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A ar kongresą Amerikos Lietuj 
Tarybai, matyti tiek neišdeg^^ 
kaip visi tos nelaimingos Tary-^* ^ 
bos darbai. Visuomenė nedve-
jotinai parodė noro bendrai 
dirbti, o ne po Ohicagos užka
borius su "trimis mažiukais" 
Maskvai darbą lengvinti, nes 
tik Maskvai naudingas musų 
susiskaldymas^ ne Lietuvių 
tautos reikalams. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
padarė gerą ir teisingą parei
škimą to seimo klausimu, bet 
tarybininkai, turbut, ir toliau 
varys savę apsirikimų komedi
ją 

Tragingu, bet kas lieka' da
ryti kada demokratijos princi
pai neigiami ir iš visuomenės 
norų juokai krečiami? 

BALF buvo puolamas iš mu
sų išgamų pusės už nesiuntimą 
drapanų Lietuvon. Fondas pa
siuntė. Ir ką gi? Po šiai die
nai iš "demokratinės" ir "lais
vos" Tarybinės Lietuvos jokių 
žinių apie tų drapanų gavimą 
ir kam jos atiteko nėra. Ką 
dabar musų parsidavėliai, sa
kys ? 

b^tuvos Likimas Vieno Žmogaus Rankose 
Nepavyko Nmi' 

MIRTIS išrovė darbštų spau
dos bendradarbi A. B. Strimai
ti. Jis pats savo energija daug 
prasisiekė. Jei butų turėjęs 
progų akodeminį mokslą išeiti, 
gali buti, butų daug ko nau
dingo Amerikos Lietuviams 
palikęs. 

žurnalistiniu darbštumu jam 
panašus buvo J. J. Nienius, ku
ris taip pat pats save išlavina 
ir dirbo kiek galėjo musų lai
kraščiams. 

Pabėgusios Lietuvos atsto
vai jau pradeda daug musų 
spaudai duoti, nes tai vienin
telė pasaulyje laisva Lietuvių 
spauda, bet visgi pasigesime ir 
savų. Čia išsiauklėjusiu bendra
darbių. 

Amžiną atilsį mirusiems. 
• 

KAS GRAŽU, kilnu, nėra 
niekados slepiama. Bandoma 
nuslėpti tik pikti, tamsus dar
bai. 

Jei Lietuvoje kas dabar bu
tų gražu ar tikrai kilnu nerei
ktų neprakertama cenzūros sie
na dengti. Bet Lietuvoje tam
su ir juoda — tokiu budu, lai
svas žodis iš ten neišleidžia
mas, kaip neišleidžiama iš vi--
sų komunistų tvarkomų kraš
tų. 
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DAUQ susirūpinimo reiškia
ma del Lietuvių pabėgėlių Vo
kietijoje ir kitur. Smagu kad 
Anglai ir Amerikonai jų nepri-
pažysta Sovietų Sąjungos pi
liečiais. Tas reiškia jų gyvy
bės išgelbėjimą. 

Bet tas klausimo apie jų li
kimą neišriša. Reikia rasti 
jiems kelių arba sugryžti į lai
svą Lietuvą, arba, jei ji nebus 
išlaisvinta, emigruoti Ameri
kon, Kanadon, Australijon ir 
kitur. Kas tuo rūpinasi? 
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Japonijos premjeras Genero
las Tojo, sunkiai susižeidęs šū
vi u kai Amerikiečiai nuvyko jį 
suimti. Karo pradžioje jisai 
jautėsi labai galingas. 

LIKO DAR VTENAS 
KABO KRIMINA

LISTAS 

Amerikoje einąs Sovietų 
atstovo pareigas Novikov 
pakele reikalavimą kad bu
tų paimtas teisti kaip ka
ro kriminalistas Ispanijos 
valdytojas Generalis s i m o 
Franco. 

Bet yra dar kitas lais
vas karo kriminalistas, ku
ris stovi eilėje No. 1 karo 
valtininkas — tai Genera-
issimo Stalinas. . 

Kada šis karo krimina-
istas bus pašauktas teis

mui? 

Kongreso tyrinėjimų ko-
' misiia buvo pasikvietus ko-

ftiunistus Foster, Browder, 
Davis, išklausyti jų mela
gingų pasakų kad jie netu
ri nieko bendro su: Sovietų 
Rusija ir kad nerengia jo
kių perversmų Amerikoje. 

Nužudė ne tą. Indepen
dence, Mo. — Kapinių glo
bėjas, 59 m. amžiaus, kai 
tindamas kitą žmogų kada 
tai nušovime jo brolio, per 
klaidą nušovė ne tą kuriam 
norėjo keršyti. Jis suimtas 

ACHESON SENATO 
UŽTVIRTINTAS 

Dean Acheson, pas kurį 
Rugs. 20 lankėsi A. Ii. Mi
sijos atstovai Lietuvos rei
kalu, Rugs. 24 tapo Senato 
užtvirtintas Undersecreta
ry of State vieton. Jis už
ima pirmą vietą po Sekre
toriaus Byrnes. 

ii 
Tas Lemiantis Asfinuo ~ 

Prezidentas Truman 
A. L. MISIJOS PASIŪLYMAS A. L. TA

RYBOS VADOVYBEI 
Amerikos Lietuvių Misijos vadai — A<iv. A. A. Olis, 

P. J. Žiuris ir Al Kumskis — lankėsi State Departmen-
te W(ashingtone Rugsėjo 20, ir pasikalbėjime su Under
secretary Dean Acheson patyrė svarbių dalykų Lietuvos 
klausime. Jie nepasitenkino senu, paprastu glostymu 
ir raminimu buk Lietuvos klausimas tebesąs toks pat 
"po senovei". Jie patyrė kad Lietuvos klausimas pri
klausys nuo vieno asmens nulėmimo — tai Prezidento 
Trumano, kurio rankose yra likimas visų pavergtų ša
lių. * 

Kadangi Lietuviai turi pati pirmutini Prezidento 
Roosevelto pažadą jog Lietuvos nepriklausomybė bus 
atsteigta kuomet karas baigsis, musų pareiga yra rei
kalauti kad tas prižadas butų Prezidento Trumano iš
pildytas. Jis iki šiol net perdaug pildė Prez. Roosevel
to prižadų duotų Stalinui, ir Amerika jau perdaug lei
do "pasiaukojimų taikos gerovei" Sovietams, kitų tau
tų sąskaiton. 

Taikos delei negali buti paaukota Lietuva ir kitos 
valstybės kurios nebuvo priešų pusėje šiame kare. 

Lietuvos nepriklausomybei ir musų tautos gyvybei 
ginti tinka tik Washingtonas, tik ten reikia nešti Ame
rikos Lietuviu balsą už savo senosios ttfvVftės teises, o 
he kur kitur, ir ne kada suvėluotai, bet dabar tuojau. 

Jausdama kad tam žygiui reikalinga visų Amerikos 
Lietuvių subendrintas spaudimas, Amerikos Lietuvių 
Misijos vadovybė pasiuntė laiška Amerikos Lietuvių 
Misijos vadovybei kviečiant ią eiti-dirbti bendrai. 

(A. L. Misijos laiškas telpa ant 3-čio puslapio.) 

KALBA APIE KITĄ 
PASIMATYMĄ SU 

STALINU 

SAUGOS ATOMINĘ 
BOMBĄ 

Iš Washingtono praneša 
kad Prez. Truman išleido 
įsakymą draudžiantį Ame
rikos nuosavybėje esančio
se žemėse gaunamą radio-
aktyvį mineralą kasti ir 
parduoti ar kaip kitaip iš
duoti svetimiems. 

To mineralo apsaugoji
mas taikoma palaikymui iš
rastos atominės bombos sa
vo žinioje, šalies. apsaugos 
tikslams. 

Prez. Truman fruvo iš
skridęs į Missouri aplanky
ti savo motiną, kuris turi 
jau 92 metu amžiaus. 

Stalinas .nori gauti Ame
rikoje 6 bilijonų dolarių 
paskolą. Kažin ar Ameri
konai bus tokie paiki? 

Iš Londono eina žinios 
kad gal bus reikalinga vėl 
Prez. Trumanui ir Attlee 
pasimatyti su Stalinu iš
sprendimui Europos didžių
jų taikos problemų. 

Ši žinia paskilbo kai pra
dėta kalbėti apie baigimą 
dabar Londone einančios 
penkių didžiųjų valstybių 
užsienių ministrų konfe
rencijos, kuri nepriveda į 
jokį tikslą. 

Susikirtimas įvyko kuo
met Molotov pareikalavo 
kontrolės bent vienos Itali
jos kolonijos Afrikoje ir 
kai Byrnes ir Bevins atme
tė. Sovietų reikalavimą iš 
Italijos $600,000,000 karo 
nuostolių atlyginimo,^ 

Molotovas stato visokias 
kliūtis % ir reikalavimus ir 
niekame neužsileidžia, So
vietai pagrobę laiko rytų 
Europos valstybes ir Azi
jos dalis ir laikydamiesi jų 
įsikibę nori priversti Ame
riką ir Angliją daryti kitus 
užsileidimus Maskvai jeigu 
nori kiek palengvinti jau 
pavergtoms šalims. 

TAIKOS metu U. S. tu
rės karo laivyną iš 1,070 
laivų, tarp jų 116 didelių 
lėktuvnešių. Tokį pasiūly
mą gauna Kongresas. 

Amerikos Ikaro žuvusių 
skaičius pereitą savaitę pa
daugėjo 536 vyrais, miru 
siais nuo karo žaizdų. Vi 
so žuvusių skaičius siekia 
259,637. Sužeistų 651,934. 

Pagerbtas — Nors Tikėjosi Apkaltinimo 

Iš Japonų nelaisvės paleistas Corregidoro gynėjas Gen. 
Wainwright, iškilmingai Amerikoje sutiktas, čia parodomas 
su savo žmona Washingtone, tuoj po sugryžimo. Jis tikėjo 
kad Amerikos visuomenė apkaltins jį už Filipinų salų neatlai-
kymą prieš Japonus. • > 

TRUMAN PAŠILAI-
KO ATOM-BOMBOS 

PASLAPTĮ 

^ Pradėjus agitaciją už pa
sidalinimą atominės bom
bos paslaptimi su Sovietų 
Rusija, Prez. Truman pa
galiau pareiškė viešai kad 
jis pasilieka pilną teisę tu
rėti savo žinioje ir atsako
mybėje atominės bombos 
vystymą ir panaudojimą. 

Komercijos sekretor i u s 
Wallace, buvęs vice prezi
dentas, sakoma sukėlęs ka
bineto narių tarpe ginčus 
pareikalavimu kad atomi
nės bombos paslaptis butų 
suteikta ir Rusijai. 

Laime kad Wallace neli
ko vice prezidentu, nes šią
dien jau Sovietai butų gal 
bombardavę Ameriką pa
čia ta atomine bomba, ku
rios paslaptį Wallace butų 
gal išdavęs Rusijai kaip 
tik Roosevelt butų spėjęs 
numirti. 

AUSTRALIJOS užsienių 
reikalų ministras Evatt iš
kėlė reikalavimą kad visos 
tautos kurios kovojo prieš 
Ašį turėtų teisę spręsti ga 
lutinius taikos klausimus, 
ne vien tik penkių didžių
jų atstovai. 

IMPERATORIUS VI
ZITAVO JAPONIJOS 

VALDYTOJĄ 

Iš Tokyo praneša kad 
Japonijos imperatorius Hi-
rohito, aplenkęs visus se
nus iki šiol laikytus papro
čius, iš savo imperialių rū
mų automobiliu nuvažiavo 
į U. S. ambasadą ir turėjo 
38 minutų pasikalbėjimą su 
Gen. MacArthur. Tai bu
vo pirmas Japonijos valdo
vo apsilankymas pas sveti
mus valdytojus jų šalies. 

Spėjama kad apsilanky
mas buvo draugingo pobū
džio. 

Iš Washingtono praneša 
apie įsakymą Gen. MacAr-
thurui tęsti areštavimą vi
sų žymių Japonų kurie tu
rėjo bendro su karo vedi
mu prieš Ameriką. 

BRITAI praneša sugrą
žiną į jų tėvynes 1,500,000 
Europos šalių karo išblaš
kytų žmonių, kurie radosi 
Britų okupuotoje Vokieti
jos zonoje. 

Sako, dar ten ym 600,-
000 žmonių, tarp jų 487,000 
Lenkų. Yra taipgi daug ir 
Lietuvių, ir visus Britai 
žada grąžinti atgal iš kur 
jie kilę. 

Ar tai reiškia kad Bri
tai atiduos tuos žmones. į 
bolševikų nagus? 

STALINAS ATLYGI-
NO KARO VADAMS 

Iš Maskvos praneša apie 
Stalino gerą "nagradą" vi
siems raudonosios armijos 
vyresniesiems: jie paliuo-
suojami nuo taksų, gauna 
dykai ir daugiau maisto, ir 
kiekvienam priskirta asme
niniai tarnai-vergai. Taip 
Stalinas atlygina jiems už 
tarnavimą kare ir sustipri
nimą karinių jiegų. 

Taip tai 'darbinikų roju
je' įvesta nauja dykaduo
nių, išrinktųjų kasta, kuri 
gyvens kaip carų laikais 
gyveno grafai, baronai, ku
nigaikščiai. 

Lengva suprasti kaip jie 
visomis jiegomis kovos už 
palaikymą savo tokių pri
vilegijų ir bėda tam kas iš-
drys pasikėsinti jas suma
žinti ar atimti. 

BADAS BERLINE 

Apie 5000 Amerikos ka
riškų lakitnų buvo išgelbė
ta ir sugrąžinta į jų tarny
bos dalis ačiu gerai suor
ganizuotai slaptai pagalbai 
veikusiai už priešo linijų. 
Ta organizavimą atliko Of
fice of Strategic Services. 

DEL STALINO nykstan
čios sveikatos, jo įpėdiniu 
esąs numatytas Maršalas 
Vorošilov. Stalinas busiąs 
aptiektas garbės sekreto
riaus titulu iki gyvos gal
vos. Jį kankina kepenų li
ga. 

•NORMALIAIS laikais į S 
Valstijas įsigauna kasdien nuo 
100 iki 1000 svetimšalių įvai
riais slaptais ir klastingais 
budais. 

Berline siaučia badas ir 
jau gatavai suorganizuota 
duobkasių brigados laido
jimui žmonių mirusių ba
du arba sušalusių šią žie
mą. 

Britų zonoje sako neleis 
lavonų deginti arba laido
ti grabuose del stokos ku
ro ir lentų. 

Amerikiečių zonoje sako 
nesitiki masinių mirčių ba
du. Britų dalyje mirimai 
pakilo iki 61 iš 1000 gyven
toju. 

D A R B A I  
Arti Du Milijonai Dar

bininkų Streikuoja 

Darbininkų nesusiprati
mai su darbdaviais ir rei
kalavimai didelių pakėlimų 
algų išmetė iš darbų arti 
porą milijonų darbininkų 
kurie galėtų tęsti pokari
nę produkciją. 

Prie to dar grąso strei
ku apie 250,000 aliejaus ga
mybos darbininkų. 

Texas valstijoje milžiniš
ka aliejaus produkcija su
mažinama iki 400,000 bač
kų į dieną su Spalių 1, del 
aliejų ir gasolino valyklų 
darbininkų streiko. 

New Yorke sustreikavo 
virš 10,000 darbininkų di
džiųjų budinkų elevatorių 
operatorių. 

Detroite streikas Kelsey-
Haves dirbtuvėse sutramdė 
darbus Fordo produkcijoj. 

Streikas paliečia General 
Motors ir Chrysler darbus. 

V akarinėje Pennsylvani-
joje streikuoja 45 anglia-
kasyklų 21,000 darbininkų. 
Tęsias toliau Westinghouse 
tarnautojų streikas. s -

Pacifiko pakraštyje su
streikavo 40,000 miškų kir
timo darbininkų ir rengia
si streikuoti dar 40,000 ki
tų. Jie reikalauja po 25c 
valandai daugiau mokes-
ties pakėlimo, iki $1.10. 

Žinovai pravedę tyrinėji
mus apie darbus šalyje, sa
ko, kaip greit bus baigta 
persikeitimas industrijose, 
darbų Amerikoje bus 24 r/< 
daugiau negu dirbta 1940 
metais. 

Valdžia taipgi rūpinasi 
sutvarkymu šalies reikalų 
taip kad darbų butų pilnai 
ir ištisai, be perdidelių nu-
slugimų ar pakilimų. 

Italijoje keliuose mies
tuose ėmė streikuoti darbi
ninkai protestui prieš są
jungininkų neišpildvmą pa
tiektų tam tikrų reikalavi
mų. Tai greičiausia komu
nistų sukurstyti darbinin
kai, kurie stato bolševikų 
išgalvotus reikalavimus. 

Iš Indijos praneša kad 
mirė apie 166,000 Indų dar
bininkų dirbusių prie sta
tydinimo Burma-Siam ge
ležinkelio. Prie to mirė 
dar 16,000 sąjungininkų ka
ro belaisvių. 

U. S. Karo laivynas nu 
mato palaikyti 500,000 jur-
eiviu taikos metu. 

Amerikos prekinio laivy
no 45,000 jūreivių reikalau
ja 45 nuoš. algų pakėlimo. 

Indijoje, streikas supa-
raližiavo visą Kalkutta ju
dėjimą. Sustreikavo gat-
vekarių, busų ir taksi ope
ruoto jai reikalaudami dau
giau mokesties. 

U. S. Darbo Sekretorius 
Schwellenbach remia reika^ 
lavimą kad visoje šalyje 
butų įvesta minimum 65c 
valandai mokestis. Iki šiol 
veikė 40c minimum. 

Bolševikai, kad pasirody
ti jog ir jie neatsilieka nie
kame, paleido gandus buk 
Sovietų mokslininkai- išra
dę atominės bombos pas
laptį jau šeši mėnesiai at-
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EEMSYLVANUOJE 
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Detroit, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH Odice Skerldikas 

MAYORO RINKIMŲ VAJUS 
DAROSI KARŠTAS 

Nors iki' Lapkričio- rihkimų 
dienos dar toloka, Pittsburgho 
ma.voro rinkimų vajus pradėta 
visu smarkumu. Republikonai 
stengiasi užkirsti? Jcelią Demo
kratams, šie daro tą patį iš sa
vo pusės prįeš anuos. t 

SUGAVO TRIS PLĖŠIKUS 
Pereitą savaitę, vienas mie

sto motorciklinis policininkas 
atsižymėjo sugaudamas tris 
nužiurštus banditus. Jis pra
dėjo vytis nužiurėtus plėšikus 
per tirštą trafiką, važiuoda
mas po 80 mylių i valandą grei
tumu, • kaip važiavo ir bėgan
tieji. Jis pasivijo juos ant Li
berty tilto pirm negu jie savo 
automobiliu įvažiavo į tunelį. 
Staiga užkirtęs jiems kelią, 
policininkas šautuvu rankoje 
sulaikė juos ir užklupo, pa
reikalaudamas pakelti rankas 
į viršų. Jie pasidavė, nors jų 
automobilyje radosi gatavas 
šauti revolveris. Jie tardomi 
sąryšyje su pastaru laiku pra-
plitusiais apiplėšimais. 

NATIONAi WAR 
FUND VAJUS 

STREIKO NUOSTOLIAI 
Westinghouse Electric Corp. 

tarnautojų streikui užsitęsus, 
nešama dideli nuostoliai. Strei
kas eina trečia savaitė, apima 
10,365 ofisų tarnautojus. Su
trukdoma po $5,000,000 savai
tinių išdarbių. 

Kari H. Frank, Vokiečių se
kretorius Bohemijoje - Moravi
joje, suimtas kaip karo krimi
nalistas. Jis įsakė išžudyti iki 
vienam Lidice kaimo gyvento
jus po nušovimo n&zių atsto
vo Heydrich. 

LAWRENCE MASS. 

RAGINA JAUNIKLIUS 
GRYŽTI MOKYKLOSNA 

Penna Gubernatorius Martin 
atsišaukė į valstijos gyvento
jus paremti vajų grąžinimo at
gal į mokyklas jaunimo kurie 
nuėjo dirbti į karo dirbtuves 
laikinai, bet kuriems dabar su
ėjo 1S metų ir jau nėra priva-
loma mokyk* lankyti. Ji« ^"5au/p^į. 
km budu nutraukė mokslą .r (,arbavo Petras VaIiuIis. An. 

IŠ MUSŲ PADANGĖS 
Seniau šiame mieste ėjo di

delis veiklumas, bet šiądien 
kas darosi. Kada buvo rinki
mas rubų Lietuvos nukentėju
siems, suėjo 7 draugijų po du 
delegatus, visi nutarė išvien 
dirbti. Pradžia buvo graži. Bet 
kada prisiėjo rubus rinkti vi
si vyrai dingo žagaruose. Tas 
darbas paliko penketo žmonių 
rankose. Dingo ir prižadėję 
duoti automobilius drapanoms 
suvežti, ir tas paliko penketui 
darbininkų. 

Rubų rinkimą pradėjus, su 
automobiliais patarnavo priva-

lieka nebaigę, o tas kaip tik 
išeis jiems patiems į blogą at
eityje. 

Apskaičiuojama kad karo 
metu apie 331,000 jaunimo 16 
ir 17 metų amžiaus paliko mo
kyklų suolus ir nuėjo dirbti. 

Lietuviai pasirūpinkit savo 
vaikų ateitimi leidžiant juos 
eiti ir baigti mokslus. 

KAS JAM Iš TŲ 
PINIGŲ 

Atlantic City, N. J., karei
viui, Jimmy Wilson, kuris ka
re neteko abiejų rankų ir abie
jų kojų, visuomenė suaukavo 
$100,000 užtikrinimui jo atei
ties. Bet jis geriau butų pa
tenkintas turėti savo rankas 
ir kojas, ne tokią sumą pinigų. 

KIETOS anglies produkcija 
Amerikoje švmet numatoma 
žymiai didesnė bent 4 milijo
nais tonų, taigi namams ang
lies šiai žiemai turės pilnai už
tekti. Užteks del to kad su
mažėjo reikalavimas anglies 
dirbtuvėms ir prie to padaugė
jo gamyba. 

Europon bus siunčiama ang
lis kitos rusins nėgu{4» kuri 
naudojama Amerikoje namų 
apšildymui.. _ 

tru automobiliu patarnavo Ju
zė Čiurlionytė: snigo ar lijo ji 
niekad neatsisakė važiuoti. Ki
ta geraširdė moteris pasišven
tė net nešte sunešti drapanas, 
toli ar arti nežiūrėjo. Kuomet 
pririnkta daug drapanų, jos ne-
visos buvo geros, reikėjo tai
syt, perrinkt. Ateina talkon 
pp. Šimonienė ir Majauskienė. 
Tos geraširdės turėjo toli va
žinėt ir dirbo nuo ryto iki 9 
valandos vakaro per dvi savai
tes. Surušiuota tinkamų siųs
ti drapanų 16 dėžių, nors buvo 
galima surinkti kelis syk tiek 
jei visi butų norėję padirbėti. 
Rinkliavai sustojus dar vis bu
vo atnešama daugiau drapanų, 
bet nebuvo kam jas priimti, 
tiems keliems asmenims nusi
bodo vieniems dirbti. 

Rubų dėžes surišti atėjo į 
pagalbą geras Lietuvis Bole-
sius Baltrušaitis, kuris net. vir
vių nupirkęs paaukavo. 

Rubus išsiuntė pačios tos 
moterėlės padavė ekspresui. 

Tie kurie daug šneka ir nie
ko nedirba yra tai musų sočia 

National War Fund rengiasi 
prie savo rudeninio vajaus, šis 
fondas jungia plačiai žinomas 
labdaros ir šalpos organizaci
jas, kurios rūpinasi Amerikos 
šalpos reikalais, o šalia to ke
liolika tautų šelpti fondus, ku
rių tarpe ir Bendrą Amerikos 
Lietuvių Fondą. Musų Fon
das yra National War Fund 
nariu nuo 1944 m. Liepos 30. 

BALI1' tikslas yra šelpti nu
kentėjusius nuo karo ir jo pa
sėkų Lietuvius kiekviename 
krašte kur tik įmanoma pa
siekti, teikiant visokią reika
lingą pagalbą maistu, pinigais, 
vaistais, drabužiais ir kitomis 
priemonėmis. 

Iš National War Fund musų 
BALF praeitais metais yra 
gavęs $356,500. šiems 1945-6 
metams yra numatyta skirti 
$600,000. 

šiais metais National War 
Fund vajų pradeda Spalių 1 vi
soje šalyje, sukėlimui 115 mi
lijonų dolarių sekančių metų 
veiklai. 

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo direktorių taryba kvie
čia ir prašo . visus Lietuvius 
stoti šion didelėn talkon visu 
pajiegumu. Prisiminkime alk
stančius ir vargstančius, po iš
griautą Europą išmėtytus Lie
tuvius. Visos jų viltys ir min
tys atkreiptos į mus, į Ameri
ką. Neapvilkime jų. 

B.A LF Direktorių Taryba 
19 West 44 Street, ' 

New York 18, N. Y. 

CHICAGO, ILL. 

ĮVESDINTAS( DEŠIMTASIS 
POSTO KOMANDIERIUS 
Darius-Girenes Post N. 271, 

The American Legion, Rugs. 
22, savo salėje, 4416-20 South 
Western ave., surengė iškilmin
gą naujos Posto valdybos 1945-
46 metams įvesdinimą, kame, 
be eilinių narių-legionierių, da
lyvavo daug žymių svečių iš 
Amerikos Legiono 4-to Dist-
rikto, kaimyninių Postų, laik
raščių redaktorių, koresponden
tų, ir tt. 

4-to Distrikto. Komandierius 
Morris Green įteikė kūjelį de
šimtam išeilšs naujam Posto 
Ivomandieriui Pranui Pumpu
čiui. Pastarasis komandierius 
buvo Juozas A. Rachus. 

GĖRIMAS alkoholinių gėri
mų Amerikoje pasidvigubino 
pereitą metą palyginant su pir
mu metu po prohibicijos atme
timo. Alaus, vyno ir degtinės 
1934 metais parduota 1,300,-
700,000 galionų. 1944 metais 
išgerta 2,735,000,000 galionų. 

Vidutiniai vienam asmeniui 
Į9<į!|4 metais išėjo po .20 galip-
»ų tų gėrimu. y: T/f" ' 

1934 metais už gėHmus iš
mokėta po $15.80 nuo galvos, 
1944 metais — po $54-

->y.< ' -S —— 
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Juozas " V. Valickaą 

Dir vos Atstovas Rytuose 
Prenumeratoms, Skelbimams 

86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. J. 

PALAIDOTA, VĖL 
ATSIRADO 

San Bernardo, Calif. — čia 
policijai paaiškėjo toks daly
kas: tūlas jaunas meilužis pri
sipažino nužudęs Clora Mc-
Milla, 33 m. moterį, ir kai jos 

į tikrasis vyras ir vaikai jos 
i  i  •  •  X I -  ^  x  .  a p g a i l a v o  ji atsirado kitame listu vadukai ir tokie matosi1 . , 

. r - 4. ^ i 1 mieste gyva, su antru savo vy-įu darbeliai Lietuvos nukente- ' J 
J *• i*ii 
jusiems. Pašalinis. 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

ru. 
Ta nužudyta moteris buvo 

palaidota Rugsėjo 10. Polici
ja nori susekti kas buvo ta 
moteris kuri buvo nužudyta. 

Kareiviai S veikdami Pradeda Lošti Balę..' 

st

ir vel Pavy j Mergina Beišbolininke 

S LVT5 6-tO 
skyriaus piknikas Birutės Dar
že ir vėl pavyko. Nors šešta
dienio naktį it' sekmadienio ry
te lijo ir jau manėm negalėsim 
pikniko laikyti, .... bet apie 
pietus išsiblaivė, saulutė iš de
besų išlindo ir vasariškai at
šilo. Pikniko rengėjai greitai 
susišaukė telefonais ir nutarė 
pikniką laikyti. Neapsiriko. 
Suvažiavo skaitlingas būrys 
Lietuvių ir gražiai, Lietuviš
koje nuotaikoje, praleido dieną. 

Piknike įspūdingą kalbą pa
sakė svečias Clevelandietis p. 
Julius Smetona. Jo kalba bu
vo apie vargstančius ir net 
žūstančius musų brolius ištrė
mime ir pabėgusius nuo pašė
lusio bolševikų įtūžimo ir žvė
riškumo. Jis publikai pranešė 
gerą naujieną, kad jau galima 
asmeniškai sušelpti kai kurio
se šalyse Lietuvius pabėgėlius, 
kaip pa v. Prancūzijoje ir ki
tur. Siuntinius, labiausia rei
kalingo maisto, jau galima pa
siųsti per tam tikras tokius 
siuntinius paruošiančiais kom
panijas. Siuntinių yra viso
kių kainų ir nekurie gana už 
mažai, apie 5 dolarius. 

Nors aš jau buvau truputį 
girdėjus apie šitokį šelpimą, 
bet dabar iš p. Smetonos ga
vau pilnas informacijas. Kas 
norėtų jomis pasinaudoti mie
lai tas informacijas suteiksiu 
ir pagelbėsiu. 

Siųsti nereikia bijotis, nes 
jau bandymas padarytas, iš
siųsta ir gauta atsakymas kad 
siuntiniai priimti. Reikia pa
žymėti kad šis tremtinių šel
pimas yra visiškai asmeninis 
ir nieko bendro neturi su B A 
LF ar kitomis šalpos organi
zacijomis. 

Juliaus Snleton6'& kalba gi
liai sujaudino klausančius (ku
rie ištikrųjų rimtai klausė) ir 
kai kurių akyse žvilgėjo skau
smo ašaros. Viena moteris 
priėjus man sako; "Taip gra
žiai jis kalbėjo, tik gaila kad 
taip trumpai!" Kada kalba 
įdomi, aišku ji atrodo trumpa. 
Gražių komplimentų musų sve
čio vardu nuaidėjo. 

Piknikas davė gražaus pel
no. Rengėjai širdingai dėko
ja visai publikai,. darbininkams 
ir darbininkėms. Tikras šir
dingas aciu visiems kurie tik 
buvo piknike, nuo skyriaus 
pirmininko Dr. Jono Sims. 

Rengimo komisiją ąudarė: 
gaspadorius Juozas Gužauskas, 
Viktoras Petrikas, Augustas! 
Rinktinas ir visa eilė darbiniu 
ku. Rep. 

Sl )ctijili>_tė, Connie Wis-
niewska, dalyvaujanti merginų 
profesionalių beisbolo lošime, 
pasižymi savo smarkumu tre
čias sezonas išeilės. 

AiiiLj'ikie'.iai kanai Percy Jones Ligoninėje prie Detroi
to, svejkdami, kaipo dalį prasimankštinimo lošia beisbolą. 

MIRĖ PRANAS RADVILA 

Rugsėjo 14, staiga mirė Pra
nas Radvila, 53 m. amžiaus, 
nuo 5016 Hillsboro ave. Iškil
mingai palaidotas Rugs. 18 d.; 
pamaldos atlaikytos Lietuvių 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis buvo geras, drau
giškas, darbštus žmogus; turė 
jo daug draugų. Didelė minia 
žmonių palydėjo į Mt. Olivet 
kapines. Laidojime pasitarna
vo laidotovių direktorius D. B. 
Brazis. 

Velionis užlaiką gfcrimų už
eigą (beer garden). 

Paliko nuliudime dar jauną 
žmoną, Oną, dukterį Eleną ir 
seserį Kazimierą Vaitiekūnie
nę. Jis iš Lietuvos atvažiavo 
1912 m., paėjo Triškių mies
telio, Šiaulių ap. , • 

Lai buna velioniui amžinas 
atilsisv , 

Poni Ona Radvilienė širdin
gai dėkoja giminėms, kaimy
nams, draugams už skaitlingą 
dalyvavimą šermenyse ir^ pa
lydėjimą į kapines. V* M. 
_  i  T-"" ' 

Bytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 5 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Li Ui bridge. 

DETROIT 14, MIC|If 

I, DAYTON, OHIO I 
MIRĖ. Rugsėjo 16 čia* mi

rė senas Lietuvis, Antanas šla-
ftįkas, 86 m. amžiaus. Liko jo 
sunus, duktė, ir brolis Juozas, 
kuris yra 86 metų. Velionis 
šlapikas skaitomas tarp pir
mutinių Lietuvių atvykusių į 
Day toną; iš Lietuvos paėjo Za
pyškio parapijos. Visą laiką 
jis buvo šv. Petro draugijos 
nariu. Buvo ramus, teisingas 
žmogus. Dirbo sunkius darbus 
pakol pajiegų turėjo. Palaido
tas Kalvarijos kapinėse. 
SUSITIKO LIETUVIUS 
PABĖGĖLIUS 

Urbonų sunus kareivis Kleo-
fas laiške rašo kad jis suėjo 
būrelį "Lietuvių pabėgėlių apsi
buvusių Strassbourge, Prancū
zijoje, prie Vokietijos sienos. 

Kleofas lankėsi jų gyvena
mame bute ir su jais pasikal
bėjo Lietuviškai. Jie sakėsi 
jam kad yra pabėgę iš Lietu
vos nuo antro Rusų sugryžimo. 
Lietuvoje jie gyveno gana pa
siturinčiai. 

Tai yra jau šimtai faktų 
kad musų broliai ir seserys tu
rėjo apieisti savo mylimą tė
vynę ir išsiblaškyti po visus 
kraštus. Tą jie darė ne iš ge
ro noro bet iš baimės mirties 
svetimų okupantų naguose, ži
nodami gerai bolševikų barba
riškumą. Pet čia Amerikoje 
dar yra tokių Lietuvių kurie 
tiki kad dabar tikrai Lietuvos 
žmonės sulaukė rojaus iš Sta
lino malonės. Tokie Lietuviai 
daugumoje yra apakinti bolše
vikiškomis melagystėmis tel
pančiomis jų laikraščiuose ir 
jų agitatorių. J. A. Urbonas. 

I R I M A I  
; fklRĘ. IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVL# 
(žinios apiė mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

AtiRr !4,40ČIŠEI-
VIU LIETUVIU 

AR ŠIS KARAS JAU 
"PASKUTINIS"? 

žmonija mokinasi tik skau
džiais savo pergyvenimais ir 
patyrimais, žmogus stato po-
tvinių kontroliavimui tvenki 
nius tik kada potviniai sunai
kina tukstančius gyvybių ir 
milijonų dolarių vertės turto. 
Ik tobulina budus kovoti su li
gomis tik kuomet epidemijos 
nušluoja visas tautas. Išstato 
persergėjimo ženklus tiktai po 
didelių įvykusių nelaimių. 

Karų atveju, vieni kariauja 
prieš kitus, panaikinimui ka
rų. bet abi pusės pralaimi, nei 
viena pusė nepelno nieko. Jei 
dar bus kitas karas, tada lai
mėtojai kaip ir pralaimėtojai, 
praras labai daug, jeigu ne 
viską. - -

Užtąj: tie feurių galioj* jra 
suvaldyti kad ateityje nekiltu' 
^iti karas, privalo padėti visas 
pastangas įgyventi teisingumą 
visiems ir žiūrėti kad daugiau 
karų nekiltų. 

m šiame Numeryje paduo
damais mirusių vardais, miru
sių Lietuvių skaičius pasiekė 
jau 14,400, nuo Vasario mėne
sio, 1937 metų, kada čia pra
dėta mirusių vardai skelbti. 

VENčKAUSKAS Jurgis, 52 
m., mirė Rugs. 6, Clevelande. 

BABRAUSKAS Mykolas, 74 
m., mirė Rugs. 18, Clevelan-

. de. 
USALR5 Barbora, Tn<; 

Rugs. 13, Clevelande.' 
ŽELVIENĖ Grasilda (Bfuntai-

tytė), 58 m., mirė Rugs. 19, 
Clevelande. (Pušaloto par.). 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

JURGELIS Jonas, 16 m., mirė 
Rugs. 1, Chicagoj, kur bu
vo ir gimęs. ; 

S1MONAIT1ENĖ Zofija (Les-
čikauskaitė), 36 m., mirė 
Rugs. 2, Chicagoj, kur buvo 
ir gimus. 

BALICKIENĖ Petronėlė (An-
driušytė), pusamžė, mirė 10 
Rugs., Chicagoj. (Vilkaviš
kio ap. Alvito p. šuplių k.) 
Amerikoj išgyveno 30 m. 

GABRIS Jonas, pusamžis, mi
rė Rugs. 1 0,Chicagoj. (Pa
nevėžio par. Pajodžių k.) 

ŠVAGžDIS Kazys, pusamžis, 
mirė Rugs. 8, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Viduklės p. Užme-
džio k.) 

PRATAšIENĖ Karolina, 93 
m., mirė Rugs. 5, So. Bos
ton, Mass. (Kuršėnų parap.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

DALALJENĖ Adelė, 48 m., mi
rė Rugs. 2, Norwood, Mass. 

VAITUKAITIS Vincas, mirė 
Rugs. 3, Baltimore, Md. 

ZEGLIS Jonas, mirė Rugs. m. 
Mahanoy City, Pa. 

KAZEMEKAITIS Juozas, pus
amžis, mirė Rugs. 4, Chica
goj. (Kudirkos Naumiesčio 
par. Meištų k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

DRUKTENIENĖ Stasė (Navic
kaitė), pusamžė, mirė Rugs. 
5, Chicagoj. (Raseinių aps. 
Karklėnų p.) Amerikoj iš
gyveno 36 m. 

BAKEVIčIUS Juozas, S& m.; 
mirė Rugs. 2Š; Chicagoj. . 

DIDŽIU VIENĖ Al., 49 metų, 
mirė Rugs. 4, New Haven, 
Conn. 

JANUŠAUSKIENĖ Pętron ė 1 e 
(Serafinaitė), seno amžiaus, 
mirė Rugsėjo 30, Chicagoj. 
(Kretingos ap. Skuodo par. 

' Puodkelių k.) Amerikoj iš
gyveno 20 metų. 

DANIELIUS Jonas, pus&mž 
mirė Rugs. 27, Chicagoj 

" (Raseinių ap. šidlavos par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

GRICIUS Vincas, mirė Rugs. 
25, Chicagoj, sulaukęs puses 
amžiaus. 

MARTINKUS Augustas, pus
amžis, mirė Rugs. 23, Chica
goj. (Rimšių p. Tripuškių 
k.) Amerikoj išgyveno 38 ift. 

BAUZIS Kazys, 49 m., mirų 
Rugp. 26, Chicagoj, (Suval
kų rėd.) 

KUBILIUS Tamošius, 80 me
tų, mirė Rugs. 29, Chicagoj. 
(Marijampolės ap. Daukšų p. 
Gudapių k.) Amerikoj išgy
veno 54 metus. 

NAVICKIENĖ Morta (Sunskai-
tė), pusainžė, mirė Rugp. 2®j 
Chicagoj. (Mažeikių ap. Tir
kšlių p. Belenų k.) 

KL(PRIENĖ Antanina (Kasčfii-
kaitė), pusamžė, mirė Rugjk 
29, Chicagoj. (Kėdainių ap. 
Josvainių p. šingalių k.) A-
merikoj išgyveno 34 m. 

NORVAIŠAS Jonas, 76 m., mi
rė Rugp. 30, Chicagoj. (IŠ 
Kauno miesto). Amerikoj iš
gyveno 48 metus. 

VANAGIENĖ Rozalija, 74 m. 
mirė Rugp. 8, Brooklyn, N.Y. 

NORBUTIENĖ Jieva, mirė 14 
Rugp., Philadelphia, Ja. 

KARBAUSKAS Vincas, mirė 
16 Rugp., Bayonne, N. J. 

PŪKIS Vincentas, 34 m., mi
rė Rugp. 27, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

MASLAUSKIENĖ Agnieška* 
mirė Rugp. men., Bingham-
ton, N. Y. 

ADOMAITIS Antanas, mirė 19 
Rugp., Binghamton, N. Y. 

LEVULIS Jurgis, mirė Rugp. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

ROčKUS Juozas, mirė Rugp. 
mėn., William Penn, Pa. 

LEšINSĖAS Stasys, 61 metį, 
mirė Rugp. 2, Mahanoy Ci
ty, Pa. 

PETKUS Vincas, 67 m., mirė 
Liepos 29, Springfield, 111. 

JEšMANTIENĖ Jieva, 61 nt, 
mirė Rugp. 2, Brooklyn, N.V. 

J. Žemantauskas 
U o t ą  r  a  a s  

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AŠENTURA 

•  i  - t  

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

DUOKIT SAVO ATLIEKAMUS AVALUS 
Jei dar pakenčiami api
plyšę batai, kuriais ga
lima nelaimingą Lietuvį 
karo pabėgėlį apdovano
ti, pasiuskit į Bendro 
Amerikos Lietuvių Fon
do sandėlį. Visai pras»-
tus siųsti neapsimokfe 
Perduokit savo kolonijo
je į surinkimą punktą, 
arba siųskit: 

United Lithuanian Relief Fund .of America Inc. Warehouse 
101 Grand Street Brooklyn 11, N. Y. 

\ 

MONCRSIF Taisymo' Daly«e 
Jųh Gaunat GERUMO VERTYBĘ 

Jūsų MONCRIEFT Pardavėjas' Jas Turf 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

VISOKIA APDRAUDA 
4 -Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- J* 

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

ir Apdraudos Agentūra. t it . 
F. -P. M U 110 LIS 

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
j 6606 Superior Ave. Cleveland . HEnderson 6729 • • 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laistę pažinę — ' ' ' *" 

Jungo nevilksim! „ • 4 
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Jei Ilgiau Taip Tęsis-
AR BELIKS KOKIE PĖDSAKAI KAD LIETUVOS ŽEMĖJE IL
GUS AMŽIUS GYVENO SENA KILNI LIETUVIU TAUTA? 

Rašo VAINIS DAINORAS Specialis laiškas Dirvai iš Švedijos. 

IŠGRIAUTI ISTORIŠKI 
PAMINKLAI KAUNE 

Aš užvardinau taip keistai šį 
straipsnį ir pats pajutau savyje 
pereinant šiurpo bangą kad, 
Dieve gink, tokios pranašystės 
nevirstų tikrove. Net ir di
džiau sis išgama savo tėvynei 
nedrystų to linkėti. Bet šią
dien "draugai", Amerikos Lie
tuviai komunistai, jųs savo tė
vų žemės duobkasiai, rimtai ap
sigalvokite kad grąžiąją dainų 
šąli Lietuvą, jusų ir musų tėvų 
žemę, jusų garbinami Maskvos 
"evangelistai", ašarotoje žemė
je "rojaus" kūrėjai, Lietuvą 
pradeda versti Mongoliška dy
kuma ir kiekvieną Lietuvišku
mo spindulėli šluoja masine kru
vina enkavedistų šluota. 

Mes girdime kad jus savo 
laikraščiuose šaukiate kad vi
sokie "naziai", tėvynę palikę 
apako ir nemato kad dabar 
Lietuva kvėpuoja "laisvu oru" 
ir joje kuriamas sotus gyveni
mas! 

štai kaip "atkuriama" tėvy
n ė  Į i i e t u v a !  P a s i g r o ž ė  k i t e ,  
"draugai", laikantieji rankose 
kastuvus (tą bjaurią Maskviš-
ką aklą propagandą)! Atkreip
kite apakusį savo dėmėsi į fak-

f tus! Į gyvus faktus, jusų 
draugų lupom kalbančius; 

Vilniaus radio pranešė kad 
Kaune. Karo Muziejaus sodne
lyje, kur jusų Amerikos Lietu
vių brolių paaukotas varpas 
vis skambino — 

"Skambėki per amžius 
vaikams Lietuvos; 

Tas laisvės nevertas 
kurs negina jos. . ."  

— tame štti sodnelyje Nežino
mo Kareivio kapas ir Nepri
klausomybės paminklas, kurs 
buvo pastatytas iš visų Lietu
vos žemės kampelių suvežtų 
akmenų, aplaistytų del tėvynės 
Laisvės kovotojų krauju, iš 
pamatų išgriauti. Tai pasa
kė jusų "draugai'4 patys per 
Vilniaus radio! Toliau. 

VARO PO SENOVEI 
1941 metų pavasarį, Maskva 

buvo užplanavus iš Lietuvos 
• išvežti 700,000 žmonių. Tai ne 

spėliojimas, bet kai Sovietų 
saugumas NKVD (slapta poli
cija) bėgo iš Lietuvos, ne visur 
spėjo sunaikinti savo doku
mentus. Štai to Maskvos įsa
kymo Lietuvos , Aukščiausiaijai 
Tarybai originalas Rusų kalba 
yra atspausdintas Archyvo pir
mame tome. Rusai kiauliniuo
se vagonuose spėjo išvežti per 
50 tūkstančių žmofiių (1941 
m. Birželio 13-17 dd.). Del ki
lusio karo kad nespėjo įvykdy
ti Lietuvių tautos išnaikinimo 
užmačių tai pilnutėliu tempu 
vykdo dabar galutiną tautos 
naikinimą. Ir dar Rusams ne
gana tautos . žmonių išnaikini
mo. Reikia Pabaltijiečius su
meškerioti ir užsienyje ir iš
naikinti. 

Kada Rusai antru kartu pa
vergė Pabaltijį, o tuo pačiu ir 
Lietuvą, jie pirmiausia griebė
si "misijos" parsigrąžinti pabė
gėlius iš Švedijos. Į Pabalti
jiečius pabėgėlius Sovietų pa
siuntinybė Švedijoje pradėjo 
siuntinėti • įvairius gražiais pa
žadais skebimus, kvietimus. 
Pagaliau Sovietų pasiuntinybė 

, paskelbė Švedų įvairiuose lai
kraščiuose didelius skelbimus į 

, pabėgėlius: Švedų, Rusų, Estų 
ir Latvių kalbomis (o Lietuvių 
kalba net skelbimo neįdėjo, nes 
matyt neatsirado iš Lietuvių 

nei vieno, išgamos kuris išver
stų jiems skelbimą). Iš laik
raščio imu Rusišką tekstą ir 
duodu jums vertim#, kaip% jis 
gražiai skamba: 

SKELBIMAS " 
"Sovietų Pasiuntinybė Švedi

joje praneša kad ėmėsi orga
nizuoti pristatyti į tėvynę vi
sus sovietų piliečius kurie .ran
dasi Švedijoje. 

"Tokiu atveju visi sdvietų 
piliečiai turi rinktis į susirin
kimo punktus Hągastrom (6 
km. nuo Gavle miesto), Lisma 
(netoli nuo Stuosta stoties), ar 
Sovietų konsulatan.... 

"... .Pasiuntinybė paaiškina 
kad SSSR vyriausybė užtikri
na kad visi bus grąžinti i sa
vo respublikas (Estiją, Latvi
ją, Lietuvą)." 

čia aš daviau to skelbimo 
svarbesnes" vietas. 

MAŽAI KAS APSIGAUNA 
Nors sovietų gražius paža

dus kiekvienas puikiai žino ką 
jie reiškia, bet vienas-kitas 
Pabaltijietis susigundė, pama
nydamas: "Juk dabar mano 
draugai gal nebe tokie korikai, 
aš niekuo nekaltas žmogus, jų 
draugas, važiuosiu tėvynėn*. o 
gal dar ir iškilsiu. 

Atsirado Švedijoje net vie
nas-kitas Lietuvis komunistas 
atbėgęs iš Vokietijos belaisvių 
stovyklos. Vienas Lietuvis iš 
Vokietijos belaisvių stovyklos 
buvo atbėgęs, kur jis buvo ka
linamas kaip komunistas ir 
garsios Praveniškių stovyklos 
(Lietuvoje) viršininkas, kur 
komunistų buvo nužudyta 400 
Lietuvių. Tie "pionieriai" iš 
Švedijos sumanė gryžti į Lie
tuvą. Niejas jų netrukdė: jie 
susirinko į Lisma stovyiklą, o 
iš ten išvyko į Lietuvą, kur 
taip pat tikėjosi padėti atsta
tyti sugriautą Lietuvą, kaip 
ktfmunistai per radio skelbia 
(ir tą pat skelbia apakę Ame
rikos Lietuviai komunistai). Ir 
nei vienas iš pabėgėlių Pabal
tijiečių , užtikrinti Sovietų pa
siuntinybės kad bus grąžinti j 
savo respublikas, nepatenka į 
jas. Visi tremiami į Rusijos 
gilumą į kankinių stovyklas, 
kur šimtai tūkstančių Pabalti
jiečių naujai jau sugabenta. 

GRYŽT ANTIE JI PATENKA 
Į NKVD NAGUS 

Bet likimas lėmė vienam-ki-
tam pasprukti po ilgo kentėji
mo vėl iš "rojaus". Taip ne
senai vienas Lietuvis ir vienas 
Latvis pabėgo iš Rusijos ir vėl 
gryžo į Švediją, iš kur jie kaip 
jau kartą pabėgėliai buvo iš
važiavę, t. y. "gryžę" savano

riais į savo tėvynėj " 
Štai jums duodame gyvą fa

ktą, ' štai jums, komunistai, 
žmogaus krauju įrašytas doku
mentas.. Tasai žmogus nuo 
žmonijos karo antru kartu pa
bėgo ir prisiglaudė Švedijoje. 
Štai jo> paties rašytas laiškas, 
kurį paimu iš Švedijos Lietu
vio leidžiamo laikraščio, kurio 
nr. 2 Svetur, atspausdinta: 

(Vietos nežymime. V.D.) 
Rugp. 1,1945 

"Ar gali*«pėti kas rašo ? Gal 
jau ne, nes 8 mėnesiai praėjo 
kai matėmės. 

"Geriau pradėsiu nuo tos die
nos kai su važiavom įtaigų sto
vy klon Lismoje. , 

"Lismon atvykom Lapk. 23, 
1944 vakare. Mus tuoj gerai 
aprengė. Musų kiekvienas ga
vo po 20 kronų. Niekas nieko 
blogo nemanėm. konsulo pa
žadai buvo geri ir gražus. 
Kiekvienas galėsiąs gryžti į 
savo namus ir gausiąs darbo 
pagal savo specialybę* Jis bu
vo labai malonus. 

"Lapk. 24 vakare mus išve
žė garlaiviu. Ten mums išda
vė maisto: dešros, obuolių, duo
nos, konservos ir kita. Kon
sulas atėjo prie laivo, atsisvei
kino su visais, ir 5 valandą po 
pietų išplaukėm iš Stockholmo. 

"Lapk. 25 vakare pasiekėm 
Suomijos miestą (Turku (Abo). 
Ten jau musų laukė trauki
nys, trys Suomių kareiviai ir 
vienas Rusų leitenantas. Su
pratom: bijota kad kuris mu
sų nepasiliktų Suomijoje. . 

"Lapk. 26 privažiavom Ru
sų sieną. Mus patikrino NK 
VD aiv buvom visi. Viborgan 
atvykom 11 valandą vakare, 
čia pamatėm tikrą Rusų veidą. 
Laukėm kad mus sutiks su mu
zika, o čia sutiko mus su au
tomatiniais šautuvais. Negaliu 
visko aprašyti. 

"Išvažiavom naktį. Tamsu. 
Miestas sugriautas. J?Jauru* 
Komanda rikiuotis, sargai ap
link ir veda mus gatvės vidu
riu stovyklon. čia vėl viskas 
aptverta spygliuotomis vielo
mis, sargai kas dvidešimtas 
metras, šalta, tamsu, nėra 
nėra šviesos. Tuojau įsakė 
mums atiduoti peilius kokius 
tik kas turėjo. Vėliau, nukirpo 
mums trumpai plaukus. Reiš
kia, NKVD paėmė mus SAVO 
žinion. > „ 

"Koridoriuose Ibuvo taip pat 
tamsu ir šalta. Turėjom gulė
ti ant plikų narų, sukaltų iš 
lentų. Stovykloje jau pirma 
musų buvo daugiau tūkstan
čio žmonių, daugiausia Rusų, 
kurie buvo paimti Suomių ne
laisvėn ir dabar grąžinti. 

"Lydimi šautuvais ginkluotų 

Milijoninis Karys Sugryžo iš Europos 

Corp. Almon N. Conger, iš Tacoma, Wash., buvo milijo
ninis iš eilės pargryžęs iš Europos po karo baigimo. Jį svei
kina Maj. Gen. Baaple, pasitikdamas sugryžtantį New Yorke, 
Queen Mary laivu. Jis turi kare atsižymėjimo ženklų. .[i; . ' • 'Ą i 

w ^ v,-. \.->r * • * 

Laiškai Kongreso ir Lietuviu Skubios Akcijos Reikale 
MISIJA VĖL TIESIA RANKA TARYBAI 

Atsižvelgiant j kritingą Lietuvos l(kfrną paskutinė
se lemiamose valandose, Amerikos Lietuvių Misijos va
dovybė vėl tiesia savo draugišką ranką Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybei, kviesdama i bendrą žygį Lie
tuvos laisvei ir nepriklausomybei ginti. 

Vardan didžiojo tikslo, vardan kenčiančių šimtų 
tūkstančių Lietuvos tremtinių Rusijos gilumoje, ir pa
bėgėlių Europos šalyse, vardan visų Amerikos Lietuvių 
kurie trokšta visų musų bendros veiklos, geistina butų 
kad A. L. Taryba šitą siūlymą priimtų. 

Chicago. III., Rugsėjo 25, 1945. 
Amcrkos Lietuvių Tarybai 
Chicago, 111. 

Amerikos Lietuvių Misija šiuomi siūlo Amerikos Lietuvių 
Tarybai pasitarti del bendros ir skubios akcijos Washingtone. 

Amerikos Lietuviu Misija šiuomi praneša Amerikos Lietu
vių Tarybai kad iš audiencijos su Undersecretary of State Dean 
Acheson ketvirtadienį, Rugsėjo 20, 1945, Amerikos Lietuviu 
Misija oficialiai patyrė kad Lietuvos nepriklausomybės byla ga
lima laimėti vien tik skubia akcija Washingtone ir kad akivaiz
doje dabartinės padėties rengimas kongreso Chicagoj arba kito
se pašalinėse, Lietuvių kolonijose Gruodžio mėnesį nesudarys 
lemiančios pagalbos Lietuvos laisvės kovoje. 

Taipgi pranešame kad viešbučio ir sales patogumus galima 
gauti Washinptone Spalių pabaigoj arba Lapkričio pradžioj ir 
kad mums draugingi Kougresmanai yra pasiryžę remti reika
lingą akciją. 

Kadangi ši akcija yra skubi, tat prašome pranešti mums 
bėgyje poros dienų — ar sutinkate šiuo reikalu su mumis pa
sitarti. 

Amerikos Lietuvių Misijos Ekzekutyvis Komitetas 
Antanas A. Olis, Al. G. Kumskis, P. J. žiuris 

K. S. Karpius, Juozas Tysliava. 

sargybų turėjome kasdien eiti 
dirbti. Valgis buvo toks bjau
rus kad iš pradžių atsisakėm 
valgyti. Duodavo du kartu per 
dieną. Rytą skystos kopūstų 
sriubos, vakare kopūstų ir ko
šės. Be to po 600 gramų juo
dos duonos kiekvienam. 

"Daugeliui musų jau antrą 
naktį pavogė čemodanus su vi
sais rūbais. Kai paskui suži
nojom, vagystės buvo daroma 
su žinia NKVD viršininkų, val
džiusių stovyklą. 

"Pat pirmomis dienomis A-
domas ir Petras (pavardžių nie
kur neminėsime jų giminių sau
gumo sumetimais.—V.D.) no
rėjo bėgti, nes visi pamatėm 
kur atsidūrėm. Aš juos atkal
bėjau; žinojau kad visas Suo
mijos pasienis buvo minuotas 
ir prikimštas kariuomenės. 

"Martynas gryžo namon ir 
Latvių apsaugon, nes jį visaip 
kiti užgaucUnejo ir norėjo api
plėšti. . , 

"Po penkių savaičių atvažia
vo Viborgo stovyklon dar trys 
pabėgėlių grupės iš Švedijos. 
Tarp jų buvo vienas-kitas Lat
vis ir Estas. Mums pasakė 
kad turim keltis į Kalininą, ir 
kad ten mus laikys tik dveje
tą savaičių*' Mes kaip kvailiai 
patikėjom. 

"Gruodžio 29 įvažiavom Le-
ningradan be jokios apsaugos. 
Su mumis buvo tiktai vienas 
kuris tvarkė musų popierius, 
čia turėjom laukti dvi dienas. 
Vaikščiojom po miestą visiškai 
laisvi ir tikrai pradėjom ma
nyti kad bus teisybė, kad mu
sų Kalinine ilgai nelaikys. 

"Gruodžio 31 išvažiavom ir 
Sausio 1, 1945 buvom Kalini
ne. Čia pernakvojom vienoje 
stovykloje, kurios sargybiniai 
giedojo tą pačią giesmą, girdi 
po dviejų-trijų savaičių busit 
laisvi. Bet jau kitą rytą nu
vedė mus 140-ton stovyklon ir 
patalpino jos trečion zonon. 
čia sužinojom visą tiesą, kad 
anksčiau 6 ar 7 savaičių musų 
neišleis. f' . • 

"Išpradžios stovykloje bu
vom apie 1500 žmonių: Rusų, 
Lenkų, Estų, Latvių ir čeko-
slovakų. Po mėnesio atsiuntė 
Besarabų. Lietuvių išviso bu
vom aš, Adomas, Martynas ir 
Petras. Buvo dar vienas iŠ 
Kauno, bet pavardės neatsime
nu; |is dirbo virtuvėje. 

"Rusus ištardė pirmuosius ir 
greitai paleido, nors ir ne vi
sus. Į namus -jų negrąžino, 
nusiuntė kur į darbus. Latvių 
mažai ką išleido, nusiuntė Kau
kazan ar stovykliniams dar
bams Azijoje. Kai \tą siuntė 
kasti kanalo' pnė Maskvos. 

(Pabaiga kitame num.) 

Atviras Laiškas 
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS 

PAREIGŪNAMS 

Jau pranešėt spaudoje kad Visuotinas Kongresas įvyks Chi
cago, 111. Gaila. Trumparegiškai pasirinkote vietą ir pritai-
kėt vien kongreso skelbėjų patogumui, nieko neatsižvelgdami 
nei į daugumos Lietuvių norus, ir ar politiniu atžvilgiu tikrai 
tinkama vieta. Gabaliauskas buvo pasiūlęs Washingtoną ir tam 
diduma Lietuvių, mano žiniomis, noriai pritarė, tačiau Jųs sa
votiškai kitais keliais nuėjote. 

• Jei jau ne Washingtoną tai reikėjo skirti maždaug centrinę 
vietą, į kurią delegatams iš kitų kolonijų butų buvę, proporcin
gai, arčidu bei patogiau suvažiuoti, o ne pataikauti vien tik Chi-
cagiečiams ir Tarybos centreliui. 

Toliau, Jųs kalbate apie "vieningumą", bet aš nematau jau 
pačioje pradžioje to vieningumo ženklų-dvasios. Kam ir ko
kiais sumetimais dar veidmainiauti? Kodėl, bent dviem mėne
siais prieš kongreso šaukimą, nesukvietėt visų patriotinių par
tijų vadus bei Įžymesnius veikėjus, kad vieningai susitarus jung
tinėmis pajiegomis butų šaukiamas Visuotinas Kongresas ir jam 
tiksliai išdirbama pamatiniai planai? To nepadarėt ir vėl nu
ėjote siaura užsispyrėlių politika. Todėl klausiu, ar galima ti
kėtis iš to tarybinio kongreso gražių bei gausingų pasekmių? 
Ar Jųs savo neapgalvotu nusistatymu suinteresuosite visus Lie
tuvius, ir ar sukviesite rinktiniausius, patriotiniai nusiteiku
sius iš visų kolonijų delegatus? Abejoju.... % 

Aš ne vienas taip galvoju ir tikiu, bet ir daugiima kitų Lie
tuvių, .tik deja, jie neturi drąsos pareikšti savo nuomonę. Tai
gi ištaisykite savo kreivus kelius ir takelius, kad musų kovos 
už pavergtos Lietuvos laisvę eitų tiesiu keliu. 

O gal man atsakysite kad: mes einame tiesiais keliais, 
"dirvininkai", "smetoninkai" ir kiti, prisidengę vieningumą 
skraiste, šmeižia mus, piktina visuomenę ir tikrenybėje jie vie
ningo veikimo nenori, nes nei neprašo (lyg jie butų ubagai) 
musų kad tuos "griešninkus" priimtume j Tarybą. 

Ar taip yra? Jei ištikrųjų panaši padėtis egzistuoja tai 
aš ir reikalauju vardan Dievo meilės, kad "teisingieji" ir "pa
smerktieji" bei "atsiskyrėliai" kuogreičiausia panaikintų tą ken
ksmingą tarpusavę kovą ir jungtinėmis visų Lietuvių pajiegomis 
šauktų Visuotiną Kongresą,. sujungtų fondus ir sukurtų vieną 
Autoritetą kovai už Lietuvos laisvę. 

KUNIGAS JONAS BAKŠYS. 

AUKOS AMERIKOS LIETUVIU MISIJAI 
šios aukos — iš Kovo mėnesio — kurios 

del komisijos nepridavimo aukotojų vardų lai
ku spaudai arba keliolikos nedapildytų aukoto
jų lapelių, po patikrinimo ir pertvarkymų sąra
šų, yra čia paskelbiamos. 

Visų šių aukotojų vardai buvo skaityti ir 
aukos raportuotos Amerikos Lietuvių Misijos 
laikytoje Lietuvių Konferencijoje, Washington, 
D. C., Kovo 24 d. 
Darius-Girenes Post. No. 271, American 

Region, Chicago, 111. 
Adv. Jos. J. Grish, Chicago 
J. P. Rakštis, Chicago 
Mary čiurinska, Kearny, N. J. 
SLA 7-tas Apskritys, Pittston, Pa. 
S." Cvirka, New Haven, Conn. 
Šv. Jono Draugija, Brpnx, N. Y. 
Mr. & Mrs. S. Tamkus ir A. J. Tamkus, 

Meriden, Conn. > 
Saldžiausios širdies V. Jėzaus Draugystė, 

Greenfield, Mass. 
Lithuanian Citizens Club, 

per S. Briedis, prez., Maspeth, N. Y. 
Mrs. Anna Marčiulionis ir 

Betty Kundrotas, Pittston, Pa. 
LVS 10-tas skyrius, per A. Shimkonis, 

Lawrence, Mass. 
Wiliam B. Prank, Yakima, Wash. 
A. Blažys, Worcester, Mass. ; 
Juozas ir Irena Leonaitis, Hartford, Ct. 
Jonas žemantauskas, Waterbury, Conn. 
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Frank Kučinskas, Chicago, 111. 
Mrs. H. Bendrick, Pittsburgh, Pa. 
Anna Mitchell, Grand Rapids, Mich. 
Alex K. Klimas. Minersville, Pa, 
Frank Norkonis, Wellsburg, W. Va. 
Rose Kašėta, Brooklyn, N. Y. 
F. Gudzevich, Worcester, Mass. 
Peter Katauskas, Worcester, Mass. 
Jurgis Palaima, Worcester, Mass. 
Marcelė Trumpaitis, Worcester. Mass. 
Mary Runckiutė, Buffalo, N. Y. 
E. Kučinskas, Kingston, Pa. 

Prisiuntė Pr. Pukas, 
iš Philadelphia, Pa., šių: 
Pranas Pukas, Philadelphia 
Jos. Matulionis, Philadelphia 
Mrs. Matačiunas, Philadelphia 

PASKIAUSIA PRISIŲSTOS AUKOS 
.IR PINIGAI Už LVS KNYGAS 

Julia Rastenienė, LVS 4-tas skyrius 
Nadas ir Julė Rasteniai, LVS duoklės 
Kun. James J. Shlikas, Sheboygan, Wis. 
J. M. Šaltenis, Chicago, III. 
P. J. žiuris, parvežė iš Worcester, Mass., šias 
aukas: 
A. Blažys 10.00 
Jurgis Lapinskas * 11.00 
Už kitas knygas 6.00 

5.00 
3.00 
2.00 

6.00 
3.0© 

10.00 
5.00 
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ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 
PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

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

1 knyga li 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija)' 

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

Timeless Lithuania' 
IYVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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Pranešimas Visuomenei 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga Leidžia Amerikos Lietuviams 
, * 

Didelę Lietuvių kalboje Knygą 
APIE 

= i Bolševiku ir Nazių Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 

Mmygm paveiksluota, apie 350 pttsL didume 
Per penkis metus Lietuva buvo nuo musų atskirta juodu, paslaptingu šydu, už kurio ėjosi baisiausia musų 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 baisenybes patys pergyveno — ir štai jų troškimas įsikūni

ja — Amerikos Lietuviams padaroma proga apie visa tai pas skaityti ir patirti 

ISITĖMYKIT KAD ŠI SVARBU VEIKALA PARAŠĖ _ 
i. 

Lietuvos Tremtiniai-Pabėgeliai 
• 

Parašė ne vienas, ne du, bet visa eilė žymiausių Lietuvos žurnalistų-laikraštininkų, kurie Liefcvoje 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. Petruiti) kankino, bet visus nespėjo 
užkankinti. Kurie išsislapstė nuo bolševikų, ir kurie sulaukė kitos, taip pat lygiai žiaurios teroristinės nazių okupacijos — 
kurie slapstėsi, dirbo Lietuvos požemyje, kovojo prieš naujus pavergėjus ir kurie, arba Vokiečių sugauti tapo ištremti Vokie
tijon, arba patys išbėgo į Vakarų Europą — kaip galėjo ir kur galėjo, kada atėjo antru kartu bolševikai Lietuvą okupuoti. 

Veikalas apima 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 — TEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME -- PLIKI FAKTAI, KARTI TEISYBĖ . . . . 

w Aukotoju, Prenumeratorių ir Rėmėjų Vardai Tilps Knygoje 
ši istorinė knyga leidžiama prenumeratos ię aukų keliu, taigi visuomenė prašoma prisidėti prie jos išleidimo parėmimo. Kvie
čiami visi knygų mėgėjai, veikėjai, profesionalai, draugijos, kuopos siųsti savo prenumeratas ir aukas. Visų kurie prisidės 
su kokia nors auka, vardai bus ispaudyti pačioje knygoje (ne priede, bet tiesiog knygoje), atminčiai visų jusų kurie dirbat už 
Lietuvos laisvę šiuo visu laikotarpiu. Stambesni aukotojai gaus daugiau negu vieną knygą, ir galės jas padovanoti savo ar
timiems draugams, giminėms ir kaimynams, kad visi galėtų aptipažinti, su iuo b'aisiuoju penkių, metų Lietuvos iaikotarpiu. 

Aukas ir užsakymus siųskit, įdėję pinigus ir aiškiai 
įrašę savo pilną vardą, adresą ir kiek pinigų siunčiat LVS. CENTRAS 

6820 Superior Avem|§ Cleveland % Ohio 

Kariai su Lietuvos Pabėgėliais 
LIETUVIAI KARIAI EUROPOJE ĮSIMY

LI IR GALI VESTI LIETUVAITES 

% s 

PIRMUTINIS TOKS 
TARPTAUTINIS NUOTIKgt 
ŠIO KARO METU * 

Vokietijoje ir Austrijoje pa
liktų Amerikos' karių padėtis 
komplikuojasi ir sudaro pačiai 
Amerikos vyriausybei galvosū
kio. Kaip tik Amerikos ka
riuomenė okupavo Vokietijos 
dali, kareiviams buvo uždraus
ta kalbėtis, draugautis ir palai
kyti ryšius su Vokiečiais kaipo 
nugalėtais priešais. 

Tas apėmė ir kareivių pa
žintis ir Įsimylėjimą j Vokie
taites. Draugavimo su Vokie
čiais draudimas pagaliau pri
siėjo atšaukti, nes buvo neįgy
vendinamas. Draugavimas už
simezgė', ir labiausia prasidėjo 
pažintys ir įsimylėjimai Vokie
taičių i Amerikos karius ir tas 
pat apsireiškė iš karių pusės. 

Bet tada paaiškėjo kad ka
riams uždrausta Vokietaites 
vesti. ' 

Tačiau, gamta atlieka savo. 
Paaiškėjo jau į tokį trumpą 
laiką kad Amerikos kariai tuoj 
pataps tėvais Vokietaičių kūdi
kių, nors jiems apsivesti už
drausta. 

Tas klausimas pasiekė auk
štąją kariuomenės vadovybę. 

Protestonai ir katalikai ka
pelionai kariuomenėje pradėjo 
daryti savo išvadas, kurios su
ėjo į tą punktą: 

"Jei vedybos tarp Amerikie
čio vaikino ir Vokietaitės mer
ginos perstato tikrą, nuoširdžią 
jų meilę, tuomet tas yra natu-
rališku įstatymu ir vedybos tu
ri buti leistinos". 

Amerikos spaudą, kuri labai 
seka Amerikos karių santikius 
su meiliškus ryšius su Vokie
taitėmis, praneša tik apie . vie
nas žinomas tarptautines ve
dybas kur Vokietijoje Ameri
kos karys Lietuvis vaikinas ap
sivedė — bet jis apsivedė su 
iš Lietuvos pabėgėle Lietuvai
te, su kuria susipažino pabėgė
liu stovykloje 300 mylių nuo 
P.erlino. 

šios Lietuvaitės likimas iš
sisprendė laimingai. Ji nebū
dama priešo šalies pilietė, bet 
Lietuvos, galėjo ištekėti už 
Amerikos kario Lietuvio. 

Juk panašių vedybų Ameri
kos piliečių su Australietėmis, 
su Islandietėmis, su Anglėmis 
per visą karo eigą buvo tūks
tančiai, ir tos kareivių žmone
lės, kitos su kūdikiais* kas mė
nesį vežamos į Ameriką. 

Jeigu kiti Lietuviai karei
viai, kurie nėra palikę čia savo 
mylimųjų Lietuvaičių, ten su
sipažinę su Lietuvos pabėgėlė
mis Lietuvaitėmis apsivestų su 
jomis, kokia tai butų didelė pa
galba toms geroms mergelėms, 
kurių visos yra pamokytos, ge
rai išauklėtos: jų vargai neži
nomame gyvenime Vokietijoje 
ar Austrijoje pasibaigtų. 

Lietuviai tėvai kurie turit 
sunus Vokietijoje ir Austrijo-

Paskirtas State Dept. 

Donald S. Russell, iš South 
Carolina, paskirtas Valstybės 
sekretoriaus padėjėju, kuomet 
to7e vietoje buvęs Dean Ache-
son pakeltas, į Undersecretary 
of State. 

je, kurie sueina su Lietuviais 
ir susipažysta su Lietuvaitėmis,, 
gavę laišką iš savo sunaus kad 
jis įsimylėjo į Lietuvaitę ir no
ri apsivesti ir parvežti jums 
marčią, skubiai suteikit jam 
palaiminimą ir patarkit apsi
vesti. 

Patirta kad jau ir daugiau 
Lietuvių karių apsivedė su 
Lietuvaitėmis ik! įaskiausių 
dienų. 

GRYŽO Iš EUROPOS 
LIETUVAITĖ WAC 

Matėsi sū Lietuvos 
Pabėgėliais* 

Maj. Albina H. Shimkus 

WORCESTER, Mass. — Lie
tuvaitė WAC, pasiekus Majoro 
laipsnio, YVorcesterietė Albina 
H. Shimkus, pargrvžo iš Euro
pos pabūti prie savo sergan
čios motinos, ir už tulo laiko 
gry.š atgal Europon. 

Apie jos sugryžimą aprašė 
Worcesterio laikraščiai, ir tal
pino jos atvaizdus. 

Maj. Shimkus tarp kitų savo 
įspūdžių papasakojo kaip ji 
turėjo progos dalyvauti pabė
gėlių Lietuvių stovyklos reng
toje iškilmėje, kas ją nepapras-
stai sujaudino, nes ji jautė ir 
suprato savo tautiečius, jų kal
bą ir jų iškilmės reikšmę. Pa
sakojo, niekas ją taip niekad 
nėra sujaudinę jos gyvenime 
kaip tas atsitikimas. Jai at
siskiriant, vargšai pabėgėliai 
norėjo įduoti jai atminčiai do
vanėles kokias tik kas galėjo. 

Nuo visos Lietuvių grupės 
ji gavo dovanų tautiškais rū
bais parengtą lėlę, kurią ji par
vežė savo motinai. 

Bendrai, apie Europos karo 
nuteriotų šalių ir žmonų liki
mą ji apsakė liūdnų dalykų, tu
rėdama progos visa tai maty
ti, nes ji tarnavo visą pereitą 
metą Gen. Eisenhowero divizi
joje kuri sugloboja karo nu
kentėjusius iš namų išstum
tus, pabėgėlius žmones. 

Ji vėl gryš į savo pareigas, 
kur padės dar daugiau pastan
gų pagelbėti^ Vokietijoje karo 
nukentėjusiems, išblaškytiems 
žmonėms, Vokiečiams ir ki
tiems. * 

Pažinus nelaimingų žmonių 
gyvenimą, Maj. Shimkus sako 
juos labai pamilo, supranta ir 
užjaučia jų nelaimę. Daugybė 
tų žmonių, sako, yra Europos 
šalių inteligentija, . ministrai, 
daktarai, mokytojai ir kitoki. 

Savo tarnybos pareigose ji 
turėjo progą nuskristi į Itali
ją, Romoje susitiko su . Britų 
ir Amerikos nariais ir ten ap
tarė platesnį subendrintą karo 
pabėgėlių ir išvarytų iš jų tė
vynių žmonių sugrąžinimą at
gal. Būryje su penkiais kitais 
Amerikiečiais jai buvo proga 
pasimatyti su Popiežium, kuris 
priėmė juos savo raštinėje ir 
turėjo neformalį pasikalbėji
mą. 

« Kuomet paskelbta Vokiečių 
pergalė ir karas baigsis Maj. 
Shimkus "radosi Paryžiuje ir 
matė kokiu neapsakomu džiau
gsmu Prancūzai atžymėjo ka
ro pabaigą. 

Plątinkit Dkv%! 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

MIRČIAI LYGUS GAIŠIMAS 
širdjf Geriąs brutalumas 

FPASKUTINIU metu mus iš Europos pasiekiančios ži-
J nios rodo kad Amerikiečių kariuomenė pagal įsaky

mus iš viršaus ar savo valia padeda bolševikams terori
zuoti Lietuvius pabėgėlius," o kai kuriais atvejais juos 
jiega grąžina į raudonųjų budelių rankas. 

lietuvių spaudoje jau skaitėme apie tai kaip Seli-
genstadt'o (Bavarijoje) stovyklos komendantas Rugsė
jo 3 paskelbė įsakymą, kuriuo buvo įžūliai užgauti apsi
ginti ir niekam pasiskųsti negalį Lietuviai pabėgėliai. 
Kiek stovyklos komendantas yra prisiuostęs Rusiško 
kvapelio, rodo ši jo įsakymo vieta: 

"The Lithuanian Committee has been spreading lies 
and propaganda against the Russians who are our Al
lies to keep the Lithuanian people from returning to 
their home country where they belong". 

Patyrę kad UNRRA pareigoms aukščiau minėtoje 
stovykloje yra komunistas, galime nesunkiai numanyti 
kame to stovvklos komendanto galvą apsukusio kvapo 
š a l t i n i s .  *  :  •  '  • * " ! i  

Sąryšyje su tuo betgi mums galutinai aiškėja Kon
greso atstovo Albino O'Konskio prieš kelias savaites pa
sakyti žodžiai: "Aš balsavau prieš UNRRA'i^ teikiamas 
finansines subsidijas, nes UNRRA tėra įrankis. Europai 
sukomunistinti". 

Žymiai baisesnis atsitikimas maždaug tuo pačiu 
metu, kaip liudininkų pasakojimas rodo, įvyko Neu-
stadt'o stovykloje, kame buvo apie 300 Lietuvių pabėgė
lių. Ten Amerikos kariuomenės dalinys nakties metu 
atvyko į Lietuvių stovyklą, sučiupo 50 Lietuvių ir prie
varta juos perdavė bolševikams. Apie šį įvykį Ameri
kos Lietuvių Misija painformavo State Department^, 
tačiau į budelių rankas atiduotų Lietuvos vaikų tatai, 

•deja, jau nebeišgelbės. Ir mes juos giliu susikaupimu te
galime įrašyti į ilgą ir be galo liūdną Lietuvos kankinių 
sąrašą. 

Kitas baisus pavyzdy! 
Sąryšyje su tuo yra vertas didžiausio dėmesio Ru

so archimandrito Mykolo laiškas iš Vokietijos, ištisai 
paduotas New Yorke Rusų emigrantų leidžiamo dien
raščio Rossija, Rugsėjo 19 numeryje. Tame laiške auk
štasis stačiatikių bažnyčios pareigoms nurodo kad Ame
rikiečiai visus juos (Rusus) laiko internavę, ir jie su 
pasibaisėjimu laukia dienos kada bus perduoti bolševi
kams. Charakteringa yra ši jo laiško vieta: 

"... Mes esame bejiegiai, beteisiai ir neturime jo
kių priemonių apsiginti. Nugalėti Vokiečiai nori kuo-
greičiausia musų atsikratyti ir todėl įduota mus Ameri
kiečiams kartais net kaip nusikaltėlius, o Amerikiečiai 
skuba mus perduoti bolševikams. Bolševikų rankose 
geriausiu atveju musų laukia greita mirtis, o blogiau
siu — lėta mirtis su kankinimais ir pasityčiojimais. Bra
tislavos (Čekoslovakijoje) grupės vardu (ten tie Rusai 
emigrantai gyveno prieš karą) mes įteikėme Regens-
burgo-Miuncheno srities Amerikos karo vadovybei me
morandumą, bet ji tuojau mums pareiškė kad esąs išlei
stas griežtas įsakymas visus Rusus neatidėliojamai iš
siųsti į Sovietų Sąjungos ribas." 

Greta kitų dalykų, tame laiškę nurodoma kad toje 
srityje esama daug Lietuvių, kurie irgi esą internuoti. 

Su žmoniškumu nesuderinamas elgesys 
PASISKAIČIUS tuos dokumentus, kurie, aiškus daly

kas, teatskleidžia dalį baisiosios tiesos, Amerikos oku
pacinė politika pabėgėlių atžvilgiu atrodo nepaaiškina
ma, jei ne aiškiai nusikalstama. Juk Amerikečiams ne
gali buti nežinoma kad bolševikams grąžintų asmenų 
neišvengiamai laukia sunkieji darbai ir mirtis. 

Iš kitos pusės, jie aiškiai sudaro politinių pabėgėlių 
kategoriją, kuriems ne tik tarptautinė teisė, bet ir pa
prasčiausi žmoniškumo dėsniai laiduoja prieglaudos tei
sę. Greta to, išskyrus labai nežymų naujųjų pabėgėlių 
iš Sovietų Sąjungos skaičių, jie net nėra Sovietų Sąjun 
gos piliečiai. • • 1 , » 

Kai prisimeni kaip Lietuva 1939 metais priglaudė, 
sušelpė ir leido laisvai išvažiuoti kelioms dešimtims tūk
stančių Lenkų pabėgėlių, nors toks Lietuvos- elgesys iš
šaukė Vokiečių ir Rusi,; niurnėjimą ir net grasinimus 
Lietuvos valdžiai del Vokietijos ir Rusijos priešų glo
bos, kai prisimeni kad tų dviejų milžinų grąsinimų ma
žutė Lietuva nepabojo ir neišdavė nei vieno Lenko nei 
Vokiečiams nei Rusams, Amerikiečių okupacinių orga
nų elgesys, ar jis yra pataikavimo bolševikams rezulta
tas, ar jis tėra paprastas su apsileidimu sumaišytas 
žiaurumas, sudaro aiškų nusikaltimą, už kurį kaltinin
kai turėtų atsakyti. 

. Bet ar išdrys kas, jiegai dominuojant ir teisingu
mui esant sutryptam, pakelti balsą už nelaimingų, nur 
plyšusių, išbadėjusių, visko netekusių ir paniekintų pa
bėgėlių nuskriaudimą? Ar išdrys kas šiądien tarti žo
dį už silpnuosius, nežiūrint kaip teisinga bebūtų jų by
la? ¥&rgu. 

Degamo skubumo reikalas 
Sito akivaizdoje, betgi, tuo didesnė, yra Amerikos 

Lietuvių pareiga dėti visas pastangas Lietuvių pabėgė
lių gyvybei išgelbėti ir jų buičiai pagerinti, rrieš šį 
degamo skubumo reikalą išblanksta visi kiti reikalai. 

Lietuvių pabėgėlių maltretavimo ir jų grąžinimo so
vietams atsitikimai turėtų buti stropiai registruojami ir 
pateikiami State Departmentui, Karo Bępartųientui, 
Baltiesiems Namams ir Kongresui. 

, Ii*tuv&i Vaduoti ^ąjųnga ir^Amerikos Lietuvių Ta-

Patiria jau su Kuo 
Turi Reikalą 

Paul Mallon rašo: 

Amerikos rašytojai kurie tu
ri dideles simpatijas interna
cionalizmui ir bendrai Rusijai 
dabar savo kasdieniniuose pra
nešimuose reiškia gilų apsivy
limą kad Molotovas neužsilei-
džia nei coliu pasiekimui kokių 
nors susitarimų ministrų kon
ferencijoje Londone. 

Tie rašytojai pirmieji prade
da pareikšti kad ta konferen
cija yra viskas nuo skilimo iki 
komedijų. Kiek aš suprantu 
iš jų rašymų, jie pradėjo nu
matyti kad Rusai daro dabar 
Europoje veik viską tai del ko 
mes įstojom į karą norėdami 
Nazius sulaikyti—tai yra tiš
ko surijimą. 

Tos jų žinios nesudarė jo
kios nuostabos Washingtone. 
Amerikos vyriausybės nariai 
nedaug ko daugiau iš Rusijos 
tikrumoje ir tikėjosi. 

Londono taryba nutraukė 
tuos klausimus iš abstraktinės 
buities sąjungininkų propagan
dos tiesioginiam panaudojimui, 
ir patyrė kad tas yra tuščia. 
Maskva kalbėjo apie "demo

kratiją" Rumanijai, nors tu
rėjo mintyje hegomoniją ant 
.1 os. Kai Londono taryba pa
sikėsino tą klausimą pritaiky
ti praktikoje, pasirodė aišku 
ir tiems kurię norėjo buti akli 
kad kalbama apie priešingus 
dalykus. 

Dabar mes tik pradedam iš-
fasti kokios politikos, laikytis 
patirdami su kuo mes susidu
riam. ' 

t vh-
Holandijoje Išžudyta 

107,000 Žydif 
Iš Holandijos praneša Ame

rikos spaudai kad iš 140,000 
žydų prieš karą gyvenusių Ho
landijoje, suvirs 107,000 išžu
dyta arba mirė Vokietijos dar
bo stovyklose šio karo metu. 

r t t 

VON WIEGAND iš Hadrido 
rašydamas pažymi kad keturi 
mėnesiai po karo pabaigos, 
Vokietija atsidurus didžiausia
me pavojuje visiškos socialės 
suirutės ir aišfkaus sugriuvimo 
priežiūroje netvarkiai vedamų 
civilių administracijų, uždėtų 
keturių skirtingų militariškų 
okupacijų ir nesutarimo tarp 
pačių sąjunginingų. Vokietijos 
kontroliavimo atžvilgiu. 

Visi pranešimai sutinka kad 
jei Vokietijos socialė ir ekono
minė buitis grius tas chaosas 
apims Lenkiją, Austriją, Ven
griją, Holandiją, Prancūziją, 
Daniją ir net Šveicariją, ir 
sugriaus visus alijantų tai
kos ir atstatymo planus. 

ryba šia kryptimi jau*yra padariusios žygių, bet to dar 
negana, ir pabėgėlių gelbėjimo akcija turi buti varoma 
priekin tol kol atitinkamų organų nebus pateikta tikra 
garantija kad elementarios tarptautinės teisės taisyk
lės pabėgėlių atžvilgiu nebus sauvališkai laužomos ir 
kad jų gyvybė nebus brutaliu budu statoma į pavojų. 

Neleiskime komunistams išniekinti humanitarinės 
misijos 

Pirmoje eilėje turėtų buti pareikalauta kad Lietu
vių pabėgėlių reikalams tvarkyti UNRRA apkirtų ko
munistų agentų, kaip tai atsitiko Seligenstadt'o stovyk
loje, o butų skiriami lojalus Amerikiečiai, jei galima, Lie
tuvių kilmės. Toliau, Amerikos okupacinė kariuomenė, 
kai jos žinion yra pavestos Lietuvių pabėgėlių stovyk
los,, turėtų buti aprūpinta užtektinu skaičium Lietuvių 
kilmės Amerikečių, kurie ne tik atjaustų savo senosios 
tėvynės vaikų vargus, bet ir mokėdami Lietuvių kalbos, 
galėtų sklandžiai tvarkyti visus bėgamuosius reikalus. 
Mes turime daug tie tuvių karių pasižymėjusių kauty
nėse ir Amerikos vyriausybės apdovanotų pasižymėji
mo ženklais už narsumą. Kaip tėvynės tarnyboje pasi
žymėję kariai, jie, be abejo, turi pilną Amerikos vyriau
sybės pasitikėjimą. Daugelis jų tikrai sutiktų užimti 
atitinkamas vietas karinėje Amerikos užimtos Europos 
dalies administracijoje. Kas labiau negu jie tiktų Lie
tuvių pabėgėlių stovyklų karinei priežiūrai? Ię kas 
daugiau negu jie galėtų parodyti gailestingumo ir su
pratimo šiuo gyvybinės svarbos atsitikimu? 

Todėl tai ryžkimės ir veikime. Nelaimingų Lietu
vių balsas šaukiasi musų ir mums primena kad gaiši
mas šiuo atveju reiškia mirtį. 

Gyvenimas Šveicarijoje Karui Pasibaigus 
SPECIALIAI DIRVAI Iš ŠVEICARIJOS# 

PAGAILĖK, VIEŠPATIE!... 
Pagailėk, Viešpatie, Lietuvos krašto, 
$Cur tiek vargo, kovų ir kančios. 
Niekad tie kryžiai nesutilps į raštą, 
Kiek mes išgėrėm taurės karčios. 

Kiek musų kuną priplakė botagais, 
Kiek diržų išrėžė iš pečių! 
Kiek mus išvartė arm otų noragais, 
Ir kiek puoJė vilkų draskančių. 

Į 
Kiek pritupde kapčių, tiekomis smaiglį 
Kiek mus graužė svetimas vėžys! 
By tų raupai, vakarų votys baigė, 
Kiek rijo Sibiro garvežys. 

Bet, Viepatie, mes gyvais vis išlikom 
Gauruotais pečiais, akmens valia f 
Veržėmės iš gaujų,, puolančiu klikai. 
Ir tik Tau pasiguodėm dalia. 

Ten prie altorių, ar kalnų aukurų, 
Kniubojo ir kniubo šešėliai 
Tiek metų glaudžiamės prie Rankų gerų, 
Nepagailėk mums aušružėlės. 

KARO PABAIGOS 
ATŽYMĖJIMAS 

Kelis sekmadienius iš eiles 
Šveicarijos sostinės namų fa
sadai buvo papuošti margomis 
vėliavomis. Nors Šveicarija ir 
šio karo metu išliko įvykių 
tiesioginiai nepaliesta, bet ka
ro pabaiga čia buvo paminėta 
atitinkamomis iškilmėmis. 

Kai pasklido žinia apie Vo
kietijos sugriuvimą, gatvėmis 
pasipylė tūkstantinės minios. 
Apsikaišę vėliavėlėmis, dai
nuodami, žmonės ėmė triukš
mingai reikšti savo^ džiaugsmą. 
Malonu buvo matyti kad Ber
no gyventojai dažniausia vaik
ščiojo prisisegę Amerikos dry-
žėtą ir žvaigždėtą vėliavą. A-
merikos vardas yra nepapras
tai populiarus taip pat Alpių 
kalnų gyventojų tarpe. 

Šveicarija jau kelis šimtme
čius veda neutralinę politiką. 
Praktikoje tai reiškia kad švei-
cariečių vyriausybė laikosi 
nuošaliai nuo svetimų valsty
bių konfliktų ir nesideda į jo
kias politines bei karines koa
licijas. Šveicarija kai kada 
vadinama Alpių budėtoja. Be 
abejojimo, modernine technika 
žymia dalimi sumažino strate
ginę kalnų reikšmę. Bet vis 
dėlto Šveicarijai dar dabar ten
ka tam tikras karinis vaid
muo, nes jos teritorija šliejasi 
net prie keturių valstybių kryž
kelės — Prancūzijos, Italijos, 
Austrijos ir Vokietijos. 

Kilus antrajam karui, Švei
carija tuojau pat paskelbė vi
suotiną mobilizaciją. Per vi
są karą, beveik šešis metus, 
tūkstančiai vyrų saugojo val
stybės, sienas. Keli^_ kartus 
kraštas išgverto fcritiskus mo
mentus, nes turėta pagrindo 
baimintis kad Hitleris neduo
tų įsakymo užpulti Šveicariją, 
kaip jo pulkai užpuolė visą ei
lę kitų valstybių. Betgi karas 
ir šį kartą Šveicarijai pasibai
gė laimingai. Todėl galima 
buvo pradėti kariuomenės de
mobilizaciją. 

KARO VADO ATSISTATY
DINIMAS 

Ypač įspūdingos iškilmės bu
vo surengtos kai Rugpjučio 
mėnesį atsistatydino Generolas 
Guisan. Šveicarijoje veikia vi
suotinė kareiviavimo prievolė. 
Kiekvienas sveikas vyras pri
valo ir taikos metu stoti į ka
riuomenę. Pati kariuomenės 
organizacija sutvarkyta milici
jos pagrindais. Vyrai gauna į 
rankas šautuvą, su kuriuo jau 
nebesiskiria iki 60 metų am
žiaus. Kai lankaisi į šveica-
riečių butus, visur matai gar
bingoje vietoje pakabintą ka
rinį šautuvą. Pavojaus valan
doje vyrai turi rinkti į savo 
dalinius tėvynės ginti. 

Pastovios kariuomenės Čia 
neturima, lygiu budu kadrinių 
karininkų ir puskarininkių lai-

Pakelk, o Viešpatie, savo šventą 
• Virš Lietuvos vartų uždarų 

Laisvės raktui sopulių teužtenka — 
Paleisk mus,... — iš siaubuno nasrų. . 

* Marija Aukštfitte. 

koma tiktai tiek kiek reikia 
naujokų apmokymui bei štabo 
darbams. Aukščiausias laips
nis kurį karininkas taikos me
tu gali išsitarnauti, yra pulki
ninkas. Tik visuotinės mobi
lizacijos atveju parliamentas 
išrenka generolą, kuris eina 
kariuomenės vado pareigas. 
Pavojui praėjus, generolas vėl 
grąžina savo įgaliojimus par-
liamentui. Tose iškilmėse man 
teko dalyvauti. Įspūdis buvo 
tikrai didingas, kai visų kari
nių vienetų vėliavos buvo ne
šamos į parliamento rumus. 

BĖDA ČIA SU MAISTU 
Faktiškai karas Europoje 

pasibaigė, tačiau net ir Švei
carija turi dar kovoti su dide
liais sunkumais, nepaisant to 
kad ji liko karo nenuteriota. 
Blogiausia padėtis yra maisto 
aprūpinime, čia beveik visi 
produktai gaunami tiktai pa
gal kortelės. Iš masinio var
tojimo reikmenų neracionuoti 
tėra vaisiai, daržovės ir bulvės. 
O šiaip visi kiti produktai ga
lima pirkti tik ribotais kie
kiais. Pav., duonos gaunama 
per dieną 200 gramų, mėsos 
per mėnesį vidutiniškai 1,000 
gramų, sviesto bei kitokių rie
balų 400 gramų, kiaušiniu — 
du per mėnesį, ir tt. 

Kaip matote, maisto kiekiai 
nėra dideli. Užtat maitinamės 
daugiausia bulvėmis ir daržo
vėmis. 

Nesunku įsivaizduoti kad 
Lietuvio, pripratusio prie mė
sos, sviesto ir lašinių, toks 
maistas perdaug nevilioja. Bet 
visada atsimename kad tūks
tančiai musų tautiečių gyvena 
dar blogiau. Ypač žiemą tu
rėsime Šveicarijoje daug. ko 
pakelti. Butuose reikės šalti, 
nes kuro žiemai teduoda tiktai 
apie 10 nuoš. normalaus kiekio. 
Betgi rustauti prieš likimą ne
dera. Svarbu išgyventi šiuos 
sunkius laikus ir ruoštis tai va
landai kai Tėvynė Lietuva ga
lės nusikratyti svetimais oku
pantais ir vėl pradės laisvą gy
venimą. 

Stebėdamas mažos Šveicari
jos gyvenimą, jgauni dar di
desnį pasitikėjimą jog mažų 
valstybių vargai tėra pereina
mo pobūdžio. Tuos pareina
mus vargus iškentės ir Lietu
vių tauta. 

Df. A. Goštautas. 

VOKIETIJOJE ŽINO 
APIE LVS 

Lietuvai Vaduoti Sąjungo# 
vardas plinta tarp .Vokietijoje 
ir Austrijoje gyvenančių Lie
tuvių pabėgėlių ir jie bei jų 
komitetai stengiasi su LVS su
sisiekti visais galimais budais. 

Vienas pabėgėlis dar iš ki
tos pabėgėlių stovyklos Vokie
tijoje, apie kurią iki šiol ne
buvo žinoma, raįo, tarp kita 
ko: 

"Mes labai esam laimingi 
kad Amerika išvadavo jnus iš 
Vokiečių vargi jos ir kad musų 
tautiečiai Lietuviai savo krau
ju ir rankom prie to prisidė
jo. Gal Dievas duos kad ir to
liau Amerikos Lietuviai prisi
dės prie to kad musų tėvynė 
taptų laisva ir nepriklausoma, 
kaip buvo iki 1940 metų. 

"Aš esu iš Kauno. Vokieti
joje gyvenu virš dviejų metų. 
Ką čia teko pergyventi karo 
metu sunku beišpasakoti. Da
bartiniu laiku dirbu Ameriko
nų virtuvėj už valgį, kuris Vo
kietijoje yra svarbiausias da
lykas. 

"Man labai įdomu kaip sto
vi Lietuvių reikalai Ameriko
je ir kas apie Lietuvą rašoma. 
Kaip aš sužinojau, Amerikoje 
yra susidarius Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga, Cleveland 3, Ohio. 
Gal pasiseks per ją gauti laik
raščių. Kai bus galima, noriu 
su Lietuvai Vąduoti Sąjunga 
pasikeisti žiniomis. Bučiau la
bai patenkintas jei gaučiau iš 
Amerikos nors kokį Lietuviš
ką laikraštį. Steponas." 

Iš AMERIKOS bus siunčia
ma Europos karo nualintoms 
šalims bulvės, kurių šymet nu
matoma čia bus perviršis 50 
iki 60 milijonų bušelių. 

•PIRMO Pasaulinio karo už-
juriuose kritę Amerikos karei
viai nebuvo palikti svetimoje 
žemėje, jeigu tik artimi gimi
nės pageidavo kad jie butų 
parvežti palaidojimui Ameri-

EimOPOJE BAIMĖ 
A- BOMBOS 

Kaip tuli Amerikos kores
pondentai iš Europos praneša, 
Europos žmonės bendrai laiko 
Amerikos atominę bombą di
deliu blogu. 

Nelaiminga buvo ta diena 
istorijoje ir žmonijai ant šios 
planetos kuomet buvo susekta 
gamtos arsenalo paslaptis ir 
išrasta atominė bomba. 

Tokie tai atbalsiai Ameri
kos korespondentų girdimi fi
losofų, mokytojų ir mokslinin
kų rateliuose, po to kaip pa
aiškėjo kad žmogus atsiekė 
savo fantastiško atominės jie-
gos pajungimo sapno. 

Atominė bomba yra aukš
čiausias laipsnis jiegos, galy
bės ir spėkos. 

Į Ameriką dabar žiūrima 
kaip į visuotinę galybę, jiegą. 

Amerikos balso, sako, toliau 
neklausys kaip aukšto morali
nio balso, bet kaip baisios ga
lybės ir didelės jiegos. 

Nežiūrint to, prideda vienas 
rašytojas, randasi ambicingų 
žmonių ir tautų kurios pavy
di mums tos jiegos ir kuriejš 
stengsis įgyti tą jiegą atradi
mu ar kitaip. 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRAŠO 
JUMS APIE LIETUVIU SKAUDŽIUS PERGYVENIMUS 

Dirvos Redakcija skelbia iši kiol gautas aukas pabėgėliu bendradarbių fondai 
Rašytojai Pranei Lapienei pradėjus aukas, 

Dirvos bendradarbiams Europoje paremti už jų 
rašymą Dirvai tų įdomių raštų kurie telpa sa
vaitė iš savaitės, jau gauta šios aukos: 

- v A* Jfc'fr. Sa«2r. 

Pranė Lapienė, Stony Brook, N. Y. $5.00 
lonas Verbela, Geneva, Ohio * 10.00 
A. B. Barto, Cleveland, Ohio 10.00 
A. J. Kudzius, Detroit, Mich. 10.00 
L. B. Yatsko, Pittsburgh, Pa. 5.00 
Jer. A. Urbonas, Dayton, Ohio, 5.00 
K. Wengras, Altoona, Pa. 5.00 
Eleonora Sutkus, Chicago, 111. 5.00 
Alekas Banys, Cleveland, O. 5.0Q 
|>ank Vaičiulis, Chicago, 111. 5.00 
Mrs. Anna Alger, Cleveland, O. 5.00 
Mr. & Mrs. St. Wogulis, St. Charles, 111. 5.00 
jWrs, Michalina Makaritis, St. Charles, 111. 5.00 
į. Shimanauskas, Kenosha, Wis. 5.00 
Henrikas Boiko, Boston, Mass. 5.00 
Frank Tish'kins, Bethel, Conn. . 3.00 
Elzbieta Valukienė, Van Dyke, Jtfich. 2.00 
P. .Žilinskas, |/>s Angeles, Calif, 

I Mxit: 

Kristopas žemaitis,. Philadelphia., Pa. 
Elz. U. Truskauskiene, Torringt^n» rCt. 
J. Plečkaitis, Aliquippa, Pa. ** 
Vincent Borey, Irvington, N. J. " 
Jonas Klimavičius, Foxcroft, Me; 
Agota Aushra, Hollywood, Fla. 
John F. .Baltramaitis, Brooklyn, N, Y. 
Vincent Chingo, Ashland, Wis. 
Marija Aukštaitė, Montreal, Kanada 
Chas. Wosilus, Plainsville, Pa. 
K. New Britain, Conn. 

too 
1.00 
1.00 
koo 
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1.00 
1.00 
**>0 
>.00 
1.00 

KAS DAUGIAU? 
4 Jeigij jusų aukos dar nėra šiarilę fonde, pa
sirūpinkit atsiųsti, prisidėkit prie parėmimo Die
vai rašančiųjų, kurie apteikia mus taip svarbio
mis žiriomis ir raštais apie Lietuvą. 

Tam tikslui aukas siųsdami rašykit: 

DIRVOS REDAKCIJA 
6820 Superior Ave. €Jev- % 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 
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. * <  M a n  t e k o  g e r a  p o z i c i j a  
Vakare gavome įsakymą užimti užmuštųjų 

ir sužeistųjų vietas. Mane su penkiais karei
viais paskyrė eiti Į žvalgybą musų kuopos pry-
šakyje. Mes tuojau išėjome, o paskui mus ėjo 
visa kuopa, išsitiesus į grandinę. Priėjus mums 
prie vieno vienkiemio, išėjo moteriškė, kuri verk
dama mums tarė: . .. 

— Kam jus einat į tą prapulties vietą!? 
Ten jusų jau labai daug žuvo. Ir jie buvo to
kie drąsuoliai kaip ir jųs. žuvo jusų draugai, 
žūsite ir jųs. 

— Jeigu mes bijosime pražūties, — tariau 
aš jai, — tai musų tėvynė bus priešų pavergta,. 
Mes, nežiūrėdami kraujo praliejimo, turime eiti 
ginti savo tėvynės ir iškovoti visiems laisvę. 

Nuėję apie 200 žingsnių nuo to vienkiemio, 
prie nedidelio upelio, pakrantėje, užėmėme po 
zicijas. Upelis buvo apaugęs smulkiais medžiais 
ir stambiais ąžuolais. Už upelio buvo matyti 
kaimas, kuris buvo pilnas bolševikų, Pakrantė
je buvo bolševikų pozicijos, kurias mes labai 
gerai matėme. Man pasitaikė užimti poziciją 
prie storo dvišakio ąžuolą, per kurį negalėjo 
pereiti šautuvo kulipka. Aš galėjau stovėti 
stačias ir žiūrėti, kur yra bolševikai. 

Priešais buvo matyti naujas, nebaigtas sta
tyti namas. Lange kyšojo sunkusis kulkosvai
dis. šalia jo dažnai pasirodydavo bolševiko gal
va. Jis pro žiuroną žiūrėdavo j musų pusę. Iš 
pradžios bolševikai musų nešaudė, gal todėl kad 
musų linijos buvo labai retos. Kareivis nuo ka
reivio buvo gana toli. Aš, kai tiktai pasirody
davo prie kulkosvaidžio bolševikas, tuojau j ji 
šaudžiau ir tuo budu trukdžiau veikti priešo 
kulkosvaidžiui. .Bolševikai, pajutę, iš kur juos 
apšaudo, nukreipė į mus smarkią ugnį: Susi-
saudymas ilgai truko. 

Mes gavome įsakymą atsitraukti prie mie
stelio į geresnius apkasus. Pasirodė, priešas 
taip pat atsitraukė. Musų žvalgybai išaiškinus 
kad tame kaime nėra bolševikų, mes gavome 
įsakymą užimti kaimą. 

Paėmiau karo grobį 
Po šių įvykių mes žygiavome prie sienos, 

kol pagaliau, priėję prie Suvieku kaimo (Imbra
do vai., Zarasų aps.), vėl susitikome priešą. 
Kaimas buvo Rusų apgyventas, čia mes ga
vome naujus drabužius. Tai buvo Birželio mėn. 
1 dieną. 

Greitu laiku buvome bolševikų užpulti ir, 
pasimušę apie dvi dienas, gavome atsitraukti, 
nes musų buvo mažesnės jėgos. Mes apsisto
jome tarp dviejų ežerų. 

Musų ketvirtą burį pasiuntė j vieną Rusų 
gyvenamą kaimą. Iš čia aš su penkiais karei
viais išėjau į žvalgybą \ Gaidiškių dvarą. Dvare 
buvo keturi bolševikų telefonistai. Jiems, ma
tyti, kažkas pranešė kad mes ateiname, nes, 
pasiėmę pastotę, savais keliais nudardėjo. At
sisveikindami mes juos dar apšaudėme. Vienas 
musų kareivis šešlauskas, tarnavęs Rusų kariuo
menėje, manęs nesiklausdamas, net per du kai
mus palydėjo, visą laiką juos apšaudydamas. Tą 
dieną mes daugiau bolševikų nesutikome ir gry-
žome atgal prie savo kuopos, šešlauskas gryžo 
tiktai naktį. 

Musų būrys, sargybomis apsistatęs, ramiai 
miegojo. Saulei tekant atbėgo sargybinis, pra
nešdamas kad paežerėje girdėti smarkus šaudy
mas. Mes pašokome ant gyvų kojų ir, išbėgę 
iš buto, pamatėme kad musų kareiviai jau toli 
yra nubėgę ir priešas jau nebetoli mus — gali 
mus apsiausti. Mes priešą dar iš šono apšaudė
me, bet tai nieko negelbėjo. Tačiau išvadavome 
iš bolševikų nelaisvės musų viršilą. 

Kaimas, kuriame sustojome, taip pat -buvo 
Rusų gyvenimas. Jie, nenorėdami mums duoti 
pastočių, visi išsislapstė. Mes neturėjome kuo 
išvežti šovinių. Be to, aš buvau surinkęs apie 
15 Rusiškų šautuvų, kuriuos buvo palikę bolše
vikai, vieną balną ir armoniką. Man buvo gaila 
visą šį turtą palikti priešams. Nuėjau į tvartą 
ir pradėjau kinkyti arklį. Tada atsirado ir sa
vininkas ir ėmė mane barti, sakydamas kad aš 
neturįs teisės imti jo arklio. 

— Greičiau, be kalbų, kinkyk arklį, nes aš 
pavartosiu prieš tave ginklą! — surikau aš Ru
sui. šeimininkas, išsigandęs, bematant pakinkė 
arklį, ir mes greit išvykome iš kaimo. Kiti ka
reiviai iš to kaimo jau buvo išbėgę, ir aš tiktai 
su atimtu turtu ir viršila važiavau prie ^avųjų. 
Viršila buvo labai pavargęs ir išsigandęs. Pa
kelyje bolševikai mus apšaudė bet aš, atsigulęs 
į vežimą, atsišaudžiau, nes bijojau patekti į 
nelaisvę. Mano vežikas visa gerkle šaukė ^ad 
mes dabar jau tikrai esame pražuvę. 

— Tu man tokių žodžių nesakyk, nes be
matant gausi į sprandą, — šuktelėjau aš jam. 
— Tavo dalykas tikto* važiuoti. 

štabe 

F. J. Bagočius ir SLA Konversija 

Pataikiau į septintą kuopą, kuri jau buvo 
apkasuose ir pasiruošusi atremti bolševikus. Kuo
pas vadas, pamatęs mano grobį, mane pagyrė. 
Aš iš bataliono vado gavau įsakymą laikinai 
pasilikti prie septintos kuopos, kol susirinks ir 
susitvarkys mano ketvirtoji kuopa. Bataliono 
vadas taip pat mane pagyre už' surinktus ir at
vežtus šautuvus. 

Musų būrys prie septintos kuopos išbuvo 
trys dienas. Iš visos kuopos tuomet pražuvo 
penki kareiviai. Trys, kaip matyti, buvo už
mušti, o du pateko į nelaisvę. 

Pasimušę keturias dienas, pralaužėme bol
ševikų frontą ir vėl ėjome pirmyn iki Suvieku 
kaimo, šioje vietoje mušėmės apie dvi savaites. 

žaizdę ir troškulio kankinamas 
Birželio 13 dieną aš su penkiais kareiviais 

išėjau žvalgybon. Ėjome į pamiškę. Netoli 
nuo Suvieku kaimo buvo nedidelis miškas, o 
netoli to miško nemažas kalnelis, kurį mes pe
rėjome. Mums perėjus kalnelį, bematant išsi
pylė iš kaimo bolševikų grandinė, kuri pradėjo 
mus apšaudyti. Tada mums teko bėgti prieš 
tą kalnelį. Toks žygis mums buvo labai pavo
jingas, nes mes priešui buvome labai gerai ma 
tomi. Aš daviau įsakymą pulti į griovius ir 
šliaužti prieš kalną pilvais. Mano kareiviai ėmė 
bėgti nurodyta kryptimi. 

Neatsilikdamas nuo jų, bėgau ir aš. Bešo
kant man per griovį, kažkas dunkstelėjo į kairį 
petį ir išmetė mano ranką aukštyn. Pajutau 
kad esu sužeistas, tik nežinojau, kur, nes ir 
skausmo dar nejaučiau. Bėgdamas nespėdavau 
spiauti, kaip man rodėsi, seilių, kurių burnoje 
ėmė daug rinktis. 

Pribėgus mums arčiau miško, pavojaus jau 
nebebuvo, ir mes kiek apsistojome. Tada spio-
vau sau į delną, žiuriu — kraujas. Tik tuomet 
nusigandau ir pajutau skausmą. 

Ant kaklo turėjau užkabintus trys kaspinus 
su šoviniais. Nuėmiau juos ir pasidarė kiek 
lengviau bet užtat mane pradėjo troškinti, o 
vandens niekur aplinkui nesimatė. Ir sužeis
tos rankos pradėjau nebevaldyti, ties kulipka 
buvo perlindus per petį. 

Pagaliau labai suspaudė skausmas, ir aš 
kritau į tą duobę kurioje jieškojau vandens. At
sipeikėjęs pajutau dar didesnį troškulį. Diena 
buvo miglota, ir ant žolės buvo rasa. Aš ėmiau 
tą rasą laižyti bet tai mano troškulio nelengvino 
Ir troškulys, ir skausmas vis didėjo. Jau sun 
ku buvo ir bejudėti. 

— Nejaugi aš čia ir mirsiu? Nejaugi ma
no kūnas liks miške žvėrims arbo šunims? — 
neramiai ėmiau galvoti. 

Nudėjau dar vieną priešą 
Staiga pamačiau priėjusį prie manęs mano 

gerą draugą savanorį Juozą Vitkauską iš Mari
jampolės miesto. 

— Einame, Antanai! — sako jis man. — 
Tu esi sužeistas, ir aš esu sužeistas \ kairę koją 
bet šiaip taip pasiremdamas dar galiu eiti ir 
pareisiu į savo frontą. 

— O aš nebepareisiu, nes labai blogai jau
čiuosi, — tariau aš. — O kas Čia tau dar per 
nelaimė? — klausiu aš jo, staiga pamatęs kac 
jo dešinysis šovinynas sudraskytas. 

— Jėzus Marija! Ir čia man žaizda! — su
šuko Vitkauskas, pažiūrėjęs į savo dešinį šoną 
ir pamatęs kitą žaizdą. 

Tai taręs, jis mane paleido, ir aš sukri tau 
ir palikau begulįs, o jis nusviduliavo musų fron
to link. Tame miške man begulint, ir skausmas 
bei troškulys Dievo apžiurę j imu ėmė mažėti. Tik 
kad vis nesiliovė kraujas iš burnos bėgęs. Jau 
maniau šiaip taip ir į savo frontą eiti. 

Tuo metu pamačiau nuo kaimo einančius 
du bolševikus. Juos pamatęs, taip susijaudinau 
kad net skausmą pamiršau. Prisiminiau kad 
jie sužeistųjų neima į nelaisvę, o aš taip norė
jau gyventi, nors gal ir be rankos turėsiu palik
ti. Priėjus jiems visai arti manęs, sumaniau 
šauti ir išgąsdinti kad pabėgtų. Jie manęs ne
matė, nes aš gulėjau žolėtoje duobėje. Paėmiau 
dešine ranka šautuvą, šiek tiek pataikiau ir pa
leidau šuvį. Vienas bolševikas apsisukęs ban
dė bėgti bet, pažengęs keletą žingsnių, krito 
aukštielninkas. Pasirodo, jam kliuvo mano pa
siųsta kulipka. Antras pasileido prie savųjų. 
Aš norėjau sužeistą apžiūrėti, bet neturėjau jė
gų pas jį nueiti. 

Ir savieji mane apšaudė 
— čia, man ilgiau šioje vietoje sėdint, ge

rovės nebus, — tariau sau. Užsikabinau šautu
vą ant kaklo ir, pasiremdamas sveikąja ranka, 
išlipau iš duobės ir ėmiau pamiške svyruodamas 
žingsniuoti savųjų link. Mano ėjimas buvo la
bai silpnas. Vos keletą žingsnių nuėjęs, turė
davau ilsėtis. 

Man nuo tos vietos, kurioje aš sužeistas gu
lėjau,; nužingsniavus apie 160 metrų, į ją pradė^j -

Rašo ANTANAS OLIS. 

Buvęs SLA prezidentas F. 
J. B&gočius rado reikalingu ap
kaltinti "nedaug išmanančius 
opozicijos lyderius" (those bad 
people) už • dabartinius SLA 
konversijos "skausmus". Jo 
straipsnis ''SLA Konversija", 
kuris tilpo pašalinėje spaudoje 
ir Rugsėjo 14 SLA organe, pa
sako kad jeigu ne ta "paika 
politika" tų "nedaug išmanan
čių opozicijos lyderių", kurie 
"suvedžiojo" seimo delegatus, 
tai delegatai butų paklausę P. 
T. rekomendacijų 10 metų at
gal ir pakeltos mokestys butų 
buvę tik keli centai, o ne du
syk tiek kiek dabar reikia mo-. " i •». • 
keti. 

štai kaip Bagočius raSo: 
"Persikėlimas į naujus sky

rius nebūtų buvęs taip skau
dus jei musų Susivienijime ne
būtų buvus visai nereikalinga, 
tiesiog paika 'politika'. Seimas 

'po seimo, per paskutinius de
šimts metų Pildomoji Taryba 
davė rekomendacijas, bet de
legatai.... suvedžioti nedaug 
išmanančių 'opozicijos lyderių', 
atmesdavo. .... O jei delegatai 
butų paklausę P. T. rekomen
dacijų 10 metų atgal tai pakel
tos mokestys butų buvusios tik 
keli centai, nebūtų reikėję jo
kios prievartos. Dabar jau ne-
kuriems prisieis apie dusyk 
tiek mpkėti, arba apie pusę sa
vo apdraudos išsižadėti." 

To rašto skaitytojas padarys 
išvadą kad "nedaug išmananti 
opozicijos lyderiai" yra tikri 
kaltininkai, kurių "paika poli
tika" privedė SLA narius prie 
konversijos ir aukštesnių duo
klių. Gaila kad tokio pobūdžio 
straipsnis talpinamas SLA or
gane, šiame momente kada 
SLA nariai trokšta tikrų, ne-
spalvuotų informacijų apie siū
lomą ir daugeliui nesupranta
mą konversijos planą. Bet į 
tą straipsnį reikalinga atsaky

ti, nes jis neatitinka tikreny
bę. , 

BAGOčIAUS RAPORTAS 
SLA SEIMUI 

Pažiūrėkime kaip buvęs SLA 
prezidentas Bagočius savo šei
miniuose raportuose apibudin
davo SLA finansinę padėtį. Ar 
jis, bent kada, pirm 1942 me
tų seimo pranešė delegatams 
kad SLA finansinė padėtis tai
sytina, —T kad sustiprinimui 
SLA organizacijos jis rekomen
duoja reformas duoklių mokes-
tyse ? Pažiūrėkime į 1940 me
tų Seimo Raportų knygą, ku
rioje SLA prez. Bagočius sa
vo raporte seimo delegatams 
raportavo sekamais žodžiais 
(pusi. 16): 

"SLA MEDžIAGINĖ-FINAN-
SINĖ PADĖTIS 

"Kalbant apie SLA medžia
ginę ir finansinę padėtį, seimo 
delegatai galės suprasti iš fi
nansinės bendros sekretoriaus, 
iždininko ir iždo globėjų at
skaitos, kad musų Susivieniji
mas šiame seime yra daug sti
presnis ir saugesnėje padėtyje 
negu kada buvo per paskuti
nius dešimtį ar dvyliką metų. 
Kad prisiėjo per gyventi sun
kius, pavojingus ir rupestingus 
laikus, kad Susivienijimo rei
kalus tinkamai, kiek aplinky
bės leido, sutvarkyti, yra vi
siems žinoma. Pavojinga pa
dėtis — jau dabar tas yra is
toriškas klausimas". 

Tas bitvo 1940 metais, ir to
kių optimistiškų raportų SLA 
delegatai girdėjo iš prez. Ba-
gočiaus* pirmesniuose seimuo
se. Tikrenybėje, seimas po 
seimo, "opozicijos lyderiai" at
kreipdavo seimo delegatų dė
mesį į silpnėjančią SLA finan
sinę padėtį, — į ištuštintą lė
šų fondą, į mažėjančią SLA 
solvency, — ir SLA seimuose 
statydavo klausimus Pildoma-
jai Tarybai ar ta silpnėjanti 
finansinė padėtis neveda SLA 

prie aukštesnių duoklių. At
sakymas visada buvo ' "ne". 

Prez. Bagočius 1940 metų 
seimui toliau štai ką sakė (p. 
18): 

" šio musų seimo delega
tai ir musų Susivienijimo na
riai kuriems ifiusų organizaci
jos ateitis rupi, nebus suve
džioti kenksmingos propagan
dos asmenų, kuriems Susivie
nijimo likimas gal nėra svar
bus, ir visi musų Susivieniji
mo draugai ir darbuotojai bei 
veikėjai ir nariai gali buti tik
ri kad jų ir jų draugų apsauga 
yra užtikrinta ir kad visi tie 
kurie pranašavo musų Susivie
nijimui mirtį, bus jau senai, 
kaip ir dabartinis SLA prezi
dentas, nukeliavę ten iš kur 
niekas nebegryžta, o musų pa-
šalpgaviams bus pilnai išmokė
ta jiems priklausomos apsau
gos pašalpos." \ 

Tas buvo 1940 metais. Rug
sėjo 14, 1945 metais, tas pats 
Bagočius savo straipsnyje SLA 
organe sako kad nekuriems 
nariams dabar reikės "apie pu-
pusę savo apdraudos išsižadė
ti". Tai kas suvedžiojo SLA 
delegatus ? 

TOKIŲ TARIMŲ 
VISAI NEBUVO 

SVEIKATOS SALTINIS, tai to-
kia knyga. Labai naudinga ir tu^ 
rėtų rastis kiekvienuose namuose. 
Aprašyti augalai medicinoje ir gy
dymo budai žolėmis, šaknimis. Su 
daugeliu paveikslų ir receptų, su 
nurodymais kaip sutaisyti gyduoles 
narni*. Kaina 75c. (40) 

J. SKINDER, Dept. 7 
3447 S. Emerald Ave. CKicago, III. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais 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. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia P*. 

Jau antrą kartą skaitau San
daroje buk tai tautininkai Cle-
velande yra nutarę remti F. 
J. Bagočių į SLA prezidentus 
ir buk Dr. Biežis jų išmestas 
už tvoros. 

Jeigu tokie tarimai butų at
sibuvę kur nors kitur tai aš 
negalėčiau to neteisingo San
daroje skleidžiamo MELO už
ginčyti. Bet kadangi yra mi
nimas Clevelandas, ir kad toks 
neva tarimas yra paminėtas 
Sandaroje antrą kartą, aš esu 
priverstas pažymėti kad tas 
tuo klausimu rašantis gal buvo 
girtas ar gal tik sapnuose kla
joja, ir dar taip besąmoniškai, 
įmaišydamas ir Dr. Biežį, ku
rį buk nutarta neremti. 

Po LVS seimo posėdžio, tie
sa, Clevelande buvo pasikalbė
jimas apie SLA reikalus, nes 
visi dalyviai yra SLA nariai ir 
turi teisę apie savo organizaci
jos reikalus tartis ir diskusuo-
ti. Bet tarimų apie rėmimą 
Bagočiaus kandidatūros ar Dr. 
Biežio "išmetimą už tvoros", 
ir statymą Dr. šliupaitės nie
kas visai nekalbėjo ir neužsi
minė. 

Kaip ilgametis sandarletis 
patarčiau Sandaros redakto
riui nežinant tikrų faktų ne
talpinti į laikraštį tokių sapa-
lionių kurios gadina upą ne 
tik geriems Lietuviams bet ir 
SLA. nariams. 

Jonas Brazauskas. 

jo gaudyti bolševikai iš patrankų. Koks lėtas 
buvo mano ėjimas, matyti iš to kad mane su
žeidė 7 vai., o aš parėjau vos apie 16 vai., nors 
buvo ir netoli. • • 

Man prie savo apkasų besiartinant, pasi
girdo keli šūviai ir kelios kulipkos prašvilpė ša
lia manęs. Tada aš, supratęs, jog šaudoma į 
mane, kritau prie žemės, išsitraukiau iš kišenės 
baltą nosinę, užkabinau ją ant šautuvo ir da
viau ženklą saviškiams nešaudyti. 

— O gal aš atėjau prie savo priešų fronto? 
— staiga dingtelėjo man galvoje, ir nutariau 
laukti ir žiūrėti kas bus toliau. 

Pamatę mano pasidavimo ženklą, apstojo 
šaudę, ir aš tik laukiau, kas ateis manęs paimti. 
Maniau, jeigu pasirodys priešai, tai jau mažai 
bus telikę gyventi. Tačiau atėjo du musų ka
reiviai, ir mano širdis iš džiaugsmo atsipeikėjo. 
Aš saviškiams padariau priekaištą kad jie ma
ne apšaudė. 

— Neužpyk, mielas bičiuli, — atsakė man 
kareiviai. — Mes manėme kad atslenka priešas. 
Parėjęs Vitkauskas pasakė kad tu nuo žaizdų 
miręs, nes buvai labai sunkiai sužeistas. Mes 
tavęs jau nebelaukėme gryžtant. Vakaro su
laukę mes rengėmės eiti tavęs jieškoti. 

(Bus daugiau) 

PRANEŠKIT ; 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomfet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
1c atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3. O. 

'i 

APPRAISAL AND 
Q U I C K  A C T I O N  

Reikalaukit Dirvoje 

NAMU DAKTARAS 
C' 

Naudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, slogas, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave, Cleveland. Ofalt 

FIRST MORTGAGE 
LOANS 

W A R 9<j 

Daugiau Laiko Skaitymui - - -

Skaitykit ir Piattit 
KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS 1 

Prenumerata metams vis 
KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
KARUI pasibaigus, Dirva, kaip ir visu karo bėgiu, duodama skaitytojams tik už $2.00 
visam metui. Nors ir dabar dar laikraščio leidimo kaštai yra tiė patys kaip buvo karo 
metu, bet Dirva pasilieka ta pačia kaina kaip buvo — tik $2.00. 

NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 
DABAR PATS LAIKAIS atnaujinti savo Dirvą kurių pasibaigė, ir dabar geriausias lai
kas išrašyti Dirvą dovanų, nes kaip matote ̂  Dirvoje telpa ir tilps daug įvairių svarbių 
raštų apie Lietuvą, apie Lietuvius pabėgėlius, ir kitais svarbiais klausimais. 

(Įdėkit j laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

u 
D I R V A  

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Gen. Jurgio Washingtono Dvare 
, I :R~ -'V v:1".: / v : 

Seaios Poros Dvynukų Šeimoje 

* Rafio Hypatija - YČaitfc. 

(Pabaiga iŠ pereito nr.) 

Bar toliau — muziejus luir 
galima matyti įvarios liekanos 
iš Amerikos nepriklausomybės 
karo laikų, drabužiai,- laiškai, 
puodai ir lėkštės, ir kas man 
įdomiausia — kardai rodos pen
ki, kurie Generolo buvo naudo
jami kovoje. Vienas turi pui
kiai išpjuustyto dramblio kau
lo rankeną, ir įdėtas į, išdirb
tos odos makštį. Kiek tais 
laikais buvo idėta darbo ginklų 
gražinimui! Musų laikų karo 
metodai nei meno, nei grožio 
nepripažysta — pagamina tūk
stančiais tokio pat.ies modelio 
kulkosvaidžių, ir tiek. O visgi 
buvo laikai kada į kiekvieną 
atskirą ginklą — kardą ar re
volverį — buvo įdedama daug 
valandų meniško darbo. 

Be įdomaus Washingtono 
žmonos Martoš portreto, dar 
man krito i akį išblukusiu ra
šalu surašytas torto kepimo re
ceptas. ... "paimti keturis kiau
šinius, atskirti trynius nuo bal
tymų, suplakti sumaišyti.. 
. .pridėti konjako ir džiovintų 
vaisių". Rodos, galėtum da
bar pasekti nurodymais ir sau 
tokį tortą išsikepti kaip ir Mar
ta tais laikais gamindavo. 

Pasukame atgal kitu keliu, 
tuo pačiu, kuriuo arkliais kin
kytos karietos į dvarą važiuo
davo. Kelias išsiskiria į dvi 
šakas, aplink plačią apskritą 
pievą kurią supa aukšti me
džiai, sakoma, paties generolo 
paliepimu pasodinti. Viename 
šone — musų paliktas šiltna
mis, gėlių daržas ir kiti pasta
tai, kitame šone — simetriškai 
suplanuotas daržas daržovėms 
ir eilės tokių pat baltų name
lių. Neveltui Generolas buvo 
matininkas — jis pats tą sa
vo sugebėjimą panaudojo tvar
kingam dvaro suplanavimui. 
Eidama keliu kuris veda į dva
ro rumus, galvoju apie ne vie
ną kitą seną dvarą Lietuvoje į 
kurį vesdavo beržų ar liepų al
ėja. Mano bendrakeleiviai A-
merikiečiai kiekviename žing
snyje randa "primityvių laikų" 
ir "gilios senovės" atgarsius, 
o man Mount Vernon dvaro at
mosfera kažkaip neatrodo to
lima, nesuprantama — rodosi 
sugr.vžau ne i praeitą šimtpie-
tį, bet tik į vakar dieną In-
einame šįkart per rumų pry-
šakinį fasadą ir namų prižiū
rėtojų raginami, skubiais žing
sniais praeiname salioną su 
Louis XVI periodo baldais, val
gomąjį kambarį, ir kabinetą 
su senoviniu raudonmedžio ra
šomuoju stalu, kurio sienas puo
šia Generolo Washingtono bib

liotekos knygos. Antrame auk
ite miegamieji kambariai že
momis lubomis, kurių langai 
Jaeveik visi duoda vaizdą į upę. 
Namu prižiūrėtojai aiškina kad 
tie visi miegamieji buvo užim
ti svečių kurie nuolat dvare 
viešėdavę savaitėmis ir kartais 
mėnesiais. Pats Generolas pa-
žymęjęs, savo užrašuose kad. 
"per 20 metų atmenu tiktai 
vieną dieną kada mes sii žmo
na vieni, be svečių, atsisėdo
me prie stalo pietauti...." 
Toks buvo paprotys visose pie
tų, valstijų dvarponių planta
cijose — neturėdami kasdieni
nių rūpesčių, važinėdavo vieni 
plis kitus svečiuotis be galo. 
Galiniame kambaryje Genero
las Washington ir mirė; kam
bario apstatymas ir baldai, sa
koma, užlaikyti tokiame pat 
stovyje kaip tada buvo. 

SENOVIŠKA VIMTUVĖ 
Vingiuojančiais laiptais? nu-

sileidžiame žemyn į verandą^ 
visą rezidenciją apvaikščioję — 
ir pro kolonadą einame virtu
vės naman. Čia valgio gami
nimas ėjo dideliame plytiniame 
kamine, ant atviros ugnies. Ga
lima petelnę padėti tiesiai ant 
žarijų, ant tam tyčia pastaty
tų metalinių lazdų. Aukščiau 
kabo didelis* puodas ir geležinis 
j iešmas ant stovo, su rankena, 
ant kurio galima užverti antį, 
kalakutą, arba net ir visa avį, 
ir kepti ant liepsnos. Sienoje 
kamino randasi ir pečius duo
nai keptii Už virtuvės-skalby-
kla prie,šulinio, pieninė su svi
esto muštuvu ir įrankiais sū
riams spausti. O toliau, šalia 
daržo, kur : tarp eilių vaisme
džių auga tokios pat daržovės 
kaip ir Generolo laikais ten au
go, randasi tvartai ir pastatas 
karietoms' laikyti. Vieną to
kią karietą, kuriai patraukti 
reikėdavo šešių arklių, galima 
dabar matyti, su Generolo her
bų išpajšytu ant durų. 

Mount Vernon dvaras buvo 
pastatytas Generolo tėvo, Au
gustino Washington, apie 1735 
metus. Generolas gimė kitoje 
Virginijos vietoje, bet čia pra
leido didelę dalį savo jaunų 
dienų. Pirmuosius dvaro ru
mus sunaikino gaisras ir juos 
teko išnaujo atstatyti. Kai 
Generolas vedė našlę Martha 
Custis 1759 metais, jis išnau
jo atremontavo ir padidino da-
bartinuis rumus ir pats išpla
navo parką ir alėjas. Jįtevo-
liucinio karo veiksmai ir vė
liau krašto Prezidento parei
gos vertė Generolą keliemp me
tams išvykti svetur... Jis visuo
met gryždavo į Mt. Vernon 
kaip į savo nuolatinius namus, 
administruoti savo kelių tūk

stančių akrų plantacijos, čia 
jis ir palaidotas 1799 metais. 
Nusileidus kalniuku žemyn, 
prieinamas plačiame parke pa
statytas mauzoleumas kuriame 
ilsiBi jo ir jo žmonos palaikai. 
Šio fakto aš nežinojau, vi
sada buvau galvojus kad pir
masis Amerikos prezidentas bus 
palaidotas Arlingtono Tauti
niuose Kapuose, tarp kitų žy
mių savo tautos sunų. Bet 
Arlingtono Kapai, kurie randa
si žinomo Pietų Valstijų Gene
rolo Robert E. Lee dvaro že
mėse, buvo įsteigti žymiai vė
liau, po Amerikos Civilionio 
Karo. Pirmoje eilėje buvo lai
dojami kritusieji šiaurinių Val
stijų karžygiai — kaip ir per 
irorįiją, savo buvusių prieši
ninkų vado kieme.... Sakoma 
kad tie du — Arlington ir 
Mount Vernon — šiandien yra 
geriausiai užlaikyti senų lai
ku Amerikos plantacijų pavyz
džiai. 

Saulė leidžiai ir garlaivis fnu-
sų laukia prieplaukoje. Gryž-
tame vėl tuo pačiu keliu, tik 
dabar spalvų simfonija kitokia, 
nes jau pasaulį gaubia vakaro 
miglų skraistė. Gryžom vėl į 
didelio miesto triukšmą ir mo
derninio gyvenimo įtempimą. 
Lipdama į krantą, pagalvojau 
kad Generolas Washington bu
tų buvęs nustebintas ir gal bu
tų apsidžiaugęs — jei butų ži
nojęs kad jo vardu praminto 
miesto garsas plačiai sklis po 
pasaulį, ir kad kraštas kurio 
įsteigimui jo žygdarbiai tiek 
pasitarnavo, išaugs į -tokią ga
lingą ir kilnią respubliką. 

ĮSTEIGĘ UŽSIENIO 
PROPAGANDA 

Karui pasibaigus, Preziden
tas Truman uždaro daug val
diškų biurų, tarp jų ir Office 
of War Information. Sio biu
ro ir jo veikimo budų nepaken
tė Amerikoniška spauda. 

OWI užlaikė 9,000 asmenų, 
kurių tarpe virš 5,000 buvo iš
siuntinėta į užsienius. 

šiame biure buvo prilindu-
dę bolševikų, kurie darbavosi 
įrodinėjimui Amerikos visuo
menei kad Pabaltijo šalys ^lai
mingai" gyveno po sovietais. 

Dabar Prez. Truman įstei
gė, su Valstybės Sekretoriaus 
Byrnes žinia, pirmą Amerikos 
taikos meto užsienio propagan
dą. Jeigu šiame biure palai
kys rimtus žmones ir apsisau
gos nuo kenksmingų gaivalų, 
pasitarnaus supažindinime vi
so pasaulio su tikru Amerikos 
gyvenimu ir šios šalies val
džios siekiais. 

Pranskąitienė-Danusevičiute, 
Anastazija, kilusi iš Būdviečių 
k., Vilkaviškio ap. prieš karą 
gyvenusi Brooklyn, N. Y. 

Jankeliunienė-Kizytč, Agne, 
Amerikoje dar žinoma kaip 
Agnės Jankei, kilusi iš Ragu
vos vis., Panevėžio ap. ir gy
venusi 4177. Archer Ave., Chi
cago, 111. 

Blažys, vardan nežinomas. 
Gyvena New Yorlko apylinkėje. 

Hiiskis, Julius, gyveno Kana
doje. * 

Gailunaf Povilas ir Jonas* 
kilę iš Kėdainių ap., Gudžiunų 
dvare. Gyvena Chicagoje. * 
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Bliskytf, Emilija, . gjrvene 
Pittsburgh, Pa. 

Citivičius, Juozas, jgyvena 
Chicagoje. 

Dulskis, Antanas, gyvena De
troit, Michigan. 

Iškauskaite, Marija, ir jos 
motina. Gyvena Chicagoje ar
ba New Yorke. 1938 m. buvo 
parvykusi Lietuvon. 

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

arba 
Consulate of Lithuania 

3D N. LaSalle Street 
Chicago 2, 111. 

Ši Kanadw : m -HMira, ūkininko Olivier Brault, neioli Mon
treal, susidėjo is šešių porų dvynukų, iš kurių 7 vaikai gyvi. 
Sėdi tėvas su žmona laikanti naują porą dvynukų. 

FAJIEŠKOJIMAI • 
Sekantieji asmenys yra pa-

jieškomi jų giminių Europoje: 

Zakarauskai, Igiias ir Kon
stantas. 

Urbonienė-žindžiutė, Marcelė, 
kilusi iš Veliuonos vlsč., ir gy
venusi Brooklyn, N. Y. 

Šidlauskas, Juozas ar Jonas, 
kilęs iš Šiaulių ap. 

šteinys, Motiejus, ilgUS me
tus gyvenęs New forke* s 

Urbonienė-Martinkaitė, Mar
celė, gyvenanti Čikagoje ar 
apylinkėse. 

Varnauskas, '•&, Amerikoje 
žinomas dar ir Kaip Warnow-
sky. 

Vaitkus, Stasys, priei karą 
gyvenęs lift W. Laberth St., 
Md. 

Damulevičius, Andrius, iš 
Alytaus ap., Bambininkų k. 
Paskutiniu laikai vadinosi Da-
mulis. " 

Daraškevičiai, Kazys ir Ka
rolina, kilę iš Panevėžio, Sena
miesčio-Vinsloviškių k. Arba 
jų vaikai Bronius ir kiti. 

Dereškevičienė - Sakavičiūtė, 
Katrė ar Rožė, iš Radiškės k., 
Prunsko parap., gyvena Chi
cagoje ar apylinkėje. 

Glamfca, Juozas, iki 19Ž6 m., 
gyveno Skriaudžių k., $o to 
atvažiavo į Ameriką. * s ' 

Jančius, Pranas, kilęs iš Ą 
Panemunės par., Raku k. Gy
vena Amerikoje apie 35 metus. 

Kasparavičius, Kazys, kilęs 
iš Balbieriškio, Marijampolės. 
Gyveną Bostone apylinkėje. 

Kdebša, Ferdinandas, iš Nau
miesčio, " . 

Kumpus-Raslavičiiite., Marija, 
turėjo gazolino stoti ir resto
raną Chicagos apylinkėje. 

LukaviČiai, J. ir Ignas. Sa
vo laiku gyvenę Chicagoje. 

Mackcvičienė-šliumpaite, Pe-
tronelė, gyvenusi Brandon Ave. 
Detroite. 

Miklovis, Mykolas, gyveno 
ar gyvena Chicagoje. 

Petraškai, Juozas ir Adomas, 
gyveno Bostono apylinkėje. 

Rakauskas, Edvardas, gyveno 
Chicagoje, Brighton Park kolo-
nijoje. 

Raslavičius, Andrius (An
dreas Riissel), gyveno Montreal, 
Kanadoje. Vyriausias jo sū
nūs gyveno U.S.A. 

Razukevičienė-Janušauskaite, 
Anastazija, kilusi iš Kauno, gy
venusi Aukšt. Panemunėj ir 
prieš 10 metų atvykusi Ameri
kon. 

RumševiČiai, Bronius, Boles
lovas ir Vladas. Gyveno Chi
cagoje ir Indiana valstybėje. 
Dirbo vagonų statybos fabrike. 

Sabas, Severinas, inžinierius, 
buvęs Lietuvos aviacijos kari
ninkas. 

Sandarai, Juozas ir Jonas. 
Gyvena Chicagoje. 

Sinkeviciene-Sinkewe, Elena, 
gyvenusi Brooklyne. 

Tručinskas (Turčinskas), Jur
gis, kilęs iš Joniškėliu mieste
lio, Biržų ap. 

U rbonas, Aleksandras, atvy
kęs Amerikon apie 1935 m. 

Urbonienė-Fuks, Teofilė. Mo
teriškų skrybėlių modistė New 
Yorke. 

šalna, Vincas, atvykę® į 
Jungt. Amer. Valstybes 1914-
18 metų laikotarpyj ir iki šio 
karo gyvenęs Čikagoje. 

Padleskis, Kazys, sun us Ka-
žio, gimęs Sibire, Rusijoje, ir 
Amerikoje visą laiką gyvenęs 
Čikagoje. 

Kapočiutė, duktė Jurgio, ki
lusi iš Aukšt. Panemunės. Jos 
pavardė po vvru nežinoma. 

Kasputytės, Barbora ir Na
stazija, Jono dukterys, dabar 
ištekėjusios, bet po vyrais pa
vardės nežinomos. 

Martinkus, Albinas, gyvenęs 
Indianą Harbor ar apylinkėse. 

Rimkai, Telesparas ir Pra
nas. 

Hormanskienė-Leveikvtč, Bar
bora; gyvenusi Detroit, Mich. 
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| JRIEŠ K A I{ Ą mes turėjom galimybes įvesti telefono 
J- patarnavimą beveik tą pačią dieną kada buvo už
sakyta, jeigu musų kostumeris pageidavo greilft jvjįifc* 
mo. Mes vadiname tai "zero-dienos" įvedimais. 

"•'*'•»•• 

Dabar dauguma telefono patarnavimo užsakymų negą 
Įima jvesti tuojau del trukumo prietaisų Per tris m«-
tus beveik visos musų išdirbystės priemonės buvo 
imtos dirbimu telefonu, sujungimų, radio aparatų ir ki 
tų komunikacijos pabūklų karui Nežiūrint musu 
stungų aptarnauti .daugiausia asmenų kiek galima pra 
tęsiant dahar turimas, priemones iki ribų ir operuojant 
musų sujungimo stotis virš normalio saiko, dar apie 
95.000 Ohio gyventojų nuisy teritorijoje tebelaukia 
lefono patarnavimo įvediftįfv 

Pcrjealė leidžia mums imtis tisų galimybių pagreitin
ti m tisu darbą praplėtimo ir pagerinimo musų priemo-
nių ir taip galinje palengva aprūpinti tuos kurie 
laukia patarnavimo. 

' jįjįjfltd,"*. paliankamo telefdnų'" patarna
vimo ims dar laiko ir . didelių pastangų. Vjsos musų 
išgalės ir patyrimas bus panaudota pasiekimui pilnu
mo*—suteikti jums patarnavimą visada kada tik reikią. 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 

flPNl IN -TNI TEUP^ONI HOUR- MONDAY 9 P.I). (I.W.T.) 
WTAM • WW* WSPD • WtH* f WLOJt 
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i Ouodiam ir Iškeičia m Eagle- Stamps 

B A S E M E N T E  

BERNIUKAMS ir 
MERGAITĖMS 

Tvirtai Pasiuli Aktyviam 
Dėvėjimui 

Stori tamsiai mėlyno malton 
Ą trumpi švarkai sp raudonu 

ar pilku pamušalu. Dideliu 
i kalnierium, šoniniais ir apa-

r g tiniais kišeniais! Su regula-
/ j x /!• ' tion avy guzikais. Mieros 

Į i į i 10 iki 18. <k J ^ 

Corduroy (hri-alb 
Praktiški Janiems Berniukams 

2 . 9 1  
Qrazios rudos, pilkos arba 
mėlynos spalvos corduroy. 
Patogus v priešakyje ufce^a-
mi ir mienj 4 iki 10 

Berniukams Corduroy Kelnes 

3-S5 
"Hockmcywr" corduroy ilgps kelnai
tės vienodų spalvų rudos, mėlynos 
ar gelsvos. Užlemtomis apačiomis. 
Mieros 4 iki lt. 

Vaikams Corduroy 
Lumberjacks 

7.7d 
"Hockmeyer" Tweeduroy corcĮuroy 
švarkai pilnu zipper užsegimu prie
šakyje. Minkštu pamušalu. Rudos 

ar pilkos spalvų, mieros 8 iki 20. 
THĖ MAi CO'S' 

BASEMENT 

" - A j 

Iienmikam$! 
Mergaitėms 
Pastelėms! 

•n!f. V* 

Kuostabim' jyįgti; _ a?ttĮiti .įkirti^p} p#vj-
claly kaip moccasin, loafer, ir 4 akimis 
šniūreliais siu išąnuj. DauguinA "Good
year Welt" padais 

.95 ^ 4-49 

TffF CO'S 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS , 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Laikrodžius Atsuksit M I R I M A I  
Atgal Sekmadienį 

Su pirmadieniu, Spalių 1, 
laikas eis valanda vėliau, tai
gi sekmadienio naktį eidami 
gulti atsukit savo laikrodžius 
valanda atgal, taip kad pirma
dienį galėsit valanda ilgiau pa
miegoti. 

Svarbus Susirinkimas 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

1-mo skyriaus nariai kviečia
mi atsilankyti į svarbų susirin
kimą penktadienio vakare, 28 
Rugsėjo, nuo 8:15 vai., Dirvos 
redakcijoje. Yra svarbių rei
kalų. Per vasarą nemitingavę, 
dabar privalome stoti į smar
kesni darbą. | 

Kurių narių duoklės užvilk
tos taip pat prašome atsilygin
ti. Valdyba. 

Vincas Baltrušaitis 
Rugsėjo 24, mirė ilgnmeti3 

Clevelando gyventojas, Vincas 
Baltrušaitis, sulaukęs 74 metų 
amžiaus. Velionis gyveno su 
žmona 6806 Edna Avenue. 

Palaidotas Kalvarijos kapi
nėse Rugs. 27. Pamaldos at
sibuvo 9:30 vai. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Pa i i ko žmona, Jieva, trys 
dukterys: Mrs. J. Brazis, Mrs. 
A. Lucas, Mrs. A. Revel t, sū
nūs Juozas, 15 anūkų ir 4 pra-
anukiai, r 

Laidojime pasitarruivd lai
dotuvių direktore Delia E. Ja-
kubs. ^ 

BUVO WASHINGTONE 
LVS pirmininkas P. J. žiu-

ris,( Amerikos Lietuvių Misijos 
sekretorius, su Misijos pirmi
ninkais Adv. A. Oliu ir Al G. 
Kumskiu lankėsi Washingtone 
Lietuvos reikalais. Patyrė la
bai svarbių žinių. 

Jie sušaukė New Yorke Mi
sijos vadovybės susirinkimą. Į 
tą susirinkimą buvo nuvykęs ir 
K. S. Karpius. 

Julius Smetona lankėsi Det
roite, kalbėjo LVS 6-to sky
riaus piknike Rugsėjo 23. 

jack Ganson Rengia 
Imtynes 

Jack Ganson buvo išvažia
vęs vasarai į vakarines valsti
jas, kur plačiai dalyvavo im
tynių rengime. Pasiekė Ore
gon, Washington ir Kaliforni
ją. Visur patyrė kad imtynės 
traukia dideles minias. 

Jis pasitiki kad šią žiemą, 
turėdami daugiau laiko, Cleve-
landiečiai dalyvaus imtynėse 
dideliais skaičiais. Ganson pa
žada partraukti čia naujų, jau
nų imtikų, prie jau žinomų at
sižymėjusių vardų. 

Pirmas imtynes jis rengia 
Spalių mėnesi, Central Armo
ry, kur mano turėti imtynes 
kiekviena savaite. 

K A D  LIJO TAI LIJO 
Vasaros pabaigoje pradėta 

bėdavoti kad jau trūksta lie
taus. Betgi labai daug lietaus 
Clevelandui teko pastaromis 
dienomis, ir ypač smarkiai li
jo pirmadieni. 

LIETUVIŲ MOTERŲ KLUBO 
VEIKIMAS 

Lietuvių Moterų Klubas lai
kė pirmutinį šio sezono susirin
kimą ponios Muliolienės na
muose. šiame susirinkime pa
aiškėjo kad klubas gyvuoja 
jau dvidešimtą metą. Tuo lai
ku yra daug pasidarbavęs, pir
miau politikos ir kulturos rei
kalais, o kai karas prasidėjo 
darbavosi dikčiai šalies reika
lams bei kareiviams dovanų 
siuntime Kalėdų ir Velykų lai
kotarpiais. Tam tikslui buvo 
sukeliama net reikalingos su
mos pinigu. Klul:as turi nu
pirkęs nemažai ir karo bonų. 
Dabar dar klubas rūpinasi apie 
musų vaikinus kurie dar ran
dasi tarnyboje. 

Garbė priklauso klubo pir
mininkei Onai Mihelich, kuri 
per tokį ilgą laiką klubą tvar
kingai veda. Kaip kitose or
ganizacijose taip ir čia pa
sitaiko įvairių pusių, bet pir
mininkė sugabiai moka jas su
lyginti, ir vėl viskas eina gra
žiai. 

Klubietės tarėsi apie naujus 
darbus ateityje. Po mitingo 
poni Muliolienė nares pavaiši
no. Klubietė. 

PADĖKA 
šiuomi noriu išreikšti savo 

širdingą padėką sąryšyje su 
laidotuvėmis mano mylimos 
žmonos, Grasildos Želvienės, 
kuri tapo palaidota Rugsėjo 
22 dieną. 

Ačiu giminėms ir draugams 
už gėles ir už lankymąsi šer-
menyose ir laidotuvėse. Ačiu 
Kun. Ivanauskui už jo patar
navimą. ačiu grabnešiams, Al-
donnai Wilkelis už jos prielan
kų apsirūpinimą laidotuvėmis, 
ir saviesiems kurie pasitarna
vo ir pagelbėjo visame mano 
liūdnoje valandoje. 

Motiejus želvis ir šeima. 

Žymus Dainininkai su 
San Carlo Opera Co. 

i* 
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LANKĖSI SVEČIAI 
Pas J. ir U. Lincevičius at-

silandė Petras ir Marijona Ze-
tenekai, su savo dukteria Ju
le, iš Detroito. Marijona yra 
JUOYO Lincevičiaus pusseserė. 

Jie atvažiavę netikėtai pa
taikė į vestuves savo giminie
čio Aleko Lincevičiaus. 

Paviešėję Petras ir Julė iš
vyko j Detroitą, o M. Zelene-
kienė dar paib&vo dvi savaites 
pas gimines ir pažystamus. 

Juozas ir Vladas Turauskai, 
iš Philadelphijos,, lankėsi Cle-
velande pas savo seserį, Mortą 
ir Jokūbą Masiliauskus. 

Jiedu atsilankė Dirvos redak
cijoje, Juozas išsirašė sau me
tams Dirvą. 

Edward Stanko, iš Hadden 
Heights, N* J., aplankė savo 
tėtą, Mrs. A. Miliauskienę, 603 
E. 97th street. 

Stanko dirbo prie R. C. A. 
Television Co., Camden, N. J. 
Čia buvo atsiųstas prižiūrėti 
televizijos darbą Arenoj, sąry
šyje su "Ice Capades of 1946". 

PARĖMĖ SERGANTĮ 
KUNIGĄ 

Pereitą sekmadienį, šv. Jur
gio salėje buvo surengta jau
no Kunigo P. Cherniss naudai 
kortavimo vakaras. Kun. P. 
Cherniss ilgas laikas kaip ser
ga. Rengime iniciatyvą pra
dėjo kunigo sesuo, J. Bortni-
kienė. Sumanymą parėmė ir 
klebonas Kun. Vilkutaitis, ne-
kurios draugijos ir plati visuo
menė. Parengimas visais at
žvilgiais pavyko. 

Linkėtina Kun. P. Cherniui 
greitai pasveikti. 

Parengime Buvęs. 

PAŠTO VIRŠININKO 
PAGERBIMAS 

Paskyrus Clevelandui naują 
pašto viršininką, Puy R. Lu
cas, iš pačių to pašto tarnau
tojų tarpo, pašto tarnautojai 
surengė, jam pagerbti vakarie
nę šeštadienio vakare, kurioje 
dalyvavo suvirs 700 svečių, 
pašto tarnaptojų ir jų narių. 

Svarbiuoju kalbėtoju toje iš
kilmėje buvo Kongresmanas 
Robert Grosser.. Programo ve
dėju toatmasteriu buvo Jur
gis K. Venslovas, kuris tar
nauja pašte ir yra laiškų išne
šiotojų organizacijos Clevelan
do skyriaus pirmininkas. 

Zinka Milanova 
.Tau turima pilnsa s-ąrašas žymių 

svečių artistų kurie dainuos San 
Carlo Rudens Operų Festivalyje, 
kaip praneša Giacomo Bemardi, 
vietinis impressario 

Zinka Milanov, talentinga Jugo
slave soprano, dainuos Aidos rolėje 
"Aida" operoj Sydney Rayner at
liks svarbią Canio rolę "Pagliacci" 
perstatymo. 

Alexander Kipnis dainuos Mefis
tofeli operoje "Faust", toje visų 
Clevelandięčių mėgiamoje operoje. 

Taipgi čia bus pastatyto po ilgo 
nebuvimo opera "Madame Butter
fly", kurioje žavėjančiu sopranu 
dainuos Elda Ercole Cho Cho San 
rolėje. 

Pl'ie tų žvaigždžių dar dasideda 
Metropolitan operos žvaigždės kaip 
Giovanni Martinelli, kuris operoje 
"Carmert" atliks Don Jose rolę, o 
Eugene Conley dainuos ' Alfredo 
Germont rolę operoje "La Travia
ta". 

šios operos statomos pradedant 
Spalių 10, Cleveland Music Hall, 
už populiares kainas, nuo $1 iki $3 
plus taksai. Dafiar galima jau pir-
pti tikietus itanksto 1224 Huron rd. 

Parūpina Savo Darbi
ninkams Butus 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

AMERICAN HEROES' 

The following letter is a, reprint of the cable setlt V 
to Secretary Byrnes ai the London Conference. 

Septįember 20, 1945 
The Secretary of State 
James Byrnes 
American Embassy 
London, England 
My dear Secretary: 

More than one million Americans of Lithuanian des
cent urge you to insist upon complete liberation and 
restoration of sovereignty to Lithuania whose freedom 
has been taken away by aggression and military occupa
tion of Nazis and the Soviets. 

Lithuanians are deprived of their freedom; they are 
scattered in all parts of the world, destitute and home- ' 
less. They still hope and believe in American sense 
of justice and fair play. They cannot return to their ... 
homeland for they well know what awaits them — 
labor camps and slow death or immediate liquidation. 

* 

It is now time that full freedom be established in : 

Lithuania. Unless we insist that the occupational ar
mies be withdrawn and that Lithuanian refugees be 
allowed to return to a really free homeland and thėre 
set up the kind of government they deem right, then 
the world will know that all the high sounding prin
ciples enunciated* in Atlantic Charter and in Four Free
doms have been a hollow mockery. 

Mr. Secretary, we urge you to brihg this matter up 
in the London Conference and to take a firm stand 
in support of the American principles hereinabove 
mentioned. 

Most faithfully yours 

P. J. Zuris, President, 
The League for the Liberation of. Lithuania. 

t 

A. A. Olis, President, The- National Council 
of Americans of Lithuanian Descent. 

Al. Kumskis, President, 
The American Friends of Lithuania. 

by WOODY COWAN 
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BOATSWAIN ALB1 RTO GAI ' /A ,  Baltimore, Md., well deserves his 
Merchant Marine Distinguished Service Medal. lien the SS Delisle was 

first torpedoed, he rescued the wounded third mate. In the second torpedo
ing, the Master of the ship was pinned down by a cargo boom. Galza cut 
him fra- and lowered him to a raft just before the ship sank. War Bondi 
bousbr 3".d held will provide ships and gear for the Mcrcliant Marine. 

U.S. Treasury Department 

The Ohio Bell Telephone Compa
ny ėmėsi žygių parūpinti savo tar
nautojams butus tais atvejais kur 
jie yra perkeliami į kitas vielas ar 
paaukštinami, o šiuo namų truku
mo laikotarpiu neturi kur gyventi. 

Kompanija per savo tarnautojus 
Įvairiuose miestuose patiria apie ga
limus gauti butus ir kuomet ten 
nukeliamas kuris tarnautojas jam 
suteikiama informacija apie gali
mas gauti patalpas. 

Tuomi labai palengvinama tiems 
tarnautojams apsigyventi patfekus 
j naujas aplinkybes. 

UNITY' IS MORE 
THAN A WORD 

PADĖKA Už PARAMĄ 
Moterų Sąjungos 30 kuopa 

šiuomi dėkoja visiems kurie 
dalyvavo rengtoje vakarienėje 
Rugsėjo 16, P. šv. N. P. pa
rapijos salėje. Ačiuoja klelx>-
nui Kun. J. Angelaičiui ir ki
tiems kunigams, taipgi sve
čiams vietiniams ir iš kitur. 

Ačiuoja visoms narėms ku
rios pasidarbavo Tiame paren
gime ir tiems biznieriams ku
rie suteikė dovanas šios vaka
rienės naudai. 

Rengimo Komisija. 

VEL ATIDARYTA! 
ANTYS 35c svaras 
KALAKUTAI 44c svaras 
PAVASARIO VIŠČIUKAI 38c »v. 

JACOB'S POULTRY 
9110 St. Clair Ave. GL. 8800 
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PARSIDUODA VIENOS 
ŠEIMOS NAMAS 

Dabar randasi tuščias, tuoj 
galima kraustytis. Tik $4,950, 
su visai mažu įmokė j imu. At
daras sekmadienį nuo pietų. 

7030 LINWOOD AVE. 

For several years there have 
been documented reports of 
Russian and Russian supported 
oppression in the Baltic States. 

The most often repeated plea 
is that Russia must have and 
is entitled to friendly neigh
bors. 

Let us suppose that somehow 
Russia's domination of her so-
called neighbors could be justi
fied in the name of security. 
Security for whom? Would or 
could the Baltic States or the 
Balkans or the Central Powers 
attack Russia by tiltmselves 
or even together? 

If Russia is following a dem
ocratic course in the areas she 
ha s occupied, why does she re

fuse to admit foreign corres
pondents, representative and 
diplomats to these regions? 

In the Baltic States, in 1940, 
after the Red Army had been 
"granted" permision to enter, 
one-party elections were held 
in Estonia, Latvia and Lithu
ania under the supervision of 

Soviet officials who collected 
and counted the ballots. 24 
hours before the polls had been 
closed, the Soviet news agency 
in London announced that the 
Communists had won all elec
tions, receiving 92.9 percent of 
the votes in Estonia, 97.6 in 
Latvia and 99.2 in Lithuania. 
The "parliaments" thus elect
ed then proceeded to pass with 
unanimous approval resolutions 
to join the U.S.S.R. 

Eugene M. Kulisher... .esti-
Ittiated that up to the time of 
the German occupation of the 
Baltic States the Russians had 
deported 35,000 Lithuanians, 
30,000 Latvians and 61,000 Es
tonians. 

In 1941 the Baltic peoples 
revolted against the Soviet rule 
as confirmed by the Russian 
broadcast from Riga on June 
26, 1941, and on June 28th the 
Russian General Safronov re
ported that a revqlt was in 
progress. Fifty thousand Es
tonians, 60,000 Latvians and 

125,000 Lithuanians took part 
in this uprising, suffering se
vere casualties at the hands 
of the Red Army. 

The underground movements 
continued to fight against the 
Germans when they drove thev 

Russians out in 1941 and as
sisted the Red Army in 1944 
when they in turn expeled the 
German forces. 

But according to eye-witness 
reports the Russians resumed 
their, oppression of the Baltie 
peoples, on July 12 and August 
6th by wiping out nęarlv "thė 
entire populations of Kulsh-
nava and Landone in Estonia 
and Lithuania. ... 
S. I^ancaster in New Europe, 

v June, 1945 
TiTT 

JONAS G. 
POINTER 

L  i e  t u  v i i  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd 
Telefonas POtomac 6899 

PAVIENIAI TIKI ETAI PARSIDUODA SPALIŲ 1, TAYLOR'S 

M IM 1 I.IHIJ" J 

DAINUOS MILANOV, KIPNIS III MORELLI 
Svečiai Artistai iš Metropolitan 

Music Hall, Public Auditorium 
LA TRAVIATA Spalių 10—Vakare 
CARMEN Spalių U—Vakare 
CAVALLERIA RUSTICANA 

paminėjimui Pietro Mascojjnf, Ir 
X PAGLIACCI (Columbus Dienoje) Spalių 12—Vakare 
MADAME BUTTERFLY Spalių 13— Po pietų 
IL TROVATORE Spalių 13—Vakare 
FAUST ... „.. Spalių 14—Po piotų 
AIDA Sptlių 14—Vakare 

Kainos $1.20, $1.80, $2.40, $3, $3.60. Boxes $4.20. Tax Inc. 
Pasiuskit čeki ar money orderi dabar geriausioms vietoms i 

FALL OPERA FESTIVAL, 1224 Huron Rd. 
Pridėkit Sampuotą ir Adresuotą Voką Persiuntimui 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpildf* 
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba aamemftbaL 

A ~ 
£iimiimmiiimmiimiiiiiiiiiiiiimiiiiimimimmiiuifiiiiiiimiimiiiiiiiiiiimimii£ 

{ Wilkelis Funeral Home ] 
I PILNAS LAIDOTUVIU Į 
f PATARNAVIMAS | 
| 6202 Superior Ave. - HEnderson 9292 i 

rillllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIlIliS 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS ir VAIKINAMS ' 

Naujos Rudeninės Skrybėlės - $5 - $6 - $7 
Visokių pavidalų, gatavos jusų pasirinkimui.- r 

i 

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

SWETERIAI susegami ar užsimaunami —- 2.45, 3.45, 4.50 

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

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. [YVU Al 
• čia galit iškeisti sava Stamp Books. " IV/\I 

PARSIDUODA PEČIUS 
Anglim kūrinamas, apšildymui 
5-6 kambarių, tik 4A/2 mėnesio 
vartotas. Kreiptis: (40} 

12505 LOCKE AVE. 
Prie Eddy Rd. arti St. Clair. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

i 
Kada jusų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arka 
sugadinti ugnies, kreipkitės | 
P, J. KERŠIS, del apkainavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

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

T'elef.: MAin 1773. 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir šraugus. 

Eleanor n Antnony Budas 
Savininkai (20), 

Delia C. lakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

BROTHERS CAF| 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniateį 
KAZYS LEIMONAS, Sav. d 

V ' Hg' 

r —*1* 
SUPERIOR-  4  

RUSSELL INN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA; 

6824 Superior Ave.' 

LIQUOR WINE BEER 

Vieta kur sustoja kitų miestu 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbjtt 

"IžJkk , & V. v 
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