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VISUOMENĖJE 

ALT Sąjungos Valdybos 
posėdis 

SattMo 7 dieną Cleveland® įvy
ko Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos valdybos posėdis. Da
lyvavo iš Chicagos A. Olis, iš 
New Yorko — J. Ginkus ir J. 
Tysliava, iš Waterburio — rei
kalų vedėjas B. Dirmeikis. 

Svarstytas šių metų darbų 
planas, šiais metais Sąjunga ne
šauks visuotinio seimo, bet rengs 
apygardų seimus. Reikalų vedė
jui pavesta susitarti su apygar
dų vadovybėmis del seimų laiko 
ir vietos. 

ALT Sajunęo# Cleve* 
lando skyrius 

sausio 8 dieną surengė prakalbų 
popietę, kurioje buvo paminėta 
Prezidento Antano Smetonos 
mirties 6 metų sukaktis ir iš
klausyti pranešimai. Pirmininko 
A. Olio kalbos mintys perduo
damos šiame numeryje. Kitame 
numeryje bus atpasakotos ne
seniai atvykusio VLIKo nario 
Balio Gaidžiūno kalbos mintys. 
Dar kalbėjo ALTS valdybos na
riai J. Tysliava ir J. Ginkus. 

Susirinkime dalyvavo per 300 
clevelandiečių. Po. kalbų buvo 
parodyta prezidento laidotuvių 
ir jo apsilankymu ęievelande 
filmą. 

Prieš piet tą dieną daug cle
velandiečių dalyvavo pamaldose 
už prezidentą Smetoną naujo
sios Parapijos bažnyčioje, o po 
pamaldų apie 100 asmenų buvo 
nuvykę aplankyti jo kapo į už
miestyje esantį mauzoliejų, kur 
ALT Sąjungos Clevelando sky
riaus vardu buvo padėtas vaini
kas. Savo vardu gėlių puokštę 
prie prezidento kapo padėjo gen. 
VI. Nagi US. 

Mažosios Lietuvos 
prisiminimas 

Sausio 15 dieną sueina meti
nės nuo Klaipėdos krašto suki
limo, kuriuo jis 1923 metais 
prisijungė prie Lietuvos. 

Lietuvoje ši diena buvo atžy
mima atitinkamomis iškilmėmis, 
čia ta diena paminima tik spau
doje. -šiuo metu paminėjime pri
simename ne vien tik Klai
pėdos kraštą, bet iš viso. Ma
žosios Lietuvos likimą, kuri 
ateityje visa turėtų susijungti 
nepriklausomos Lietuvos ribose. 

Spaudos bare 
Naujų lietuviškų laikraščių 

šiame krašte tuo tarpu dar ne
pasirodė, jei neskaityti, kad KA
LIFORNIJOS LIETUVIS iš mė
nesinio žurnalo virsta dvisavai
tiniu iliustruotu laikraščiu. Bet 
sustojo NAUJOJI AUŠRA, kuri 
ir taip buvo jau sumažėjusi. At
rodo, kad sustojo ne tiek dėl 
ekonominių būtinybių, kiek dėl 
reikalo užleisti visą vietą AI
DAMS, kurie, persikeldami į 
Ameriką, pretenduoja į vienin
telio vigų lietuvių kultūrinio žur
nalo titulą. 

žurnalistų Sąjungos pirminin
kas A. Merkelis skelbia Sąjun
gos valdybos įsikūrimą Ameri-

: ko j e. Tą patį neseniai paskelbė 
ir Rašytojų Sąjungos pirminin-

1 kas St; Santvaras. Abiejų val
dybų ir pirmininkų adresas vie
nodas : c/o Mrs. Pr.Lapfc, Stony 

• Brook, L.I., N.Y. 

Tiesiam ranką 
i ' # v 

Ii ALT Sąjungos pirmi
ninko Antano Olio kal
bos, pasakytos Clevelan-

de, sausio 8 dieną. 
Mes minime prieš šešerius me

tus čia mirusį Lietuvos Prezi
dentą Antaną Smetoną. Jis čia, 
Amerikoje, buvo kontraversiali 
figūra. Jis čia turėjo daug drau
gų. Turėjo ir priešų. Kaip ir 
kiekvienas politikos veikėjas. 

Ir Abraomas Lincolnas Ame
rikoje buvo kontraversiali fi
gūra. Jis turėjo daug draugų, 
bet turėjo ir tokių aršių priešų, 
kad buvo pagaliau nužudytas. 

Praėjo laiikas, priešų prie
kaištai sunyko, liko tik visuotinė 
pagarba tam žmogui, kuris iš
laikė šio krašto vienybę, nors ir 
gyvybę dėl to paaukojo. 

Antaną Smetoną mes žinojo
me, kaip kovotoją už Lietuvos 
laisvę, už lietuvių tautos susi
pratimą, už vieningą bendra
darbiavimą, u£ tautos gerovę. 

Žinojome ir jo.oolitinių prie
šininkų užmetimus bei kaltini
mus. Kai jį pažinome čia, mūsų 
tarpe, mes matėme, kad visos 
jo pastangos yra paskirtos tik 
Lietuvai iš nelaimės gelbėti, 
be jokių kitų tikslų. 

Mes matėme, kad tai yra gar
bingas žmogus. Mes |į rėmėme, 
mes jį gerbiame. 

Jau šiandien kontra versi jos 
apie jį tilsta. Aš tikiu, kad il
gesniam laikui praėjus, istorija 
šalčiau vertins jo darbus ir prie
kaištai, kaip ir Lincolno priešų, 
bus nutilę, o pagarba pasiliks 
ir iškils. 

¥ fe 

Mūsų visuomenės gyvenime 
dabar turime didelę naujieną. 
Daug naujų veidų atsirado mū
sų tarpe. Vieni juos 'vadina 
tremtiniais, kiti "dipukais", aš 
juos, dabar į mūsų tarpą atė
jusius, vadinu mūsų svečiais. 

Nes jūsų visų svajonė, kai 
tik Lietuva vėl bus laisva, sku
bėti namo. Mes linkime jums, 
kad tas svečiavimasis pas mus 
būtų naudingas jums patiems, 
Amerikos lietuviams, o ypač, 
lietuvių tautai. Aš linkiu taip 
pat ir tikiuosi, kad ne visi mus 
paliksite ir tada, kai Lietuva 
bus laisva, nes jūsų mums čia 
reikta #r reikės •.. 

Aš suprantu, kad mūsų vi
suomeninis gyvenimas, veikimas, 
susiorganizavimas kai kada 
jums atrodo keistas. Todėl ir 
sustoju ties keletą bruožų, nu
šviečiančių tą susitvarkymą. 

Mūsų organizuotos sistemos 
viršūnėje yra Amerikos Lietu
vių Taryba. Daug kam atrodo, 
kad į tą viršūnę turi susieiti 
visi reikalai ir ji viskam turi 
vadovauti. Ištikrųjų Amerikos 
Lietuvių Taryba yra sudaryta 
Lietuvos laisvinimo darbams 
vykdyti Amerikos lietuvių var
du, o ne kuriems kitiems užda
viniams. 

Kai sueina žmones įvairių pa 
žiūrų, įvairiuose įsitikinimuose 
išsiauklčję ir įsigyvenę, tai ne

lengva jiem dėl visko susitarti. 
Kuo daugiau dalykų susitarimas 
bando apimti, tuo sunkiau tokį 
susitarimą išlaikyti. Kad susi
tarimas būtų tvirtas ir pasto

vus, reikia susitarti dėl siau
resnės programos ir dėl tokiu 
punktų, kur nuomonių skirtu
mų mažiausia. ^ 

(Perkelta j pusi.) 

Š E Š I O S  D I E N O S  
pasaulio politiko ie 

SAUSIO 5 

Pasitraukė Graikijos vyriau
sybė, kuri buvo sudaryta iš po
pulistų ir liberalų. Pasitraukė 
taip pat ir kovą prieš sukilė
lius laimingai baigęs štabo virši
ninkas maršalas Papagos. Naują 
vyriausybę sudarė populistai 

PAMINĖKIME 
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 

SUKAKTĮ! 
Broliai ir Sesės, Amerikos Lietuviai! 

Artinasi Vasario šešioliktoji — Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo diena. Šiemet sukaks 32 metai, kai 
Lietuva ryžosi nusikratyti Rusijos jungu ir pasiskelbti 
nepriklausoma, pačių žmonių valdoma Respublika. 

Paminėkime šią sukaktį iškilmingais parengimais, 
prisimindami Lietuvos žmonių kovas dėl laisvės, jų pa
siektus laimėjimus ir dabartinius jų vargus. 

Mūsų tėvų kraštas, deja, vėl yra patekęs į svetimą 
jungą, ir jo gyventojai šiandieną kenčia baisesnę pri#~ 
Spaudą, negu tais laikais, kada juos engė Rusijos carė 
valdžia. Bolševikiški tironai ne tiktai atėmė jiems visas 
poltines ir pilietines teises, bet daugybę nekaltų žmonią 
ilžudė, sugrūdo į kalėjimus arba išgabeno į prievartos 
darbo stovyklas. Be to, koks šimtas tūkstančių lietuvių 
Atsidūrė tremtyje ir gyvena visuose pasaulio kraštuose, 
netekę turto, namų ir tėvynės. 

Mūsų pareiga padėti Lietuvai šitoje baisioje jos 
nelaimėje! 

•Vasario šešioliktosios proga kelkime savo balsą, 
protestuodami prieš neteisėtą Lietuvos pavergimą ir vei-
lalaudami, kad rusiški okupantai pasitrauktų iš jos su 
savo kariuomene ir žvalgyba. 

Informuokime Amerikos visuomenę apie nežmoniš
kus bolševikų smu*to darbus Lietuvoje, šaukimės Ame
rikos valdžios pagalbos, kad ji verstų rusus grąžinti Lie
tuvai laisvę, kurią jie neteisėtai jai išplėšė. 

Atkreipkime mūsų valdžios ir visuomenės dėmesį 
ypatingai į tą faktą, kad bolševikiški okupantai sten
giasi teroru ir masinėmis deportacijomis fiziškai sunai
kinti lietuvių tautą, vykdydami genocido piktadarybę, 
kurią yra pasmerkusios Jungtinės Tautos. 

Taigi, raginame visus Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius, draugijų sąryšius ir paskiras draugijas pasidar
buoti, kad šių metų Lietuvos Nepriklausomybės minėji
mai praeitų kuo sėkmingiausiai. 

Lietuvos gelbėjimui ir kovai dėl jos išlaisvinimo rei
kia lėšų. Todėl prašome Vasario šešioliktosios progį 
šiam tikslui padaryti aukų rinkliavas ir skirti pelną nuo 
parengimų. .... 

Kreipiamės ir į paskirus asmenis — į kiekvieną geros 
valios lietuvį ir lietuvę — su prašymu paremti Lietuvos 
laisvės reikalą. 

Meduokime žūti Lietuvių Tautai! 
Dirbkime ir kovokime, kad būtų atsteigia nepri

klausoma, demokratine Lietuvos Respublika! 

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA 
VYKDOMASIS KOMITETAS 

Leonardas šimutis, pirmininkas 
Antanas A. Olis, vicepirmininkas 
Dr. Pijus Grigaitis, sekretorius 
Mikas Vaidyla, iždininkas 

' it. 

Teotokis. Numatoma, kad tai 
bus tik "reikalų vedimo vyriau
sybė", nes bus skelbiami rin
kimai. 

SAUSIO 6 

Didžiosios Britanijos vyriau
sybe atšaukė savo pripažinimą 
senajai Kinijos vyriausybei ir 
pripažino komunistinę. 

Nors tas žygis jau buvo lau
kiamas, bet vis dėlto jis daug 
kur sukėlė nepalankių atsiliepi
mų ir net pesipiktinimų. 

Pabrėžiama, kad iš socialis
tinės vyriausybės buvo galima 
aukti daugiau idealizmo, tuo 

tarpu šis pripažinimas yra aiški
namas, kaip bandymas išgelbėti 
Kinijoje esančius kapitalus. Ar 
tuo kapitalai bus išgelbėti, la
bai abejojama, bet faktas, kad 
už tą vieną viltį D. Britanijos 
vyriausybė pardavė principus ... 

Tuojau po to komunistų1 vy
riausybę pripažino Ceilono, Da
nijos ir Norvegijos vyriausybės 
(šios dvi irgi socialistų vadovau
jamos). Tuo trpu dar neaišku, 
ar kapitalistinė Amerika nesi
skubina komunistų pripažinti 
dėl principo, ar tik dėl to, kad 
mažiau kapitalų Kinijoj turi. ,. 

Į 
Čekoslovakija ištrėmė 4 už

sienio spaudos korespondentus, 
kaip "pavojingus Čekoslovakijos 
interesams". 

SAUSIO 7 
Amerikos, Britanijos ir Pran

cūzijos vyriausybės studijuoja 
klausimą, kaip toliau tvarkyti 
santykius su Vokietija. Kadangi 
nėra vilties greitu laiku sulauk
ti taikos sutarties, tai numato
ma, kad šių trijų nugalėtojų 
santykiai su Vokietija ir be for
malios taikos sutarties bus pra
dėti tvarkyti tokiais pagrin
dais, kaip taikos meto. 

• 

Vengrija kaltina Amerikos 
vyriausybę, kad ji sulaužiusi 
sutartį, uždarydama Vengrijos 
konsulatus New Yorke ir Cle-
velande. Ištikrųjų, tačiau, tie 
konsulatai buvo uždaryti kaip 
tik dėl tos pačios sutarties su
laužymo iš Vengrų pusės, nes 
Vengrijos vyriausybė pradėjo 
suiminėti Amerikos piliečius, tei
sėtai nuvykusius į Vengriją, ir 
nusavino Amerikos bendrovėms 
priklausančius turtus. 

SAUSIO 8 
Čiankaišeko žmona, išvykdama 
iš Amerikos, pasakė per radiją 
kalbą, kurioje pareiškė didžiausį 
pasipiktinimą D. Britanijos vy
riausybės pasielgimu, sakyda
ma, kad ji parduoda idėjas už 
smulkius sidabrinius. Pareiškė 
didelio nusivylimo ir Amerika, 
kad ji atsisakė pagelbėti Kini
jai kovoje už laisvę, bet pabrė
žė, kad jokios didžiosios valsty
bės negali surašyti tokių su
tarčių, kuriomis būtų sukliudy
ta kiniečių tautos kova dėl lais
vės. 

Britų Imperijos užsienių reir 

kalų ministerial susirinko į kon
ferenciją Ceilono sostinėje tar
tis dėl politikos Rytuos)^ 

• 

Komunistinė Kinijos vyriau
sybė telegramomis reikalauja, 

(Perkelta i 5-tą pusi.) 

ŠIOJE ŠALYJE 
(ALGER HISS antrą kartą svars
tomoje byloje yra iškeltas klau
simas, ar svarbiausia kaltinimo 
liudininkas Chambers yra sveiko 
proto. Gynėjo pasiūlytas psichi
atras pareiškė, kad Chambers 
yra psichopatas. Po šio gydytojo 
kryžminio apklausinėjimo, ma
noma, bus dar klausiamas kal
tinimo pasiūlytas psichiatras. 
Chambers liudija, kad Hiss, bū
damas aukštoje Valstybės De
partamento tarnyboje, išdavinė
jo slaptus dokumentus komunis
tų šnipams. Nuo to, ar Cham
bers bus pripažintas sveiko pro
to, ar ne, daugiausiai pareis 
bylos sprendimas. 

VISUOTINIS SUSIDOMĖJIMAS 
klausimu, ar leistina gydytojui 
iš pasigailėjimo pagreitinti ne
pagydomo ligonio mirtį, iškilo, 
kai valdžia iškėlė bylą Manches-
terio, N.H. gydytojui Sander 
kaltinimą už nužudymą. Jis pa
darė oro injekciją į venas vėžio 
liga sergančiam ligoniui, kuris 
labai kankinosi ir kuris, mano
ma, vis vien po kelių valandų 
būtų miręs. 

Tai yra ne pirma tokia byla. 
Jų šioje šalyje esti apie 25 kas 
metai, nors ne visos jos pagar
sėja. Yra eilą žinomų garsių fak
tų, kur prisiekę sprendėjai to
kiais atvejais kaltinamąjį ištei
sino. Bet įstatymuose nėra leis
ta žudyti iš pasigailėjimo. Da
bar keliamas klausimas, ar ne
reikėtų peržiūrėti įstatymus, tte-
čiančius tokią padėtį. 

ANGLIES jau pradeda stigti. 
Dabar yra kaip tik didžiausio 
anglies suvartojimo mėnesiai, o 
jų atsargos šįmet buvo mažes
nės, ir iškasimas dėl streikų ar 
pusiau streikų yra žymiai su
mažėjęs. Labiausiai anglies trū
kumą jaučia geležinkeliai. Jau 
daugiau kaip 650 traukinių yra 
laikinai išbraukta iš tvarkaraš
čių. Tuo būdu sutaupoma kas

dien po 5-6,000 tonų anglies. Bet, 
jei padėtis nepagerės, greitu lai
ku galima susilaukti, kad tik 
trečdalis traukinių, bevaikščios. 

Angliakasių unijų vadui Le
wis ligi šiol pavyko sudaryti su
tartis dar tik su nedaugeliu ma
žu įmonių, kurios sudaro vos 
3i/> r< visos anglies pramonės. 
Didžiosios bendrovės jo reika
lavimų tuo tarpu nepriima ir 
pusiau streikas ar visiškas strei
kas tebesitęsia. 

• 
PREZIDENTAS ~ TRUMANAS 
naujai susirinkusiam Kongresui 
pareiškė visą tą pačią savo rei
kalavimų programą, nors nesi
tikima, kad svarbesnieji punk
tai šiame Kongrese būtų priimti. 
Kongreso darbe daugumos akys 
jau dabar nukreiptos į... rin
kimines dėžes. Biudžetas jau 
trečią kartą pasiūlomas su de
ficitu. Nors biudžetas bendrai 
kiek ir sumažintas, bet defici
tas numatomas per 5 bilijonus 
dolerių. Kariniams reikalams 
biudžete numatyta 13 bilijonų, 
tai yra beveik trečdalis visų nu
matomų išlaidų. | 

PIETŲ KALIFORNIJOJ šį tre
čiadienį apie 1 vai. 40 min. po 
pietų buvo jaučiamas Sem$s dre
bėjimas. Nuostolių 4»£iau ne
padaryta^ t 
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