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AMERIKON, sakoma, atvyto j 

ksią Vyriausio Lietuvos Išlai- ~7° — 
svinimo Komiteto penki at
stovai: Kun. M. Krupavičius, 
Agr. B. Gaidžiunas, M. Avie-

( tČnaitė, K. Bielinįs ir A. Value
less. Aistovai parinkti iš vi
ki Lietuvos partijų. Tauti
ninkus atstovaus v Balys Gai
žiūnas. 

čia atvykus, delegacija ras 
Amerikos katalikus griežtai 
nusitarusius neįtraukti kovon 
Už Lietuvos laisvę visų patrio
tinių pajiegų. Vieningos Lie
tuvos atstovai ras nevieningą 
'Amerikos Lietuviją. 

BULGARIJOJE buvo kesin-
tasi pravesti "rinkimus" pana
šius tiems kokius Maskva pra
vedė Lietuvoje 1940 metais. 

Amerika ir Anglija užpro
testavo prieš tai — ir Maskva 
liovėsi savo planą vykdžius. 

Rinkimai busią tikresni ir 
demokratiškesni. 

Iš šito įvykio Lietuvis gali 
pasisemti vilties kad Amerikos 
balso Maskva butų priversta 
paklausyti jei jis butų rimtai 
tartas Pabaltijo tautų likimą 
sprendžiant. Amerikos Lietu
viai privalo rūpintis kad šis 
balsas butų tartas. Gaila kad 
Amerikos Lietuviai nevieningi. 

• ' 
VIENUOLIKTA valanda mu

ša. Jei iki Taikos konferenci
jos Amerikos Lietuviai ir pa
bėgusios Lietuvos atstovai ne
gaus Amerikoje ir Anglijoje 
stiprios paramos savo nepri
klausomybės reikalams Pabat-
tijyje, Lietuva lika neribotam 
laikui Sovietų Sąjungos replė
se. 

NE VISI Amerikos Lietuvių 
katalikų vadai politiniai žlibi. 
Į daugelį pasiūlymų Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai bendrai vei
kti, Sandara atsakydavo: Ne
galima, nes .anie mus "šmei
žia". 

Kaip žemai politiniai nukri
to Šliupo, Drangelio, Sirvydo ir 
kitų organizuota partija — 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara! Viską sprendžia pa
gal "šmeižtą": jei Sandaros 
redaktoriaus nešmeižia tai ir 
Paleckis geras, jei "šmeižia" 
(kritikuoja kur reikia ir kada 
reikia) tai ir Basanavičius nie
kai! 

PABĖGUSIOS Lietuvos žmo
nos, nei rudos; niekas nevaržo 
pradeda gauti Amerikos Lietu
vių laikraščius. Ir pirmiausia 
kas jiems | akis metasi tai 
mūsų žodžio laisvė. Vienas sa
ko: 

"Jokios cenzūros, nei raudo
nos, nei rudo;s nielkas nevaržo 
Čia minties, neverčia slėptis, 
gudrauti, meluoti, pataikauti." 

Mes Amerikiečiai su šia žo
džio laisve apsipratę, bet mu-
ių broliai tuojau tą kaip švie
žią orą pastebi, nes jie laisvės 
per 6 metus neturėjo. 

Tai brangi laisvė, ir pasau
lyje tol nebus pastovios taikos 
kol ši demokratinė laisvės ne
bus gyvenimo faktas visur — 
ypatingai Maskvoje. 

• 
AMERIKOS Lietuvių Tary

bos atstovai lankėsi Washing-
tone teirautis ten Lietuvos lai 

. gvės likimo klausimu. Gaila 
*ad jie teiravosi suskaldytu 
įalsu, bet visgi, tai buvo rei
kalinga paklausa.' 

Nejau Amerika išsižadės At
lanto Čarterio vien dėlto kad 
Rusija jo principų išsižadėjo? 

Amerikos Lietuviai netru
kus patirs Amerikos atsineši-
jną į Lietuvos klausimą. 
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Karo JicM 
Japonų Notą Gavus Japonai Nerodo Pasipriešinimo 

vo Mėtą Japonija 
Jiedu Dalyvauja Japonijos Užemime 

Max Grassli, kairėje, Švei
carijos ministras Washington 
ne, per kurį ėjo Japonijos ka
ro baigimo sutikimas, parodo
ma sveikinasi su Valstybės Se
kretorium Byrnes, kuriam bu; 
vo pridavęs Japonų oficiali su
tikimą, gautą per Šveicariją. 

TRUMAN UŽ LAI
KYMĄ ARMIJOS 

Press. Truman reikalau
ja kad Kongresas palaiky
tų ėmimą į kariuomenę vy
rų tarp 18 ir 25 metų am
žiaus, persergėdamas kad 
Tolimų Rytų (Azijos) j*a-
dėtis apima daug pavojų. 

Jis persergėjo Kongresą 
neskubėti paskelbti baigi-
mąsi karo stovio, nes tas 
žalingai atsileptų j visą 
reikalą. Greta pavojų Pa-
cifike, prezidentas sako, ir 
karo nualinta Europa su
siduria su sunkia žiema ir 
stoka maisto, kuro ir rūbų. 
Tose dalyse musų okupaci
nes jiegas reikalinga laiky
ti ir toliau, sako Truman. 

DeGAULLE SU TRU-
MANU SUSITARĖ 

Prez. Truman ir Gen. 
DeGaulle, po pas toro jo at
silankymo Washin g t o n e, 
patiekė bendrą pranešimą 
kad jie pasiekė pagrindi
nio susipratimo ir susita
rimų pokarinio pasaulio 
atstatymo klausimuose. 

Gen. DeGaulle, Prancū
zijos laikinos vyriausybės 
prezidentas, aplankė Prez. 
Roosevelto kapą, padėjo 
ant jo vainiką, ir aplankęs 
kelis kitus Amerikos mies
tus išvyko j Kanadą. 

Gen. MacArthur'o vado
vaujamos Amerikos karo 
jiegos pradėjo 'įplaukti į 
Japoniją laivais ir atskris
ti lėktuvai Rugpjučio 30, 
6-tą valandą ryto, ir užim
ti plačias sritis sostinė© 
Tokyo ribose, 

Pats Gen. MacArthur at
skrido lėktuvu kuris nešio
ja pavadinimą 'Bataan"— 
tos vietos kurioje Ameri
kiečiai buvo sumušti Filipi
nų salose ir iš kur pasiša
lindamas Gen. MacArthur 
pareiškė, "Mes vėl čia su-
gryšim". . 

Didelės Amerikiečių jie
gos išsipildamos Japonijo
je atvyko formaliai perim
ti Japoniją, okupuoti ją ir 
padaryti savo pavaldine. 

Japonų formalis pasida
vimas bus atliktas ant U. 
S. karo laivo Missouri, ku
ris Įplaukė j Tokyo įlanką. 
Japonų aukštieji karo va
dai pribus ten nusižeminę, 
nugalėti, formaliam atida
vimui savo ginklų ir .atli
kimui formalumų kokie su 
tuo rišasi. < , 

Tuo tarpu, Amerikos oro 
kariuomenė skrenda iš Oki-
nava salos, užpildydama 
Japonijos plotus; iš laivų 
išlipa marinai ir kariuome
nė, ir Japonai nuginkluo
jami. 

Karo laivyno bazė prie 
Tokyo pasidavė pirmiausia 
atplaukusiam Adm. Car
ney. Japonai niekur jokio 
pasipriešinimo nerodo. Ja-
panų išlipimo vietose veik 
ir nematyt, randama jų tik 
po keliasdešimts, tvarkos 
palaikymui. 

Šis formalis Japonijos 
užėmimas atliekama sulyg 
plano kurį Gen. MacArthur 
su kitais karo vadais pa-
tvark prieš kelioliką die
nų atvykusiems į Manila 
Japonijos pasiuntiniams. 

Su Gen. MačArthuru ir 
kitais aukštaisiais Ameri
kos karo vadais Japonų 
nugalėjimo ir pasidavimo 
formalumuose dalyvauja ir 
Gen. Wainwright, Corre-
gidoro gynėjas, kurį Japo
nai su didele kariuomene 
paėmė nelaisvėn, Filipinų 

Amerikos valdžia ėmėsi 
griežto nusistatymo prieš 
Argentiną: pareikalavo pa
šalinti diktatorių preziden
tą Farrell. 

Bolivijoje, Pietų Ameri
koj, traukinio nelaimėj už
mušta 18 pasažierių, trau
kiniui nuvirtus nuobėgių. 

Maskvoj pasirašyta su
tartis su pačios Maskvos 
bernais Lenkų neva vyriau
sybe, kuri atidavė veik pu
sę senos Lenkijos žemių 
Rusijai, o sutiko paimti di
deles dalis Vokiečių valsty
bės žemių. Tu$ budu Len
kija grūdama į Vokiečių 
nasrus, ir turės visada ti
kėtis kad Maskva ją užtar
tų. 

salas okupuojant karo pra
džioje. 
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GEN. MacARTHUR, ne-
kurie spėja, netrukus po 
užbaigimo Japon|jos oku
pavimo, pasiliks Vyriausiu 
Japonijos komandi e r i u m 
tik trumpą laiką. Po to jis 
gryš į Ameriką priimti iš 
prezidento ir visos šalies 
padėką už jo sumanią va
dovybę. Vėliau apsigyvens 
Virginijoje su šeima ir ra
šys savo atsiminimus. Jis 
yra apie 65 m. amžiaus, iš 
šios šalies išvykęs jau de
vyni metai. 

JAPONIJA LABAI 
SUNAIKINTA 

! 

Japonija tapo labai su
naikinta nuo to kai prasi
dėjo Amerikos bomberių-
atakavimai jos salų. 

Užmušta 260,000 žmonių, 
iš jų 90,000 žuvo-nuo ato
miškų bombų spędgįmo^ ant 
dviejų -miestų. " 

Sužeista 412,000, iš jų 
180,000 nuo atomiškų bom
bų. 

9,200,000 Japonų liko be 
pastogės, sunaikinta visiš
kai 2,210,000 namuti 

Iš 208 miestų, visiškai 
sunaikinta 44, kiti miestai 
išlikę tik dalimis. 

Japonijai sako gręsia ko
munizmas jeigu bus spau
džiama pravesti rinkimus 
naujos vyriausybės. Ame
rikos vyriausybė tikisi kad 
Maskva kaip tik reikalaus 
pašalinti Japonijos impera
torių. Komunistai jau turi 
gatavai suorganizavę savo 
laikiną valdžią Japonijai, 
tik laukia senosios valdžios 
sugriovimo. 

VALDŽIOS narii| tarpe 
eina kalbos kad kitą metą 
gali buti sumažinti taksai 
nuo ineigų šiaip žmonėms ir 
bizniams. 

Valst. Sekretorius Byr
nes pakvietė John Foster 
Dulles, Republikoną tarp
tautinį advokatą, pagelbė
ti rašyti Europai taikos 
programą. 

, Lt. Gen. Jonathan Wainwright parodoma su Gen. Mac-
Arthnr'u, kaip jie išrodė Filipinuose prieš Japonų užėmimą 
tų salų. Wainwright, kuris gynė Corregidorą ir pateko Ja
ponų nelaisvėn, dabar surastas Mandžurijoje. Jis buvo par-
kviestas dalyvauti su Gen. MacArthur'u Japonijos .užėmimo 
formalumuose. < . r 

D A R B A I  
Amerikos karo darbų va

dovybė paskelbia pardavi
mą 252 valdžios pinigais 
išstatytų dirbtuvių visoje 
šalyje, kurios išstatyti at
siėjo $1,500,000,000. 

Kas nori gali pirkti arba 
nuomoti ir tęsti jose dar
bus. Jas galima gauti vi
siškai pigiai. 

Detroito didelę Willow 
Run lėktuvų dirbtuvę kuri 
anksti užsidarė, dera pirk
ti laivų išdirbę j as Henry J. 
Kaiser ir Joseph W. Fra-
zer. 

Kaip Džiaugtasi Karo Pabaigos Sulaukus 

GO 

STALINAS GREITAI 
SUSITARĖ SU 

KINIJA 

Karui su Japonija bai
giantis, Stalinas pasiskubi
no sudaryti su Kinijos val
dytoju Gen. Kai-šeku su
tartį sulyg kuria Tolesnėj i 
Mongolija pavesta bolševi
kams. Maskva nemato da
bar naudingu su Kinija ei
ti į karą, ir Kinus komu
nistus pasiryžus laikinai 
sudrausti. 

Rusai sutinka pasitrau
kti iš Mandžurijos ir užlei
sti ją Kinijai, ir, panašiai 
kaip padarė su Lietuva, pa
žadėjo nesikišti į Kinijos 
vidaus reikalus. (Tas vie
nas pažadas jau reiškia 
piktus Maskvos tikslus.) 

Kai-šek matomai prisi
ims į valdžią ir komunistų 
atstovus. 

Savu keliu, Rusų •kariuo
menės užgrobinėja Kurilų 
salas ir užėmė visą Sakha-
liną. 

AMERIKOS karo laivyno 
vadovybė praneša kad karo 
lakūnų mokyme užsimušė 
įvairiose nelaimėse su lėk
tuvais 855 studentai, moky
tojai ir kiti darbavęsi lakū
nų paruošime jiuo Gruodžio 
7, 1941. 

Australijoje sąjunginin
kai turėjo priruošę nuodin
gų dujų panaudoti prieš 
Japonus jeigu jie butų du
jas naudoję. Tos dujos da
bar išdumpuojamos į ju
ras. 

EUROPA PAVESTA 
STALINUI 

Dabar kai panaikinta ka
ro meto cenzūra, paaiški 
kad Jaltoje ir Potsdame 
Europa beveik tapo atiduo
ta Stalinui ir Sovietų Rusi
jai. 

Prez. Truman rūpinosi 
tik apsaugoti Amerikos in
teresus tolimoje Azijoje, 
kur Japonus nugalėjo, bet 
kur visai greta Japonijos 
tuno pasalinga Rusija su 
savo planais sukomunistint 
Aziją. Kinijoje komuniz
mas yra didžiausia kliūtis 
tos šalies valdytojui Čiang 
Kai-šekui. Sovietai užima 
Mandžuriją, kuri buvo ne
va pažadėta Kinijai. 

Ant ko Amerika remsis 
Azijoje, norėdama ją ap
saugoti nuo komunizmo, ir 
kodėl rūpintis ginti nuo 
komunizmo Aziją„ kuomet 
kultūringą Europą pavedė 
bolševiku sunaikinimui? 

Šis vaizdas parodo karo laivyno bazėje, Tompkinsville, 
N. Y., jūreivių ir civilių maišytą apvaikščiojimą karo pabai
gos. Vienas joja atvaizduodamas Japonų valdovo Hirihito 
(baltą -arklį, kuriuo sako norėjo joti per Tokyo Amerikos Ad-

I mirolas Halsey, kuomet Japonai bus nugalėti. 

Amerikos karo nuosto
liai iki pereitos savaitės 
pasiekė 1,070,819 užmuš
tais, sužeistais, dingusiais 
be žinios, ir nelaisviais. 
Užmuštų laivyne ir armi
joje siekia 252,885. Iš su
žeistų tam tikri skaičiai 
mirs per ilgą laiką. 

Amerikos karui tapo iš
dirbtas dar vienas naujas 
s u p e r - l ė k t u v a s  b o m b e  r i s ,  
kuris gali skristi j didelius 
tolius, iš pat Amerikos že
myno, pasiekti Aziją, Paci-
fiko salas ir visą Atlantiką. 

Prie to išdirbta naujos 
rakietos kurios bus trau
kiamos į reikalingas vietas 
jų išsprogdinimui jeigu ten 
rasis šilumos, šviesos arba 
metalo. 

Panaikinta dar daugiau 
suvaržymų ant išdirbinio 
įvairių reikmenų namams, 
ir tų reikmenų tuoj pradės 
atsirasti pardavimui. Pa
naikinta ir draudimas pri
statyti į namus pirkinius, 
kas per karo laiką nebuvo 
daroma. 

Šių metų Kalėdoms bus 
jau gatavų visokių-viso
kiausių dalykų, taip kad 
Santa Klaus turės sunkiai 
dirbti pristatydamas Kale
snes dovanas laiku. 
/ . , 

Valdžia atėmė visus ko
kie tik buvo varžymus au
tomobilių gamybai. Pata
rė tik priimti į darbus iš 
karo gryžtančius vyrus, o 
jaunimui 16-17 metų ber
niukams ir mergaitėms pa
tarė iš dirbtuvių gryžti i 
mokyklas. 

Amerikos biznio žmonių 
grupė ragina kad valdžia 
duotų darbininkams liku
siems be darbo paramą iš
vykti kitur darbo jiešfcoti, 
aęba persikelti ten kur yra 
darbų. 

Prez. Truman paskelbė 
užbaigimą valdžios kontro
liavimo dirbtuvių, kuriose 
del streikų reikėjo palaiky
ti tvarką ir varyti butinus 
karo darbus. 

Visuomenei valdžia pata
ria laikyti, nepamesti ra
tion knygelę su žaliais žen-
klukais. Jie vėliau naudo
sis gavimui mėsos. 

Užmušta 33. Barbados 
saloj, Britų Vakarų Indijo-
se, trokas vežantis darbi
ninkus nugriuvo nuo kran
to ir 33 darbininkai liko 
užmušti. 

Graikijoje, bolševikai pa
reikalavo kad iš ten butų 
ištraukta Britų kariuome
nė, esą ji neduodanti pa
tiems susitvarkyti. Komu
nistai pripažysta kad tada 

. ,ten kiltų revoliucija, jie 
15 Užmušta. Prancuzi- kėsintųsi užgriebti valdžią. 

joje, prie Nice, susprogus 
amunicijos trokui užmušta 
15 asmenų, iš jų 13 Vokie
čių belaisvių. 

Ik ŠVEICARIJOS atsisa
ko gryžti į Rusiją 450 so
vietų piliečių nežiūrint iš 
Maskvos įsakymo kad jie 
gryžtų. Jie daugumoje yra 
Musulmanai ir Stalino tau
tiečiai Gruzinai. 

Graikijos komunistai iš
platino plakatus kuriuose 
smerkia Prez. Trumaną ir 
Britų valdžios vadus del 
laikymo šalyje tvarkos ir 
neleidimo raudonie s i e m s 
raudoniesiems siausti. 

Vokietijoje bolševikų už
imtoje srityje, komunistai 
nori sudaryti partiją iš mi
lijono komunistų narių. 
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BEMSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

ffTREIIvAl 
Pereitą savaitę Pittstmrgho 

<Jistrikte streikavo 10 anglia-
kasyklų, kurios tūlos streikuo
ja dar ir dabar. Angliakasį; 
ikaičius tuose streikuose sie
kė per 4,000. 

Unijos vadai sako, darbinin
kai streikuoja del nuovargio ir 
gtokos gero maisto, jie j ieško 
Mažiausių progų gauti pasilsį 
ir neina dirbti. 

Streikuoja 1800 darbininkų 
Oliver Iron and Steel Co. 

Taipgi pereitos savaitės pa-
IŠaigoje nedirbo Creigton stik-

v k) dirbtuvės 3000 darbininkų. 
Baigėsi 11 savaičių streikas 

Combustion Engineering Co. 
600 darbininkų Monongahela 
dirbtuvėje* 

MIRĖ A. B. STRI
MAITIS 

MAUDANTIS REIKIA 
•SAUGOTI KELNES 

Tūlas Joseph Dūdas, iš Ha-
zelwood, Rugs. 1 nuėjo upėn 
pasimaudyti, palikdamas ant 
kranto savo rubus; kadangi 
arti jo namų yra krūmų ir ga
na saugi vieta upėje, jis nuėjo 
j vandenį visai nuogas. Neuž
ilgo jis patėmijo kad du ber
niokai pagrobė jo kelnes ir bė
ga. Dar blogiau buvo kad kel
nių kišeniuje jis turėjo $500 
pinigų ir $50 vertės laikrodėlį. 
Vaikai su jo kelnėmis taip ir 
dingo. 

ŠVENTE 
Pirmą kartą j kelis metus 

Pittsburghe beveik visos dirb
tuvės šventė Darbo Dieną ir 
darbininkai galėjo buti namie, 
nebuvo raginami dirbti tie ku
rie turi darbus. 

Užsidarė ir kasyklos ir plie
no dirbtuvės ir darbininkai pa
sinaudojo veik trijų dienų pa
silsiu. - f - . f • :-W 

BuVo uždarytos miesto, ap
skrities ir federals valdžios 
įstaigos per šventes.;. 

Detroit, Mich., Naujienos 
) 

WATERBURY, CT. ANTRAS LVS PIKNIKAS 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

••Mil 

STATYS DIRBTUVĘ 
Allegheny Ludlum Steel 

Corp. rengiasi statyti naują di
delę plieno diribtuvę (rolling 
mill) prie West Leechburg, ir 
prie to statys modernišką ty
rinėjimų laboratoriją Bracken-
bridge priemiestyje. 

Tiedu nauji projektai apima 
penkių milijonų dolarių sumą, 
kurią ta kompanija turėjo nu
mačius praleisti po karo. 

DAUG "PIENO 
Pieno produkcija Pennsylva-

nijos ukėse šymet lipa į naują 
aukštą rekordą, kaip skelbia 
valstijos agrikultūros sekreto
rius. 

1942 metais buvo pasiekta 
rekordinis kiekis pieno kuomet 
buvo gauta apie 2,336,000,000 
kvortos, šymet numatyta pie
no kiekis bus 5 nuošimčiais 
didesnis už 1942 m. 

A* B. Strimaitis 
Dirvos Redakcija gavo nuo 

SLA sekretoriaus Dr. M. J. Vi-
niko sekančio turinio telegra-
mą: 

Anicetas B. Strimaitis mirė 
savo namuose, Woodhaveii, N. 
Y., antradienio vakare, Rugsė
jo 4, 9 valandą. 

Pašarvotas iki Rugsėjo 7 
Garšvos Laidotuvių name, iš 
kur išvežtas palaidoti j Maha-
noy City, Pa. 

Velionis buvo veiklus anks
tyvos Lietuvių išeivijos narys, 
ir per eilę metų buvo SLA cen
tro sekretorium. Mirė sulau
kęs virš 70 metų amžiaus. 

Pastarų keliolikos metų bė
gyje vadovavo Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės likučius ir už
siėmė namų pardavimu iki jo 
sveikata tarnavo. Paliko žmo
ną ir dukterį. 

Kadangi jis paėjo iš Penn-
sylvaijijos, ten dirbo angliaka-
syklose ir pradėjo ten visuo
meninę savo darbuotę, jis ir 
laidojamas Pennsylvanijoje. Iš 
Lietuvos atvyko virš 50 metų 
atgal. 

Paskutinis Piknikas! 
Didelį pikniką rengia Conn. 

Lietuviams Waterfcurio Lietu
vių Vaizbos Butas ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 9-tas sky
rius kitą sekmadienį, Rugsėjo 
16 d., Lindea Parke, Union Ci
ty, Conn. 

Pikniką pradžia bus 12 vai. 
dienos. Vieta visiems žinoma 
ir mėgiama. Piknikas bus su 
įdomiu programų, su šokiais ir 
pamarginimais. 

Kviečia visus Komisija. 

$1,000,000 KARO BONŲ 
VIENA DIENAI 

Lieut. Michael D, Smith (po
nios Colney brolis) pardavė ka
ro bonų už vieną milijoną do
larių viena diena, štai kaip 
Lietuviai darbuojasi. 

Michael D. Smith yra lieute 
nantas State police, taipgi jis 
yra čampionas šautuvų, yra 
pataikęs į "bull's eye" 297 kar
tus ir 300 šūvių. 

ANSONIA, CT. 

GAUNA UŽVILKTAS 
ALGAS 

SCRANTON, PaT — Kietos 
anglies darbininkai Pennsylva
nijoje gauna apie du milijonus 
dolarių užvilktų atlyginimų už 
darbą sulyg naujos sutarties 
su unija pasirašytos pereitą 
pavasarį. Kiekvienam anglia 
kas i ui išpuola po apie $30 tų 
užvilktų atlyginimų. 

Kareivių Šeimos Gaus 
Atlyginimus 

PINIGAI BEDARBIAMS 
Pennsylvania dabartiniu lai

ku turi su virš 600 milijonų do
larių bedarbės atlyginimų fon
de, atlyginimui darbininkams 
per tą laikotarpį kokis nusta
tytas atlyginimams mokėti jei 
darbininkas netenka darbo. 

Daugybė darbininkų dabar 
jau gauna atlyginimus likę be 
darbo, iki dirbtuvės persikeis 
į pokarinių reikmenų gamini
mą. 

Karo Departmento vadovybė 
kurios žinioje yra teikimas at
lyginimų kareivių šeimoms ir 
jų išlaikomiems asmenims, pra
neša kad atlyginimus mokės 
po senovei, nors karas baigėsi, 
iki tol kol kareivis nebus pa-
liuosuotas iš aktyvės tarnybos. 

• VOKIETIJOJE tam tikro
se giriose medžiai liko menkos 
vertės rąstams ar lentoms ga
minti del to kad juose liko la
bai daug plieno skeveldrų ir 
trupinių. 

KOKS ŽMOGUS — K)KIA 
JO KALBA 

Rugp. 25, ALT skyriaus su
sirinkimas įvyko parapijos sa
lėje. Nors buvo neskaitlingas, 
bet įdomus ir kartu nuostabus 
Buvo plačiai apkalbėta ir nu 
sitarė bendrai darbuotis dra
bužių vajui ir išrinko tam rū
pintis komisiją. Taipgi nuta 
rė surengti tarybos vardu va
karienę, kuri įvyks trumpoje 
ateityje. Tas viskas pagirtina. 

Bet kas daugiausia mus nu
stebino tai štai. Kiek man su
prantama Amerikos Lietuvių 
Tarybos skyrius visuomet dar
bavomės bepartyviai, tat pasi
sekė mums sukelti kelis dola-
rius, kurie randasi skyriaus iž
de. štai kilo pageidavimas pa 
skirti kelis dolarius Lietuvos 
reikalams. Buvo formaliai nu
tarta pasiųsti dalį pinigų ALT 
centrui. Toliau kilo pareiški 
mas, kadangi vietinis Tarybos 
skyrius visuomet darbuojasi 
bepartyviškai, ar nebūtų gali
ma pasiųsti kelis dolarius LVS 
centrui, kadangi jie plačiai 
dirba už Lietuvos laisvę. 

Kaip tik skyriaus pirm. S 
Bujeriauskas išgirdo paminint 
LVS vardą, rodos kad tam 
žmogui kas užsidegė: kaip pra
dėjo burnoti, buk LVS neturė 
jo teisės siųsti delegatus į San 
Francisco, ta galėjo atlikti ir 
Washingtone; jie neturėjo tei 
sės užpirkti mišias už Lietuvą 
ir tt. ir tt. Anot jo, LVS yra 
niekas kitas kaip tik "svola 
čiai'\ Štai tau Ansonijos in 
teligento išsireiškimas. Nebu 
tų nuostabu jei paprastas žmo 
gelis taip pasakytų, bet p. Bu 
jenauskas, turintis šiokį-tokį 
miesto darbelį ir visuomet gi
riasi esąs Ansonijos Lietuvių 
"lyderiu", tik tiek išmano. 

Ar tai garbė mums Ansonie-
čiams? Ar mes galim girtis 
tokiais lyderiais kurie niekšiš
kai vadina tuos žmones kurie 

Dirba ir Ukeje 

6-tas skyrius turės antrą savo 
gegužinę - pikniku sekmadienį, 
'Sugsėjo-Sept. 23, Birutės Dar
že. Gegužinėje bus užtektinai 
valgių ir gėrimų, puiki muzika 
šokiams. Parūpinta trys įžan
gos prizai. Bus šiaip pamargi-
nimai, žaislai. 

Rengimo komisija susideda 
iš musų smarkių vyrų: Vikto
ras Petrikas, Juozas Gužauskas 
ir Augustas Rinkunas. 

KARIŲ RĖMĖJŲ PIKNIKAS 
/ 

Šį sekmadienį, Rugs. 9 die 
ną, įvyksta Lietuvių Karių Rė 
mėjų piknikas, Beechnut Gro
ve parke, šis piknikas tikimės 
bus pasekmingiausias iš visų, 
nes čia visų Lietuvių pareiga 
remti savo karius, ypatingai 
nukentėjusius kare. Lietuviai 
jau įsitikinę kad reikia tokie 
darbai remti ir juos remia. 

LIETU VISK AS RADIO 
PUSVALANDIS® 

Jau labai greitai išgirsime 
Amerikos Lietuvių Radio Bal
so Detroite radio programus. 
Šiuo laiku darbas varomas pir
myn ir tariamasi su radio sto
timi apie patogaus laiko pa
skyrimą Lietuviams. Mums 
Lietuviams kaip darbo žmo
nėms reikalinga tokia valanda 
kada galėtume iš darbo sugry-
žę vesti radio programą. Ne
abejojame kad viskas išeis ge
rai. 

Aukos radio programo rė
mimui kasdien plaukia ir jau 
siekia arti $700. Dainininkai 
irgi ruošiasi stropiai. Jau pa
sižadėjo dainuoti Marijona Ga-
lėnienė. Su jos dainavimu mes 
galime visur pasirodyti ir pa
sididžiuoti. Kiti geri daininin
kai irgi jau pasižadėjo daly-
vaut šiuose programuose. Dar 
čia bus ir surprizų. 

Radio steigėjai yra stipriai 
suorganizuoti. Suaukotas ka
pitalas gerai prižiūrėtas. Ku
rie dar neprisidėjot, duokit sa
vo auką Lietuviškų radio pro
gramų parėmimui. Rep. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Phoenix, Arizona, vtena de-
partmentinė kompanija užlaiko 
ir ukę kurios darbininkai dir
ba ir toje ukėje, ir kompanija 
savo krautuvėse mieste par
duota ūkės produktus. Vaiz
de matosi vienas departmenti-
nės krautuvės patarnautojų le
sina vištas toje ukėje. 

Karo Dirbtuvių Maši
nos Metamos Lauk 

Senai Nematytas Patarnavimas Automobilistams 

•KRIAUŠĖS (grušios) yra 
vienos iš geriausių dalykų da
rymui mielių. 
•-* . 

Parsiduoda 2 Farmo* 
Sena 40 akrų farma, mūrinis' 6 

kamb. ,-namžs, elektra, 5 karvės, 7ar-
kjys^ |yartai ir įrankiai. Kita 21 
akrų paukščių ir daržovių • farma. 
Gražioj vietoj, prie gero kelio, 8 
mailės nuo Caro miesto. ^ Klauskit 
informacijų: (37) 

J. DERMĘITIS j 
E. 3, Box 208 CARO, Mich. 

C 

dirba iš širdies musų tėvynės 
labui? 

Vis tik atsirado tokių "tam
suolių kurie savo "lyderiui" net 
paplojo.... Nėra padyvo jei
gu p. Bujenauskas nepritaria 
kokiai organizacijai arba jos 
veikėjams, bet labai žemai pa
sirodė nupuolęs vartojimu to
kių išsireiškimų apie žmones 
kuriems jis toli negali prilyg 
ti. Kur jo žmoniškumas? 

Prisiminus Misijos delegatų 
dalyvavimą San Francisco kon 
ferencijoje, jų ten nuveiktus 
darbus, ir užprašymą pamaldų 
už Lieutvą, didesniam Lietu 
vių tautos nelaimės išaiškini
mui Amerikos visuomenei, prie 
ko galima prilyginti tokį žmo
gų kuris anuos veikėjus smer
kia? Ponas Bujenauskas ma
tyt pritaria tai panelei kuri 
persistačius. save ištikima Lie
tuvaite, bėgiojo pas San Fran
cisco arkivyskupą protestuoda
ma kad mišias už Lietuvą ne
laikytų? Kokia jusų sąžinė? 

Ar nors vienas doras žmo
gus gali pasidžiaugti jųw^ el
gesiu ir jusų plepalais? 

Bendrai Ansonijos Lietuviai 
ra nuoširdus žmonės ir geri 

patriotai, daug pasidarbavę A-
merikos karo pergalės reika
luose bei pastangose kovoti už 
Lietuvos nepriklausomybę, bet 
štai išgirdus (kaip jie save 
vadinasi lyderiu) tokius nešva
rius burnojimus, visiškai ati-
mą nprą ką nors bendro turė
ti -su tais žmonėmis. 

O. Čeplinskienė. 

Dešimtį paskirų žemės plo
tų užverčiama karo reikmenų 
dirbimo mašinomis ir įrankiais 
kurie dabar jau liko nereika
lingi, kai visos didžiosios Det-
Koito automobilių dirbtuvės šo
ko į darbą gaminti automobi
lius ir jiems reikmenis. 

Tie plotai kur tos mašinos 
verčiamos sudaro apie 320 ak
rų žemės ukę, ir tai savo tos 
mašinos nesutilps. 

Iki nebus iš dirbtuvių išga
benta tos valdžios mašinos ne
bus galima pradėti kitų darbų. 

Sako, ims apie tris mėne
sius laiko iki dirbtuvės bus iš
valytos nuo tų jau nereikalin
gų padargų- ir mašinų. 

KAIP BOLŠEVIKAI 
UŽDARO BAŽNYČIAS 

Michigan Catholic laikraštis 

. šis; vaizdas parodo kaip karui pasibaigus ir. gąsolino rą£ 
^fcrtiavimui išnykus, automobilistas sustojęs gasolino stotyjf. 
gauna palmharrai gasolino ir jo automobiliui suteikiama afl| 
žiūrėjimas, apvalymas, ko per kelis metus nebuvo gaunama. ^ 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenfl* 
Waterbury, Conn. 

talpina aprašymą tūlos Eileen 
Short, kuri išgyveno Lenkijo
je pastarus devynis metus. Ji 
iš Lenkijos išvažiavo šių metų 
Kovo mėnesi, todėl gerai paty
rė visą bolševikų elgesį Len 
kijoje, kas atitinka ir kitiems 
bolševikų užimtiems kraštams 

Su tikyba ir bažnyčiomis bol
ševikai kovoja sekančiai: baž
nyčioms pirmiausia užkrauna 
aukštus taksus, kuriuos turi 
sumokėti bažnyčias lankantie
ji parapijiečiai. Kadangi bol
ševikų tvarkoje žmonės pinigų 
neturi tai ir taksų negali val
džiai sumokėti. Bolševikų ko
misarai tada bažnyčias užda
ro paskelbdami kad žmonės jų 
nenori. 

Rašytoja tame laikraštyje 
pažymi ir tą, labai žinomą žiau
rų faktą: visi bolševikų neiš
tikimi žmonės gaudomi, žudo
mi aria ištremiami. Visus į 
kitas šalis išbėgusius nuo bol
ševikų žmones jie apšaukia iš
davikais, o tuos kurie sugryžta 
suiminėja ir įkalina atfba de
portuoja į Sibirą. Ji tikrina 
kad po Rusais žmonių likimas 
yra aršesnis negu buvo po Vo
kiečiais. Tik komunistai gau
na maistą, kiti visi gali badu 
mirti, negauna nei darbo nei 
maisto. Atėmimas iš ūkinin
kų žemių ir padalinimas smul
kiais gabalais apsunkino žem
dirbių pragyvenimą ir jie tu 
ri badauti. 

Už mažiausį pasipriešinimą, 
atvykę gaujos enkavedistų at
lieka baudimo darbą 'išnaikin-
damos ištisus kaimui. 

Namas su Daržu 
Kampinis 9 kamb. namas, su ekle-

pu. toiietu; virštinė, tvartai, dideiis 
sodas, darže yra bulvių ir kitokių 
daržovių, geras uolynas; miestelis 
ramus; daug vietos žuvavimui, me
džioklei; darbas kasyklose. Black 
Water Falls 13 mailių atstu. Kai
na $2,000. Pardavimo priežastis li
ga šeimoje. Su namu eis rakandai 
ir irengimai. (3) 

MIKE GRIGAS, ~ 
Box 816 DAVIS, W.?m. 

VIŲ LIETUV!l| 
MIRĖ 14,300 IŠE1-

Su šiame numeryje /paduo
damais mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius skelbia
mų šiame skyriuje pasiekė jau 
14,300 nuo Vasario mėn., 1937 
metų, kada čia pradėta miru
sių išeivių Lietuviu vardai žy
mėti. ' ' 

KERIS Pranas, 69 metų, mirė 
Liepos 31, Chicagoj. (Mažei
kių ap. Akmenės p. Paslikių 
k.) Amerikoj išgyveno 38 m. 

JAKAVIČIIJS Vladas, mirė 25 
Liepos, Cambridge, Mass. (Iš 
Šiaulių par.) Amerikoje iš
gyveno 42 metus. 

JALMOKAITĖ Anelė, 22 metų, 
mirė Liepos 27., Dorchester, 
Mass. 

ŽALIONIEN6 Mikalina, 65 m. 
mirė Liepos 20, New Yorke. 
(Seinų ap. Mikyčių k.) 

ABAČIAUSKIENĖ Petronėlė, 
mirė Liepos 15, Philadelphia, 
Pa. 

POCIUS Juozas, pusamžis, mi
rė Liepos 31, Chicagoj. (Vai
guvos p. Šiaulių ap.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

TRUMPULIS Stasys, pusam
žis, mirė Liepos 29, Chica-
£oj. (Telšių ap. Nerimdaičių 
par.) Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

KAVALIAUSKAS Stasys, 59 
m., mirė Geg. 13, Buenos Ai
res, Argentinoj, (šakių &p». 
Altoniškių k.) 

KAUNIETIS Antanas, 58 m., 
mirė Liepos 13, Hartford. 
Conn. (Kavarsko p. Daugin
ei ų k.) 

BERNOTĄVIČIUS Juozas, 72 
m., mirė Liepos 28, Maspeth, 
N. Y. (Amerikoj išgyveno 52 
metus). 

KRIKŠČIŪNAS Ignas, mirė 24 
Liepos, Nanticoke, Pa. (A-
merikoj išgyveno 57 m.) 

BENDERIS Mykolas, mirė 28 
Liepos, Hanover Township. 
Pa. 

ŠERIS Jonas, 71 m., mirė Lie
pos 15, Shenandoah, Pa. (Pe-
lekonių k. Trakų ap.) 

KLUONIS Pranas, 59 m., mi
rė Liepos 3, Grand Rapids, 
Mich, (šakių ap. Gudlaukių 
kaimo.) 

JAUDEGIS Adomas, 69 m. mi
rė Liepos 6, Kulpmont, Pa. 
(Marijampolės" ap. Utos k.) 

MATUZEVIČIENĖ Elzbieta, 83 
m., mirė, Liepos 21, Kėnosha, 
Wis. 

B ARŪNAS Dominikaš, 70 m„ 
mirė Liepos 30, Philadelphia, 
Pa. (Klovainių p. žvirgždžiu-
nų k.) 

MOCKUS Mykolas, seno amž., 
mirė Rugp. 9, Chicagoj. 

LUKOŠEVIČIUS Jonas, pi^-
amžis, mirė Rugp. 11, Chica
goj. (Vilniaus ap.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

KALĖDA Juozas, mirė Rugp. 
4 d., Brooklyn, N. Y. 

ATKOČAITYTĖ Rožė, 24 m., 
mirė Rugp. 8,. Nashua, ft. H. 

STANKEVIČIUS Domi nikas, 
mirė Liepos 25, DuBois, Pa. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

KEMEŽIENĖ Agnetė, mirė 1 
Rugp., Inkerman, Pa. 

LAUKEVIČIUS Andrius, mirė 
Rugp. 3, Wilkes-Barre, Pa.. 

RUGIENIUS Mykolas, mirė 5 
Rugp., Pittston, Pa. 

MAŽUTIS Jokūbas, mirė Lie
pos 14, Philadelphia, Pa. 

Paskirtas Naujoms 
Telefono Pareigoms 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visalfe Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums Visai 
dovanai už 'pasidarbavimą. 

332 
LIETUVIŲ NAUJIENOS 

N. 6th St. Philadelphia 6 Pa. 

PAJIEšKAU Oną Tamulv-
niutę, iš Pošnios k., Slabadų 
par. Gyveno DuBois, Pa. Pra
šau atsišaukti. 

Rožė Maižiešiutė-MeškunienS 
1279 E. 60 St. Cleveland 3, O. 

Leroy E. Lattin 
Iieroy E. Lattan, iš CJevelando, 

išrinktas vice-prezidentu ir genera-
liu vedėju The Ohio Bell Telephone 
Company's šiaurrytinės srties, pas- , 
tarame kompanijos direktorių susi
rinkime Clevelande. 

Mr. Lattin užima vietą John A. 
Greene, iš Clevelando, kuris tapo 
paskirtas j operuojančio vice-prezi-
dent;> poziciją, kaip nesenai paskel
bta. 

The Ohio Bell šiaurrytinė sritis 
kuri bus Mr. Lattin žinioje, apima 
sritis Clevelan, Okron, Youngstown, 
Canson, Massillon, Alliance, Paines-
ville, Ravenna, Kent, Salem ir ar
timas teritorijas. 

Gimęs Milford, N. Y., Rugp. 21, 
180(5, Mr. Lattin baigė Milford mo
kyklą ir lankė Valparaiso Univer
sitetą, ndiana valstijoje. Pereita
me I pasauliniame kare tarnybą 
bai<rė antro leitenanto laipsniu. 

Jis įstojo telefono biznin Kovo 
menes?, 1*9^0, pris Northwestern 
Bell Telephone Company, Omaha, . 
Nebraska, ir palengva kilo aukštyn 
pasiekdamas inžinieriaus laipsnj. 

Lapkričio m. 1927, pristojo prie 
The Ohio Bell Telephone Company 
Clevelande komerlcinio tyrin^iimn 
inžinieriaus pareigoms ir palengva 
kilo iki pasiekė dabartinę vietą. 

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

D I R V A  
• • ;|į820 Superior Ave. 

• Cleveland, Ohio 

O N C R I E F 
Teikia Jums PILNI\l*S| šildymo Patarnavimą 

Telefonuokit Savo MONCH1EF Pardavėjui * 

*******1" *** *1* 

VISOKIA APDRAUDA 
'- Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monug). 

ir Apdraudos Agentūra. • 

P.  -P .  MULIOLIS 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6006 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
\ 
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PAGRYSTAS NERIMAS GERŲ LIETU
VIU ŠIRDYSE 
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Iš .bolševikų užimtų kraštų 
kartkai*ėmis mus pasiekiančios 
žinios rodo kad enkavedistų 
šėlimas juose yra pasiekęs iki 
šiol negirdėtą laipsnį. Sąry
šyje su tuo kiekvienas blaivus 
žmogus prieina išvados kad 
bolševikų kamuojamos tautos, 
ypač mažosios, neišvengiamai 
turės žuti, jei enkavedistų tau
tų naikinimo darbas nebus ar
timoje ateityje sustabdytas. 
Daugelyje musų laikraščių šiuo 
klausimu įvairiomis progomis 
tilpo eilė straipsnių, akivaiz
džiai nupiešiančių padėties bai
sumą ir raginančių Lietuviš
kąją visuomenę griebtis ener
gingų žygių Amerikos vyriau
sybės intervencijai Lietuvos 

# naudai išgauti. Paskutinis to
kių raginimų buvo p. Stulpino 
įvairiuose laikraščiuose neseniai 
pasirodęs straipsnis. 

IR TRIJULĖS "SSSS* 
Deja, šį pagrystą Amerikos 

Lietuvių visuomenės nerimą ne
žinia kokiais sumetimais nori 
nuslopinti Amerikos Lietuvių 
Tarybos trijulė. Gryžęs iš Va
šingtono, Amerikos Lietuvių 
Tarybos egzekutyvus komitetas 
jau nebe pirmą kartą pareiškė 
kad nuogastauti nesą ko, nes 
Amerikos vyriausybės nusista
tymas Lietuvos atžvilgiu ne
sąs pakitęs (žiur. Rugp. 28 d. 
Draugą ir Naujienas). Aiš
ku, kol Washingtone tebevei
kia Lietuvos pasiuntinybė, tol, 
m a ž ų  m a ž i a u s i a i  i š o r i n i a i ,  
Amerikos vyriausybės nusista
tymas Lietuvos atžvilgiu yra 
tas pats. Lygia greta betgi 
faktas lieka faktu kad jei da
bartinė padėtis Lietuvoje pa-
sitęs dar bent metus, mažų 
mažiausiai bent 50'/ Lietuvos 
gyventojų bus nebelietuviai, o 
iš Sovietų Sąjungos importuoti 
Rusai bei kiti svetimieji, ir 
apie 20-30% visų Lietuvių bus 
jau savo kaulus pakloję Sibiro 
tyruose ir Uralo miškuose. 

<• Įsigilinus į šią baisią realy
bę, Lietuvos pasiuntinybės ir 
konsulatų egzistencija šioje sa
lyje tebus labai maža paguoda: 
mirusiųjų ir nužudytųjų jau ne-

<. beatgaivinsi, o sovietišką šiu-
pini iš Lietuvos sunkiai beiš-
kraustysi. šito " akivaizdoje, 
prieš kurį laiką Dirvoje ir 
Amerikos Lietuvyje tilpęs pa
geidavimas kad Prezidentas 
Trumanas dabar įvykdytų ve-
lionies Prezidento Roosevelto 
Lietuvių tautai duotą laisvės 
pažadą, buvo giliai protingas 
ir būtinai reikalingas žygis. 
Juk yra, aišku kad Lietuvos 
pasiuntinybės simbolinio pripa
žinimo šiądien jau nebeužten
ka. Conditio sine qua non šią
dien yra tikras, realus Lietu
vos valstybės atkūrimas, jos 
suvereninių organų atstatymas 
ir Lietuviškos (ne bolševikiš
kos, a la Paleckio) vyriausybės 
| Lietuvą sugrąžinimas. 

BENT MES ATSIMINKIME 
TEISINGUMO PAŽEIDIMĄ 

Bolševikų kariuomenės ir en
kavedistų buvimas Lietuvoje, 
karui jau senai pasibaigus, ne 
tik yra visai nereikalingas, bet 
ir " patiems elementariausiems 
tarptautinės teisės dėsniams 

/ priešingas dalykas. Lygiu bu-
du yra nusižengimas tarptau
tinei teisei ir tai kad tuo tarpu 
kai Vokiečių karo nusikaltėliai 
atiduoti į teisingumo rankas, 
bolševikų karo nusikaltėliai 
kaip niekur nieko nebuvę sau 
vaikšto laisvi ir net traktuo-

. ' '.O 

jami didvyriais. Teisės įžei
dimas, pagaliau gludi ir ven
gimas užsiminti apie tai kad 
bolševikų padaryti neutralioms 
ir prieš-Vokiškai nusistačiu
sioms valstybėms nuostoliai — 
tada kai Hitleris ir Stalinas bu
vo sąjungininkai ar tada kai 
išvadavimo obalsiu prisidengus 
bet tikrovėje pasaulinės komu
nistinės revoliucijos programą 
vykdanti, raudonoji armija an
trą kartą užgrobė eilę Europos 
valstybių — būtų atlyginti. 
Visa tai bent mes, Lietuviai 
turėtume atsiminti. 

Tenepraeina nei vieno mitin
go, nei vieno susirinkimo kad 
mes nesuredaguotume ir ne-
pa'siųstume kongreso atstovams 
senatoriams, gubernatoriams ir 
pagaliau, pačiam Jungtinių 
Valstybių prezidentui memo
randumų, reikalaujančių grei
to ir galutinio raudonosios ar
mijos ir enkavedistų iškraus-
tymo iš Lietuvos. Jeigu Ame
rikos Lietuvių Taryba ir to
liau tebesilaikys nuomonės kad 
geriausia yra "šššš" politika, 
tesižinai. Tačiau tas jos im
potentiškas "šššš" nebeprivalo 
toliau varžyti tikrose Lietuviš
kose krūtinėse verdančio neri
mo. Ir nebesuvaržya! 

ŠNIPINĖJIMAS — GERA 
"šščš" PORA 

Tačiau aukščiau minėta po
litika nėra vienintelė musų gar
siosios trijulės žymė. Giliai 
paskendę savo partinio krome-
lio rukuose, kai kurie tos tri
julės nariai ir kitaip "pasižy
mi". Rugpiūčio 24 d. Vieny
bėje buvo paduota žinutė pra
nešanti kad pas mus galinti at
vykti Lietuvių delegacija iš 
Europos. Toje žinutėje sąma-
ningai buvo praleistos atvykti 
besirengiančiųjų pavardės kad 
nereikalingu garsinimusi nebū
tų apsunkintas pats atvykimas), 
Tačiau "Naujienų" redaktorius, 
iššnipinėjęs ne jam rašyto laiš
ko turinį, ėmė ir paskelbė eilę 
pavardžių. Ir tai ne bendros in
formacijos tikslu, o tikslu įgel
ti žinomam, tautininkų veikėjui 
advokatui Nemickui. Kaip, gir
di. p. Nemickas išdrysęs prašy
ti kad Amerikos Lietuvių tau
tininkai pasirūpintų kad ir tau
tininkų atstovas, kurs yra pro
jektuojamos delegacijos narys, 
gautų leidimą atvykti į šįą šalį. 

Kas gi tame prašyme blogo? 
Juk p. Nemickas nesiūlo truk
dyti kieno nors atvažiavimo 
čionai. Priešingai, jis teprašo 
padėti čionai atvažiuoti vienam 
savo ideologijos draugų. O jei 
jis nepasitiki p. Grigaičiu ir jo 
"šššš" politikos pasekėjais ir 
įtaria kad jie gali pakišti ko
ją tautininkų atstovui, nieko 
tame nėra nepaprasta. P. Gri
gaitis p. Nemickui prikiša ka
žin kokį išsišokimą, bet tikro
vėje išsišokėliu yra pats p. 
Grigaitis. Juk p. Nemickas 
rašė tik laišką ir tai ne spau
dai, o p. Grigaitis, iššnipinėjęs 
ne> jam rašyto laiško turinį, 
ir neatsiklausęs p. Nemicko, jo 
ištrauką paskelbė Naujienose 
(žiur. Naujienų Rugp. 28d. 
num.). Tipingas p. Grigaičio 
moralės pavyzdys! 

DRĄSIAI IR ATVIRAI 
Tačiau leiskime p. Grigaičiui 

ramiai sau šnipinėti ir šnypšti 
"šššš", kiek tik jam jiegos lei
džia, o patys pagal išgales dirb
kime Lietuvos ' išlaisvinimui. 
Atsiminkime kad, kai maždaug 
prieš pusę metų Amerikos Lie-
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Naujas Svarbus Darbas LVS Skyriams ir Nariams 
LVS VIL PIRMUTINĖ SVARBIAME ff usų Naujas Žygis Kovai prieš Komunizmą Amerikoje— 

DlmkiAkiI. ^ vrv __ I Patiekimas Lietuviams Visų Faktu kaip Bolševikai 
IR BŪTINAME ŽYGYJE 3 ir Naziai Lietuvą ir Musų Žmones Terioja. 

Kiti LVS Centro Valdybos Pranešimai Seks Toliau (Taipgi žiūrėkit LVS Pranešimą 4-me puslapyje) 

- Maršalas Henri Petaili, buvęs 
Prancūzijos vyriausybės galva 
po išsikėlimo . Vichy, parodo
ma išlydimas iš teismo salės 
po jo nuteisimo. 

tuvių Misija Vašingtone ryškio
mis spalvomis 70-čiai kongreso 
atstovų ir senatorių išdėstė Lie
tuvos bylą, kai jos vadovybė 
atsilankė pas tuometinį vice-
prezideną Trumaną ir kai pa
čiame Amerikos Jungtinių Val
stybių Kongrese pačių kongre
so narių ir senatorių iniciatyva 
suskambėjo Lietuvą ginančios 
kalbos, mes sakėme kad visa 
tai tėra pradžia. Amerikos Lie
tuvių Misijos dalyvavimas San 
Francisco konferencijoje, iškil
mingos paties J. E. San Fran
cisco Arkivyskupo San Fran
cisco katedroje atlaikytos pa
maldos už Lietuvą, Misijos pir
mininko didžioje Amerikos 
spaudoje tilpę įžanginiai straip
sniai apie Lietuvą, *feuvo graži 
tąsjy. ' 

Bolševikų spaudos dūkimas ir 
jos pikti į Misiją nukreipti piib-
limai yra įrodymas kad Misijos 
darbas buvo efektingas. 

Tačiau šiądien m'es stovime 
didesnių uždavinių akivaizdoje, 
šiądien mes turime išjudinti 
šios šalies vyriausybę į akciją 
kad Europoje bolševikų įves
tai tyronijai butų padarytas 
galas ir kad visoms valstybėms 
šio karo išdavoje žadėtą laisvė 
tikrai butų suteikta. Ta proga 
atsiminkime kad drąsiųjų ir 
pasitikinčių jų yra rytojus. Ry
tojus lygiu budu yra ir netei
singųjų bausmės diena, žiū
rėkime kad Lietuvių žudynės 
ir kankinimai Lietuvoje, Urale 
ir Sibire neliktų nenubausti. 
Drąsiai ir atvirai dėstykime šio 
karo bėgyje Lietuvai padarytą 
skriaudą — drąsiai ir atvirai 
reikalaukime jos atitaisymo. 
Šiądien labiau negu bent kada 
kitados yra laikas veikti. 

Julius Smetona. 

APLINK PASAULI 
l KELIAS DIENAS 

Keliavimas oru po šio karo 
tiek bus praplėstas ir patobu
lintas, su naujausiais ir smar
kiausiais lėktuvais, kad į pa
lyginamai trumpą laiką buš ga
lima apskristi visą pasaulį. 

Tik keliolika metų atgal oro 
pionieriai su aukojimu gyvas
čių darė ilgo skridimo, rekor
dus. Dabar skridimas liko jau 
visiškai saugus, ir oro pasažie-
rių nelaimių buna mažiau ne
gu atsitinka automobilistams. 

Pan-American Airways ruo
šia lėktuvų, liniją kuri gabens 
pasažierius rundinai aplink vi
są žemę, žinoma, su sutoji-
mais nužymėtuose miestuose ir 
šalyse. *; i, 
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štai didelė naujiena Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos skyriams ir 
jų nariams darbuotojams, bei 
Amerikos Lieutvių visuomenei: 

Jusų organizacija, kuri savo 
veikimo laikotarpiu tiekė rei
kalingus raštus apie Lietuvą 
Angliškoje kalboje, kuri ren
gė seimus, misijas, siuntė de
legacijos, rašė Amerikos spau
doje Lietuvos bylą keliant ir 
supažindinant Amerikos visuo
menę su Lietuva, dabar perma
tė būtiną reikalą ir atskleisti 
patiems Amerikos Lietuviams, 
tiems kurie susirupinę savo tė
vynės Lietuvos laisve ir nepri
klausomybe, tą baisią-j uodą 
uždangą kuri ikšiol slėpė nuo 
musų tikras žinias ir faktus 
apie tai kas dėjosi Lietuvoje 
nuo to laiko kai ten bolševikai 
įsibriovę suardė Lietuvos gy
venimą ir pavergė Lietuvą, iki 
pat pereito rudens, kuomet vėl 
į Lietuvą sugryžo tie patys 
teroristai-okupantai, tikslu ją 
pasivergti ant visados. 

LVS susisiekė ir susitarė su 
iš Lietuvos pabėgusiais buvu-
viais žymiais žurnalistais-laik-
raštininkais, kurie tapo užpra
šyti ir parašė tą žymų veikalą 
apie Lietuvos okupacijas ir vis
ką kas Lietuvoje iki šiol dėjo
si. 

Knyga yra kūrinys ne vie
no bet keletos asmenų, pabė
gusių į paskiras Europos dalis, 
taigi jos įdomumas Ibus nepa
prastas ir turinys bei faktai 
gryni ir tikri, nes vienas ki
tam tie rašytojai neduos taip 
sakant "meluoti". 

Knyga bus didelė,- tarp 300 
ir 350 puslapių, paveiksluota. 

Tą knygą LVS leidžia pre
numeratos keliu, primant au
kas, prenumeratas ir kitokią 
paramą jos išleidimui. 

LVS pkyrial, pavieniai na
riai ir šiaip visuomenės veikė
jai uoliai prisidėjo prie išpla
tinimo "Timeless Lithuania" 
ir "Lithuania Under the Sickle 
and Hammer"j 

Mes jaučiame kad patiekiant 
Lietuvišku knygą apie Lietuvą 
kiekvienas geras Amerikos 
Lietuvis norės ją įsigyti, pa
remti jos išleidimą ir tuomi 
pastūmėti LVS akciją ūž Lie
tuvos laisvę toliau. 

AUKOS IR UŽSAKYMAI 
JAU PRIIMAMA 

Kas duos smulkias aukas, 
jų vardai bus įtalpinti knygo
je, bet tik už stambesnes au
kas ar prenumeratą bus duoda
ma viena knyga ar daugiau, 
ir tų prenumeratorių vardai 
taip pat tilps knygoje. 

Kadangi knyga leidžiama 
Lietuviškai, prenumeratorių ir 
aukotojų vardai tilpjs pačioje 
knygoje, užpakalyje (ne paski
rame priede, kaip daryta lei
džiant ""Timeless Lithuania"). 

Platinimas tos knygos Ame
rikos Lietuvių tarpe bus musų 
visų prisidėjimas kovai prieš 
komunizmo plitimą Amerikoje, 
prieš visą tą bolševistinį piktą 
kuris plinta visur kitur pasau
lyje, ir gali užklupti mus čia, 
jeigu su juo nekovosim. 

LVS skyriai esanti plačioje 
Amerikoje,- ir LVS pavieniai 
rėmėjai, stokite į darbą: pra-
dėkit rinkti šiai knygai aukas 

ir prenumeratas. ~ . 
Kas bus pirmutinis ir ko

kia auka pradės knygos rėmė
jų vajų? Kuris LVS skyrius 
bus pirmutinis gauti paskirus 
prenumeratorius ir aukotojus? 

Priimant aukas ir prenume
ratas būtinai parašykit aiškjai 

pilną vyro ar moteries vardą, 
pavardę ir adresą ir kiek pini
gų duota, kad riiefvyktij jokio 
susimaišymo. 

Aukas gali siųsti ir kiekvie
nas Lietuvis ar Lietuvė tiesiog 
į LVS . centrą, su savo pilnu 
vardu ir adresu, ir tame laiš

ku prašoma daugiau nieko ne
rašyti kaip tik užsakymą šios 
knygos ir kokią auką siunčia. 

Visais reikalais rašykite : 

LVS (ĮENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

Syšaudė' 1 knyga 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
% 

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

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

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

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 
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TimcLess 
LITHUANIA 
DR.tO WENj.C. N OR ĖM * 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

Prenumeratoms, Skelbimams 
390 Walnut Stre«t 
NEWARK 5, N. X 

.  ,  . . .  ^  

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau krfygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
682Q Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

."u~ kiK • 

' t ' 
*.S . 

& . M  



laesasm P I  R  V  A  
M .m..... .1 TflH l̂ ui llfl-liljjhM 

r l^iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiitiHitiiiiiiiniiiitiiiiiimiiiiiiiiiTtHiiiitiiiiiiliiiikiitiiMiiitiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiimiiiiiiiitiiiiiHiiiitfiieiiiiiiiBg 

L.V.S. Pranesimas Visuomenei 
ji , 

Per penkis metus Lietuva buvo nuo musų atskirta juodu, paslaptingu sydu^už kurio ėjosi baisiausia mūsų tautos tragedija. 
Amerikos Lietuviai nori visos teisybės nori patirti visus Lietuvos žmonių pergyvenimus po bolševikais ir po naziais no
rėjo ir laukė tų žinių išgirsti iš pačių'Lietuvos žmonių kurie tas basenybes patys pergyveno fr štai pagaliau tas troški
mas įsikūnija — Amerikos Lietuvių visuomenei padaroma pro ga apie tą viską paskaityti 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga Leidžia Amerikos Lietuviams 
% 

Didelę Lietuvių kalboje Knygą 
APIE 

Bolševiku ir Naziu Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 

Knyga paveiksluota, apie 350 pusi. didumo 

SVARBU ISITeMYTI KAD ŠĮ SVARBŲ VEIKALĄ PARAŠE 

Lietuvos Tremtiniai-Pabėgėliai 
Parašė ne vienas, ne du, bet visa eilė žymiausių Lietuvos žurnalistų-laikraštininkų, kurie Lietuvoje užėmė vietas prie svarbių 
laikraščių. Parašė tie žurnalistai kurie Lietuvoje gyveno per pirmą bolševikų okupaciją, kurie buvo enkavedistų suimti ir 
uždaryti kalėjimuose, nespėti išvežti iš Lietuvos — kuriuos bolševikai (taip kaip Pulk. Petruitį) kankino, bet visus nespėjo 
užkankinti. Kurie išsislapstė nuo bolševiku /ir kurie sulaukė kitos, taip pat lygiai žiaurios teroristinės nazių okupacijos — 
kurie slapstėsi, dirbo Lietuvos požemyje, kovojo pi'ieš naujus pavergėjus ir kurie, arba Vokiečių sugauti tapo ištremti Vokie
tijon, arba patys išbėgo i Vakarų Europą — kaip galėjo ir kur galėjo, kada atėjo antru kartu bolševikai Lietuvą okupuoti. 

Veikalai iapin**t ne tik išlaukinių Lietuvos priešų žygius* bet ir nekuriu pačios Lietuvos žmonių elgesius tame sąmišyje kuris 
apsireiškė pajutus bolševikus ateinant Lietuvą okupuoti. Aprašo Lietuvos Prezidento pasišalinimą iš Lietuvos ir tt. ir tt. 

NUOSTABUS SKAITYMAS fEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME — PLIKI FAKTAI, KARTI TEISYBĖ 

* * 

Aukotojų, Prenumeratorių ir Rėmėjų Vardai Tilps Knygoje 
ši storinė knyga leidžiama prenumeratos ir aukų keiite, taigį ¥isuoift$Tiė prašoma prisidėti prie jos išleidimo paregimo. Kvie
čiami visi knygų mėgėjai, veikėjai, profesionalai, draugijos, kuopos siųsti savo prenumeratas ir aukas. Visų kurie prisidf* 
su kokia nors auk&> V&rdai bus ispaudyti pačioje knygoje (ne priede, bet tiesiog knygoje), atminčiai visų jusų kuiie dirbat ill 
Lietuvos laisvę šiuo visu laikotarpiu. Stambesni aukotojai gaus daugiau negu vieną knygą,-ir'-galės ja# padovanoti savo ar
timiems draugams, giminėms, kad ir jie galėtų apsipažinti su veikalo turiniu. ' 

Aukas ir užsakymus siųskit, įdėję pinigus ir aiškiai 
jrašę savo pilną vardą, adresą ir kiek pinigų siunčiat : L VS. CENTRAS 

6820 Superior Avenue Cleveland 3, OJįiio 

LIETUVIO STUDENTO LAIŠKAS |Š 
PRANCŪZIJOS 

Jonas L. Kasmauskas, Ros-
lindale, Mass., gavo sekančio 
turinio laišką nuo LietuVos 
pabėgėlio: s 

: ! 

Tamsta negalite išdūmoti ko
ki didelį džiaugsmą man sutei
kė toks kilnus jusų žygis: va
kar visai netikėtai apturėjau 
i į tamstos 50 dclarių pašalpos. 
Man trūksta žodžių išreikšti 
mano jausmams ir jums padė
kot. Man atrodo kad aš nesu 
vertas jusų dovanos, dar ir 
dėlto kad aš nesu nei pažysta
mas, nei giminė. Jųs man at
sakėt anksčiau už visus ir ma
ne sušelpėt pirmiau už gimi
nes. 

Ištiki^Šiądien^ kada žmo
gus žucto žmogų, ir dar ji kan
kina pikčiau už laukini žvėrį, 
gera širdis ir labdaringas žy
gis spindi skaisčiau negu žvai
gždės tamsią naktį. 

Jusų dovana ne tik mane 
materialiai parėmė, mat čia 
pragyvenimas dabar taip sun
kus. viskas brangu, visko trū
ksta. Del pragyvenimo bran
gumo aš negalėjau šiais me
tais važiuoti Paryžiun aukštų
jų mokslų baigti ir gauti dak
taro laipsnį. Manau kad šį 
rudenį pragyvenimas kiek at
pigs ir kad aš galėsiu pabaig
ti savo mokslus. Taigi jusų 
dovana ne tik mane parėmė, 
bet ji mane dvasiškai sušildė 
ir atgaivino. 

Aš bijojau ne tik del savo, 
savo krašto, bet ir viso pasau
lio ateities. Karas Europoje 
pasibaigė, bet jo pėdsakai pa
siliko, ir tie pėdsakai gili, nes 
jie įsispaudę žmonių jausmuo
se. Laimėti taiką ir ramybę 
bus daug sunkiau ir tai trukt 
daug ilgiau negu tęsėsi karas, 
žmonės daug iškentė skausmo, 
bėdų ir vargo, daug neteisybės. 
Jų širdys dabar pilnos apmau
do, neapykantos, pagiežos. 

Prancūzai šiądien nebesusi-
kalba su Prancūzais; brolis 
kovoja prieš brolį, giminė prieš 
giminę. Niekas nenori taįkos 

i ir meilės nei paragauti. Tei
singai sako patarlė: Keno'bur-

! na karti tam ir medus nesal-
' dus. O šiądien visame pasau-
j ly.ie burnos apkartusios, pilnos 
tulžies. Visi neramus del ry-

! tojaus. 
Tokia ta! Europos padangė 

siuo metu. Be to aš esu čia 
vienas Lietuvis, gyvenu kaip 
pustelninkas. Iš namų vis dar 
neturiu jokių žinių. Liūdna 
del dabarties, ilgu naujo, ge
resnio, šviesesnio rytojaus. 

šiomis dienomis ir labai ap
linkiniais keliais per vieną pa
žystamą Lietuvi studentą Pa
ryžiuje sužinojau kad mano 
namiškiai Lietuvoje buvo gy
vi ir sveiki pereitų metų pra
džioje. Man buvo maloni ir 
tokia žinia, nes 'aš jau dau
giau keturi metai kaip apie 
juos nieko negirdėjau. Bet aš 
dabar esu išnaujo neramus, ka
dangi paskutiniai karo veiks
mai labai daug nuostolių pa
darė mano tėviškėj, mat, fron
tas žemaičiuose buvo kelis mė
nesius užsistovėjęs. O mušė
si ten ne saujelė kareivių, bet 
ištisos armijos. Prieš pat Ru
sų paskutinį puolimą Vokiečiai 
javus laukuose iškūlė, o visus 
gyventojus, 30 kilometrų plo
čio zonoje, išvarė toliau. 

Naujas bolševikų puolimas 
buvo didelė staigmena, ir uki-

Laimejo už Rašymą 
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Elizabeth M. Howard, para
šius savo pirmą novelę, "Be
fore the Sun Goes Down", lai
mėjo iš knygų leidėjų ir fil
mų kompanijos net $145,000. 
Jos apysaka apima 1880 -metų 
mažo miestelio įvykius.  ^\ 

ninkai kurie bėgo į Vokietiją 
buvo fronto užklupti ir daugu
moje tik per plauką išsigelbė
jo. 

Galų gale, jų daugumas taip 
ir liko Prusuose arba Silezijoj 
ir iš ten jau nesijudino. 

•Taigi po tokių žinių aš la
bai neramus del savo namiškių. 
Jie tikriausia buvo privesti 
bėgti viską pametę, nes fran
tas ir paskui dideli mūšiai kaip 
tik ėjo netoli musų namų. 

Kaltinėnų miestelis, kurs 
randasi apie 15 kilometrų nuo 
musų sodybos, per vieną sa
vaitę perėjo šešis kartus iš 
rankų į rankas, iš Vokiečių 
Rusams,, ii Rusų Vokiečiams, 
ir tt. 

Raseiniuose ištisa Vokiečių 
armija atkakliai gynėsi net 
šešias savaites. Laikėsi, ma
tyt, palei Dubysą. Hitleris'\tą 
armiją net buvo pagyręs už 
jos atkaklumą savo didžiajame 
kasdieniniame . karo veiksmų 
pranešime. 

Bijau kad mano tėviškėje 
neliko akmens ant akmens, o 
kas atsitiko su mano tėvais, 
broliais, seserimis, giminėmis 
ir visais kitais tik vienas Die
vas žino. Mano tėvelis dabar 
jau gana sėnas, apie 70 metų 
amžiaus; bėgti, dangintis, gel
bėtis tokiame am/iuje . ir to
kiose sąlygose jam turėjo bū
ti tikras vargas. Jei jie išli
ko gyvi, lieka klausimas kaip 
jie praleido šią .žiemą, kuri 
buvo labai šalta. 

A. R. 

KONSULŲ PIENĄ 
DUTCHESS APSK. 

PARODOJE 

Dutchess County Paroda, 
New Yorko valstijoje, minėjo 
100 metų jubilejų nuo tos ap
skrities įsteigimo. Jos rengė
jai ta proga pakvietė visų val
stybių Konsulus New Yorke, 
aplankyti parodą Rhinebeck, 
N. Y., ir paskelbė Rugpjučio 30 
Konsulų Diena. 

Dalyvavo apie 40 konsulų, 
tarp jų ir Lietuvos Generali
nis Konsulas Jonas Budrys. 

Poughkeepsie gėlžkelio sto
tyje konsulai buvo sutikti to 
miesto mayoro ir Parodos Ko
miteto. Automobiliais visi nu
vyko į Hyde Park, kur pasi
sveikino su ponia F. D. Roose-
veltiene ir atida/ė pagarbą~mi-
rūsiam Valstybės Prezidentui, 
papuošdami jo kapą gėlėmis. 
Iš ten vyko apžiūrėti Parodos. 

Apžiūrint Parodą musų Kon
sului p. Budriui buvo ir malo
ni staigmena. 

International Business Ma
chine Corp. skyriuje Konsu
lams buvo pademonstruotos 
dvi naujausios rašomos maši
nėlės, operuojamos nors ir po 
senovei panelių-mašininkių, bet 
elektros pagalba su įvairiau
siais patobulinimais. Pv., laiš
kai gali buti rašomi iškart su 
20 kopijų. Demonstravo tas 
mašinas dvi panelės, žinoma, 
parinktos konkurso - keliu. 

Įsižiūrėjęs į panelių veidus 
G. Konsulas priėjo arčiau ir 
paklausė: Ar jųs negalėtumet 
man tą paaiškinti Lietuviškai? 

Panelės^ net pašoko. Atsipei
kėjusios pasakė savo pavardes:^, 
Stella ir Mary Pajunaitės, iš 
Cleveland, Ohio, jau aštuoni 
mėnesiai dirbančios šioje kom
panijoje. 

SUIiYG žinių iš Šveicari
jos, šveicarų vyriausybė pas
taru laiku uždraudė platinimą 
plakatų kuriuos išleido pro
pagandos tikslais Sovietų Uni
jos Draugai. Tuose plakatuo
se Lietuva buvo perstatoma 
kaip dalis Sovietų Unijos. 

• KOMUNISTAI nepraleidžia 
jokių progų nevarę savo judėn, 

jimo. Jie Londone šaukia pa
saulio jaunimo suvažiavimą, į 
kurį ir Amerikoje agitatoriai 
rengia delegatus. Amerikoje 
į komunistų jaunimo judėjimą 
įtraukta ir tam tikros religi
nės grupės ir net YMCA* , v 
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METAIS 

KELIAS Į PILNĄ PERGALE 
Naujo laikotarpio pradžia 4 

ORĘZIDENTAS Truman atėjo j valdžią nepalyginamo 
* svarbumo momentu. Todėl tolimesnė jo preziden
tavimo eiga duoda jamš į rankas progą pasidaryti žy
miausiu dvidešimto amžiaus vyru. Tolimesnė eiga, nes 
tai'kas įvyko iki šiol — Vokietijos ir Japonijos nugalė
jimas ir net atominės bombos pagaminimas — buvo ne 
jo, bet jo pirmtakuno kelerių metų darbo rezultatas. 
Bet dabar, kai užsibrėžti tikslai yra pasiekti, tolimesnė 
pasaulio istorijos eiga jau didžia dalimi priklauso ne 
nuo pirmtakų parengtų planų, bet nuo paties Preziden
to Trumano. Nuo dabar ant jo pečių gula neišpasaky
ta atsakomybė, nes jo galioje vra išgelbėti pasaulį ar 
palikti jį nesibaigiančiame merdėjime. 

Liūdna gaida Prezidento Trumano kalboje 
Prezidento Trumano V-J dienos kalboje yra vienas 

charakteringas bruožas, kurį, be abejo, pastebėjo kiek
vienas, bet į kurį gal teįsigilino labai nedaugelis: joje 
nebuvo to linksmumo kurs yra natūralūs dalykas galu
tinės pergalės atveju. Ne. Joje teryškėjo dėkingumas 
Visagaliui už Jo suteiktą Amerikos ginklų palaimą ir 
susirūpinimas ateitimi. Lygiu budu iš jo kalbos dvelkė 
didelės pasitikėjimas Amerika: jos medžiagine galia ir, 
ypatingai, jos moraliniu stprumu. Prezidentas lyg ir 
norėjo pasakyti kad nuo šiol pasaulio likimas Amerikos 

JAPONIJOS IMPERI
JA SUGRIUVO 

|wirtų Turėtų Butt 
Sekanti 

'Japonija, pradedant Kinijos 
užkariavimu ir Amerikos bei 
kitų valstybių salų užgrovimu 
Pacifike, per trumpą laiką ta
po imperija su 3,000,009 ket
virtainių mylių ploto ir 500,-
000,030 gyventojų. Ji pralai
mėjus g j karą sumažinama iki 
148,030 ketvirtainių mylių ir 
75 milijonų gyventojų. 

Visai sunaikinta Hitlerio už
kariauta Europa ir Vokiečiai, 
už nepasidavimą laiku, paver
sti išblaškyta ir suplėšyta tau
ta ir sukarpyta valstybė. Ir 
Vokiečių valstybė, kuomet bu3 
atstcigta, tebus apie 75 milijo
nų gyventojų. 

Bet ka3 pasauliui teks dary
ti su kita, pasakiškai išdideju-
sia valstybe — Sovietu Sąjun-

rankose. Neginčyjama tiesa, tačiau nei vieno didžiųj a1 ga, kurią kitos didėsės valsty-
Amerikos vyrų iki šiol įsakmiai nedeklaruota. Perarti, 
mat, stovi pasaulio likimo nusprendimo sąvoka nuo pa
saulio dominavimo sąvokos. O kadangi Amerikos tra
dicija vengte vengia bent kokio , dominavimo tai nei vie
nas didysis Amerikietis nedrysta užsiminti apie tai kad 
Amerika yra pasaulio likimo lėmėja. Ir net Prezidento 
Trumano kalboje šitos sąvokos tepatiekiama tolima 
aliuzija: "Dievas mums padės sulaukti šios pergalės die
nos. Su Jo pagalba ateinančiuose metuose mes pasiek
sime ramybės ir gerovės sau ir visam pasauliui". 

Didžioji dilemma i Amerika nesiekia ir nenori pasaulio dominavimo. 
Tačiau šiądien ji stovi didelės dilemmos kryžkelėje: jei 
ne ji tai kas kitas dominuos pasaulį. Ir tuo tarpu kai 
Amerikos dominavimas yra kelias į laisvę, to "kito" do
minavimas yra amžina ir baisi verguvė. Greta to, di
džioji Europos dalis ir gal but didžioji Azijos dalis Ame-
i'ikos dominavimą šiądien laikytų laime, idealu. 

Šitokiu budu mes prieiname didžiausią priešybė: 
siekdama pasaulio dominavimo, atseit, valdžios primeti
mo kitoms tautoms, Amerika virstų visuotine išlaisvin
toja.. Gi atsisakydama tos viso pasaulio valdžios sieki
mo, Amerika nusmerktų visą pasaulį verguvėn. Turint 
galvoje tas dvi galimybei nesunku suprasti kodėl Pre
zidento Trumano kalha dvelkė liudnumu ir neišpasaky
tos. milžiniškos atsakomybės pajautimu. Neveltui sa
vo kalfco'e jfc kelis sykius šaukėsi Visagalio narralbo*: 
joks žmogus dar nėra stovėjęs pneš toki didelį, uždavi
nį prieš kokį šiądien stovi Prezidentas Truman. 

Atomine bomba ir laisvieji sąjungininkai 
TRUMANO kalboje nėra nei sykio paminėta kurios 

nors sąjungininkės valstybės vardas. Jisai tenki
nasi bendru sąjungininkų paminėjimu. Tačiau charak
teringa kad, kalbėdamas apie laisvės principus, del ku
rių Amerika kovojus ir kurie Ameriką padarę stipriau
sia valstybe pasaulyje, Prezidentas čia pat užsimena 
apie atominę bombą. Ta proga jis pabrėžia: "Laisva 
tauta su laisvais sąjungininkais, kurie galėjo ištobulin
ti atiminę bombą, galės tą patį įgudimą, tą pačią ener
giją ir tą patį ryžtingumą parodyti ir visoms busimoms 
kliūtims nugalėti". 

Kas gi yra tie laisvi sąjungininkai kurie Amerikie
čiams padėjo ištobulinti atominę bombą? Anglai ir Ka
nadiečiai. Rusai prie atominės bombos išradimo niekuo 
neprisidėjo. O jeigu ir butų prisidėję tai visvien jie nė
ra laisvi, o Stalino ir jo enkadevistų klikos pavergti 
žmonės. Bene dėlto Prezidentas Truman įterpė žodį 
"laisvi", o nepasakė tiesiog "sąjungininkai". Gi atomi
nės bombos sugretinimas su laisve lyg ir bylote byloja 
kad ta baisioji bomba gali buti pavartota laisvės apgy
nimui ir galutiniam jos priešų sutriuškinimui įgyven
dinti. . v 

Lenino įspėjimas | 
Jei šitokia butų tikroji Trumano ftalbos prasmė tai 

Stalino viešpatavimas būtų jau visai neilgas. Jo nuo
laidos Bulgarijoje — atidedant rinkimus, ir Mandžuri-
joje, sutinkant su Kinijos condominium'^ — rodo kad 
jis pats jau savo galia perdaug nepasitiki. Dar keletą 
tokių spustelėjimų, ir Stalino valdžia ir pačioje Rusijo
je susvyruos. Tat Lenino įspėjimas kad "Karas komu
nizmą pagimdė, karas jį ir pražudys", kuriuo jis norė
jo savo palikuonis sudrausti nuo maišymosi į karą, dar 
gali pasirodyti teisingi*. , ^ . 

Paskutinė kliūtis • ? 

Komunizmo išnykimas laikotarpyje kuriame pada
ryta tiesiog neįtikėtinos techninės pažangos, butų visai 
logiškas dalykas: jis žymėtų dvasinį atgimimą, atseit, 
techninė pažanga sutaptų su pažanga dvasinėje srity
je. Vokiečiai ir Japonai buvo dvasinio atgimimo" kliū
tis. Šiądien jie jau nugalėti, ir vienintelė kliūtis bėra 
Rusai. Ne Rusai kaip tauta, bet Rusai kaip komuniz
mo simbolis. Panaikinus ir tą kliūtį, žmonijos dvasia 
liktų laisvą. lt tada, didžiųjų t£g}$j^s ir |ai-

bes, lyg proto netekusios, au
gino, didino, stiprino, ir išplė
tė į didžiausią šių dienų impe
riją? 

Sovietų Sąjunga, sudėtinė iš 
eilės tautų valstybe, šio ,karo 
pabaigoje pasigrobė tlar apie 
apie 700,000 ketvirtainių my
lių žemių ploto ir pavergė apie 
120,000,000 kitų taut Į žmonių. 

Viskas tas jai leista padary
ti tik vienų metų tėgyje, 1944 
metais, kuomet pradėjo atmuš
ti Vokiečius ir įsiveržti Euro
pon. 

/ / t 

•AN GUS yra Indi jom, pats 
svarbiausias ' mineralas, Indija 
stovi devinta šalis pasaulyje 
anglies produkcijoje, nors apie 
anglį Indijoje mažai kas ką 
girdėjo. 

J&u tferoma spėjimą! fca# au
tomobiliai 1947 metų modelių 
turės stiklinius viršus, neku-
rie turės inžinus užpakalyje. 
Inžinai bus mažesni bet turės 
daugiau jiegos. Sėdynės ga
lima bus pastumti pirmyn ir 
atgal, pakelti aukštyn ar nu
leisti žemyn. 

Turės švirkšlius kurie tuoj 
nuplaus automobilį kaip tik 
jis bus aptaškytas. Turė3 su 
savim smėlio barstytojus atsi
tikime slidumo. 

Prie visų keturių ratų bus 
įtaisyti "jacks" pakėlimui ra
tų atsitikime reikalo pakeisti 
padangas. Jie veika tik pa
spaudus sagutę* *' 

Prie to turės visokių kito
kių prietaisų ir naujenybių. 

Amerikos spau-
dSa. pati pasako kad mažai ku
rie šios šalies žurnalai nepar-
siduoda svetimai propagandai 
vesti už pinigus. Tie kurie 
iš jų nėra parsidavę turėtų 
ne tik pasisakyti kad jie nėra 
tame kalti, bet jrodyti. savo 
nesutepimą savo nagų gffeti-
mų valstybių pinigais. < 

Per pustrečių metų svetimos 
valstybės šio karo metu pra
leido Suv. Valstijose 13 mili
jonų dolarių, kiek tai yra žino
ma. O kiek dar slaptai atlik
ta visokių "tepimų". 

Chicago Daily Tribune pasta
bi kad ši šalis pergyvena di
džiausią organizuotos propa-
pandos periodą kokį kada isto
rija matė. Laikraščiai, žurna
lai, radio, filmo^ vieši kalbė
tojai ir net bažnyčios pavers
ta propagandos įnagiais. 

Laikraščiai, sako Tribune, 
yra arba be nugarkauliu arba 
taip apkvaišinti kad J>atys ne
turi savo redakcinės linijos, 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI ŠVEICARIJOJE 
(Laiškas iš Šveicarijos) 

fctT MOtLENDRUZ 
LIETUVIAIS 

Tiesia linija nuo Cossonay 
iki Mollendruz tėra nepilnų 20 
kilometrų kelio. Deja, pasiro
dė kad sunkvežimis apie kurį 
buvau jau anksčiau girdėjęs, 
ruošėsi išvykti iš Cossonay į 
Mollendruz tik po dviejų die
nų. Todėl teko važiuoti gele
žinkeliu, o šiam del vietos kal-
nuotumo reikėjo daryti di 
džiulius vingius. Reikėjo net 
keisti traukinį. 

Bet kelionės laikas praėjo 
nepaprastai greit, ir tatai dė 
ka mano palydovo, su kuriuo 
suradome eibes temų iš ben
dro darbo Lietuvoje žurnalis-
kos srityje. R. apdovano
tas poeto dovana. Jo man pa 
skaityti patriotiniai eilėraščiai 
stiprino , dvasią. Jo -žmonos 
tėvai ir šiądien tebegyvena A-
merikoje, tat p. R-iai tikisi 
galėsią netrukus patekti pas 
saviškius laisvoje šalyje. 

Išlipom iš traukinio Le Pont 
stotyje ir patraukėme per mie
stelį, nusitęsusį Lac de Joflx 
pakrante. Atsiminiau kad čia 
buvau apsilankęs prieš kelio-
liką metų ir pietavau vietinia
me restorane, kuris yra pagar
sėjęs savo upėtekiais. Tai bu
vo dar laimingais Lietuvos lai
svės laikais! Tuomet man ne
galėjo į galvą ateiti mintis kad 
po keliolikos metų teks čia lan
kyti tautiečius, netekusius sa
vo Tėvynės, ir, pačiam atsidur
ti tremtinio padėtin. 

Pradėjome kilti į kalną. Bu
vo nepaprastai karštas popie
tis, tat ne vieną kartą brau
kėme prakaitą nuo kaktos. 
Plentas rangėsi į Juros kalnus. 
Išėję iš Le Pont miestelio, pa
tekome į eglyną. Tik retkar
čiais pastebėdavome žmones 
bedirbančius laukuose, šiaip gi 
ilgus tarpus*5 nesutikome nei 

jie pavedė redakcines pareigas gyvos dvasios. Prasidėjo Ju-
ir liniją vesti kolumnistams ros aukštumų ganyklos ir miš-

* 

kurie parsamdo savo pažiūras 
už tiek tai į dieną. t 

mėjimų skatinama, žmonija tikrai galėtų kurti iki šiol 
dar negirdėtos gėrovės pasaulį. Kai tas butų atlikta, 
Prezidentas Truman, galėtų pasakyti ne liudesiu bet 
džiaugsmu dvelkiančią kalbą, ir tuomet istorijos akira
tyje jis atsistotų kaip vienas didžiausių žmonijos vaikų. 

Ar mūsų viltys pasiteisins? 
Tokios mintys dvelkiasi į galvą, įsiskaičius į Prezi

dento Trumano kalbą. Gal jos perdaug dvelkia optimiz
mu, tačiau jų logikos niekas užginčyti negali. Juk kuo 
tamsesnė naktis tuo mes labiau ilgimės žvaigždžių. Ir 
neretai atsitinka kad tų žvaigždžių mes jieškom tolumo
je, kada jos yra jau čia-pat. 

\ Netolima ateitis parodys ar mes klydome savo vil
tyse, ar mes buvome teisus. 

#w» 

GEGUTĖLĖ 
trempia, švaistos svetimieji 
llųs žemelėje mieloj; 
Lekia, slapstos gegutėlė — 
Nėr jai vietos Lietuvoj.... 

Pasislėpus ji kukuoja, 
Dėsto dideles skriaudas — 
Kaip galingi vis meluoja —-
log tironas susipras.. 

f isas tikslas to tirono 
ai vartojin^s jiegos — 

Grobia, plėšia iie kiekvieną — 
^Saulė" viėn tik dęl Maskvos! 

f ;u-ku { k^kuįv,. vietelės 4 
vetimųjų vaikomą; 

f- Ne sodybos, nėr girelff, 
Aijjsfc', uitąja Uetuva,-,v» 

[r kukuoja dieną, nfcktj 
Ti palikusi viena..., 
letgi tiki ateis dienos . . 
h\s vėl laįsva Liętuya! 

% *• 

Trėrapia, švai&os svetįjnidji 
Alų? žemelėje niieloj* • 

v Lekia, slapstos gegutėle «#«* 
^Nėr vietelės Lietuvoj..., 

n* • " ^ 
l' /* & ' " '/ 

kai. 
Gerokai karščio- nukamuoti, 

pagaliau išvydome pirmą mū
rinį pastatą. Tai ir buvo Mol
lendruz vietovė. Ji tesusida-
ro ir vieno viešbučio ir resto
rano. O netoliese nuo jo, tarp 
eglių pasislėpę, stūksojo keli 
barakai. Jie nūnai priglaudė 
musų tautiečius. 

Vyrai dar nebuvo sugryžę iš 
'darbų, tat turėjau laiko susi
pažinti su stovyklos gyvenimo 
sąlygomis. Iš pat pradžių ap
lankiau virtuvę, įrengtą pa
prastoje pašiūrėje. Radau ke
lis vyrus belupančius bulves. 
Virtuvę veda studentas veteri-
norius, sandėlio vedėjas yra 
studentas technikas. Susipaži
nau- su jais. Vykome pasižiū
rėti barakų. Jie įrengti švei-
cariečių kariuomenei, bet da
bar perleisti pabėgėliams. Vie
name barake ant narų nakvo
ja 8 Lietuviai, kitame barake 
apie 20. Gyvenimo sąlygos pri-
mityvės. Pabėgėliai savo bara
kus vadina "palociais". Jų iš
viso yra du. Antrasis barakas 
įrengtas šiek-tiek erdvesniame 
pastate, čia turima dvi nedi
delės pastogės, kurių vienoje 
valgoma, kita paversta poil
sio kambariu. Išviso šioje dar
bo stovykloje vidutiniškai dir
ba 30 tautiečių, šioje stovyk
los grupėje tėra vieni Lietu
viai. * i 

VYTIES KRYŽIUS IR • 
RYMANTIS SMUIKELIS 

Lietuvio dvasia išsiveržia' ir 
|iame, savaime skurdžiame 
miške. Prie barakų tautiečiai 
iš akmenukų, sąmanų ir žemių, 
yra padirbdinę meniškus Lie
tuvos valstybinius ženklus: Vy
ties Kryžių, Gedimino Stulpus, 
Vytį, be to, tulpes ir kt. - čia 
pat sukaltas kryžius su ry
mančiu Smutkeliu. Visa tai 
t;aip gražiai ir nuotaikiai pa
dirbdinta jog nenustabu kad 
sekmadieniais čia susirenka 
į^veicariečiai iškylautojai ir 
nesigaili komplimentų jų au-

Vienas vieįįpis g|r« 

Iventojas išsitarė: "šiuose ba
rakuose gyveno įvairių tauty
bių pabėgėliai, bet Lietuviai 
yra pirmieji kurie miško ne 
teršia, o, priešingai, jį puo
šia". Stovykloje dirbąs Kun. 
Dr. L. sekmadieniais prie 
Smutkelio laiko pamaldas. 

Mollendruz vietovė yra apie 
1400 metrų aukštumoje. Sau
lėtą dieną oras smarkiai įkais
ta, bet užtat naktį dažnai bu
na vėsoka. Jau Rugsėjo mė
nesį čia gali iškristi sniegas. 

Po šeštos valandos vakaro 
vyrai pradėjo gryžti iš darbų, 
šioje vietovėje sunku susiras
ti vandenį; iš vamzdžio prie 
virtuvės vanduo tik-tik laša. 
Todėl iš darbų gryžusiems ap
sišvarinimas užima daug lai
ko. Nors vyrai ir gerokai nu
vargę, bet, kaip galėjau paste 
bėti, jie buvo neblogai nusitei
kę. Nestigo ir sąmojaus. Mat, 
čia aiškiai vyravo jaunimas. 
Tik keli asmenys buvo kiek vy
resnio amžiaus, o šiaip visi ki
ti priklausė laimingajam jau
nystės amžiui, kuris vistls gy
venimo sunkumus lengviau 
pakelia* Todėl stovykloje, ap
lamai paėmus, užtikau giedrią 
jaunystės dvasią. Negalėjau 
jai likti abejingas nei pats, ir 
mielai bendrajai nuotaikai pa
sidaviau! Vyrai gražiai ąaulė-
jf nudegę ir jų išvaizda atrodo 
sveika. 

Iš ŠveicarteČių šiai stovyklai 
vadovauja p. Huber, o iš Lie
tuvių seniūnas yra Pulk. G. 
Deja, kaip sykis tuo metu kai 
stovyklą lankiau pulkininkas 
buvo išvykęs kelioms dienoms 
atostogų. Trumpai su juo ma
čiausi Yverdone, bet plačiau 
išsikalbėti dar neteko. Taip 
pat Kun. Dr. L. tuo metu ato
stogavo. Užtat iškarto susibi-
čiuliavaa su seniūno pavaduo
toju, diplomuotu ekonomistu 
P. P., kurio Lietuviškas nuo
širdumas jtingte pajungė. 

Gražus vakaras nevertė va
karieniauti pastogėje, o leido 
susėsti prie stalų po plynu 
dangum. Kiek galėjau paste
bėti (tą patvirtino ir patys 
pabėgėliai), čia maistas buvo 
kiek gerelesnis ne kaip kitose 
stovyklose. Per vakarienę ne
stigo nei juokų. 

Tuoj po vakarienei vėl 1bu-
va apibertas šimto klausimų. 
Jeigu kitose stovyklose musų 
pabėgėliai yra pasiilgę gyvo 
žodžio tai tas tuo labiau jau
čiama Mollendruz, kur tenka 
gyventi visiškai atskirtam nuo 
pasaulio. Vienintelis kontak
tas yra radio aparatas, šiaip 
gi laikraščiai ateina tik j an
trą dieną. Tik šeštadienį po 
pietų ir sekmadienį vyrai, tu
rėdami laisvo laiko, nuvyksta 
į jau minėtą Le Pont miestelį, 
esantį už keliolikos kilometrų 
nuo jų darbavietės. Ežere iš
simaudomą, pažuvaujama, pa
bendraujama su šveicarieČiais. 
Ši vietovė nepaprastai graži, 
ir jei turėtum tiek pinigo kiek 
jo neturi, galėtum visai sma
giai praleisti laiką. 

Iš tautiečių klausimų ir- pa
sikalbėjimo su jais pajutau 
tuos pačius rupesčius kaip ir 
kitur. Nei jaunystės nuotaika 
negali nuslėpti jog ir čia turi

ma daug neaiškumu, jos ir čia 
viešpatauja susikrimtimas. 

Nenorėdamas nuo tautiečiu 
atsiskirti, nėjau pernakvoti į 
gretimą viešbutį, bet apsinak* 
vojau jų barakuose. Sugulė
me naruose ant šiaudinių čiu* 
žinių ir dar ilgai šnekučiavo
mės, aptardami visokiausius 
reikalus ir pasakodaaii įvai
rius išgyvenimus. 

Kitą rytą kėlėmės prieš Sta
tą valandą. Naktį buvo vėso
ka, todėl malonu buvo iš tam
saus barako patekti į saulė3 
spindulių nužertą pamiškę, kur 
įrengta prausykla. Radau jau 
burį tautiečių, -baigiančių ai>-
sišvarinti, o G vai. 10 mifc., 
miške gėrėme kavą, užvalgy-
dami duonos su marmeladu, o 
netrukus po to vykome į dar
bovietę. Pėksčia reikėjo eiti 
suvirš pusę valandos, kef dar
bovietę pasiekėme. 

Ryšium su Šveicarijos val
džios planais padidinti kalnuo
se ganyklų plotą, musų tautie
čiai pristatyti prie miško kiiv 
timo darbų. Pasiskirstę į gru* 
pes, vieni kerta egles, kiti g©-
nėja šakas, treti paruošia stuo
brius malkoms. Darbas sun
kus. Mano palydovas į Mol
lendruz p. R. krauna šakas f 
didžiulę krūvą ir pakuria laU* 
žą. Keli studentai kerta krtt-
mus, o paskum kapoja stores
nes šakas. Jaunas vaikinas,-į* 
kaip patiriu, tik ką baigęs gim
naziją ir šį rudenį besirengiąs 
studentauti, — tempia diktas 
pliauskes. čia paruošiama mal
kos Yver&one apgyvendintiems 
tautiečiams. Mat, šveięarija 
žiemai iš niekur nesitiki gauti 
anglies, todėl tenka tenkintis 
vietiniu kuru. 

Aplankiau įvairias t&utie&$ 
grupes ir kelias nrinutas su jais 
pasišnekučiavau. Devintą va
lančią valdėme priešpiečius 
riekę duonos ir šmotelį sūrio* 
Vyrai užsirukė po cigaretę. 

"Ar galėjai kada pagalvoti 
jog teks čia kirsti medžius?*' 
kaž kas atsidusęs garsiai pa-
galvojo. Ir, neabejoju, tuo 
momentu • visų musų mintys 
nuskrido į Nemuno pakran
tes. ... 

Iš gretimų ganyklų monoto
niškai be pertraukos skambė* 
jo skambalai parišti po kaktai 
bes iganančioms karvėms.  IŠ,  
1500 metrų aukštumos pro ru
kus atsiskleidė žavingas vaiz
das j aplinkinius kalnus ir slė
nius. Dešinėje blykčiojo Lt* 
mano ežero stiklinis paviršius* 
O kairėje kilo į dangų aukš
čiausio Europos kalno Mont* 
bianco didinga viršūnė. Atsi* 
miniau kad "Montblanc" reiš
kia "Baltas Kalnas". Ir tu* 
pat metu atrodė lyg iraciatl 
musų Baltąjį Raitelį jojanti 
vaduoti pavergtos Tėvynes I 

Po bendrų pietų miške išvy
kau atgal į stotį. Buvo gaila 
skirtis su tautiečiais, kurit} 
tarpe radau tiek daug geros 
valios ir tiek daug nuoširdumo 
bei draugiškumo. Raminausi 
jog atsisveikindamas galėjai 
sušukti: "Iki greita pasima
tymo!".... • 

•KOPŪSTAI, kiek žinoma, 
maistui naudojami jau apie 
4,000 metų. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gpe 25 metai atgal 
(Tęsinys iš'pereito nr.) 

a 't Dabar jau Lenkai kelia vežimą 
Neįsileisdamas su Lenkais į kalbą, {sa

kiau dviem Lenkam paimti vadeles ir va
žiuoti, o kitiems įsakiau eiti paskui veži
mus pagal mano nurodymus. Tas Lenkas 
kuris pirmutinis numetė šautuvą, paklau
sė manęs kur tarnaująs jo brolis. Paaiš
kėjo jog jo brolis tarnauja musų ketvirta
me pulke, mokomoj komandoj. Ketvirtas 
pulkas tada stovėjo Musninkuose. Aš ta
riamam Lenkui ėmiau prikaišoti kodėl jis 
eina prieš savuosius. Tačiau jis man nie
ko neatsakė. Paklaustas pavardės, atsa
kė esąs Kozakowski. 

Buvau vienplaukis, o Lenko kepurS 
galėjo man labai gerai tikti. Užsidėjau ją 
sau ant galvos ir nebegrąžinam Aš tiek 
laiko buvau be kepurės. Galėjo pabūti be 
jos ir Lenkas! 

Bevažiuojant ir vėl nusmuko ratas, 
bet dabar jau kitas dalykas. Paliepiau be
laisviams ir šie penkiese pakėlė vežimą. 
Net pats stebėjausi kaip aš galėjau vienas 
vežimą pakelti pirmiau. Mudu su draugu 
tik stovėjom ir juokėmės kaip Lenkai ne
rangiai "kelia vežimą. Draugas turi šau
tuvą ir dvi granatas, o aš turiu Lenkišką 
karabiną ir šovinių paimtų iš belaisvių' 
Belaisvių išviso keturiolika/ Susigriebiau 
kad dar gali buti peranksti džiaugtis gro
biu ir musų laimėjimu, nes dar buvom to
li nuo savųjų. 

Painiu dar tris Lenkus 
/Va.žiavome kažkokių ratų pėdsakais, 

kurie ėjo Širvintų link. Vėliau sužinojau 
jog iš Lenkų štabo Motiejūnų kaime šeši 
musų kareiviai pirm manęs "buvo paėmę 
3 gurguoles, kurias tuo pačiu keliu ir va
rėsi. Kadangi buvo tai Lapkričio 20 die
na ir šalo, todėl pėdsakai buvo labai žy
mus. Kelias suko į mišką, bet man nujau
timas sakė nevažiuoti Į "mišką. Bijojau 
miške susitikti su Lenkais, bet draugui to 
nepasakiau kad jis ir vėl nenusigąstų. Pa
sukome per laukus ir arimus. 

Pavažiavus gal kokią šimtą metru, 
staiga miške pasigirdo granatų sprogimas 
ir Lenkiškas riksmas: "Rankas aukštyn!", 
"rankas aukštyn!" Draugas, užgirdęs 
triukšmą, dar kartą įsitikino kad mano 
sumanymas buvo geras ir liepė Lenkams 
greičiau važiuoti. Lenkai taip pat išsi
gando ir klausia manęs kas tai gali buti. 

— Pilnas miškas Lietuvių, — sakau 
aš Lenkams. — Tur but, ką nors iš jūsiš
kių užklupo. 

Iš tikrųjų žinojau jog mūsiškių tenai 
6uti negali. Po kurio laiko Lenkai man 
pasakė kad jie vis tiek butų patekę į ne
laisvę, jeigu ne man, tai kitiems Lietu
viams. Aš jų žodžius, žinoma, patvirtinau 
ir jie, matyti, nusiramino. 

Sukaupę visas jiegas, varėmės Lenkus 
gurguoles vis pirmyn ir pirmyn, besi

laikydami arčiau miško. Pavažiavus kiek, 
pastebėjau ateinančius prie musų tris Len
kus. Aš liepiau savo draugui palikti su 
belaisviais, pats manydamas eiti prie Len
kų ir su jais pasikalbėti. Čia draugas vėl 
mano sumanymui pasipriešino ir pagrasė, 
viską metęs, eiti savo keliu. 

• Ko bijai? — tariau aš draugui. — 
Atsitrauk per kelis žingsnius nuo belaisvių 
kad visus matytum ir su užtaisytu šautuvu 
dabok, kol aš grįšiu. 

Užsimaukęs ant akių Lenkišką kepurę, 
su baltuoju ereliu, nuėjau jiems kelio už
kirsti. Priėjęs arti Lenkų, nutaikiau į 
juos šautuvą ir Lenkiškai šuktelėjau: 
"Rankas aukštyn!" Lenkai nustebę ėmė 
į mane žiūrėti. Pagaliau vienas ištiesė į 
mane šautuvą ir taip pat sušuko rankas 
aukštyn. Lenkai, be abejonės, negalėjo 
suprasti kas čia darosi, nęs aš juk buvau 
su Lenkiška kepure ir jfe matė netoliese 
Lenkiškus vežimus ir savo kareivius, o 
mano draugo už vežimų nematė. Aš pas
paudžiau gaiduką, ir Lenkas krito į ru-

fius ir ėmė tampytis. Tada kiti du, metę 
autuvus ir iškėlę rankas aukštyn, ėjo prie 

manęs. Aš jų arti neprisileidau, bet įsa
kiau eiti pas kitus belaisvius. Jie nesi
priešindami išpildė mano įsakymą. 

Einant man arčiau prie sužeistojo 
Lenko, jis griebė šautuvą. Aš pareikala
vau šautuvą numesti šalin. Jam tai pa
darius, priėjau artyn ir paklausiau, ko
dėl jis norėjo į mane šauti. Jis man at
sakė jog pamanęs kad aš Lenkas ir tik 
Juokauju. 

— Nušauk mane, — sako man Len
kas. — Aš jau trečią kartą esu sužeistas, 
ir Lietuviai manęs vis tiek neišgydys. Aš 
turiu žmoną ir du vaikučius. 

Man pagailo jo, jo žmonos ir vaiku
čių, kurie, be abojenės, jo laukia. Pasodi
nau ir apžiurėjau sužeidimą.. Buvo nu
kirstas smakras, kuris kabojo ant kruti
nės. Aprišau ir liepiau eiti prie kitų be
laisvių. Pradžioje ėjo labai greit, pakėlęs 
galvą, bet bematant apalpo ir pargriuvo. 
Pakišau panosėn amoniako. .Atsipeikėjęs 
priėjo prie vežimo, į kurį įsodinus, leido
mės toliau. 

Bandžiau paimti dar vieną Lenką. 
Mums bevažiuojant, po kurio laiko 

pamatėme atojantį iš miško raitelį, kurį 
Lenkai pažino ir prašė manęs paimti jį 
nelaisvėn, nes tai esąs jų kapitonas. Aš 
pasiryžau ir jį paimti. Čia draugas man 
vėl šoko į akis kad, girdi, aš šiądien mir
ties jieškąs, nes ten galį buti ir daugiau 
Lenkų kariuomenės. Bet aš jokios bai
mės nejutau ir, palikes draugą su grobiu 
ir belaisviais, leidausi prie raitelio. 

Priėjęs prie jo, at stačiau į jį šautuvą 
ir Lenkiškai šuktelėjau: "Rankas auk
štyn". Lenkas peršoko per griovį ir spru 
ko į mišką., šauti buvo per toli, tat atsi
sukau eiti prie saviškių. 

Bet ir vėl pamačiau išlendant iš miš
ko raitelį, į kurį taip pat nutaikiau šau
tuvą ir pareikalavau pasiduoti. Staiga 
pamačiau kad tai ne Lenkas, bet mano 
draugas, puskarininkis Bruzgys. Viens 
antrą pažinę, širdingai pasisveikinome. 
Laimė kad laiku jį pažinau, kitaip bučiau 
jį nudėjęs, nes bereikėjo tik gaiduką nu
leisti. Pasirodo, jis jogo Lenko arkliu, 
kurį miške vieną buvo suradęs bebėgio-
jantį ir pasigavęs. Lenkai, iš tikrųjų, pa
žino savo kapitono arklį. Jų parodymą 
patvirtino ir arklio numeris. .*-• * 

Pasakius man Bruzgiui jog Lenkų 
nuginklavimo vietoje paliko daug šautuvų 
ir amunicijos, nes Įau nebegalėjau paimti 
į perkrautus vežimus, jis nujojo į kaimą 
su vežimu ten paimti ginklų. Deja, ginklų 
jau neberado. Matyt, kaimiečiai juos bu
vo surinkę ir sau pasiėmę. 

Gaunu linksmą naujieną. 
Draugui nuvykus į kaimą, mes važia

vome toliau į Širvintų miestelį. Jau pra
dėjo temti, ir aš nežinojau kas Širvintose 
dedasi: mūsiškiai ten ar Lenkai. Ten jau 
buvo viskas nutilę, tik ties Musninkais 
girdėjosi šūviai. Visai sutemus privažia^ 
vome kažkokį didelį griovį, kurio negalė
jome pervažiuoti. Buvome jau prie pat 
Širvintų miestelio. Kitoje griovio pusėje 
juodavo namelis, kuriame buvo matyti ži
burys. Norėjau nueiti į namelį žinių su
sekti bet draugas bijojo vienas pasilikti. 
Tada aš supykęs liepiau jam palikti man 
vieną granatą ir eiti pažiūrėti į trobelę. 
Draugas keturpėsčias nusileido į griovį 
ir sustojo prie vandens. 

— Ko tu ten sustojai? — paklausiau 
aš jo. 

— Kaip gi aš eisu kad čia vanduo. 
— Eik po velnių, nes kitaip . . . . , — 

dar labiau supykęs neiškenčiau susikeikęs 
ir pagrasinęs. Tik tada šoko į vandenį 
ir perbridęs griovį išlipo kitoje pusėje. 

Atsiminiau kad jis nemoka nei Len
kiškai, nei Rusiškai, todėl gali ne tik nie
ko nesuinoti, bet dar į kokius spąstus 
įkliūti. Pasišaukiau jį atgal ir pasakiau 
kad iš karto kambarin neitų, bet po langu 
pasiklausytu kokia kalba kalbasi. 

Nuėjo. Po valandėlės girdžiu atbėga 
šniokšdamas. 

— Tai, tur but, Širvintose Lenkai, — 
pamaniau ir tuojau įsakiau belaisviams 
sustoti į krūvą, nes jeieru Širvintose bu
tų Lenkai, tai kitos išeities nebūtų buvę, 
kaip tik granatomis sunaikinti Lenkus ir 
grobį, o patiems miškais Įbėgti pas savuo
sius. 

Bet prie to nemėjo": atbėgęs draugas 
pranešė linksmą žinią, kad Lenkai nuj 
galėti ir Širvintas turi užėm^ Lietuviai. 
Man nuo širdies lyg akmuo nuslinko. 
Draugui liepiau likti su dviem belaisviais' 
prie arkliu, o kitiems įsakiau perbristi 
griovį ir eiti i Širvintas. 

belaisviams per jį eiti, bet atsiminęs sužei
stąjį, kuris jau prieš tai prašė jį pribaigti, 
nuo šio isikymo susilaikiau, nes sužeista
sis, eidamas per lieptą, galėjo šokti į upelį, 
o kiti, tuo pasinaudodami, galėjo pabėgti. 
Atsiminęs trobelę, sumaniau joje palikti 
sužeistąjį. Priėjęs su visais belaisviais 
prie trobelės, liepiau šeimininkui paimti 
sužeistąjį ir laikyti jį tol kol grįšiu, pa
grasinęs smarkiai nubausti, jeigu jis jį 
paleistų. Trobelės šeimininkas, kalbėjęs 
tik Lenkiškai ir, nusigandęs mano pagra
sinimo, pasižadėjo belaisvio niekur neiš
leisti kol aš gryšiu. Tai padaręs, su be
laisviais perėjau lieptą ir, išrikiavęs po 
keturis,' nusivariau juos į kunigo soda. 

. Staiga iš kaž kur atsirado mergaitė 
ir, pribėgusi prie mano belaisvių, ėmė Len
kiškai sakyti:' 

— Ponai, ponai! Kur jųs einate 1 Juk 
Širvintose Lietuviai. 

Mergaitės buta sulenkėjusios Ir jos 
pamanyta kad čia eina laisvieji Lenkai 
kariai. Supykęs prišokau prie jos ir šau
tuvo buožės smugiu pavariau nuo belais
vių. * 

Perėjęs per kunigo sodą, išvedžiau sa
vo belaisvius į gatvę. Tuo metu prijojo 
du raiteliai. Vienas iš jų prišoko, prie 
manęs ir ištiesęs šautuvą sušuko: "Ran
kas ankštyn".' Pamatęs ka(f pakliuvau ant 
karštakraujo Lietuvio, mečiau šautuvą ir 
pakėliau rankas. Raitelis mane paklausė 
kas aš esu. Atsakius man jog Lietuvis, 
jis man šuktelėjo: : 

— Meluoji! Matau kad esi Lenkas. 
— Kisieliau, argi tu manęs nepažįsti? 

— šuktelėjau, staiga pažinęs draugą. Ki
tas raitelis buvo jo viršininkas kapitonas 
Katasiunas. # Bet Kisielius manęs nepaži
no ir dar labiau ėmė rėkauti. Vos vos jam 
išaiškinau kas aš Pagaliau abu ma
ne pažino: i • 

— Gerai padarė!, drauge Jankauskai, 
kad iškarto metei šalin šautuvą, — sako 
man. — Kitaip aš tave bučiau peršovęs 
dėl tos tavo Lenkiškos vištos ant kepurės. 

Tuomet aš perdaviau kapitonui Kata-
siunui savo keturiolika belaisvių, v Kapi
tonas, perėmęs belaisvius, užsirašė mano 
pavarde. Aš jo paprašiau duoti užsirūky
ti. Padavęs papirosą, liepė eiti prie tro
bos kad priešai nepastebėtų ugnies, nes 
jie netoli. Užėjus man už trobos pama
čiau kad mano belaisvius apstojo daug ka
reivių. Aš stebėjausi kad dviese taip il
gai juos valdėme, o dabar prie jų prireikė 
tiek daug sargybos. 

Iš kur, puskarininki, tiek daug belais
vių pririnkai? — paklausė manęs kapi
tonas Katasiunas. 

— Tai dar ne viskas, — atsakiau. —^ 
Už Širvintos upės turiu dar tris belaisvius 
ir dvi gurguoles su grobiu. Kapitonas 
dar labiau nustebo ir, pagyręs mane, su 
žvalgu Kisielium nujojo. 

(Bus daugiau) 

• ANDES Kalnuose, Pietų Amerikoje, iš 
Villafro Ežero, 16,000 pėdų virš jurų paviršiaus, 
prasideda garsioji Amazono upė. 

• NEVADA valstijoje, vienoje iš Suv. Val
stijų vakarinių teritorijų, ant kiekvieno 100 
moterų išpuola po 124 vyrus. Massachusetts— 
turi tik 94 vyrus ant kiekvieno 100 moterų. 

Moterys Daug Suruko 

Cigaretų gamintojai pralobo 
kai įpratino Amerikos moteris 
rūkyti. Dabar apskaičiuojami . 
kad iš kiekvienų perkamų 10, 
cigaretų moterys nuperka 7. 

šioje šalyje pej metą pada
romų 829 bilijonų cigaretų mo
terys išperka net 69 nuok, su-
lyg surinktų žinių. 

Taipgi patirta kad teatfl| 
lankytojai ir restoranuose val
gantieji numeta nesurukytus 
ekstra ilgus cigaretų galus. • 

NO BETTER 
TE RMS 
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R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask at any of our ą6 Offices * 

Teko ir man pakelti rankas aukštyn. 
Priėjome Širvintos upelį. Čia buta 

liepto, bet per mušį sviedinių buvo nukirs-
Jtos jo atramos. Jau buvau manfs liepti 
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" is sių berniukų uždirbs 
$24,000 daugiau už kitą? •eft1*' 

ATSAKYMAS f KLAUSIMĄ yra labai svarbus kiekvienam berniukui ir mergaitei landan
tiems aukštesnę mokyklą. Jaunuolis kuris baigia high school uždirba vidutiniai $24,000 dau
giau visu savo darbingu amžium. Vidutiniai jaunuoliai kurie meta high school prieš baigimą 
mokslo nuskriaudžia save ant tų $24,000. Pinigai nėra viskas, tai tiesa—tačiau baigęs high 
school ir daugiau uždirbdamas gali turėti daugiau visko ką gyvenimas duoda negu tas jaunuo
lis kuris nepajiegia išbaigti mokslo ir turi apsi eiti be jo. , 

TŪKSTANČIAI BERNIUKŲ IR MERGAIČIŲ mete sa
vo mokslą high school ir nuėjo į karo darbus . . . tuo-
mi jie dikčiąi prisidėjo prie Pergalės. 

Bet dabar mokytojai ir darbdayiai bendrai atsišaukia 
i tuos berniukus ir mergaites: 

"Gryžkit atgal j high school—savo paties gerovei ir 
gerovei savo šalies! Eidami dirbti jųs padėjot laimėti . 
Karą; gryždami atgal i mokyklą, jųs padėsit laimėti 
Taiką!" • 

Jūsų high school, jusų mokytojai ir jusų draugai * ^ 
studentai džiaugsmingai jus priims. , Jsirašykit tuojau! 

Kožnam Studentui Reik 
Sight-Saving Lempos 

Kad butų lengva atlikti mo
kyklos užduotis narrįie . . . 
kad sektųsi mokslas ... ir 
akių apsaugai—kožnaih mo
kiniui reikia turėti Sight-
Sįaving Studijavimo Lempą. 

Skaityt, rašyt ir skaičiuot 
smagu kuomet akys naudo
jasi modernės Sight-Saving 
Šviesa. 

Regėjimas neįkai
n u o j a m a s ,  š v i e s a  
pigi—ir juo dau
giau elektros nau
doji, tuo ji tampa 
pigesnė. 

A L W A Y S  A T  Y O U R  r  S E R V I C E  
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BALTIMORE, MD. 

IšNEšfi SVARBIĄ REZOLIU
CIJĄ 

Rugpjūčio 23, 24 ir 25, Ame
rikos Legiono Maryland De-
partmentas čia laike savo 27-
tą metinę konvenciją. Bėgyje 
trijų dienų svarstė savo reika
lus, ir priėmė eilę rezoliucijų, 
kurių tarpe vienbalsiai priėmė 
ir rezoliuciją mažesnių tautu 
likimo klausimu. 

Tą rezoliuciją prirengė Amt* 
rikos Legiono Rietuvių Posto 
164, Mary lando Departmento 
įtariai, Adv. Nadas Rastenis .ir 
Dr. Adelbertas Želvis. Rezo
liucija bus svarsto va Legiono 
Nacionalėj konvencijoj, Lap
kričio 18, 19 ir 26, Chicago j e. 

~ .Nuo minėto Lietuvių Posto 
delegatais į valstijos konven
ciją buvo Charles Ozel, dabar
tinis vadas, Vincas Kvederas, 
adjutantas, ir Dr. A. želvis, 
buvęs Posto vadas. 

Amerikos vietiniai laikraš
čiai gražiai atsiliepė apie šią 
rezoliuciją. , Karys. 

LVS SKYRIAUS VEIKLA 
Rugpjūčio 28, Lietuvai Va

duoti Sąjungos 4-tas skyrius 
laikė savo mėnesinį susirinki
mą. Nors oras buvo šiltokas, 
bet nariai skaitlingai susirin
ko. Džiugu buvo kad tarpe su
sirinkusių dalyvavo ir veiklus 

.narys, Juozas Gutauskas, ir 
darbšti narė, Marijona Milu-
naitienė, kurie s-irgo ir nedaly
vavo praeitame skyriaus susi
rinkime, bet dabar jau baigia 
pasveikti. 

Liūdna buvo patirti kad du 
ftlti šio skyriaus nariai, Pe
tras Jaras ir Antanas Kurelai-

tis, nelengvai serga. Sergan
čius du narius šis susirinkimas 
nutarė raštu pasveikinti * ir pa
linkėti kad greičiau pasveiktų. 

šiame susirinkime už kny
gai "L.U.S.H." sekami nariai 
pridavė pinigų: Adelė Bučie
nė, $3.00; Charles Chasis, $2; 
ir Ona Rėkuvienė, $1. Viso 
$6.00. Narystės duoklių Ras-
teniai 'sumokėjo po $2, viso 
$4.00. Visi pinigai pasiųsti į 
LVS centrą. 

Julė M. Rastenienė. 

V1ESA PADĖKA 
Rugpjučio 28 j vyko LVS 4-to 

skyriaus susirinkimas, kuria
me deja aš, žemiau pasirašęs, 
negalėjau dalyvauti, buvau ser
gantis ir gydytojo priežiūroje 
gulėjau lovoje. Už poros die
nų po skyriaus susirinkimo aš 
gavau malonų laišką nuo sky
riaus, kas mane ne tik nuste
bino bet ir sustiprino, priduo
damas daugiau energijos ir 
jiegų greičiau baigti ligą ir vėl 
stoti greta savo tėvynainių-
kovotojų už Lietuvos išlaisvi
nimą. 

Tame laiške rezoliucijos for
moje LVS skyrius išreiškė man 
užuojautą mano ligoje ir linki 
man kuogreičiausia susveikti 
ir vėl stoti į eiles kovotojų už 
Lietuvos laisvę nepriklauso
mybę. 

Tas LVS skyriaus laiškas, 
tie nuoširdus linkėjimai į ma
ne taip paveikė kad aš susyk 
pasijutau daug stipresnis, ir 
atsikėlęs iš lovos rašau šiuos 
padėkos žodžius musų skyriui 
ir kartu pasižadėjimą greitu 
laiku buti jusų, gerbiamieji, 
eilėse ir kartu dirbti su jumis 
musų tautos laisvės darbą. 

Šia proga noriu pareikšti sa

vo nusistatymą kad šiais lai 
kais mums geriausia yra dirbtjt 
kilnioje Lietuvai Vaduoti Są
jungoje, nes būdamas LVS na
riu ir kovotoju už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, tuo 
pat sykiu kokiai nors nelaimei 
tave ištikus, nebūni tos kilnios 
organizacijos narių pamirštas, 
apleistas; priešingai, buni už
jaustas, ppguotas ir suramin
tas, kad priduoda daugiau no
ro buti eilėse tų savo malonių 
draugų ir vėl su jais dirbti kil
nų Lietuvos vadavimo darbą. 

Taigi šiuomi aš ir tariu savo 
širdingiausi ačiū* LVS 4-tam 
skyriui kad nepamiršo manęs 
ligoje ir pasiuntė man savo 
malonius ir gaivinančiu* linkė
jimus greitai pasveikti. Kar
tu ačiuoju ir nariams kurie 
mane lankė namie, poniams 
Baudrienei, Krikščiūnienei ir 
Padzukienei, A. Vasiliauskui ir 
A. Kliugui. 

Geriausia yra dirbti kilnio
je Lietuyai Vaduoti Sąjungoje. 

Petras P. Lalas. 

Cukrus bus PaHuosuo-
tas Paskiausia 

OPA praneša kad artėja 
laikas kada bus galima turėti 
cukraus kaip seniau turėta, ir 
tuoj bus galima gauti pakan
kamai sviesto be racionavimo, 
tačiau cukraus racionavimas 
užsitęs ilgiausia. 

Numatyta sviestai paliuo-
suoti pirmiausia. Su tuo bus 
paliuosuota ir kiti riebalai. 

Netrukus pradės rastis pa
kankamai muilo visokiose for
mose, ko dabar dar trūksta. 

KAS platina Dirvą — ta» 
platina apšvietą. 

THE MAY CO'S 
PATOGIAI 

VĖSIAME 1.1 *Vį 

rengkit Savo Berniukus Gatavai 

Naujam Mokslo Meto Terminui 

Kad but Šilta Šaltos Žiemos Dienomis! 

šie šilti languoti mackinawr* yra labai 
tvirti šiurpiam veikliu vaikų dėvėjimui 
kokis iš berniukų reikia tikėtis! Su dar
žais ir be slylių, skaidžių languočių mė
lynų, raudonų ar rudų. Mieros 8 iki 16. 

VAIKAMS LIETAUS 
PLOŠČIŲ SETAI 

4.95 Setas 

Jr. Vaikams Cordurpy 
- Kelnes 

"Ifockmeyer" corduroy . . 
vienodų rudų spalvų. Už- *• ** 

Jenktais apačių, galais. Mieros. 4 
m 

. . » . •  • •  •  -  •  •  
j Vaikams if Augesniems 

Išeiginės Kelnės 
(Tvirtos,."ilgam dėvėjimui pf flF 
išeiginės kelnės , ląn- %-* * • 
guočių storų siūlų ir silkės kaulo 
pavidalo audinių! Naujų TOdįėniftių 
spalvų. Mieros 10 iki 22. 

Tikrojo "Buna S." juodu gu«M 
lietaus ploščiųs su policišku 

vai uždanga. Ekstra ilgas 
N pilnai apsaugai. Miopgs 4 iki 10. 

v 
/ % 

V . 

Vaikams Tvirti 

-RUPENIUI SIUTAI 
13-95 

... ^ fįfką,f 
V Garo «Urbt> >sivifti ilgom, kelnėm! 

Gražių languočių ir silkės kaulo pa
vidalo audinių! Grąžus vieneiliai 
modeliai. Pilnu 
Mieros 8 iki l|5s y , V' : 

/ • 

PAJIEšKOJIMAl 

Lietu voš Generalinio Kon
sulato New YQflsg pajie^karni 
asmenys: * V 

Aseviffei fSftvsge) Baltrtns 
ir Jokūbas, iš LietuvoB išvykę 
prieš 50 metų. 

Asevičius, Jonas (John Sav
age), jšvy kęs iš Lietuvos 1912 
metais ir gyvenęs Čikagoje. 

Baktys, Juozas, kilęs iš ži-
ronių k., Radviliškio y., Šiau
lių ap., gyvenęs ir gal tebegy
venąs Čikagoje. 

Baltinis, Jonas, studijavęs 
Kaune ir 1939 metais išvykęs 
i Ameriką. 

Balt usiene, Ieva, gyvenusi 
Philadelphijoj ar apylinkėse. 

Bernotai, Povilas, Stasys ir 
Juozas, gyvenę New York ir 
Bostone. 

Bernotas, Antanas, sunus 
Liudviko, gyvenęs Montreal, 
Canada. 

Bieloglovas, Pranciškus, ar
ba jo sunus Stasys ir Aleksan
dras (?) kilęs iš Kelmės, Ra
seinių ap. 

Bikulčius, Leonardas, Ameri
kon išvykęs 1936 m. ir gy
venęs Čikagoje pas savo dėdę 
Vincą šlyterį. 

Bubliauskas, Povilas, ilgą 
laiką gyvenęs 118 Market St., 
Brighton, Mass. * 

Bubliauskas, Vladas Alber
tas, atvykęs Į Jungt. Amer. 
Valstybes 1930 metais. 

Budreckai, Ignas if Alena 
(brolis ir sesuo), kilę iš Rad
viliškio v., Šiaulių ap. 

čiupliene-Ranonaite, Elzbieta, 
kilusi iš Rubonių km., Krin
čino V., Biržų ap. 

Dakauskas, Leonas, kurio gy
venama vieta nežinoma. 

Kubertiene, Ona, kilusi ii 
Naujamiesčio valsčiaus. 

Lapinskai, Jurgis ar Petras, 
gyvenę ar gal ir tebegyveną 
Worcester, Mass. /• 

r Gen. Marshall Apkerpamas Berline 

Amerikos Armijos štabo viršininkas, Gen. George C. 
Marshall, skaito Berlino konferencijos užrašus laike plaukų 
apkirpimo, ką atlieka Amerikos karys. Gen. Marshall daly
vavo Potsdamo "trijų didžiųjų" konferencijoje. 

Dapkai, Juozas ir Povilas ir 
pastarojo duktė Emilija, kilę 
iš Radviliškio m., Šiaulių ap. 

Daraškevičiene - Sakavičiūte, 
kilusi iš Radiškės km,, Punsko 
valsčiaus. 

Domarkas, Konstantinas, ki
lęs iš Plungės apylinkės, Tel
šių ap., ilgą laiką gyvenęs ir 
gal tebegyvenąs Čikagoje ar 
apylinkėje. 

Domeikos, Vincas' ir Justi
nas, kilę iš šakių ap. 

Lastauskas, Juozas, gyvenęs 
Waterbury, Conn, ir gal New 
Britain, Conn. 

Lastauskaite, Teofilė, kurios 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
bet manoma, kad ji taipgi gy
vena Waterbury, Conn, ar apy
linkėj. 

Lukšys, Antanas, sunus Pra
no, kilęs ii Daukšinos k., Ra
mygalos v. 

Danieliai, Pranas ir Petro-
nelė, prieš ištekant Matusevi
čiūtė, gyvenę New. Yorke ar 
apylinkėse. 

Matikevičiai, Mykolas, Petras 
ir Jonas, gyvenę Brooklyn, N. 
Y., Bostone,,, Mass. ir gal čir 
kagoje. ' : 

Janušauskiene, Rozalija, pir
miau gyvenusi 46*23 Pickford 
St., Los Angeles, California. 

Judickis ir Judickiene, krik
što tėvai Zigmanto, Alberto 
Buffe. 

Jonaitiene-Serneckaite, Mari
ja, gyvenusi Detroit, Mich. 

Joniką Vaclovas, kilęs i$ 
Alovės v., Alytaus ap. 

Jonušonis, Antanas, 
Saudogalės k., Saločių Bir
žų ap. 

Grybauskiene - Leščinskaite, 
Elena, duktė Antano, kilusi iš 
Šaukoto miest., 'Kėdainių ap., 
gyvenusi New Britain, Conn, 
ir Pennsylvania valstijoj. 

Janušauskai, Ignas ir Anta
nas, kilę iš Sablauskų k., Ak
menės v., Mažeikių ap. ir gy
venę Čikagoje. 

Gerulskiene, Adolfina, prieš 
ši karą gyvenusi Bostone. 

Gervyte, Elzbieta, kilusi iš 
žadaikonių k., Saločių v.t Bir
žų ap. 

Marlinkiene-Senkaite, Ieva. 
Masaityte, Domicėle, ir jos 

sesuo. Abi jos yra ištekėju
sios, bet pavardės po vyrais 
nežinomos, gyveno ir gal te
begyvena Čikagoje. 

Masenas, Ignas, kilęs iš Kan-
drėnio k.. Naujamiesčio v. 

Matikevičius, Andrius, gy
venęs Harstharn^, Oklahoma. 

Dubulis, Jonas, kilęs iš Nau
jamiesčio v., Panevėžio ap. 

Bamaševičiai, Kazim i e r a s, 
Pranciskus ir Vladislovas, gy
venę BrooKlyne ir Bostone. 

Kr lik on is, Nikodemas, gyve
nęs prieš karą Čikagoje. 

Dakauskas, Simanas, gyvenęs 
ir gal tebegyvenąs Grand Ra
pids, Mich. 

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

arba 
Consulate . of Lithuania 
30 t N. LaSalle Streat 

Chicago 2, 111. 

GERESNI 

Oohio refineries nepraleido daug bereikalingo laiko persikeisti į pa-
% 

gerintos rūšies gasoliną. Vienok, suprantama, nebuvo galima pasie

kti kiekvieną kostumerj per vieną naktį. Reikalinga buvo pereiti per 

keletą šuolių transportacijos ir patalpų karinio gasolino. 

Kiekvieną dieną, dabar, pagerinto Sohio X-70 ir Sohio Supreme gaso-

lUo kiekiai plaukią į daugiau Sohio Stočių* 
i  •  - "  

Taigif tikėkitės geresnio gasolino iš' Sohio tfiimpų. Atvažiuokite čia, 

ir pasigerėkit musų Riujai laimėta važinėjimo laisve. 

'' v': • V: 
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THE STANDARD Oil COMPANY 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara v&karais 

Pranašaują Didelį 
Darbingumą 

ti* 
Karo užsakymus sulaikius, 

daug darbininkų laikinai liko 
be darbų; kai kas pranešauja 
kad trumpu laiku bedarbių ei
lės pasieks 125,000. 

Tuo tarpu daryta apskaičia
vimai darbų Didžiojo Clevelan-
do srityje, ir nustatyta kad 
darbams susitvarkius, dirbtu
vėms persikeltus j gaminimų 
civilinių reikmenų, darbininkų 
eilės pasieks 230,000. 

Dabar gi prie bedarbių pri-
skaitoma visi kas tik dirbo 
karo darbuose: moterys kurios 
tik karo metu ejo dirbti, stu
dentai kurie gryš į mokyklas, 
ir tie kurie iš kitur suvažiavo 
čia laikinai dirbti, pQ karo pa
siryžę gryžti j savo senas gy
venamas vietas, prisidirbę pi
nigų. 

Tam tikrose dirbtuvėse rei
kalaujama darbininkų, paveiz-
dan Industrial Rayon Corp. sa
ko turi tiek užsakymų kad 
jos dirbtuvės jieško 500 dar
bininkų daugiau. 

General Motors ruošia plėti
mą savo dirbtuvių Ohio vals
tijoje. Paskyrie- 27 milijonus 
dolariu Įrengimui nauju pasta
tų automobilių dalių išdirbi-
mtii. Dirbtuves numato stei
gti Clevelande, Elyria, Colum
bus ir Hamilton. 

Ohio Bell Telephone Co. pa
skyrė savo darbų plėtimui ir 
modernizavimui net -100 mili
jonų dolarių. Iš tos sumos 
Clevelando sričiai nuskirta 42 
milijonai. 

Timken Roller Bearing Co. 
paskelbė pakėlimą mokesčių 
visiems savo darbininkams ir 
raštinių tarnautojams 10 nuo
šimčių, kas sudarys po 4 mili
jonus dolarių metuose. 

SMAGI VAKARIENĖ 
Moterų Sąjungos 36 kuopi 

rtsngia savo metinę vakarienę, 
N. P. P. šv. parapijos salėje, 
sekm. Rugsėjo-Sept. 16, nuo 6 
vai. lygiai. Tikietas $1.50. 

Bus šokiai prie Buknio or
kestro. Tą patį vakarą bus iš-
laimėjimas. Svečiai, kaip vi
suomet bus skaniai pavaišinti. 

Parankumo delei, prašome 
visus pasirūpinti įsigyti tikie-
tus išanksto, telefonuojant — 
KEnmore 4263. * 

Visas vakarienės pelnas ski
riamas naujos bažnyčios sta
tymo fondui. 

Kviečia Komisija. 

CLEVELANDO ekaporteriai 
kreipia akis i biznį Pietų Ame
rikoje. kur tiki pagrindas yra 
tvirčiausias ir kur pareikalavi
mai nuisų gaminių ras gatavą 
rinka. 

CLEVELANDO policijos 
centralinės stoties moderniza
vimui paskirta virš miljonas 
dolarių. $640,000 bus praleis
ta kitais metais butiniausių 
pataisymų atlikimui. 

PATAISA 
Aną kartą skelbiant aukoto

jų vardus davusių dovanas 
Am. Lith. War Activity Ko
miteto kortavimo vakarėliui, 
buvo praleista vardas Mrs. Pi-
jušas Vilkienė, kuri taip pat 
prisidėjo su keletu dovanų. 

•TELEFONŲ reikalavimas į 
namus Clevelando srityje pa
siekė aukšto skaičiaus — virš 
30,000 namų turi užsiprašę te
lefonų Įvedimą, žinoma, karo 
metu daug uždirbant visi no
rėjo turėti namuose telefoną 
Dabar dalis jų atsižadės, ypač 
kai sumažės šeimoje dirbančių
jų skaičiai. Iki šiol dirbo ir 
tėvas ir motina, ir jaunas sū
nūs ir visos suaugusios dukte
rys, tik kūdikiai buvo palieka
mi namie dar per jaunų dirbti 
vaikų priežiūroje. 

FEDERALS valdžia pasky
rė Clevelando Miesto Ligoni
nės pagerinimo darbams $50,-
000. Tos ligoninės moderniza
vimui reikalinga $1,750,000, ir 
tuos pinigus skirs miestas. 

BALLET RUSSE 
HIGHLIGHTS 

Leonide Massine ir jo talentingu 
baleto šokėjų grupė duos keturis 
perstatymus Cleveland Music Hall 
patalpose, pavadintus "Ballet Russe 
Highlights", pradedant penktadie
niu Spalių 19. 

Massine, nepalyginamas šokikas 
ir direktorius, kuris užėmė garsaus 
Nijinskio vietą būdamas jaunas, 
pragarsėjo plačiai savo f.okiais. 

Keikia padėkoti Fortune Galio vėl 
už pakvietimą šios talentingos šo
kikų grupės į Cleveland^. Su juo 
daly vauja eilė kitų žymių šokikų. 

Ši grupė sukėlė sensacijas New 
Yorke, Philadelphijoj, Chicagoj ir 
Milwaukee pereitą vasarą, sutrau
kiant. po 15,000 iki 18,000 publikos. 

Franz Allers, gerai žinomas ba
leto konduktorius, kuris, kaip Mas
sine ir jo žvaigždės, buvo vadovys
tėje Balleto Teatro ir Ballet Russe 
de Monte Carlo, vadovaus muziką 
thaose rperstatymuose. 

Tikietai šiems perstatymams ga
lima gauti populiarėmis kainomis— 
$1.00 iki $3.00, plus Federal Tax, 
antrašu 1224 Huron Rd, 

SVEČIA VIMAISI 
Musų veikėjas ir biznierius 

Izidorius Šamas su šeima bu
vo automobiliu išvažiavę į Va-
sau, Wisconsin valstijoje, 800 
mylių nuo Clevelando; aplan
kė savo žmonos brolį ir šeimą 
Kadelskius. Taipgi aplankė ir 
kitas Wisconsin dalis, nuvyko 
pažiūrėti ir Rib Mount, vieną 
iš Įdomiausių Wisconsine. 

Kelionėje praleido dvi sa
vaites. 

Pas Karpius lankėsi iš Det
roito Jonas Koch (Kuzborskis) 
su žmona, Mare, ir jos brolis, 
Albertas Karr (Karkuckas), 
Karpiaus jaunų dienų draugai 
iš Lowell, Mass., kur jie kartu 
gyveno suvažiavę Amerikon. 

Su jais buvo atvykę pora 
kitų Detroitiečių panelių ir 
Vladas Gorskis, iš Dorchester, 
Mass. Svečiai aplankė Lietu
vių Kulturinį Darželį ir kitas 
Clevelando įdomybes. 

Lt. Helen Klimas (Grigiu-
tė), per kelias savaites viešė
jus pas savo motiną, galutinai 
pasveiko ir vėl išvyksta tarny
bon. Ji yra slaugė, dar nežino 
kada bus paliuosuota. 

Ji buvo susižeidus Anglijoje, 
iš kur tapo parsiųsta gydytis 
Michigan ligoninėje. Paskiau 
tapo paleista į namus galuti
nam pasitaisymui. 

M I R I M A I  
JONAS MIKOLAITIS, 73 m., 

nuo 1520 E. 38 Street, mirė 
Rugsėjo 4, pašarvotas Wilkelis 
Funeral Htftne: laidojamas 8 
Rugsėjo, Kalvarijos kapinėse; 
pamaldos naujos parapijos baž
nyčioje, 9 vai. ryto. 

Velionis buvo pavienis, il
gus metus išgyveno Ameriko
je, nepaliko Čia giminiu. 

•• / . > v* 
JUOZAS W. NORVILAS. 57 

metų, staiga mirė Rugs. 3, 
palaidotas Rugs. 6, Highland 
Park kapinėse. Velionis buvo 
I pasaulinio karo veteranas. 

Paliko žmona, Elena. Paėjo 
iš Panevėžio, Amerikoje išgy
veno 33 metus, Clevelande 22 
metus. 

Laidojime pasitarnavo Wil
kelis Funeral Home. 

AMELIA STANKUS, 31 metų 
amžiaus (šeštokaitė), nuo 

1427 E. 63rd St., mirė Rugp. 
28, palaidota Rifgp. 31, Kalva
rijos kapinėse. Pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko vyras, Joakimas, ir tė
vai, Karolis ir Rožė šeštokai, 
trys seserys: Mrs. Helen Pus-
kas, Mrs. Anna Mikelonis, Mrs. 
Mary Draugei, du broliai — 
Pvt. Jonas, Vokietijoje, ir Juo
zas. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia E. Ja-
kubs. 

uanian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND S, OHIO- PHONE: ENdicott 448* 

Sponsored by American Legion, Lithuanian Post, No. 154, 
Department of Maryland. 
Charles Ozel, Commander 

MIESTO valdyba ruošia iš
statyti Clevelande keturiose 
paskirose srityse miesto svei
katos centrus, kurie bendrai 
kaštuos $800,000. 

Miestas taipgi neužilgo tu
rės proto ligų kliniką, kuri bus 
statoma prie Western Reserve 
Universiteto ir kitų ten esan
čių ligoninių. 

KĄ DIRBS VETERANAI? 

Karas kada nors neužilgo ir 
visai pasibaigs. Clevelando in
dustrijų vadai susirupinę kuo 
užsiims karo veteranai sugry-
žę atgal į savo miestą, kada 
čia jie ras prisigrūdusių darbi
ninkų iš kaimų, kaimelių, ir 
negrų iš pietinų valstijų. 

Dabar jau sulaikyta j veži
mas negrų darbininkų iš Ja
maica salos, kurių iki šiol at
gabenta 750. 

Clevelandas yra toks mies
tas kur žmonės plaukia kada 
kitur pasidaro blogai, čia, 
mat, yra labai maišytų darbų. 

Clevelandas nuo 1940 metų 
paaugo 20,000 žmonėmis, nors 
apie 130,000 vyrų ir merginų 
tarnauja kare. Dabar mies
tą sudaro 1,237,000 gyvento
jų. Tas parodo kad bėgyje 
pastarų 5 metų suplaukė čia iš 
visų šalies dalių 150,000 naujų 
gyventojų. 

Darbų skaičius taip pat pa
kilo. Paveizdan, Cuyahoga ap
skrityje samdomų darbininkų 
skaičius pasiekė iki 400,000 — 
75,000 daugiau. 

Moterų skaičius prie visokių 
darbų pašoko §0,000 iki 176,-
000. 

Negrų mieste atsirado jau 
100,000, visas didelis miestas 
per save. Pirmiau jų buvo 
apie 87,000. 

Apie 100,000 karo veteranų 
sugryžę norės gauti darbus. 

Spėjama taipgi kad karo 
darbams pasibaigus, kitas 100,-
000 civilių j ieškos sau darbų. 

Aiškus dalykas kad visiems 
darbų nebus, nors ir Ibus di
delis darbingumas gaminant 

1 civilines reikmenis. 

MUSŲ NUOŠIRDI PADĖKA 
Šiuomi reiškiame savo šir

dingą padėką musų dukrelei, 
Eleonor Onai Cyesicki už su
rengimą mums 25 metų musų 
vedybinio gyvenimo sukakties 
paminėjimo, musų tetos Onos 
Pečkaitienės sode, sekmadienį, 
Rugsėjo 2. Taipgi dėkojame 
tetai už suteikimą tam poki-
liui savo namų ir sodo; ačiu 
seseriai ir švogeriui Mr. ir Mrs. 
Joseph Krugeriams už jų pri
siųstą dovaną. Ačiu Margare-
tai Selienei už jos darbavimąsi 
prie valgių, Elenai Pečkaitis, 
Lionai Pečkaitis ir Adelei Pri-
mosch už jų prigelbėjimą sve
čių vaišinime. 

Ačiu Pr. ir Petronėlei Kun
drotam už sidabrinę dovanėlę, 
ir pagaliau ačiu visiems musų 
giminėms ir draugams kurie 
atsilankė į pokilį, padarydami 
ji smagiu ir ilgai mums atmin
tinu. 

Pranas ir Adelė Kuncaičiai. 

WAR CHEST šį rudenį nu
statyta ,$6,000,000. 

Šymet jau nebus renkama 
aukos Russian War Relief ir 
P>ritish Relief, nes karas pasi
baigė, o tos, valstybės yra sa-
vistovės. 

Ar Lietu viii fondas šymet 
dar bus laikomas Community 
Fund vajuje tuo tarpu jų ofi
sas nepraneša. Pernai rudenį 
Lietuvių fondas buvo pirmą 
kartą priimtas. 

ANGLIES šią ži^na i namus 
bus gaunama paKankamai — 
praneša anglies 'pristatytojai. 

Ruošiama Telefonas 
Automobiliams 

The Ohio Bell Telephone Compa
ny padavė Federal Communication? 
Komisijai prašymą suteikti leidimą 
įsteigti ir operuoti radio-telefono 
stoti, sujungtą su bendru telefono 
ryšiu, parupinimui generalinio tele
fono patarnavimo jvairių rūšių mo
toriniams vežimams. 

Tokia sistema duos galimybes 
motoristui važiuojančiam tos sis-
t/Tmos ribose paimti telefoną savo 
kare iv susikalbėti su namais, busų 
valdytojai galės pranešti j stotis 
apie savo sukliuvimus ir nelaimes, 
taxi vežikas galės buti nurodytas 
kur reikalinga važiuoti paimti pa-
sažierį. 

Sulyg tų planų, svarbiausias tos 
sistemos priėmėjas ir 250-watt tei
kėjas butų įrengtas ant Ohio Bell 
central info namo 750 Huron Road, 
kaip apie tai praneša F .P. Merrick, 
kompanijos divizijos komercinis ve
dėjas. 

RESOLUTIONS ' 
At the Convention of the 

American Legion, Department 
of Maryland, held on the 23, 
24 and 25th days of August, 
1945, at Emerson Hotel, Balti
more, Maryland, the following 
resolutions were adopted: 

WHEREAS, the Allied Na
tions fought World War I to 
preserve democracy in this 
world, in which war many 
members of the American Le
gion alongside the sons of' 
other nations, devoted their 
energy, their health and wealth 
to save the United States of 
America and other lands and 
peoples of xthe world from en
slavement by and tyranny of 
the undemocratic and imperial
istic forces: 

WHEREAS, the United Na
tions fought World War II to 
liberate subjugated peoples, 
occupied lands and invaded 
countries from aggressor na
tions, in which war, likewise, 
members of the American Le
gion, alongside the sons of 
other nations, devoted their 
health and wealth, to save the 
United States of America and 
other lands and peoples of the 
world from ravishing by and 
cruelty of the totalitarian and 
inhuman dictators; 

WHEREAS, the warmaking 
forces of the reactionary coun
tries were successfully defeated 
in this thė most excruciating 
war, and the United Nations 
are about to meet at the Peace 
Conference Table, to establish 
once and for all times a just, 
lasting and durable peace; 

WHEREAS, at the close of 
this war many countries were 
liberated and the peoples of 
these countries were given op
portunity to establish govern
ments of their own choosing, 
while at the same time there 
are lands, peoples and coun
tries to whose soil the war 
came not because of any fault 
of theirs, yet such lands, coun
ties and peoples are still un
der a foreicrn rule, influence 
and domination, and are not 

i | ' 
permitted to be free and inde
pendent, and to establish dem
ocratic governments; 

WHEREAS, it is unjust and 
inhuman to appease any power, 
be it even a member of the 
United Nations, at the expense 
and sacrifice of smaller unculp-
able nations; and 

WHEREAS, a lasting peace 
in this world cannot prevail 
unless it is based on true jus
tice and restoration of free
dom and independence to all 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
ISPLYSUSIŲ KAMBARĮ® 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

ianas and peoples who were 
self-governing before the Fas
cist and Nazi started the an
nexations rolling; and 

WHEREAS, the Atlantic 
Charter proclaimed and the 
provisions of the Charter of 
the United Nations "reaffirm
ing faith in fundamental hu
man rights, in the dignity and 
worth of the human person, in 
the equal rights of men and 
women, and of tjie Rations, 
large and small"; * ^ į 

BE IT R E SOL VEtS,'that the 
American Legion, Department 
of Maryland, in convention as
sembled, hereby voices its Op
position against the forčeful 
annexation of small countries 
by large countries, which small 
countries were helpful and 
sympathetic with the United 
Nations' cause, and which 
small countries are able and 
willing to join the United Na
tions in upholding the prin
ciples of freedom, justice and 
democracy, and to adhere to 
the cause of lasting peace. 

BE IT- FURTHER RE
SOLVED that these Resolu
tions, when adopted by this 
Convention, be offered to the 
ensuing National Convention 
of the American Legion for 
adoption. 

AND BE IT STILL FUR
THER resolved that these re
solutions, when adopted by the 
National Convention of the 
American Legion, that copies 
thereof be forwarded to the 
heads of the governments of 
the countries which are mem
bers of the United Nations, to 
the members of the Congress 
of'the United States, to the en
suing Council of Foreign Min
isters, scheduled to convene in 
London, England, where the 
cause of many lands and coun
tries will be deliberated; and 
to the press. 

RUSSIANS claim ownership 
of some 700 vessels of all types 
in which refugees from the 
Baltic States reached Sweden, 
according to a report in. Da-
gens Nyheter. **• 

American HEROES 
by WOODY COWAN 

WHO wouldn't buy War Bonds to support men like Pvt. Donald R. 
Lobaugh,Freeport,l)a.? With his platoon's withdrawal blocked by enemy 

machine guns, he advanced alone and freed it. Crawling close to the enemy 
position under heavy fire, he threw a hand grenade and then rushed the 
Nips, firing as he went. Struck time and again, he killed two of the enemy 
and forced the others to withdraw before his last fall. The Medal of Honor 
was awarded him posthumously. u. S. Treasury Department 

LITHUANIANS in various 
European countries are doing 
everything possible to extend 
assistance to their compatriot^ 
who are refugees from the 
Nazi and Soviet occupations of 
Lithuania. Lithuanian relief 
organizations exist in France 
and in occupied Germany. 

It is reported that Soviet 
agents are at work among the 
refugees trying to induce them 
to return to the Soviet "para
dise". However, few Lithu
anians can be intimidated into 
letting the Soviet red sftar be 
painted on their sleeves. 

BALTIC refugee students 
in Sweden are receiving finan
cial aid, according to the news 
from Sweden. We quote-

"Through the International 
Students' Relief Committee, 
280,000 kroner have been col
lected to support students of 
non-Scandinavian nationality 
who have sought refuge in 
Sweden. Most of this sum has 
been used to privide scholar
ships at Sweden institutions, 
and about 100 students have 
been aided, the majority from 
the Baltic States." 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—įcfcėkit 
j laišką $1 dabar ir "Birva*' 
lan! *ys ius išiisa pusmeti. 

P J. KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčmosev kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. . Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba Mmetiikai. 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Cash fjTosefrnč, delicatessen ir 

mėsinė, gurantuota $500 savaitinių 
ineigų, žema nuoma, nėm/ teompe-
ticijos. Randasi (37) 

1403 E. 5i»TH ST. arti St. Clair. 

PARSIDUODA NAMAS 
12 kambariu, 3 garažai, vi

sas moderniškai įrengtas ir iš
nuomotas. Parsiduos žemiau jo 
vertės, našle turi parduoti šf 
puikų namą. Matykit (34) 
Mrs. Vacha, 6203 Broadway. 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS IR VAIKINAMS 

Naujos Rudenines Skrybėlės -* $5 > $6 - $7 
Visokiii pavidalų, gatavos j u su pasirinkimui. 

Vaikams Kelnės — $3.45 - $3.95 
Mieros 8 iki 16 metų, gražių marginių ir vienodų spalvų 

SWETER.IAI susegami ar užsimaunami —- 2.45, 3.45, 4.50 

MARŠKINIAI — įvairių spalvų ir vienodo, mieros 
12 iki 14 po $1.45 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai« 

rWKAl GREISN STAMPS su kolnu pirkiniu. r)Y|£A| 
I IV#\J galit iškeisti savo Stamp Books. IVi^l 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. * '» 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd S t 
Telefonas POtomac 6899 

r 

T R E E ' S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

"Smagi vieta sueiti savo 
nūs pažystamus ir drau 

JJIeanor ir Anthony Budas į* 
Savininkai (2d) 

4 
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Wilkelis Funeral Home j 
PILNAS LAIDOTUVIU I 

PATARNAVIMAS " Į 
| 6Ž02 Superior Ave. HEnderson 9Ž§2 i 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiį 

Delia C .  Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

\ l*kv* ^^ 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS -
Užkviečiame savo drauguą' 

Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

v j 

S U P E R I O R -  "  
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEES 
Vieta kur sustoja kitų miestfl 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbat 

Savininkes 

, •» 
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