Vį|lauKiiu 

t. 
r* 

N* • 

V--x= '-wi 

•*!  ̂ • ji-?-: " 

' f  #sSf~ 

Vėl Gaunama—ir Uiį Tą 

Ž0m| |?iieškarmf kainą 

• Vymr.es 

• Mėlynos 
• žalios 
• Rausvos 

(10 
Vieni® 

Jljs pracUiųgsit pamačiusios šiuos milo takams patiesalus vėl 
— I kasį dar geresnio tai kad jie parsiduoda ta pačia kaina 
kr. p kitados! Gražus dviejų spalvų įi.arginiai. 

jelefonu ir i'aštn Užsakymai Išpildomi—Šaukit CHerry M0# 
Department 

: - i f" \ t .i •lt . ** ). , / . u? , J * 1 ^ c * 
-
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f REMKIT KOVĄ SIT 
POLIO 

Kovai su polio epidemija, ži-
, noma kaip infantile paraližius, 

1916 metais National Founda
tion praleido virš $10,000,000 
medikalei priežiūrai ir ligoni
nių globai apsirgusių j ų, kaip 
praneša Mr. Basil O Connor, 
Foundation prezidentas. Dabar
tiniam vajui nustatyta $24,-
000,000 suma, kuri nurrfhtyta 
bus reikalinga visos šalies pa
stangose prieš tą ligą. 

Aukos renkamos tam tikslui 
žinomu pavadinimu "March of 
Dimes". 

Kiekvienas miestas savo li
gonių gydymui pasilieka 50f ,, 
o likusius persiunčia i National 

LIETUVIŲ SALĖS 
REIKALE 

Musų spaudoje tenka- paste
bėti nusiskundimų del likimo 
Lietuvių salės, kad mes jos 
jau netekome, o Lietuviai tie
siog tarp savęs šneka buk ji 
jau patekus j žydų rankas, kad 
bingo kompanija išimtinai nau
doja ją savo bizniui. Ir tikrai, 
kaip dabar yra, tik keli asme
nys turi sau iš to pelnus, ir tai 
svetimi. 

Apie viską čia nediskusuosi-
me, geriau kad šėrininkai atei
tų į susirinkimą pirmadienį, 
Sausio 20, ir patys viską išgir
stų ir apsvarstytų. 

Mano tikslas gi yra atkreip
ti salės šėrininkų dėmesį, kad 

Foundation bendrai kovai prieš • šiame metiniame susirinkime 
polio. patėmytume kur tikrumoj sle-

! piasi tas vėžys kuris ėda musų 
CARNERA SU SAVOLDI | Lietuvių salės pamatus. 

Tikrai dideles imtynės įvyko j Pirmoje vietoje įsitėmykime 
ketvirtadieni, Sausio 16, kuo-' kad musų salės direktoriatas 
met Arenoj buvo sustatyta du į susideda tik iš penkių asmenų, 
Italai pragarsėję imtikai —j nors turėtų buti nemažiau kaip 
Primo Camera, nau jai iš Ita-1 dešimts direktorių. Iš tų pen-
lijos atvykęs, su Jumping Joe kių du yra tikri Stalino atsto-
Savoldi. vai, kurie atstovauja daugiau 

Promotoris Jack Ganson bu- Maskvą negu Lietuvių sales 
vo parinkęs šioms pirmoms šių' reikalus. Jų tikslas yra dirbti 
metų imtynėms keturias kitas' išsijuosus matuškos Rusijos 
poras gerų imtikų. į naudai ir neįsileisti į salę jokių 

Imtynės Arenoj atsii>us vėl patriotinių Lietuvių su jokiu 

PADĖKA 
Pranas > Kundrotą ir šeima 

nuoširdžiai dėkoja visiems už 
patarnavimą per mylimos žmo
nos ir motinos, Petronėlės Kun-
drotienės šermenis ir laidotu
ves. Dėkoja visiems už aplan
kymą ligonės ir suteiktus jai 
suraminimus. 

Nuoširdžiai dėkojam Aušros 
Vartų Draugijai, Moterų Są
jungos 36 kuopai, L.-R.K.S.A. 
50 kuopai, grabnešiams ir lai
dotuvių direktorei Aldonnai 
Wilkelis už jos patarnavimą, 
visiems kurie dalyvavo palydė
jime, ir klebonui Kun. J. An
gelaičiui už jo visą užuojautą 
musų liūdnoje valandoje. 

Stark Winter iiir MUHM \aliuns 

P-T-A- VAKARĖLIS 
ŠV. JURGIO AUDITORIJOJE 

Šv. Jurgio parapijos mokyk
los P-T-A rengia viešą vakarą 
savo organizacijos naudai, šeš
tadienio vakare, Sausio 25, nuo 
8:00 vai., šv. Jurgio auditori
joje. Bus dovanos prie tikietų 
ir kiekvienam stalui kortuojan
tiems. Visi turės gerą laiką, 
įžanga 50c. Komitetas. 

kas ketvirtadieni, nuo 8:30 va
kare. 

musų Lietuvišku kulturišku 
veikimu. Tokiu budu visas Cle-
velando Lietuvių veikimas yra 

WORLD AFFAIRS TARYBOS suparaližiuotas ir gręsia visiš-
SUSIRINKIMAS 

Sausio 9, 10 ir 11 Clevelan-
de įvykusiame Clevelando sky
riaus World Affairs organizaci
jos sušauktame susirinkime da
lyvavo eilė žymių žmonių, ku
rie visi buvo komunizmo prie-

kas pakrikimas, jeigu laiku ne
bus apsižiūrėta. Tuo pačiu sy
kiu Stalino tavorščiai trina sau 
rankas kad viskas eina pagal 
pagal jų planą. 

šėrininkams yra tiktai vie-

KATALIKŲ veteranų orga
nizacija savo suvažiavime Cle-
velande pareiškė pageidavimą 
kad į šią šalį butų įleista 300,-
000 išvietintų Europos asmenų, 
kurie galėtų apsigyventi ukė-
se. Tie 300,000 išvietinų žmo
nių sako turėtų buti leista at
važiuoti šeimų grupėmis ir ap
gyvendinti ukėse, kur jie ne
būtų jaučiami. 

Veteranai pareiškė savo re
zoliucijoje labai negeistiną pa
keitimą pabėgėlių padėties nuo 

na išeitis: buk pats šiame su-1 priespaudos po nacių batu j 

kitam balsuoti už tave; jeigu ! tų naguose, 
atidavei savo proxy kitam, ne 
savo geriausiam draugui kuris 
tikrai gali balsuoti sulyg tavo 

GRAIKAI Clevelande pasi
ryžo sukelti savo šelpimo fon-

tikro noro, ateik į susirinkimą j dui $260,000, nors Graikų čia 
ir atsiimk ją. Gerai įsitėmyk esama mažiau negu Lietuvių 
už ką balsuoji; jeigu nepažys
ti Maskvos atstovo iš jo raudo
numo tai pasiklausk savo drau
go, jis tau pasakys. 

šėrininkas. 

šai. Tarp jų buvo Italijos mi- sirinkime; balsuok pats, neleisk j pražūtingą patekimą komunis-| 
nistras pirmininkas de Gasperi, 
krikščionių demokratų vadas, 
ir Schuman, Prancūzijos Popu-
liario Republikonų Judėjimo 
vadas. Jie aiškino pavojų Eu
ropai nuo komunizmo ir reika
lavo imtis priemonių jį sulai
kyti. Kinų ambasadorius nuro
dė bolševikų klastas Azijoje. 

Dalyvavo eilė aukštų Ameri
kos valdžios narių, ir kardino
las Spellman iš New Yorko. 

Kardinolas Spellman šia at
silankymo proga buvo apteik
tas Teisių Daktaro garbės laip
sniu John Carroll Universitete. 

Tarp šiame mitinge pasaky
tų gerų kalbų ir pareikštų tei
singų reikalavimų kokie žmoni
jai gero neštų, ir darbų kokius 
vykdo Amerikos valdžia, vie
natinė kuri galėjo pastatyti pa
saulį ant teisingo kelio bet ne
padarė to, yra didelis skirtu
mas. Todėl pašaliečių geriausi 
sentimentai, išvedžiojimai ir 
sumanymai neturi prasmės jei 
jie negali nieką priversti juos 
Įkūnyti gyvenime. 

NUŽUDĖ SAVO MOTINĄ 
Columbus, O., 42 metų dva-

siškis-ministeris suimtas už nu
žudymą savo motinos, kurią jis 
geležgaliu užmušė. Ji buvo 75 
m. amžiaus. Kitą rytą jis te
lefonu pranešė policijai apie 
savo darbą ir pasidavė. Sako 
jis buvo susirgęs ir nežinojo 
ka daro. 

Graikų nacionalinis fondas 
varo vajų sukelti 12 milijonų 
dolarių. 

Musų BALF nors kunigas 
vadovauja ir nors jis prašė kad 
Clevelando Lietuviai išvien va
juje dirbtų sukėlimui Ohio tik 
$20.000, bet šv. Jurgio parapi
jos klebonas atsisakė su kitais 
visais Lietuviais bendrai dirb
ti. 

GUB. LAUSCHE, baigęs savo 
tarnybą, apsigyveno Clevelan
de. Jo gerbėjai jį apdovanojo 
įvairiomis dovanomis, tarp jų 
net ir automobiliu. 

Gub. Herbert, naujai išrink
tas Republikonas, taipgi Cleve-

_ ., ,. M • landietis, nuo Sausio 13 perėmė Reikalingas vaikinas • ; . ... gubernatoriaus pareigas ir jve-
Linotype operatorius ar':a|da Columbus savo tvarką ir 

mokantis Lietuviu kalbą į valdiškas vietas susodina Re-
mokytis linotype darbo, publikomis. 

Atsišaukti i Dirvą. 

/— 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIME! 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arbh 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, de! apkainavi-
rno, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

Pi ieš baigiant savo tarnybą 
Gub. Lausche dar spėjo pada
ryti keletą paskyrimų į teisė
jus ir kitas valstijos vietas, ir 
i uos naujo gubernatoriaus at
ėjimas nepalies. 

LANKĖSI ST. SERAFINAS 
St. Serafinas, Dirvos skaity

tojas, iš Newberry, Mich., lan
kėsi Akrone pas Aleknus, ir su: 
savo krikštasūniu Stasiu Alek-į 
na buvo atvažiavęs į Clevelan- j 
d ą ,  a t s i l a n k ė  D i r v o s  r e d a k c i j o - j  

je, atnaujino savo Dirvą, taip-! 
gi apžiurėjo Lietuvių Kulturini 
Darželi. 

LORAIN, Ohio, National Tu
be Co. pasiryžus vykdyti didelį 
plėtimosi programą, kam pa
skiria net $200,000,000. Bus 
modernizuota viskas kas gali
ma jos dirbtuvėse modernizuo
ti, pasidarys daugiau darbų, ir 
ta kompanija taps didžiausia 
paskira industrija šioje apie-
linkėje. 

OHIO valstijoje žymiai su
mažėjo degtinės biznis, po Ka
lėdų ir naujų metų švenčių. 

Parsiduoda Namai 
E. 60 St. 2 šeiniu $9500.00 
E. 68 St., du namai $9800 
E. 71 St. 4 šeimų apt. $18,000 
E. 64 St. 7 šeimų $15.500 
E. 34 St. 6 šeim. du namai $6,200 
Arti E. 80 St. 2 namai $12,000 
Arti E. 80, 1 krautuvė, 

5 suites $10,500 
Kreiptis TISOVEC REALTY 

1366 MARQUETTE RD. 
E. 55th arti St. Clair. EN. 4936 

MONCRIEF 
yra PUIKIAUSIAS 

asonžJBpsd o«Xp|{f ojjęj^ouiojnv 

NZBSFINSSF9 

CO Al 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patariy 
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd Si. 
Telefonas: POtomac 6899 

By Karl H. Von Wiegand 
Dean of American Forefcn 

Correspondents 

ROME, Dec. 21—Not the "Big 
Four" foreign ministers—Byrnes, Be 
vin, Molotov and Bidault—but a 
"bigger four" — Cold, Hunger, Dis
ease and Death, rule this Christmas 
in the greater part of Europe. 

The "Four Horsemen" of Apoca
lypse are no meaningless symbols 
in many countries. 

They are dreadful realities. 
Millions of eyes in Europe turn 

with longing and envy to the more 
fortunate and happier adults and 
children of North and South Ameri
ca. especially in the United Statas, 
Canada, Mexica, Brazil, Argentina 
and Chile where, so they are told, 
Christmas joy and abundance reigns. 

They wonder if those people even 
realize, appreciate and are thank
ful for their manifold blessings. 

While the, terrestial "milky way" 
of the United Nations spirals up
wards and internationalists believ
ing themselves invested with crea
tive power endeavor to create "new 
worlds" the world over here, wreck
ed by war and in spiritual, moral, 
physical and material ruin, is slow
ly dying. 

Christmas in Europe is indeed a 
pathetic, sombre picture. 

The latest appeal for relief signed 
by the International Red Cross and 
six other international relief organi
zations issued at Geneva, give? an 
appalling description of hunger, dis
ease, cold and misery in numerous 
European and Asiatic countries. 

Similar reports have come to the 
Vatican from worldwide Catholic or
ders. 

ROMANIANS STARVING 
Large sections of the Romanian 

people are facing famine, as there 
was little harvest because of the 
drouth. 

In Communist governed Bulgaria. 
Yugoslavia and Albania great food 
shoitnge and much suffering is re
ported. 

The physical misery and moral 
deterioration of vast masses of the 
children in Europe is declared to 
be beyond imagination and presents 
the darkest preview picture of the 
Europe of tomorrow. 

In Poland there are 1,500,000 or
phans, with 285,000 in Romania, 
47,000 in Finland, 200,000 in Greece 
and more than 100,000 in Italy. 

Next to Poland the largest num
ber of orphans by far, is in Ger
many. 

In Poland, 37 per cent of all the 
school age children are described 
as tubercular. 

UNPRECEDENTED PEAK 

A tremendously high curve of tu
berculosis is disclosed in cities aru! 
industrial and mining centers In 
Italy. 

The death rate for children in 
Italy has reached an unprecedented 
peak. 

In Albania the death rite for 
children is 40 per cent and in son1 e 
regions of Poland it is as high as 
50 per cent. 

The report to the Vatican states 
that in Berlin 80 out of every 100 
children born die during .the first 
year, and in that capital of the 
four conquerors of Germany there 
are 70 to 80 deaths for every 10 
births. 

Dr. C. N. Leach, he*d of the 
Rockefeller Foundation in Europe, 
told me the tuberculosis curve in 
Spain is very high, and going up, 
although Spain is one o/ the sun
niest countries in Europą. 

It is difficult to indoctrinate the 
true spirit and meaning of Christ
mas into children whimpering with 
hunger and cold and seeing their 
beloved mothers dying of starva
tion. 

"Rome was saved for Christian
ity," for only four hours by the 
election of a Catholic Christian De
mocrat for mayor—then the mayor 

resigned in utter disgust as .the re
sult of a rowdy inter-party fight 
in the city council. 

A section of the Soviet press in 
Moscow boasts there is "no free 
love and no prostitution in the So
viet Union" and dl^orte laws aie 
strict. 

SOVIET BIRTH RATE UP 
The birth rate in Russia is re

ported to have gone up 56 per cent, 
and $21,000,000 has been paid out 
to encourage women to bear chil
dren. 

Hunger and desperation have dri
ven sex morals in occupied Europe 
to probably the lowest standard in 
a century. 

Some women, in a spirit of sclf-
sacrifice to obtain money or food 
for a starving family, sell themsel
ves to foreign officers and soldiei.s 
for a pair of stockings, a bar of 
chocolate, cigarettes of anything that 
can be traded on the black market 
to obtain bread. 

Deeply bitter is the resentment 
in areas where the American Nejrio 
troops have been imposed upon the 
whilte population by short-sighted 
statesmen and generals who an-
parently have given no thought to 
possible future reaction in our own 
country. 

Nori pagražinti savo j 
namus? šauk— j 

K. ŠTAUPAS |  
Namų Dekoravimas j 

musų specialybė. j 

Kambarių Popieriavimas \ 
Namų Maliavoj imas j 

16908 Endora Road j 
Telefonas: ! 

KEnmore 8794. j 
Cleveland, Ohio j 

Washington, D. C# 
Speaks 

RADIO TALK ON LITHUANIAN 
CUSTOMS 

The following is a talk delivered 
over Radio Station WARL of Ar-
ington, Va., 780 on the dial, on 

Saturday, Dec. 21, 1946, by" Mri . 
Helen Sinclair, wi.o spoke in plac* 
of Mrs. Conrad Running. She ap 
peared as guest of radio annonncei, 
Fred Drake who .attened the Baltic 
Scandinavian Society's Christmas so
cial. 

"Christmas is the biggest day of 
observance in Lithuania. Christmas 
eve or Kucia is a Fast Day at 
which no meat is eaten. 

"On Christmas eve a 12 course 
dinner is served in the evening at 
which the entire family gets to
gether. On the table there would 
oe herring, vinegared onions, 'ki
sielius', a sauce made of oatmeal, 
mushrooms and a paste of mush
rooms chopped in oil. There would 
also be a drink made of poppy seed 
which have been ground in an iron 
kettle using an ax handle and then 
adding water and sugar. Tiny pop
py loaves are baked for the occasion 
which consist of bread dough dip
ped in the poppy seed solution and 
baked hard in bread pans. Wine, 
fruits, candies, nuts and everything 
sweet is in order for the meal. 

"At. this meal there is the break
ing of" Plotkeles or blessed Christ 
mas bread by everyone in the house. 
This is brought to each household 
by tne organist or sexton of the vil
lage church. This bread serves as 
a medium for everyone of the fam
ily to wish each other a formal 
Merry Christmas. 

"After the bread is eaten an ap
ple is brought to all present; this 
fruit recalls the act in the Garden 

. of Eden which deprived the world 
' of the friendship of the Most High. 

"Night before Christmas repre
sents the time intervening before 
the birth of Christ. On this day 
is spread a layer of hay under the 
cloth of the table upon which lays 
the blessed bread symbolizing the 
manger. 

"Christmas Day is religiously ob
served by attending early Mass. In 
the early afternoon, the big meal 

'BROTHERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEC.TINĖ ALUS VYN .* ^ 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atidara ir Sekmadieniais 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Telef. CEdar 9527 

APPRAISAL AN b 
QUICK ACTION 

FIRST MORTGAGE 
LOANS 

S** 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės j 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Automatinis Gasu šildymas 
Paversk savo Furnasą Modernine šildymo Sistema 

Taipgi Automatiški Vandens Šildyto jai 
ATSIKRATYKIT PURVO, PELENŲ ir ANGLIES DULKIŲ. 

TRI-VET APPLIANCE SERVICE 
75C2 St. Clair Avenue Cleveland 

Frank Orpse i.Urbšaitis) Sav. PO. 9548. LI. 023?. . 
AKRONE kreiptis į: Hank Hollish, 260 The Brooklands, Stadium 4793 

LEADING ROOKIE. . . Del Ennis, 
Philadelphia outfielder, who was re
cently chosen the leading rookie of 
1946. He has made a New Year's 
resolution to obtain a batting ave
rage of .350 for 1947 and to play 
the sason without an error. 

is served with chicken or goose as 
the main dish which was prepared 
the day before. The rest of tho 
Hp.r ;« snent in playing games and 
making merry." 

Two Lithuanian folk songs con
cluded the radio program. These 
songs were recordings made by the 
former Miss Rose Lucas of Youngs-
town, Ohio. 

KING PIN CLUB 
2111 Prospect Ave. 

SUperior 3443 

Gera užeiga pavalgyti, išsi
gerti ir smagiai praleisti lai
ką. , čia Lietuviai susirenka 
draugiškai pasimatyti. (47) 

FOOD — DRINKS 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

MiiiiiiiiHimiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiSi 

Wilkelis Funeral Home | 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ i 
J PATARNAVIMAS Į 
I —HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— S 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 | 
r 11111111111 I I I  11111111  M .MHimimiiii t niininwinn«iimnmunmnn»umm imu limitai 

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 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAI.IS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvo.iimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
<i«21 KD.NA AVENUE 1  ENdicott 1763 

P J. KEJRSIS 
Į 609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
Į OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

E Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip-
5 kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit .patarnavimą įvai-
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. 
S Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
E garantuojama. Kreipkitės J mane telefonu arba asmeniškai. * ; 

Visiškas Išpardavimas 
IKI DAR JŲ TURIME! 

V Y RAMS-VAIKINAMS 
GABARDINO ir VILNONIŲ JACKETS 

NUPIGINTOMIS KAINOMIS! 
Nusipirk sau vieną dabar! ir Sutaupyk pinigų! 

DYKAI **REEN STAMPb su kolnu pirkiniu. I^YIl / f< 
fiia galit ifikeiati navo Stamp Books. IV^*4# * 

TlfE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave- Atdara Vakarais 
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