
Mirgu Margą 
Rašo Kuf" ~ *<ris. 

J %,?v„ 
KIEKVIENA 

Oį?% % 
u c %  "f 

mmm, 

DIRVA (THE FIELD) 
LITHUANIAN WEEKLY 

Published every Friday in Cleveland « 

Ohio Lithuanian Publishing Co. 
6820 Superior Avi. Cleveland 3,0fa}» 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription per Year in Advance 
In the United States __— $2.00 
In Canada $2.50 

Entered as Second-Class matter Decem
ber. 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879. 

M 
«5V 

konferencija privers 
kliūva Pabaltijo valstybė 
svės klausimo. To neišvengto ^ 
nei penkių ministrų konferen-| 
cija 'Londone. Rusai panoro 
priversti Vakarų demokratijas 
atiduoti Maskvos policijai Pa
baltijo valstybių pabėgėlius Vo
kietijoje. Demokratijos nepa
tenkino diktatūros norą, ibet 
Lietuvos laisves klausimas vis-
tiek nebuvo sprendžiamas. O 
jo neišsprendus, pastovios pa
saulinės taikos niekad nebus. 

% * 
Tarytaiikų šaukia, 

nas kongresas Chicagoje, ma
tyti, sugalvotas principu kuo 
toliau nuo Washingtono tuo 
"smarkesni*" bus tarybininkų 
balsas. , 

Visuomenė turi teisės pasi
klausti kur tarybininkų drąsa? 
Pirmą konferenciją, jie šaukė 
Pittsburghe, o antrą rengia 
Chicago j e. • Kodėl bijoma Wa-
sfcingtono, kur Lietuvos reika
las vieninteliai bus sprendžia
mas? 

• 

LIETUVIŲ sukilimas prieš 
bolševikus 1941 Birželio mėne
si turi savo atgarsių pašto žen
ki# rinkėjų pasaulyje, žemai
čių Telšius išlaisvinus, Sovie
tų pašto ženklukų dalis buvo 
pažymėta antspauda "Laisvi 
Telšiai, 19.41.26'\ Tokie žen-

v Mukai retenybė, ir rinkėjams 
p&rdaviaijami, po $8.80. 

BENDRAS Amerikos Lietu
vių Fondas pašalpai' jau išlei
dęs $365,000. Sako, apie 250,-
000 iš Lietuvos išbėgusių Lie
tuvių prašo Fondo pagalbos. 

Kitiems metams National 
War Fund .duos Lietuvių Fon
dui $600,000. Tas parodo kad 

•mūsų Fondas rimtai veikia ir 
gauna Amerikonų pritarimą. 

Fondas yra siuntęs pašalpos 
tiesiai Lietuvon per Russian 
War Relief, bet raportų apie 
pašalpos gavimą ir išdalinimą 
dar nesulaukė. Kitais metais 
pašalpą Lietuvon bandys sių
sti per Amerikos Raudonąjį 
Kryžių. 

SANDARA pasako kodėl ta
rybininkų "Amerikos Lietuvių 
kongresas" šaukiamas Chica
go je: "Chicaga tapo parinkta 
musų kongresui dėlto kad čia 
yra erdvesnės salės "tį* Užtekti
nai kambarių". 

Bolševikai žada tarybinin-
kams neužsileisti: jie šauksią 
"demokratinių Amerikos Lie
tuvių kongresą". 

Kažin kada įvyks tikras A-
merikos Lietuvių Konjjjyesas 
Washingtone? į.. 

• - " 
AMERIKOJE gauta 5-as nu

meris Lietuvių pabėgėlių Vo
kietijoje laikraščio, Lietuvių 
Žinynas, kuriame telpa Eltos 
pranešimas apie Lietuvos gy
venimą. Sako, žemę apdirba 
moterys ir seneliai, talkomis. 
Derlius šymet esąs labai ge
ras, ir bado pavojus negręsiąs. 

Vokietijoje leidžiama ir ki
tas laikraštis, Lietuvis, kurio 
pirmas numeris išėjo Rugpju-
čio 16, 1945. 

• 
LIETUVIAI- pabėgėliai Vo

kietijoje turi tvirtą viltį su-
gryžti į Lietuvą, kur Rusų ne
bus. Tos vilties į pilną Lietu
vos išlaisvinimą nereikia nei 
Amerikos Lietuviams netekti, 
nežiūrint juodų tarptautinių 

"debesų, ar musų savitarpio gin
čų. Lietuvių tautos širdis dar 
ęveika, ir plaks laisva! 
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Kelkime Lietuvos Bylą Aikštėn Kuolabiausia - DABAR! 
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siudinkim i Akciją 

Atskrido iš Tokyo į Chicago be Sustojimo 

Viršuje, Eric- Johnston, Va
karų industrialistas, preziden
tas U. S. Chamber of Commer
ce, tapo paskirtas filmų indus
trijos sprendėju, į vieta Will 
H. Hays. 

Apačioje, Edgar L. Warren, 
Chicagos srities WLB vadas, 
paskirtas vyriausiu darbo sa»-
tikių sprendėju. .... 

LONDONO KONFE
RENCIJA NUTRAU

KTA 

Spaliu 2 nutraukta Lon
dono konferencija, bet ji 
pasilieka kaip ir nebaigta, 
ir gali buti atnaujinta bent 
kurią dieną, kaip tik bus 
atlikta pasitarimai su savo 
vyriausybėmis namie. To
dėl Londono spauda ir spė
ja kad konferencija gali 
vėl susirinkti Lapkričio ar 
Gruodžio mėnesį. 

Nesutarimai įvyko Bal
kanų klausimu, kas reiškia 
Amerika ir Anglija atsisa
kė patenkinti Maskvos at
stovo Molotovo atsivežtus 
reikalavimus palikti Balka
nų šalis bolševikų įtakoje. 

Kitame posėdyje bus ap
kalbėta jau visos Europos 
taikos klausimas, kaip pa
reiškė Sekretorius Byrnes. 

Prie konferencijos nu
traukimo prisidėjo dar ir 
sekantis Molotovo pareika
lavimas: Amerika turi at
mesti Gen. MacArthurą Ja
ponijos valdytoju ir turi 
sudaryti keturių valstybių 
kontrolės komisiją, tų val
stybių kurios Japoniją nu
galėjo. Prie tų Sovietai pri
skaito ir save. 

Konferencija ėjo taip ne
darniai kad Britų Sekreto
rius Bevin, netekęs kantry
bės, Molotovo reikalavimus 
pavadino "Hitleriškais rei
kalavimais". 

Londono konferencija suiro ir užbaigta del nėsusi-
tarimo daugeliu įvairių klausimų — kas parodo Ameri
kos ir Anglijos drąsesnį atsisakymą priimti Maskvos 
reikalavimus ir pildyti juos, kas buvo daroma iki šiolei. 

Šis apsireiškimas pastiprina ir Lietuvos klausimą— 
jeigu mes Amerikos Lietuviai padėsime didesnių pastan
gų laikyti Lietuvos bylą iškeltą viršuje, svarstymui, o ne 
fenkinsiniės keno tai menkaverčiais pareiškimais kad 
"Lietuvos klausimas laikomas toks pat po senovei". 

t 
Amerikos Sekretorius Bvrnes, šią konferenciją už

baigiant, pasiūlė sušaukimą kitos taikos konferencijos 
kurioje bus pagamint i visos taikos sutartys. Ta kon
ferencija, kaip Londone spėjama, gali įvykti Lapkričio 
ar gal Gruodžio mėnesį. Taigi, Lietuviams atidėlioji
mas ir nieko neveikimas dabar reikštų sutikimą kad mes 
nenorim jokių pakeitimų Lietuvos klausimif^ jeigu So
vietai Lietuvą okupavo, lai sau ir tu risi. 

Taip elgdamies? mes prasikalstume prieš savo tau# 
tą amžinai. Mes, kurių rankose yra visi ginklai dabar
tiniame momente Lietuvos nepriklausomybę apginti, ne
pavartodami tų ginklų liktume kalti prieš savo istoriją. 

Mes turime imtis žygio — DABAR — ir vykti į Wa-
shingtona, reikalauti kad butų išpildytas Rezidento 
Roosetelto T.fetuvių tautai duotas prižadas kad Lietu^TIS BUS LAIKOMA 
v?i nepriklausomybė bus grąžinta KAI KARAS BAIG
SIS. Tą reikalavimą turime pastatyti DABAR, tuojau, 
prieš numatvtą sekančią taikos konferenciją! 

* 

Amerikos Lietuvių Misija iki šiol negavo oficialaus 
atsakymo iš Amerikos Lietuvių Tarybos į pakvietimą 
pasitarti del bendro Amerikos Lietuvių. žygio į Washin
gton . Tačiau tas nereiškia kad tas žygis turi buti ati
dėtas ar atmestas. Atidėjimas gali reikšti musų nusi
žengimą savo tautai pavėlavimu ant visados! 

SURADO 1,600,000 
TONU CUKRAUS 

U. S. Agrikultūros Sek
retorius Anderson paskel
bė jog surasta 1,600,000 to
nų cukraus Java salos por-
tuose, po to kai Japonija 
pasidavė. Tas cukrus, sa
ko Anderson, turės žymiai 
sutrumpinti cukraus racio-
navimą. Iki siol manyta 
kad reikės varžyti cukraus 
pardavimą per 1946 m. 

39 ŽUVO. Anglijoje, ne
laimėje ant geležinkelio už
mušta 39 žmonės, trauki
niui nuvirtus nuo bėgių ir 
nusiritus nuo kranto. 

PENKTA DALIS LEN-
• KU ŽUVO 
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Iš Varšavos praneša kad 
Lenkijoj šio karo metu žu
vo visas penktadalis gyven
tojų karo laukuose, sušau
dymais ir nuo ligų. 

Mirė tarp 6 ir 7 milijo
nų Lenkų nuo įvairių karo 
priežasčių, ir apie 4 mili
jonai žydų išžudyta, pra
nešimas sako. 

PATTOH pafftto-
suotas iš Bavarijos valdy
tojo pareigų, nes jis leidęs 
užimti administracijos vie
tas buvusiems naziams. Ar 
Amerikai buns geriau jei
gu ir po pat Amerikos ar
mijos nosim Vokietijos sa
vivaldybėse užimt vietas 
bolševikai? 

Per Maskvos radio Len
kas kalbėtojas atsišaukė i 
"milijonus Lenkų mainerių 
dirbančių Amerikoje" gry
žti į jų tėvynę. Vargu ra
sis kokis Lenkas kuris pa-
simasins gryžti kai Mask
va kviečia. 

Vienas iš B-29 lėktuvų nusileidusių Chicagoj dasipildy-
mui gasolino,* atskridęs iš Tokyo, atlikus 5,995 mylias kelio. 
Trys lėktuvai buvo pasiryžę pasiekti Washingtoną, bet nepa-
jiege. Viršuje parodoma lėktuvo lakūnai: Brig, Gen. O'Don-
nell, Maj. Gen. Lemav ir Gen. Giles. ; •, r 
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ATOMINE PASLAP-

U. S. ŽINIOJE 

Prez. Truman Spalių 3 
savo pranešime Kongresui 
rekomendavo tuoj įsteigti 
komisiją kontroliavimui vi
sų medžiagų ir išdirbimą 
atominės energijos. 

Pasauliui pareiškė kad 
butų naudinga padaryti tos 
bombos naudojimą neteisė
tu, bet tuo pačiu kartu pa
žymėjo kad atominės bom
bos paslaptį pasilaikys pa
čioje Amerikoje. 

Atomine energiją prezi
dentas siūlo naudoti tiktai 
taikos ir humanitariniams 
tikslams. 

Remkit Lietuvos karo 
nukentėjusiems ir pabė
gėliams rubų vajų — ku
rie patys neturit ką duo
ti prašykit savo kitatau
čių kaimynų. Ir ji% turi 
širdį labdarybei. 

MĖSOS ir avalų raciona-
vimas sako pasibaigs pirm 
Sausio 1. 

Dideli kiekiai kalkutų 
ir vištų priauginti šią va
sarą prisidės prie mėsos 
racionavimo baigimo. 

Viduržemio jurbje užsi
degus laivui su 456 pasa-
žieriais, sako žuvo 160 žm. 

VARšAVOJE išėjo he-
ne pirmas laikraštis, kuris 
išdryso paskelbti kad tūk
stančiai Lenkijos žmonių 
nepritaria ir net neigia jų 
vyriausybės tokį susiriši
mą su Sovietais. Straips
nis tilpo ant 1 puslapio, pa
vadintas 'Nuoga Teisybė'. 
Kažin ar ilgai bolševikai 
leis tam laikraščiui išeiti. 

JAPONIJOJE PANAI
KINO CENZUR4 

Gen. MalArthur išleido 
įsakymą panaikinantį Ja
ponijoje veikusią griežtą 
cenzūrą. Spauda' gali lai
svai rašyti ir galima siųsti 
visas žinias į kitas šalis. 

MacArthur taipgi užėmė 
21 finansinę įstaigą Japo
nijoje. Tas sutrukdys Ja
ponams vesti dideles pre
kybines apyvartas. 

ITALIJOJE, komunistai 
smarkiai ruošiasi valdžios 
rinkimams, kaip greit są
jungininkai sutvarkys ša
lį. Daugelyje vietų jie su
kelia prieš-religines riau
šes. Imolita diocezijoj ko
munistai nužudė keturis 
kunigus kurie iš sakyklų 
skelbė kad katalikai nega
li tapti komunistais. Žu-
deikos dar nenubausti. 

BRITANIJA gaus Ame
rikoje 5 bilijonų dolarių 
paskolą, kaip pranešimas 
iš Washingtono sako. 

Sovietai nori gauti dar 
daugiau — 6 bilijonus. 

Patirta kad pirmo Ame
rikos lakūnų užpuolimo Ja
ponijos, lakūnai kurie nu-i jiems pagamino "genialus" 

Tarp 60,000 Lenkų karei
vių esančių Škotijoje da
roma bandomi balsavimai 
patyrimui kiek jų norėtų 
gryžti atgal į Lenkiją. 

IttJSAI kariai Berline, 
matydami Amerikos karius 
važinėjant Amerikoje dir
btais jeeps ir naudojant 
kitus Amerikoniškus pada
rus, nustebę klausia "kur 
jus tuos dalykus gavot ?" Į Indijoje, Bombay mies-
Mat, bolševikai irgi naudo- te, Indusų ir Musulmonų 
ja tuos pačius pabuklus su 
Rusiškais užrašais. Bolše
vikai įtikinti kad tą viską 

Amerikonai turi tą pra
ryti. Kongreso komisijos 
tardyme komunistų vadų, 
Browder savo kalboje pri
vedė kad Stalino-Hitlerio 
sutartis, Sovietų užpuoli
mas Suomijos ir įsibriovi-
mas ir okupavimas kitų 
kaimyniškų šalių tikrumo
je buvo "Amerikos intere
su naudai". 

B  A I  
Valdžia Užima Aliejų 
ir Gasolino Valyklas 

Prez. Truman išleido įsa
kymą užimti valdžios * ži
nion visas streiku apimtas 
gasolino ir aliejų valyklas, 
tikslu paliuosuoti streiko 
sutramdytą gasolino plau
kimą šalies reikalams. 

Gasolino 'streikas apima 
14 valstijų. 

Aliejaus valykdų darbi
ninkų unijos vadai (CIO) 
sako esą pasirengę įsakyti 
streikeriams gryžti dirbti, 
prisilaikant valdžios ragi
nimo baigti streiką. 

Streikuoja 90,000 anglia
kasių, kurie sudaro trečda
lį šalies minkštos anglies 
gamintojų. 

John'L. Lewis, mainerių 
unijos prezidentas, nieko 
aiškaus nepasako, kuomet 
viena kasykla po kitos W. 
Virginijoj ir Pennsylvani-
joj sustoja dirbę. 

# Iš keturių rytinių ang-
liakasyklų sričių uždraus
ta išvežti minkštoji anglis, 
kur gamyba nukirsta pu
siau angliakasių streiku. 

Visoje šalyje streikų ap
imta apie 120 didelių ir ma
žų dirbtuvių, su apie 400,-
000 darbininkų. Streikuo
ja nuo šimtų iki keliasde-
šimts tūkstančių įvairiose 
paskirose industrijose. 

Detroit. — General Mo
tors Corp. paskelbė jog at
meta automobilių unijos 
(CIO) vadų reikalavimą 
pakelti darbininkams algas 
30 nuoš., nes tas reikštų 
tokiu nuošimčiu pakėlimą 
automobilių kainų, ir tai 
butų įvedimas šalyje inflia
cijos. 

Popieros ir popiermalkio 
industrijai šioje šalyje rei
kalinga 100,000 darbininkų. 
Gavimui tų darbininkų, su 
Spalių 8 pradedama vajus 
24 valstijose. 

Telefono aptarnaut o j a i 
paskelbė 4 valandų streiką 
visoje šalyje Spalių 5, kaip 
praneša jų unijos vadia. 

Streikas palies 200,000 
telefonistu. 

sileido Japonų okupuotoje 
Kinijoje, ten buvo nuvesti 
į kapines,* pririšti prie že
mų kryžių ir paskui sušau
dyti ir tea p&teudpti 

Stalinas ir sako nežinoję 
kad Rusija padarius jų to
kias 'daugybes kad galėjo 
apdovanoti visą Amerikos 
angliją. Evuopoje— 

susikirtimuose pereitą sa
vaitę užmušta 26 asmenys. 

AMERIKA pasiryžus šią 
žiemą aprūpinti maistu Vo
kietijos dalį kurią laiko sa
vo globoje. 

Tą pat gal darys ir su 
Japonija, kur maisto stoka. 

Westinghouse Electric 
Corp. baltkalnieriai darbi
ninkai pradeda gryžti dir
bti. Streikas užsitesi tris 
savaites ir uždarė 14 dirb
tuvių įvairiose šalies daly
se, išmetant iš darbų apie 
40,000 darbininkų. 

Anglijoje, Bootle, Liver
pool ir Birkenhead sustrei
kavo apie 20,000 uostų dar
bininkų ir sako neišrodo 

;kad greitai susitaikys. 

yš 



Detroit, Mich,, Naujienos 
'RHILADELPHIJOS 
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Žymus Beisbolininkas 
' "  

ir aktingas Ameri
kos Lietuvių sujudimas Lietu
vos bylą ginti buvo labai rei
kalingas. Amerikos Lietuvių 
Misijos valdybos pareiškimas 
spaudoje tuo reikalu yra svei
kas ir sveikintinas poelgis. 

ALM kvietimas Amerikos 
Lietuvių Tarybos prisidėti prie 
surengimo bendrai Antros Mi
sijos j Washington^ yra labai 
taktiškas ir ne vienšališkas pa
sielgimas. Jeigu Amerikos Lie
tuvių Taryba turės gerus no
rus tai ji priims šį pakvieti
mą. Jeigu atmes — teiskit 
ją visi. 

MISIJA į Washingtoną, ma
no supratimu, nei kiek nepa
kenks ALT šaukiamam kon
gresui Chicago j e. Jeigu ALT 
veikiantis komitetas bus už
tektinai išmintingas tai jų pri
sidėjimas prie Misijos sustip
rins pati kongresą. Priešingu 
atveju pasireikštų tarpe Ame
rikos Lietuvių didesnė prara
ja, žlugtų viltys'visų tų kurie 
nori ir j ieško Amerikos Lietu
vių vieningumo tvirčiau dirbti 
Lietuvos nepriklausomybės by
los gynime. 

žodžiu, ALM savo kvietimu 
ALT. eiti j talką Antrą Misiją 
surengti praskina kelią ben
dram Amerikos Lievtuvių vei
kimui už Lietuvos nepriklauso
mybės atstatymą. 

PAS MUS- Philadelphijoje 
lankėsi žymi Lietuvė veikėja 
Lietuvos tremtinių reikalais. Iš 

Philadelphijo^ Athletų beis
bolo jaukto narys, Dick Fow
ler, 20 m. amtiaus, pasižymė
jęs šios vasaros beisbolo loši
muose. 

kariauti. Ir jeigu demokrati
ja nebūti! šokus "tėvui" pagal
bon, jis butų dvilypių "sunų" 
nubautas ir palaidotas. Tas bu
tų atsitikę kaip "amen" pote
riuose. 

Bolševistinės revoliucijos su-
nai liko nukauti; "tėvas" da
bar turi susilaikyti piktus vai
sius sėjęs pasaulio dirvoje, jei 

Kitaip 

BALF PRAŠO PA

RAMOS PABĖG% 

LIAMS 

RUBŲ VAJUS 
BALF tęsia rubų vajų Lie

tuvos karo nukentėjusiems ir 
išblaškytiems po Europą. 

Vasara pasibaigė mums, ji 
baigiasi ir Europoje, ir baigia
si anksčiau. Ten musų bro
liai užklupti be rubų, nes bė
go nuo bolševikų tik taip kaip 
stovi, ir atsidūrė svetimose ša
lyse be aprangalų. 

Kiekvienas jusų atliekamas 
nereikalingas rūbas padės su
šildyti nelaimingą Lietuvį. « 

Nors karas pasibaigė, bet 
kentėjimai vargšų pabėgėlių 
tęsiasi, ir mes Lietuviai priva
lome kiek galima apsirūpinti 
apdengti savus nelaiminguo
sius. 

Pageidaujami bent kokie dė
vėti tinkami rūbai avalai ir 
lovoms" reikmenys. Kur vei
kia Lietuvių BALF skyrius ir 
renka rubus arba parapijos ar 
šiaip įstaigos priima, neškit 
savo dovanojamus rubus į tą 
vietą. Iš kitur galima pasiųsti 

PITTSBURGH 

di-
SU-
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pasikalbėjimo su ja gavau pa- bus didelis rytinių va s ųų oro 
tirti kad tai yra aukšto išauk
lėjimo moteris. Del žinomų 
šio laiko politinių apystovų jos 
vardo neminėsiu. Pabėgėliais 
rūpinimosi darbas yra begalo 
didelis ir sunkus, tą naštą ži
no ir patiria tie kurie tą darbą 
dirba. Eiliniai Lietuviai vaWf^ 
giai supranta sunkią to dar
bo. Jos nuomone, darbas bu
tų daug lengvesnis jeigu Ame
rikos Lietuviai susikauptų tar
pe savęs. 

Lietuvos pabėgėlių reikalai, 
sako ji, eina geryn; užtarimai 
už musų tremtinius sutvirtėjo 
ir dabar nėra baimės kad jie 
butų prievarta grąžinami ten 
iš kur bėgo; savanorių gryžti 
nesiranda. 

Ji apgailestauja nekuriu re
daktorių pasiskubinimą išvar
dinti pabėgėlius, neatsižvel-

nori ilgiau pagyvėti 
pats pagreitins sau galą. , . 

Z Jankauskas, didesnius kiekius rubų, suristų 
į dėžes, į BALF sandėlį adresu; 
United Lithuanian Relief Fund 
Warehouse, 101 Grand Street, 
Brooklyn, '11, N. Y. 

PARVYKO PABĖGĖLIS 
BALF praneša kad jo para

ma pargryžo į Ameriką Walter 
Vaitkus, Amerikoje gimęs pa
bėgėlis iš Lietuvos, kuris buvo 
pasišalinęs nuo bolševikų ir da
bar per Švediją parvyko j šią 
šalį. 

Gaudamas finansinę paramą 
iš BALF tas jaunuolis studi
javo mediciną Švedijoje per 
vienus metus. Dabar jis gy
vena Philadelphijoje. • • i • • e- < • ^ 

YOUNGSTOWN 

RUOŠIASI ORO BIZNIUI 
Pittsburghas turėdamas 

delę lėktuvams stotį, kur 
eina kelios orlaivių linijos, žiu
ri i ateitį tikėdamas kad čia 

linijų centras. 
Viena linija kuri iš čia vei

kia gavo leidimą vežioti pasa-
žierius per Atlantiką, taip kad 
trumpoje ateityje gali prasidė
ti tiesioginiai skridimai iš čia 
į Londoną. 

PENNSYLV ANIJOS valsti
jos valdžia nusprendė paimti į 
savo globą dar 202 tiltus ku
rie randasi 42 miestuose, kas 
sudarys palengvinimą tiems 
miestams. Dabar valstijos ke
lių departmentas jau turi savo 
žinioje ir globoje 18,000 tiltų. 

PENNSYLVANIA 1946 me
tais susitvarkys darbais taip 
kad darbų bus daugiau negu 
turėta 1930 metais. Surinkta 
žinios iš • 493 Pennsylvunijos 
industrijų, kurios parodo kad 
bus imama i darbus apie 20 giant į Sių dienų politines «!- u darbininkll ne 

ygas Nors tas daroma ne su ^ ̂  
blogais norais, bet pabėgėlių 11 

v
ux 

v. 1Q4„ m DIOgaiS IKIltUis, UCl [Jrtutscuii | - ^ v. 104Q m 
darbui atneša daug žalos. Tuk- j maZ^"egU

M^, deda 
stančiai enkavedistų Ameriko-i Gubemao • j atsikvėpti nuo ilgo 
j, „„„ d.,b„ „k., SBT^USS;- >«» " 

čia naujų industrijų ir žmonių 
gyventi. Esančios industrijos 

ŠIS-TAS. Lukoševičiai ga 
vo žinią kad jų sunus Gusty 
pargryžta iš Pacifiko salų, po 
trijų metų kariavimų. Jis nei 
karto nebuvo paleistas pasil-
siui. Dalyvavo užėmime salų 
Saipan, Iwo Jima ir kt. Lu
koševičiai yra ilgamečiai Dir
vos skaitytojai. 

Po vieną, pradeda pargryžti 
i namus, visai paliuosuoti ir 
kiti Lietuviai kareiviai. Gal 

" vienas-kitas ir negryš visai, o 
' keli sugryš sužeisti. 

Darbai čia kiek atslūgo ir 
darbininkai naudojasi proga 

darbingu-
M. 

DR. E. G URS KAITĖS 
OFISAS 

Di*. Eugeniją Gurskaįte jau 
ftidarė savo ofisą 753 Fisher 
Bldg. Telefonas Madison 0818. 

Stephania Douvan-Čiurliony-
tė ir Marija Sįms ta proga Dr. 
Gurskaitei pasiuntė gėlių ir ap
lankė naują ofisą atidarymo 
dienoje. 

Dr. Gurskaite gav6 ir daug 
kitų gražių linkėjimų nuo sa
vo draugų, daktarų, ypač mok
slo draugų. 

DOVANA IS PARYŽIAUS # 

Man buvo padarytas labai 
malonus surpryzas kai pakvie
stai pas pp. Keblaičius, jų su
nus jūreivis Eduardas Keiblai-
tis, nesenai gryžęs iš Europos, 
mane apdovanojo bonkute kve
palų, kuriuos -parvežė iš Pary
žiaus. 

Jis sako: "Teta, tau už gra
žų aprašymą apie mane, kada 
aš buvau išvažiavęs, mama 
man parodė". Mano krutinėję 
pasidarė šilta ir jauku ir Ed
uardo dovanėlę begalo vertinu. 

Eduardas dar tik 19 metų, 
bet jau yra gavęs liudymą kad 
apiplaukęs apie pasaulį ir už
sitarnavęs 5 pasižymėjimo žen
klus. šia proga Eduardas ga
vo 30 dienų poilsio, ką praleis 
pas tėvelius. Bessie Keblaitie-
nė, kaipo veikėja, savo vaikus 
išmokinus gražiai Lietuviškai 
kalbėti. 

BALF VAKARAS 
Nepamirškite kad Spalių 6 

d., nuo 7 vai. vakare, buvusio
je Lietuvių salėje įvyks BALF 
76-to skyriaus vakaras, kurio 
Įžanga bus konservuotas mais
tas (canned food) ir muilas. 

Svečiai čia gaus valgyt, išsi
gerti ir pasišokti. Musų visų 
pareiga savo brolius, varge ir 
kančiose del netekimo Tėvynės 
Lietuvos atsidususius, sušelp
ti. Ir aš žinau kad tą vakarą 
matysime daug rimtų veidų 
pasitenkinančiai nusiteik u s i ų 
kad jie gali ranką ištiesti sa
vo kraujo broliams. 

Jmmikle Ištekejo 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI? 

(Žinios apie įnirusius lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Shirley Temple, daibar 17 m. 
amžiaus, kuri iš kūdikystės 
pragarsėjo filmų artiste, dabar 
ištekėjo už Sgt. John G. Agar 
Jr. iš Chicagos. 

PAIMA DIRBTUVES 
Henry J. Kaiser, praėjusio 

karo garsus laivų statytojas, 
Rugsėjo 20 išnuomavo nuo val
džios 5 metų laikui Willow 
dirbtuves, pradės dirbti pigius 
automobilius. Jie bus pava
dinti Kaiser-Frazer Corp. var
du. Mažesni automobiliai va
dinsis Kaiser, o didesni Fra-
zer. Sukėlimui kapitalo tam 
darbui pardavinės šėrus. 

Vyt. Markuzas. 

ką mes čia veikiame, o tas la
bai kenkia musų darbams. Šią 
atsargos pastabą turime visi 
įsidėmėti. 

SOVIETAMS vis dar rupi 
Ispanijos "fašizmais". Mask
vos Izvestia sako, atėjo pato
giausias laikas Franco režimui 
sutriuškinti. Maskva jei ga
lėtų pati viena paskandintų tą 
kraštą kraujuose. Jai atsirūg
sta Ispanijos pilietinis karas 
1935-37 metais, kuriame Ispa
nija daug prisidėjo raudonukų 
pralaimėjimui. Dabar jos gar
siakalbis šaukia kad laikas pri
noko "imtis žygio". Ne kitaip 
Maskva žiuri ir i Argentinos 
"nazizmą". 

Bet Maskvos garsiakalbis 
niekad nepasakė kas buvo fa-
šizmo-nazizmo pirmas "tėvas". 
Juk žmonės gyvenę prieš 1917 
metų bolševistinę revoliuciją 
Rusijoje nežinojo ir negirdėjo 
apio: tą dvilypį' "fašizmą-naziz-
mą" "supu". Jų gimimo pra
das buvo paseka pikto vaisiaus, 
kuris pagimdė piktus, piktui. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

Prenumeratoms, Skelbimams 
86 Jackson Street 
NEWARK 5, N. 3. 

raginamos plėstis ir didinti 
darbus. 

Jau dabar apie 500 naujų 
firmų parodė susiįdomėjimo iš-
sistatyti sau dirbtuves arba 
Įsisteigti esamose šioje valsti
joje. 

TRAFIKO nelaimės šalyje 
po karo baigimo ir gasolino 
paliuosavimo pašoko 261 nuoš. 
virš to paties periodo pernai. 

Per Rugpjučio mėnesį šy-
met trafike užmušta 2430 as
menų visoje šalyje, ir per pir
mus 8 mėn. užmušta 15,620. 

Prezidento Duktė Bažnvtiniarne Chore 

WAR CHEST VAJUS 
Spalių 8 prasidės taip vadi

nama War Chest rinkliava. Pa
žymėtina kad iš šios rinklia
vos tam tikra dalis tenka ir 
United Lithuanian Relief Fon
dui. Tat ir meąv Lietuviai ne
sigailėkime savo centą paau
koti. Ren. 

Viduryje, Margaret ,'l ruman, Prexiuento Trumano duktė, 
parodoma gi oda Episkopai Ų bažnyčios chore, Independence, 
Mo., savo tėviškėie. ' .šis giedojimas buvo leistas per radio. Ji 
vra dainavus keliose "operose mažas roles. a;v chore paskiruo
se miestuose pastarų kelių metų bėgyje. ' 

RADIO BALSO KLUBO 
VEIKLA , 

Detroito Amerikos Lietuviu 
Balso radio klubo valdybos su 
sirinkimas įvyko Rugsėjo 30. 
Buvo malonu išgirsti kad mė
nuo laiko kaip susiorganizavęs 
klubas jau turi sukėlęs virš 
$1,000. šis radio klubas yra 
visuomeninė organizacija, kiek
vienas geras Lietuvis ir Lietu
vė prašomi prisidėti kiek kas 
išgali. 

Klubas jau gavo Michigan 
valstijos čarterį. Kiubo finan
sų sekretorius ir iždininkas už
sidėję po $1000 užstato. 

Prograimo vedėju ir klubo 
pirmininku yra H. A. Kaptu-
rauskas gimęs Amerikoje, 1911 
m. mažas su tėvais į Lietuvą 
parvažiavęs, ten augęs, moki-
nęsi ir vargęs pirmo didžiojo 
karo metu, vėliau liuosnoriu 
tarnavęs Lietuvos kariuomenė
je, ir 1923 metais sugryžęs i 
Ameriką. 

Muzikos programo vedėja 
yra' Mirga Michaels (Motuzai
tė), Amerikoje gimus, supran
ta gerai muziką, gražiai kalba 
ir rašo Lietuviškai, 

Dainininkų vedėju ir choro 
organizatorium pakviestas ži
nomas musu dainininkas Jo
nas Valukas, 

Lietuviai jau daiįąr gąvo, pa
gyrimą nuo Radio stoties ve
dėjų kąd Lietuvių programas 
geriau tvarkomas negu kitų 
tautiniai programai. 

JAUNASIS FOTO UŽĖMĖ 
VADOVYBĘ 

Henry Ford, 82 metų am
žiaus, Ford Motor Co. įsteigė
jas ir vedėjas, pagaliau pave
dė tos korporacijos biznį savo 
anukui, Henry Ford II, 28 me
tų vyrui. šis jaunasis Ford 
tapo tos didelės kompanijos 
prezidentu. Jis ėmėsi ir savo 
permainas daryti. 

Pirmiau jau, senis Henry 
Ford 1918 metais buvo pave
dęs prezidentystę savo sunui 
Edsel, l>et šis mirė 1943 me
tais, po ko pats senis vėl ėmė 
si vadovybės. Dabar jo anu 
kas rodys savo bizniškus ga
bumus, senio patyrimais gelb-
stimas. 

WATERBURY, CT. 

AUKOS LIETUVIŲ MISIJAI 
Rugsėjo 22-23 dd. Amerikos 

Lietuvių Misija turėjo svar
bius pasitarimus Lietuvos ne
priklausomybės reikalais, New 
Yorke, Pennsylvania Hotel. 

Buvo patiekta raportai apie 
naujus patyrimus Washingto-
ne ir nutarta tęsti Misijos ak
ciją toliau, Lietuvos nepriklau
somybės byloje. 

Ten pat, dalyviai • sudėjo ir 
perdavė A. L. Misijos kasie-
riui sekančias aukas Misijos 
reikalams: 
Wm. Paschall $100.00 
Adv. A. A. Olis 50.00 
J. Kasmauskas 25.00 
Mrs. M. J. Colney 25.00 
X. Strumskis 10.00 
J. V. Valickas 10.00 
J. Sagvs 5.00 
A. Kušlis 5.00 
Smulkiu aukų 14.00 

Viso , $244.00 
Dr. M, J. Colney. 

IJALTRUšAITIS Vincąs, 74 m. 
mirė Cleveląnde Rugs. 24 
Paėjo Vilkaviškio par. Ame
rikoj išgyveno ilgus metus. 

ŠLAPIKAS Antanas, 86 metų, 
mirė Rugs. 16, Dayton, O. 
(Zapyškio par.) Amerikoje 
išgyveno ilgus metus. 

ŠITKAUSKAS Kazys, 63 M., 
mirė Liepos 16, Detroite. 

RINKUS Stasys, 50 m., mirS 
Rugs. 15, -nuo automobilio 
sužeidimo Hamtramck, Mich. 

SPRINDIS Ignas, 58 m., mirė 
Rugp. 25, Spring Valley, 111. 

BRAZAITIS Juozas, 54. metų, 
mirė Rugpj. 28, Chicagoje. 
(Panevėžio ap. Šeduvos p.) 

BELAIšIENĖ Ona, mirė Rug
pjūčio 23, Breslau, Pa. 

M1KUČION1S Kazys, mirė 21 
Rugp., Exeter, Pa, 

GRINIUS Florijonas, 70 metų, 
mirė Rugsėjo 7, Chicago j e. 
(Liolių par.) Amerikoj,!* iš
gyveno 50 metų. 

BAŽEIKA Juozas, seno amž., 
mirė Rugs. 8, Chicago j. (Ra
seinių ap.) Amerikoj išgyve
no 58 metus. 

KARČIAUSKAS Kazys, mirė 
Rugp. 30, Ęort Bląnchard* 
Pa. 

BARZDAITIENfi Apolonija, 
mirė Rugp. 27, Wilkes-Bar-
re, Pa. 

MERGEVIČIENĖ Katrė, mirę 
Rugp. mėn., Plymouth, Pa. 

MARKEVIČIUS Viktoras, mi
rė Rugs* mfin, Shenandoah 
Pa. 

BAJORIUNAS Kazys, mirė 31 
Rugp., Philadelphia, Pa. 

ČEPONIS Jonas, mirė Rugp. 
mėn., Elizabeth, N. J. 

LEIKAUSKAS Petras, mirė 
Rugp. m. Elizabeth N. J. 

KRIVINSKAS Pranas mirė 
Rugp. mėn. Elizabeth N. J. 

RUZGĄ Juozas mirė Rugs, m., 
Elizabeth, N. J. 

TAKUŠIS Antanas, mirė Rug
sėjo m., Elizabeth, N. J. 

OLEKAS Jonas, 40 m., mirė 
Rugs, men., Grand Rapid#, 
Mich. 

VAIVAŲA Augustas, 72 m., 
mirė Rugs. 6, Grand Ra
pids, Mich. 

GALLAGHER Felicija (Jak-
šaitė), 34 m., mirė Rugs. 9, 
Chicago j e, kur buvo ir gi
mus. 

KASMAUSKIENĖ Pranė (Jo-
cytė), 66 m., mirė Rugs. 11, 
Chicago j. (Raseinių ap. Ne
makščių p. Lygių k.> Ameri
koj išgyveno 48 metus. 

BIČKAUSKIENĖ Adelė, mirė 
Rugs, mėn., Mahanoy City, 
Pa. 

KAČKUS Povilas, 56 m., mirę 
Rugp. 10, Pittston, Pa. 

PERPICKAS Vincas, mirė 
Rugsėjo men. Shenandpąh, 
Pa 

BARANAUSKIENĖ Magdale
na, mirė Rugs, mėn., Miners-
ville, Pa. 

KAVALIŪNAS Vladią 44. tti. 
mirė Liepos m., Buenos Ai
res, Argentinoj. (Ukmergės 
ap., Žemaitkiemio vai. Va
lų k.) 

NEIMANAS Antanas, 63 m., 
mirė Liepos 13 New Britain,* 
Conn. v 

DIRVONAS Juozas, 61 metų, 
mirė Liepos 15, Herminie, 
Pa. (Kauno rėd.) 

PEČKAUSKAS ' Alfonsas, 42 
m., mirė Liepos 29, Buenos • 
Aires, Argentinoje. (Taura
gės ap.) 

KINDERIS Antanas, 41 metų, 
mirė Liepos 23, Villa Sastre, 
Argentinoj. (Skaudvilės par. 
Diržų k.) 

MIKOLAJUNAS Rapolas, 46 
m., mirė Liepos 22, Rosarip, 
Argentinoj. (Ukmergės apg. , 
Nuotekų k.) , 

SKEIRYS Antanas, 47 metų, 
mirė Rugpj. 2, Montevideo*. 
Urugvajuje. N (Rokiškio ap8. 
Jūžintų v. Girelės k.) 

GECEVIČIUS Juozas, senyvo 
amž., mirė Rugp. 19, Bridge , 
port, Conn. (Raseinų apsk. 
Skirsnemunės v, Geisių k.) 
Amerikoj išgyveno 46 m. 

GABRIS Jonas, pusamžis, mi
rė Rugs. 10, Chicago j. (Pa
nevėžio par. Pajodžių k.) 

KLAUBA Albertas, 36 m., mi
rė Rugs. 15, Chicagoj; Gi
męs Kingston, Pa. 

SUPšINSKAS Juozas, 65 me
tų, mirė Rugp. 7, Edwards-
ville, Pa. (Suvalkų rėd.) 

ANDRIUŠKEVIČIUS Pra n afls, 
mirė Rugp. 3, Pittston, Pa. 
(Trakų ap.) 

BĘLIUNAS Jurgis, 58 m., mi
rė Rugp. 3, Pittston, Pa. 
(Suvalkų kai vari jos par.) 

KVIETK AUSKAS Benediktas, 
52 m., mirė Birž. 15, Bing-
hamton, N. Y. (Panevėžio ap. 
Mitabinių k.) 

BROOKLYN, N. Y. 

PIANO RECITALAI. New 
Yorko Times Hali. į vyks pianis-
to-kompozitoriaus Vyt. Bace
vičiaus du piano reci'tąlaį — 
Lapkričio 4 ir 25. 

fcrof. Vyt. Bacevičius pasi
rašė kontraktą su savo mana-
džeriu trejetui mėtų. 

Prof. Bacevičiaus paskuti
nieji muzikos kuriniai patal
pinti nekuriu miesfcj knygy
nuose. 

J. Žemantauskąs 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

314 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 neapsimoka. 
Perduokit savo kolonijo
je į surinkimą punktą, 
arba siųskit: 

United Lithuanian Relief Fund of America Inc. Warehoupf; 
Į01 Grand Street Brooklyn 11, N. Y. 

m 

MONCRIEF Dal> ,:e 
Gaunat GERUMO VERTYBĘ 

Jusų MONCRIEF Pardavėjas Jas T«ri 

THE HENRY TURNACE CO.,  MEDINA, O.  

VISOKIA APDRAUDA 
j Mes'esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todet pirma 
šąiikįteriBii# ugniagesius (fare-monųs). 

, ir Apdraųdos Agentūra. 

P. P. M U LI O LI S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Re&l Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 •; 



Tegul meilė Lietuvos 
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Jei Ilgiau Taip Tęsis-
AR BELIKS KOKIE PĖhSAKAI KAD LIETUVOS ŽEMĖJE IL
GUS AMŽIUS GYVENO SENA KILNI LIETUVIŲ TAUTA? 

Rašo V AINIS DAINORAS Specialia laiškas Dirvai iš Švedijos. 

Paklebenkime Teisingu
mo Duris 

*-

(Pabaiga iš pereito nr.) . 

TREMTINIAI IS 
LIETUVOS 

"Kovo mėnesį atsiuntė musų 
stOVyklon labai daug Lietuvių, 
ir išdalino juos taip zonų. Mu
sų zonon pateko daugiausia kai
miečiai, bet' buvo ir miestelė
nų iš Kauno, Kretingos, Vil
niaus, vienu žodžiu žmonių iš 
visos Lietuvos. Po dvejetos 
savaičių atvyko apie 60 mote
rų. Vaikų nebuvo. -Važiavo, 
kaip jos pasakojo, prekiniu 
traukiniu iš Kalvarijos 12 die
nų. Durys buvo laikomos už
rakintos, nieko laukan neleido, 
be 200 gramų duonos ir van
dens nieko valgyti nedavė. (Pa
staba : nepasikeitė ir torturų 
metodai, kaip ir 1941 m. trė
mimo į Sibirą.—V.D.). ' 

"žmonės iš Lietuvos buvo 
labai nuvargę, nelaimingi, ne
žinojo kodėl ir kur juos vežė. 
Pasakojo: ateina policininkas j 
namus ir sako kad turi eiti po-
licijon pasirašyti kokį tai po-
pierį. Nujausdamas žmogus 
nori apsirengti ilgesnei kelio
nei, o policininkas sako kad ne
reikia. Girdi, po pusvalandžio-
kito busi atgal namie. Nueini 
policijon, tave paima ir užra
kina rūsyje. Rusiai jau anks
čiau pilni, kambariai taip pat 
pilni žmonių. Iš policijos siun
čia jau kur kitur, o ne namon. 

ŽMONES SUNYKSTA, 
IŠEINA Iš PROTO 

"Kalbėjau su viena jauna 
sportininke. Kaip ji čia pa
kliuvo? 'Iš kur galiu žinoti ?' 
atsako. 'Matyti, kas iš pykčio 
apmelavo, jskundė'. Kalbėjau su 
moksleiviais, ūkininkais, dar
bininkais tremtiniais. Niekas 
negalėjo suprasti ar atspėti sa
vo išvežimo priežasties. Kal
bėjau su vienu jaunu gimna
zistu, sunum vieno jau 1940 

. metais mirusio labai žymaus 
Lietuvio. Prieš bolševikams 
antrą kartą ateinant jo moti
na pabėgo Vokietijon, palikda
ma jį namus saugoti. Vieną 
dieną atėjo policininkas, išsi
vedė ir jį. 

"Iš kunigų buvo musų sto
vykloje tik vienas seniukas Ru
sas, atsiųstas drauge su Lie
tuviais. Apie kunigų ir bažny
čios padėtį jis nepasakojo. 

"Vakarais susirinkdavo vy
rai ir giedodavo šventas gies
mes. Visi buvom išvargę, iš
badėję, bet j ieškojome gies
mėje stiprybės. Kartais pri
tardavo mums ir Rusai. 

"Dirbti turėjom 10 valandų 
per dieną. Suskirstė mus ka
tegorijomis: I, II, III, ir 0 k. 
(nuliaus kategorija). Pirma 
ir antra kategorija turėjo dir
bti fabrikuose, o trečia, susi
dedanti iš silpnų žmonių, tik 
kiemui pašluoti dvejetą valan
dų perdieną. 0 kategorija vi
sai bejiegių žmonių, visiškai 
nusilpusių, nieko negalėjo dir
bti. IV ir 0 kategorijoj buvo 
daugiausia žmonių. 

"Aš, Adomas, Petras ir Mar
tynas, perdavėm viską kas bu
vo likę po Viborgo, kad tik kiek 
daugiau valgio nusipirkus. Ne
žiūrint to, Petras pakliuvo *tre-
čion kategorijon, o Martynas 
net į 0 k. Martynas visiškai 
išputo, net koktu buvo į jį pa
žiūrėti. Vėliau vistiek j j pa
siuntė į kolhozą darbams. 

"Adomą išleido iš stovyklos 
Gegužės mėnesį, žadėjo jis pa
rašyti, bet kaip išėjo taip ir 
dingo be žinios. Petrą paleido 
dviem savaitėm vėliau. Kaip 

girdėjau Rževan saugoti Vo
kiečių. Jis taip pat nieko ne
parašė. 

"Ne vienas stovykloje išėjo 
iš proto, kiti mėgino Nusižudy
ti ir nusižudė. Hygienos ir 
medikališkos priežiūros nebu
vo jokios. T 

"Darban ir iš darbo buda-
vom lydimi sargybinių su šau
tuvais. Bijojo kad kas nepa 
bėgtų. Kai kam pasisekdavo 
ir pabėgti, bet netoli. Greitai 
suimdavo, nuvesdavo kur, ir 
daugiau apie tokį žmogų nie
kas nieko neišgirsdavo. 

"Paskutiniu laiku daug Lie
tuvių išvedė iš stovyklos. Taip 
vis po vieną, nežinia kam Jr 
kur. ' 

"Man išvažiuojant liko dar 
Lietuvių stovykloje. Pasakojo 
kad Rusai Lietuvoje žudė žmo
nes ir plėšė. Daugelis išbėgi©* 
jo ir gyveno miškuose. 

PABĖGIMAS 
"Mane 'išleido' Birželio mė

nesi. Drauge, su kitų 20, visi 
saugojami, atvykom Birželio 
10 Tallinan (Estijoje). Tą pat 
dieną nuvedė mus darbo stovy-
klon Kopli. Stovykla buvo per
pildyta Estų. Mums išdavė 
kareiviškus rubus, ir Birželio 
18 paskyrė mus keletą dirbti 
viename nedideliame bugsieri-
niame laivuke. Birželio 28 at
plaukėm mes į vieną Suomiš
ką uostą, vis stipriai saugoja
mi. Po dviejų dienų vis dėlto 
man su vienu Latviu vėlai na
ktį pasisekė pabėgti. Po 1.0 
dienų pėksti, mažai ką valgę, 
nedaug miegoję, susiradom 
menką laivuką ir išsiirėm. Po 
25 valandų pasiekėm Švedijos 
krantą. Geri žvejai pasiūlė 
mums valgyti, bet mes buvom 
taip išvargę, tiek išsikankinę 
kad negalėjom nei valgyt, nei 
paštovėt ant kojų. 

"Ką aš iškentėjau ir mačiau 
per tuos 8 mėnesius, neužmir
šiu kol busiu gyvas. 

"Mėgink atkalbinėti imones 
kad negrvžtų atgal. * 

"Labai norėčiau pasimatyti. 
Parašyk. 

"Tavo draugas (parašas)." 

Tai štai jums vaizdas kas 
dedasi komunistų garsinama
me "rojuje". Jo veidas ne tik 
kad nepasikeitė bet dar su-
žiurėjo, mat i& nazių išmoko 
naujų torturų. 

Ir Rusai vykdo savo planą: 
vėl užkaltuose vagonuose tre
mia Pabaltijiečius, o jų vieton 
apgyvendina Mongolus. Mat, 
skubiai pakeitus Lietuvos že
mės gyventojus, NKVD naga
no kbtams lengviau bus val

dyti, greičiau pavyks išgaudy
ti iš Lietuvos miškų užsislėpu
sius taurius Lietuvius patrio-
tus. 

Jei Amerikos Lietuviu pat
riotų balsas greitai nebus iš
girstas Amerikos, Anglijos ir 
Prancūzijos vadovaujančių vy
rų, jei nebus raudona lavėna 
išguita iš Lietuvos tai bus 
baisu: per visai trumpą laiko
tarpį gali nelikti jokių pėdsa
kų Lietuvos žemėse kad ilgus 
amžius ten gyveno sena, darb
šti, kilni ir tauri Lietuvių tau
ta! 

PABĖGĖLLIAI BIJO 
GRĄŽINIMO ATGAL 

Petras Jaras, Baltimore, Md. 
gavo nuo savo giminiečio pa.-
bėgėlio Austrijoje sekančio tu
rinio žinių: 

Dabartiniu laiku plačiai vei
kia komunistinius agentai, at
sišaukimus ir įvairius ragini
mus stoti į komunistų partijas 
išklijuoja prieš bažnyčių aikš
tes ir šiaip aiškesnėse vietose, 
kuriuose niekšiškai meluoja, 
garantuoja bažnyčioms laisvę 
ir višokiariopą paramą, be to 
siūlo eilę Įvairiausių gyvenimo 
eigos švenčiausių dėsnių, tuo-
mi ruošdami dirvą savo kan
didatams Austrijos sayiy,aldy-
bos rinkimuose. ^ 

Be to sklinda įvairiausi gan
dai, kad Prancūzija susitarus 
su Rusija del Pabaltijo vals
tybių pabėgėlių atidavimo (mes 
gyvenam Prancūzų užimtoje 
zonoje). Kiek tie gandai tikri 
mums sunku žinoti, bet įvai
riausi grasinimai kasdien ver
čia nežilstančius plaukas pra
žilti. -

Aš labai džiaugiuosi kad mu
sų straipsnis pasiekė tamstą ir 
kad buš atspausdintas AmerK 
kos Lietuvių laikraštyje. Iš 
jo norintis galės susidaryti vai
zdą apie musų tautinius,šįp ka
ro eigoje pergyvenimus. 

Kiniečiams Biblijos 
bus Spausdinamos 

Švedijoje 

Britų ir Užsienių Biblijos 
Draugija užsakė 100,000 bibli-
jų Kinų kalboje atspausdini
mui Stockholme, Švedijoje. 

Iš Švedijos jau gatava iš
vežimui 75,000 biblijų į Len
kiją, Estiją, Latviją, Rumani-
ją, Čekiją ir kitas šalis. Tik 
ar bolševikai jas įsileis v j tas 
pastaras šalis? 

% jie Tyrinės Pearl Harbor Nuotikį 

iŠ* 

DUOKIME FAKTŲ 
Jeigu daug' yra motyvų rei

kalaujančių neatidėliojant su
šaukti visuotinį Amerikos Lie
tuvių seimą, tai tremtinių 
klausimas yra vienas vyriausių 
motyvų. Jų dabartinė padė
tis yra tiesiog tragiška, o oku
pacinės sąjungininkų kariuome
nės ir UNRRA elgesys kar
tais yra toks kad į jau ir taip 
perpildytą jų kančių taurę ne
gailestingai nulašinami dar ke
li lašai. Faktas kad komunistų 
agentai nekliudomi, o kartais 
net okupacinių organų padeda-

4mi, landžioja po tremtinių sto
vyklas ir juoz terorizuoja, yra 
pralenkiąs civilizuoto žmogaus 
vaizduotę. Gi laiks nuo laiko 
pasikartoją pabėgėlių grąžini
mai prievarta į bolševikų ran
kas jau sudaro labai rafinuotą 
sadizmą. Pakelti balsą už šias 
didžiulio neteisingumo aukas, 
dar sykį žvilgterėti ar šio ka
ro bėgyje tiek sykių apspjau
dytas teisingumas dar nėra ne-
gryžtamai žuvęs, yra visų mu
sų didysis uždavinys. 
• Memorandumai, apeliavimai į 
Atlanto čarterį bei į kitus ide
aliai skambančius dokumentus 
vargu ne't ar bus paskaityti tų 
kuriems adresuoti, bet negin-
čy j amais įrodymais paremti 
faktai apie pabėgėlių skriau
das, kruvini faktai — jie dar 
gali turėti šiokios-tokios reikš
mės. Tat rinkime dabartiniu 
metu jau gana dažnus laiškus 
apie pabėgėlių gyvenimą bei ne
retai be galo liudnus ir baisius 
jo Įvykius. Jie mums patar
naus medžiaga, kai pas politi
kos vyrus j ieškosime užtarimo 
prieš neteisybę ir teisės lau-

Patys Taip Daro, bet 
Kitus Bara 

žymą. .-...'„tl-

The joint congressional committee named to investigate the Pearl 
Harbor disaster of December 7, 1941, is composed of, from left to right: 
Senators Alben W. Baikley (Dem., Ky.), Walter F. George (Dem., Ga.), 
Scott Lucas (Dem., 111.), Homer Ferguson (Rep., Mich.) and Ralph Brew
ster (Rep., Maine). 

Apačioj, kiti komiteto nariai: Jere Cooper (Dem., Tenn.)* 
Si Bayard Clark (Dem., N. C.), John W. Murphy (Dem., Pa.), 
Frank B. Keefe (Rep., Wis.), ir B. Gearhart (Rep., Calif.) 
Šis komitetas gal taipgi tyrinės padėtį Filipinų Salose. 

> •  -  . * •  

NELAUKTAS BENDRADAR
BIAVIMAS 

Bolševikai visuomet dės di
džiausių pastangų pabėgėliams 
susigrąžinti, nes ne vienas iš 
pabėgėlių tarpo yra tiesioginis 
bolševikų rengtų žudynių ar jų 
kitų nusikaltimų liudininkas, ir 
jie visi sudaro aiškų priešbol-
ševikišką elementą. Iš kitos 
pusės, Vokiečiai kuo toliau tuo 
labiau stengsis pabėgėliais nu
sikratyti, nes pastarieji atima 
ir taip šiądien negausią Vokie
čių duoną. Kaip žinios rodo, 
Vokiečių civilinė administraci
ja kartais pabėgėlių maltreta-
vime net bendradarbiauja su 
bolševikų agentais. Pirmu po-
žiuriu tai atrodo keistoka: Vo
kiečiai dar šiądien tebebėga iš 
bolševikų pusės pas sąjunginin
kus, o sąjungininkų pusėje Vo
kiečiai bendradarbiauja su ko
munistais. Atsiminus betgi, 
kad naciams sugniužus, Vokie
tijos komunistai pakėlė galvas 
ir skelbėsi sudarą patį demo
kratiškiausi elementą, nesunku 
nemanyti kad ne vienas jų kai
po "geras demokratas" bus pa
tekęs į tą civilinę administraci
ją. Ne paslaptis kad ir į UN
RRA yra prilindę nemaža ko
munistuojančių žmonių, šito 
akivaizdoje, visai netenka ste
bėtis kad tarp komunistų agen
tų "demokratiškos" Vokiečių 
administracijos ir UNRRA pa-
reigonių užsimezga glaudus 
kontaktas. Kaip visa tai atsi
liepia į pabėgėlių buitį, nesun
ku įsivaizduoti. 

REIKALAUKIME LIETU
VIAMS STRYPELIO ŽEMĖSiį: 
VOKIETIJOJE 

Bet tai dar ne viskas Jeigu 
yra teisinga tvirtinti kad visa 
Vokiečių tauta yra atsakinga 
už šį karą, tai faktas kad Lie
tuvių pabėgėlių padėtis yra 
blogesnė negu Vokiečių, yra \ 

Laikraščiuose teko skaityti kad 
dabartiniu metu Vokietijoj žy
dams esančios padidintos mai
sto ir kitokių kortelių normos, 
kadangi žydai nuo Vokiečių 
begalo nukentėjo. Taipgi esan
čios padidintos ir kitų nazių 
nuskriaustų asmenų normos. 
Nieko betgi dar neteko girdė
ti kad šis sutvarkymas butų 
palietęs Lietuvius pabėgėlius ar 
bent tuos jų kurie vergais dir
bo Vokietijos karo pramonėje, 
sėdėjo Vokietijos kalėjimuose 
ir koncentracijos stovyklose už 
pasipriešinimą nacių administra
cijai ir, Vokiečiams Lietuvą 
valdant, buvo nazių skriaudžia
mi Lietuvoje. Užuot jiems da
bar nors mažyte dalele atly
ginus baisią nazių padarytą 
skriaudą, jie, priešingai žydams 
ir kitiems nuo nazių nukentė
jusiems asmenims, ir toliau 
Vokiečių yra ujami ir maltre-
tuojami. 

Jeigu sąjungininkai turėtų 
nors mažą dalelę teisingumo 
jausmo, jie pavestų Lietuviams 
pabėgėliams Vokietijoje strype
lį žemės tris kartus didesnį 
negu Klaipėdos kraštas, ir juos 
ten apgyvendintų iki Lietuva 
vėl bus laisva. Ten jie galėtų 
įsirengti savo mokyklas, orga
nizuotis ir ruoštis busimam 
gryžimui į Lietuvą. Jei prisi
minsime kad Lietuvoje Vokie
čiai Lietuvius varė iš sodybų 
ir vertė juos tarnauti į jų vietą 
pastatytiems Vokiečių kolonis
tams, jei prisiminsime kad Vo
kiečiai Lietuvius varu varė į 
savo pramonę ir vertė ten dirb
ti sunkų darbą, beveik nieko 
už jį nemokėdami ir visaip iš 
jų tyčiodamiesi, strypelio Vo

kiškosios žemės pavedimas Lie
tuviams pabėgėliams — ir tai 
ne visam laikui, o tik iki jie 
galės gr.yžti į laisvą Lietuvą— 
nebūtų neteisingas sprendimas. 

NEUŽMIRŠKIME JŲ NEI 
AKIMIRKSNIUI 

Jei šis planas bent iš dalies 
pasisektų įgyvendinti, butų 
daug laimėta. Ne tik butų pa
siektas teisingumo minimumas 
bet ir tolesnis pabėgėlių egzis
tencijos klausimas butų kaip ir 
sutvarkytas. Jiems visiems 
esant vienoje vietoje, labai pa
lengvėtų susižinojimas su jais 
ir jų šelpimas. Bet svarbiau
sia, butų išsaugotas Lietuviš
kumo židinys, kurs laisvės va
landai išmušus, gryžtų į Lie
tuvą ir išnaujo įkurtų neprik
lausomybės liepsną. 

Tat varydami priekin kitus 
su Lietuvos laisve susijusius 
darbus, ypatingą svorį dėkime 
į pabėgėlių buities sprendimą. 
Nei vienam akimirksniui ne
aiškus neteisingumo įrodymas. 

Paniekina ir Atmeta 
A. L. Misijos Pasiūlymą 

Amerikos Lietuvių Tarybai 
sumanius šaukti savo seimą ar 
kongresą Chicagoje, iš LVS ir 
Amerikos Lietuvių Misijos pu
sės tam sumanymui palinkėta 
gero pasisekimo. 

Pereitame Dirvos nr. ir ki
tuose laikraščiuose buvo iš
spausdintas laiškas kokį Ame
rikos Lietuvių Misija pasiuntė 
Amerikos Lietuvių Tarybai pa
siūlant daryti bendrą žygį į 
Washingtoną, Lietuvos gelbė
jimo reikalais. Mandagus pa
kvietimas rodos turėjo sulauk
ti mandagaus atsakymo. Bet 
pažiūrėkime ką jau į tai pasa
ko Naujienos, ALT neoficialis 
lJet viską sprendžiantis orga
nas. 

Rufs. 2d Naujienose rašoma: 

"Kongresui bando užbėgti už 
akių taip pat ir vadinamieji 
'misionieriai'. Jie irgi nutarė 
atlikti 'didelį žygį': nuvežti 
anksčiau negu įvyks visuotinas 
lietuvių Kongresas, savo dele
gaciją į Washingtona, kuri 
'išgelbės Lietuvą', pasikalbėjus 
su draugingais senatoriais ir 
kongresmanais ir užfundydama 
jiems pietus. Girdi, reikia vei
kti ko umiauslai, nelaukiant 
lapkričio mėnesio pabaigos, nes 
tada jau busą 'per vėlu'. 

"Šitaip gąsdindami 'publiką, 
'misionieriai' tikisi gauti šim-
tą-kitą asmenų į savo 'seimą' 
ir vėl pasikolektuoti pinigų, 
kaip kad pasikolektavo San 
Francisco konferencijos metu." 

Taip nerimtai Naujienos iš
sišoka prieš ALM darbus' ir 
pastangas Lietuvos nepriklau
somybę gelbėti — dabar kada 
tą darbą turi varyti visi Lie
tuviai dieną ir naktį, neatidė
liojant nei savaitei, nei mėne
siui, nei keliems mėnesiams. * 

KITAS LAZDOS GALAS 
Bet tame pačiame Naujienų 

numeryje tarybininkų komisi
ja, kurios posėdį vadovavo ir 
nurodymus davė p. Grigaitis, 
keliose vietose skelbia apie ta
rybininkų kongreso pasipiniga
vimo tikslus ir apie pasibalia-
vojimą, ne vien paprastus pie
tus. 

Ant p. S vienoje vietoje ra
šoma: 

"Chicago — didžiausias lie
tuvių centras, čia per visas 

užmirškime kad mums brangus 
žmonės kenčia, vargsta ir yra 
neteisingai1 stumdomi. Padary
kime viską kad po begalinių 
vargų jiems ateitų ramybės ir 
poilsio valandėlė. Tuo įrody
sime kad savo gyslose tebe
jaučiame Lietuviško kraujo te
kėjimą. 

Julius Smetona. 

ALT konferencijas daugiausia 
lėšų tautos reikalams sudėta. 
Šis Kongresas, be abejo, taip 
pat didelę pinigų sumą tam tik
slui sukels, nes čia jis bus 
skaitlingiausias, negur kur ki
tur/' 

Ant 7-to pusi., aprašant Chi-
cagos Tarybos posėdį, kur ap
kalbėta kongreso rengimas, ra
šoma (musų pabraukta): 

"Bus rengiami pasilinksmini
mo* vakarai ir didelis bankie-
t a s . . . .  

"Chicaga tikrai yra įsisiū
bavusi ir vieningai visos trys 
srovės dirba ir yra pasiryžu
sios dirbti ne tik kad šis Lietu
vių suvažiavimas atneštų Lie
tuvai gerą, bet taipgi, kad sve
čiai ir viešnios turėtų ir Unk
smių valandėlių. .. 

"šiame susirinkime Lietuvių 
Auditorijoje taipgi dalyvavo iš 
Amerikos Lietuvių Tarybos P. 
Grigaitis, L. šimutis ir M. Vai-
dyla." 

Ar matėte kada LVS ar Mi
sijos kvietimuose į darbą Lie
tuvos reikalais viliojimą pasi-
užimui ir pasilinksminimui? 

Kaip šitas tarybininkų skel
bimas banketo ir pasilinksmi
nimo nuskambės Lietuvos pa
bėgėlių, badaujančių žmonių 
ausyse? 

New Yorko seime, tautinė 
visuomenė surengė tik papras
tą arbatėlę po 65c asmeniui. 

Washingtone, Misijos metu, 
vakarienė rengta ne pa si ūži
mo banketas, bet rimtai vaka
rienė, kurios proga perstatyta 
Kongreso atstovams Lietuvos 
byla. Tikslas gerai pasiektas: 
Senatoriai ir Jtongresmanai 
savo oficialiuose posėdžiuose 
Kongreso patalpose sakė kal
bas Lietuvos klausimu; jų ir 
Misijos vadų kalbos įtalpintos 
oficialiame organe Congressio
nal Record. 

San Francisco irgi buvo su
rengta rimta vakarienė įvairių 
šalių delegatams ir Amerikos 
spaudos ir radio atstovams, ir 
ten, vėl supažindinta didelis bu-
ris svarbių žmonių su Lietu
vos byla. Nei vienu atveju ne-
baliavota savo pačių pasilinks
minimui. 

Kodėl už šita ALT vadai pa
smerkia tautinę srovę, o iš sa
vo pusės jau išanksto skelbia 
viliojančius banketus, links
mą laiką, ir visai neskaito sau 
už blogą? 

Tie kurie tiki kad galima 
visiems sutartinai dirbti Lie
tuvos reikalais lai paskaito p. 
Grigaičio ir Vaidylas priekaiš
tus LVS ir Misijos vadams ir 
lai sprendžia kas sutrukdė nuo 
atsiekimo vieningos veiklos. 

Geistina butų žinoti ką del 
to turi pasakyti katalikai. Ne
jau p. Grigaičio žodis yra ir 
katalikų balsas? 

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

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

1 knyga 

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

UŽS1SAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 

Timeless Lithuania' J3 
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Pabėgėl ių Vargai 
Rašo Jonas Jurgelis. 

BAIMĖ TĖVYNĖ® 
SKERDIKŲ 

Skaitydami laikraščius rado-

su Lietuviais Vokietijoje. - JK-
nodamas Amerikos Lietuvių 
norą išgirsti kuodaugiausia ži
nių apie Lietuvių pergyveni

me įvairių laiškų parašyta apie^mUS' *>asir>rzau S1U0S uzrasus 

Lietuvių gyvenimą arba trum-,lr kitų žurnalistų-rašytojų ra-
pua nupasakojimus iš pergyve-! š,mu\.p'?tįekti sPaudai' skaity-
nimų Lietuvoje Rusų ir Vokie- į to'ų žlnia'4 

čių okupacijų, šie mano užra-1 Kadangi mano aprašomi Lie
sai patirti iš pabėgėlių yra tik i tuviai gyvena ne savame kraš-
tąsa tų jau tilpusių laiškų. te bet svetur, ir jų vargai pra-

Pradžioje noriu trumpai api- sidėjo okupacijos laikais ir te-
budinti kodėl šį skyrių pavadi- j besitęsia svetimoje padangėje, 
nau "Pabėgėlių Vargai". Ma- J todėl šį skjjrių pavadinu "Pa-
no tikslas yra supažindinti bėgėlių Vargai". 
skaitytojus su Lietuvos pabė- į Skaitydami surasite neku-
gėlių vardais. j riuos savo artimuosius. Jei ne 

Dariau užrašus nuo pat pa-j tai bent iš pasakojimų supra-
likimo Amerikos, savo pergy- sit kas Lietuviams teko ir ten-
vemmus karo laukuose su Vo
kiečiais ; susitikimą su Lietu
viais Anglijoj; nuctikius Pran-

ka pergyventi ir koks likimas 
jų laukia. Jie tikisi Amerikos 
Lietuvių paramos ir jų ateitis 

cuzijoj, ir pagaliau susitikimą — jusų rankose. 

Pabėgėliai, n« vienas pasako
damas savo ir kitų šiurkščius 
pergyvenimus, ašaroja ir liud-
nu beskausmiu veidu pareiškia 
pasiryžimą: geriau mirti čia 
pat Vokietijoje, tik ne gryžti 
Rusų valdomon Lietuvon ir ten 
patekti suėmimui, kalinimui, 
arba vėliau ištrėmimui Sibi
ran, kur tektų mirti baisia ka
linio mirtimi. 

Jų vsų viltys yra Amerika. 
Nejaugi Amerikos piliečiai 

Lietuviai neturi balso pareik
šti savajai Vyriausybei kad už
tartų ir ausaugotų jų vargstan
čius brolius ir sesutes ? Ar 
tam mes kariavome, argi tam 
jusų sunus žuvo ir kraują pra
liejo? Juk tai buvo del tau
tų laisvės, kaip buvo skelbia
ma! 

Dirbkime ir aukokime* Ame-
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rikosį Lietuviai! Yra Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga ir kitos tam 
tikslui organizacijos. Remki-
te jas ir jos per Amerikos Vy
riausybę, per Raudonąjį Kry
žių iškovos geresnę ateitį ar 
sušelps jusų padedamos. At
minkite kad vargstantieji iš
tiestom rankom ir su ilgesiu 
laukia Amerikos Lietuvių pa
galbos. 

PASIKALBĖJIMAS SU 
STUDENTE 

Lietuvaitė pabėgėlė mokinė 
pasakoja: 

Esu aštuoniolikos metų, ki
lus iš Panevėžio. Mokinausi 
iki ištrėmimo į Vokietiją. 

Prieš ir Rusams pirmą kar
tą okupavus Lietuvą, lankiau 
Panevėžio gimnaziją. Kadangi 
nepriklausiau jokion organiza-
cijon tai bolševikai nmn nieko 
nedarė. * 

Bolševikai visus kryžius ir 
Lietuviškus paveikslus nuėmė 
ir į jų vietas Rusiškus su Pa
leckio atvaizdu- pakabino. Mo

kiniai ' kurie priklausė šaulių, 
Skautų, Jaunalietuvių Sąjungai 
ir kitoms, ne komunistinėms, 
buvo suimti ir tik vėliau paty-
rėm iš gandų kad Sibiran iš
tremti, sušaudyti arba Kauno 
kalėjime laikomi. Kokio liki
mo sulaukė kiti tai man sunku 
apsakyti. Per dienų dienas ir 
naktis ėjo įvairiausi suėmimai, 
daugiausia tų kurių širdyse 
plakė Lietuviškumas. Visos įs
taigos paimtos; niekas nežino
jo kokis likimas kiekvieno lau
kė. Sukandę dantis kentėm ir 
laukėm greito pasikeitimo ir 
geresnio gyvenimo. 

Užėmus Vokiečiams, rodos, 
viskas lyg geresnėn pusėn pa
sikeitė. Mokykloje tvarka vėl 
gryžo senon vagon, bet neil
gam. Vėl pradedama viskas iš-
naujo pertvarkyti ir įvairiausi 
uždraudimai. Prasidėjo vėl vi
sokiausi už niekniekius suėmi-
nėjimai ir net miesto vidurvie-
tėse sušaudymai. Mane nuėmė 
už dainavimą, neva tai politi
ka (apie kurią aš jokio supra-
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Lietuvai Vaduoti Sąjunga Leidžia Amerikos Lietuviams 
Didelę Lietuvių kalboje Knygą 

APIE 

eviku ir Nazių Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 

Knyga paveiksluota, apie 350pusL didumo 

JSITĖMYKIT KAD ŠĮ SVARBŲ VEIKALĄ PARAS* 

Lietuvos Tremtiniai-Pabėgėliai 
NUOSTABUS SKAITYMAS — TEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME — PLIKI FAKTAI, KARTI TEISYBĖ 

H- H- * 

Aukotojų, Prenumeratorių ir Rėmėjų Vardai Tilps Knygoje 
Ši istorinė knyga leidžiama prenumeratos ir 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 draugam?, giminėms ir kaimynams, kad visi galėtų apt {pažinti su tuo baisiuoju penkių metų Lietuvos laikotarpių. 
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Aukas ir užsakymus siųskit, įdėję pinigus ir aiškiu 
įrašę savo pilną vardą, adresą ir kiek pinigų siunčiate LVS. CENTRAS 

6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

timo neturėjau) ir nubaudė še
šiais mėnesiais kalėjimu. 

Neilgai teko buti Panevėžio 
ir Kauno kalėjime, nes su šim
tais kitų išvežė į Vokietiją. Ke
lionė iš Lietuvos Vokietijon 
buvo labai sunki, nes vežė su
grustuose vagonuose. Nevienas 
šioje kelionėje susirgo ir mirė, 
bet turėjom kęsti, nes mušti 
prašymai nebuvo išklausyti. 

Atvežę Vokietijon pristatė 
su kastuvu nuo pat saulėtekio 
iki saulėleidžio kasti griovius^ 
bet kadangi mano sveikata mo
raliniu, tiek ir fiziniu žvilgsniu 
susmuko, tat teko atsidurti li
goninėje. Susveikue, mane pri
statė dirbti prie vienos žiau
rios SS moteries Vokietės, ku
ri į mane atsinešė blogiaus ne
gu velnias. 

Taip, Jonai, aš daug norė
čiau papasakoti apie savo ir 
kitų vargus, bet prisiminus vėl 
visus pergyvenimus išnaujo, 
kraujas gyslose stingsta, suge
dę nervai sveikatą galutinai 
naikina. 

— Ar norėtum gryfti Lietu-
tuvon jei bus atgauta nepsi-
klausomybė? — paklausiau. 

Ji atsakė: Taip, norėčiau su-
gryžti, pamatyti dar savo tė
velius ir sesutes, jei dar yra 
gyvi, o paskui, nors paskutinį 
kartą graudžiai apsiverkus, 
numirti ir ilsėtis savo tėviš
kės žemelėje....-" 

(Pavardė nededama, nes ji 
turi tėvus ir seseris Lietuvoje, 
prisibijo kad Rusai jiems už 
tai savo "šviesiąją saule" ne
atsimokėtų.) 

BOLŠEVIKAI VEIKIA -VISO 
MIS KLASTOMIS. PABg* 
GĖLIUS VERČIA GRYŽTI 

(PRO MEMORIA) 
Sovietų Rusijos režimas sa

vo tikslams pasiekti ir įgyven
dinti vartoja visas be išimties 
priemones: apgavimą, falsif i-
fikaciją, melą, klastas, slaptus 
areštus ir žudymus, sudaro fal
sifikuotas .bylas, kurias demon
struoja saviems piliečiams ap
gauti bei pasaulio opiniją su
klaidinti, ir tt. ir tt. 

Sovietų režimas tų tikslų sie
kia : per neįsivaizdu o j a m a i 
skaitlingą NKVD (slaptos po
licijos) aparatą, per komunistų 
partiją, kuri yra Sovietų reži
mo klusnus Įrankis, per visą 
kitą visuomeninių organizacijų 
aktyvą ir per kiekvieną asme-
n], kuris iš baimės netekti lai
svės ir gyvybes, savanoriškai 
dirba sekimo ir šnipinėjimo 
agentūros naudai. Todėl, So
vietuose vaikai seka tėvus, bro
liai — brolius ir seseris, drau
gai — draugus, ir pan. Kiek
vienas trečias asmuo vienu ar 
kitu budu dirba su NKVD. 

Visa tai padoriam Europos 
ar Amerikos žmogui sunku Įsi
vaizduoti, bet tai yra neginči
jamas faktas, kurį Sovietų re
žimas mitriai užmaskuoja, sle
pia ir, jei reikia, šlykščiai me
luoja ir apgauna. 

Visais laikais ir amžiais Eu
ropoje vartojami smurto budai 
ir priemonės Sovietuose yra 
suvesta į vieną formulę ir pri
dengti Azijatų gudrumu ir 
klasta, sudaro tą fokusą kurio 
negali suprasti tie kurie Sovie
tų režime negyveno ir jo nepa
žysta. Mes jį pažystame, nes 
jame gyvenome! Pabandykit 
prisiminti ir paanalizuoti jums 
patiems žinomus Sovietų reži
mo veiksmų faktus, tuomet šie 
musų tvirtinimai aiškės! 

1) š. m. Gegužės mėnesį ne
spėjus nutilti pergalės varpų 
gausmui, Sovietų agentai čia 
Vokietijoje, Amerikos armijos 
užimtoj zonoj, jau buvo darbe. 
Ao laiku Coburgo liogeryje 
pas Baltijos tautų ir Lenkų 
pabėgėlius pradėjo lankytis 
Sovietų agentai ir bandė drum
sti musų nuotaikas. Jie tiek 
toli ėjo kad .pakartotinai reika
lavo pasiduoti Rusų globai. At-
sispirdavom tik tuo kad mes 
esame Amerikos karo valdžios 
žinioje. 

2) Dauguma Rusų, ypač Uk
rainiečių, nenorėjo gryįti į 'lai
mingą' Sovįetiją,. bet buvusių

jų tarpe agentai juos sutero-' 
rizavo. Išeities nebuvo, ture* 
jo pasiduoti likimui. Kai kas 
iš Rusų bėgo iš stovyklos ir 
susimetė pas tuos Vokiečius 
pas kuriuos jie nelaisvės me» 
tu dirbo. 

3) Mums žinoma kad 
gentstadto Nordkaserne, Xs-
chaffenburgo. ir kt. stovykloje 
veikia nedidelė grupė agentų, 
kuriai vadovauja Lietuvos Ru
sas Cuikin, buvęs kriminalistas 
ir Vokiečių Gestapo agentas 
Lietuvoje, šis šnipas yra nuo
latiniame ryšyje su Wuerzbur-
ge gyvenančiu <&usų karinin
ku. Kravčenko. 

Seligenstadto agentas Ci|j-
kin kasdien susitinka su* Hu
sais iš Wuerzburgo, kurie au-
to mašina atvyksta ir sustoja 
atokiau nuo stovyklos. Toje 
stovykloje Rugpj. 29 d., kaipo 
tų susitikimų rezultatas, buvo 
areštas trijų Lietuvių: B. Svi
lo, Alberto Tamošiūno ir Ur
bono. Tamošiūno vardas buVo 
parašytas Rusiškai "Piotr" •— 
Petras. Seligenstadto stovyk
los Lietuviams duota užpildyti 

•sovietiško tipo anketas, kurie 
skiriasi nuo įprastų anketų. 
Nekliudoma tiems kurie nori 
gryžti, priešingai norima pa
bėgėlių greičiau atskratyti, bet 
Nordkaserne stovykloje užsira
šė gryžti keli Lietuvos Rusai 
(Bieliajev ir Vilkonsky) ir vie
nas Lietuvos čigonas. 

4) Balti j iečių stovyklose So
vietų agentai atvyksta trum
pam laikui, surašo stovyklose 
gyvenančių pavardes, ir išvyk
sta. Pagal tas pavardes So
vietai okupuotame Pabaltijyje 
terorizuoja pabėgėlių gimines. 

5) Kruvinai pasibaigę Kemp-
tono įvykiai taipgi yra Sovie
tų agentų darbas. Po tų įvy
kių Sovietų agentai vedė Rusų 
ir kitų tautų tarpe agitaciją 
prieš Amerikonus ir kaltino 
juos žiaurumu, kurio autoriais 
buvo patys bolševikai. Provo
kacijai tai viena žyipiausia birt-
ševiki| koVos priemonių. 

6) Marseilles, Prancūzijoje, 
Sovietų agentai pasistengė iš
rikiuoti į Vokietiją varu išvež
tus į Lufftwafe Baltijos kraš
tų belaisvius jaunolius 15-20 
metų amžiaus. Pirmose išri
kiuotųjų eilėse sustatė Rusus, 
o už jų Baltijiečius. Kai atėję 
Prancūzų ir Amerikiečių ka
riuomenės atstovai paklausti 
kas iš jų nori gryžti į Sovie
tus, Rusai vienu balsu rėkė 
"mes visi norim gryžti". Balti-
jiečių balso niekas neužgirdo. 
Tuo budu apie 400 Balti j iečių 
šiomis dienomis buvo išgaben
ta į Sovietus, nors dalis tų 
Balti j iečių buvo įsirašę i Pran
cūzų "Svetimšalių Legijoną". 

7. Sovietų agentai Balti j ie-
čiams karo belaisviams meluo
ja kad iš Vokietijos visi Bal
tijos kraštų pabėgėliai yra 
gryžę į "laisvus ir laimingu#? 
Pabaltijo kraštus. 

(Bus daugiau) 

ŽUDĖ VEŽAMUS 
I AMERIKĄ 

Meksikos darbo žmonės taip 
pat turi didelio noro atvykti j 
Ameriką sau laimės rasti Ir 
skverbiasi čia nežiūrėdami ko
kiais budais. 

šiomis dienomis Meksikos 
parubežio policija suėmė gaU* 
ją žmogžudžių ir apgavikų kt|-
rie žadėdami įšmugeliuoti žmo
nes "į Ameriką", užmušė ir 
apiplėšė juos ir jų lavonus iš
metė į upę. Tarp Meksikos ir 
Texas valstijos siena yra Rio 
Grande upė. Toje upėje rasjft 
38 nužudytų žmonių lavonai. 

Paėmę naktį į valtis pervož-
ti juos per upę į Su v. Valstijas, 
šmugelninkai išvežę toliau nuo 
kranto tuos nelaimingus žmo
nes nužudo, apiplėšia ir lav**-
nus sumetę į vandenį gryžift 
su pinigais. 

R 

•VIENAME spokp lizde % 
vasarą buvo rasta dolarinė jį* 
klotą lizdo clugne. 
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TRAUKIMASIS Į AKLIGATV) 

Ar pagaliaus sustojo? 
ĮZIEK labai nepilnos žinios iš Londono konferencijos 

rodo, Amerikiečiai ir Anglai šį kartą nesiskubina 
pasiekti laimėjimų ir susitarimo visiško pasidavimo kai 
na. Buvo rašyta kad Bevin net gerokai susikirtęs su 
Molotovu.' Patyrę tai, Rusų simpatikai ir šiaip jau iš 
esmės neblogi, bet svetimiems dievams lankstytis mėgs
tą, žmonės ėmė kaltinti saviškius už jų neva trumpare
gišką politika. Girdi, nesą pagrindo nepripažinti bolše
vikams Balkanų ir visko ko tik jie įsigeis, nes juk ir 
Amerikiečiai yra užėmę ir neketina niekam atiduoti 
įvairių Ramiojo Vandenyno salų. 

Gražus palyginimas: laukinių žmonių skystai apgy
ventos mažos salelės ir amžiais nepriklausomos buvusios 
Europos valstybės su apie penkiasdešimts milijonų gy
ventojų. 

Antra vertus, bolševikai juk pusės Europos, Vidur
žemio juros salų ir dar Italijos kolonijų Afrikoje reika
lauja nesąly guriai, ir tikrai yra daugiau negu naivu ti
kėti kad jei Amerikiečiai pasitrauks iš Ramiojo Vande
nyno salelių tai bolševikai pasitrauks iš jų užgrobtos 
Europos dalies ir atsisakys visų kitų pretenzijų. 

'Tiesa, nuosaikiau ir šalčiau moką galvoti žmonės į 
visą tą reikalą žiuri visai kitaip. Jie nurodo kad tariamas 
Londono konferencijos nepasisekimas tikrovėje esąs pa
sisekimas, nes pirmą kartą pagaliau pamėginta Atlanto 
Čarterio įgyvendinimo siekti ne tik žodžiais bet ir dar
bais. Jie pabrėžia kad bolševikų smurtas Balkanuose 
pagaliau buvęs pavadintas tikruoju v«u4u. 
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O gal dar sykj? 
Didelis betgi dar tebėra tarpas tarp bolševikų sieki

mų sukritikavimo ir idealiosios taikos įgyvendinimo. 
Bulgarams, Rumunams, Serbams, Lietuviams ir kitiems 
enkavedistų persekiojamiems žmonės gal ir yra šiokio 
lokio pasitenkinio kad dalis Amerikos viešosios nuomo 
Hės nesutinka kad bolševikiškoji okupacija- yra demo
kratija. Tačiau vis dėlto tas nesutikimas dar yra labai 
tolimas dalykas nuo tikrosios demokratijos tuose kraš 
tuose įgyvendinimo. Ir maža paguoda enkavedisto kan
kinamam žmogui kad Amerikiečiai to kankinimo akto 
Šelaiko demokratišku. Vienintelis šiuo atveju patenki
namas sprendimas yra jo išvadavimas iš enkavedisto 
nagų, kitaip sakant, bolševikų išvarymas iš jo šalies. 
Bet atlikti tatai be karouar bent be rimto pagrąsinimo 
karu yra neįmanoma. 

Iš kitos pusės, nusmerkti bolševikų politiką Balka
nuose ir toliau nieko nedaryti irgi nėra klausimo iš
sprendimas. Labai lengvai tada galėtų susidaryti pa
dėtis labai panaši į dabartinę Baltijos valstybių padėtį. 

. Oficiliai jos tebebūtų nepripažintos bolševikams, o tik
rovėje bolševikai ten visvien šeimininkautų kaip namie. 
Susidaro dilema arba imtis bolševikams nedraugingos 
akcijos, ir tąsyk buti pasiruošusiems visiems eventualu
mams, arba dar sykį desperatiškai pamėginti susitarti. 

Galų gale turbut vėl nuolaidos 
|Š pačių paskutinių žinių atrodo kad po ilgo svarstymo 

nueita antru keliu. Dar sykį ryžtasi numesti gabalą 
mėsos visuomet alkanam ir plėšriam bolševikiškam vil
kui, tikintis kad, surijęs tą paskutinį mėsos gabalą, vil
kas bus sotus ir daugiau jau nieko nebenorės. 

Su bolševikiška Vengrija nutarta atstatyti diploma
tinius santikius, o Tolimuose Rytuose bolševikai įleisti, 
greta Anglų ir Kinų, į Japonijos kontrolės komisiją. Ar 
už šias naujas nuolaidas bolševikai yra konkretaus 
pažadėję, ar gal tos pačios nuolaidos yra sąlyginės, t. y. 
30s teįgys galios tik tada jei ir bolševikai padarys tam 
tikrų nuolaidų, šiądien dar neaišku. Yra betgi tam tik
ro pagrindo galvoti kad tos nuolaidos, kaip ir daugybė 
ankstyvesniųjų, yra tradicinės, t. y. dykai suteiktos bol
ševikams tikslu įsigyti jų malonės ar suminkštinti jų 
Užsispyrusią širdį. Kitaip sakant, yra panašu į tai kad, 
pasipurčius ir pasiraukus, ir yėl nutarta nueiti senuoju, 
"appeasement'o" keliu. v 

Bet vis dėlto ir tai ne sprendimas 
Bet vis dėlto visi šitie nusileidimai dar neišspren

džia Anglijos ir Amerikos santikių su bolševikais. Pa
dėtis ir toliau lieka įtempta, tuo labiau kad net ir sąjun
gininkų užimtose dalyse komunistų veikla diena iš die
nos intensyvėja. Ir toliau matantiems jau šiądien yra 
aišku kad net bolševikams atidavus viską ko jie dabar 
nori, jų veiklumas sąjungininkų žinioje esamose srityse 
ne tik nesumažėtų, bet dar padidėtų. Vadinasi, išeitų 
kad vilkas, vos spėjęs suryti paskutinį jam numestą mė
sos gabalą, tuoj žiotųsi naujam gabalui. Ir taip be galo. 

Sąryšyje su tuo visame pasaulyje nebūtų to taip tik* 
rai taikai reikalingo saugumo jausmo, be kurio joks at 
kuriamasis darbas yra neįmanomas. 

Iš kitos pusės, išnaujo suorganizuoti sugriautam vi
so pasaulio ukiui reikalingas visų pasaulio tautų nuošir
dus bendradarbiavimas, kuris neįmanomas tol kol vienu 
pagrindinių bendradarbių bus Sovietų Sąjunga su savo 
komunistine sistema. 

Ankstyvesnis patyrimas rodo kad jokia prekyba st* 
Sovietų Sąjunga yra neįmanoma, kadangi Sovietų Są
jungos tikslas yra ne pakelti visų pasaulio tautų gerovę 
bei bendrą gyvenimo lygį, o kaip tik sudaryti sunkią 
ekonominę padėtį-ir sąryšyje su tuo iššaukti bendrą ne
pasitenkinimą kapitalistine sistema už Rusijos ribų ir, 
Jei įmanomą, išprovokuoti neramumus, riaušes ir revo^ 
Kurijas. 

Sąryšyje su tuo bolš©vika| ym pagiryj užpilti 

Dirvai Rašo Įžymus 
Žurnalistai 

Prie eilės žymių žurtfeHstų 
pabėgėlių rašančių Dirvai dar 
šiame numeryje dasidėjo • vie
nas žinomas rašytojais, Stepas 
apie Kun. Tumą-Vaižgantą. 

Naujas bendradarbis pabė
gėlis Šveicarijoje prisiuntė šia
me numeryje telpantį eilėraštį. 

Šiame numeryje pradedame 
talpinti straipsnius Clevelan-
diečio kario, Jono Jurgelio, iš 
Vokietijos. Jurgelis, ėjęs Lie
tuvoje mokslą, atsitarnavęs 
Lietuvos kariuomenėje, sugry-
žęs Amerikon gyventi pateko j 
armiją čia. Nusiųstas Europon, 
jis dabar sueina su žymiais 
Lietuvos pabėgėliais. 

Prie šių raštų yra įdomus ir 
laikas nuo laikos telpanti Lie
tuvių Amerikos kareivių laiš
kai giminėms Amerikoje, iš jų 
prietikių su Lietuvos pabėgė
liais. 

šiuo tarpu Dirvai rašo: 
Iš Švedijos Vainis Daino-

ras. 

Iš Šveicarijos — Dr. A. Goš
tautas ir keli kiti. 

Iš Prancūzijos — keli žymus 
pabėgėliai žurnalistai. 

Laikas nuo laiko gauname 
ir nuo pabėgėlių Vokietijoje ir 
Austrijoje gerų raštų. Jų pra
deda ateiti dažniau. . 

Nekurie šių rašytojų gami
na tą naują didelį veikalą ku
rį LVS leis — apie Lietuvos 
okupacijas —> bolševikų ir na-
zių. 
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PASAULI Šiądien ifcebina, 

sako vienas Amerikoš skaudos 
rašytojas, toks milžiniškas Dė
dės Samo geradaringumas — 
sutikimas dovanoti įvairioms 
karo sąjungininkėms 42 bilijo
nus dolarių lend-lease karo 
skolų. Kaip žinoma, Preziden
tas Truman rekomendavo tą 
milžinišką sumą dovanoti ir 
kaip tikima Kongresas sutiks. 

Kitas valstybes nepaprastai 
nustebino toks pasielgimas ir 
žmonės vėl išnaujo ėmė stebė
tis Amerikos turtingumu, jei 
galima dovanoti 42 bilijonus 
dolarių, kuriuos žmonės patys 
turi sumokėti taksais, pirkimu 
bonų, ir kuomet turi kitus 260 
bilijonų dolarių savo skolų. 
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KAIP LIETUVOS TAUTINĖ SROVE LAIKiSI OKUPACIJŲ 
METU 

Nors Senieji Veikėjai Miršta, Jaunoji Karta Pasiryžus Kovoti už Tautos Laisvę 
Rašo Stepas Vykintas—Specialiai Dirvai iš Vokietijos 

•MIŠKŲ gaisruose šioje ša
lyje kas metą sunaikinama iki 
3 bilijonų pėdų lentų medžių. 

šaulio rinką ne labiausia trūkstamais daiktais, bet išvi
so pigiais produktais, kad tuo keliu butų pakirsta kitų 
šalių gamyba. Gi jeigu pavyzdžiu imti ir tokią galingą 
šalį kaip Amerika, tai vis dėlto, statistika rodo kad jos 
eksportas 1938 metais siekė virš trijų bilijonų dolarių, 
o tai yra įrodymas kad net Amerikai, pasaulinei preky
bai esant apmirus, iškiltų labai daug opių problemų. Ir 
kaip tos problemos galėtų buti išspręstos jei vienu di
džiųjų kontragentų turėtų buti ne kas kitas kaip Sovie
tų Sąjunga, kuri yra labai suinteresuota pakirsti bent 
kurios šalies, ypač Amerikos, ekonominę pusiausvyrą, o 
ne padėti ją išlaikyti, gal niekas negalėtų pasakyti. 

Neišvengiama pabaiga1
1. " 

Visa tai negali nesukelti didžiulių rūpesčių ir net 
baimės Amerikos ir Anglijos politikams ir ekonomis
tams. Kaip benorėtum užmerkti akįs, vistiek negali ne
matyti kad karo nuoniokoto pasaulio atkujrijniii skersai 
kelio tiek politiniu, tiek ir ekonominiu požiuriu 'stoja 
Sovietų Sąjunga. Kaip ją nuo to kelio prašalinti neiš-
Šaukus karo su ja, yra labai sunku, o gal ir ęeįmanoma, 
pasakyti. Viena betgi yra aišku kad tikėtis šitdf pasiek
ti diena iš dienos didėjančiomis tkoncesijomis, yra di
džiulė beprotystė. Anksčiau ar vėliau neišvengiamai 
ateis momentas kad ir prie geriausių norų jokių naujų 
koncesijų nebus galima padaryti, ir tada raudonojo vil
ko staugimą, staugimą-vilko suėdusio paskutinį jam nu
mesto mėsos gabalo kąsni, noromis-nenoromis turės iš
girsti visas pasaulis. -

. Bet tada tebus viena galimybė iš dviejų: arba pasi
duoti vilko sudraskomam, arba, sukaupus jiegas, už
mušti tą viską ir tuo bud u padaryti galą jo nepasotina
mam apetitui. Tikėkimės kad mes galėsime buti antro
sios galimybės liudininkais ir sykiu liudininkais to kaip 
ilgai raudonojo vilko kamuotas pasaulis, tam -vilkui žu
vus, po truputį, ima kilti iš didžių, dar teberusenančių, 
griuvėsių. 

PRISIMENAM ... 
Prisimenam, broliai ir sesės, vaizdingai** 
Brangiosios tėvynės šventadienį vieną, v , 
Kai būdami laisvi, džiugiai, įspūdingai 
Minėjom Rugsėjo aštuntąją "dieną. 

Tai buvo senai. Kas galėjo tikėti 
Kad teks mnms svetimšalių šventes minėft, 
Kad teks mums gimtoje šalyje kentėti, 
Kad teks tiek daug kraujo ir ašarų lieti. 

Ir to dar mažai. Musų žiaurus likimą# 
Mus privertė savo gimtinę palikti 
Už ką teko mums toks sunkus atpirkimas, 
Už nuodėmes kokias jį turim atlikti? 

Gal butų geriau savo tėviškės žemėj 
Sunėrus rankas po velėna gulėti, 
Ne kaip svetimoje, šaltoje padangėj 
Kasdieną del savo gyvybės drebėti. 

Bet bukime kantrus. Supras greit žmonįįa 
Jog tautinės laisvės troškimas atgyja — 
Sukils prieš engėjus ką neša vergiją, 
Ir amžiams sutriuškins Rytų tironiją. 

Patikinu, broliai ir sesės, kiekviną 
Kad vėl mes, Švenčiausios Marijos globęjpį 
Minėsim Rugsėjo aštuntąją dieną «*•. 
Netolimais metais laisvoj Lietuvoje' 

. ¥v#rdo». < Krfes. 

BOLŠEVIKŲ TIKSLAS 
IŠNAIKINTI TAUTĄ 

Bolševikai, 1939-40 m. nau
dodamiesi tarptautine politine 
situacija, Vokiečių jiegų ir in
teresų nukreipimu į Vakarus 
ir Amerikos, Anglijos dėmesio 
sutelkimu Vakarų problemoms, 
nusistatė užgrobti Lietuvą ir 
ją bolševizuoti. Nors Lietuva, 
kaip žemes ūkio, o ne pramo
nės kraštas, kaip tautinis ir 
religinis vienetas, buvo visai 
priešinga bolševizmui — užsi
spyrusių komunistų nesudarė 
net 1%, o jiems prijaučiančių 
kažin ar sieke 5%, — buvo jie-
ga užimta, prijungta ir su dur
tuvu buvo atlikti visi juridi
niai aktai: liaudies seimo rin
kimai, Stalino konstitucijos į-
vedimas ir kt. 

Okupavus Lietuvą, bolševi
kų taktika buvo aiški: išnai
kinti bolševikams priešingą, 
nepasiduodančią tautiškai ir 
valstybiškai sąmoningą inteli
gentiją, ekonomiškai parblokš
ti ukininkiją, policijos pagalba 
žiauriai valdyti Lietuvą. 

Tautine srovė, ilgą laiką 
tvarkydama Lietuvą, buvo su
telkus visas jiegas valdžios 
aparatui. Ji buvo išplėtus sa
vo organizacijas, prisiugdžius 
jaunosios inteligentijos. Bol
ševikai pirmiausia nušlavė vi
są administraciją, privertė in
teligentiją arba bėgti į sveti
mus kraštus arba sukimšo į 
kalėjimus. Dauguma tautinio 
sąjūdžio veikėjų buvo areštuo
ta,' išvežta į Rusijos'kalėjimus, 
priverstiniems darbams. 

KĄ PIRMIAUSIA VEŽĖ 
• Per 1941 m. Birželio 14-21 d. 
išvežimus daugiausia išgaudė 
žurnalistus, mokytojus kurie 
dirbo tautinėje spaudoje ar 
tautinėse organizacijose. Ne
maža nukentėjo ir kitos politi
nės Lietuvos srovės, tačiau, 
nėra abejonės kad tautine sro
vė, kuri buvo ne vien bolševi
kų kaltinama už Lietuvos vai
ravimą, yra daugiausia sudėjus 
aukų bolševikiniam teroro die
vui. 

Pirmojo bolševikmečio metu 
tautinei srovei buvo sunkiau
sia veikti konspiraciniu budu, 
nes bolševikai puikiai žinojo 
visus .ios srovės vadus, vei
kėjus ir eilinius narius. Šnipų 
bolševikinėj sistemoj yra ne
mažiau kiek krašto gyventojų, 
žmonės ibuvo įbauginti ne tik 
priešų, bet ir draugų, brolių. 
Tačiau, nežiūrint tokios sun
kios atmosferos, tautinė srovė 
sugebėjo išlaikyti organizaci
ją, palaikyti ryšius su užsie
niais, skleisti antibolševikinę 
propagandą krašte ir kovoti 
del Lietuvos nepriklausomybės. 

Daugelis •tautinių veikėjų*bu-
vo bolševikų suimti tik po me
tų aktyvios kovos, daugelis iš
liko gyvi ir toliau veikti Lietu
vos išlaisvinimui. Del tam ti
krų priežasčių šio straipsnio 
autorius nemato reikalo išvar
dinti ištisos eilės nuo bolševi
kų nukentėjusių tautinės kryp
ties veikėjų, tačiau užtikrina 
kad šis sąrašas siektų ne sim-
tus bet tukstančius žmonių. 

VOKIEčtŲ ATĖJIMAS 
1941 metų Birželio 22-25 d. 

Lietuvoje vieną okupaciją pa
keitė kita, Vokiečių, okupacija. 
Vokiečiai tikėjosi susirasti tau
tinėje, ypač aktyvistinėje sro
vėje, Kvislingų, Hachų, De-
grellių. Tačiau nei tautininkai, 
nei aktyvistai negriebė Vokie
čių meškerės ir griežtai atsi
stojo prieš nazių okupaciją už 
Lietuvos valstybės;, nepriklau
somybę. -

Lietuvos Nacionalistų Parti
ja, kuri išpradžių bandė išaiš
kinti Vokiečių planus^ ir laiki
nai? 1 -bendradarbiauti. adminis

tracinėje srityje, po kelių mė- priklausomybės laikais, ji yra 
nesių, įtaikus Vokiečių okupa
cinei valdžiai keletą griežtų 
memorandumų reikalaujančių 
Lietuvai nepriklausomybės, bu
vo 1941 m. Gruodžio mėnesį 
uždaryta. Ją uždarius, tuoj 
prasidėjo aktyvus šios krypties 
žmonių požemio veikimas, ku 
rio uždavinys sukelti Lietuvos 
visuomenės ępiniją prieš nazių 
ir Vokiečių užmačias koloni
zuoti kraštą. Buvo suorgani
zuotos net kelios tautinės kon
spiracinės organizacijos, buvo 
leidžiami slapti laikraščiai. 

Del šios aktyvios tautinės 
veiklos prieš nazius daugelis 
tautinių veikėjų atsidūrė ka
lėjimuose, koncentracijos lage
riuose, kur buvo badu numa
rinti: taip žuvo žinomas kovo
tojas Maj. St. Puodžius, Apy
gardos Teismo teisėjas Iz. Kur
klietis, buvęs Tautos Mokyklos 
redaktorius Vyt. Tumėnas, Vil
niaus miesto viceburmistras 
Grigas, Rudokas ir kiti. 

Nors bolševikai, Vokiečiai ir 
kiti Lietuvos arba tautinės 
srovės priešai stengėsi ją, sro
vę, sulikviduoti, nors daugelis 
senųjų tautinių veikėjų išmi
rė, buvo išžudyti, išvežti, mirė 
ištrėmimuose ar kovų del Lie
tuvos nepriklausomybės pasė
koje, kaip Antanas Smetona, 
Kun. VI. Mironas, J. Karutis, 
A. Mačiuika, etc.; tačiau tau
tinė srovė išliko gyva ir stipri 
iki šios dienos ir atkakliai ko
voja del Lietuvos išlaisvnimo 
ir atstatymo, žmonės išmirš
ta, žūsta, bet idėjos, aplaisty
tos krauju, dar labiau įleidžia 
šaknis į savąją žemę, ir augi
na jaunasias, aktyviasias ko
votojų eiles. 

JAUNIEJI PASIRYŽĘ 
ATSTATYTI LIETUVĄ 

Tautinei srovei dabar atsto
vauja jaunoji tautinė karta, 
išėjus aukštuosius mokslus Va
karų Europos universitetuose, 
įgijus kovos praktikos okuka-
cijos metų laikais, kieta ir už
sispyrus laimėti Lietuvai ne
priklausomybę. Ji remiasi tuo 
idealistiniu jaunimu kuris yra 
pasiryžęs aukotis del Lietuvos 
savarankumo. 

Nepaslaptis kad tautinė sro
vė Nepriklausomybės ir okupa
cijų metu buvo susiskaldžius į 
Smetonininkus ir Voldemari-
ninkus, atgimimo draugiją ir 
kitas pasroves. Tačiau pasku
tiniuoju metu prieita tautinės 
srovės konsolidacijos, nes šią
dien praeitis yra tik istorijos 
objektas, o dabartis reikalau
ja kad visos tautinės kryptys 
susilietų į vieną, darnią, stip
rią, aktyvią šeimą, kurios pir
mutinis tikslas —> atstatyti 
Nepriklausomą Lietuvą, o to
lesni uždaviniai — sukurti ma
terialinę ir kulturinę gerovę ir 
pažangą, 

Tautini, vadinama vidurio, 
srovė šiądien yra tiek pat gy
va kaip Basanavičiaus ar Ne-

dar aktyvesnė, nes ji yra ko
vojanti, o ne laukianti įvykiif. 
Jos kova okupacijų metu prieš 
bolševizmą ir nazizmą rodo kad, 
ji nėra nei fašistinė, nei dikta
tūrinė, o ji siekia laisvos, Ne
priklausomos Lietuvos ir del 
jos kovojo ir kovoja bent ko
kiose sunkiausiose sąlygose, ne
sigailėdama net gyvybinių au
gų. 

PULK. PETRUIČIO 
VEIKALAS AMERI

KOS SPAUDOJE 

[Taksi Japonijoje 
C®" 

Japonijos sostinėje Tokyo 
Amerikietis karys derasi su 
Japonuku taksi vežiku. Tik to
kie taksi ten veikia. Kainos 
ten' smarkiai pakilo už viską. 

"DESTINY" REDAKTORIAUS 
IŠVADA 

Visiems Lietuviams, bet pir
moje eilėje LVS draugams, bu
vo didelio džiaugsmo patirti 
kad Pulkininko J. Petruičio — 
"Lithuania Under the Sickle 
and Hammer" pateko į Angliš
kąją šios šalies spaudą. Gra
žiai atrodančio mėnesinio ma
gazino "Destiny" (išeina Hav
erhill, Mass.) redaktorius Ho
ward B. Rand savo straipsnyje 
"The Shadow of the Third 
Woe" (žiur. pusi 305, Rugsėjo 
m. "Destiny") plačiai naudoja
si Pulk. Petruičio pasalkojimais. 
Autorius nurodo kad šioje ša
lyje yra nemaža komunistų suk
laidintų žmonių, ir tikrajai pa
dėčiai nušviesti, jis paduoda ei
lę ištraukų iš "Lithuania Un
der the Sickle and Hammer". 
Baigęs- cituoti Petruitį, H. B. 
Rand šitaip yrabyla: "lš aukš
čiau paduotų ištraukų matyti 
kokios sistemos laikosi vyriau
sybė, kuriai, greta kitų vyriau
sybių, San Francisco konferen
cija pavedė taikos įgyvendini
mo misiją. Jei tai nebūtų taip 
traginga, butų galima juoktis 
iš tų kurie tiki kad Sovietų va
dai dirbs taikos lafbui". 

SUSIPRATUSIŲ LIETUVIŲ 
PAREIGA 

Šis pavyzdys aiškiai parodo 
kaip teigiamai veikia Petruičio 
knygoje išdėstyta teisybė: bol
ševikai yra banditai ir joks 
taikos darbas su jais neįma
nomas. Bet jei taip, tai kuo 
plačiausiai paskleiskime "Lithu
ania Under the Sickle and 
Hammer", nes tik atitaisę ko
munistų šioje šalyje paskleis
tus melus, pasak kurių, Sovie
tinėje sistemoje saulė žeme ri
dinėjantis, mes galime tikėtis 
vienokios ar kitokios akcijos 
Lietuvos naudai. LVS daug 
tų knygučių išsiuntinėjo nemo
kamai. Bet dar daug knygynų 
ir daug redakcijų bei paskirų 
asmenų, kurie tą knygelę pri
valėtų turėti, jos neturi. Su
sipratusių Lietuvių uždavinys 
yra tą spragą. užkišti. 

NESNAUSKIME KAI 
KOMUNISTAI ižSUUOSę 
DIRBA 

Neužmirškime kad bolševikai 
dirba išsijuosę. Ir jei visuo
menė kartais yra palankiai bol
ševikams nusiteikus, šito prie
žastis yra jų aktyvumas ir 
musų pasyvumas. Tat nesnau
skime ir nelaukime kad ki
ti pirmiau musų ir už mus 
imtųsi prieš bolševikiškos ak
cijos, nes jie Lietuvai labiau 
negu kuriai kitai valstybei gre
sia bolševikiško išnaikinimo pa
vojus. Užsibrėšikime tikslu 
"Lithuania Under the Sickle 
and Hammer" patalpinti į kiek
vieno žymesnio Amerikiečio na
mus, į kiekvieną redakciją ir 
į kiekvieną knygyną. Jei tą 
tikslą pasieksime, galėsime di
džiuotis kad tikrai atlikome di
delį darbą. 

Julius Smetona* 
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Musų kariuomenei 1920 m. Lapkričio m. 
19 ir 21 d. sumušus Lenkus ties Širvintomis ir 
Giedraičiais, Tautų sąjungos kontroles komisi
ja Lapkričio 29 d. nustatė tarp Lietuvių ir Len
kų kariuomenių neutralią zoną. Toje zonoje Len
kai tuojau suorganizavo iš vietos tamsių, su
lenkintų žmonių daugybę vadinamųjų partiza
nų, kurie, Lėnkų gerai apginkluoti ir jų kariuo
menės remiami, ėmė puldinėti ir plėšti susipra
tusius Lietuvius arba šiaip ramius, bet Lenkams 
nepritariančius gyventojus. Tais puldinėjimais 
bei plėšimais Lenkų vadovybė norėjo priversti 
musų žmones prašyti Lenkus prijungti visą nei-
tralę zoną prie Lenkijos, kuri viena tegalinti 
apginti žmones nuo visų blogybių. Tie, kurie 
vadindavo save Lenkais ir ėjo drauge su jais, 
partizanų nebuvo užpuldinėjami. Taigi žmo
nėms buvo tariamoji nauda ir reikalas pasidary
ti Lenkais ir dėtis prie Lenkijos. Tačiau tas 
Lenkų smurtas bei klasta daugybės musų žmo
nių Lenkų pusėn nepalenkė ir net priešingai — 
daugeliui atsidarė akys i tai, kas yra Lenkai, 
ir padarė susipratusius Lietuvius bei tikrus 
patriotus, kovotojus dėl Lietuvos reikalų. Ko
vai su tais Lenkų suorganizuotais partizanų 
plėšikais iš musų pusės buvo suorganizuota 
tvirta pasienio policija bei vietos šauliai, kurie 
ir gynė žmones nuo Lenkų partizanų plėšikų, 
šie vyrai kovoje su Lenkų partizanais, o dažnai 
net ir su pačia Lenkų kariuomene, iš tikrųjų 
parodė labai daug drąsos, ryžtumo, sumanumo 
ir ne vienas iš jų dėl Lietuvos ir galvą padėjo. 

Neutralę zoną didžiųjų valstybių įgaliotinių 
konferencija Kovo 15, 1923, padalino pusiau, vie
ną dali pavesdama Lietuvai, kitą Lenkijai. Nors 
Lietuva šio sprendimo, kaip Lietuvai neteisingo, 
nepriėmė bet, vietos gyventojų, sąmoningų mu
sų krašto piliečių prašoma, savo dalį užėmė Ge
gužės m. 14 ir 23 d. 

Mane vežioja iš ligoninės ligoninėn 
Per visą naktį man išsikankinus, apie 11 

vai. atvyko pastotė ir išvežė mane į Rokiškio 
ligoninę. Mano draugas Vitkauskas mirė ka
ro lauko ligoninėje. 

Į Rokiškio ligoninę mane vežė dvi dienas 
nes vežimas galėjo važiuoti tik žingine. Va 
žiuojant risčia nuo kratymo mane labai kankino 
skausmai, nuolatos iš burnos bėgo kraujas. 

Pravažiuojant kurį miestelį ar kaimą, su 
bėgdavo žmonės pažiūrėti, ką veža. Gal ką 
nors iš pažystamų? žinoma, manęs niekas ne 
pažino, nes buvau iš tolimo krašto. Bet jeigu 
bučiau sutikęs ir pažystamų, ir tie manęs ne
būtų pažinę, taip buvau sunykęs. 

Viename miestelyje mano pastotininkai dvi 
valandas šėrėsi arklius. Suėjo visas miestelis 
ir prinešė man visokių valgių. Bet aš nieko 
valgyti negalėjau, tiktai išgėriau pusę stikli 
nes pieno. 

Atvažiavus mums į Rokiškio ligoninę, slau 
gytojos paėmė mane, kaip man rodėsi, beširdiš
komis rankomis, padėjo ant neštuvų ir nunešė 
i ligoninę. Į šią ligoninę aš buvau patekęs 
pirmas sužeistas kareivis, šiaip sergančių ka
reivių čia daug gulėjo. 

Išgulėjus šešiolika dienų ir pradėjus vaikš
čioti. išvežė į Panevėžio ligoninę, čia išgulėjau 
šešias savaites. Iš Panevėžio ligoninės atvežė 
į Kauno Karo ligoninę. 

šioje ligoninėje man išgulėjus vieną mė
nesį, vėl išsiuntė į Panevėžio ligoninę į komisi
ją. Komisija paleido vienam mėnesiui atosto
gų* 

Išbuvęs skirtą laiką atostogose, gryŽau į 
antrą pėstininkų pulką, kuris kovėsi po Alek
sandravėle. Aš likau prie gurguolės, bet kai
rės rankos vis dar nevaldžiau. Iš čia musų 
pulkas besikaudamas atėjo iki pat Daugpilio ir 
ilgą laiką išbuvo mušiuose. 

Nuo Daugpilio mano batalionas buvo per
keltas į Baisogalos stotį, o iš Baisogalos nužy
giavome šeduvon. čia atvyko pirmos mobili
zacijos naujokai. Iš Šeduvos mane vėl nusiun
tė į Panevėžio ligoninę, į komisiją, kuri mane, 
kaip netinkamą kariuomenei, nes vis dar neval
džiau rankos, paleido namo. 

Kovose buvome užsigrudinę 

Pargryžau į Marijampolę, kur manęs laukė 
tik skurdas ir badas, nes darbo dirbti negalė
jau. Tėvų taip pat neturėjau, nes jau buvo iš
mirę. Daviau prašymus į įvairias įstaigas, pra
šydamas tarnybos, bet niekas iš to neišėjo. 

Pagaliau padaviau prašymą kad mane vėl 
priimtų .į savanorius. Priėmė ir paskyrė į Ma
rijampolės komendantūrą prie raštinės pasiun
tiniu. Komendantūroje ištarnavau nuo 1920 
metų Kovo 2 dieaoa ligi 1922 metų Kovo 6 

Tą dieną savo prašymu išėjau iš kariuo
menės ir per savo pažystamą, Marijampolės ap
skrities viršininko sekretorių, patekau į pasie
nio policiją, čia buvo vis tiek kaip ir frontas, 
nes mums nuolatos tekdavo susiremti su Len
kų partizanais (žiūrėk paaiškinimą). 

Musų policijos būrys stovėjo Kapčiamies
čio miestelyje, Seinų ap. Musų buvo išviso 71, 
o Lenkų partizanų apie 700. Lenkų partizanai 
stovėjo Varviškių ir Sventojanskio kaimuose 
Kapčiamiesčio vaL Iš Čia tariamieji Lenkai ei
davo į neutralią juostą ir plėšinėdavo žmones. 
Musų mažas būrelis turėjo apginti nuo Lenkų 
visus artimuosius kaimus. Mes buvome visiš
kai kaip kariuomenėje — eidavome į sargybas 
ir žvalgybas ir kur tik užgirsdavome Lenkų 
užpuolimą ar šiaip pavojų, tuojau bėgdavome 
žmonėms į pagalbą. Mes kovose buvome taip 
užsigrudinę kad nežiūrėjome nei mirties, nei 
sužeidimų ir tik smarkiausiai puldavome priešą. 
Lenkų partizanai, nors jų būdavo žymiai dau
giau, neišlaikydavo musų smarkumo ir išsiblaš
kydavo. Man pačiam su Lenkais partizanais 
tekdavo labai dažnai susiremti. 

Mes stovėjome, rodos, Stalų kaime Kapčia
miesčio vai. Musų policininkų buvo vienuolika, 
o dvyliktas buvo burininkas, kuris buvo musų 
viršininkas. Tame kaime buvo keturi kareiviai; 
jie sudarė karišką užtvarą. Tame pačiame kai
me buvo dar apie 13 ginkluotų šaulių. Mes 
visi buvome susitarę kad jeigu kur nors Lenkai 
užpultų, tai visi išvien eisime į pagalbą užpul
tiesiems. šauliai mums buvo ypač naudingi, 
nes jie gerai žinojo visus kelius. 

dienos. »i r% 

Smarkiai sumušėme Lenkų plgŠikus 
Vieną naktį mes išgirdome artimame kai

me šaudymą. Tuojau kareiviai ir policininkai 
susitarė eiti į pagalbą, bet niekaip negalėjome 
surasti savo šaulių, nes jie visi, išsikiriant ke
turis, buvo išsislapstę. Mes, sudarę apie dvi
dešimt žmonių būrelį, išžygiavome užpulto kai
mo link. Mums bežygiuojant, apsistojo ir šau
dymas. Tada mes nutarėme laukti Lenkų par
tizanų kelyje, čia buvo labai gera pozicija. 
Palikę?, keturiolika vyrų, aš su dviem policinin
kais ir trimis šauliais nuėjau prie antro kelio, 
nes Lenkai ir tuo keliu galėjo eiti. Vienas ke
lias buvo arti kito ir mes Lengvai vieni kitiems 
galėjome pagelbėti. 

Pusantros valandos palaukus, pasigirdo 
linksmi juokavimai ir drąsi Lenkiška kalba 
Pirmučiausia ėjo šešių vyrų būrelis, matyt, 
žvalgai. Mes juos praleidome, nutarėme laukti 
jų didžiųjų jiegų. Pagaliau pasirodė didelis 
Lenkų pulkas. Ėjo kaip avinai visu keliu. Vi
si buvo ginkluoti. Pasigirdo iš musų pusės ko
manda šauti salvę. Mes, ir ėmėme vaišinti Lie
tuviškomis kulipkomis Lenkų partizanus. 

Staiga nutilo jų linksmos kalbos, ir pasi
girdo Lenkiški šauksmai prie Dievo. Musis 
truko apie valandą. Kadangi iš kitos pusės juos 
užpuolė kiti musų draugai iš kito kėlio, tai 
Lenkai buvo paimti Į kryžminę ugnį. Vieni 
iš Lenkų pabėgo į mišką, o kiti pasiliko vietoje 
sužeisti arba užmušti. Iš sužeistųjų sužinojome 
kad Lenkų buvę 92 vyrai. O musų juk buvo 
tik 20. Mes iš Lenkų atėmėm vieną kulkosaidį 
ir šešis šautuvus. Paskui sužinojome kad į 
Varviškes sveikų Lenkų partizanų gryžę tik 
apie trisdešimt. Kiti buvo sužeisti arba už
mušti. Užmuštųjų mes radome septynis vy
rus. Mušiui besibaigiant, iš Veisiejų miestelio 
atvyko mums pagalba bet mes su priešu jau 
buvome Apsidirbę. • * 

Po trijų dienų susilaukėme Lenkų partiza
nų puolimo. Jie Ž5rgiavo per užšalusį Kalvių 
ežerą. Kad nebūtų kur Lenkams pasislėpti, mes 
eidome jiems ateiti iki pusės ežero. Naktis 
buvo šviesi, mėnesiena. Praėjus Lenkams apie 
pusę ežero, mes pradėjome juos smarkiai apšau 
dvti. Lenkai pradžioje, norėdami mus pulti 
ėmė bėgti pirmyn bet pradėjus daugeliui iš jų 
ant ledo kristi, pasileido bėgti atgal, o mes 
juos lydėjome kulipkomis. Nustojome šaudę 
tik į mišką jiems subėgus. 

Visą dieną buvo matyti gulintieji partiza
nų sunkiai užeistieji ir lavonai, bet pasislėpę 
miške partizanai neleido mums prie .jų prieiti. 
Naktį Lenkai susirinko nuo ledo savo lavonus 
ir sunkiai sužeistuosius. 

Tame kaime mes išbuvome savaitę, bet 
musų jau niekas nebepuolė, ir mes gryžome į 
Kapčiamiestį ilsėtis, o musų vietą užėmė kiti 
policininkai. 

Sunaikinom garsų Lenku plėšikų lizdą 

Tokių užpuolimų buvo ir daugiau, bet aš 
čia suminėsiu tik paskutinį. Nebegalėdami pa
kelti partizanų puldinėjimų ir plėšikavimų, 1923 
metais Balandžio mėnesio nepamenu kurią die
ną, gavome įsakymą kažkur, žygiuoti. Mums 
išdavė po 200 šovinių ir po 4 rankines grana-

Pravieniškių žudynių Aukos 
Bolševikai okupavę Lietuvą 

1940 metais įrengė koncentra
cijos stovyklą Pravieniškiuose, 
ties Kaunu. Joje buvo laikomi 
bolševikų administracijos nu
bausti asmenys. 

žemiau pateikiama pavardės, 
vardai ir tėvo vardai *428 as
menų, laikytų Pravieniškiuose. 
Tas sąrašas nepilnas. Be pa
čių belaisvių dar buvo apie 50 
tarnautojų. Kai Vokiečiai Bir
želio mėnesį 1941 paskelbė Ru
sams karą, Pravieniškių įna
miai buvo besitraukiančių bol
ševikų, kaip savo laiku skelb
ta, negailestingai ir žiauriai 
žudomi. 

Visų nužudytų pavardės nėra 
žinomos dėlto kad greitoji pa
galba iš Kauno tą stovyklą pa
siekė tiktai Birželio 28, dvi pa
ras po žudynių. Nužudytieji 
buvo paskubomis ir netvarkin
gai laidojami, be komisijos ar 
atitinkamų protokolų. 

Pavardžių sąrašas seka: 

Abromavičius Jonas, sunus Ig
no. 

Adomaitis Mykolas, Liudo. 
Adomavičius Mečys, Mykolo. 
Adomavičius Stasys, Benedikto. 
Aleksiunas Antanas, Jurgio. 

Anusauskas Antanas, Kazio. 
Arlauskas Juozas, Juozo. 
Augustinavičius Alfonsas. 
Bajariunas Jonas, Antano. 
Bajarskis Alfonsas, Jono, 
Bajelis Kazys, Kazio. 
Bakus Petras, Jono. 
Balčiūnas Juozas, Juozo. 
Balčiūnas Juozas, Juozo. 
Balsys Kazys, Simano. 
Baltuonis Pranas,. Praino. 
Bankauskas Bolesius, Anupro. 
Baran Tadeušas. 
Baranauskas Vladas, Dovydo. 
Baryla Povilas. 
Barkauskas Juozas, Juozo. 
Barkauskas Nikodemas, Juozo. 
Bartasevičius Vladas, Fabijono. 
Bertašius - Petrauskas Petras, 

Juozo. 
Barzdaitis Vincas, Stasio. 
Bertašius Antanas, Prano. 
Bertašius Felibantas, Jono. 
Berzanskis Justinas, Jacento. 
Beržinis Kostas, Jokūbo. 
Bilda Bronius, Alijošiaus. 
Bilda Bronius, Alijošiaus. 
Bilavičius Pranas, Petro. 
Bitkevičius Juozas, Ipolito. 
Blinkis Mykolas, Antano. 
Blyško Petras. 
Brazaitis Vaclovas, Kazio. 
Brazaitis Kazys, Kazio. 
Brazeika Jonas, Juozo. 
Brižiškis Vaclovas, Andriaus. 
Brižiškis Aleksandras, Jurgio. 
Brižiškis Silvestras, Liudviko. 
Brižiškis Pranas. 

Budginas Petras, Juliam 
Budrys Petras, Prano. > 
Budrys Antanas, Antano. 
Budrinskis Stasys, Donato. 
Burchaskis Bronislavas. 
Buškauskafe Mikalojus, Bernar

do. 
Butkus Mečys, Kazio. 
Butkus Kostas, Jono. 
Chruščikas Mečislovas. 
Ciechockis Edvardas. 
čaida Kazys, Kristupo. 
Čapievskis Steponas. 
Čecinikovas Petras. 
čepkauskas Mačys, Prano, 
čėpla Petras, Jono. 
čerkauskas Antanas, Petro, 
česnavičius Juozas, Prano, 
čistovas Jonas, Juozo. 
Daškevičius Stasys, Stasio. 
Daugirdas Juozas, Juozo. 
Daunoravičius Juozas, Antano. 
Dautartas Antanas, Jokūbo^ 
Dobrovolskis Jurgis, Jokūbo, 
rjjlumbauskas Rapolas, Antano 
Domskis Jonas, Valerijono. 
Dragelis Vladas, Miko. 
Dulkė Vladas, Juozo. 
Duriudin Ivan, Vosyliai®. 
Dvarionas Kostas, Petro. 
Ermolovas Dimitrijus, Feodoro. 
Floranskis Jonas. 
Fornar Boleslovas. 
Gariženas Jurgis, Timotiejaus! 
Gaidamavičius Jokūbas, Kazio. 
Gaigalas Jonas, Jurgio. 
Gailius Kazys, Kazio. 
Galinis Stasys, Petro. 
Galušinas Povilas, Petro. 
Garšva Jurgis, Kazimiero. 
Grašiunas Alfonsas, Onos. 
Gasiunas Jurgis, Jurgio. 
Gasparaitis Juozas, Juoeo. 

Gaudiešius Juozas, Jono,- ... 
Gelba Antanas, Antano. 
Genzbigelis Rudolfas, Jono» 
Gerulaitis Stasys, Lauryno. 
Getmanov Sergiej, Jono. 
Giedraitis Juozas, Jono. > / 
Girtas Valerijonas, Augusto. 
Gladvško Česlovas. 
Glezeris Izraelis, Abelio. 
Golcovas, Stepas. 
Grabauskas Juozas, Jokūbo. 
Grebi iauskas Leonas, Juozo. 
Gricius Vladas, Vinco. 
Griegaravičius Bronius, Igno. 
Grigas Petras, Vinco. 
Grosas Simonas. 

(Bus daugiau) 

tas. Išžygiavome Veisiejų miestelio link. Vie
name kaime sutikome kariuomenės dalį. Ka
riai buvo policijos uniformose. Tuomet mums 
išaiškino kad mes einaęae pulti Varviškių ir 
Šventojansko kaimų partizanus. 

Į tuos kaimus atžygiavome apie trečią va
landą ir pradėjome juos supti. Tačiau jų gerai 
apsupti nepavyko, nes jie, matyt, iš anksto ga
vo pajusti. Prasidėjo kulkosvaidžių ir šautu
vų ugnis. Mušis truko keletą valandų. Par
tizanus iš Varviškių išvijome, o kaimą paver
tėme į pelenus, nes jame buvo įsigalėję labai 
žiaurus partizanai, bet iš Sventojausko išvyti 
negalėjome, nes mus iš antros pusės ėmė ap
šaudyti Lenkų kariuomenė. Gavome ir< mes at
sitraukti ir vėl gryžome į savo stovyklas. 

Po to mes kurį laiką gyvenome laisvai ir 
be baimės ir, pagaliau, buvome iškelti prie Lat
vių sienos.' "^la tarnavau ligi 1927 metų. Tais 
metais išėjau iš valdiškos tarnybos ir dabar 
gyvenu iš mažo gabaliuko nuosavos žemės. 
Dirbti ir gyventi labai sunku, nes dažnai atsi
liepia žaizdą*tir sveikata' dėl sužeidimo nuolatos 
menkėja. 

Nepaisant didelių vargų, kuriuos iškentė
jau, kovodamas dėl Nepriklausomybės, ir da
bartinio skurdaus gyvenimo, man Lietuva buvo 
ir visuomet bus brangi. Jeigu turėčiau svei
katos ir butų reikalas, aš vėl stočiau į Lietu
vos gynėjų eiles. 

Antanas Plečkaitis. Kukių k., židikjj vai. 
Mažeikių aps. 1937. 

Amžinastin paruoštas 
Mane nuvedė į kaimą ir ten ėmė mano žaiz

dą tvarstyti. Moterys, pamačiusios mane sun
kiai sužeistą ir dar apalpusį, ėmė jieškoti žva
kių, nes manė kad mirštu. Atsipeikėjęs pama
čiau prie savo galvos trys verkiančias moteriš
kes. Mane aptvarstė patys kareiviai, nes sani

tarų nebuvo; jie buvo išvažiavę su kitais sužei
staisiais, kurie pirmiau manęs parėjo. 

Iš tos musų žvalgybos gryžome keturi su
žeisti: du lengviau, o mudu su Juozu Vitkaus
ku sunkiai. 

Tuojau atvyko pastotė ir mane išvežė į lau
ko ligoninę, kuri buvo apie 12 kilometrų nuo 
musų kaimo. To miestelio, kuriame buvo ligo
ninė, aš vardo neatsimenu, nes jo vardas man 
tuomet ir nerūpėjo. Aš tik galvojau apie kitą 
pasaulį. Įnešė mane į tą kambarį, kuriame gu
lėjo Vitkauskas. Jis, mane pamatęs, labai nu
stebo kad aš dar gyvas. Mano apklaustas, kaip 
jam sekasi, atidengė antklodę ir parodė savo 
žaizdą. Jo žarnos per žaizdą buvo lauk išsi
vertusios. 

— Aš jau' ilgai neišturėsiu ir mirsiu už tė
vynės laisvę, — tarė jis man. -rrr Kenčiu didžiau
sias katičias. *' 

Abu dejuodami gulėjome ant grindų, nes 
lovų nebuvo. Mane geriau aptvarstė, ir aš uz-
snudau, nes buvau labai suvargęs ir dvi naktis 
nemiegojęs. Bemiegodamas sapnuoju kad priei
na prie manęs bolševikas ir kažko klausia. Aš, 
norėdamas juo atsikratyti, jį bjauriai Rusiškai 
iškoliojau. O tuo metu, pasirodo, kunigo prie 
manęs prieita, mane judinta ir klausta, gal aš 
norįs išpažinties. Kunigas, užgirdęs mano tar
tą keiksmą, nuo manęs atsitraukė ir, priėjęs 
prie daktaro, paklausė, ar aš esąs labai silpnas. 

— Jis labai sunkiai sužeistas, nes plaučiai 
sušaudyti, — girdžiu daktaro žodžius. — Jeigu 
per naktį išbus gyvas, tai bus laibai gerai. Bet 
gali ir aušros nebesulaukti. 

Man, tuo žodžius užgirdus, pasidarė labai 
skaudu, ir aš, norėdamas parodyti kad nemiegu, 
sukosėjau. Tada kunigas vėl prie manęs priėjo, 
išklausė išpažinties ir davė paskutinį patepimą. 
Aš pasiruošiau eiti į kitą pasaulį. * 

(Bus daugiau) 

BALF RUBŲ RINK-
LIAVA MARY-

LANDE 

BALTIMORE, Md. — BALF 
64-tas skyrius rengia rubų va
jų nuo Spalių 6 iki 22. Sky
riaus valdyba: Kun. Dr. Liu
das J. Mendelis, garbės pirmi
ninkas; Julė Rastenienė, pirmi
ninkė; Emilija Railienė, rašti
ninkė; Kastas Matuliauskas, 
iždininkas. 

Vajaus pradžia bus šeštadie
nį, Spalių 6, nuo 1 vai. dieną, 
prie šv. Alfonso bažnyčios, Sa
ratoga st. ir Park ave. Ati
darymo ceremonijose dalyvaus 
aukšti valstijos ir miesto val
dininkai, skyriaus suminėta 
valdyba ir spaudos atstovai. 

Lietuva per šį karą baisiai 
nukentėjo. Daug žmonių liko 
be pastogės, be turto, be svei
katos. Daug. Lietuvių išguitų 
iš savo tėvynės svetur galvas 
nuleidę vaikšto, be namų, be 
darbo, be pastogės, be rubų. 

Ateina šalta žiema. Vėjai 
kauks, sniegas kris, nuo šalčio 
žeinė taškės. Kas musų var
gingus brolius ir seseris pri
glaus? Kas klykiantiems ma
žutėliams ranką išties? Kas 
nušluostys jiems ašaras?.... 

Taigi eikime rubų rinkimo 
ir dovanojimo talkon visi. Neš
kime kas ką turime, kas tik 
galima dėvėtrr Duokime šiltų 
drapanų, baltinių, avalinių ir 
kitko, kad tuos nelaimingus 
žmones sušelpus. Jei patys ne
turime ką dovanoti, prašykime 
kitus duoti kas ką. gali . 

Mes laimingesni neužmirški
me" nelaimingųjų! Lietuvis. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJA 

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 6 Pa. 

Daugiau Laiko Skaitymui - - -

Skaitykit ir Platinki! 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS | 

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

H NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išraš^sit Dirvą 
EĘ savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
EE po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 
ŠE DABAR PATS LAIKAS atnaujinti savo Dirvą kurių pasibaigė, ir dabar geriausias lai-
ES kas išrašyti Dirvą dovanų, ne.ii kaip matote Dirvoje telpa ir tilps daug įvairių svarbių 
5= raštų apie Lietuvą, apie Lietuvius pabėgėlius, ir kitais svarbiais klausimais. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 1S&T 

TA 

D I R VA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

linini 
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BALTIMORE, MD. 

KRIAUŠE VEL PRAŽYDO 
Sekmadieni, Rugs. 23, mudu 

su žmonele#sedorti į mašiną ir 
nuvykom į*ukę pas musų ar-
timus prietelius p. Budus par
sivežti sūrių ir šviežių kiau
šiniu. pas p. Budus radome 
didelį sąskridj jaunimo, kas 
mums išrodė nuostabu. 

Besikalbant su p. Budais, 
tarp kitko p. Buda" pastebėjo 
kad pas juos pavasaris, jų so
de pradėjo žydėti kriatlšės. 

Man išsireiškus kad negali
mas daiktas, p. Buda sako: 
"Nueik Į sodą. ir persitikrink". 

Nenorėdamas tikėti jo žo

džiams, ėjau į socĮą. ne tiek žy
dinčių kriaušių pažiūrėti kiek 
pasikiaušiniauti. Didžiai nu
stebau .pamatęs vieną kriaušę 
kaip apsnigtą, apsikrovusią bal
tais žiedais ir naujus lapus lei
džiančią. Sugryžęs paklausiau 
ar ta kriaušė pavasarį nežydė
jo kad dabar žydi? Paaiški
no jog ji žydėjo!ir vaisių turė
jo, bet anksti nubiro vaisius 
ir lapai, o dabar, kaip rengia
me savo dukters vestuves, ku
rios įvyks Rugsėjo 30 (į., sode 
kriaušė pasipuošė naujais žie
dais ir apie Kalėdas gal turėsi
me ir naujų kriaušių.... 

Po to pašnekesio, pasivaiši-
nę, ir prisiėmę p. Budų ūkės 
produktų ir pažadėję pribūti 
į vestuves, gryžom namon. 
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Šia laiko ženklai 
Didžiausias musų istorijoje staty
bos darbas jau prasidėjo. Per vi
są valstiją "Men Working" ženk
lai išstatyti ant telefono projektų, 
kurie yra pranašautojai dauges-
nio ir geresnio telefono patarnavi

mo, Musų pokarinis statydinimo programas 
apima net $100,000,000 išlaidas ir sudaro 130 
paskirų statybos projektų kurie eina nuo įren
gimo visiškai naujų pilnų dial sujungimo stoęių 
ir aparatų iki pratęsimo naujų telefono linijų. 

Tuoj mes pradėsim įvesdinėti daugiau telefonu 
The Western Electric Company, gaminančioji 
dalis prie Bell System, dirbdina 100,000 telefo
nų instrumentų per menesį dabar ir nuolatai 
didina savo produkciją. Padirbdinimas dau
giau instrumentų ir dial aparatų duoda mums 
galimybę pradėti išpildyti užsakymus ilgai ati
dėliotus dėlėi karo meto trukumų. Kur reika
linga naujų pastatų ir gausių sujungimo įren-
gim% tap užtruks ilgiau iki kiekvienas kuris 
nori telefono patarnavimo gaus jį. Tačiau mes 

- r einanti pirmyn visų greitiiiriu ir l|4!3mętąį£ 4^j., 
kimes atlikti didesnę dąlį darbo paisivij irn^i ' ' 
pildymui telefono patarnavimo reikalavimų. 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 1 11 " w " * '"W . '.PkĮfUJį--

P-lė Budai te iStekėjo S. 
Metelio. 

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 4-tas skyrius laikyta

me savo susirinkime Rugs. 25, 
patyrė nuo Adv. N. Rastenio, 
kuris Rugs. 23 lankėsi New 
Yorke A. L. Misijos reikale, 
kad yra nutarta greitu laiku 
šaukti antrą Lietuvių Misiją 
Washingtone. Skyrius nutarė 
šaukti nepaprastą savo narių 
susirinkimą Spalių 9, aptari
mui kaip sėkmingiau prisiren
gti prie taip svarbaus kovos 
fvudo Ui Lietuvio* laisvę. 

P. P. Jaras. 

Gyvates Pamokslininko, Laidotuvėse 

PAJ IEŠKOJIMAI 

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

arba 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. 

Sekantieji asmenys yra pa-
jieškomi jų giminių Europoje: 

Janušauskai, Ignas ir Anta
nas, gyvena Chicago j e. Bro
liai Prano Janušausko. 

Janušauskas, Vincas, kilęs ši 
Kanteildų (Nausodžio) kaimo, 
Akmenės' vai., Mažeikių ap. 

Kaminskienė, vardas nežino
mas. Gyvena Baltimore, Md. 

Kareiva, Mykolas, sunus My
kole. Gyvena Chicagoje. 

Kraujalis, Andriejus, sunus 
Lauryno ir Veronikos. Gyveno 
ant Keating avenue, Chicagoje. 

KunČyna Jonas ir Kunčynai-
tčs, Marija ir Leokadija, kilę 
iš Luknių kaimo, Utenos ap. 

Lukšys, Antanas, sunus Pra
no, kilęs iš Paukšinos kaimo, 
Ramygalos. 

Pocius, Viktoras, sunus Juo
zapo. 

šapiegienč - Lukšytė, Morta, 
kilusi iš Daukšinos kaimo, Ra
mygalos. 

Šidlauskas, Juozas, kilęs iš 
Padubysės vai., Šiaulių ap. 

Stainkevičiai, Ona, Agota, 
Marija, Juzefą, Domininkas, 
Juozas ir Jonas, kilę iš Kudir-
kos-Naumiesčio. Vaikai Juo
zo. 

Arcišauskas, Leonas, gyvenęs 
ar gyvenąs Chicagoje. 
6Dirmeikis, Benediktas. Kilęs 
iš Kražių. Gyvena Chicagoje. 

Jakštaitė, Valerija.. , Prieš 
karą studijavo Kaune. Gyve
na Chicagos apylinkėj 3. 

Jakubauskas, Pijus, kilęs iš 
Būgnų kaimo, Pilviškio vals
čiaus, Vilkaviškio ap. 

Karpus-Kesslink, Aldona. Gy
venusi ant Perry avenue, Chi
cagoje. 

Ketvirtis, Petras, kilęs iš Pan
dėlio, Rokiškio ap. Gyvena 
Chicagoje apie 40 metų. 

Kuolienė-Klišytė, Felicija, iš 
Kuošių kaimo, Rokiškio vai., ir 
apskrities. Gyvena Chicagoje. 

Miliauskas (Mileuskas), Juo
zas, kilęs iš Gižų kaimo ir vai., 
Vilkaviškio ap. 

Nedvaraitč, Kotryna, gyve
nusi 1417 S. 50th Ave., Cicero, 
111. 

Ogintai. Ogintienė, po tė
vais Armanavičiutė ar Germa-
navičiutė, kilusi iš Vaškiį, Bir
žų ap. 

Rimavičiutes, Birute ir Te
resė, iš Gižų bažnytkaimio, Vil
kaviškio ap. 

Šmulkštys, Andrius, arba jo 
sunus ar dukterys, Gyveno 
Pittsburgh, Pa. 

Urbonai, Antanas ir Stasys, 
kilę iš Kražių. Gyveno Chi
cagoje. 

Zuikis. Petras, iš Gižų vai., 
Vilkaviškio ap. 

Ieškomieji asmenys arba apie 
juos žinantieji prašomi sku
biai atsiliepti į 

Sekantieji asmenys yra pa
ieškomi jų giminių Europoje: 

Bigaila, Stasys, gyvenąs Chi
cagoje. 

Gaižauskas, Leonas, gyvenąs 
Chicagoje, 

Gutauskas, Antanas, kilęs iš 
Utenos ap. Nuo 1934 iki 1937 
buvo Lietuvoje. Gyvena Chi
cagoje. 

Stonis, vardas nežinomas, Tu
rėjęs brolį Steponą ir Sfserį 
Liudviką Liningienę. . ' 

-t 

Tūlas pamokslininkas Brolis Lewis Ford, savo pamokslų 
metu naudojo ir gyvates. Vienu atveju jam sakant pamok
slą netoli Daisy, Tenn., viena gyvatė jam įgylė ir jis nuo tų 
nuodų mirė. Prieš mirtį prašė kad jo laidotuvėse.butų pri
nešta gyvačių, kas ir buvo padaryta, kaip šis vaizdas rodo. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

namai arfpą ęrįpt 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
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. 

Telef.: MAin 1773. 

Talandis, Juozas, iš Janėnų 
k.. Šventežerio vai. 

Vileniškis, Juozas. Lankėsi 
Lietuvoje apie 1928 m. 

Ahraitienė-Kilniute, Agota.. 
Abramavičius, Mykolas, gy

venęs 3645 Lituanica Ave., 
Chicago, 111. 

Jokubauskas, Antanas, gi
męs Varnių valsčiuje, Telšių 
ap., gyvenąs Salem mieste Illi
nois ar Massachusets. 

Jurgaitienė, Julija, arba jos 
vyras ar ištekėjusi duktė. 

Juška- Juškevičius, Jonas, 
prieš karą gyvenęs Rochester, 
N. Y. 

Kavaliūnas, Zigmas, gyvenąs 
New Yorke. Lankėsi Lietuvoje 
prieš karą. 

Kazlauskai. Tamošius ir Ig
nas. 

Kriukliai, Stasys, Vaclovas, 
Adomas ir Marija (Tokarskie-
nė), kurie gyveno ar gyvena 
Pitteburghe. 

Kupriavicienė, Ona, kilusi iš 
Krekštėnų km., Krokėlaukio 
vai. 

Marčiulionis, Antanas, gyve 
na Chicagoje. 

Maželiai, Alfonsas ir Jurgis, 
kilę iš Grybelių k., Utenos ap. 
Gyvena New Yorke ar Chica
goje. 

Maželienė-Patalauskaitė^ var
das nežinomas, iš Garrielių k. 
Utenos ap. Gyvena New Yor
ke ar Chicagoje. 

Milius, Dominikas, kilęs iš 
Daunorų k.t Meškuičių 'vai., 
Šiaulių ap. 

Nnrhudai, Antanas' ir Ona. 
Narbudienė po tėvais Macinke 
virinte. Gyveno ar gyvena Chi
cagoje. 

Parinvkja, Stasys ar Stepo
nas, gyvenęs Grand Rapids, 
Michigan. 

Skupas, Juozas gyvena Cle
veland, Ohio. 

Andriuškevičiai, Juozas, Ona 
ir Elena, kilę iš Rekščių -k., 
Šiluvos v., Raseinių a. Ameri
kon atvyką prieš šį karą. 

AntanaUienū-Kinkaitė, Bronė, 
duktė Juozo gyvenusi Ansonia, 
Conn. 

Ausinkaitienė-Valinčiute, Mag-
rlekna, duktė Jurgio, gyvenusi 
Bridgeport. 

Bacevičienė, Mathilda, gyve
nus ar tebegyvenanti Bridge
port, Conn. 

Baltusienė-Klevinskaitė, Ona. 
duktė Juozo, kilusi iš Lauckai-
mio k., Kudirkos Naumiesčio 
parapijos. . 

Bendoravičius, sunus t Petro. 
JJerniker, Mare, gyvenusi De

troit, Mich. 
Rolis, Domininkas, gimęs Bal

timore, Md., bet augęs ir mok
slus ėjęs Lietuvoje, Amerikon 
sugryžo prieš karą. 

čiurlioniai. Julius ir Karoli
na,. kilę iš Merkinės v., Aly
taus ap., ir gyveną Boston, 
Mass. 

Dargytes, Ona ir Viktorija, 
pirmoji ištekėjusi už Kirkliaus-
ko, o antroji už Bitkausko, į 
Ameriką atvyko 1905-1906 m. 
ir apsigyveno pas brolį kun. 
Dargi Wilkes-Barre, Pa. 

Daugelienė-Kazlauskaite, Ona, 
prieš karą gyvenusi Toronto, 
Ont.. Kanidoįę Į kur buvo at
vykusi išį Argentinos. ) 

Dičknuškai, Kazimierai ir 
4delė Liepinaitytė, ir i u sunus 
Viktoras, gvvenę Brooklyn, N. 
y. * ' W 

Didžiulis, Juozaą, sunuą. An
tano. kilęs iš Romainių-Kaįmel-
kos k., Raudondvario v., Kau
no ap., 1938-1939 m. gyvenes 
Trenton, N.J. ir Brooklyn, N.Y. 

Durickienė, buvus Ęauj^J^ry-
ž ^ a u g  t a r n a u t o j a .  i \ . .  

. . v ^ • * ^ ' . s * ; * 1 ,  f " " ' —  -  -
' • į'". • • '• 

Draugeliai* Jurgis ir Ona, 
prieš ištekant Brundzaitė, į 
Ameriką atvykę prieš 50 me
lų ir gyvenę Shenandoah, Pa. 

Iviningis, Kazimieras, gyve
nęs Čikagoje, arba jo Įpėdiniai. 

Garmulčik, Alfonsas, į Ame
riką iš Liepojos išvykęs 1923-
27 metais ir gyvenęs Čikagoje. 

Gegčna, Vincentas. r 
Gruškienė. Ona, gyvenusi tio-

well, Mass. 
Jančiutė, Agniešk'a, kilusi iš 

Dubravų k., A. Panemunės vai* 
Jankauskai, Juozas ir Anta

nas, broliai Magdelenos Dran
ginienės. 

Juozapavičius-Juozapaitis, Ro
kas, nuo 1913 metų. gyvenęs 
Amsterdam, N. Y. 

Statement of the Ownership, Management, Circulation, 
etc., Required by the Act of Congress 
of August 24, 1912, and March 3, 1933 

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Ohio, October 2, "1945 
" ' £ ' ' ' 

State of Ohio 
County of Cuyahoga ss 

Before me, a Notary Public fnand fer the State Ami county aforesaid 
)jersonal!y appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly sworn 
according to law, deposes and says that he is the BUSINESS MANAGEP 
of the DIRVA and that the following is, to the best of his knowledge 
and belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
paper, the circulation), etc., of the aforesaid publication for the date shown 
in the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as amended, 
by the Act of March 3, 1933, embodied ill section 537, Postal Laws adft. 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit: 

1. That the names and adreiftes of the publisher, editor* mpnagiiHg^ 
editor, and business manager are:' , 

T||E OHIO LITHUANIAN PUBLISHILNG CO., INC. ' 
6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 

Editor: K. S. Karpius, 844 Park\*«pd Drive, Cleveland, Ohio 
Managing Editor: K. S. Karpius, r ' 
Business Manager: K. S. Karpius 
2. That the owners are: 
Publisher: THE OHIO LITHUANIAN. PUBLISHING CO, INC. 

6820 Superior Avenue, Cleveland, Ohio. 
Kn S. Karpius, 844 Parkwood Drive* Cleveland, Ohio 
V, S. JokubyAas, Chicago, 111. 
3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holder,' 

owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages 
or other securities are: (If there none, so state) 

THERE ARE NONE. 
4. That the two paragraphs next avobe, giving the names of thsi 

owners* stockholders, ai d security holders, if any, contain not only the list 
of stockholders and security holders as they appear upon the books of the 
company but also, in cases where the stockholder or security holder appears 
upon the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, 
the name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is 
given; also that the said two paragraphs contain statements embracing af
fiant's full knowledge and belief as to the circumstances and conditions un
der which stockholders and security holders who do not appear upon the 
books of the company as trustees, holding stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to be
lieve that any other person, association, or corporation ha? any interest 
direot or indirect in the said stock, bonds, or other securities Shan as so 
stated by him. 

5. That the average number of copies of each issue of this publica
tion sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers 
during'the six months preceding the date shown above is: 

THIS IS A WEEKLY PUBLICATION. 
* K. S. KARPIUS, Business Manager. 

Sworn and subscribed before me this 4th day of October, 1915 

My Comm. Expires Sept. 9, 1948. P. MULIOLIS, Notary PnMie. 

Jakubauskas, Pijus. 
Jakutienė-Valinčiutč. Kotryna 

dufttė Jurgio, gyvenusi Lewis-
ton, Me. 

Jančius, Pranas, sunus Mo
tiejaus, gimęs Rokų k., Aukšt. 
Panemunėje. 

Kiesylis, Kazys, sunus Igno, 
prieš karą gyvenęs San Fran
cisco, Cal. 

Kiesylis, Pranas, sunus Pra
no, kilęs iš Ragelių parapijos, 
Rokiškio ap., gyvenęs ir gal 
tebegyvenąs New Yorke. 

Mes Du«4fttn ir Iškei&an Eagle Stamps 

May Company 
geriausiai 

pasekmei kitam pavasariui 

Š I A U R Ė J E  I Š A U G I  N T E  

Tai yra tvirti šviežiai iškas
ti, su že^ie surištom šaknim; 
Didelė gausybė pasirinkimui 
įvairių dydžių ir skirtingų 
rūšių. 

tu 4 
.98 

24 ikj36-colių American . Arbor Vitae„_ 2 49 
86 iki 4S-coliiĮ American Arbor Vitae 2.98 
18 iki 24-coliu Globe Arbor Vitae 2.98 
36 iki 48-colių Siberian Arbor Vitae 2.9S 
24 iki 36-colių Irish Juniper 2.98 
18. iki 24-colių Mugho Pušis 2.98 
24 iki 36-colių Scotch Pušis 2.98 
24 iki 36-colių Andoi*ra Juniper 3.49 
24 iki ?0*colių Mugh6 Pušis - 3.49 
36 iki 48-colių Scotch Pušis 3.49 
36 iki 43-coliij Virginiana Junijįer 3.98 
30 iki 36-colių Mugho Pušis 3.98 
24 iki 30-coiiij Sabina Juniper 4 49 
36 iki 48 colių Golden Plume Cypress 4.49 
48 iki oO-coliu Pyramidal Arbor Vitae 4.98 

Summer Sunset 

gimtai žiedų ant £io krumo . . . dažnai 
600 ar daueiau pirmą sezoną; daugiau 
žrechi antrų sezoną. Krūmai pasiekia pil
ną "'.didumą paprastai Rugsėjo; 
Šie dabar žydi ir galimi sodintį 

Importuoti Holandijos 

DIDELI 
NO. 1 DYJOglO 

TUZINAS 

Jją vėl gaunami! . tvirti Darwin To-
lip Bulbs tiesiog iš Holandijog augintu-
vij. Pilniausias pasirinkimas ruiiių ir 
spalvų. Sodinkit dąbar . . . jie ly
dės kitą pavasarį. 

PARSIDUODA PENKTAME AUKŠTE 

n 

• 

. i 

• .jabžhJ 
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i CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

L. K. MOTERŲ CHORO VAKARAS SPALIŲ 7 

f , X. K. Moterų Choras, 

fadovaujamas Adelaide 
riliauskaitčs, r e n gi asi 

įflomiam meno vakarui, 
gekmadienj, S p a 1 iii 7, 

šv. N. P. parapijos 
S j e. 

Svarbi ir maloni šio 
vakaro dalyvė bus pia
nistė p. Biruta Smeto
nienė, kuri išpildys pia
nu keletą gražiu kuri
nių. Laukiame visi. 

Toliau, bus suvaidin
ta komedija, "Vienas iš 
SJtiusų Turi Apsivesti"; 
prie to solo, duetu ir 
kvartetų. 

Po programui tęsis 
Ifeikiai iki vėlumai gros 
A. Buknio orkestras. 
Visas šio vakaro pelnas 
sĮciriamas naujos bažny
čios- statymui. Jsirnta Smetonienė 

."White Elephant Sale" 

The Garden Center of Great
er Cleveland surengė didelį iš
pardavimą visokiu atliekamų 
dalykų, pradedant Spalių 31. 
ir Lapkričio 1, 2. Tai vra taip 
vadinama "The White' Eleph
ant Sale and Auction", kurio 
tikslas vra pagelbėti The Gar
den Center finansuoti jų me
tinį programą. The Garden 
Center vra labdaringa ir mok
slinė organijaeija ir savo inei-
gas sudaro iš aukų ir tokių 
suaukotų daiktų išpardavimo. 

Šis išpardavimas bus Public 
Auditorium per tris virš pa
minėtas dienas. 

ANGLIŠKOS PAMOKOS 
Pradinės Angliškos kalbos 

pamokos prasideda Spaliu 8 d. 
Norwood Branch Library, 6401 
Superior ave., nuo 1 iki 3 vai. 
po pietų. Bus dvejos pamokos, 
kiekviena du kartu savaitėje, 
pirmadieni ir trečiadienį, kita 
antradieni ir ketvirtadieni. Pa
mokas operuoja Clevelando mo
kyklų taryba dykai šio miesto 
gyventojams. 

Prie to, Citizens' Bureau va
dovauja pilietybė? pamokas 
Norwood Library pirmadienio 
vakarais nuo 7 iki 9 vai. čia 
paruošiama gavimui Amerikos 
pilietybės. 

NAUJAS VYSKUPAS 
Pirmadierjj, šv. Jono kated

roje buvo konsekruotas Vys
kupu John P. Treacy, kuris pa
skirtas ko-adjutorium vysku
pu i LaCrosse, Wis. Iškilmė
se dalyvavo ir Apaštališkas 
Delegatas Arkivyskupas Cicog-
nani iš Washingtono, kuris at
liko konsekravimo iškilmes. 

KO MOTORISTAI 
NEŽINO 

PIRMOS IMTYNĖS 
SPALIŲ 11 

Jack Ganson, Lietuvis imty
nių promoteris, pradeda pir
mas šio sezono imtynes Central 
Armory, ketvirtadienio vaka
re, Spalių 11, ir imtynės tęsis 
iki Sausio 1946 metų. , Central 
Armory randasi skersai gat
vės nuo Public Auditorium, tu
ri S'100 vietų. 

Pirmą vakarą imtynėse da: 

lvvaus Bob (Strangler) Wag
ner; jo oponentu bus Earl Mc-
Cready, Britų Imperijos sun
kaus svorio čampionas, 6 pė
dų 2 colių, sveria 245 sv. 

Prie tų bus kelios poros ki
tų žymių imtikų. Tikietai po 
$1, $1.50 ir $2 plus tax. Pra
džia 8:15 vakare. 

Clevelande šiuo tarpu randa
si trys žymiausi Lietuviai im-
tikai: pats Jack Ganson-Kara-
binas, Juozas Komaras, ir tik 
ką gryžęs iš kariuomenės Pet
ras Baltrėnas. 

GAISRŲ IŠVENGIMO 
SAVAITĖ 

Spalių * iki 13 
Padėkit Vengti Gaisrų 
Apžiurėkit Sutaisykit 

Galimas degti vietas 
Cleveland Fire Prevention 

Bureau 
C. W. Hall, Captain. 

Gryžo iš Keliones 
' • 

Mr. & Mrs. And. Kazakevi
čiai, Keystone Cafe savininkai, 
gryžo iš ilgos kelionės, kurią 
atliko automobiliu rytinėse val
stijose, aplankydami savo gi
mines ir draugus. 

Jie pervažiavo Pennsylvania, 
West Virginia, New Jersey, 
New York ir Conn, valstijas. 

Newarke aplankė brolį Pet
rą ir Antaną Kazakevičius; 
Seymour, Conn., — p. Kaza
kevičienės seserį ir vyrą, Kat
rę ir Povilą AtkoČiunus, kitą 
seserį ir švogerį Elzbietą ir 
Igną Lisajus ir brolį Praną ši-
pinską. 

Waterbury viešėjo pas savo 
draugus Edukevičius ir kitus; 
Ansonia, pas draugus Trake-
lius ir kitus pažystamus. Vi
sur buvo gražiai priimti ir už 
draugiškumą fr vaišes šiuomi 
jiems visiems dėkoja. 

Kelionėje praleido dvi savai
tes laiko, sugryžo pasitenkinę. 

Teisėjas Burton 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE 

r1?_ CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4480 

The Prayer of the 
Lithuanian Refugees 

PRADEDA DIRBTI 
Thompson Products, Inc., 

perima iš valdžios didelę dirb
tuvę, išstatytą Euclid, Ohio, 
kur buvo dirbama karo reik
menys ir kurią operavo ta. pa
ti Thompson Products, Inc. 

Kompanija duoda valdžiai 
už tą dirbtuvę $4,500,000, nors 
valdžia jos išstatymui ir Įren
gimui išleido apie $30,000,000. 

Nekurie darbai iš senos dir
btuvės perkeliami į Euclid ir 
ten keliami nekurie darbinin
kai, Taipgi dalis paleistų dar
bininkų iš / karo darbų šaukia
ma atgal į ^naujai užvedamus 
darbus. 

m 

OHIO valstijoje randasi 7 
iš 30 diesel inžinų dirbtuvių 
šioje šalyje. Pati didžiausia 
tu dirbtuviu yra Clevelande. 

P»uvęs Clevelando jViity,.oras 
Harold H. P»urton, Republiko-
nas, pirmutinis Prez. Trumą-
no paskirtas U. S. Aukščiau
sio Teismo nariu. Ta vieta 
vra amžina. Burton vra 57 
metų amžiaus, gimęs Massa
chusetts valstijoje. Pirmo Pa
saulinio karo metu- jis tarna
vo kapitonu U. S. armijoje. 

One Šif the leading person
ages among the Lithuanian re
fugees in the Austrian zone in 
a letter, dated July 22, 1946, 
"writes: v 

"We are still threatened with 
the possibility of being re
turned and of being thrown in
to the clutches of the red ter
ror; intimidations to accept So
viet citizenship, which is alien 
to us, • continue. The only 
weapon left for us against such 
moral and mental torture is 
prayer/' 

The following is a transla
tion froip Lithuanian of the 
most popular prayer (abrid
ged) among the refugees, com
posed by Rev. V. Raiciunas, a 
Roman Catholic priest, him
self a refugee in Western Eu
rope: 

"O Lord God, Who didst 
save the Chosen People from 
the yoke of Egyptian slavery 
and didst lead therrt to the 
Promised Land, we beg Thee, 
return to us our country of 
Lithuania — free and indepen
dent. 

"O Divine Son, Jesus Christ, 
Who didst redeem this sinful 
world by Thy Sacred Passion, 
and Wh"5, after Thy glorious 
Resurrection, dost reign in 
heaven, restore our beloved 
Lithuania to the family of 
free nations. 

"O Holy Mary, to whom our 
people have always been so 
devoted, come to the assistance 
of our suffering Lithuania. 

"Our Lady of Vilnius, Queen 
of Lithuania, Pray for your 
distressed children. 
* "St. Casimir, Patron of Lith

uania, pray i;or your suffering 
people. 

"All ye saints and martyrs 
of our country, intercede for 
y o u r  s o r r o w i n g  L i t h  u a n i a n  
brethren. 

"Through the sufferings and 
death of our brothers and sis
ters under the Tsarist regime, 

; save our native land, O Lord. 
' "Through the merits of the 
martyrs massacred at Kvaziai, 
save our native land, O Lord. 

Nekurie motoristai Cleve
lande skaito save labai gud
riais ir gabiais, ir greitai va
žinėdami sako jie galį sustab
dyti savo automobilį "ant de
šimtuko". 

Kuomet motoristas susiduria 
su pavojum važiuodamas jis 
turi žinoti kiek laiko trunka 
kuomet jis pamato pavojų iki 
to punkto kada jis užmina sa
vo koją ant stabdžio pedalo, šis 
"reakcijos laikas" normaliai 
geram važiuotojui yra 3 4 se
kundos. Automobilis važiuojan
tis 30 mylių į valandą pralėks 
33 pėdas į tas 3 4 sekundos 
iki stabdžio spaudimas prasi
dės. Paskui, reikia turėti min
tyje "stabdžio tolį", ir štai ką 
čia reikia patirti. Po 30 my
lių valandai važiuojant auto
mobilis pralėks dar 49y* pėdas 
iki automobilis sustos. . Tas 
reiškia kad automobilis pralėks 
išviso 82 Vi pėdas 30 mylių va
žiavimo greitumu iki visai su
stos. 

Kaip dabar galit matyti, di
deli nuostoliai gali atsitikti ta
me plote. Na o karas važiuo
jantis greičiau negu 30 mylių 
į valandą pralėks dar didesnį 
plotą. Jš šio galite suprasti 
kad yra nesąmonė manyti jog 
gali sustoti "ant dešimtuko", 
reiškia, visai kaip ant vietos. 
Kurie automobilistai supras tą 
skirtumą jie žymiai prisidės 
prie sumažinimo trafiko nelai
mių Clevelande. 

Cleveland Police Dept. 

ŠUNŲ savininkai turi laiky
ti savo" šunis pririštus. Tas 
patvarkymas manoma palikti 
dar metams laiko. 

Matykit San Carlo 
Operų Perstatymus 

r"—:"••• 

DUON KĖPIAI Cle v ela n d e 
nauja sutartimi su kepyklomis 
gauna $5 savaitėje mokesties 
daugiau. Duonos kaina sako 
nebus pabranginta. 

CLEVELANDUI graso pie
no, anglies ir ledo išvežioto jų 
streikas. Pieno pristatytojų 
unijos nariai streiko klausimu 
balsuos Spalių 18. 

Rudeninis Operų Festivalas 
jau prasideda trečiadieni, Spa
lių 10, kuomet San Carlo Ope
ra Co. pastatys pirmą iš aštuo
nių operų, "La Traviata". Ki
toje vietoje Dirvoje rasite visą 
populiarių operų surašą. Jose 
dainuos eilė žymių dainininkų 
ir svečių iš Metropolitan ir 
Chicago operų. 

žymieji svečiai dainininkai 
bus Zinka Milanov, Morell, Kip-
nis ir kiti. 

Tikietai nuo $1.20 iki $3.60. 
Perstatymai' bus Music Hall, 

I Public Auditorium. 

MIESTE jau pradeda pasi
rodyti nauji pasažieriniai bu-
sai. šie nauji busai turi 44 
sėdynes. Jų užsakyta 25 ir 
jų daugiau pradės pasirody
ti gatvėse. Vieną tokių jau 
išbandė miesto taryba, pasi-
važinėdama juo. 
r \ 

DABAR laikas užsirašyti 
dirva 1946 metams. 

M I R I M A I  
MARCELLA LORENZ, 63 m., 

po tėvais Yacevičiutė, nuo 
1339 E. 65 st., mirė Rugs. 23, 
palaidota Rugs. 26, Brooklyn 
Heights kapinėse. 

Paėjo iš Kidulių k., Suvalki
jos. Amerikon atvažiavo 1902 
metais. 

Liko sunai: Albertis, Juo
zas, Jonas ir Antanas. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

PARSIDUODA PEČIUS 
Anglim kūrinamas, apšildymui 
5-6 kambarių, tik mėnesio 
vartotas. Kreiptis: (40) 

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

WASH MACHINE 
(Skalbiama mašina) 

GALIMA IŠSINUOMOTI 
PO $1.50 DIENAI. 

Kreipkitės HE 8458 

P J. KERSIS 
§09-12 Society for Savings Bid. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, krei|>-
kitšs i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpildy-
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

^mimiiimiMiimiimiiiimiiiimiimimiiiMiiiimiiiNimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifimi^ 

] Wilkelis FuneraS Home Į 
i PILNAS LAIDOTUVIU I 
I PATARNAVIMAS " f = S 

| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i 
ttiiiiiiimiiiiuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij 

/'Through the heroic deeds 
and generous sacrifices of our 
patriots, save our native land, 
O Lord. 

"Through the courage and 
fortitude of our Lithuanian 
people during the horrors of 
this war, through the heroism 
and strength of our exiled 
countrymen, victims of Bol
shevism and Naziism, save our 
native land, O Lord. 

"Grant peace and liberty to 
our native land, O lord, we 
beseech Thee. 

"Grant that our Lithuanian 
Vytis and our national banner 
may wave once again over our 
native land, O Lord, we be
seech Thee. ' % 

"Grant all the sons of Lith
uania the grace always to de
fend the ideals of freedom, O 
Lord, we beseech Thee. 

"Grant that in death our 
bodies may rest beneath the 
soil of our native land, O Lord, 
we beseech Thee. 

"Grant that our dear Lith
uania may once again recover 
her independence and sover
eignty, we beseech Thee, O 
Lord. 

LET US PRAY 
"O Almighty and compasion-

ate God, having patiently suf-

American Heqoes 
by WOODY COWAN 

-  y j w  
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IT. LE'fSON S. BALL1ETT, Reno, Nev., awarded a silver star medal,' 
j showed conspicuous gallantry in holding a submarine at bay in the 

Atlantic. As pilot of a Navy torpedo bember that War Bonds helped to 
supply, Lt. Balliett, on routine patrol, sighted the German undersea craft 
fulty surfaced and immediately went into action. He let go depth charges 
across its stern, bracketing and damaging the ship. In "the face of anti
aircraft fire, he returned to strafe the submarine and then kept it con
stantly under surveillance. V.  S .  T reasu ry  Dc la r fmcn t  

fered oppression in past cen
turies and being now banished 
to foreign lands and deprived 
of our ancestral homes, we, the 
children of the Lithuanian na
tion, earnestly implore Thee to 
have mercy on us, to save our 
country, to bring about the 
triumph of justice and peace." 

DABAR JAU PARDUODAMI TAYLOR'S 

RUDENINIS OPERŲ FESTIVALAS 

GIRSI W CARLO OPERA I II. 
Su Svečiais Artistais iš Metropolitan ir Chicago 

Milanov, lvipnis, Morelli ir kitais 

Music Hall, Public Auditorium 
Spalių 1#—-Vakare 

..j Spali v 11—Vakare 
LA TRAVIATA 
CARMEN 
CAVALLERIA RUSTICANA 

paminėjimui Pietro Mascogfti, ir 
I IWCJLIACCI (Columbus Dienoje) , 
MADAME BUTTERFLY 
IL TROVATORE : 
FAUST 
AIDA -..7.*.... 

Kainos $1.20, $1.80. $2.40, $o, $3.CO. Boxes $4.20. Tax Inc. 
FALL OPERA FESTIVAL, 1224 Huron Rd. 

Spalių 12—Vakare 
Spalių 13— Po pietų 
. Spalių 13—Vakare 
Spalių 14—Po pietų 

... Špilių 14—Vakare 

NAUJAS ir Scnsavinis Massine 

BALLET RUSSE" 
ŽYMESNYBĖS 
Spaliu 19, 20, 21 

KETURIUOSE PERSTATYMUOSE 
'žemčiūgui ii Klasiškų ir Modernių Baletų' ir Nauji Trumpi Baletai 

DALYVAUJA 
Roselli! Hiphtower Leonide Massine 
Anna Istomina Yurek Lazovsky 
Bet tina Rosay Jean Guelis 
.Helen Komarova Ivan Demidoff 

Parinktinų vietų gavimui siųskii; čeki ar money order į Taylor's 
' Tel. MA 3800 Išrašykit MASSINE BALLET 

$1.20, $1.80, $2.40, $3, $3.60—Boxes S4.20—TAX INC. 
Pridėkit Sampuotą ir Adresuotą Voką Persiuntimui 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

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

Vaikams Kelnes — $3.45 - $3.95 
Micros 8 iki 16 metų, gražių marginiųTirJvienodų spalvų 

SWETERIAI susegami ar užsimaunami — 2.45, 3.45, 4.50 

MARŠKINIAI -
12 iki 14 

Įvairių spalvų ir vienodo, mieros 
po $1.45 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave 

•N V1^ Al GREEN STAMPS su koinu pijrkiniu 
gja ga]it iškeisti savo Stamp Books. 

Atdara Vakarais 
DYKAI 

Delia C. iakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorč) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

JONAS G. 
PCXLTER 

L i e t u v i !  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apikainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. . * 

495 East i23rd 3t. 
Telefonas POtomac 6899 

KAS platina Dirvą — tas 
uiatina apšvietą. 

t -  > 

NO BETTER 
S 
EI m 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask at any of our $6 Offices * 

T H E  B A N K  F O R  A I L  T  H I  P E O P I I  

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNA$ 

Smagi vieta sueiti SAVO se4 
nus pažystamus ir orauguflj 

Ęleanor u- Antnony Budas 
1 Savininkai (20) •« 

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 

Vfcta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbtt 
Savininkės 
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