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Be 5, r ■ utinių jv !~,ru;.'mo ir L’/rnes p arei šeirių pT-^tlį nena^si nu.- 
stehįno aini'1 anie narjos ti’iju didriujt; s*}jniiRi-iird’-u užsienių r^ikn 
Iv ninipterin k^nrVrenciįoe suša’?’zi ■_?. T'^skvoje dos :,onf erinei.;as sku~ 
hot-.s sukvietinae ir kiek rc-nervio-ti pra’lininarinisi joe anglo si’ sift- 
fcųjv dalyvi’.; ntsil: epinni neleidžiu Įsukti ’?s: vos p‘.s2.t2.ri . ri 
Inc.itu l"th'»i •". i'v. naujos šviesos,į V^tųr:’ s nt,rk.:.us er lytais»crnsk'-'i•• 
arinnnSios no nepavy:zusioc Londono ’~r> niūronei '■ os a tsid ariusi a atnosfe- 
n. ins?., pn br fa War?, k?C kyrnes is* T-ovin.ie vyksta į • '.-'.skva,ėuė''.ro tan 
tikros nauf-.-g anglosaksų nuolaidos sovietais i spūdį. tačiau ryšiu': su 
tuJ k vi kr s prisimena, k a?.'. 19?"5 netnie ^’na-iberlnin -r ir i> ladier vykfi 
not į Huenchena.

Visame o. - .nlyje r-.i5’iągi nuolat ar ros newii-it -s.“is- ėriinu ' 
girdisi b--lsų,?'nikala.uj«n*in- gelbėti pas'.ulinę t-i k i, o ir i e tačirn jnu 
tuo p-čia rodo nuolat didėjantį, pavojų tai taikai.

Prancūzija šiuo e eta išr- vena neabejotina kr i.a e, karių g-linia niŠ • 
kinti tiek net suniio.is po.?.ric ’ .r.teri ?? inio ,y "eri- 3 *7al'y?o-. 2 s,tiek 
p-.t lai’ i* t ir neaiškiu tiek lę,.Tisli.ntyvšs,'i;if-k vyko? n šio s valdžios 
cb^rekteriu. t

ingio- viari'-i ecie arto j i. .e s -

?id šiosios ‘Iri t-, ai 'c s o?.rln..ent:s, >0 dvi die r..-s rktrid- •’•si- čabn- 
te ,r?tieik^zo su "uai "t 1st; b uis p'idr rytą ja s-’t-rt4 ; ’.■•/>.rir tampri-is 

' ryžiais suriš va akieji? V'lstybli? e'-o'.?’'"'. -ė .?.kci:■? '"i?, put'’"t i n a Any* 
ii4 a gftun^ h^'-ei'': vie'.c ui Ii'/'rd o s'.-'n1. ’ r ■fit-'.,'ari ji tu; •v s "r->'i.-’ 
ti ?> r aenziasdeši±ts '-et’- g». ?. e-l-r’'.-nu. 'e-;.'Ii-'n s";”yti,’ 'd J-roc i-.
to g slyvos b’:Lr l-.’-i nal'it’.i.i &•'t r-i k aslos brit1' viee-’ja opinijų ir 
p rlroent-tlonv.o e ’.aršiai n rtevi -, ■ nd .• c x .. ? p .IT’*- v'. •«•, An./li . -.. 
’"okPc’ r ■'-’Of r^'Šieg ,> ,-.ž t'i,k-,‘. ‘<-Jė ‘■■'j.-- >'".iG-;- tarines vai--
et'-b'es i'i nnt o s vo rcctro::r d 1 su..-rtiną st. r,.*;»
retu A'.vo tiki ^si.- d be-t ;iįsė skolinu -orios su os Aji ■lij-'i -’’o nu-
te i i’t-' be ro^o^tifAc 
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Jy.ų.np vienuti? •.neri’-ię.šiv priartėjimų-priem.-r Ix^bet ir tie-<-'- 
siog3.M' ir ynl|jtinai izoliacianiut’o *tsisa'k*i3č. ■ "I-e- '-onu p !t*t j .6 d» 
'’'b.yri ULV sen'to -7 Įsais prieš 7. biitei^tcje - ?mb’- to jc’donmllv 
onsiulyto-. istatym pro jeitai,nnstit?.hxiant k''. .* <lele«-a.to 5uviėrytį 
‘ ■-'•Jfiiyi 7 - tiguno '•'ryloje kocpetenpi- j.«. • ir leidi-i, niiinn .Tira A į, v-. 1st. - 
prezidentui >■ ’.širsti .pmeiikiešių" iT'.riuoiipnės.-d.nlin‘ ir? Prieš mreso— 
rių. vai’-T r ati _nl ’fg ribm.neatsiklausiXnt prieš iri ^onaveso.kio 
istatymo reikšmė be "• komentarų aiški. ." ’• ...

USA ir Titų antisovįetis o ž.vmėš
<•■ 'ii..r .Valstybėse oris? sovietinė knnp<vnl :kuri buvo kiek.-npri- 

ausi vasaros p-.baigoje,dr.''ar vėl t-1? .'..rezidento -’rių^no l-'ukrižio ' .' 
• pabaigos pareiškimai /'.rijų zDi-- žiujv sutariiu 3.? remto b 'o •'„šaulio no- 
Iitikos ’ e:.n ir <’.tsisnVym*.s.-' -.'j-’.criko;je buvo aiškina-?! ir tuo,’*ad' *- 
"Jun? .t .Valstybės per br.’nymi sutekėjo Rusijos C -.l^aviaia kire-prieš < 
■1 •.poniją". Tie to prisiCeCn viešas "'■ ■v o t o teisės brsverk! .Tas ir., 
"ore kabanti" otoiiinė bomba - tai vis faktnijleiC ži-r >?i ’m pr 'n?.~..'' 
š-’iiti net netoli.:.?. trijų didžiųjv s a jurų Įninku s ■ itervės galį;

Maskvos maksi jos, kie jos išviso .-rali būti iššifruotosj nerodo 
p '• lin iro i k c no romi s a.’■ Drone e- So ii?" X1T . 5 d•rošc :! i k ?-r 5 e remi 
ihfor .no t i užsienio dipipjatai r nd ų kad sovietų, sl.-.io ksniųose rėi- - 
..škiasį/augęs ■'■ęp.asite.n/i’ii'/p.s. s • irnginirT- • no litikn^ vi sūrioje ir ame-- 
rikie.t.iv. noli ;im. ...■'•'.t.in.mi: , i ?s''".ioin.oC■■’ms p -riT'in ,<t.s sovietų, ne,—. . 
p' oitenkini: c punktus: VruVTTos, jt jlvrelli s 5 ir ’V- r skalias koxif c-m.ve 
prieš p i skatini ujo v. išvykstpJit i ( u.nkingr, Všiną.ton s Ir J ondonas ■. 
besitolina ir o ?otsC*mo s'uit-iri.ni,atominė boi?i; l-'.ikorin reneiViniu 
ginklu prieš Eavietri <nsija,U3t -.tsisako suteikti liisij.M. n-skola,, 
frumjins atmetė T’rijv. Didžiųjų, ko n:', ei enoi :.ų idėja.’..’

’n.g] oniksų oęliti os vyrai vergia tiesiogini-'i pulti'' sovietus, 
bet dm-velis jų pareiški .«r jto. labai aiški ii nukreipti V-rieš KaeZovą.. '/ 
Didž kritini jos užsienių reikalų p '.sekretoris Kic ”eii~:pi^ši3&dšidtx^ 
net šitaip nis-uko ■ pagrindini s-vp-vyriausybės užsienio politikos . -.
principų:’".bis orinčioms yra t'..s,kaC mes stengsimės baudoti savo pro-- 
štiža, savo fekončr-iro i alia ir savo Ciplo-natija tam, tad už’tikrinturtė -?- 
Inf ?.io,’spaudo’s ir rinki-ni laisvę' kraštuose, su k u;.? i r. i s. i-ięš-fl Laikome' 
iš'.ui tykius" /"'.ėe Monde" 1X1.12 c.»/ ._

Valst.Departamentus Vašingtone šiomis .dienoafis p..\skelbė ;Junp:t., 
Valstybių politikos Vokietijos atžvilgiu pilną,nuF.-mtanti budėti /q.-. . 
kietijai "atkusti ekonor?ištai, sutruki uit tik jbs atsigidklnvimą.Lųh^t. 
V~lst’biv. vyriausybė esanti n siryausi padėti Vokieti jai p. iš ių vokie— 
Šit? laisvai p -sirinktai vyri-.usybei valdant, u--siek ti aukštesnio f.yve- ’ 
niuo Ivaio.ir nesutiksianti su t'Ojk'č v 'aracijų prote stu iš Vokie
tijos butu atima.'os nriC’Onės mg.ani.inti iiek eks -orto proc.ūžtų, kiek : ’
jų rei’-ūa būtino importo p ’leagiruii o Voki a ;’Tuunni'ka" ąnv-rikięžių 
ooliti'os linija tikrai t'iri nepatirti nuolat nacizmo pavojų Įinksniųp--., 
junčiai ir tuo .savo imperialism?, rangia'’šiai ’ aslcva.i ,bent kiek api e 
t "i leidžia suręsti Pm.ticv ziios ko '..vaistų ??o akcijos. K

Ve tik analos -ksxių,bet ir laisvoje V.ukyiu Uurą5O®-spnndo j e gn-... . 
na dąžn',i n sirodo P etabos,tai.’ancios r sovietų -v-<0iro.-J.s.ras
ir net teroristines priemones» ''I’O Londe" _-dCT«i2 C..ji/ms?. apie vėl 
Įvesta spaudos telegrozru. cenzūrų<scvietiĮ- . ijr n.;oję, 3 i.', i1 ų ioi cituo— 
jo,.su tari tixiro ironi.: a, sovietų ". msnijo hviezdc," ,>.uri reikalauja su
stiprinti sovifctiš’'n. propaganda raudonojoje arm? po j ?,nęs užsienyje 
skirtingo, socialinę s'ntvarko pamatę k?.ri'i gali būti ideologiškai 
susilpnė ję. Anekdotiš k'-j be t ųdon;. fnkt? nuodą ’'/rance—joir ^.11.6 d.

’ ' ' i
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^tyorsini^naie Tietttvn.^
cHc<'r ^"žinute *5e W,W .^eic-rijos 

Točernlinė T'.rybn nutarusi nuo 194< Y^n-uslo 1 d .nebetei’-•■-.ti čiAom-- 
tintų privilegijų Baltijos v-Ts.tybiu -to ^v-ns.n-i leg»ŽiRr-enie 
po šveicarų p-.reil što noro įviro "ctį ‘c .<?•{,/■ ūs cu Sovietų

“Combat” 2 12.12 d.c --o eJlini?rc rr >cr’j«/:e i" ■'nci'n^cr^o teismo 
salės,3^1^ avęs POSOG--10 ret’’ iikcltuc'vo.’■.?.re i\». '.i. <:rrr.-.ir Lenkijoje 
raŠos’Tos pačios .priemonės . two v"l;’.n t'’>'C8 buvo
Užd-rjti univereitet i ir rrc 'tuoti intriį.-c-tei*.

"Io Tigero”'111.15-17 d.d c’u br-nvoir : str -ins.,-tsi’^r-
tantį prieš komu lietų, puolinuc, t-.il oi-v; v atali’/.ų bažnyčiai .čituoč- - 
uas sakinį ” - vaiiku br.žnyši- ■•;.•! ©žinąs! t’-itv iš?.-.icvinir.ui”’uri- 
ac klausiu,er iodic “katalikų* nearei 0 * j? rer "-b si H klius, nėr ils 
žinąs ir kita b~.šnySir,’.-'*rioje '-n:', ujrt;? straipsnio autorių® ec n 
"choro berniuku*,ir “kuri j-.u Fuvir'',-Jno r-HiPe kraštus, be t d-r ne
baigė ryti s vo Lenkijos h.pnio" ,tuo net vi ?r š.'?.Š’.'-i . -ore rkdams s?o~ 
vietą įvykdytą Enltijos kraštų neari*l-vtsoniyW s’iiauž.'mp.

IS J.llVir. I&C37J • Jy ’TO’
MitttViJL s.pJp^.giAi-. Amerikos. Jungtinėse. 7- Irtjrbčse

ie 50 sorudos ir 
na P* sakė Lietuvos

:’ržinviMap 
ir nona >rr-

1. Apriko s_Iie tuviu. 1.1 si jos suvagi *;vi _8_
V i Č i n g t o n e

lapkričio 15-17 d.Vačin'jtene ivolro Ancri’ cs Liet tvių <'Jsijos su- 
Vn?.invinas,apie kurį, i,^. Trečiokas, Ane riko s lietuvio. Tr ntiniii’ų Cen
tro pivMin-’nkn9,Sll organe "Tėvynė1’ ir kituose lai kra Š e i uos e rašo?

. "Anei'ikon Lietuvių 1/fsijn nshingtone pavyko gerui .B'mkiete da
lyvavo 55C.Ją t'-rpe 104 8.A.W ongreso ir Senato nariu, ir apie 50 
unr.udos ir radio atstovą .3u. a ūko t p. 15.CC0 dclerių.t asitudėtn sukelti 
25.000, ■ "o agresini s barAict-s įvyko lapkričio 16 d.7 valanda vakare, 
3otel, Statier,’' ashington,D.C.Si-'jne bankrote be lietuvių dalyvavo 
104 natini i? '’.A.V.kongreso ir Semto,o taipgi ao 
radio atstovi?.Ja?į-varo hc.iažai lietuviu ka.riu.Galb 
igcl. raini storis P..^''c’eikis.kon:rcsiion' o E*A.Kelly,kongr.A 
tore 3p o nė? cnt-s Charles Tanius Ir ndv. Antanas A.Clis. AIŽI s 
įvykęs lap’ričio 17 d, Statler viešbuty j e, buvo sl'altiing" r 
et i našus s’vo n< tarinnis ir gausiomis rrk.cnis.Su''’'vfa ly.OCtfdo
lerių ir unsižz'd.ėta aukojimą, tęsti iki susivarys dolerių,kuri
sunn numatytu reikalinga prave<.iraui dabartinės jau pradėtos akcijos 
S.5.’/.kongrese ir senate. Turint minty Lietuvos ir lietuves ’’’.Ionin 
nepaprasta padėtį.nutarta dar syki pabandyti susitarti bendrai veik
ti su A.I.Tarybn ir tvn reikalui ■’’galioti septyni ‘T'l narini”.

"Dirva” n rodo,kad konjresnons I’elly s-vo kalboje p brėžė reikš
mę jo įneštos i'"-solinei;os Atstovu RPjnuose ir kad bus ČeC.nvn pastan
gos ją pravesti.Atstovas Srb.ath,kuris ir pereito karo metu lietuviams 
daug pakibė jas,pareiškęs,kad jis remsiąs ta rezoliucija, ir darbuo
sis kad Liet ves laisvė būtų gražinta.’’’Dirva” pabrėžia,jeg didėlio 
skaičiaus kongreso narių dnlyvavl’me yra ženklas,kad jie rems lietu
ves reikalą Fonarese.nDirvaH spausdina pavyzdį laišku,kuriamsuoe ra
gina skaitytojus siųsti s vo valstijos kongreso nariams,prašant juos 
paremti rcscliucija, Lietuvos reikalu. At rodo, kad ši laiškų akcija nu- 
m^oma gana plač-ini išplėsti.

F.o Guaistų "Vilnis" nervingai stengiesi pnsityšioti iš to suvažia
vimo. Ji rašo:” Tirm bnnkieto misionieriai surinko 13.0C0 dolerių.už
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Telagrainomis kongresą sveikino buvęs Amerikos prezi^ ntas Hoover, 'me 
ri’-.os Kongreso d-uvęunos vadas * , senator! ns ^v.-^J^>s*enrtbrias
B.7•■»nc'enbera,regpubli?<onn pni’tiyoe*’ lya-ris .-t. .ssoaTlxrigreBo nariui 
TT6b3*,’“Tors7-li ; ?o.x on,T • r”l ’ndo gttbei’nntorius . C ' Connor,Ohio gufrern-.•to
rius Lnusche’f'.chuscte ,f» hern-.torius I’obxn.k-Btr. sveikino lietu
viai iš Anglijos,? -nijoe, vei c ar i;'c s,. m n cv zz; 03 rr Titų šalių.

Kongreso vardu buvo nusiusta sveikini :g telegr-n- prez.Trumnnui 
ir priimtos p'dėkos rezoliucijos poįieŽiui,Jvedijos karaliui ir ki- 
tietns,padėjnsieĮ.’.s kovoje dėl lietuvių tremtinių teisių aor .ųgojirao 

Popietinėje sesijoje tarp kitų kalbėjo įtakingas lenkų orguni 
zncijos širmi -r ak-s Hozmurek.Jis nareiškė,kr.d dnugun- lenku kovoja 
ne tik dėl lenki j o-, b et* ir dėl Lietuvos nepriklausomybes.

Per visus kongreso posėdžius teko susionruiglobai artina;, sn pa
bėgėlių rei .ainis.l’ęnč visus atstovus sujaudino žinia,kad iš Švedijos 
dalis Baltijos hm’tų ŽmėniiĮs atiduodama rusams.Su palengvėjimu buvo 
išgirstas ne v.; .Jnryėlos praneši.-ve f kad Baltijos žmonių, išdavimas buvo 
sulaikytas.

Antrąją Kongreso diena kalbėjo Lietuvos .minis veri e Jungt.Valstybėse pult.-B-i-i-T.s tema ’'helius i Hetvos nė priklausomybę“.Vulk.Gri- nius -padarė praneši nn tema “Lietuvos žmonių kova, dėl laisvės”
Kongresas priėmė rezoliuciją - manifestu,kurioje pabrėžiamas lie

tuviui tautos skirtingu:ms nuo slavų ir kitų tautų,'Ąnbrėžinffloo tautos 
kovos dėl laisvės,primenamos sutartys.kuriomis kusija garantavo lietu- 
vos laisvę ir Įsipareigojo nesikišti į krašto vidaus reika? ue?itprime
namo s bolv’evikv neteisybės —' trėmimai,žudynės, tautos pavergi1 as ir • 
reikalaujama,kad būtu nti ta sovietų k.:rincmenė iš Lietuvos,kad būtų 
•oravesti laisvi rinkimai Baltijos kraštuose,prižiūrint Amerikos ir 
Britanijos atstovams,duodant laisvę spaudai, eusirinki.aans> reikalam- * • 
jama priimti Lietuvą į Jungtinių T-mtti. tarp-, atidaryti Metu.vos duris 
Amerikos spaudai, Raudona j am kryžiui, šalpos ory al?^ci joms,gržin- 
ti tremtinius iš' Sibiro ir lluropos į laisva Lietuva.

Popietiniame nosėdyje didele kalba pas .kė Juryt.^; }sių.I.ongrę00 at
stovas O’TCbnski.Jis išdėstė pr’ieznst'iE.kin’los ji vėrSir kovoti dėY pa
vergtos LTetavos ir daugelio kitų krn:m laisvės.Jis tvirtinu,kad 
bolševikai pavergė ne vien tiktai Am^ri'os lietuvių tėviške,bet k£d tai jie nudarė su 13 milijonų amerikiečių tėvynėnis.Tietuvi,ui,estui,lat- 
vicUi'.lenkai,bulgarai,ukrainiečiui, jugoslavai ir kitos tautos yra pa
vergtos.Jeigu iš minėtų kraštų kilę g’-Ventoj ai susi j’vigtų ir vienin
gai kovotų., tai su jų balsu turėtų skaitytis ne tik Jivyt«"n’J.stybėse, 
bet ir užsi eninose .pusibuigus tai kalbai i kon-res” -.tv^ko pbioa^o^s 
;'?.-k i vyskupą f* Samuel A. Str i ch, kuris s-vo kalboje tarp kitko parakė: 
^yėra^prieTdst*’ e3*,l:urT pateisintų Lietuvos laisvės panaikinimo,.Me s 
norime,'vd Lietuva butų laisva.Mes Žinome,^ad bolševikų organizuoti 
rinkimai nereiškia lietuviu tautos valios. .Ina1'., kad. kuro no 3 e daug
benamiu lietuvių.Husai daro spaudimų,kad jie būtų iud-oti.ICaa? Kad 
būtų išvežti į ištrėmimą? Tie tremtiniai turi būti globojami kulturin- 
g-ųne pasaulyje-1 priimtų žmogaus teisių”. ’ , .

Penktadienio vakarą surengtos vakarienės metu l'/’Lb^JL0 Illinois 
ynbernatorius, bright GrėęnA Jis kalbėjo: “.’jnerika neužavrė I^Tių’val- 
d’žio’s,suė".rytos Sovietų Sąjungos jėga.Tačiau ji nepareiškė jokio efek
tingo oratesto prieš sutrempimp Irisvės,prieš ištrėmime Sibiran,prieš 
religinį kliv-Oyiną ir prieš visokeriopa paniekinimp ir skriaučns,pa
darytas Lietuvos žnonėms,vyrams ir moterims.Taigi netenka stebėtis,kad 
senatorius iš Indiana valstijos ir kongresmonae iš Illinois įteikė 
Tngresui rezoliucijas,reikalaujančias,kad mūsų valstybės Valdžia iš- ,
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