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LIŪDNIAUSIAS Lietuviu 
dalykas yra Pabaltijos valsty
bių pranykimas, tarutautiniu 
mostu pokarinio pasaulio tvar
ką svarstant. Kalbama apie 
Bulgariją, Austriją, Vengriją, 
Graikiją, Rumaniją, bet visai 
neužsimenama apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją, kurios suda
ro šiaurinę dalį mažųjų, Rytų 
ir Vidurio Europos tautų juo
stą. Jei Lietuva nebus laisva, 
nebus laisva nei Bulgarija. 

Lietuvos laisvės klausimą 
reikia būtinai sugrąžinti viešu
mon — Į tarptautinę sceną. 
Bet to nepadarysime slapstyda
miesi ir balnodami po Chica-
gos hotelius. fteiskime duris 
Washingtone! 

• ' 

LONDONO konferencijos pa
sibaigimas foe nieko teikia ma
žoms tautoms vilties. Rusai, 
kaip musų Valstybės Sekreto
rius Byrnes pareiškė, norėjo 
prisuokti demokratijas vaduo
tis principu: "Keno galia to ir 
valia". 

Bet Amerika ir Anglija sto
jo už prileidimą visų Suvienytų 
Tautų dalyvauti taikos nuosta
tus išdirbant. Mažųjų tautų 
reikalus ypatingai gina Aust
ralija. Pripažinus balsą ma
žoms tautoms, aišku, jos gins 
mažų tautų reikalus. 

• 

AMERIKONŲ spaudoje bu
vo žinia kad Lietuvos pabėgė
liams nebebus duodama mais
to iš Vokietijos atsargų ir ga
mybos. Tai butų didžiausia ne-
teisyb#. Daugelis tų Lietuvių 
buVo varu Vokietijon nuvary
ti. Sako, mųsų profesoriai bu
vo priversti ilgas valandas 
griovius kasti, o jaunos mergi
nos per dieną buvo verčiamos 
kilnoti šimto svarų metalo iš
dirbinius. 

Tie Lietuviai kruvinu darbu 
užsipelnė ne vien Vokietijos 
maisto, bet vietos užuovėjai, 
iki jų likimas nebus išspręstas. 

Jei musų vadai tikrai Lietu
vą ir jos kenčiančius žmones 
mylėtų, Washingtone senai bu
tų pastatyta Amerikos piliečių 
Lietuvių atstovybą, kuri prieš 
tokj elgesį klalbintų Washing
tone visas duris, kad neteisy
bę nebūtų, daroma! 

• 
NESENAI išspausdinta Lau-

terbacho knyga, "These Are 
the Russians", kurioje Lietu
vos klausimas vaizduojamas 
kaip "išspręstas" (Rusų nau
dai), o kova del Lietuvos lais
vės, "Amerikiečių pinigais va
roma propaganda". Paneigia
mas Lietuvių Bendras Fondas. 

Galima drąsiai tvirtinti kad 
tarybininkų "Informacijos cen
tras", kuris praleido pinigų 
knygelei apie neva Roosevelto 
giminiečio kelionę po Viduram
žių Lietvą, nerado trijų centų 
pašto ženkluko ir sumanumo 
parašyti tam Lauterbachui ti
krą tiesą. 

^ i 
BALF, Spalių 1 d., pradėjo 

Lietuvos pabėgėliams Lietuviš
kų knygų vajų. Prašo vadovė
lių, musų literatūros leidinių, 
maldaknygių, bet nenori kny 
gų "pasenusia kalba55. 

Deja, 'pirm šio karo Lietuvos 
knygų leidėjai brolius Ameri
kiečius savo knygomis pamir
šo. Tokiu budu/ tinkamų kny
gų "pasenusia kalba". 

• šimtai egzempliorių. 
Gerai Fondas padarytų jei 

pasinaudotų pavyzdžiu iš bu 
vusios Amerikonų WPA. Čia 
pinigu buvo šelpiami rašytojai 
sukurti, pavyzdžiui, seriją apie 
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Turi Boti 
RAGINA BUTI 
PASIRUOŠUS 

Gen.^ Marshall, U. S. Ar
mijos štabo viršininkas, pa
reiškė kad Amerika turi 
buti pasiruošus ateičiai ir 
neprivalo tik pasitikėti ant 
atominės bombos. Sako, ši 
šalis tu'ri buti "pasiruošus 
arba žlugti". Jis ragina tu
rėti nuolat lavinamą armi
ją, visi jauni vyrai privalo 
buti imami vienam metui 
militariškam paruošimui. 

NE VISI AKLI. Senato
rius Wherry skelbia kad 
Sovietų reikalavimas ketu
rių valstybių kontrolės Ja
ponijos "yra niekas kitas 
kaip gudrus pasikėsinimas 
perkelti suirutę ir kentėji
mą, ką kenčia Europa, Apa
čią Azijos širdį". 

,T"* 

PREZ. TRUMAN reika
lauja kongreso skirti 550 
milijonų dolarių sumą tuo
jau, UNRRA reikalams. Ši 
organizacija rūpinasi karo 
nukentėjusių šelpimu. 

NEVARYS RUSŲ 
I SOVIETIJĄ 

Bolševikų gaudymas Vo
kietijoje Rusijos piliečių ir 
ta priedanga laikas nuo lai
ko išvežimas net ir Lietu
vių ir kitų tautų žmonių į 
Rusiją lieka sulaikytas. 

Gen. Eisenhower paskel
bė kad Amerikos kareiviai 
nėra tam kad padėti bolše
vikams gauti Rusijos pilie
čius. 

Apie 500 Japonų nusken
do kuomet šiomis dienomis 
jų laivas vežęs karius at
gal iš salų užėjo ant minos 
ir laivas tapo susprogdin
tas. 

Japonija nori atnaujinti 
šilko prekybą su pasauliu 
ir gauti už šilką mainais 
sau taip reikalingo maisto. 

Kiti tikrina, Amerikoje 
išrastas nylon jau atstoja 
šilko vietą ir mažai kas šil
ko reikalaus. 

Lietuviai; Rinkimės Lapk. 
l6 ir 17 Washingtone 

Pareikalauti T6! 
Nutraukta Londono konferencija vė& susirinks — ir 

kiek žinoma tai bus jau platesnė taikos konferencija, ku
ri turės sutvarkyti suardytą Europą. 

Iki šiol slėptas Lietuvos ir Pabaltijo tautų vardas 
turi buti iškeltas viešumon — turi buti padėtas sekan
čios konferencijos programe — ir Amerikos Lietuviai 
privalo žiūrėti kad tas klausimas nebūtų daugiau nei už
tylimas nei slepiamas. 

Washingtone jau pasibaigė tylėjimas ir pataikavi
mas Sovietams, kurie nori toliau tęsti savo užgrobimu 
politiką Europoje ir kitur; 

Mums Lietuviams yra vieY&tinČ išeftis — Ameri
kos Kongrese Washingtone iškelti viešumon Lietuvos 
bylą. 

Pirmutinė lietuviu Misija i Washingtoną buvo SU
PAŽINDINIMO ir INFORMAVIMO MISIJA. 

Antroji musų Misija Washingtone privalo buti AK
CIJOS Misija. ^ 

Valstijų veikėjai privalo važiuoti, eiti f savo Kon-
gresmanus ir Senatorius ir reikalauti kad jie Kongrese 
iškeltų Lietuvos klausimą ir kad pravestų rezoliuciją, pa
dėti Lietuvos klausimą sekančioje Taikos r Konferenci
joje ant agendos. Jei mes to reikalausime, Kongrese 
Lietuvos klausimas bus išjudintas — bus paiifita AKCI
JA*.; Tik eikime, važiuokime, reikalaukime. • 

Apvainikavimas šios AKCIJOS Washingtone jvyks 
penktadienį ir šeštadienį, Lapkričio 16 ir 17, Statler Ho
tel, ir todėl musų draugijos, organizacijos, veikėjai, sių
skit savo atstovus, savo aukas į Washingtoną tas pami
nėtas dvi dienas. 

Andai su peticijomis važiavo Lietuvių kareivių mo
tinos — DABAR lai važiuoja kiekvienas sugryžęs LIE
TUVIS KARYS ir WAC, kurie kariavo, savo kraują lie
jo, kurių draugai galvas paguldė kariaudami už mažų 
tautų — ir LIETUVOS — laisvę, kaip tai buvo karo pra
džioje skelbiama. Kiekvienas kas atvažiuos — veikėjas, 
pavienis ar organizacijos delegatas — bus pilnateisis 
Lietuvos nepriklausomybės gynėjas-kovotojas. 

Atidėliojimas šiu reikalavimų yra musų apleidimas 
savo pareigų ir nusižengimas prieš tautą! 

Aukas siųskit ir delegatai susirinkit: 
American Lithuanian Mission, Hotel Statler 

Washington, D. C. 

Vel 555 Karių Žmonų su Kūdikiais 

V# •fc-̂ Vs 

\ at1. S.-LU i iUii I J,-Jo kui'UiViU Ziiiulili č.U 
kūdikiais iš Australijos, šimtai kitų kareivių žmonų laukia 
parvežimo iš Australijos, taip pat iš Anglijos, Prancūzijos ir 
kitų Europos šalių. 

Sako, Gana (Mvl Rusus 

A-BOMBOS PASLAP
TIES NEIŠDUOS 

Amerikos valstijas ir jų isto
rijas. Tokiu budu, ir rašytojai 
butų sušelpti, ir knygų atsiras
tų. 

• 
SAKOMA, Europoje rašo Sa

vickas, Brazdžionis, ' šeinius, 
Klimas ir kiti. Kodėl neduoti 
jiems pinigų išleisti naujos li
teratūros ? Kodėl neduoti pi
nigų pabėgusios Lietuvos pro-
fesoriams-mokytojams parašyti 
ir išleisti naujų vadovėlių? Bu
tų ir pašalpa, ir musų literatū
ros praturtinimas. 

Butų gražu ir naudinga jei 
sakysim TMD paimtų pavyzdi 
iš savo istorijos kai B. K. Bar-
lutis, 'be narių ir iždo' pradėjo 
leisti Kudirkos Raštus. Atsi
rado narių ir iždas — ir Raš
tai buvo išleisti. Kodėl, pavyz
džiui, nepasiimti išleisti ser
gančio Savicko "žemė Dega", 
arba Atsiminimus, arba Braz
džionio "Svetimi Kalnai?" 

Prez. Truman * spaudos 
atstovams aiškiai ir griež
tai pasakė kad atominės 
bombos paslaptis nebus iš
duota jokiai kitai šaliai be 
tų kurios tą paslaptį žino, 
kaip Kanada ir Anglija. 

Tie kurie nori kad ši pa
slaptis butų išduota Rusijai 
dabar, aiškina kad Rusija 
j kelis metus tą paslaptį 
vistiek išras ir galės bom
barduoti Ameriką. Tat ir 
negalima Rusijai šios pa
slapties išduoti: jeigu ji iš
radus tą paslaptį ims bom
barduoti Ameriką vėliau, 
žinodama atominės bombos 
paslaptį dabar, ji imtų pul
ti Ameriką da&ar, tikrina 
kita pusė. 

KALTINA AMERIKĄ 
IR BRITANIJĄ 

Maskvos spauda ir radid 
bliauja-rėkia kaltinimus už 
nutrukimą Londono konfe
rencijos Amerikai ir Ang
lijai. # 

Kaip U. S. Sekretorius 
savo raporte per radio pa
aiškino, Londono konferen
cijoje visas kliūtis ir prie
kabes sudarė Molotovas ir 
jo užsispyrimai privedė tą 
konferenciją prie nutruki-
mo. 

Visos tos trys valstybės 
vėl kalba apie tarybų at
naujinimą. 

Sugryžę į Washingtona 
iš kelionės užsienyje 7 At
stovų Rumų nariai vienbal
siai pareiškė kad Amerika 
sukietintų labiau savo nu
garkaulį savo tarybose su 
Europa, ypatingai su Ru
sija. Jie įrodo reikalingu
mą griežtesnės politikos su 
Rusija ir Britanija jų rei
kalaujamų pokarinių pa
skolų. Paskolos Rusijai ne
turi buti duota iki Sovietu 

t 
valdžia išphdys keletą rei
kalavimų, tarp jų "atvirų 
durų" politikoje. 

Apsilankę pas Staliną šie 
atstovai, kalbant apie rei
kalavimą 6 bilijonų dolarių 
paskolos, paklausė kokius 
planus jis turi tai pasko
lai atmokėti. Ta komisija 
patyrė kad dabartine savo 
politika pati Rusija užker
ta kelius santikiavimui su 
ja. 

SOVIETŲ Maršalas žu-
kov buvo pasišokęs apsilan
kyti Amerikoje. Bet bol
ševikų politikai Maskvoje 
matomai pasirodė nesvei
kas tas jo sumanymas, ir 
Žukov "susirgo". 

DAUGIAU sviesto. Ka 
ro Departmentas praneša 
praneša apie paliuosavimą 
80 milijonų svarų sviesto 
civilių sunaudojimui. 

Jfeponai Formosa saloje 
nužudė 14 Amerikos karo 
lakūnų paimtų nelaisvėn, 
tik pora savaičių prieš Ja 
ponijos, pasidavimu 

ČEKIJOJE, pastarų die
nų rinkimuose laimėjo di
delę daugumą komunistai 
kandidatai. Tai pasekmė 
Sovietų įtakos. 

LAVAL, Prancūzas pre
mjeras Vichy vyriausybėje, 
atrastas kaltu dirbime su 
Vokiečiais okupantais, ir 
nuteistas mirti. 

JAPONIJOJE, paleisti iš 
kalėjimų bolševikai pradė
jo rėkauti smerkdami da
bartinę tvarką ir reikalau
ti naujos valdžios. Susior
ganizavo ten betgi ir Na-
cionalė Darbininkų Federa
cija, kuri kovoja prieš rau
donuosius. 

AMERIKOS karių šia
me kare žuvo ir mirė nuo 
įvairių priežasčių keturis 
kartus daugiau negu per
eitame kare. 

Penkiuose pirmesniuose 
karuose Amerika neteko 
192,581 vyrų; I pasaulinia
me kare žuvo 50,510; II pa
sauliniame kare jau žuvo 
ir mirė virš 205,000. 

GEN. MacARTHUR už
tiko Japonijoje $250,000,000 
aukso, sidabro ir platinumo 
rezervų, ką paėmė į savo 
žinia. 

TO 

D A R B A I  
Baigėsi Audėjų Strei

kas 
Spalių 10, trijose valsti

jose — New Jersey, New 
York ir Pennsylvania — 
pasibaigė tekstilės darbi
ninkų streikas ir 284 dirb
tuvių 42,000 darbininkų su-
gryžo dirbti. Susitaikyta 
streiką baigti gavus 10 c. 
valandai mokesties daugiau 
vyrams ir po 5c moterims. 

Tikimas pasiekti susita
rimo minkštos anglies dar
bininkų streike, kurių 180,-
000 pametė darbus ir užda
rė 149 kasyklas. 

Paskirose industrijose ir 
įvairiose šalies dalyse strei
kuoja dar apie 400,000 dar
bininkų. 

New Yorko uoste sutruk
dyta laivų krovimo darbai, 
del streiko uostų darbinin
kų: 370 laivų sutrukdyta 
nuo išplaukimo. •••-• 

"J" Automobilių industrijoje 
vedama derybos del parei
kalavimo pakelti algos 30 
nuoš. 

Šiaurvakarinėse valstijo
se streikuoja virš 60,000 
miškų darbininkų. 

Sužeistų ir netekusių tū
lų kuno dalių, rankų, kojų, 
akių ir tam panašiai, vete
ranų randasi apie 2,225,000 
ir visos šalies darbdaviai 
raginami parūpinti jiems 
darbus kuriuos jie galėtu 
atlikti. 

Filmų industrijoj Holly
wood, Cal., tęsiasi kelių sa
vaičių techniškų darbinin
kų streikas. Streikeriai su
kelia ir riaušes. Sakoma šį 
streiką kursto komunistai, 
jų tikslas yra užvaldyti fil
mų industriją ir per filmas 
plėšt bolševikinę propagan
da. 

Tarybos Industrinei Taikai Palaikyti 

Pittsburgh, Pa. — Baigė
si streikas Alcoa dirbtuvė
se New Kensington ir Ar
nold. Streikavo 4,000 dar
bininkų. 

Beaver Falls taipgi gry-
žo dirbti 3,000 darbininku 
Babcock and Wilcox Go. ii 
dirbystėje. 

Pragyvenimo kainos ka
ro bėgiu šalyje pakilo 31 
nuoš., kaip skelbia Darbo 
Debartmantas. 

Washingtone sušauktas darbo unijų vadų pasitarimas su 
darbdavių vadais, aptarimui palaikymo taikos darbininkų su 
darbdaviais. Gale stalo sėdi Komercijos Sekretorius Wallace, 
šalia jo Darbo Sekretorius Schwellenbach. Dalyvavo Ameri
kos Darbo Federacijos prezidentas Green, CIO vadas Philip 
M.UiT&y ir daug kitų. Bet streikai šalyje plinta. 

Sovietai Pranašauja 
Amerikai 10,000,000 

Bedarbiif 
Sovietų organas Izvestia 

Maskvoje paskelbė kad iki 
£alo šių metų Amerikoje 
bus virš 10 milijonų bedar
bių. 

Automobilių išdir bėjai 
pasirengę praplėsti auto-
bilių gamybą taip kad bė
gyje 15 metų ant kelių šio
je šalyje bus apie 50 mili
jonų automobiliu. Dabarti
niu laiku yra kiek virs 30 
milijonų. 
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JBEMSYLVANUOJE Detroit, Mich,, Naujienos 
RHILADELPHUOS 

m' PASTABOS 

NIEKO gero nesimato Ame-
rflcos Lietuvių "pasaulyje". 

"Nuo svieto jau pradžios, 
Kaip stovi tik dangus, 
Vis vargsta nuo valdžios 
Tas vargšas mųs žmogus." 

Taip buvo nuo pradžios — 
nuo Pittsburgho Lietuvių kon
ferencijos, — taip pasikartos 
ir toliau, busimame Lietuvių 
kongrese Chicagoje. 

Musų vadai, tie politiški peš
tukai, vargina tą "vargšą žmo
gų" (visuomenę) kaip tik. jie 
nori. Skaldymo darba pramo
kę nuo Marksistinės Rusų, re
voliucijos 1905 metais, visokie 
at važia vėliai Amerikon, kaip 
pradėjo taip ir tęsia, nepaisy
dami daugumos norų. 

Iki ateis 1946 metai, aiškiai 
matyti, mes turėsim vėl Ame
rikos Lietuvių DU suvažiavi
mus: Washingtone ir Chicago
je. Trečią rengia "progresy
viai" (komunistai ir komunis
tuojanti) Lietuviai Pittsburghe. 
Apie paskutinį nėra reikalo daug 
ką kalbėti, 

Lietuvos: bylai ginti, ai$ku 
kaip giedri diena, vieta tinka
mesnė yra Washingtonas negu 
Chicago. Bet ar ALT vadus 
gali kas pertikrinti ir išprašy
ti jų sutartinai važiuoti į Ame
rikos sostinę, jei ne jų suma
nyta suvažiavimas? Ne. Spau
dos pranešimai tai liudija. 

Lygiai kaip vienas penkių 
didžiųjų, užsispyręs chamas, 
Londono konferencijoje suar
dė San Francisco United Na
tions pasaulinei taikai padary
tus pagrindus, taip musų užsi
spyrėliai ardo ir silpnina Lie
tuvos bylai ginti akciją. 

SOVIETŲ chamiškam užsi
kirtimui Londono konferencijo
je, the Philadelphia Inquirer 
Spalių 4 išporino puikiai partift-
kinantį editorialą, užvardintą 
"Soviets Must Learn Team-
Play", pridėdamas prie jo tin
kamai nupieštą Rusams kari
katūrą, "Nesuaugę Rusai Di
plomatai". O Philadelphia Re
cord, Spalių 5, savo editoriale 
užvardino Londono konferenci-
cijos nepasisekimus, "Russia 
Wants to Work Both Sides of 
the Street". 

Abu editorialai labai artimi 
vienas kitam, parodanti Ame-

•.-.uiul—w." tii 

ROCHESTER, N, Y. 

RENKA RIJMJS IR KNY
GAS. Bendras Amerikos Lie
tuvių Fondas renka Lietuviams 
pabėgėliams drabužius ir kny
gas. Dar tik pradžia, o jau 
pasekmės puikios, šis vajus 
musų mieste skelbiamas per 
radio ir spaudą. Drabužiams 
sunešti parinkta visos Roches- sy u ulu. 
teno ugniagesių stotys. Visos skaiMs ^amytg( juzg Rukšta-
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PAGERBfi DR. GURSKAITĘ 
Spalių 4, p. Stephanijos Dou-

van - Čiurlionytės pastangomis 
buvo suruošta pagerbimo puo
ta «Dr. J. Sims namuose, Dak
tarei Eugenijai (Jurskaitei, ku
ri laimingai baigė gydytojos 
mokslą Liepos mėnesį ir jau 
atsidarė savo ofisą, kaip jau 
rašiau pereitame Dirvos num. 

Pagerbtuvėse dalyvavo apie 
50 svečių, tarp jų ir Dr. Gur-

Ford II Užima Vietą 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

Gen. Doolittle, parskridęs iš 
Hawaii salų, pakeliui i Wash-
ingtoną sustojo San Francisco 
mieste ir pareikalavo pietums 
dideli steaką, kas dar yra re
tenybė Amerikoje. 

reigunams, ypatingai tvirtai 
pasisakė už vieningumą. Kas 
daugiau už Amerikos Lietuvių 
vieningumą Lietuvos vadavi
mui, kelkite balsą! 

Z. Jankauskas. 

NUO REDAKCIJOS: šio ra
šinio autoriaus paskutinio sa
kinio, kuriame jis šaukia: "Su-
kilkit, Amerikos Lietuviai, su
traukykite musų vadų pan
čius !", netalpiname. Daugelis 
gerų musų patriotų veikėjų pa
našiai norėtų kad Amerikos 
Lietuviai sukiltų prieš savo va
dus, už nesusitarimą bendrai 
dirbti Lietuvos byloje. 

Ir tokius sukilimus, paveiz-
dan, nekurie geri žmonės galė
tų padaryti: Įvyksta suvažiavi
mas Washingtone, tie sukilė
liai, smerkdami vadus už ne
veikimą išvien, atvykę pakelia 
trukšmą, suvažiavimą išardo, 
vadus išvaiko. 

Įvyksta kongresas Chicago
je, tie patys geraširdžiai nu
vyksta ten, sukelia riaušes, su
sirinkimą suardo, vadus išvai
ko. Tikslas butų atsiektas, 
žiūrint, akimi tų kurie nori pa
šalinti vadus, ar ne ? Bet kas 
toliau? 

Taigi, neužtenka tik smerk
ti vadus arba juos pašalinti. 
Reikia turėti veikimo progra
mas. Ar tam naujam progra-
mui ir naujai į darbą stoju 
siems vadams pritars kiti vi
si? Aišku kad nepritars, ir ta
da vietoje dviejų grupių dar
bas susiskaldytų Į tris grupes. 

Visuomenė neturėtų buti ra
ginama kilti prieš veikiančias 
organizacijas ir jų vadus, nes 

katalikiškos parapijos remia šį 
vajų, taipgi ir miesto mayoras 
pareiškė savo paramą. Už tai 
garbė musų klebonui Kun. J. 
Bakšiui, Kun. Pr. Valiukui, J. 
Morkunui ir kitiems. 

ŽUVO KARYS. Sgt. Jonas 
Pranckunas žuvo Graikijoj per 
eksploziją, Rugp. 10 d., kaip 
apie tai pranešta jo šeimai. Li
ko nuliūdime žmona, Julija 
(Braziutė), tėvai ir trys bro
liai. 

MIRĖ. Rugsėjo 27 mirė 
Vincas Karvelis. Paliko nuliu-
dime žmoną, Mortą, dvi dukte
ris, Izabele ir Aleną. Palaido
tas katalikiškai. 

SIDABRINĖ SUKAKTIS, 
Rugsėjo 30, pp. Kazys ir Vero
nika Zlotkai minėjo 25 metų 
vedybų sukaktuves. Seni Ro-
chesterio gyventojai, geri tau
tos ir bažnyčios rėmėjai, turė
jo daug draugų ir pažystamu, 
todėl ir pasveikint juos prisi
rinko pilna salė. 

LANKĖSI. Rugsėjo 30 čia 
lankėsi redaktorius p. Barčau-
skas parinkti Vienybei prenu
m e r a t ų .  •  •  I f '  

PARENGIMAS. Lapkričio 4 
šv. Marijos draugija rengia 
pasilinksminimą. Vertėtų vi
siems dalyvauti, nes Old Top-
peris visiems gražiai patar
naus. V. J. A. 

NEW YORK# N. Y. 

Iš LIETUVIŲ SPAUDOS 
KLUBO 

Rugsėjo 27 įvyko Lietuvių 
Spaudos Klubo mėnesinis susi
rinkimas. Klubo ' pirmininkas 

les, teta Marija Mathes iš Wau-
kegan, 111., ir sesutė Riith Roy, 
kuri nesenai apsigyveno Det
roite. 

Pagerbtuvese, Teisėjas J. P. 
Uvick pasakė gražią kalbą, iš
aiškindamas kaip sunku yra pa
siekti aukštas mokslas ir koks 
didelis kreditas reikia atiduo
ti tiems kurie jo taip pasiryžu
siai siekia. Čia gerb. Teisėjas 
Įteikė Dr. Gurskaitei laikrodė
li tinkamą jos specialybei, do
vaną nuo visų pagerbtuvėse 
dalyvaujančiu svečių. 

Dr. Gurskaitė liko ̂ sužavėta 
tokiu skaitlingu svečių buriu 
ir jų vertinga dovana. Vist 
svečiai pasirašė kortelėje, at
minčiai. Dr. Gurskaitė, savo 
kalboje, pasižadėjo 'buti ištiki
ma Lietuvybei ir visuomet Lie
tuviams reikale padėti. Tas 
sušildė svečių krutinės. 

P. Rukštefienė ir teta Ma
thes dėkojo svečiams ir rengė
joms kad jų mielą dukrelę ne
pamiršo ir gražiame pobūvyje 
supažindino sū Lietuviais pro
fesionalais ir veikėjais. 

Svečiai linksmoje nuotaiko
je praleido vakarą vaišindamie
si, pasišokdami ir padainuoda
mi. Kadangi dalyvavo p. A. 
Kvederas ir Jonas Valiukas 
(Lietuvių Balso radio daininin
kas) tai ir chdfėlis buvo sutai
sytas. 

Stephania Douvan širdingai 
df/toja svečiams kad jos kvie
timą priėmė ir atvyko sutikti 

ir susipažinti su nauja tautie
te daktare, Eugenija Gurskai
tė. 

SURPRIZAS KPT. MEDONIUI 
Petras ir Petronėlė Medoniai, 

Spalių 7, savo namuose suruo
šė surprizo pokilį savo sunui 

Jį, , 

Henry Ford II, kuris užėmė 
Ford Motor Co. prezidento vie
tą, kurią jam pavedė senasis 
Henry Ford, stovintis dešinėj. 

I DAYTON,OHIO j — • 

SMULKIOS ŽINIOS 
A. Fretikas, išlaikęs "Kau

nas" užeigą 11 metų, dabar iš 
to biznio pasitraukė. Nauji 
tos įstaigos savininkai yra du 
švogeriai, J. Petrokas ir J. Me-
laszius. Vardas užeigos pasi
lieka tas pats — "Kaunas". 

Dr. Jurgis Blozis įsteigė den-
tisterijos ofisą nuosavame na
me, 619 Troy gatvėje. Tai yra 
musų vienatinis Lietuvis pro
fesionalas. 

Dirvoje buvo rašyta kad mi
rusio A. šlapiko brolis Juozas 
yra 86 metų amžiaus, tai iš-
tikrųjų jis yra 89 metų, už ve
lionį trimis metais senesnis. 

D. Rep. 

14,500 IŠEI

VIŲ y ETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių vardais, miru
sių išeivių Lietuvių skaičius 
pasiekė jau 14,500, nuo Vasa
rio mėn., 1937 metų, kada čia 
pradėto mirusiųjų vardai skel
bti. 

LORENZ Marcelė (Jacevičiū
tė), 63 m., mirė Rugs. 23, 
Clevelande. (Kidulių k. Su
valkijos). Amerikoj išgyve
no 43 metus. 

JANUŠAS Dominikas, 72 m., 
mirė Liepos 24, Taylorville, 
Illinois. 

TAMULIONIENĖ Margarieta 
(Kraveniutė), mirė Rugs. m. 
Shenandoah, Pa. 

MITSKAVIČIENĖ Petronėlė, 
mirė Rugs, m., Shenandoah, 
Pa. 

BEKAMPIS Kazy®, mire Rugs. 
8, Wilkes-Barre, Pa. 

GUSTAITIS Jurgis, mirė Rug
sėjo 10, Pittston, Pa. 

AIMUTIS Kastantas (jaunuo 

BENNETT MarS (SorokaitS), 
•pusamžė, mirė Rugs. 19, Chi

cago j. (Panevėžio ,ap. Ra«įj^ 
galos p.) 

ŠINAUSKAS Juozas, pusamžis, 
mirė Rugs. 21, Chicagoje. 
(Panevėžio par.) 

DRAGŪNAS Pranas, seno am
žiaus, mirė Rugs. 22, Chica<-
goj. (Šiaulių ap. Tryškių p. 
Uzeinių k.) Amerikoj išgy
veno 10 metų. 

TAMULE VICIENĖ Barbora 
(Meškiunaitė), pusamžė, mi
rė Rugs. 16, Chicago^. (Ma
rijampolės par.) 

STUČKIENĖ Domicėlė, 55 m., 
mirė Rugs. 14, Pittsburgh, 
Pa. 

rikos skaitančiai visuomenei Į įr Pa(*aro daug dar-
Sovietų diplomatijos gremėz-1 b° ^ šiolei. ^ 
d iškurna, suardanti konferen-' Reikalauti kad \ isi sueitų \ 
cJJ * vieną burį ir tada jau vadinti 

Tie editorialai tinka ir musų į  v ieningu veikimu yra be pras-
politikieriams, kurie taip pat | m®s» nes Jei£u dabar vadai ne
nemoka "Team-Play" sutarti-; susitaria sueiti bendrai dirbti 
no veikimo Lietuvos vadavimo jtai ir visuomenės botagu suva-

ryti susiėję tik tarp savęs pe
šis už tuos skirtumus kurie 

KODĖL nesiimt Team-Work |^aijar jiems kliudo sueiti vie-, 
visiems išvien Lietuvos bylai j ning0n veiklon. 
ginti važiavimu į Washingto-j Amerika pravedė didžiausi 
ną, o vėliau Chicagon, jei nori- j iš didžiausių pasaulyje buvu-
me du suvažiavimus turėti ? sju karų iki pasekmingo galo, 

Kokios tamsios jiegos visa niekam nereikalaujant kad pa
tai trukdo: Ar drąsos stinga 1 sinaikintų Demokratų ir Repu-
pasakvti visuomenei viešai sa- Į blikonų partijos. Jos turėjo sa
vo užmačias? Į šiuos ir kitus j vo skirtumus iki pat galo. 
klausimus .musų vadai turėtų j Bet jų vadai susitarė del 
atsakyti 

Dar liko kiek laiko visuome-
principų kuriais reikia bendrai 
dirbti norint karą laimėti. Jie 

nės veikėjams, rašytojams, or-j gj0 j bendras komisijas ir de
ga nizati joms, visiems kurie gy-1 locijas ir jos dirbo pasiijja-
vena Lietuvių tautos gelbėji-: tus ar nuskirtus darbus, 
mui nuo pražūties, pasakyti pas mus> ALT vadai iki Šiol 
per spaudą musų vadams: 

Susitarkite išvien Lietuvą 
gelbėti arba pasitraukite sava
noriai iš vadovybės! 

Mandagesnėje kalboje negu 
mano pasisakė jau ne vienas 
geras Lietuvis už suvienodini
mu darbo Lietuvos klausimuo
se^ Rochester, N. Y., ALT 
skyrius ir to paties miesto kle
bonas Kun. J. Bakšys, savo gi-
lįos reikšmės laiške, ALT pa-

J^iozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

Prenumeratoms, Skelbimams 
86 Jackson Stretį 
NEWARK 5, N. J. 

pasiskelbė jie viską atstovau
ja, jų atstovaujama dalis pa
vedė viską Į trijų rankas, ir 
dabar pati jų visuomenė netu
ri balso pasakyti tiems trims 
kad jie susitartų su LVS ir 
nenaikinant vienos nei kitos 
organizacijos dirbtų i bendrą 
tikslą. (Skaitykit šiame num. 
telpantį straipsnį "Realus Žvil
gsnis į Vienybę".) 

Viskas ko reikia tai kad ALT 
vadai priimtų LVS ir ALM siu-
lymus sudaryti bendrą abiejų 
pusių vykdomąjį komitetą, su 
platesne visuomenės reprezen
tacija, vietoje save išgįppkp? 
sių "trijų didžiųjų". 

A. S. Trečiokas, atidaręs susi 
rinkimą, po trumpos kalbos 
klubo reikalais, toliau prisimi
nė apie klubo narį velionį A. 
B. Strimaitį, primindamas kad 
šermenims buvo nusiųsta gė
lių nuo klubo, kurio nariu jis 
buvo ilgą laiką ir uoliai darba
vosi. Nariai, jo pagerbimui, 
atsistojo pusei minutos. 

Po klubo finansinių reikalų 
raporto, kalbėjo p. Baltramai-
tis knygos "Lithuanian Af-

Kapitonui Petrai Medoniui, ku
ris garbingai paliuosuotas iš 
tarnybos ir su žmona ruošiasi 
apsigyventi savame bute. Ma
loniems jaunavedžiams sudo-
vanota gražių daiktų, jų namų 
įkurtuvėms. Svečių atsilankė 
gana daug ir šeimininkai juos 
širdingai vaišino visu Lietuviš
ku svetingumu. 

Bet dovanų peržiūrėjimo lai
ku buvo net ir susigraudinta. 
Mat, Kapt. Medonis apkabino 
savo mamytę, pabučiavo ir į 

Amsterdam, N. Y. 

VISOKIOS ŽINUTĖ? 
Adv. V. Kristinaitis sugryžo 

iš kariuomenės, gana gerai at
rodantis. Jis Afrikoje kafo 
fronte buvo sužeistas. Jo ki
ti broliai dar tebėra kariuome
nėje: Stasys kapitonas, Juo
zas vaistininkas, ir pats jau-

lis), miffe Rugs, m., Baltimo-I niausias. Jie visi inteligentiš-

""^7 O  k'M » V "Y' I" 
fairs" reikalu, kiek ir kur tųlSVečius pratarė: f Aš turiu ge 
knygų yra išsiuntinėta ir kad j riausią mamytę visame pasau-
yra gauta apie ją malonių at-|iyjet» 
siliepimų; paminėjo kur dar! Taip, pp. Medoniai geri žmo-
numatoma ją nusiųsti. Paaiš- nest geri Lietuviai ir geri te
kino apie naujai rengiamą kny
gą spaudai, "Lithuania in Of
ficial U, S. Publications". Tu
rima vilties kad ši knyga išeis 
šių metų pabaigoje. 

r Kalbėjo p. Laučka, jin aiški
no del ko yra kviečiamas Kon
gresas Chicagoje, o ne kitame 
kuriame mieste. 

Po jo kalbėjo p. Tysliava, jis 
aiškiai nurodė del ko tas kon
gresas nereikšmingas jei įvyks 
Chicagoje, o kokia nauda ir 
svarba Lietuviams susirinkti 
Washingtone. 

vai. Jie išauklėjo net keturis 
sunus ir trys iš jų tarnavo Dė
dei Šamui. Vienas berods dar 
tarnyboje. Jų namuose graži 
harmonija ir broliška meilė 
spindi; svečiui ten pakliuvus 
yra miela ir malonu. 

Ilgo ir linksmo gyvenimo lin
kime Kapt. Medoniui ir jo my
limai žmonai! Rep. 

PREZ. TRUMAN rekomen
duoja Kongresui imtis valdiš-

Klubo pirmininkas priminė k« &vve,lam« . "amų. J.™ 
kad nuo Spalių 1 prasideda Vi-! programo ir siūlo isstatydmti 
suotinis šelpimo Fondo vajus 
visoje šalyje, ir kad šioje apie-
linkėje tęsis iki Lapkričio 1; 
Spaudos Klubas turi raginti 
visuomenę prisidėti prie to kil
naus darbo. Tuo susirinkimas 

bent pusantro milijono naujų 
namų metų bėgyje. 

Prez. Roosevelto New Deal 
laikotarpiu per 11 metų tam 
tikslui praleista ^įf# 12 bilijo-

ir baigtas. T. M. Grybaitė. 11Ų dolarių. 

Patterson Liepa Karo Sekretorium 

Robert P. Patterson, kairėje, buvęs Karo Sekretoriaus pa
dėjėjas, Prezidento pakeltas į Karo Sekretorius. Dešinėje, 
senasis Karo" Sekretorius Stimson, dabar pasiliiiosavęs. 

LOWELL, MASS. 

NENAUDINGI ŽMONĖS 
Musų kolonijoje randasi kele

tas Lietuvių kurie vadinasi ko
munistais, bet su jais pakalbėk 
ir paklausk kad išaiškintų ką 
komunizmas reiškia, jie nei vie
nas negali to padaryti. Gaila 
kad iš gerų Lietuvių virto "sau
lės" Stalino garbintojais ir aik-
voja brangų laiką tuštiems da
lykams. Geriau susidėtų ben
drai su visais ir eitų rinkti ru
blis Lietuvos žmonėms, negu 
klubelvje sėdėdami kalbėti apie 
rinkimą pinigų ir siuntimą Sta
linui kad ,jų brolius ir sesutes 
daugiau kankintų ir tremtų į 
šaltą Sibirą. 

čia pažymėsiu keletą žinu
čių apie Rusišką rojų Lietuvo-

Per vienus Rusų okupaci-

re, Md. 
PAULAUSKIENĖ Teodora, mi

rė Rugs. 2, Philadelphia, Pa. 
KRAKAUSKAS Vincas, 63 m. 

jnire Liepos 26, Waterbury, 
Conn. (Vilkaviškio ap. Zom-
Činės k.) 

KRIKŠČIŪNAS Ignas, 70 i»., 
mirė Liepos 24, Nanticoke, 
Pa. (Seinų ap.) 

ŽIEMIS Jonas, 70 metų, mirė 
Rugs. 8, Detroit, Mich. (Vil
kaviškio ap.) 

VASILKA Zigmantas, mirė 7 
Rugsėjo, Gary, lnd. Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

VILEIK1ENĖ Ona, 35 m., mi
rė Rugs. 20, Chicagoj. Gi
mus Amsterdam, N. Y. 

MALINAUSKAS Mateušas, 47 
m., mirė Rugs. 22, Chicagoj. 
(Panevėžio p. Senamiesčio.) 

STANCELIENĖ Izabelė (Erlin-
gaitė), 50 m., mirė Rugs. 17, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Tryš
kių p. Pabalvijos dv.) Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

TAMOŠAITIENĖ Rožė (Rim-
kaitė), mirė Rugs. 16, Chica
goj. (Raseinių ap. Girdiškė# 
par. Antinių k.) 

ki vyrai, profesionalai, tikri 
Lietuviai ir geri Dėdės Samo 
kareiviai. 

Kiti Lietuviai kariai sveiki 
sugryžo: P. Sargelis, E. Gus
tas, A. Žostautas, B. Saldis, A. 
Marozas, E. Bublinskas, A. Li-
beris, B. Vainauskas. Saltonas 
ir V. Dargužis abu buvo sun
kiai sužeisti. Karys Orentas 
pasveiko ir dirba jau. 

S. šiaulinskas irgi tik ką par
važiavo, bet jo vienas brolis 
karo lauke paguldė galvą. 

Kiek teko girdėti, musų ko
lonijos Lietuvių kilmės karei
viai mano suorganizuoti Lietu-
vų Legioną. 

Rugs. 30, Inžinieriui .Anta
nas Radzevičius apsivedė su 
p-le O. Togailiute; šliubą davė 
Kun. Raštutis, šv. Kazimiero 
parapijos ( bažnyčioje. Vestu
vių puota buvo salėje, praėjo 
linksmoje nuotaikoje. Tai pa
vyzdinga, tikrai graži Lietu
viška pora. Vyturėlis. 

,ie 
jos metus Lietuva nustojo 75, 
nuoš. savo pinigų, apie 500 mi- JAKŠTIENE Petronele (Vait-
iijonų litų akcijomis, 20 nuoš. | kaitė), mire Rugs. 18, Chi-
pačių geriausių galvijų ir ark-1 cagoj. (Tauragės ap. švėkš-
lių, ir 50 nuoš. sumažėjo pra- nos par-) Amerikoj itov£-

Vytautas Markuzas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

mo'ies gamybą. 
Lietuva taip pąt nukentėjo 

labai kultūriniai, ištremta ir 
tremiama bei nužudyta daug 
jos mokytų žmonių. Patrioti
niai puslapiai mokyklų vadovė
liuose buvo iškarpyti, bolševiz
mui nenaudingos knygos buvo 
sunaikintos, ir trumpu ląiku 
sunaikinti mokslo ir literatū
ros žurnalai. 

Lietuvoje komunistai konfis
kuoja žmonių privatines žemes 
ir jas atiduoda iš Rusijos atvy 
kusiems Rusams. Nesenai J. 
Paleckis paskelbė kad 83.0QP 
Lietuvių "laisvu noru" (varo
mi durtuvais) paliko savo gim
tąjį kraštą ir iškeliavo Rusijos 
miestų atstatyti (Lietuva ^ juk 
irgi labai sugriauta ir išnai
kinta). 

Lietuvos žmonės nuolat ma
siniai tremiami į Rusijos gilu
mą, nes taip Sovietai pasiryžo 
išnaikinti Lietuvių tautą ant 
visados. Lietuviai bėga nuo 
komunistų baisaus siaubo pa
rauti. Daugelis jų bevelija 
mirti negu gyventi po jų kūjų 
ir pjautuvu. Bet dar kol sve
timuose kraštuose tebėra Lie
tuvos sūnų ir dukru išgirskime 
tėvynės baisa — visi Lietuviai 
subruskime dirbti del laimingo 
tėvynės rytojaus, kad musų 
numylėta Lietuva butų laisva 
ir ji$priklau«enm valstybė vėl. 

I Kovotoja. 

no 45 metus 
GARPER Mykoki#, 54 m. mi

rė Rugs. 15, %Tuscon, Ariz. 
(Vilniaus ap. Daugėliškiu p.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

ŠOLIENĖ Sabina (Micevičiu-
tė), senyvo amžiaus, mirė 
Rugs. 18, Chicagoj. (Nau
miesčio par. Suvalkijos.) A-
merikoj išgyveno 34 metu#. 

KVESTERIS Jonas, pusamžis, 
, mirė Rugs. 19, Chicagoje. 

(Jurbarko miesto.) 
NORBUTIENĖ Domicėlė (Li«-

tukaitė), pusamžė, mirė 19 
Rugs., Chicagoj. (Tauragė* 
ap. Laukuvos p. Dainiškių.) 

STAKĖNAS Antanas, s e n p 
amž., mirė .Rugs. 20, Chicą-

. go j. (Panevėžio ap. Vadok
lių p. Gelažių k.) Amerikoje 
išgyveno 45 m. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Ąmerikos 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 viMi 
dovanai už pasidarbavimą. 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th St. Philadelphia 6 Pa. 

TSSS 

3* Žemantauskas 
N o t a r a as 

•'Dirvos" Agentas 

fHO Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

$11 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Jusu MONCRIEF Pardavėjas 
Turi Gatavu Tikrųjų MONCRIEF 

Taisymo Dalių 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O . ,  M E D I N A  O .  

ANGLIJĄ BIJO IŠNYKIMO 
Anglija pradėjo susirupinti 

gyventojų - palinkimu' i mažas 
šeimas ir į gimdymų kontro
liavimą, kas reiškia tautos su
nykimą. Nors tolimas bet tas-
pavojus labai aį^fcf, sako ofi-
cialis leidinys. 

* VISOKIA APDRAUDA 
~ Mes esam pasirengę suteikti.visiems pilnas- musų pa-
f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todęl 
šaukite mus negu ugniagesius (-fare-momis.). 

įr Apdraudos Agentūra. 

P . P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

r 6606 Superior Ave. Cleveland HĖnderson 67& ; 



Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L I E T U V A  Laisve pažinę >- \ nTilT^p 

Jungo nevilk'sim! '• i > 
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Realus Žvilgsnis į Vienybę 
na m vmsrm 
PASIŪLYMAI 

Prieš porą savaičių skaitė
me spaudoje kad Amerikos 
Lietuvių Misija vėl kreipėsi į 
Amerikos Lietuvių Tarybą vie
nybes reikalu. Tuo pat metu 
ir tuo pačiu klausimu' atsilie
pė vir nenuilstamas Lietuvybės 
darbuotojas, Rochesterio kle
bonas, Kun. Jonas Bakšys. Sa
vo laiške, tilpueiame Dirvoje 
Rugsėjo 28 numeryje, jis nuro
do kad tuo tarpu kai Amerikos 
Lietuvių Tarybos vadovybė kal
ba apie vieningumą,, tikrovėje 
vieningumo dvasios visai ne
parodo. Kaip geras patriotas, 
Lietuvos gerovės vardan, Kun. 
J. Bakšys kreipėsi j tarybinin-
kus, į sąjungiečius ir visus ki
tus surasti budų tikrai^ vieny
bei įgyvendinti. 

TŲ SIŪLYMŲ EFEKTAS 
Netenka abejoti kad Kun. 

Bakšio vienybės šūkis giliai 
pataikė i visų Lietuvių širdis, 
ir tikrai teks labai liūdėti jei 
ir šį kartą, kaip daugelį sykių 
anksčiau, jis liks neišgirstas; 

Dar neteko patirti kokį at
sakymą į Amerikos Lietuvių 
Misijos pasiūlymą yra davus 
Amerikos Lietuvių Taryba. 
Vienok du p. Grigaičio straip
sniai Naujienų Rugsėjo 29 ir 
Spalių 1 numeriuose ("Bando 
užbėgti už akių" ir "Nauja de
magogijos kampanija"), rodos, 
nieko gera nelemia. Misi jo-
nieriai, girdi, esą demagogai ir 
nieko daugiau. Jie tik truk
do dirbti rimtą darbą ir tiek. 

Jei tai tebūtų p. Grigaičio 
asmeninė nuomone, gal nec&ug 
tevertėtų į ją dėmesio kreip
ti. Viena, kad tokia "smarki 
kalba" yra p. Grigaičio budo 

.savybe, antra, kad į savo laik
raštį p. Grigaitis gali talpinti 
ką tinkamas. 

Deja, patyrimas rodo kad 
Grigaitis jau gana ilgą laiką 
yra oficialusis Amerikos Lie
tuvių Tarybos pranešėjas. Ką 
jis pasako tą tarybininkai no-
romis-nenoromis pripažysta. Iš 
to išplaukia kad, kadangi so-
cialistiškasis ALT šulas nei 
kalbėti nenori su sąjungiečiais 
ar misijonieriais apie bendrą 
darbą, tai to bendro darbo ir 
buti negali," bent iki tol kol 
Naujienų redaktorius, kaip ge
ras demokratas, neati s žt k y s 
nuo ALT diktatoriaus pareigų 
(arba nebus iš tų pareigų pra
šalintas). 

JIEŠKOKIME NAUJŲ KELIŲ 
Atseit, šitam' inercijos mo

mentui nugalėti turime jieško-
ti naujų kelių. Pirmoje eilėje, 
į bendradarbiavimo pasikalbė
jimus turime įtraukti didesnį 
veikėjų burį, o ne du-tris as
menis. šia proga galime pa
brėžti kad vienybės klausimu 

iki šiol net išviso nebuvo kal
bėta: vienos pusės pasiūlymai 
būdavo antros pusės nesąlygi-
niai atmetami, šis faktas yra 
didžiareikšmis: kaip gi galima 
įgyvendinti vienybę jei paski
rų organizacijų vadai net ne
buvo suėję į vieną vietą tam 
vienybės klausimui apsvarsty
ti? Ir jeigu dar galima pati
kėti kad kai kuriais atvejais 
vienybė yra neįmanoma tai 
niekas negali įtikinti kad net 
bendras pasitarimas del vieny
bės yra neįmanomas. 

NE ATIDĖLIODAMI, ŠAUKI-
ME PLATESNĮ VEIKĖJŲ 
PASITARIMĄ * 

Tat prieš bent kokius kon
gresus ar suvažiavimus reiktų 
būtinai pamėginti šaukti pla
tesnį veikėjų pasitarimą. Ir 
jei to pasitarimo šaukimo ini
ciatyvos imtųsi pats Kun. Bak
šys, kurio aukščiau minėtą lai
šką bus, be abejo, skaičius di
delė dauguma Lietuvių, pasise
kimo viltys gal nebūtų tokios 
blogos. Amerikos Lietuvių Ta
rybai Kun. Bakšio kvietimas 
turėtų buti priimtinas, nes jis 
yra vienas aktinkų ALT vei
kėjų. Tuo labiau jis bus pri
imtinas LVS ir visiems kitiems 
veikėjams, nes jie pirmoje ei
lėje Kun. Bakšio asmenyje ma
to Lietuvį patriotą. Tat atro
do kad nei vienas geros valios 
Lietuvis negalėtų atmesti Kun. 
Bakšio kvietimo, jei jis tikrai 
tokios akcijos ryžtųsi imtis. 

Surinkus gi į vieną vietą ko
kią 20-30 žymesnių Lietuvių 
veikėjų, tikrai butų galima šio-
to tikėtis. Galima butų suras
ti formulę, kuri, neužgaulioda
ma nieko del praeities (ir ko
kios tai dabartiniu metu turi 
prasmės?), derintų visų Lietu
vių pajiegas ateičiai ir kovai 
del Lietuvos laisvės. Taip pat 
butų galima išsirinkti komite
tą, kuriam, bent kiek tai liečia 
Lietuvių visuomenės santikius 
su Washingtonu ir, eventua
liai, su kitų valstybių pareigo-
nimis, butų suteiktas visuoti
nis autoritetas. Kol šitai ne
bus padaryta, tuščias yra kai-į 
bos apie vienybę ar kokius vi
suotinius kongresus. Dviejų 
didžiųjų Amerikos Lietuvių or
ganizacijų — Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos ir Amerikos Lietu
vių Tarybos — lenktyniavimas 
bus neišvengiamas. Neišven
giami bus ir nesutikimai bei 
polemika. 

Tat kaip tik dabar butų lai
kas visiems rimtai apsimąstyti. 
Jei musų vadovaujantiems vei
kėjams netruks geros valios, 
neva visuotinis kongresas Chi-
cagoje dar gali buti tikru vi
suotiniu kongresu Washingto-
ne. Gandai kad Washingtone 
tam tikslui neva negalima gau

ti viešbučio yra daugiau negu 
juokingi. Tą ar kitą dieną gal 
ir negalima gauti, bet tvirtini
mas kad išviso viešbučio gavi
mas Washingtone yra neįma
nomas, yra nonsensas. 

Tat jei Kun. J. Bakšys, to
kiu rimtu momentu parašęs 
tokį giliai prasmingą laišką, 
ryžtųsi imtis iniciatyvos ir 
bendram veikėjų pasitarimui 
sušaukti (sakysim, po 10 nuo 
LVS ir ALT ir kelis neutra
lius), tikrai butų žengtas dide
lis žingsnis į priekį. 

Rochesteris, kaip maždaug 
centrinė vieta tarp rytų ir va
karų, butų labai patogus susi
rinkimo punktas. Svarbu dar 
ir tai kad jis butų neutralus 
punktas. 

Tat ryžkimės. Nes juk vi
si turime sutikti kad, kaip ten 
nebūtų, platesnis įvairių veikė
jų susirinkimas dabartiniu me
tu yra vienintelis realus kelias 
Į vienybę. .Ar jis pasirodys 
geras ar -ne, parodys ateitis, 
bet jį išmėginti dabar yra visų 
musų pareiga. 

Julius Smetona. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI ŠVEICARIJO 
JE MINĖJO TAUTOS ŠVENTĘ, PRISI

MINDAMI LAISVĖS DIENAS 

NAUJA ATOMINB 
BOMBA DAR 

BAISESNĖ 

Iš Washingtono praneša apie 
Amerikos mokslininkų sutver
tas naujas atomines bombas, 
kurios tas pirmesnes pavarto
tas atomines bombas padaro 
tik mažos vertės pykštelėji-
mu. Sako, nauja bomba galėp 
išgriauti miėstą ir išžudyti mi
lijonus žmonių vienu sprogi
mu. 

Prez. Truman vis labiau ra
ginamas palaikyti atomines 
bombos paslaptį Amerikoje. 

Dr. Eugene Staley, direkto
rius Pacifiko Santikių Institu
to, San Francisco, tikrina kad 
svetimšaliai sabotažininkai ga
lėtų suplaišinti visus didžiuo
sius Amerikos miestus į 30 
minutų, padedant 72 atomines 
bombas slaptose vietose. 

Kanada Nori įsileisti 
Imigrantus 

Kanadoje po karo praplitus 
industrijoms, manoma pradėti 
įleisti imigrantus į darbus. Sa
ko, Kanadoje esą du darbai 
kiekvienam žmogui. ' . 

Kanados atstovų rūmai ra
ginami pravesti įstatymą pa
didinimui ateivybės, leidžiant 
kitų šalių žmonėms įvažiuoti. 

•VABALŲ vienos ketvirtai
nės mylios oro plote paprastai 
skraido iki 5 milijonų. * 

Lietuvių^ pabėgėlių grupė Romoje su Lietuvių šelpimo Komiteto nariais Italijoje, 
laukia išdalinimo rubų prisiųstų Bendro Amerikos lietuvių Fondo. Priešakyj® 
»tovi Vyskupas P, Bučys. , , : . 

. SPgvį, 

TAUTOS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS 

Rugsėjo 8 d. Yverdono Lie
tuvių pabėgėlių židinyje kukliai 
buvo paminėta Tautos šventė. 
Nors tai buvo šeštadienis, pa
prasta darbo diena, bet jau iš 
pat ryto buvo jaučiama pakel
ta šventinė nuotaika. . > 

Tuojau po pietų, 2 vai, ko
plytėlėje židinio klebonas Kun. 
Pr. B. atlaikė iškilmingas mi
šias ir pasakė gražų, tai dienai 
pritaikytą pamokslą. Pamaldų 
metu ne vienam suspaudė širdį 
prisiminus kad" kaip tik šiądien 
paverktoje Tėvynėje žmonėms 
nevalia šios šventės švęsti, pri
siminus artimuosius ir gimi
nes, vargstančius bolševikų kon
centracijos lageriuose arba jau 
amžinai užmerkusius akis. 

Po pamaldų židinio salėje 
įvyko minėjimo iškilmės. Mi
nėjimą pradėjo židinio komite
to pirmininkas J. V., pakvies
damas į prezidiumą seniausią 
pagal amžių pabėgėlę Z. A., ži
dinio vedėją Olga Tscahmper, 
Kun. B. ir sekretorium A. K. 

Savo įvedamajame žodyje J. 
V. pakvietė susirinkusius atsi
minti Lietuvos praeitį, neprik
lausomybės laikus, kada tauta 
visose gyvenimo srityse pradė
jo rodyti savo kūrybinę galią. 
Ir jei ne 1940 metų Birželio 15 
d, tragedija, Lietuvių tauta 
savo pažangumu butų pralen
kus ne viena kitą tautą. 

Bet likimas lėmė kitaip, šiuo 
metų esame netekę mylimos 
Tėvynės, daugeliui be žinios 
yra dingę artimieji ir giminės. 
Gal ne vienas iš jų jau yra žu
vęs, bolševikų nukautas arba 
nukankintas. (Minėjimo daly 
viai sustoja ir tylia susikau
pimo minuta pagerbia žuvusiuo
sius). 

1941 m. Birželio 22 d: Lietu
viai ryžtingai suskato vėl dirb
ti dėl laisvės ir Nepriklauso
mos Lietuvos, bet Vokiečių oku
pantų buvo skaudžiai apvilti. 

Sunkius laikus gyvena Lie
tuvių tauta. Daug Lietuvių, ir 
tai ne eilinių, neteko sveikatos 
bei gyvybės bolševikų ir Vo
kiečių koncentracijos stovy
klose. Daug pabėgusių J Vo
kietiją užlupo besiveržią į Vo
kietijos gilumą bolševikai, ir 
j u likimas yra nežinomas. To
dėl šiuo metu yra brangintinas 
kiekvienas Lietuvis ir Lietuvė, 
stiprintinos kiekvieno jiegos 
kad, atėjus laikui, gebėtume 
dirbti Lietuvos atkūrimo dar
bą. v 

Palietęs Lietuvių pabėgėlius 
Šveicarijoje, J. V. pažymėjo 
kad jų būklė yra gal geresnė 
negu tautiečių dabar esančių 
Anglų, Amerikiečių ir Prancū
zų užimtose Vokietijos srityse. 
Jei kartais vadovaujantiems 
asmenims ir nepasiseka pabėgė
lių reikalus rikiuoti taip kad 
visi butų^patenkinti, tai nedera 
užmiršti kad dažnai taip yra 
ne tik del tų musų vadovų kal
tės, bet taip pat ir dėl nepalan
kių išorinių aplinkybių. 

Baigdamas J. V. ragino vi
sus laikytis glaudžios vienybės, 
neužmiršti visiems Lietuviams 
bendrų reikalų ir atsidėjus 
dirbti kad vėl atkurtume lais
vą, Nepriklausomą Lietuvą. 

Po šios kalbos J. P. gražiai 
ir įspūdingai padeklamavo A. 
M. "Liėtuvių žemę". 

Paskum sekė žurnalisto A. 
K. paskaita, kurioje prelengen-
tas, padaręs trumpą Lietuviu 
tautos istorijos apžvalgą, pra
dedant tautinio atgimimo lai
kotarpiu, pareiškė vilties jog 
|r dabartiniai Lietuvos smau
gėjai pagaliau nusisuks spran
dą ir Lietuvai vėl nušvis lais
vės rytoju#;" : 

K. R. perskaitė savo šiai die
nai sukurtą eilėraštį, "Prisi
menam...." Eilėraštis savo 
gražia forma, veržlumu ir reiš
kiamam jame mintim visiems 
mimėjimo dalyviams padare di
delio įspūdžio. 

Po to buvo perskaitytas Tau
tos šventės minėjimo aktas ku
rį, pasibaigus iškilmėms, visi 
dalyviai pasirašė. 

Iškilmės baigta Tautos Him
nu. 

šios kuklios tautos šventės 
minėjimo iškilmės Yverdon'e 
testiprina musų dvasią, tikėji
mą gražesne ateitimi ir tesu
kelia vilčių ateinančių metų 
Rugsėjo 8 dieną švęsti ne sve
tur, bet jau laisvoje, Neprik
lausomoje Lietuvoje. 

A. K. 
Yverdon'as, 1945. 9 -15» 

PAJ IEŠKOJIMAI 

PAJIEšKOJIMAS. Advoka-
tas Dr. Bronius Dirmeikis j ie
ško savo giminių: motinos bro
lių Antano Urbono ir Stasio 
Urbono, gyvenusių Chicagoje, 
taip pat tėvo brolio Benedikto 
Dirmeikio. Visi kilimo iš Kra
žių v., Itaseinių ap. Minėti gi
minės prašomi savo adresus pa
siųsti Dirvos redakcijai. Jei 
kas žino apie juos prašoma 
jiems pranešti apie jų pajieš-
kojimą arba prisiųsti jų adre
sus redakcijai: DIRVA, 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

PAJ1EŠKOMI Kazys ir Po
vilas Druiečiai ir teta Ona Ver-
bickaitė-Vaiciulevičieilė, dabar
tiniai jų adresai nežinomi. 

Kilę Barzdiškelių k., Siesikų 
v., Ukmergės ap. Rašykit: 

Povilas (Jono) Verbickas 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

PAJIEšKAU savo motinos 
brolius Leikus, kilę iš Stakių 
apiel., Raseinių apsk., gyveno 
Chicagoje. Taipgi Remeikius, 
jie kilę iš Aušgirio, Šimkaičių 
v., Raseinių ap., gyveno Cle-
velande. Esu kilęs iš Antani
nos Leikytės-Vaičaitienės. Rar 
šykit: 

J. Vaičaitis, 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

Pabėgėliu Gyvenimo Žinios 

PAJIEšKAU tetą Senkaitę-
Martinkienę, gyvenus Ohio val
stijoj, rodos Clevelande. Aš 
esu jos sesers Domicėlės Sen-
kaitės - Bubliauskienės sunus 
Aloyzas Bubliauskas. Rašykit: 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

PAJIEšKAU dėdę Mečislovą 
Palilionį, gyvena Boston, Mass,, 
ir tetą Anastaziją Petkevičie
nę, gyvena Pittsburghe., Kilę 
Upytės m., Panevėžio ap. 

Bronius Paliulionig 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

TENKA patirti kad J. E. 
Lietuvos Arkivyskupas Metro
politas Juozapas Skvireckas, o 
taip pat Kauno Vyskupas Auk-
siliarafe Vincentas Brizgys ir 
Vilkaviškio Vyskupas Auksi-
liaras Vincentas Padolskis at
sikreipė į Šventąjį Tėvą raštu, 
kuriame išdėstė Lietuvių pabė-
gėMų padėtį Vokietijoje. Po
piežius savo atsakyme pabrė
žia kad jis giliai atjaučia skau
dų pabėgėlių likimą. 

šv. Tėvas darė ir tebedaro 
viską pabėgėliams padėti. Vy
riausiasis Bažnyčios Ganytojas 
teikia tremtiniams savo padrą
sinimus, kad jie tvirtai nuga
lėtų visus gyvenamojo laiko
tarpio žiaurumus, šv. Tėvas 
pastebi kad jis ypatingai rū
pinasi tais kairiems tenka skau
džiai kentėti. Pagaliau, šv. Tė
vas teikia Lietuvių pabėgė
liams apaštališką palaiminimą. 

ESAME gavę žinių apie Lie
tuvių pabėgėlių leidžiamus lai
kraščius* Vokietijoje. 

Rothenburge (Anglų zono
je) išeina "Lietuvis", kurį re
daguoja buvęs ilgametis "Lie
tuvos Aido" redaktorius. 

Muenchene išeina "Aidai", 
redaguoja Dr. V. B. "Aidai" 
pradėta slaptai leisti dar 1944 
m. per Kalėdas. Antras jų nu
meris išėjo š. m. Vasario 16, 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kakties dieną. Bet siuntinėja
mą laikraštį sučiupo nazių Ges
tapo, kuris redaktoriui užvedė 
bylą. Laikraščio leidimą teko 
sulaikyti. Dabar, pasikeitus 
sąlygoms, laikraštis vėl išvydo 
pasaulį, šį kartą jau viešai. 

Be to, Muenchene leidžiamas 
"Informacinis Biuletenis", ku
ris išeina kas antrą dieną. Pa
galiau Muenchene skelbiama 
dar "Dienos žinios" ir "Vox 
Unitaritis". 

Wuerzburge išeina platesnio 
masto rotatorium spausdina
mas "Lietuvių žinynas", kurio 
išėjo jau penki numeriai. 

Seligenstadt ligšiol jau pasi
rodė 90 nr. "Lietuviškosios In
formacijos". 

Kemptone paskelbtas vien
kartinis 20 puslapių leidinys, 
"Atguvos Extras", kurį sure
dagavo A. š. 

Vokietijoje tgyvenantieji pa
bėgėliai atgaivino taip pat Lie
tuvos Telegramų Agentūrą El-
tą. 

MUENCHENO Lietuvi* pa
rapijos klebonu paskirtas bu
vęs Dachau koncentracijos sto
vyklos kalinys Kun. P. 

Richstaette aukštąją teologi
jos filosofijos mokyklą ibaigė 
ir įšventinti kunigais penki 
Lietuviai: P. G., P. B., T. P., 
J. K. ir č. A. 

GAVOME prane Šimą kad 
Wuerzburge yra sudaryta Lie
tuvių pabėgėlių profesorių ko
misija, kuri rūpinasi Lietuvių 
universiteto įsteigimu. Pagal 
rengiamą projektą universite
tas turėtų visus fakultetus. 

Wuerzburge-Zelline jau da
bar veikia liaudies universiter 
tas, kuriam vadovauja M. P. 
| v a i r iuose miestuose prie 

Lietuvių Sąjungos skyrių vei
kia specialinės studentų atsto
vybės, kurios gina studento} 
reikalus. 

SELIGENSTADTE Liepos 
22 buvo surengtas transatlanti
nių lakūnų Dariaus ir Girėrib 
12 metų mirties sukaktuvių 
minėjimas su koncertine dali
mi. Pats minėjimas praėjo rim
ta nuotaika. 

BEYREUTHE pradėjo veik
ti keturių skyrių Lietuvių pra
džios mokykla su 40 mokiniu. 
Jos mokslo programas atitinka 
tuos kurie buvo išeinami Ne
priklausomoje Lietuvoje. Di
delis vargas su vadovėliais: tu
rima vos vienas-kitas atsitikti
nai atsivežtas elementorius. 
Šiaip reikės visus vadovėlius 
surašyti išnaujo. 

MEININGENE greitąją džio
va mirė Juozas Rudokas. 1944 
m. Balandžio m. jį Vokiečiai 
kaipo laisvės kovotoją suėmė. 
Velionis nuo nazių policijos 
skaudžiai nukentėjo. 1945 m.. 
Balandžio m. jį Amerikiečių 
kariuomenė iš Beyreutho kalė
jimo išgelbėjo. Tačiau a. a. 
Juozui nebeteko ilgai laisve 
džiaugtis. Po mėnesio jis li
goninėje pasimirė. 

1945 m. Birželio 15 Schwein-
furtft mirė Kun. Dr. Puišys, 
buvęs Berlino Lietuvių parapi
jos klebonas. 

VORARLSBERGE, Austrijo
je, laibai plačiai yra išgarsėjęs 
Lietuvių ansamblis, vadovau
jamas panelės B-tės ir p. M-
kio. Jį sudaro 40 menininkų, 
atliekančių tautinių šokių ir 
dainų programą. Ansamblis 
yra daug kartų koncertavęs 
ne tik iLietuviams bet ir kita
taučiams, ypač Prancūzų ka» 
riuomenei. Ansamblio "koncer
tų klausėsi aukšti Prancūzų 
karininkai, jų tarpe kariuome
nės vadas Vokietijoje. 

ZELLINO (Wuerburg) Lie
tuvių stovykloje atidaryta dal-
linko Č. J—šo ^dailės paro
da. Joje išstatyta 50 paveiks
lų, vaizduojančių Lietuvos ir 
Vokietijos gamtą. Atidarymo 
dieną Amerikiečiai karininkai 
ir kiti asmenys nupirko 15 pa
veikslu. 

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

•  • •  • •  v  l  —  y  

1 knyga *1 
(Lithuania Under Hie Sickle and Hammer) 

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

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

*3 
(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 
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LVS CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 
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D I R V A 

Pabėgėlių Vargai 
Rašo JONAS JURGELES. 

(Tęsinys iš pereito nf,) 
JlTSIŲSTI ŠNIPAI IŠ 
loVIETINĖS LIETUVOS 

8) Liepos mėnesį Vokietijo
je pradėjo rodytis "pabėgėliai" 
iš Sovietinės Lietuvos. Vienas 
Ju Dambrauskas, sako kad 
Lietuvoje nei blogai, nei ge
rai ; esą daug Lietuvių parti
zanų miškuose. Jei šitie agen-
Įfai sakytų kad Lietuvoje blo-
*ai — žmones patikėtų; todėl 
jneluoja ir duoda suprasti kad 
galima gryžti ir gryžus kovo
ti. Bet ištikrųjų, gryžus gali
ma patekti j NKVD nagus. 

Vieną tokių "gastrolierių" 
Wiesbadeno stovyklos Lietuviai 
prispyrė pasakyti kas jis toks. 
JFisai pasisakė kad čia atsiųs
tas tikslu kelti suirutę tarp 

Lietuvių ir parodė sovietinius 
dokumentus. Tokių agentų tu-
*fime jau kelis. 

9) Rytprūsiuose sovietų žie
mos ofensyvos metu buvo at
skirta ir pasiliko apie 100,000 

j Lietuvių ūkininkų ir darbinin-
'kų; kur jie dabar yra sunku 
pasakyti, bet Lietuvoje jų nė-

1 ra. Jų likimas yra toks ,pat 
koks buvo šimtų tūkstančių 
Lenkų, kuriuos sovietai sudo
rojo 1939-40 metais, kai už
ėmė Vakarų Gudiją ir Ukrainą. 

Kitose vietose panašių so
vietų agentų klastos faktų 
yra daugiau. 

ŠTAI KO SOVIETAI SIEKIA 
1) Jie nori Pabaltijo kraš

tus: Lietuvą, Latviją ir Esti
ją užvaldyti, todėl visais bu
dais stengiasi kad pabėgėliai 

gryžtų. O gryžus jiems į "lai
svus" Pabaltijo kraštus, nie
kas jų balso negirdės. Apie 
tai pasirūpins Sovietų teroro 
režimas, čia mes esame gyvi 
Sovietų smurto liudininkai ir 
jų režimo kaltintojai, todėl esa
me jiems negeistini ir kenks
mingi, o ypač prieš taikos kon
ferenciją. 

2 Sovietai stengiasi Lietuvos 
pabėgėlius kompromituoti An
glijos ir Amerikos žmonių aky
se, įrodyti kad buvome "karo 
nusidėjėliai", tarnavome SS 
daliniuose, nors Lietuva vienin
telė Vokiečių okupuota šalis 
kur naziams nepavyko suorga
nizuoti SS ir pravesti mobili
zacijos, kas Lietuviams kaina
vo daug aukų žmonėmis. Seli-
genstadto stovyklos areštai 
kaip tik turėjo tikslą kompro

mituoti 3 lietuvius Alijantų a-
kyse. 

šitokiomis savo pastangomis 
ir tvirtinimais sovietų agentai 
stengiasi įtikinti Amerikos ka
riuomenes pareigunus. 

8) Kai Sovietams, šitokios 
rūšies klasta ir melas nepavy
ksta jie šiuo metu pradėjo 
skelbti kad iš Pabaltijo kraš
tų Vokietijon pabėgo 'fašistai', 
gi lojalus sovietams "demokra
tai" pasilko vietose ir džiau
giasi sovietų "rojum". 

Pabėgėlių tarpe ypaš yra 50 
iki 60 nuoš. darbininkų, amati
ninkų ir ūkininkų. Kokie tie 
vargo žmonės fašistai? Jie gi 
apleido savo tėvynę su mažais 
vaikais ant rankų! Atsisako! 
brangiausio — savo tėvų pa
stogės ir tėvynės! • 

Visas Sovietų aigentų galvo* 
sukis gludi tame kad tų kraš
tų žmonės, drauge ir pabėgė
liai, yra prieš tų kraštų sovie
tų okupaciją, jie nori matyti 
savo kraštus laisvais ir nepri
klausomais, kas neatitinka so

vietų imperialistiniam* užsi
mojimams. 

Sovietų Rusijos imperializ
mas yra nepasotinamas! šiai 
valstybei neužtenka turimų sa
vo milžiniškų, n e i š n a u dotų 
gamterdvių, jie smurtu ir kla
sta, o. kur reikia ir brutalia 
jiega, veržiasi į Vakarus. Tą 
savo veržimąsi jie rengia pa
saulio masto idėjomis — ko
munizmu, kuris yra gražus, vi
liojantis žaislelis naiviems Eu
ropiečiams, gi Sovietų ranko
se yra ne kas kitas kaip Pan-
slavizmo ir imperializmo įran
kis. 

LIETUVIŲ ŠVIETIMO BUK-
Lft KARO METU IR flU 

KARO 

(Patyrimai iš pabėgėlių) * 

Karo metai Lietuvoje 
Pastaras karas sunkiai pa

lietė visą musų švietimo darbą. 
Bolševikai 1940 metais užėmę 
Lietuvą, sudarė planą ir ban
dė Lietuvos mokyklą pertemp-

Lietuvai Vaduoti Sąjunga Leidžia Amerikos Lietuviams 
Didelę Lietuvių kalboje Knygą 

* « 

APIE 

Ji 

— • 

evikij ir Nazių Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 

Knyga paveiksluota, apie 350pusi. didumo 

ĮSITĖMYKIT KAD ŠĮ SVARBŲ VEIKALĄ PARAŠĖ 

Lietuvos Tremtiniai-Pabėgėliai 
NUOSTABUS SKAITYMAS — TEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME — PLIKI FAKTAI,' K ARTI TEISYBE 

* * # # # 

SflT" Aukotojų, Prenumeratorių ir Rėmėjų Vardai Tilps Knygoje 
Ši Utorinė knyga leidžiama prenumeratos ir aukų keliu, taigi visuomenė prašoma prisidėti prie jos išleidimo parėmime i Kvie
čiami visi knygų mėgėjai, veikėjai, profesionalai, draugijos, kuopos siųsti savo prenumeratas ir aukas. Visų kurie prisidės 
su kokia nors auka, vardai bus įspaudyti pačioje knygoje (ne priede, bet tiesiog knygoje), atminčiai visų jusų kurie dirbat 
Lietuvos laisvg šiuo visu laikotarpiu. Stambesni aukotojai gaus daugiau negu vieną knygą, ir galės jas padovanoti savo ar
timiems draugams, giminėms ir kaimynams, kad visi galėtų apsipažinti su tuo baisiuoju penkių metų Lietuvos iaikotarpiu. 

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

ti ant Rusiško kurpalio: vieto
je penkerių metų pradžios mo
kslo ir septynerių metų gimna
zijos, nustatė "desiatilietką", 
tai yra, per 10 metų turėjo bū
ti išeita pradžios mokykla ir 
baigta gimnazija. 

Dėstomieji Lietuvos faokyk-
lose dalykai taip pat nuvertinti 
kaip "buržuazinis išmislas ir 
jaunimo mulkinimas". Visame 
gimnazijos kurse svarbiausias 
dalykas tai Sovietų konstituci
ja ir komunistų partijos istori
ja. Tokiu budu, visa Lietuvos 
mokyklų sistema, kuri buvo 
sukurta per nepriklausomo gy
venimo laikotarpį, per viene
rius bolševikinius metus buvo 
sunkiai pažeista. Daug moky
tojų susodinta į kalėjimus, dar 
daugiau išvežta į Sibirą. 

Vokiečiai, okupavę Lietuvą 
1941 metais, pasiskelbė Lietu
vos išlaisvintojais, ir tiesa. į 
musų švietimo darbą pradžio
je beveik nesikišo. Lietuvos 
Švietimo Valdyba ir mokyto
jai tuojau ėmėsi taisyti kas 
per bolševikmetį buvo sugriau
ta. Atstatytota programas ir 
vadovėliai. Visos Lietuviškos 
visuomenės buvo ypatingas dė
mesys nukreiptas į mokyklas. 

Ypatinga reakcija prieš oku
pantus nazius kilo tautinio pat
riotinio nusiteikimo forma Lie
tuvių moksleivijoje ir studen
tijoje. Vokiečiai 1942-48 me
tų gale ėmė nervintis, ėmė ne
be sit enkinti tik skudurų ir kau
lų rinkimo rezultatais, bet rei
kalauti kad aukštesniųjų klasii| 
gimnazistai, mokytojų semina
rijų auklėtiniai ir ypatingai 
aukštųjų mokyklų studentai 
stotų aktyviau kovon, stotų | 
SS dalinius. Tas jiems nepa
vyko. Savanorių nesirado. Pra
sidėjo areštai, musų intelektu?-
alų, profesorių, visuomenininku 
trėmimas į koncentracijos sto
vyklas. 'Mokytojų seminarijos, 
pedagoginis institutas, univer
sitetai buvo uždaryti. Tas už
darymas įvyko ne kuria ramia 
oficiale forma — gestapininkai 
apsupo universiteto pastatus ir 
jsibriovę į vidų daužė šautuvų 
buožėmis iškabas, langus, la
boratorijų stiklinius indus, ir 
tt. Tai buvo kerštas Lietuvių 
tautai. 

Pradinėse mokyklose tftip 
pat darbas buvo nuolatos truk
domas, nes mokytojai turėjo 
dažnai bykdtyi visokius rekvi-
zicinius surašymus, truko mo
kykloms kuro, truko vadovėlių 
ir rašomos medžiagos; moky
klų bustynės buvo užimdinėja-
mos kariuomenės reikalams. 

Vilniaus krašte šios sąlygos 
buvo dar sunkesnės, nes ten 
mokytojai turėjo slapstytis ir 
nuo gestapininkų ir nuo bolše
vikinių partizanų. Nuolat siau
tė šiltine, mokyklos buvo už
darytos. 

Išėjo iš Nelaisvės 

Bolševikai sugryžta — 
Lietuviai bėga į Vakarus 

Bolševikų frontas 19414 me
tų vasarą vėl priartėjo į Lie
tuvą. Vokiečiai skelbė tam tik
ras vietoves, pav. Vilnių ir kt. 
tvirtovėmis. Visi turėjo eiti 
kasti apkasų, bunkerių ir tt., 
o frontui priartėjus ir su šau
tuvu stoti prieš bolševikus. Du 
žiaurus okupantai grūmėsi už 
Lietuvos žemę ir kiekvienas 
reikalauja jam padėti. Tai Lie
tuvių tautos tragedija. 

Ir štai mes Vokietijoje: vie* 
ni gestapininkų čia atgabenti 
į darbus, kiti surakintom ran
kom atvaryti į kalėjimus, tre
ti sugaudyti Lietuvos miškuo
se, bėgę nuo mobilizacijos, at
gabenti čia į įvairius speciali-
nius karinius dalinius, kaip dar
bo tarnyba, Luftwaffe, trans
portas, ir tt. Tėvai paskui iš
gabentus vaikus, pas
kui vyrus, ir tt. 

Praūžė karas Vokietijoje, 
praėjo ištisi metai kol naziai 
žlugo. 

1944-45 mokslo metai mums 
praėjo visai veltui. Nei pra
džios mokylų, nei gimnazijų nei 
aukštųjų mokyklų neturėjom. 
Visi dirbom vergų darbą fabri
kuose, pas ukininkus arba ka
lėj imuoge. 

(Bus daugiau) 

* . 
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U 
Sgt. Isving Strobing, Brook* 

lyn, N. Y., buvo Corregidoro 
radio pranešėjas ir jis paskel
bė paskutinį pranešimą kai Ja-
i>onai juos supo ir paskiau pa
ėmė nelaisvėn. Jų vad&s ten 
buvo Gen. Wainwright. Dabar 
ir generolas ir šis karys gryžo 
į Ameriką. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 

N. LaSalle Street 
Chicago 2, 111. 

Gečaitis (Gėdsaitis), Jonas, 
gyvenąs Chicago j e. 

Kinkas, Antanas, sUrtus Juo
zo, kilęs iš Kudirkos Naumies
čio ir gyvenęs Ansonia, Conn. 

Kirkliauskienė-Dargyte, Ona, 
atvykusi 1907 m. pas brolį 
Kun. t Dargį. 

Kudirka, stmus Jono, kilęs 
iš Budos k., Jankų vlsč., šakių 
ap. 

Kutra, Petras, anksčiau gy
venęs 1012 So. Main Street, 
Rockford, 111. 

Miliauskas, Juozas, kilęs iš 
Gižų k., Vilkaviškio ap. 

Morkūnas, Jonas, gyvenęs E. 
Pittsburgh, Franklin St. , 

Morkūnas, Aleksandras, sū
nūs Bernardo, kilęs iš Lapainės 
k., Kruonio v., Trakų ap., ir gy
venęs Pittsburgh. 

Nagine, Aleksas, kilęs iš An-
driunų k., Kruonio v., Trakų 
ap. 

Pakut, Jonas ir Bronė Kas-
paravičiutė, ir jų vaikai Balys, 
Bronė ir Apolonija. 

Petrauskienė, Ona,'Amerikoje 
žinoma kaip Anna Pittin> gy
venusi netoli Čikagos. 

Pučkorienė, Felicija, apie — 
193f> metus gyvenusi netoli 
Kensington. 

Purvinskai, Stasys ir Antanas, 
kurių vienas lankėsi Lietuvoje 
1925 m. ir kitas 1931 metais. 
Spėjama kad gyvena Čikagoje 
ar apylinkėje. 

Rimavičiutės, Birutė ir Teresė 
kilusios i6 Gižų fc,, Vilkaviš
kio a. 

šertvytis, kilęs Gardamo 
parapijos, Naumiesčio v., Tau
ragės ap. 

Sitkauskienė-Darg> tė, Vikto
rija. gimusi apie 1890 m. ir 
1906 metais atvykusi į Wilkes-
Barre, Pa. pas brolį Kun. Dargj. 

Skaisčiai, Juozas ir Kazys, 
kilę iš Stuburų k., Nabalninkų 
v.. Biržų ap. 

Skirnickas ir Skirnickaitė, 
kilę iš Gegužinės k., Pumpėnų 
v. 

KAS platina Dirvą 
platina apš vietą. 

tflfl 

KAS MOKESTI 
Pifckit Ekstra Pergalės Boftdg 

ir ženklukus 
iftjpdčkit dali savo savaitinis 

algos į Society taupymo 
gąskaiton. 

( 
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PIRMUTINIS LAIMĖJIMAS 
Vilties kibirkštėle 
T ONDONO konferencijos iširimas* yra pirmas apciuo-

piamas principo laimėjimas nuo šio karo pradžios. 
Atsisakydamos legalizuoti bolševikų siautėjimą Balka
nuose, kurs daugeliu; atvejų yra labai panašus jų siau
tėjimui Baltijos kraštuose, Amerika ir Anglija pirmą 
kartą oficialiai ir viešai pasmerkė bolševikų grobiamąją 
politiką. Aišku, šis pirmas tiesus didžiųjų sąjunginin
kių žingsnis po tiekos vingių, nusileidimų ir išsisukinė
jimu dar neišsprendžia problemos, bet vis dėlto jis teikia 
vilties kibirkštėlę visoms toms tautoms kurioms iki šiol 
vietoje žadėtos laisvės buvo varu primestas bolševikų 
jungas. Sykiu jis yra pakartotinis Įrodymas kad vien 
Vokiečiu ir Japonų nugalėjimas dar negali pasauliui lai
duoti taikos. Tuo budu pirmą karta nuo karo pradžios 
iškyla ryškus konfliktas tarp Amerikos-Anglijos kuria
mosios jiegos ir bolševikų naikinamųjų pastangų. 

Bolševikai lengvai neatsisakys nuo savo laimėjimų 
tas konfliktas tuo tarpu tėra žodinis, ir ar artimo

je ateityje jis virs kitokiu, nežinia. Kiekvienam, betgi, 
kurs iš pagrindų yra susipažinęs su bolševikų siekimais, 
yra aišku kad jie nei žingsnio atgal nesitrauks ir kad 
žodinė kova su jais neduos jokių rezultatų. Visuotinis 
sunaikinimas Europoje ir Maskvos militarinė ekspansi
ja Europoje ir Azijoje pasaulinės revoliucijos siekėjams 
sudaro perdaug viliojančią padėti kad jie sutiktų nuo 
jos be kovos atsisakyti. 

Iš kitos pusės, bolševikų įsiskverbimas į Amerikos 
viešąjį gyvenimą šiądien yra toks didelis kad jis duoda 
tam'tikro pagrindo" Kremliui kalkuliuoti kad Amerika 
nesiryš imtis prieš Sovietų Sąjungą militarinės akcijos. 
Tat bent šiądien neatrodo kad bolševikai, suardę Londo
no konferenciją, skubėtu padaryti reikalaujamų nuolai
dų h • tuo pašalintų susidariusią krizę. Priešingai, kaip 
ištikimi Markso tarnai, dabartinę Londono krizę jie 
stengiasi papildyti kitomis, mažesnėmis, krizėmis. Ki
nijoje, nežiūrint neva susitarimo su Čiang-Kai-Šeku, ko
munistai provokuoja neramumus, lygiai kaip Indo-Ki-
nijos, Tailando ir Holandų Indijos čiabuvių sukilimai di
džia dalimi yra komunistų darbas. Jei gerai patyrinė
tume tai gal atrastume kad dabar šioje šalyje 'siaučian
čių streikų priežastis irgi gludi Maskvoje. 

Komunistai — valdžios darbų trukdytojai 
Mat, yra sena koiministų taktika visokiomis priemo

nėmis sunkinti valdžios funkcionavimą. Jie išeina vie
šumon kaip keno nors teisių gynėjai, tačiau tikrasis jų 
tikslas yra ne keno nors teises apginti, o išprovokuoti 
neramumas ir, naudojantis bendru nepasitenkinimu, pa-

. aagrobti sau valdžią. Tat jei, sakysim, bolševikai sukur
sto čiabuvius prieš, kaip jie skelbia, imperialistinius Ho 
landų ar Prancūzų siekimus, ir eina su vietos gyvento 
jais iš vieno ar net' jiems vadovauja, tai šitą jie daro ne 
liksiu čiabuviams laisvę grąžinti, bet tikslu, Holandų ar 
Prancūzų administraciją nuvertus, įsteigti komunistinę 
diktatūrą. 

Amerikoje komunistai bei jų diriguojami junginiai 
a la Hillmano P.A.C., C.I.O. ir kitos iš paviršiaus nekal
tos organizacijos y*ra garsus negrų teisių gynėjai bei už
tarėjai. Tačiau jų tikslas yra ne tiek aukštesnį gyveni
mo standardą negrams iškovoti, kiek jų neapykantą 
prieš baltuosius paskatinti. Kitaip sakant, jie siekia pa
sinaudoti negrais kaip įrankiu neramumams iššaukti ir 
eventualiai kaip pagelbininkais dabartinei santvarkai 
panaikinti bei kaliui į komunistinę proletariato diktatū
rą praskinti. 

Ligšiolinis komunistų taktikos sėkmingumas 
KITOKIA komunistų taktika įvairiose šalyse iki šiol 

jiems yra davus didelių laimėjimų. Ne ta prasme 
kad jiems" butų pasisekę kur nors už Rusijos ribų įgy
vendinti kitą komunistinę diktatūrą, bet ta prasme kad 
jiems pasisekė demoralizuoti tokią valstybę kaip Pran
cūzija ir iššaukti pilietinį karą Ispanijoje, bei nutiesti 
komunistinių agentų tinklą per visą pasaulį. 

Ir vienu ir kitu atveju jie skelbėsi esą demokratijos 
ir darbo žmonių gynėjai, bet tikrovėje teturėjo vieną 
vis tą patį tikslą — komunistinės diktatūros įgyvendini
mą. Prancūzijoje per socialistų vadovaujamą "front 
populaire" jie pasiekė to kad valstybė buvo visai nepa
ruošta karui (karas, mat, tėra priemonė imperialisti
niams siekimams įgyvendinti), o Ispanijoje, užvaldę so
cialistus, demokratijos titulu išžudė ir mirtinai nukan
kino daugybę žmonių. Sumanios propagandos dėka jie 
net sudarė įspūdžio kad pastaruoju atveju, t. y. Ispani
joje, komunistai kovojo už demokratiją. 

Jei žvilgterėti į netolimą ateitį tai Graikijos įvykiai, 
kur komunistai irgi skelbėsi kovoja už demokratiją ir 
prieš Anglų imperializmą, yra naujausias įrodymas kad 
bolševikų taktika visur ir visuomet yra nekintamai ta 
pati. . * 

Nežiūrint tų faktu, šiądien Amerikoje mes atrastu
me tukstančius žmonių kurie, nebūdami bolševikai, nei 
bolševikų agentai, tiki kad Sovietų Sąjungoje žydi de
mokratija. 

Tikrasis komunizmo veidas 
šitokia dalykų padėtis neišvengiamai nuvestų j tra

gediją jei paskutinių metų dažni Amerikos politikos, 
pramonės ir'socialinės soties vadų kontaktai su Krem
liaus komunistais nebūtų davę progos kad ir per uždan
gą pamatvti tikrąjį bolševizmo veidą, o paskutinių metų 
bolševikų'laikysena Europoje ir Azijoje nebūtų demas-

Amerikonai Susimaišė 
Išgirdę Byrnes Kalbą 
Amerikos spauda karo metu, 

iki Prez. Roosevelt buvo gy
vas ir vedė derybas su Stali
nu, darė kaltinimus kad Roose 
velt slepia visą sutarčių eigą. 

Dabar staiga, po nutrukusios 
Londono konferencijos Sekre
torius Byrnes patiekia ilgą ra
portą, kuriame iškėlė daug pa
slapčių iš bolševikų diplomati
jos; ta kalba girdėta tik per 
radio, o mažai kuris laikraštis 
jo kalbą perspausdino: pasiten
kino tik mažais komentarais. 

Nors ta Byrnes kalba veik 
nustato naują Amerikos ir An
glijos tarptautinės politikos 
kryptį, kuri pasirodo -griežtai 
anti-sovietiška, Amerikos spau
da, iki šiol jau įpratinta gar
binti bolševikus ir Rusiją, pati 
susilaikė nuo paskelbimo pilno 
raporto kuris iškelia Sovietų 
grobuonišką ir vienpusišką po
litiką. 

Tą politiką Stalinas visada 
varė tarybose su Rooseveltu ir 
Churchill; jie pargryžę stengė
si žmonėms akis muilinti tik
rindami kad viskas eina "švel
niai, draugiška, sutartinai". 

Dabar vienas žmogus dryso 
viešai pasakyti kaip tikrai bol
ševikai elgiasi, ir spauda* pa
taikaudama Rusijai, pabijojo 
Byrnes kalbą ištisai spausdinti. 

/ # / 
PATAISA 

Pereitame numeryje, straip
snyje "Dirvai Rašo Įžymus 
Žurnalistai", . įsiskverbė typo-
grafiška klaida. Buvo praleis
ta viena eilutė kuri sugadino 
sakinį. Turėjo buti: 

"Prie eilės žymių žurnalistų 
pabėgėlių rašančių Dirvai dar 
šiame numeryje dasidėjo vie
nas žinomas rašytojas, Stepas 
Vykintas, kuris dar prieš karą 
parašė knygą apie Kun. Tumą-
Vaižgantą!.** 

* I # 
JUBILEJINIS NUMERIS 

Vytis, katalikiško jaunimo 
organas, Rugsėjo mėn. išleido 
savo jubilejinį numerį. Vytis 
pradėjo eiti 1915 metais. Tas 
žurnalas dabar talpina Lietu
viškus ir Angliškus straipsnius. 

Vytis iki šiel turėjo 13 re
daktorių. Pirmutinis buvo Br. 
Al. Račkus, dabartinis redakto
rius yra Ed. J. Kubaitis. 

# # * 

•ROMĖNAI senovėje tikėjo 
kad Gegužės mėnesį apsivesti 
buvo nelaiminga. Gegužės mė
nuo buvo trečias, nes jų Nauji 
Metai prasidėdavo Kovo mėn. 

Lįętuvos Arkivyskupas Metropolitas 
Šveicarijoje 

Jo Ekscelencija Lietuvos Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvirecką* vykda
mas į Romą, buvo kelioms savaitėms sustojęs Šveicarijoje. Ganytojas aplankė 
tautiečius-pabėgėlius ir suteikė jiems savo palaiminimą. Jis atvyko Šveicarijon 
iš Tirolio (Austrijos), kur apsigyveno po pasitraukimo iš Vienno*. 

J i 
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Specialiai Dirvai iš Šveicarijos. 

•TRAFIKO nelaimėse pėk-
sčiųjų užmušimai vis užima, 
pirmą vietą šioje šalyje. 

kavus tikrųjų jų siekimų. Tie gi siekimai šiądien yra 
tie patys kaip ir 1918 metais, būtent: "Žudykime tūks
tančiais. Musų priešai tepaspringsta jų pačių krauju-
je. Už vieno komunisto galvą jie užmokės daugeliu tūk
stančių galvų". Rusijoje jie užmokėjo. 

Gi kas liečia Europą ir Ameriką, prisiminkime Zi-
novjevo žodžius: "Mes išnaikinome kapitalistus ir visus 
savininkus Rusijoje. Europos ir Amerikos inteligentijos 
laukia tas pats likimas." Suomių, Estų, Latvių, Lietuvių, 
Lenkų, Čekų, Rumunų ir daugelio kitų tėvynainių Sibi
re ir Uralo kalnuose išblaškyti kaulai liudija kad Zinov-
jevo pažadas tęsiamas. 

šitų faktų akivaizdoje mums darosi gerai suęrafiį 
tamas ir Valstybės Sekretoriaus Byrnes',* gčyžusio iš 
Londono, pareiškimas: "Priežastis vertus nutraukti mū
sų darbą nėra tekninė ar paviršutinė. Ji sudaro klausi
mą kurs negali likti neišspręstas...." Aišku, Sekreto
rius Bvvnes neturėjo galvoje Zinovjeyo žodžių. Tačiau 
negalėjimas susitarti galų gale gludi ne kame kitame 
kaip tik to žymiojo, vėliau paties Stalino likviduoto, ko
munisto žodžių prasmėje. 
Kovos šūkis - i 

Visi tie faktai rodyte rodo kad inusų ^yvenamasai 
metas yra žymiai dramatingesnis negu daugeliui atro
do. Beveik be galimybės suklysti galime tvirtinti kad 
dabartinei kartai teks buti liudininke ir dalyve galuti
nos kovos tarp komunistinės revoliucijos ir laisve bei 
individualizmu pagrystos demokratinės santvarkos. Ir 
tik akli gali nematyti kad lemiamasis momentas jau ne
betoli. Londone pirmą kartą pasakytas "Ne" yra- tary
tum kovos šūkis. O ryt-poryt gali užvirti ir pati kova. 

Tat bukime pasiruošę sutikti didžiuosius įvykius. 

SVEČIŲ BELAUKIANT 
Tarp Lietuvių pa b e g ė 1 i ų 

Yverdone žaibo greitumu pa
sklido žinia kad Ganytojas ren
giasi aplankyti jų židinį. Vi
si židinio gyventojai džiaugs
mingai ėmė ruošais sutikti au
kštąjį Svečią. Kai šeštadienį 
po pietų, Rugsėjo 22, atvažia
vau į Yverdoną, patekau į pa
tį pasiruošimų įkarštį. Vieni 
pynė vainikus, antri puošė sa
lę, treti dirbo kitokius paruo
šiamuosius darbus. 

Sekmadienis, Rugsėjo 23, bu
vo nepaprasta švente visiems 
tremtiniams čionai. Tuoj po 
8 vai. ryto tautiečiai ėmė rink
tis Yverdono bažnyčios šven
toriuje ir nekantraudami lau
kė mylimo Ganytojo, kurio tė
viška ranka ne vieną šios die
nos tremtinį yra laiminus dar 
po žydriu Lietuvos dangum, 
šiądien ir pats Lietuvos Baž
nyčios Galva yra tremtinys, 
kaip ir tūkstančiai ikitų Lietu
vių tautos sunų ir dukterų. 
Ganytojas buvo priverstas pa
likti Lietuvą ir eiti tremtiniams 
skirtais keliais. Tie keliai at
vedė Jo Ekscelenciją prie Neu 
chatel ežero krantų, kur jo lau
kė suvirš šimtas tautiečių, ir
gi laikinai nustojusių gimtojo 
krašto. 

Ganytojui įžengus į bažny
čią, židinio klebonas Kun. Dr. 
B. perskaitė aktą, kuriame su
žymėti svarbesnieji tenykščių 
Lietuvių gyvenimo bruožai. Po 
jo į tautiečių^ prabilo Jo 
celencija. r ** 

"Aukščiausiasis yya pasky
ręs Lietuvai ir Lietuvių Tautai 
sunkų bandymą, kad pasidary
tume dar geresni". Turime 
pasirodyti verti tos geresnės 
ateities kuri musų laukia. 

dieniškai pasipuošusį židinį, 
kur surado suklaupusius jo gy
ventojus. židinio vedėja p-lė 
O. Tschamper pasveikino Sve
čią ir įteikė jam puokštę gė
lių. Ganytojas ypač ilgai šne
kučiavosi su jauniausiais židi
nio gyventojais — vaikučiais. 

Po pusryčių Jo Ekscelencija 
dalyvavo iškilmingame akte, 
surengtame skoningai išpuoš
toje židinio salėje. Ghoro da
lyviai niuansuotais ir kartu 
skardžiais balsais sudainavo 
kelias nuotaikingas dainas, o 
židinio komiteto pirmininkas 
Kun. Dr. B. kreipėsi į garbin
gąjį Svečią pasveikinimo kal
ba, prašydamas Jo Ekscelenci-
savo galinga malda paremti 
pabėgėlių troškimus. 

U" 
UtEMTINĖ 

Jau ištyso veidas Smutkelio . 
Pro seną beržą besižvalgant — 
Tenai iš lūšnos tos prie kelio, 
Argi ateis Ji — varpams skambant. 

Daug nunešė vieškelis' dulkių, 
Praėjo pulkai už pulkų 
O Jos veidelis baltas, smuiko* 
Nepasirodo iš langų. 

Senai suvyto jau vainik|i 
Smutkelio rube įsegti 
Aplinkui tuščia, niuru, plika, 
Žiburiai lūšnoj nedegti. 

Kai užė beržas, bėrė rasą, 
Šakomis grasė į rytus — 
Ją durtuvais išvarė basą, 
Ir laukia lūšna jau metus 

Palangėj daržas išaugino 
Rūtas, bijunus, vosilkas... .• 
Bet nieks vainikų jau nepirš, 
Tik rūtos moja r- jos rankas. 

Smutkelis ilgesyj pražilo, 
Nubliko spalvos Jo rube.... 
O ten rauda eina nuo šilo —-
Kad Ji kalėjimų grabe.... 

Marija Aukštai^ 

SUTVIRTINANTI KALBA 
IR PALAIMINIMAS 

Ganytojas paminėjo kad jam 
per paskutiniuosius ištrėmimo 
metus teko lankytis įvairiuose 
Lietuvių pabėgėlių gyvenamų 
vietovių dievnamiuose. Yver-
donas betgi bus paskutinysis 
apsilankymas prieš pasieksiant 
Romą, kur Jo Ekscelencija 
galės papasakoti apie Lie
tuvių tautos vargus ir jai da
romas skriaudas šventajam 
Tėvui ir prašyti musų tautai 
apaštališko palaiminimo. 

Ganytojo paguodos ir m-
tvirtinimo žodžiai susiliejo su 
giesmės "JPulkim ant kelių" 
melodija, kuri tą patį sekma
dienį neabejojamai skambėjo 
visur kur tik gyvena Lietuviai, 
židinio choras melodingai su
giedojo per Jo Ekscelencijos 
laikytas mišias kelias giesmes, 

Lietuvos Bažnyčios Galva 
suteikė pamaldų dalyviams ga
nytojišką palaiminimą. 

Po pamaldų Arkivyskupas 
Metropolitas nuvyko į šventa 

RAGINA TIKĖTI 
LIETUVOS ATKŪRIMĄ 

Tada į . pabėgėlius tėviškai 
prabilo Arkivyskupas Metropo
litas. ^Lietuvių Tauta nuo am
žių laiko didžioje pagarboje 
tris dalykus: kalbą, tėvynę ir 
tikėjimą, šie trys elementai 
yra butini kiekvienam Lietu
viui, jie visi yra vienodai bran
gintini". Ganytojas ragino vi
sus atbėgėlius laikytis vienin-
kai, nepakrikti, nesivadovauti 
savanaudiškais tikslais, nesi-
pelnyti artimojo nelaimių są-
skaiton, o kelrode žvaigžde pa
sirinkti artimojo meilę. Gany
tojas sujaudintu balsu dėkojo 
židinio gyventojams, o ypač 
choro dalyviams už Lietuviš
kos atmosferos sukurimą. Jau
nimas turėtų pasinaudoti šį 
bandymų laiką naujoms moks
lo žinioms įgyti, kurias galės 
pritaikinti kai vėl sugryš lais-
von Tėvynėn! 

Ganytojo žodžiai suteikė pa
bėgėliams naują tiek religinį, 
tiek tautinį sutvirtinimą ir pa
drąsino juos pakelti pasitai
kančius gyvenimo sunkumus. 
Be choro gražiai sudainuotų 
dainų nuotaiką dar kėlė židi
nio gyventojo K. R. parašytas 
jr momentą atitikęs eilėraštis. 

Atėjo pietų laikas. Jo Eks
celencija pietavo kartu su ki
tais pabėgėliais bendroje salė
je. Greit reikėjo, deja, skubė
ti išvykti, nes Ganytojas buvo 
pasiryžęs aplankyti bei paguo
sti taip pat tuos tautiečius ku
rie atlieka darbo prievolę Cos-
sonay ir Mollendruz. 

tyje. Arkivsykupas išbuvo 
Šveicarijos sostinėje penkias 
dienas ir aplankė Apaštališko
jo Sosto Nuncijų Berne. Pa
buvęs kelias dienas viename 
Thurgau kantono kurorte, Jo 
Ekscelencija sustojo iki išvy
kimo Italijon Einsiedeln, kur 
gyveno garsiame Benediktinų 
vienuolyne. Iš ten Lietuvos 
Bažnyčios Galva iškeliavo Ro
mon, kur bus priimtas Katali
kų Bažnyčios Galvos. Arkivys
kupas turės progą nupasakoti 
Šventajam Tėvui Lietuvos baž
nytinę padėtį, ir paremti Lie
tuvos bylą del laisvės. 

Atlikęs šią misiją, Jo Eksce
lencija per Šveicariją gryš į 
Tirolį, kur vėl apsigyvens Zams 
miestelyje, vienuolyne. 

Kartu su Arkivyskupo f Ro
mą vyksta Kun. Prof. D. P. 
Petraitis ir Kun. M. čivas, tuo 
tarpu kai Prel. Prof. Dr. K. 
šaulys kurį laiką dar pasiliks 
Šveicarijoje. Kun. M. čivas 
tikisi, galėsiąs pasilikti Romo
je studijų tikslais. 

Jo Ekscelencija pernai, Lie
pos mėnesį, okupantų buvo pri
verstas išvažiuoti iš Lietuvos. 
Iki šio pavasario Askivyskupaš 
Metropolitas gyveno Austrijos 
sostinėje Viennoje, o vėliau 
pasitraukė į Tirolį. Nepaisy
damas savo amžiaus, Ekscelen
cija sveikatos (būkle nenusi-
skundžia. 

Vokietijoje iš vyskupų dar 
gyvena Kauno yskupas sufra
ganas V. Brizgys ir Vilkaviš
kio vyskupai sufraganas Pa
do Įsius. Dr. A. G. 

ALT ATMETĖ BEN-
DROS AKCIJOS 

PASIŪLYMĄ 

MISIJA PAS POPIEŽIŲ 
Kartu su Arkivyskupu Met

ropolitu pabėgėlius lankė Kau
no Arkivyskupijos Generalvi
karas prelatas Prof. Dr. K. 
šaulys, Taępdiocezinės Kunigų 
Seminarijos Rektorius Kun. 
Prof. Dr. P. Petraitis ir Arki
vyskupo sekretorius Kun. M. 
čivas. 

Aukštasis Svečias Berne ap
sigyveno Schweizerhof viešibu- i 

f Amerikos Lietuvių Misijos 
Rugsėjo 25, Amerikos Lietu
vių Tarybai pasiųsta bendros 
akcijos pasiūlymą ALT Spalių 
5 suteikė neigiamą atsakymą. 
ALT sekretorius p. Grigaitis to 
atsakymo nuorašą atsiuntė Dir
vos redaktoriui, prašydamas jį 
patalpinti Dirvoje. 

Kadangi betgi ALT atsaky
mas sudaro ištisą referatą —• 
yra maždaug dešimts kartų il
gesnis už Rugs. 28 Dirvoje til-
pusį ALM pasiūlymą, Dirvos 
redakcija neranda galimu jo 
ištisai patalpinti. Dirvos re
daktorius raštu kreipėsi į ALT 
sekretorių p. Grigaitį ir pasiū
lė ALT atsakymą atitinkamai 
sutrumpinti bei praleisti savo 
atsakyme pasireiškusius nukry
pimus nuo temos. Jei šis pa
geidavimas bus patenkintas, 
Dirvos redaktorius užtikrino 
ALT sekretorių kad ALT atsa
kymo patalpinimui Dirvoje 
kliūčių nebus. 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRAŠO 
JUMS APIE LIETUVIU SKA UDŽIUS PERGYVENIMUS 

gpf" 

Siunčiant savo auką parė
mimui Dirvai rašančiųjų 
pabėgėlių žurnalistų, nau-
dokit šį kuponą ir išpildę, 
įrašę savo auką, savo pil
ną adresą, pasiuskit Dir
vos Redakcijai, 

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio 

Lietuvos Karo Pabėgėlių Dirvos Bendradarbių 
AUKŲ KUPONAS 

[TO DIRVOS REDAKCIJAI / 
Ijflpg 6820 Superior Ave. Cle#ėfattd 3, HOhfo. 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
* 

bendradarbius-rašytolus, šiuomi siunčiu savo auką $, 

Su pagarbi 

Įdubs I* Pavardi.. 
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Kaip Uelnriai savo Laisvę gyiifi 25 metai atgal 
(Tęsiau it pwt>to nr.) 

N  E  L A I S V  Ė  J  E  

PER ŽŪTBŪTINĘ KOVĄ Į LAISVĘ. 

Tyčia didinam mušu kariuomenes skaičių 

Gimiau 1888 m. Lapkričio mėn. Stetiškių 
kaimo Panevežio ap. ir vai. 

Į Lietuvą iš Rusų kariuomenės gryžati 1^18 
m. Birželio mėn. 16d. Visą vasarą dirbau savo 
ūkyje. Su broliu Kaziu dalyvaudavom Panevė
žyje susirinkimuose, kur buvo aiškinama reika
las atstatyti nepriklausomą Lietuvą. Prisiklausęs 
patriotiškų kalbų, 1919 m. Sausio mėn. 7 dieną 
stojau j savanorius Ramygaloje. 

Vieną kartą, gryžęs iš Panevėžio brolis 
Kazys susijaudinęs papasakojo kad jam rei
kėsią bėgti iš Panevėžio, nes jį gaudą bolševi 
kai. 

— Vos spėjau pasprukti iš Ją nagų, — 
sakė brolis. — Eik, pranešk visam kaimo jau
nimui kad susirinktų pasitarimui. Gal kas iš 
jų norės stoti savanoriais į Lietuvos kariuomenę, 
kuri organizuojasi Ramygaloje. 

Aš ir sukviečiau visą jaunimą. 
— Gana mums namie buti, — tarė į susi

rinkusius brolis. — Turime bėgti iš Panevėžio, 
nes greit Panevėžys bus pilnas bolševikų. Vie
nas kito neišduokime, o dabar kinkyk arklius, 
ir važiuosime į Ramygalą, — galų gale krei
pėsi Į mane. 

Aš, bematant, pakinkau arklį. Atsirado 
dar du jo draugai iš Panevėžio. Keturiese sė
dome j roges ir išvažiavome į Ramygalą. Mums 
išvažiavus iš kaimo, pasivijo dar viena pastotė 
su keturiais vyrais, ir visi apie pirmą valandą 
nakties atvykome į Ramygalą, čia jau rado
me apie kokį dešimt vyrų pirmųjų savanorių: 
brolius Balčius, Kačikuną, Kriaučiuną, Nakrošį, 
Miknį ir kitus, kurių aš nepažinojau. Pašėręs 
arklį maniau tuojau grvžti į namus kad suspė
čiau, kol išauš. Bet kilo mintis, ką gryžęs pa
sakysiu. Ir nutarėm: nujosiu j Kniaudiškių kai
mą pas Padedinską ir pasakysiu kad Ramyga
loje jau yra keturios Lietuvių patrankos, apie 
20 kulkosvaidžių, apie 2000 pėstininkų ir apie 
400 raitelių. Visa Si kariuomenė rengiąsi, žy
giuoti j Panevėžį. 

Gryžęs pirmučiausia taip pasakiau namie 
savo verkiančiai motinai. Motina tuoj pasidarė 
linksmesnė, bet brolis Jonas vis dėlto mane su
prato ir, mums trims su tėvu pusryčiaujant, pa
sakė kad aš taip sakau tyčia, norėdamas pakelti 
nuotaiką. Aš, nieko į tai neatsakęs, pirminiau 
jam kad jis prie svetimų žmonių tik taip kal
bėtų, kaip kad aš esu pasakęs. 

Nujojęs Į Kniaudiškius, tą patį papasako
jau Pabedinskui, o šis man liepė joti į Molainius 
pas senuką Kirdulį ir jam tą patį papasakoti. 
Kirdulis prižadėjo eiti iš kaimo į kaimą ir ra
ginti jaunimą stoti Lietuvos kariuomenėn. 

• Gryžęs iš Molainių, namie randu kelis Ste
tiškių kaimo vyrus. Jie norėjo užgirsti naujie
nų iš Ramygalos. Jr jiems papasakojau tą pa
tį ir paraginau ten vykti. Paveikiau juos, ir 
vakare sutarėm visi važiuoti į savanorius. Su
laukę vakaro, brolio Jono vežami, išdumėme Į 
Ramygalą. Man tai jau buvo ketvirta naktis 
'be pailsio. 

Renkame ginklus 
Ramygaloje iš tikrųjų radome jau nemaža 

savanorių, kurie mus triukšmingai pasitiko ir 
pradėjo sveikinti. Tai buvo 1919 m. Sausio 
mėn. 8 d. 

— Jie išsimiegoję atvažiavo, — nutarė se
nieji savanoriai. — Reikia juos sargybon 
siųsti. 

Ir pasiuntė Panevėžio vieškelį saugoti. 
Išstovėjęs skirtą sargybai laiką, kartu su 

kitais buvau pasiųstas Pagirių link į Ančiškių 
dvarą, kuriame ordinarininkai pradėję organi
zuoti slaptą bolševikišką organizaciją. Musų 
grupei vadavavo Kazys Kubilius. 

Dvare priėmė mus labai gražiai ir pavaiši
no. Kažkokio ponaičio vadovaujami, nuvykome 
pas kleboną ginklų parinkti. Atvykę gavome 
brauningą. Iš jo vykome dar pas kelis, kur 
taip pat šį tą gavome. Ponaitis atsisveikinda
mas pažadėjo atvykti į Ramygalą su keturiais 
poriniais vežimais ir bent šimtu savanorių. Ar 
jis ištesėjo savo pažadą — negaliu pasakyti. 
Berods, jis vėliau tarnavo musų kariuomenėje 
karininku. Surinktus ginklus pasiėmė Kazys 
Kubilius, kuris ir pristatė Panevėžio srities ap
saugos buriui. 

Gryžę į Ramygalą, radome musų kariuo
menę pasiruošusią žygiui. Prisijungėme4r mes. 
Nužygiavome Šėtos link. žygio metu musų 
eilės gerokai padidgjo. 

SuŠaudome banditą 
<5 valandą ryto buvome jau Šėtoje. Sus

tojome poilsiui. Kai kurie mūsiškių užėjo į 
arbatinę, susišildyti, o kiti vaikštinėjo gatvėmis. 

Atsirado du kažkokie tipai, kurie taip pat 
Šumane įstoti į musų eiles savanoriais. Tačiau 
kai kurių mūsiškių buvo pažinti, esą geri bandi
tai; sumanėme juos suimti. Tuo metu pro mie
stelio rinką zovada prajojo du nežinomi raiteliai. 
Mūsiškiai norėjo, juos sulaikyti, bet šie nepasi
davė, paspruko. Keletas iš musų paleido šuvius, 
o tuo metu kaip tik buvo tardomi suimtieji ban
ditai. Pasigirdus šūviams, iš būstinės išbėgo 
Stasys Balčas pažiūrėti, kas dedasi ir, gryžęs 
atgal, sušuko kad bolševikai mus supą. 

Ir iš tikrųjų, vienur bei kitur aidėjo šū
viai. Atrodė tartum tikras mušis butų prasi
dėjęs. Pasigirdo komanada: "gulk". Sugulė
me. Vienas banditas, pasinaudodamas panika, 
norėjo pasprukti, bet buvo revolveriu per veidą 
peršautas. 

Kai viskas paaiškėjo ir nurimo, visas musų 
būrys su suimtaisiais iš Šėtos išvyko. Apsisto
jome, rodos. Kaplių kaime, apie šešetą kilometrų 
nuo Šėtos. Man buvo šešta naktis be tikro mie
go, bet apie tai nebuvo laiko galvoti, nes buvo 
svarbesnių dalykų. • 

Galutinai išaiškinus kad musų suimtieji iš 
tikrųjų yra dideli plėšikai ir žmogžudiai, vienas 
iš jųjų, būtent, sveikasis buvo prie Kaplių kai
mo sušaudytas. 

Bolševikai važiuoja, šienu prisidengę 
Atvykę į Kėdainius, jau radome policiją, 

gražias kareivines ir arklides ir mes pasijuto
me esą tikri kareiviai. Vis dėlto, atėjus nakčiai, 
mes negalėjome ramiai, pasilsėti, nes reikėjo 
patruliuoti mieste. Kariuomenė tuomet susi
dėjo iš įvairių žmonių. Buvo nepratusių prie 
vargo jaunuolių, ypač Panevėžio gimnazistų, ku
rie išvargę krisdavo kareivinėse ant cemento 
grindų kad juos sunku buvo ir prižadinti. Mes, 
vyresnieji, labai įpratę kęsti badą, šaltį, skurdą 
ir vargą, daug iškentėję Didžiajame kare, kas 
dvi valandas patruliavom ii'/už save, ir už tuos 
jaunuolius, ir apie poilsį negalvodavome. 

Vasario mėn. 7 dieną aš buvau paskirtas 
pakeisti Kalupių kaimo užtvaroj stovintį žval
gą. Nujojęs į ten, radau 12 kareivių. Po ko
kio pusvalandžio mes sulaikėme bolševikų šnipą 
ir pasiuntėme į Kėdainius. 

Pusvalandžiui praėjus, atbėgęs vienas sar
gybinis pranešė kad keturi bolševikai perjoję 
skersai vieškelio, apie pusę kilometro atstumo 
nuo musų. Aš, nujausdamas, kas gali buti, nu
siunčiau ta kryptimi keturis kareivius ir įsa
kiau nesirodyti, kol jie visai arti prijos. Tik 
visai arti juos prisileidus, atidengti ugnį. Ki
tus pasiunčiau ant kitų miško keliuku, nes Ka
lupių kaimas yra arti miško. Likusieji pradė
jome sekti, ar nepamatysime ko nors. Ir iš tik
rųjų, apie vieną kilometrą į pietus nuo kaimo, 
pamatėme keturias porines pastotes, žiūrėda
mas pro žiūroną negalėjau pažinti kas ten galė
tų buti. Visi nutarėme kad iš dvaro važiuoja 
su mėšlu. Bet, pasirodo, rogėse važiavo, šienu 
prisidengę, bolševiką^. 

Pravieniškių žudynių Aukos-
(Tęsinys iš pereito nr.)' 

štai eilė kitų vardų, Pravie-
niškiuosė bolševikų nužudytų 
žmonių, 1941 metais Rusams 
bėgant iš Lietuvos: 
Gudavičius Steponas, Augusto. 
Gustailis Jonas, Juozo. 
Hunka Jonas. 
Jackevičius Bronius, Juozo. 
Jakas Alfonsas, Mato. 
Jakomas Stasys, Stasio. 
Jakštas Ipolitas, Antano. 
Jakštys Tadas. Petro. 
Jakutauskas Jonas, Onos. 
Jančauskas Petras, Jurgio. 
Jančukas Vladas, Andriaus. 
Jankauskas Antanas, Jono. 
Jankauskas Matas, Mato. 
Jankevičius Petras, Juozo. 
Janušauskas Vytas, Anupro. 
Jasinskas Jonas, Liudviko. 
Jasinskas Steponas, Juozo. 
Jįaskonis Petras, Juozo. 
Jaskutis Mykolas, Antano. 
Jefimovas Charitonas, Alekso. 
Jendžejevskis Zigmas. 
Jendžejevskis Steponas. 
Jerimeiikis Jonas, Vosyliaus. 
Jeznis Pranas, Jurgio. 
Juknevičius Jonas, Stasio. 
Juodeika Viktoras, Antano. 
Juodsnukis Pranas, Jono. 
Jurlovas Feodotas, Sergiejaus. 
Justinavičius Jonas, Petro. 
Juškevičius Petras, Vinco. 
Juškevičius Leonaradas, Vinco. 
Kalauskas Jurgis, Jurgio. 
Kalesinskas Vitalius, Juozo. 
Kalėda Juozas, Felikso. 
Kalinovas Epifanas, Andriejaus 
Kapcevičius Adomas, Justo. 
Karalius Voldemaras, Prano. 
Karašauskas Jonas, Motiejaus. 

Karecius Juozas. 
Kasparas Stasys, Domo. 
Kasputis Juozas, Juozo. 
Raškauskas Bronius, Valerijo

no. ; 
Kašmarek Tadas. 
Kavalenko Iza j us, Timofe jaus. 
Kazlauskas Antanas, Kazio. 
Kazlauskas Stasys, Antano. 
Kazlauskas Petras. 
Kazlauskas Alfonsas, Vlado. 
Kazlauskas Gasperas, Miko. 
Kensinskas Eduardas. 
Keturakis Juozas, Antano 
Kibickis Jonas, Juozo. 
Kyga Vincas, Petro. 
Kielius Vincas, Vinco. 
Kisieliovas Vosylius, Tafimo.* 
Kizevičius Jonas. 
Kižvs Stasys, Vinco. 
Klebauskas Bronius, Adomo. 
Kleinovas Akiudinas, Eofasto. 
Klimas Jonas, Adomo. 
Klovas Povilas, Juozo. 
Kniukšta Jonas, Igno. 
Kochmanas Jonas. 
Koizeniauskas Mečys, Vinco. 
Kolakovskis Jonas. 
Kondratavičius Feliksas, I.iUdo. 
Kondrotas Jonas, Adomo. 
Konstantinavičius Vladas, Pet

ro. 
Korman Vosylius. 
Koreakas Jonas, Vaclovo. 
Kozeniauskas Petras, Kajetono. 
Kozeniauskas Ferdinandas, Ka

jetono. 
Krapovič Kazimieras. 
Kravčik Juozas. 
Krekvin Vosylius. 
Krivasčenko Kalinas Grigor. 
Križinskas Boleslavas, Jono. 
Krukauskas Henrikas, Kazio. 
Krnlinskas Jonas. 

Kubek Edfnundaa," 
Kubilius Pranas, Jokūbo. 
Kučinskas Antanas, Igne. 
Kučinskas Zigmas. 
Kuliežius Romualdas, Petro. 
Kulikauskas Mečys, Floriono. 
Kulvinskas Bronius, Leonn. 
Kumetaitis Antanas, Juozo. 
Kunickas -Stasys, Stasio^ , 
Kuzma Juozas, Juozo. 
Kuznetsov Mikas, FeodoTovič. 
Kvietkius Antanas, Povilo* • 
Labanauskas. Pranas, Juozo. 
Lagutenko Michall, Aleksio. 
Lapenas Juozas, Baltramiejaus. 
Laucius Adomas, Adomo. 
Laurinavičius .Juozas, Juczo. i 
Labušis Tadas, Vinco. 
Legencov Konradas. 
Lerkus Julius, Petro. 
Liaiigenskis Vladas, Antano. 
Likas-Linkevičius Maksimas, 

Liongino. 
Lipskis Petras, Stasio. 
Liubinas Stasys, Eduardo. 
Liubomskis Adomas. 
Liutkevičius Jonas, Juozo. 
Linkosevičius Adomas, Felikso. 
Lukošius 'Vincas, Eleonoros. 
Mackevičius Kazys, Mato. 
Malechov Dimitrijus, Mikalo

jaus. 
Malakovskis Vaclovas. 
Melčius Petras, Alekso. 
Maleckas Balys, Kazio. 
Malinovič Vlaslav, Henriko. 
Mamaitis Stasys, Karolio. 
Marcinkus Antanas, Jono. 
Marcinkus Petras, Jono. 
Mereckas' Teodoras, Keavero. • 
Markauskas Stasys, Stasio. 
Martinėnas Juozas, Antano. 
Martinkaitis Jurgis, Alekso. 
Masaitis Kazys, Magdės. 
Matukonis Kazys, Antano. 
Matuzonis Pątras, Emilės. 
Mažukaitis Vladas, Jono. 
Meslinas Aleksas, Jono. 
Mickus, Mackevičius Edvardas, 

Antano. 

Miglinas Jonas, Motiejaus. 
Mikuličius Jonas, Magdės. 
Mikutis Feliksas, Liudviko. , 
Milešius Aleksas, Jono. 
Milčarskis Vladas. 
Milius Adolfas, Prano. 
Minčiukas Jonas, Jono. 
Minkevičius Vytautas. 
Mitkus Antanas, Vinco. 
Mocka-Mockus Bronius, An

driaus. 
Montrimas Aleksas, Kazio. 
Morozas Antanas, Antano. 
Moševskis Petras, Stepono. 
Motiejūnas Juozas, Vytauto. 
Murauskas Justinas, Juozo. 
Muznikas Feliksas, Florijono. 
Nagrodskis Juozas, Julijono. 
Narkevičius Viktoras. 
Narukaitis Julius, Eduardo. 
Navickas Jonas, Jono. 
Noreika Jonas, Povilo. 
Norkus Pijus, Juozo. 
Norkūnas Antanas, Antano. 
Norvaiša Juozas, Juozo. 
Obelienius Bronius, Juozo^ 
Pacharevas Nikoforas, Dijaus. 
Paleckis Jonas, Juozo. 
Palubeckas Simas, Antano. 
Palauskas Česlovas, Antano. 
Pauliukonis Juozas, Antano. 
Pavlokas-Pavlickas, Jonas. 
Pečiukaitis Juozas, Simano. 
Petraitis Domininkas, Mato. 
Petraševskis Viktoras. 
Petrauskas Mikas, Prano. 
Petrauskas Kostas, Juozo. 
.Petrauskas Stasys, Antano. 
Petronis Antanas, Mykolo. 
Petrovskis Jurgis. 
Pinkauskas Pranas, Liudo. 
Piotrovieius Liudas, Prano. 

(Bus daugiau) 
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DABAR laikas užsirašyti 
dirva 1946 metams. 

f. «8 .* 

Patenkame bolševikams | nelaisvę 
!— Bolševikai eina nuo Šėtos! — staiga 

pranešė atbėgęs vienas sargybinis ir, jam vos 
tai tarus, pasipylė šūviai. 

Staiga užklupti mes sumišome ir nežinojo
me, ką daryti, šiaip taip susitvarkę, pradėjome 
atsišaudyti ir trauktis į Kėdainius. Bet, nelai-
meia musų kareiviai turėjo vos po penkis šovi
nius. O aš turėjau net du pilnus šovinynus (apie 
120 šovinių). Tad aš vienas šaudžiau į priešą 
ir grioviais šliaužėme atgal. Smarkiai bešau-
dant, mano šautuvas užsikimšo, ir aš negalė
jau šovinio išmesti. Tada šovinius išdalinau 
saviesiems ir raginau šaudyti į bolševikus. -

i— Tovarišči, nestrieJiaite! Ruki v verch!| 
(Draugai, nešaudykite! Rankas aukštyn!) —j 
staiga pasigirdo iš užpakalio bolševikų šauks
mai. Ir nors jie įsakė mums nešaudyti, bet 
patys į mus pyškina. Aš, būdamas beginklis, 
buvau priverstas pakelti rankas. Ir mano drau
gai, pristigę šovinių, taip pat iškėlė rankas. Vi
si penki patekome į nelaisvę. 

Vienas bolševikas tuojau man nutraukė 
diržą su šoviniais. Kiti, mušdami buožėmis, 
pradėjo mus vyti atgal, nes tuo metu likę užpa
kalyje musų draugai mus išvaduoti, atidengė 
smarkią ugnį. Bolševikai, pasistatę du kulkos
vaidžius, savo ruožtu taip smarkiai j juos šau
dė kad musų gelbėtojai nieko negalėjo padaryti. 

Dviem mano draugams bolševikai, imdami 
nelaisvėn, kardais smarkiai buvo sužaloję gal
vas. Visi buvome kruvini. 

Bėgte! — sušuko bolševikai. Mes, svei
ki, bėgome, o sužeistieji, negalėdami bėgti, dar 
daugiau gavo buožėmis. Ir taip bėgome ligi 
Aristavo bažnytkaimio, čia buvome suvaryti 

į vieną kambarį, kur bolševikai tuojau pamainė 
musų drabužius, — kas paėmė kelnes, kas batus, 
kas mundur^,J o mums atidavė savo suplyšusius 
daiktus. Sumainę drabužius ir susodinę į pa
stotes, nugabeno į Šėtą. čia buvome ištardyti. 
Po to nuvarė į smuklę ir davė arbatos bei cu
kraus, o duonos visai nedavė. Atsigėrę šilto 
vandens, sugulėme. Nors buvau išvargęs, bet 
miegas neėmė. Galvojau, kas bus rytoj. 

Mus gelbsti geraširdė žyde 

Išaušo Vasario mėn. 8 diena. Langai apša
lę. Ore didėlis šaltis ir puga. 

— Nu. tovarišči plienniki. Budete li čai 
pit? Sacharu niet i chlieba niet. Kak chotite. 
(Na, draugai belaisviai. Ar gersite arbatos? 
Cukraus nėra, ir duonos nėra. Kaip norite), 
— sako bolševikai. 

Smuklės savininkė, žydė, atnešė niums gerą 
gabalą duonos ir padalino. Paskui ji paprašė 
bolševikų kad leistų aptvarstyti sužeistuosius. 
Leido, žydė pašaukė felčerį, o šis tinkamai ap
tvarstė musų žaizdas. 

Atsidėkoję^ žydei už nuoširdumą, bolševikų 
raginami, išvykome į Ukmergę. Pavažiavę 5 
kilometrus, sustojome viename dvarelyje. Bol
ševikai užragino dvaro ponią išvirti arbatos, o 
mums tuojau įsakė atiduoti pinigus. 

— Jei geruoju neatiduosite, mes padarysi
me kratą ir atimsime, o už tai dar gausite ausų, 
— padžiugino mus bolševikai. 

Buvau mėginęs neduoti, tačiau* neturėda
mas kur jų paslėpti, atidaviau "geruoju". 

Atsigėrę be cukraus ir duonos šiltos arba

tos, išvažiavome į Ukmergę, kurią pasiekėme 
apie 14 valandą. 

Ukmergėje buvo labai daug bolševikų ka
riuomenės, kuri mus įvairiai pamėgdžiojo ir įžei
dinėjo. štabas įsakė mus padėti į kalėjimą. 

— O kur jusų pinigai ir daiktai? — pa
klausė kalėjimo prižiūrėtojas. ' 

Mums .atsakius kad paėmė palydovai, pri
žiūrėtojas atsisakė mus priimti į kalėjimą, kol 
jam nebus perduoti pinigai. 

— Ach vy svoloči! Ne rady, čto vy ješčio 
živy ostalis. Zachotieli deneg! (O jus šun
snukiai! Nesidžiaugiate kad gyvi likote. Dar 
pinigų 'Užsimanėte!). •r-sjškoliojo .iftu& musų pa
lydovai. 

Mes, manydami kad tie patys palydovai ir 
toliau mus varys, pasakėme jiems duoti tiek, 
kiek jie nori, ir bus mums gana. Visų pinigų 
pareikalauti bijojome kad paskui neatkeršytų. 

Prižiūrėtojas, priėmęs pinigus, užrašė juos 
į knygą ir uždarė mus į vieną kamerą. Buvome 
jau beveik apsipratę su aplinka, bet atėjęs ka
lėjimo viršininkas įsakė mus išskirstyti po vie
ną į atskiras kameras' su kitais nusikaltėliais 
kad mes nesusikalbėtume. y" " 

Aš papuoliau į vagių gaują.. Ir ko, aš .ten 
neprisiklausiau! Ypač jie mėgo gąsdinti vieną 
apysenį kalinį, kad jam tardydami deginsią 
karšta geležimi kojų padus, o paskui imsią ir 
sušaudysią. Senis buvo vedęs jaunutę žmoną, 
kuri ji ir įklampino į,bėdą. • . ... 

Vasario mėn. 9 d. rytą sužvangėjo musų 
kameros duryse raktai. Gavome po pusę svaro 
vienų ašakų duonos ir arbatos be cukraus; 

(Bus daugiau) 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

YOU BORROW TO BUY A H0m 
GET OUR 

LOW. RATES AND 
HELPFUL TERMS 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

ši visa eilė Dirviečių prisi
ėjo su savo parama Dirvos 
palaikymui, prisiųsdami prie
do virš reguliarės $2 metinės 
prenumeratos: 

Po $3.00 prisiuntė šie: 

Mike Kudzius,, Cleveland. 
Juozas Pečiulis, Clevelar$. 
F. Mudrauskas, Cleveland. 
A. Pielikis, Cleveland. 
C, Sanders, iš Hagaman, N.y. 
Juozas Ivanauskas, Philadel

phia, Pa. 
ĮB. Ivaškevičienė, Montreal, Ka

nadoj. 
Jonas Valukas, Van Dyke, 

Mich. 
S. Ambrasas, Amsterdam, N.Y. 
Mrs. K. Chutela, Albion, Pa. 
Jonas Veževičius, Scranton, Pa. 
D. B. Brazis, Detroit, Mich. 
Frank Gribowskas, Imlay City, 

Mich. 
J. Rokas, Akron, Ohio. 
Kazys Krauciunas, New York. 
Ant. Kunsaitis, Waterbury, Ct. 
Ant. Tvaranavičius, Philadel

phia, Pa. 
Mathew Dylis, 'Utica, N. Y. 
Mrs. Albina Draugunas, Balti

more, Md. 
George Vasilauskas, New Bri

tain, Conn. 
James F. Marks, Detroit, Mich. 
Mrs. Victoria Elzberg, Nauga-

tuck, Conn. 
P. Vencunaa, Colenian, Alta., 

Kanada. 
L. B. Klubas, Steubenville, O. 
Petras Steponavičius, Waterbu

ry, Conn. 
P. Kazakevičius, Inkerman, Pa. 
Frank K. Bartkus, Mullens, 

W. Va. 
J. M. Kudzius, Detroit, Mich. 
Katrina Zorskienė, Cleveland. 
Joe Ragazinskas, Herrin, 111. 
Charles Baubles, Akron, O. 
J. Laurinaitis, Detroit, Mich. 
Ambrose Kizis, Detroit, Mich. 
Marcela Jokūbaitis, Waterbu

ry, Conn. 
R. šiaučiunas, Greenport, N.Y. 
įPrank Žilinskas, Amsterdam, 

N. Y.-
Anna Malinauskas, Greenport, 

N. Y. 
Andrew Kulak, Bridgeport, Ct. 
John Laukaitis, Cambridge. 

Mass. - •• ' • i; 

Mrs. Tccla Tjrniclt, Oyster B*y, 
N.. Y. 

Jos. Raymond, Branford, Ct. 
John Misunas, Gary, Ind. , 
Edw. Petrauskas, Bellevilfe, 

"N. J. 
Charles Bągdpjn, Shąmokin, Pa. 
Mrs. K. Litvinas, Kearny, N.J. 
Joseph B. Gailius, So. Boston, 

Mass. 
Leokadie Dambrauskas, Į£$-

den, N. J. 
F. Rogers, Pittsburgh, Pa. 
Juozas Sziuszel, Detroit, Mich. 
A. Kozentis, Detroit, Mich. 
John F. Baltramaitis, Brook

lyn, N. Y. 
George Lapinską*, Worcester, 

Mass. 
Jieva Daniliene, Worcester, 

Mass. 
Anton Aitches, Granville, 111. 
Bronius Aleknavičius, Baltimo

re, Md. 
Leon Grabliauskae, New Bri

tain, Conn. 
J. Kulunąs, Brighton, Mass. 
Ona židanavičiutė, Amster

dam, N. Y. 
Jos. Matulonis, Fleming, N.J. 
į. Šukys, East Orwell, Ohio. 
J. S. Walukonis, Muskegon, 

Mich. V 
K. Demikis, New iBritain, Gt. 
S. Telksnis, Cleveland. 
J. A. Urbonas, Dayton, Ohio. 
V. Mačiulis, Cleveland. 

Klem. ir Elena Urfošaičiai, Cle-
valand, dovanojo $10 Dirvos 
parėmimui. 

Dr. S. Biežis, Chicago, 111., ni
kėjo $10 ųž du metu. 

Mrs. Laura Kata, Lorain, Ohio 
mokėjo $4. 

Anne R. Anderson, Cleveland, 
mokėjo $5 už du metus. 

A. J. Kudzius, Detroit, mokė
jo $4. 

Joe Šnipas St. Louis, Mo., mo
kėjo $2,50. 

J. Lincevičius, Cleveland, pri
davė $1 dovanų. 

John G. Polter, Cleveland, mo
kėjo $5 už metus. 

C. Stepanauskas, Detroit, Mielių 
J. Mackswith, Londonas, Ang 

lija, $7.00 už du metus. 
S. Bulota, New Phila.t Pa. 

mokėjo $5 už metu*. 

DIRVA 

BROOKLYN, N. Y. 

MILIJONAS 73 TUKSTAN- j 
ČIAI DOLARIŲ 

s 

Netoli jau keturi metai kaip 
Japonija, Vokietija ir kitos ša-., 
lys paskelbė Amerikai karą., 
Tai buvo ilgi, vargingi metai, 
ne ti}c kariams, Amerikos vi
suomenei, bet įr Amerikos Lie
tuviams. : 

Antras Pasaulinis Karas bu
vo laimėtas ne tik ginklais, šo
viniais, kareivių gyvybėmis, 
kurių tarpe yra tūkstančiai 
Lietuvių, palikę ilsėtis tolimo
se šalyse amžinau. 

Karą laimėti ir sutrumpinti, 
sužeistų karių gyvybę išgelbė
ti, prisidėjo Amerikos visuome
nė ir Amerikos Lietuviai. Pa
raginti Prezidento Hoosevelto, 
Lietuviai smarkiai sukruto ir 
gausiai pirko karo bonus, ži
nodami kad Amerika kariauja 
už demokratinius idealus, už 
visų tautų laisvę, jų tarpe ir 
už Lietuvos laisvę. 

Susidarę Lietuviu komitetai 
pardavė milijonų aolarių ver
tės karo bonų, jų tarpe ir ge
rai žinomas Brooklyno Lietu
vių visuomenės veikėjas, Lie
tuvių Radio Draugijos direkto
rius, ilgametis Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos narys, Juozas Gin-
kus, smarkiai pasidarbavo, per 
tuos karo metus. 

Juozas Ginkus vienas parda
vė karo bonų už $1,073,000. Jo 
darbą įvertino Lietuviai pirk
dami per jį karo bonus, įver
tino ir Amerika. Baigiantis 6-
tai karo paskolai, J. Ginkui bu
vo suteikta Lt. General laips
nis. 

Pasibaigus 7-tai karo pasko
lai. United States Treasury De
partment War Finance Com
mittee for New York suteikė 
Juozui Ginkui Generolo laipsnį, 
Blue Star Brigade of New 
York County. 

Garbė Amerikos Lietuviams 
turėti tokį darbštų patriotą. 

Veteranas. 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI TROKŠTA 
SAVOS SPAUDOJ 

BALF Skelbia ICnygų Vajų ^PraŠo $udovanoti 
jRabėgeliams Lietuviams Knygf^ 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.00. Priduokit 

Cleveland 3, Ohio| gatavai parašytą. 
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PRADEDANT NUO DABAR: 
Musu Biznio Offisas Užsidarys 
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KNYGŲ VAJUS LIETUVIAMS 
PABĖGĖLIAMS 

Nuo senų laikų Lietuvis sie
kė mokslo, šviesos, kulturos. 
Knyga jam buvo brangus tur
tas, išminties ir mokslo šalti-j 
nis. Lietuvio kaimiečio svajo
nė buvo savo sunų ir dukterį 
išleisti į mokslą, atkelti jam 
vartus į kulturos lobynus. 

Tą Lietuvio žengimą į švie
są skaudžiai suardė ką tik pa
sibaigęs karas. Ypač sunkioje 
padėtyje šiuo Atžvilgiu yra Lie
tuviai pabėgėliai Vakarų Eu
ropoje. Bet jie rankų nenulei
do. Kad jaunieji Lietuviai ne
liktų be mokslo, Lietuvos trem
tiniai pradėjo organizuoti mok
slo Įstaigas. * Dabar Vokieti
joje jie jau turi penkiasdešimt 
vaikų darželių, šimtą pradžios 
mokyklų, dešimt gimnazijų, eilę 
liaudies universitetų ir kitokių 
švietimo organizacijų. 

PAUfiGĖLIŲ BALSAS 
Mokant vaikus, reikia Lietu

viškų knygų, vadovėlių. Šią 
spragą ypač opiai jaučia Lie
tuvių vadai Vakarų Europoje. 
Vienas jų rašo laišką į Ameri
ką: "Vokietijoj yra daug įvai
raus jaunimo, yra mažų, prad
žios mokyklos amžiaus vaikų. 
Tai ar negalima butų jiems pa
daryti keletą vadovėlių, elemen
torių ar šiaip chrestomatinio 
pobūdžio knygelių, kad butų iš 
ko juos Lietuviškai pamokyti. 
Tai labai opus ir skaudus rei
kalas. ... Reikia visais budais 
gelbėti jaunimas ir jis palaiky
ti." ; 

šiuo metu vienas iš svarbių
jų darbų yra parūpinti tų kny
gų Lietuviams moksleiviams 
Vakarų Europoje. Tačiau ir 
suaugę pasigenda Lietuviško 
rašto, savos knygos ir laikraš
čio. Išblaškyti po visus kraš
tus, dažnai jie savo laiškuose 
į Amerikos Lietuvius j>irmiau 
paprašo ne duonos ir ne drabu
žių, bet Lietuviškos knygos. 

Toki prašymo balsai ateina 
iš visur kur tik yra Lietuvių: 
iš Vokietijos, Austrijos, Itali
jos, Šveicarijos, Prancūzijos, ir 
Švedijos ir Norvegijos ir kitur. 

Atskirti nuo savo tėvynės, 
nuo savo žemės ir s#dybų, nuo 
savo ir mylimų asmenų, tie 
žmonės bent knygos lapuose 
trokšta gryžti prie savo šalies 
upių, girių, laukų ir žmonių, 
kaip juos yra apdaiiiave garsus 

Lietuvos poetai ijr pąvaizdavę 
jos pasakotojai. 

NAUJA DARBO DIRVA 
Tat prieš visus laisvėje esan

čius Lietuvius iškyla nauja 
darbo dirva: suteikti knygų 
Lietuviams Vakarų Europoje — 
tiek moksleiviams, tiek suau
gusiems kad jie turėtų iš ko 
šviestis, dainas dainuoti, savo 
tėvų pasakas pasiskaityti ir 
bent iš knygos lapų tuo tarpu 
išvysti Lietuvą gražią, skais
čią, garbingą ir sykiu tiek daug 
iškentėjusią. 

Imkimės darbo, nieko ne
laukdami. Niekas kitas už muš 
jo neatliks; tai kiekvieno Lietu
vio uždavinys — nunešti švie
sos, Lietuviškos knygos mūsų 
broliams ir seserims, ištrėmime 
vargo dalią bevargstantiems. 

Bendras Amerikos Lietuvių 
Šalpos Fondas, šalia medžiagi
nio rūpinimosi tremtiniais, ima
si šios naujos pareigos ir — 
skelbia Knygos Vajų Lietuvių 
Pabėgėlių Reikalui. 

Lietuviui pabėgėliui kiekvie
na savo knyga bus džiaugsmo 
ir paguodos šaltinis. 

REIKALINGOS KNYGOS 
;Bet norime pabrėžti, ko pir

moje vietoje reikia: aukokite 
visus Lietuviškus mokyklų va
dovėlius, kaip skaitymų kny-

I gas, elementorius, priešmoky
klinių vaikų paveiksluotas kny
geles, gramatikas, matematikos 
vadovėlius, istorijos, literatūros 
knygas, Lietuvių klasikus, kaip 
Duonelaitį, Daukantą, Valančių, 
žemaitę, Baranauską, Maironį, 
Pečkauskaitę, Vienuolį, Krėvę 
ir kitus. 

Aukokite pasiskaitymų kny
gas, apysakas, poezijos, dainų 
rinkinius, o taip pat ir tikybinę, 
literatūrą. Prie jų pridėkite 
maldaknyges kad Lietuvis kata
likas turėtų iš ko garbinti Die
vą savo tėvų kalba. 

Jei kas turėtų rimtų žurnalų 
kaip "židinio", "Naujosios Ro
muvos" ir kitų, arba Lietuviš
kos Enciklopedijos, — visa tai 
butų brangi dovana Lietuviams 
Vakarų Europoje. 

Lietuvių kalba paskutiniais 
ęietais buvo labai ištobulinta. 
Todėl šių laikų Lietuviams jau 
netiks knygos rašytos menka, 
pasenusia kalba: duokite savo 
broliui gerą knygą, bet ne ko
kią bevertę brošiūrėlę. Pase-

KARO NUKENTĖJUSIU ŠELPIMAS 

Europos karo nukentėjusių 
žmonių didžiausias priešas da
bar liko alkis, šaltis ir ligos. 

Sunaikinti namai ir suardy
ta transportacija prisideda prie 
pasunkinimo tų nelaimingų ka
ro nualintų žmonių Europoje, 
Kinijoje ir Filipinuose. 

Suteikimui jiems pagalbos, 
Clevelande nustatyta surinkti 
$6,000,000 per Victory . Cam
paign didžiojo War Chest, pra
dedant Spalių 15. 

Šiais pinigais bus išlaikoma 

eilė vietinių įstaigų sujungtų 
su Community Fund. 

War Chest, operuojama per 
Community Fund, yra vienati
nė įstaiga šioje srityje atsto
vaujanti National War Fund, 
kuris rūpinasi teikimu pagal
bos užsienyje karo nukentėju
siems. šymet kaip ir pernai 
rudenį, iš War Chest dalis au
kų eis Lietuvių karo pabėgėlių 
šelpimui per BALF. 

Victory Campaign š| rudenį 
pradedamas anksčiau fiegu ki
tais metais. 

nusi, bevertė knygpalaikė Lie
tuvio nepaguos, jo dvasios ne
atgaivins ir nepakels. Tai gali 
padaryti tik gera knyga, nors 
jos paviršius jau butų ir aptrin
tas. Svarbu gražus, gilus^ tu
rinys, mintys, o ne apdarai. 

IŠGIRSKITE BALSĄ! 
ttgirskite pabėgėlių Lietuvių 

balsą: duokite jiems knygų. 
Peržiūrėkite savo skrynias, 
lentynas ir meskit akį į palėję 
gal ten yra užmestų gerų raš
tų. Tegul jie ten nedulkėja ir 
nedulyja, nes jie labai, labai rei
kalingi tūkstančiams Lietuvių. 

Paskiri asmenys, mokyklos, 
draugijos, organizacijos, para
pijos — visi kaip vienas Į švie
sos talką: rinkite knygas, au
kokite jas ir kuo greičiausiai 
siuskite į Bendrąjį Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondą, kuris 
jas tuoj pristatys Lietuviams 
Europoje. • 

Jei kas turėtų ar žinotų ką 
turint didesni kieki bet kurios 
knygos, malonėkite pranešti — 
gal bus galima susitarti tas 
knygas nupirkt. 

šis Lietuviškos knygos vajus 
skelbiamas nuo Spalių 1 d. Vi-
tfs Lietuviams tremtiniams 
skiriamas knygas prašome sių
sti tokiu adresu: 

United Lithuanian Relef 
Warehouse — 101 Grand St. 

Brooklyn, 11, N. Y. 
Visiems Lietuviškos knygos 

aukotojams iš anksto reiškia
me nuoširdžiausios padėkos žo
džius. 

BALF VALDYBA 
19 W. 44 St. New York 18, N.Y. 

•VABALAI ir kirmėlės su
daro du trečdaliu maisto prės
kų vandenų žuvims ir apie 
trečdali paukščiams. 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CD'S Bas  

MERGAIČIŲ POPULIARUS 

Pea-Coats 
1^1 i 

šis StyUufe-
Mėgiamag 
Rudenį ir Žiemą! 

m 

i  

Kiekviena mergaitė norį pea jacket#! 
Jie labai gerai išrodo ir "trražųs d§v§ti. 
šra šilti vilnoniai (70% perdirbtos, 
30% antinės) — reguliario styliaus 
—dvieiliu priešakiu su dideliu, apsau
giniu kalnierium ir dviem patogiais 
šoniniais kišeniais. Inkaro guzikąis. 
Navy blue, žinoma, mieros 12 iki 16. 
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I'aiknn Swraters 
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Gražus, priešakyj susegami ?wea-
teriai spalvingų dviejų-tonų kom-
bnacijose. Mieros 28 iki 3(>. 
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(  i - tORPUROY JACKETAl 
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Berniukams Hockmeyer ''Tweeduroy" corduroy žakie-
tai su pilnu zipperįu priešakyje. Pilnu pamušalu prie-
dinei šilumai. Piilcliu kalnierium, *u > -|pt ran
kovių *ir apačioje. Mieros 8 iki 20. • 

Hockmeyer "Tweeduroy" 
VAIKAMS COAT SETAI 

Praktiškų^ šiltų Medžiagų! 

Dvieiliu priešakiu švarkai, su pamušalų^ 
.pritaikytos zipper blauzdos. Mėgiamosl 
spalvose, ir navy btoe,. Mieros t iki 4. 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

LIETUVIŲ ŠELPIMUI 
TEKS $9,800 

"• Spaliu 15 pradedamas Victo
ry Campaign, War Chest va
jus Didžiajame Clevelande, t£-
sis tik dešimts dienų, bet jo 
laikotarpiu numanyta sukelti 
šešių milijonų dolarių suma. 

Švmet, kaip ir pernai, iš šių 
Bukų Lietuvių Bendram Fondui 
teks $9,800, jeigu pilna kvota 
bus surinkta. 

Šymet jau nėra Rusų, Britų 
ir t)anu fondams skiriamų su
mų, bet pasilieka dar eilės tau
tų fondai, kurios nuo karo nu
kentėjusios: Lenkų, Holandų, 
Graikų, Belgų, Prancūzų, Ju
goslavų, Kinų, Italų, Čekoslo-
vakų ir Lietuvių. 

Be to, ineina sumos šelpimui 
karo nukentėjusių Europos vai
kų, iš tos sumos gal teks ir 
Lietuviams. 

gerieji Lietuviai, duokit sa
vi tiuką gausiai kada pas jus 
ateis į namus, j biznio vietą ar 
darbe prašys aukoti j Victory 
War Chest, nes tuomi parem-
sit savo fcrolius-seseris, karo 
nuskriaustus. 

Lankėsi BALF Pirmi
ninkas iš New Yorko 
Spalių 4 Clevelande apsilan-

lankė BALF pirmininkas Kun. 
Pr. Končius, pasitarti su vietos 
BALF trijų skyrių valdybomis 
ir veikėjais. Susirinkimas bu
vo pas pp. Amšiejus, ant Neff 
Road. Dalyvavo tautiniai ir 
katalikų veikėjai ir atsilankė 
klebonai Kun. Vilkutaitis ir 
Kuri. Angelaitis. 

Svečias papasakojo apie fon
do veiklą, apie rūpinimąsi Lie
tuvos pabėgėlių šelpimu ir ko 
pageidauja iš ' Clevelandiečių 
padidinimui čia veiklos. 

BALF skyrių valdybų narės 
po pasikalbėjimo patiekė daly
viams užkandžių. 

Kadangi Kun. Dr. Končius 
turėjo skubiai išvažiuoti paspė
ti i traukini ir nespėjo su vi
sais atsisveikinti, per p. Am-
šiejų dėkoja dalyviams už at
silankymą ir svetingumą. 

Gryžo Dainininkas 
Jonas Urbonas 

$15.00 LIETUVOS 
VADAVIMUI 

Kazys Leimonas, Brothers 
Cafe savininkas, 1603 E. 79th 
St., per Aleką Banį paaukojo 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai $15, 
parėmimui jos darbų. 

K. Leimonas yra buvęs Lie
tuvoje, ją matė gražiai progre
suojančią, ir nori kad ji vėl at
gautų savo nepriklausomybę. 

VAŽINĖJIMAI 
Mūsų žinomas komikas-daini-

ninkas Petras Luiza išvažiavo 
toliausia negu kas kitas pasta
ru laiku važinėjo: jo kompani
ja išsiuntė ji net į Mexico Ci
ty, Meksikoje, specialiu reika
lu, kur Petras prabus bent tris 
mėnesius. Ten jis be savo biz
nio reikalų, sako išmoks Meksi-
koniškai-Ispaniškai dainuoti ir 
sugryžęs Clevelandieeiams pa
dainuos. 

Jis išskrido lėktuvu ir jau 
randasi savo paskyrimo vietoj. 

Marcelinas Žitkus savo kom
panijos tapo pasiųstas tūlam 
laikui specialiais reikalais j 
New Jersey valstiją. 

Ona Karpienė, Ona Williams 
ir Helen Weber automobiliu iš
važiavo j Boston. Mass., daly
vauti Onos Williams dukters 
vestuvėse. Jos vėliau aplankys 
New Y orką. 

DĖKOJA DETROITIEčIAMS 
Elena Urbšaitienė su drauge 

Mare Mason buvo nuvažiavu
sios i Detroitą pasisvečiuoti. 
Turėjo gerą laiką, ir šiuomi dė
koja Mr. ir Mrs. Chas. Rakau
skams, už gražų priėmimą sa
vo puikioje užeigoje. Atsidė
kodama p. LTrbšaitiene išrašė 
Rakauskams visiems metams 
Dirvą. Rakauskų užeiga vadi
nasi Charlie's Bar, antrašu 
1503 Springwells. 

Taipgi dėkoja kitiems Lietu
viams už draugingumą, kuriuos 
ten susipažino: pp. Barkaus
kams, pp. Met rick, pp. Valai-
čiams, pp. Pranskams. 

PAJIEŠKAU savo brolį Vla
dą Zigmantą, sunų Jono, gy
vena Clevelande. Kreiptis į 
Dirvos redakciją. 

PAJIEŠKAU Antaną, Juozą 
ir Jona Vaičiunus, kurie 40-50 
metų kaip gyvena Clevelande. 
Visi Troškūnų m. Aš esu Ur
šulės Vaičiūnaitės - Karkienės 
sunus. Jono žmona yra kilus 
iš Janaukos v., Marijampolės 
apsk. 

Jonas Karka 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

SENATORIUS HUFFMAN 
Gub. Lausche paskyrė James 

W. Huffman, Demokratą, už
pildyti Senatoriaus Harold H. 
Burton vietą, kuris paskirtas 
Aukščiausiojo Teismo nariu. 

NUŽUDĖ ŠEIMĄ 
Tūlas Chester Kolladziej, 36 

m. amžiaus, 6864 Broadway, 
nužudė savo žmoną ir du vai
kučius. Jie rasta sumušti ir 
subadyti jų buto virtuvėje. 

Kolladziej del nesveiko proto 
fetivo paimtas j ligoninę, bet jo 
žmona išreikalavo paliuosuoti 
jį penkios savaitės atgal. 

Kelis 'metus ištarnavęs Dė
dei Šamui, pagaliau grvžo Cle
velandiečių mylimas daininin
kas tenoras Jonas Urbonas. Jis 
buvo atsilankęs Dirvos redakci
joje. papasakoti savo jspudžius 
ir paplanuoti apie ateinančius 
darbus. Galime pranešti kad 
jau beveik sutarta parengti 
koncertas, kuriame Jonas pasi
žadėjo mums dainuoti. 

Kariuomenėn patekęs jis ne
trukus buvo perkeltas Angli-
jon, tarnavo kareivių linksmi-
nimo dalyje. Kai Amerikiečiai 
Įsiveržė Prancuzijon, paskui ir 
Vokietijon, jis ir ten dalyvavo 
prie fronto per didžiausius mu-
šius. Dabar, Vokietijoje buvo 
suėjęs pabėgėlių Lietuvių, su
sipažino su eile žymių Lietuvos 
žmonių, kuriuos likimas išstū
mė iš jų tėvynės. 

Jono Urbono motina gyvena 
Škotijoje, taigi jis ją dažnai 
aplankydavo ir dabar išrūpino 
dokumentus partraukimui jos 
Į Clevelandą. Čia gyvena jos 
sesuo. 

Jonas žada apsigyventi kur 
apie Chicagą. 

M I R I M A I  
PRANAS LIUTKŪS, 55 metų, 

nuo-11805 Shadeland avenue, 
mirė Spalių 10, pašarvotas Del
ia Jakubs Funeral Home, laido
jamas šeštadienį, Spalių 13 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
9:30 vai. ryto šv. Jurgio baž
nyčioje. 

Liko žmona, Minnie^ sunus 
Pranas U. S. Armijoje, duktė 
Mrs. F. Burns, ir sesuo, Mrs. 
N. Lukošius, Detroit, Mich. 

OPEROS PRASIDĖJO 
The San Carlo Opera Com

pany pradėjo operų perstaty
mą trečiadienį Cleveland Music 
Hall, su "Lą Traviata", daly
vaujant didelei miniai. Spal
vinga "Carmen" taipgi persta
tyta žymiu pasisekimu. 

Seka dar šios operos kurias 
galite matyti: 

Penktadienio vak., Spalių 12 
— "Cavalleria Rusticana" ir 
"Pagliacci". 

šeštadienį po pietų statoma 
Puccini's garsi opera "Madame 
Butterfly". 

šeštadienio vakare — visų 
mėgiama "II Trovatore". 

Sekmadieni po pietų — po-
puliariška "Faust", o sekma
dienio vakare "Aida". 

Kitą savaitę, penktadienio 
vakare, Spalių 19 — Leonide 
Massine ir jo baletas perstatys 
40 pažymiausių dalių iš garsių 
baletų, "Ballet Russe High
lights". To paties baleto per
statymai bus šeštadienj ir sek
madienį du perstatymai. 

•  > !  

Li thuanian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 44M 

Russian Rule in Baltic Area American Heroes 

TRIBUNE WRITER BARĘS 
RED REPRESSION OF 

LIBERTY 

(From The Chicago I&įly 
- „ Tribune) 

IŠVYKSTA FLOR1DON 
Andrius Urbšaitis pardavė 

savo plaukų kirpyklą, kurią il
gus metus laikė "Lietuviškame 
skvere" ir su žmona išvažiuo
ja apsigyventi Floridoje. 

DEL ILG;0 ir didelio lietaus 
sakoma kad šį rudenį Cuyaho
ga apskrityje kornų sumažės 
25 nuoš. Ūkininkai turi ma
žai pagalbos ir negali nurink
ti derlių net kada pasitaiko pa-
gada. 

Šalnos sugadino dalį pupų ir 
nekuriu daržovių. 

THANKSGIVING LAPK. 22 
Gubernatorius Lausche ofi

cialiai paskelbė Padėkos Dieną 
Lapkričio 22, kaip paskelbta 
oficialiai iš Washingtono. Tai 
"bus ketvirtas ketvirtadienis, o 
ne paskutinis, nes šymet Lap
kritis turi penkis ketvirtadie
nius. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 

lankys jus ištisą pusmeti. 

FOR RENT 
Išsinuomoja 5 kambariai su 

maudyne, viršuje, dviem suau
gusiems asmenims. Neft' Rd. 
ir E. 185th St. apielinkėje. 

J. Pečiulis IV. 3956 
18609 Kewanee Ave. 

PARSIDUODA 
Geras 2 šeimų namas, 5-5 kam

bariai, 1185 E. 112 St. Gali
ma tuoj užimti. A-l stovyje. 
$7900. Telef. GL 8055. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

PĖKŠČIŲJV SAUGOS 
SAVAITĖ 

May oro proklamacija, Pe'ks-
čiųjų Saugos Savaitė bus nuo 
Spalių 14 iki 20. Specialis dė
mesys bus kreipiamas į pavo
jų ėjimo per gatvę bent kur 
sugalvojus, nesilaikant nužy
mėtų vietų nei signalų. 

Pėksčiųjų sužeidimai ir už
mušimai gatvėse yra tiesiogi
nė neatsargaus vaikščiojimo 
papročių pasekmė. Dauguma 
mirtinų suvažinėjimų šymet iš
tiko pėkstiems kurie neatsar
giai ėjo skersai gatvę. 

Šis neatsargus ėjimas sker
sai gatvę pasitaiko daugiausia 
paskutiniuose metų mėnesiuo-
sė. Praeities rekordai parodo 
kad Spalių, Lapkričio ir Gruo
džio mėnesiai yra pražūtingiau
si. Trumpesnė diena, blogas 
oras ir skubėjimas yra svar
biausios priežastys pėksčiųjų 
nelaimių gatvėse. 

Išvengimui patekimo į nelai
mę gatvėje šiais kritiškais mė
nesiais turit atminti štai ką— 
VAIKŠČIOKIT ATSARGIAI ir 
apsižiurėkit kur einat. Geriau
sia eiti skersai gatvę taip at
sargiai kaip kad nuo to pr£ 
klausytų jusų gyvybė. Nes tik' 
gumoje taip yra. 

Cleveland Police Dept. 

UŽMUŠTA 70 
Su Spalių 19 diena šymet 

trafiko nelaimėse Clevelande 
užmušta 70 asmenų. Pernai 
per tiek pat laiko užmuštų bu
vo 62. 

POLICIJOS viršininkas Ma-
towitz po dviejų savaičių su
spendavimo iš pareigų, tapo iš
teisintas ir gryžo į savo vietą. 
Jis paskelbė tęs kovą su gem-
blerystėmis. ' 

By Hal Foust 
STOCKHOLM, Sweden, Oct. 

3 — Finland, promised indepen
dence under its armistice terms 
with Russia and Great Britain, 
is being crushed by the soviet 
boot. It is being ^Russified as 
systematically as Estonia, Lat
via and Lithuania were com-
munized, 

Two weeks' investigation in 
Finland found the Reds dic
tating to schools, labor unions, 
industry, and the government. 
Finnish Communists, trained in 
Moscow, lead the reorganized 
Finnish police in cooperation 
with the soviet secret police. 
The Finnish army, at Russian 
order, is turning its guns in a 
new direction—toward the west. 

Two weeks' inquiry uncover
ed reports of wholesale depor
tations and enslavement of oth
er Baltic peoples. Information 
on these points was limited to 
letters smuggled thru Stalin's 
tight censorship and to inter
views with a few who have es
caped from inside the wall of 
bayonets which surrounds Sta
lin's newly won territory. 

Red Heads Censorship 
This series of articles is be

ing written from outside Fin
land for several reasons. Fin
nish censorship is headed by 
a Communist member of the 
cabinet, Y. K. Leinoj whose 
father-in-law Otto Kuusinen, 
was general secretary of the 
Comintern when it openly ad
vocated world revolution. And 
some of my informants in
sisted that I should be outside 
Finland T|before writing. They 
feared I might be arrested and 
forced or tracked into identify
ing them. 

Nameless news is another of 
the handicaps in reporting Sta
lin's activities in the Baltic. 
His division of families into re
motely separated labor camps, 
enforced migrations and diffu
sion of whole peoples thruout 
his vast domain, the soviet's 
award of power and authority 
to its ideological followers for 
betraying their nationals — all 
these factors make the gather
ing of facts difficult. 

Patriots called "Fascists" 
Those I have talked to in

clude former public officals at 
one time respected as patriots 
but now denounced as fascists. 
They include writers, lawyers, 
professors, merchants, and in
dustrials who likewise are call
ed "fascist" in the Helsinki ra-
djcal press, an application of 
this term to those who oppose 
communism. 

Witnesses also include Ameri
cans, British, and other foreig
ners of many years' residence 
in Finland. Some of them may 
be suspected of prejudices for 
and against Russia, founded on 
business, political, or family 
connections. But they told of 
different personal experiences 
which, even with many grains 
of salt, add up to a convincing 
picture. 

Guileless Witnesses. Too 
Many witnesses are beyond 

suspicion of guile—an old farm

er, a young wffe at another 
farm, and woodsmen and farm
ers interviewed in forests and 
fields during a cross-country 
hike while carrying a shotgun 
behind a pair of rabbit hounds. 

Three excursions were taken 
from Helsinki to learn of pub
lic opinion in the hinterland. 
The national capital is full of 
propagandists and counter pro
pagandists. Red espionage, and 
counter or national espionage 
is prevalent. It was found 
that Finnish villagers and rus
tics fear Russia as much as 
the urbanites, and have their 
own stories to substantiate all 
their fears. 

These articles aim, while pro
tecting the identities of the 
witnesses to Russia's Baltic 
policies, to give readers a 
chance' to form opinions inde
pendent of this correspon
dents. 

Reds Rule PoWee 
The Finnish national police 

force has become as dreaded in 
Finland as was the czar's Che-
ka or the bolsheviks' OGPU in 
Russia. Finns unsympathetic 
to communism charge that 
their native constabulary has 
actually become a branch Red 
enforcement agency, taking or
ders from Moscow and follow
ing the heavy fisted tactics of 
the Russian police before and 
after dethronement of the czar. 

Reliable sources reported in 
Helsinki that membership in 
the Communist party now is 
a requisite to membership in 
the reorganized police. 

by WOODY COWAN 

I 

VOCD 

PARACHUTE Infantry Sgt. Ray E. Eubanks, La Grange, N. C, awarded 

a Medal of Honor posthumously, died after clubbing to death 4 Japs with 
|iis rifle in a machine gun and mortar nest. Going to the relief of a platoon 
isolated by the enemy in Dutch New Guinea, he crawled to the Nips posi
tion, was wounded and his rifle crippled, but charged in, swinging. After a 
thot dropped Eubanks, his squad killed 45 and effected the relief. War 
Bonds help equip such heroes. U. S. Treasury Dtpartm»*$ 

force was said to number about 
300 with 2,C00 unofficial agents 
as collaborators in making Fin
land safe for the Red flag. Also 
they are aided by the OGPU 
operating under cover. 

High posts in the constabu
lary have been awarded to the 
Finns who acted in war time 

The main difference is that 
Finland lost its war against 
Russia whereas Norway, as an 
allied nation, won its war again 
Germany. 

Real Head is Commwtkt 
The nominal head of the na

tional police is Otto Brusiin, a 
young lawyer heretofore inac-

against their own government į tįve in politics. The actual 
in favor of Stalin's internation- j cpmmander is said to be Aimo 
alism, much as Quisling work
ed for Hitler internationalism 
against- the foreign policy of 

The the Norwegian government. 

D ABA R JAU PARDUODAMI TAYLOR'S 

RUDENINIS OPERŲ FESTIVALAS 

iar.Ni m iaiild upeiu co. 
Su Svečiais Artistais iš Metropolitan ir Chicago 

Milanov, Ivipnis, Morelli ir kitais 
Music Hall, Public Auditorium 

CAVALLERIA RUSTICANA 
paminėjimui Pietro IMascogni, ir 

I PAGLIACCI (Columbus Dienoje) Spalių 12—Vakare 
MADAME BUTTERFLY Spalių 13— Po pietų 
IL TROVATORE Spalių 13—Vakare 
FAUST Spaliu 14—Po pietų 
AIDA ... v. Sptlių 14—Vakare 

Kainos $1.20, $1.80, $2.40, $3, $3.00. Boxes $4.20. Tax Inc. 
FALL OPERA FESTIVAL, 1224 Huron Rd. 

NAUJAS IR SENSACINIS MASSINE 

"BALLET RUSSE" 
Spaliu 19, 20, 21 
ŽYMESNYBES 

KETURIUOSE PERSTATYMUOSE 
'žemčiūgai' iš Klasiškų ir Modernių Baletų' ir Nauji Trumpi Baletai 

DALYVAUJA 
Roselln Hightower 
Anna Istomina 
Bettina Rosay 
Helen Komarova 

Leonide Massine 
Yurek Lazovsky 

Jean Guelis 
Ivan Demidoff 

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

$1.20, $1.80, $2.40, $3, $3.60—Boxes $4.20—TAX INC. 
TIKI ETA I GAUNAMI TAYLOR'S 

Alltonen, a former carpenter, 
who returned to Finland in 
1938 as a graduate of the Red 
army school in Moscow. His 
course included training in or
ganizing Red guards (inilitant 
Communists or communist 5th 
columnists in countries outside 
of Russia). His graduation and 
return to his native country 
took place a year before Rus
sia attacked Finland. 

The assistant chief of tne 
police bureau is a Finn who 

į was parachuted by the Rus
sians behind the lines in 1943 
as a spy. Near Tampere, in 
central Finland, he ęhot a po
liceman who asked to see his 
identification papers. During 
the rest of the war he was in 
hiding with the Finnish news
papers offering 50,000 marks 
(approximately $10,000 at the 
prewar rate of exchange) for 
his arrest. 

(To *be continued) 

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

Norėdami pięiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kr«ip^ 
kitčs j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iSpiSdj* 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

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

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

SWETERIA1 susegami ar užsimaunami — 2.45, 3.45, 4.50 

MARŠKINIAI -
12 iki 14 

Jvairių spalvų ir vienodo, mieipi 
po $1.45 

= 31 

Wilkelis Funeral Home 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 i 
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THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Į^YIf Al GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. |>V|/A| 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. IV#\I 

DeSla C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokaįaiįį 

LITHUANIAN FUNERAL HOME ; 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 
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WASH MACHINE 
(Skalbiama mašina) 

GALIMA IŠSINUOMOTI 
PO $1.50 DIENAI. 

Kreipkitės HE 8458 

T R E E S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTIN* VYNAS 

Smagi vieta nueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Elėanor ir Antnony Budas 
^ Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUB 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 WINf BEES 

. Vieta kur sustoja ldtų miešti 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbat 
Savininkės 
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