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- MUSŲ kolonijose eina s(2^ 

kios kalbos ir gyvi pasirud? % 
mai antrai Amerikos Lietuvii 
Misijai Washingtone ir "kon 
gipsui" Ohicagoje. 

A. L. Tarybai atsisakius" su 
LVS sudaryti bendrą komite
tą, panašiai kaip tautininkai ir 
katalikai pereito karo metu su
darė Ekzekutyvį Komitetą, dar
bas eina paskyrium. 

Ne tik musų visuomene bet 
ir Lietuvos pabėgėliai Vokieti
joje pradeda matyti kaip dir
ba Misija ir kaip dirba Tary
ba. Misija eina Amerikoniš
ku, pažangiu keliu. Jie veikia 
per Amerikos Kongresą, kuris 
Ameriką valdo ir jos politiką 
nustato. Taryba dirba pėr sa
vo naminius politikierius, ku
rių svoris tarptautinėje arsno-
pe lygus zero. Ateitis parodys 
kurie daugiau Lietisvmf gero 
padarys. 
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LIETUVOS Atstovybėje Lon
done, sakoma, del lėšų trukumo 
tedirba du žmonės, nors darbo 
esą keturiems. 

Kas Amerikoje parėmė Lon
dono atstovybę? Lietuvai Va
duoti Sąjunga, Bačiunas, Dr. J. 
Jonikaitis (dabar miręs), Am
sterdamo ir Rachesterio Lietu
viai. 

O Amerikos Irietuvių Tary
ba? Nei neklauskite. 

• 

VIENAS Lietuvis pabėgėlis 
iš Vokietijos rašo: "Kilęs iš ne
turtingų tėvų, varge augęs, nie
kada nesu buvęs nei Lietuvių 
tautos, nei Lietuvos liaudies, 
nei Sovietų Sąjungos priešas". 
Bet štai ką ta žvėriška Sovietų 
valstybė šiam nekaltam lietu
viui padarė: 

"Birželio 14, 1941, Rusai su
ėmė ir užkaltuose prekiniuose 
vagonuose išvežė Sibiran visus 
mano vaikus, kurių mažiausias 
buvo vienų metų. Išvežėm senu
ką sergantį tėvą, motiną, broli 
su sergančia žmona ir trimis 
vaikučiais, kitą brolį, seserį, 
mano žmonos tėvą ir motiną 
(abu virš 80 metų), ir jos bro
lį." Už ką? Niekas nežino, nes 
jokio teismo nebuvo, jokio įkai-
tinimo neįteikta. 

Jo žmona buvo kalėjime Už
daryta ir kankinta iki sveika
tos neteko. Dabar abu Vokieti
joje "be tėvų, be brolių, be vai
kučių, be Tėvynės, be naudingo 
darbo, be nuolatinės pastogės, 
be šaltinio pragyventi". Vals
tybė kuri tokius nežmoniškus 
darbus daro, negali buti stipra. 
Kas nors joje traška. 

• 
LABAI išlėto eina Brooklyno 

Lietuvių Dariaus-Girėno pamin
klo vajus. Turbut komitetas 
visuomenei nėra paskelbęs pa
minklo braižinį ir kaštus, nes 
jei visuomenė tikrai žinotų ko
kis paminklas bus ir kiek kaš
tuos, be abejojimo tuoj aukų su
mestų. Dabar komitetas te-
turįs $3,000, 

VIS daugiau žinių ateina 
kaip Lietuvos pabėgėliai rašy
tojai Vokietijos stovyklose ne
metė plunksnos, bet rašo, ku
ria, dirba literatūros darbą. 
Buvo duota patarimas Tėvy
nės Mylėtojų Draugijai pasi
stengti nupirkti bent vieną ku
rinį ir Amerikoje išleisti. Rei
ktų gal apie $2,500. Tai nedi
delė suma ir lengvai sukelia
ma, jei butų paskelbta kas bus 
tikrai leidžiama. 

• 

IS KETURIŲ Lietuviškų pa
rapijų New Yorke, Amerikos 
kariuomenėn tapo pašaukta 
1,783 jaunuoliai, kurių 46 ati
davė savo gyvybes už Ameri
kos principus. Nėra abejoji
mo, dar daugiau Lietuviško 

Didelis Lietuvių T autos Laimėjimas - -

LIETUVOS BYLA U. S 
STALINO MASK

VOJE NĖRA 

Kas sti Stalinu atsitiko 
nepranešama, tačiau visus 
stebino jo nedalyvavimas 
metinėse revoliucijos iškil
mėse. Toje vietoje kur Sta
linas stovėdavo viršuje Le
nino paminklo dabar sto
vėjo Molotovas. 

Stalinas nedalyvav© taip
gi Kremliuje iškilmėse, ir 
kalbą ten sakė Molotovas. 

Žinoma, Stalinas prastai 
jaučiasi, gal but ant mir
ties patalo, o kiti spėja gal 
jis jau miręs. 

CHURCHILL Lond one 
pareiškė kad Sovietai nesi-
dalintų atominės bombos 
paslaptimi jeigu jie turėtų 
ją patys vieni, todėl jis ra
gino premjerą Attlee nesi-
varyti už išdavimą paslap
ties Rusams Washingtono 
konferencijoje, kur jis vy
ksta tartis su Amerika irtojĮ*""**-' 
Kanada atominės energijos 
klausimu. Churchill -gerai 
pažys ta  bo l šev ikus . ; ;  

EUSIJAI bus leidžiama 
gu Amerikos Valstybės Se
kretoriui pavyks pravesti 
savo politiką ir jeigu Tur
kija bus galima priversti tą 
sutikimą padaryti. 

Washingtono vyriausybe 
išpildė Maskvos reikalavi
mą j Japonijos kontroliavi
mą, dabar pildo reikalavi
mą naudotis Dardaneliais. 

KONGRESE 
Rezoliucijas įnešė Ats. Kelly ir Sen. Willis. Aukos ALM Plaukia 

VAKARIENĖJE KALBĖS ŽURNALIS
TAS CHARLES LANIU&* . 

Washington, D. C., Lapk. 1. — Amerikos Lietuvių 
Misijos pastangomis atsiektas nepaprastai svarbus ir is
torinis laimėjimas Lietuvos byloje, kada šiądien Kon-
gresmanas Edward A. Kelly iš Illinois Įnešė Amerikos 
Kongresan rezoliuciją remiančią atstatymą Laisvos Lie
tuvos. Toje rezoliucijoje siūloma kad kongresas ragin
tų Amerikos Prezidentą ir State Departmentą imti akci
jos atsteigimui Nepriklausomos Lietuvos ir dėti pastan
gas kad Lietuvos žmonės turėtų progą laisvai išsirinkti 
savo valdžią, kada svetima kariuomenė bus ištraukta iš 
Lietuvos žemės ir kada Lietuvos pabėgėliams bus sau
gu gryžti į savo tėvynę. 

Didis Laisvos Lietuvos Gynėjas 

Nauja pasauline United 
Nations Organizacija netu
ri dar pastovios vietos. Ta 
proga pasinaudodami net 
nekurie Amerikos miestai 
kviečia ją įrengti savo bu
veinę jų ribose. Kitos šar 
lys betgi tiki kad ta buvei
nė turėtų buti Eurojoje. 

Kodėl nesinaudoti Gene-
voje išstatytais Tautų Są
jungos rūmais? 

jaunimo ten buvo pašaukta ką 
parapijoms nepriklausė. 

Bendrai, Amerikos Lietuvių 
jaunimo dalyvavimo dydis A-
merikos karo jiegose dar nėra 
tiksliai nustatytas, nes nebuvo 
žmogaus ar komiteto kas tuo 
butų rūpinęsi. 

KUR TIK SOVIETAI tarp
tautinėse konferencijose pasi
rodė ten elgėsi nekooperatyviai 
ir nesistengė savo mintis su
taikinti su kitų pažiūromis. Į 
kai kurias konferencijas nei 
atstovų nesiuntė. Toks meš
kiškas elgesys kelia nuožvalgą 
apie Rusų norą izoliuotis ir 
gužučiu gyventi. Tokiu budu, 
Rusai pasaulį skelia į dvi da
li, ruošia dirvą kitam karui ir 
kasa sau duobę. 

Nekooperatyvi Rusija sun
kiai duosis prikalbama suteik 
ti Lietuvai Atlanto čarterio 
žadinį leisti gyventi |*r nori 

Įma sava valdžia. ^ 

4)ALTS REZOLIUCIJOS TEKS 
it Resolved*— That it is the*wis« olT the 

onse of Representatives that the President of the 
United States and the officers of the State Department 
give active support to the principles herein announced, 
and devote their efforts and influence with the nations 
of the world to secure to the people of the Republic of 
Lithuania a restoration of their independence and the 
right of free and democratic election after the armies 
of other nations have left and Lithuanian refugees have 
been repatriated to their homeland. 

"Be it further resolved that the President of the 
United States and the Secretary of State use their good 
offices to place the subject matter hereof upon the agen
da of the Conference of Foreign Ministers in London 
within a reasonable time and to support the principles 
herein set forth when the matter of the independence 
of the Republic g£ Lithuania is considered in said Con
ference." 

REALI VALDIŠKA AKCIJA 
Šos Kongresinės rezoliucijos įneštos ne Lietuviška

me susirinkime arba seime, ne — jos įneštos Jungtinių 
Valstybių valdžios aukščiausioje instancijoje — Kon
grese Washingtone. Tas rezoliucijas svarstys ir už jas 
balsuos ne eiliniai piliečiai bet musų valdžios atstovai. 

Už keletos dienų Washingtone valdžios spaustuvė 
pagamins kopijas šių valdiškų rezoliucijų, kad Amerikos 
Lietuviai galėtų jas matyti ir ištisai skaityti 

SKUBIAI KREIPKIMĖS J WASHINGTON4 
DABAR mums yra nepaprasta proga pasidarbuoti 

Lietuvos labui. Amerikos Lietuvių Misijos pastangomis 
šis svarbus žygis rado pradžią Amerikos sostinėje. Da
bar yra musų šventa pareiga visais galimais budais rem
ti šias valdiškas rezoliucijas kurios yra įneštos U. S. 
Kongrese. 

Atstovo Kelly rezoliucija yra žinoma kaipo Heuse 
Resolution No. 390. 

Mes privalome rašyti savo kongresmanams ir se
natoriams laiškus prašant ir raginant kad jie remtų ir 
balsuotų už tas rezoliucijas, o kas svarbiausia — visi ku
rie galime būtinai bukime asmeniniai Washingtone — 
Antroje Amerikos Lietuvių Misijoje, Lapkričio 16 ir 17, 
raginti savo Kongresmanus ir Senatorius prisidėti prie 
viršminėtąs akcijos. 

Dabar .visiems privalo buti aišku del ko privalome 
susirinkti Washingtone — dabar visiems bus supranta
ma kad tik Washingtone mes galime atlikti naudingą 
ir realų darbą Lietuvos naudai. 

(Pabaiga ant 4-to pusi.) 

L. S. Congressman Edward A. Ivelly , 

Lapkričio 1, 1945, pirmą kartą musų istorijoje buvo įneš
ta oficialė akcija, rezoliucijos formoje, Amerikos Kongrese, re
mianti Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą. Tą svarbų žygį 
dryso padaryti Kongresmanas Edward A. Kelly iš Illinois. 

Kongresmanas Kelly yra ilgametis Demokratų Partijos na-
ijrys U. S. Atstovų Rumuose, kuris eina savo pareigas jau arti 
14 metų Washingtone. Jis yra artimas draugas Amerikos Lie
tuvių Misijos ko-pirmininko Aleksandro Kumskio, iš Chicagos. 

Del viršminėtos akcijos Kongresmanas Kelly tampa musų 
didvyriu, o Lapkričio 1-ma ateityje privalo buti didžiule Lietu
vių patriotiška švente. 

CIO PRALAIMĖJO. De
troit, Mich. — Miesto ma-
yoro rinkimais CIO kėsino
si paimti miestą i savo kon
trolę pastatant kandidatu 
CIO vice pirmininką Fran-
kensteen dabartinį mayorą 
Jeffries. Tačiau CIO poli
tinės akcijos komitetas li
ko sumuštas: Jeffries lai
mėjo didele dauguma bal
sų. 

New Yorke, La Guardia 
iš mayoro pasitraukė, iš
rinktas Demokratas Wm. 
O'Dwyer. Tai bus pirmas 
Demokratas mayoras po 12 
metu. 

. Karo metu Japonijoje iš
griauta pustrečio milijono 
pastatų. ^ 

Vokietijoje tarp karo nu
vargintų žmonių smarkiai 
plinta džiova. Miršta po 
250 iš 100,000 gyventojų 
kas savaitę, ir po 300 iki 
500 žmonių kas savaitę su
serga. 

AMERIKOS milita r i n ė 
vadovybė šaukiasi kad val
džia atsiųstų 300,000 tonų 
dagiau maisto civiliniams 
pventojams Amerikos už-* 
imtoje Vokietijos zonoje 
maitinti. 

Filipinų salose, nuo karo 
pabaigos, gyventojai nužu
dė jau 218 Japonų kareivių 
kurie ten dar likę. 

Kongrese pradėta bruz
dėjimas atimti iš preziden
to jo ypatingas teises ku
rias jis turėjo iki šiolei -
nes karas skaitoma pasi
baigęs. 

VENGRIJOS vyriausybė 
gavo Amerikos pripažini
mą ir tuomi sakoma palen
gvėjo įsitempimas tarp so
vietų ir Washingtono vy
riausybės. Jei Washingtone 
pripažins viską ką bolševi
kai reikalauja išnyks visai 
"trynimasis" kokį Maskva 
moka sukelti atsiekimui sa
vo užgaidų. 

Prezidentas Pabėgo 

D A R B A I  
Visoje šalyje šios savai

tės pradžioje streikuose iš 
dirbtuvių buvo išėję 260,-
darbininkų. Jų svarbiausi 
reikalavimai yra daugiau 
mokesties. i 

Tarp didelių streikų prl* 
skaitoma pasažierinių au
tobusų tarnautojų streikas. 

Windsor, Kanašoj, strei
kuoja 20,000 Fordo dirbtu
vių darbininkų. 

Prie to sustreikavo dar 
8,500 kitų dirbtuvių darbi
ninkų tame mieste. 

Plieno industrijos skel
bia kad užsakymų turi ke
turių mėnesių laikui iškal-
no. Pastaru laiku Įvykęs 
angliakasių streikas sugai
šino plieno užsakymų išpil-
dynif.-' :-

Cleveland. — Sutramdyta 
automobilių industrijos ei
ga sustreikavus dviejose 
dirbtuvėse Cleveland Gra
phite Bronze Co. darbinin
kams, del kurių streiką ne
gali dirbti 6500 darbininkų. 

Taipgi sulaikyta Midland 
Steel Products Co. automo
bilių rėmų sustatymo dar
bas, paleidus iš darbo 200 
darbininku. 

W. Leechburg, Pa.—AW 
legheny Ludlum Steel dir
btuvė užsidarė prasidėjus 
1500 darbininkų streikui. 

Streikas kilo del 9 darbi
ninkų nesusipratimo bonų 
klausimu. 

Detroit, Mich. — Ford 
Motor Co. pakėlė pradines 
algas Į darbą imamiems 
darbininkams. Pridėta po 
21c valandai daugiau. 

Londonas. — Sustreikavo 
virš 100,000 Londono sta
tybos darbininkų sutram-
dydami miesto atstatymo 
daržus. Jie reikalauja pa
kėlimo mokesties. 

Lewiston, Me. — Užsida
rė neribotam laikui ketu
rios audinyčios, paleisda-
mos iš darbo 4,250 darbi
ninkų, kurie buvo sustrei
kavę. 

Washingtone prasidėjus 
konferencija išsprendimui 
darbo ir algų klausimo ei
na audringai. Apsireiškė 
be kita ko dar priešginybė 
ADF prieš CIO vadus. 

Venezuelos prezidentas An-
garita, kuris pabėgo iš savo 
rumų nuo sukilėlių militaristų, 
kurie užėmė prezidentūrą ir 
pa*|atė savo vyriausybę. 

Washingtone, atstovų ru
muose atstovas Dondero iš 
Michigan padarė preziden
tui ir valdžiai persergėjimą 
prieš plintanti komunizmą 
ir komunistųyavimą įta
kos j valdžią prie Trumano 
administracijos. 
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BEMSYLVANIJOJE 
EHILADELPHUOS 

PASTABOS 

5ANI>A3tOS Yfedaktorius, p. 
Vfcidvla, nr. 41, redakciniame 
straipsnyje, už mano pastabas 
tilpusias Dirvos Spalių 12, pa
vadina mane "įsikarščiavusiu 
ir netekusiu lygsvaros žmo
gum"'. Broliui Vaidylai nepa
tiko mano sakinys pastabose, 
kur pasakyta: "Musų vadai, tie 
politikieriški peštukai, vargina 
tą vargšą žmogų (visuomenę) 

tik jie nori." 
Kokį "įsikarščiavimą ir lyg-

il-anos netekimą" p. Vaidyla 
manyje atranda už tokį pasa
kymą, skaitytojai patys gali 
tai spręsti. 

Toliau Vaidyla cituoja Visą 
mano paragrafą, kur pasaky
ta : "Lietuvos bylai ginti vieta 
tinkamesnė yra Washingtonas, 
negu Chicaga" ir tt. Už tai 
Sandaros redaktorius mane pa
gadina "barškalu" ir "nusiste-

. fed" kad aš dar gyvenu Fhila-
delphijoje, o ne Washingtone. 

KASLINK "įsikarščiavimo ir 
lygsvaros netekimo" aš noriu 
S. redaktoriui priminti mažą! 
feicidentą laike SLA seimo lai
kyto Philadelphian viešbutyje. 
1941 m., Philadelphijoje. Kas 
tuomet "Įsikarščiavo ir lygsva
ros" neteko pirmas: tamsta ar 
as? Juk prie to mažo įvykio 
buvo ir liukininkas K. ž. O 
mes gi pirmu syk gyvenime su
sitikom ir susipažinom. O ki
tą dieną, atėjęs į posėdį, norė
damas buti džentelmenu, prie 
musų priėjęs, atsiprašinejai... 

Nesikarščiavau tada, nesi-
karščiuoju primindamas tamsr 

tai tą nuotikį dabar. "Barški
nu" per spaudą ir gyvu žodžiu 
jau ne šiądien Lietuvių vieny
bės reikalais; jieškojau per il
gus metus Lietuvių išminties 
vieningumui ir jos j ieškosiu 
iki savo gyvenimo pabaigai -— 
nes tik vieningume matau Lie
tuvių tautos išganymą. 

KAD IR DABARTINIUOSE 
Lietuvos vadavimo darbuose, 
jei butume priėję vieningumo, 
nereikėtų mums dviejų Ameri
kos Lietuvių suvažiavimų turė
ti. Vieno — VISUOTINO — 
butų mums užtekę. O tąsyk 
broli Vaidyla, matytum kad 
mums patiems darbas daug pa
lengvėtų, o Lietuvos byla ii 
pabėgėlių bei tremtinių reika
lai laimėtų dvigubai. 

"Sudarytoje Amerikos Lietu
vių Vieningumo Tarybos iždt 
turėtume ne "metinę darbinin 
ko algą", kaip A. K. biznieriui 
nesenai spaudoje pareiškė, bet 
šimtus tūkstančių dolarių Lie
tuvos reikalams. Tuomet ga
lėtume pora parinktų vyrų it 
Washingtone apgyvendinti Lie
tuvos bylai ginti. Kodėl Ame
rikos piliečiams Lietuviams sa 
vo sostinėje neturėti "lobbyis-
tų?" šaltai ir su pilna "lyg
svara" patariu busimam Ame
rikos Lietuvių kongresui tuc 
pasirūpinti. 

IKI KITA Amerikos Lietuviu 
dalis Lietuvos vadavimo reika 
luose ką sėkmingo veiks ar da 
rys, mums pirmiau reikia rem
ti Antrą Amerikos Lietuvit 
Misiją į Washingtona. Jau ii 
Europos Lietuviai tremtinia 
apie Misijos darbus žino. jo> 
pastangas ir budus Lietuvos-
nepriklausomybei ginti ląfeiau 
įvertina. . 

Po Antros Misijos, Europie
čiai Lietuviai dar geriau suži 
nos apie IVIisijos darbus. T ai-
gi. jei pabėgėliai Lietuviai Eu 
ropoję supranta kad \\ ashing 
tono durys yra vienatinės tin
kamiausios klabenti Lietuvo? 
laisvės reikalais tai mums nie 
ko daugiau neliko kaip tik i 
Washingtoną važiuoti. Ir va 
žiuoti šį sykį dar skatlingiau. 

Mano manymu, Washingto 
nan reikia daugiau kokybės ne
gu kiekybės Lietuvių. 

SUNKIAUSIA našta Mtwjof 
darbuose yra tai finansai, čia 
kiekvieno sąmoningo Lietuvic 
j)areiga siųsti kiek kas išgal' 
ilisi j ai pinigines aukas. 

ši, Antra Misija nėra pasku
tinėj Ji yra pasėka pirmos 
Pradėtas darbas turi buti va 

riomas iki sėkmingos pabaigos 
f Amerikos plačioji spauda Pa 

taltijo kraštu reikalu padare 
įums labai daug gero paskuti 

ijiėmis savaitėmis. Ameiikot1 

lidieii dienraščiai parašė ilgus 
ir išsamius editoiialus Lietu 
fos, Latvijos, Estijos ir kitų 

' jaliu klausimu.- Amerikos spau
da išėįo mums pagalboj 

Dabar, Lietuviai-vės, 
baigiant mano raštą, 

Tariu važiuokim Washingto-
nan iš viso krašto. 

Kas nevažiuosit, 
gausiai aukokit: 

Po dešimts, dvidešimts, 
ir šimtines klokit. 

Aš irgi duosiu, 
jei nevažiuosiu — 

Iki tėvų žemės neišvaduosiu. 
Rašykite čekius arba money 
orderius: 

AMERICAN LITHUANIAN 
MISSION 

Hotel Statler, 
Washington, D. C. 

Z. Jankauskas. 

Detroit Nmjienos -g M I R I M A I  
J. J. BAČIUNASĮ 

SLA IŽDININ
KUS 

Philadelpiečiai Aukoja 
Misijai Šimtines 

Artinantis Amerikos Lietu
vių Misijos antram suvažiavi
mui Washingtone, kurs įvyks 
Lapkričio 16 ir 17 ir kuriame 
skaitlingai dalyvaus Amerikos 
valdžios atstovų ir senatorių 
pritariančių Lietuvai, ir musų 
Philadelphijos kolonijos Lietu
viai rūpinasi skaitlingai daly
vauti Washingtone. 

Kurie negalės dalyvauti tie 
duosniai prisideda tam garbin
gam Lietuvos gelbėjimo darbui 
su pinigine auka. Jau dabar 
vra augavusių po $100, po $50, 
po S25, po $10 ir po mažiau. 

Kiekvieno gero Lietuvio bū
tina priedermė yrą dabar tuo
jau prisidėti prie Lietuvos va-
lavimo rėmimo. Tuo labiau 

kad Amerikos Lietuvių Misijos 
darbuotė Washingtone jau su
jaukia savo didelių vaisių. 

Delegatas. 

Juozus J. Bačiunas 
SLA organas Tėvynė paskel

bia SLA Pild. Tarybos nomi
nacijas. kurios prasideda nuo 
Lapkričio 1 dienos ir baigsis 
su Gruodžio 31. Rinkimai bus 
1946 metų pavasarį. 

šiuomi rekomenduojame vi
siems SLA nariams nominuoti 
ir paskiau išrinkti tikrai gerą 
ir patikimą Lietuvį, Juozą J. 
Bačiuną SLA iždininku. 

Kiekvieno tautiniai nusista-
čiusio Lietuvio SLA nario par
eiga yra remti kandidatą ku
ris musų Lietuviškuose reika
luose yra įtakingas ir kuris 
tikrai galės prisidėti prie pa
kėlimo SLA finansinės padė
ties, taip nusmukintos iki šiol 
t a r n a v u s i u  i i n a u s u  '  / i u o v u  ,  

WATER8URY, CT. 

DALYVAUKIME MISIJOJE 
WASHINGTONE % 

Antra svarbi Amerikos Lie
tuvių Misija Washingtone at
sibus Lapkričio 16 ir 17. Čia 
nėra reikalo paskelbti detaliai 
^suvažiavimo programą ir jo 
svarbą, bet bendrai turiu pa
sakyti kad antras ALM suva
žiavimas bus vienas iš svar
biausių Amerikos Lietuvių is
torijoje, ir turiu pasakyti iš-
anksto, mes nebutume ištikimi 
Lietuvos vaikai jeigu mes jo 
leremtume. 

Paramą suteikti galima ke-
iais atvejais, bet dabartinia-
ne momente daugiausia reika
linga piiiigiškos ir, moralinės 
:aramos. 

Tiesa, mes turime keletą pa
sišventėlių kurie turi gabumus, 
'.taką ir pasišventę dirbti, au
koti ir kovoti Lietuvos labui, 
bet to dar neužtenka, jiems rei-
kalinva visų jusų pagalbos ir 
,-ažiavimo į talką. 

ALM nereikalauja nuo jusų 
paliudymų ar mandatų. Rei
kalauja tik jusų geros širdies, 
tėvynės meilės — tas yra tvir
čiausias paliudymas, ir vardan 
nelaimingos Lietuvių tautos, 
kviečia visus. 

Stokim jieiits į pagalbą, pri-
udėkim aukomis, kurie išgalit 
dalyvaukit Misijoje Washing
tone Lapkričio 16 ir 17. 

LVS PARENGIMAS 
PAVYKO 

Lapkričio 4 d., LVS 9-to sky
riaus surengtos prakafbos ir 
šposų vakaras gerai pavyko, 
itsilankė virš 200 žmonių. Kal
bas pasakė Juozas V. Valicka? 

Dr. S. Biežis 
Toliau, Dirva/ rekomenduoja 

nominuoti dabartinį Daktarą-
Kvotėją, Dr. S. Biežį, tai pa
čiai vietai kurioje jis taip pa
sekmingai darbuojasi per ke
lis pastarus metus. 

REI^ KELLY REZOLIUCIJA 
KONGRESE 

Lapkričio 3, Amerikos fcte-
tuvių Balsas paskelbė per sa
vo radio Adv. Antano Olio iš 
Chicagos kalbą, kurioje prane
šama kad Illinois valstijos At
stovas Edward A. Kelly įteikė 
Amerikos Kongresui Washing
tone rezoliuciją reikalaujančią 
Amerikos vyriausybes apginti 
Lietuvos nepriklausomybę. Ta 
rezoliucija įnešta Lapkričio 1 
ir jai duotas numeris No. 390. 
Reiškia, ši rezoliucija (House 
Resolution No. 390) jau įtrau
kta į Kongreso kalendorių ir 
ji bus svarstoma. 

Adv. Olis pataria kad mes 
rašytume savo valstijos kon-
gresmanams ragindami juos tą 
rezoliuciją paremti. 

šis žingsnis labai svarbu# fa' 
mes privalome jį atlikti, palH-
šyti savo distrikto kongresma-
nui prašymą paremti House 
Resolution No. 390. 

AM. LIETUVIU BALSAS 
Nesenai atidarytas LietuVtu 

iV.dio pusvalandis, kiek pašlu-
taves, dabar jau eina gana ge
rai. Jau prisirašė grupė dai
nininkų, jie nuolat laiko dai
navimo praktikas ir jau gra
žiai dainuoja per radio. Skel
bimų dabar turi tiek kad nei 
Daskelbti nespėja, žinoma, iki 
šiol ėjo Detroito mayoro rinki
mai tai ir jie davė skelbimus. 

Tikimasi kad Am. Lietuvių 
Balsas tobulės ir su laiku tu
rėsim labai puikų radio pro-
' ramą. Jau dabar stotis susi-
h tukia pagyrimo laiškų. 

\TSTOVAI Į MISIJĄ 
WASHINGTONE 

Amerikos Lietuvių Misijos 
u važiavimu i Washingtone ̂  ar-

tCijant, ir Detroitiečiai ruošiasi 
t<;n dalyvauti. Kol kas susi
rašė 7 delegatai, bet ir tiek 
-erai. Reiškia, Detroitas bus 
atstovaujamas, taip gerai kiek 

alima tikėtis. 
Rytinės Lietuvių kolonijos 

> e abejo atsiųs daug didesnius 
skaičius atstovų, nes jiems ten 
i Washingtoną tik per slenkstį. 

ŠALPOS DARBAS 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Kapitonas Charles Coussou-
le, vadas garsių Kachin šaulių, 
kurie slampinėdami po Bur-
mos pelkes prisidėjo prie Japo
nų nugalėjimo, parodoma stt-
gryžgs į New Yorką. 

Adv. K. J. Kalinauskas 
Paskirtas Federa&i 

Advokatu 

BALTIMORE, MD. 

KARIŲ MOTINŲ VAKARAS. 
_ DAUG DALYVAUS II MI

SIJOJE. LVS VAKARAS 
Spalių 28 vakare, Lietuvių 

salėje, Karių Motinų Klubas 
surengė banketą priėmimui iš 
tarnybos grvžusių karių. Stalai 
buvo papuošti gėlėmis ir kupi
ni valgiais. Salė pilna žmonių, 

Po vakarienės, programą pra
dėjo Karių Motinų Klubo pir
mininkė, p. Nellie Miliauskie
nė, motina penkių sunų, kurie 
visi buvo Amerikos militarej 
tarnyboj. Ji perstatė kapito
ną (kapelioną, tik gryžusį iš 
Europos karo zonų), Kun. Kei-
došių, vakaro vedėju. Kalbėjo 
Marylando Seimo narys, Adv. 
Nadas Rastenis, Kapt. Dr. Ur-
lakis. Kapt. Dentistas Starins-
kas, laivyno Leit. Survila, Kun. 
Dr. Liudas Mendelis, Dr. žel-
vis, Julė Rastenienė, veteranas 
Lusbv, ir laidotuvių direkto-

Dabar kai atsidarė tiesus ke- rius J. Krasinskas Pokilis bai 
gėsi Amerikos ir Lietuvos him
nais, ir galiaus trimito malda 
(taps) už kare žuvusius. 

Svečiu buvo į 400, jų tarpe 
per 100 karių. Čia matėsi mu
sų laknųs kareiviai, jūreiviai, 
korporalai, saržentai, leitenan
tai, kapitonai ir tt., ir linksmos 
įų motinos. Bet buvo ir aša
rotų akių. Buvo karių motinų 
kuriu sunai amžinai negrvš. 
Skaitoma kad apie 20 Baltimo-
rės Lietuvių jaunuolių pagul
dė galvas karo laukuose už A-
merikos principus. 

K. J. Kalinauskas 
SO. BOSTON, Mass. — Spa

lių 22, U. S. Advokatas Massa
chusetts Distrikto, Edmund J. 
Brandon, paskyrė Adv. Kazį J. 
Kalinauską Assistant U. S. At
torney. Tą pačią dieną Adv. 
Kalinauskas buvo prisaikdin-iš Newark, N. J..' ir Cpl. John S™. pri?aikdi

t
n

T' \t +. i -4.- 4. • • i u - • tas ir dabai eina pareigas U Matulaitis, taipgi kalbėjo m.e- g Advokato Padėįj0. * 
ito mayoro kandidatas. Repub- AHv K: i 
ikonas Raymond E. Snyder. 
?p. Frank Daley (Deltuvai) ir 
jų dukrelės Antanina ir Roza
lija, p-lė Mary Verriok atliko 
itliko puikiai savo programą, 
Lucille Buell skambino pianu. 

Adv. K. J. Kalinauskas bai
gė Harvard Universitetą su 
A.B. laipsniu, pasižymėdamas 
bendrame moksle, gaudamas 
stipendiją ir atlikdamas ketu-
nu metų kursą į tris metus. 

Teisių mokslą baigė su L.L.B. losenh RHayaras Tr nard-i , • eIslŲ moKslS bai^e su L.L.B. Jpsepn Helazaras Jr parcla , ialpkSniu Harvard Teisiu Mokv-
inė.10 knygas ir tvarkė visus 10?.7 Wo,-, ^ vinėjo 

apšvietos reikalus. 
Visas programas puikiai pa

vyko. 
LVS skyriaus valdyba nuo

širdžiai dėkoja rengėjams, ar
tistams ir publikai už visą pri 

kloję 1937 mefais, ir ten laimė
damas stipendiją už atsižymė-
jimą moksle. Tais pačiais me
tais stojo praktikuoti teises 
Bostone. 

, ^ .vra uasižymeies veiklu-
Mams įr-puMiKąi ut visą Fri-]mu Lietuviu tarpe, nuo studen 

enmą. Likutis pelnas u to f|įeĮiPJ |JL)V0 vįcnas į:. 
lukos jmsiunciamfc centrą, '• • - • - • 
Lietuvos reikalams. 

Dr. M. J. Colney. 

PAJIEŠKAU moteri šeimi
ninkavimui ; busit patenkinta. 
Daugiau aprašysiu laišku. 

Mr. George (47) 
1105 Dodge Rd. 2 

# Van Dyke, Mich. 

liausiu narių Lietuvių Kaitalir 
kų Moksleivių organizacijos, ir 
dalyvauja SLA veikimuose. 

šiuo laiku jis yra pirminin
ku Suvienytų Lietuviu Piliečių 
Klubų Mass. valstijoje. 

19;?>7 m. apsivedė su Bosfco-
niete. Ona Gabrunaite, ir susi
laukė dviejų sunų, Kazio ir Pi
lypo, ir ̂ dukreles, Elzbietos. 

liai į daugelį Europos šalių sių
sti pagalbą karo nukentėju
siems. Lietuviai privalėtų la-
lciau surimtėti ir šį darbą va
ryti. Mes turime labai daug 
Lietuvių pabėgėlių tose šalyse 
kur galima siųsti, tai ir siųs-
kime. Nelaukime kol musų 
giminės atsišauks, ar tol kol 
savo giminėms bus galima sių
sti. Siųskime visiems ir kur 
tik galima. Visi pabėgėliai mu
sų broliai, visų ašaros karčios, 
visi ištiesę į mus rankas. Ne-
atstumkime jų. 

Mes nusiteikę save laikyti 
geraširdžiais Amerikiečiais tai 
ir bukime tokiais. Nelaukime 
ir neatidėliokime, nes gali bu
ti 4)ervėlu. Musų broliai ten 
išmirs nuo bado, šalčio, nešva
ros ir nuolatos širdį veriančio 
ilgesio savo tėvynei. 

Dėkime pundelius, drabužių, 
maisto, ir siųskime. Adresus 
galima gauti musų laikraščių 
redakcijose ir nei pas mane. 
Taip ir aš gavau iš kitų. 

Dažnai girdžiu žmones sa
kant kad pereito Didžiojo karo 
metu Amerikos Lietuviai gau
siai aukojo maisto ir drabužių 
ir i»Mik tai Lietuvoje viskas tas 
kaž kaip pranykę. Mielieji, jei 
ir pereito karo metu tiek au
kojote ir siuntėte kiek aukoja
te dabar tai visai nenuostabu 
kad jusų dovanų dauguma Lie
tuvių negavo nei pauostyti. 

Paimkime kad ii musų mie
ste, tik maža saujelė Lietuvių 
darbuojasi ir aukoja, o kiti tik 
pigias priekabes išsisukti daro 
primesdami pereito karo auko-

žinoma, kai Lietuva tap3 lai
sva ir nepriklausoma, tie ku
rie mažai dabar rūpinasi jos 
parėmimu, pirmieji pasigirs 
kad jie išvadavo ir priaukojo. 

Jei mes matytume savo akim 
kaip musų broliai kenčia badą 
ir šaltį bastydamiesi po sveti
mus kampus, kur jų niekas ne
laukia ir nemyli, tikrai jums 
sakau, neštume savo paskutinę 
duonos 'riekelę ir jiems atiduo
tume, mes juos priglausturųe 
savo namuose ir globotume, su 
jais pasidalintume paskutiniais 
savo drabužiais. Bet.... mes 
jų kančių nematydami širdyje 
nenorim to visko jausti •<*** to
dėl esam taip šykštus.... 

tt€p. 

KAS pMna Dirvą 
platina apšvietą. 

— tas 

BALTIMORIEČIAI sujudo -
sukruto ruoštis vykti Misijon 
Washingtone. Organiza c i j o s 
renka savo delegatus. Karių 
motinos, buvusios pirmpj Mi
sijoj ir lankiusios Baltąjį Na
mą, rengiasi važiuoti ir vežasi 
savo sunus-karius. Ištikrųjų 
butų įspūdinga kad tie puikus 
kariai-karininkai kurie dalyva
vo Karių Motinų bankete susi
rinktų Washingtone. Musų sos
tinė pamatytų kad Lietuvis, 
lygiose aplinkybėse, kare bei 
taikoje, užpakalyje kitų nepa
siliks ; kad Lietuviai yra ga-
i)ųs žmonės, kad jų valdymui, 
bile kur, nereikta jokių atėjū
nų. 

AMERIKOS Legiono Lietu
vių Postas 154, rengia Lapkr. 
10, dolarinį pokilį, Lietuvių sa
lėje. Prie šio posto prisirašo 
daug dabar gryžusių Lietuvių 
karių. Postas smarkiai didėja. 
Nepoilgo jis taps viena žymiau
sių vietos Lietuvių organizaci
jų-

LIETUVAI Vaduo# Sąjun
gos 4-tas skyrius rengia drau
gišką vakarą Lapkričio 24 d.. 
Lietuvių salėje. Bus daug nau
jenybių ir linksmybių. Kazys 
Stupums gum dviem arnioui-
kom. . , 

* " 

ŠV. ALEONSO parapijos me
tine austerinė bus Lapkričio 
21, po pietų, parapijos salėje, 
šis parengimas visuomet su
traukia" daugybę žmonių. 

LEGIONIERIUS. Adv. Rals-
tenis,« gavo nuo Kongresmano 
D'Alesandro Jr. laišką su iš
karpa iš Congressional Record, 
talpinančia Lietuvių Legiono 
Posto rezoliuciją, kurią šis P6-
stas prirengė ir įteikė Mary
lando Legiono Departmento 
konvencijai; ta rezoliucija ta-

NEUMARITB Ceeilfe, #2 metų, 
mirė Spalių 26, Clevelande. 

DABULIS Antanas, 64 metų, 
mirė Spalių 28, Clevelande. 

FODŽIUNAS Stasys, 93 metų, 
mirė Spalių 25, Clevelande. 
(Žagari škių- k. Garliavos p. 
Suvalkijos). Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

ŠIRVAITIS Pranas, 64 metų, 
mirė Spalių 4, Detroit, Mich. 
(Lukšių v. šakių ap.) Ame
rikoj išgyveno nuo jaunys
tės. 

VALATKA Vladas, 6$ m., mi
rė Spalių 23, Detroit, Mich. 
(Lelionių k. Alytaus ap.) A-
merikoj išgyveno nuo jauny
stės. 

KAZUKEVIČIUS Aflblfas, tO 
m., mirė Spalių 25, Clinton, 
Ind. (Daukščių par. ir k. Su
valkijos.) Amerikon atvyko 
1896 metais. Paliko nuliudi-

,me žmoną, Oną, ir 4 sunus 
ir jų šeimas: Antaną, Praną, 
Juozą; Kazys tarnauja ka
riuomenėje. J.D. 

POVYLONIENĖ Paulina, apie 
60 m., mirė Spalių 23, Clin
ton, Ind. (Krekenavos par.) 
Amerikoj išgyveno apie 40 
metų. 

MANKAUSKAS Mykolas, 60 
m., mirė Spalių 8, Chicago j.1 

(Gimęs Lenkijoje.) 
WAITCHES, Ben., pusamžis, 

Jnirė Spalių 9, Chicagoje. 
(Kauno ap. Rymšių par.) 

VAITKUS Kazys, 67 m., mirt 
Spalių 10, Chicagoj. (Rasei
nių ap. Viduklės par. Auk-
stelių k.) Amerikoj išgyveno 
44 metus. 

MALAKAUSKIENE Malvina 
(Tautvaišaitė), 62 m., mirė 
Spalių 11, Chicagoj. (Šiaulių 
ap. Žagarės p.) Amerikoj iš
gyveno 45 metus. 

POVILAITIS Pranas, pusamžis* 
mirė Spalių 18 d., Chicagoj. 
(Raseinių ap. Klišių k.) A-
merikoj išgyveno 31 m. 

AMBROZIENĖ Marė (Stanke
vičiūtė), mirė Spalių 11 d., 
Worcester, Mass. 

PETRĄVIČAITĖ Barbora, 25 
m., mirė Spalių 18, Chicago-

* je, kur buvo ir gimus. 
LEKAUSKAS Juozas, pusanfr 

žis, mirė Spalių 19, Chica
goj. (Raseinių ap. Šidlavoi 
p.) Amerikoj išgyveno 38 m. 

GASPERAVIčIUTĖ Dor othy, 
15 metų, mirė Spalių 17 d., 
Chicagoj, kur buvo ir "gimus. 

JURGAITIENĖ Ona (Vaitkaf-
tė), seno amž., mirė Spalių 
19, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Girdiškės p. Lingių k.) Ame
rikoj išgyveno 48 m. 

MACIJAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Spalių 16, Chi
cagoj. Varaukių p. Liepiš-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
45 mętus. 

JACUNSKAS Adomas, 59 m., 
mirė Liepos 27, Tamaquafc, 
Pa. (Likiškėlių k.) 

BAZARAS Antanas; 52 metų, 
mirė Rugp. 14, Maspeth, K[. 
Y. (Raseinių ap.) 

MORKUNIS Jonas, 54 m., mi
rė Spalių 20, Chicagoj. (Ute
nos ap. Anykščių p. Svilalių 
k.) ' Amerikoj išgyveno 42 
metus. 

GRIGALIŪNAS Laurynas, mi
rė Sp. 13, Westfield, Mass. 

BENDORAITIS Jurgis, 60 m., 
mirė Spalių 17, Worcester, 
M a s s .  • • « . . .  

BURDULIS Jonas, 61 M., mi
rė Spalių 1, Edwardsville, 
Pa. 

KRIKŠČIŪNAS Jonas, 45 m., 
mirė Rugs. 30, Los Angeles, 
Cal. Buvo išauklėtas Lietu
vių dvasioje, mylėjo - Lietu
vius ir daug jiems pagelbė
davo. Buvo Los Angeles 
miesto policijos raštinės na
rys. Jis išgyveno Los An
geles 23 metus. Gaila kad 
taip jaunas mirė. Paliko nu-
liudime žmoną ir seną močiu
tę. A. J. 

Vytautas Markuza* 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MICH. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GAL#. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

J, Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 ^Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

po priimta, ir ji bus pateikta 
Legiono nacibnalėje Jtęaveaei-
joje Chicagoje. / 

GERA Lietuvai Vaduoti Są
jungos narė, Adelė Gutauskie-
nė, uolaus sąjungiečio, Juozo 
Gutausko žmona, po sunkios 
operacijos ligoninėj, dabar jau 
gryžo į savo gražius namučius 
ir baigia sveikti. J. L. 

Juozas V. Valickas 
Dirvos Atstovas Rytuose 

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

*A. S. Trečiokas 
INSURANCE AGENTŪRA 

Dirvos Atstovas 
Prenumeratoms, Skelbimams 

311 Walnut Street 
NEWARK 5, N. J. 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. , 

zsae 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amer.dmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuviu Naujienas -dviem metams 
arba gaus du metinius skaitytojus 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, mi
nimą knygelę prisiųsim jums ffer 
dovanai už pasidarbavimą. 

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

P J. KERSIS 
— 609-12 Society for Savings Bid. 

OFISO TELEFONAS: MAItt 177fc 
Norėdami pigiai pirkti namus mie'stė arba prierniesčiuosej krėip-

kitčs į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir UpiU!?' 
Ttms garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmwuifeal 

i 
! 

j { 
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i i  VISOKIA APDRAUDA • * - . i» 
Mes esam " pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ;; 

;; tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ;• 
'• kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma !! 
!! šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). * 
t .ir Apdraudos Agentūra. 

P . - P .  M  U  M O L I  S  
^ Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate t 

T 6606 Superior Ave. Clevehipd HEnderson 672# * 



Pabėgėlių 
Skyrių veda Jonas Jurgelis. 

RAUDONASIS SIAU
BAS LIETUVOJE 

(Lietttvię žinynas, Vokietija, 
Spaliij 4, 1945, Nr. 12) 

tIETUVA NAIKINAMA 
OLIAU 

šią vasarą su dideliais, nuo-
tikiais iš Lietuvos pafcėgo ir į 
vakarinių sąjungininkų užim
ąs Vokietijos sritis atvyko ke
if jauni Lietuviai iš šiaurės 
sietuvos. Iš tų apielinkių — 
ji<inkuv(fcs, Vaškų, Joniškėlio .\ . 
Valsčių — jie papasakojo ne
maža dalykų, kurie leidžia su
sidaryti vaizdą apie antrą bol
ševikinę okupaciją ne tik tose 
apielinkėse, bet visoje Lietu
voje. ^Tie jauni vyrai, gerai 
pažystami užrašiusiam šiuos 
lų pasakojimus, papasakojo a-
pie vietas ir žmones kuriuos 
ferai pažysta ir šiuos pasako
jimus užrašiusia, lodei čia 
pateikiamos žinios yra visiš
kai tikros ir nieku neperdėtos. 
Deja, tos žinios siekia tik Va
sario 16 dienos, kada šie 'Lie
tuviai iš Lietuvos pabėgo. 

"JIE ATVYKO..." — Bol
ševikai j Vaikus atvyko su ke
liais tankais nuo Joniškėlio 
pro Gružių bažnytkaimį. At
vykę | tą ištuštėjusį miestelį, 
bolševikai tuoj susirišo su vie
tiniais komunistais bei skun
dikais ir ėmė jieškoti: Petro 
Gurliausko, ūkininko, 30 metų 
amžiaus, iš Slėniagroščių kai
mo; jį suradę ir suėmė; Anta
no Ramanausko, 35 m., Vaškų 
kooperatyvo vedėjo; jo nerado; 
Vinco Stapulionio, 33 m., dar
bininko iš Vaškų; jo taip pat 
nerado. Po to kokį mėnesį nie
ko nebej ieškojo ir tik organi
zavosi. - | 

Pirmiausia buvo sudarytas 
Ivaškų valsčiaus vykdomasis 
komitetas. Jo priešakyje atsi
stojo iš Sovietų Sąjungos gry-
žęs miestelio kUrpius Bielinis. 
Jis jau 1940-41 m. buvo buvęs 
vykdomojo komiteto pirminin
kas ir jau tada pasižymėjęs sa
vo žiaurumu žmonėms. Toks 
jis pasirodė ir dabar, tik da
bar nemėgo rodytis žmonėms, 
kaip ir dabartinis sekretorius 
Jonas Murauskas, kokių 22 m., 
gryžęs iš Vokiečių suėmimo. 
Per pirmą bolševikų okupaciją 
jis buvo Vaškų kompartijos 
pirmininkas ir energingai pa
dėjo bolševikų enkavedistams 
gaudyti žmones išvežti į Ru
sijos gilumą. Dabar iš pat pir
mų dienų Murauskas ėmėsi 
darbo — įskundinėti doruosius 
Lietuvius bolševikams. 

Vienas iš vykdomojo komi
teto narių yra Aleksandras Da
no sail is, apie 40 m. siuvėjas. 
Nepriklausomybės laikais jisai 
buvo žinomas kaip girtuoklis, 
mušeika ir žmogžudys, turintis 
ant savo sąžines ir teismo pro
tokoluose keletą žmonių gyvy
bių. Dabar jis aktyviai daly
vauja kratose ir suėmimuose. 

Milicininkai, visi naujai pa
birti, yra neuniformuoti, bet 
gerai ginkluoti. Jų tarpe mi
nėtinas darbininkas iš Vaškų 
miestelio Jonas žvirblis, 34 m., 
tik dabar pasidaręs . bolševiku 
ir pats suėmęs 3avo švogerį Jo
ną Beltę. Kitas milicininkas, 
Bakšys iš Kybartų valsčiaus, 
kurpiaus sunus, 28 m.r neturė
jo jokio verslo nei darbo ir bu
vo žinomas kaip girtuoklis ir 
mušeika. Dar nepriklausomy
bes laikais jis nužudė Petrą 
Noreiką. Visi milicininkai at
rodo kaip tipiški žulikai. 

"PIRMI ŽINGSNIAI".— En
kavedistai į Vaškus atvyko 
1944 metų Rugsėjo 15. Jų bū
riai stovi Vaškuose ir Barysų, 
^ainoronių, Norių, Jovidonių, 
Nakvosų ir Noriunų sodžiuose. 
Per trumpą laiką 1944 m. pa
baigoj enkavedistai Vaškų val
sčiuje suėmė suvirs 100 žmo
nių, kurie buvo žinomi kaip 
iįggiti, ramų®, i*wJanįS $yve»to-

jai. Suimti tarp kitų btivo: 
Vaškų gyventojas Aleksandra
vičius, 1940-41 m. buvęs Vaš
kų komjaunimo pirmininkas, 
paskui nuo bolševikų atsime-
tęs; Antanas činga, 26 m. Tit-
konių k. ūkininkas, suimtas už 
fiestoj imą į raudonąją armiją 
ir nušautas; palaidoti jį leista 
be bažnytinių apeigų, ir tai tik 
griovyje šalia Vaškų kapinių. 

Kartu su juo griovyje buvo 
palaidotas ir jo kaimynas Mas
koliūnas, 26 m., nušautas už 
tai kad nenorėjo stoti į raudo
nąją armiją; Steponas Naričio-
nis, 38 m., buvo suimtas ir pa
sodintas Biržų kalėjime, iš ten 
jis Lietuvių partizanų buvo iš
vaduotas ir slapstėsi. Už tai 
enkavedistai suėmė jo brolį 
Juozą Naričioni, ir žiauriai pa
kankinę nužudė. 

Petras Noreika, 40 m. ūki
ninkas iš Gineikių, enkavedis
tų buvo pagautas per pakuni-
ges pas kaimynus; jis bandė 
pabėgti, buvo peršautas ir šau
tuvų buožės pribaigtas; bolše
vikai neleido jo palaidoti, pa
tys slaptai pakasė galulaukėje. 

Vaškietis Norvaiša, 22 m., 
mokęsis Joniškėlio žemės U-
kio mokykloje, 1940-41 m. bu
vęs komunistas; dabar atsisa
kęs stoti į partiją; del to buvo 
suimtas ir pasodintas Biržų 
kalėjime. Juozas Valušaitis, 
36 m., per trumpą kalinimo lai
ką buvo tiek iškankintas kad 
dabar serga. Bronius Žukas, 
35 m. ūkininkas iš Paliepių k., 
buvo suimtas už tai kad jo se
nas tėvas buvo seniūnas. 

Vegvs iš «Kiemėnų buvo vie
toje nušautas; jis 1941 m. Bir
želio mėnesį buvo apielinkės 
partizanų sukilėlių vadas. Be 
to dar, buvo suimti: Petras As
trauskas iš Vaškų, Vladas By
tautas, buv. Vaškų seniūnas; 
Kazys Burkus iš Norių k., Pe
tras Dulevičius iš Kriaušiškių 
k., Petras Garliauskas iš Slė
niagroščių k., Povilas Garliaus
kas, studentas, iš Bajėnų; Gri
gonis, buvęs Vaškų nuovados 
viršininkas, Jonas Jerašiunas 
iš Večėkių; Bon. Jasėnas iš 
Leveikonių; Juozas Lėpa iš 
Degesių; stud. Algirdas Lukš
tas iš Norių; Maskoliūnas iš 
Gitkonių (peršautas ir mirė); 
Zenonas Meiliūnas, buv. Vaškų 
valsčiaus viršaitis (partizanų 
išvaduotas iš Biržų kalėjimo); 
Balys Miliūnas iš Titkonių k.; 
Zigmas Nakvosas iš Nakvosų; 
Antanas Nakvosas iš Barysų; 
Juozas Naričionis iš Manikunų 
(nušautas); Vladas Pažemec-
kas iš Gineikių; Ignas Petro-
konis iš Vaškų; Jonas Skarin-
gą iŠ Pamančių; Baltrus Škir
pa iš Slėniagroščių; Antanas 
Uogintas iš Gutgalių; Bronius 
ir Stasys Valeikai, iš Pay sly-
kio, ir kt. 

Tai tik kelios, atsitiktinai 
paimtos pavardės iš ilgo su
imtųjų bei nužudytųjų sąrašo, 
kurį pasakotojai iš atminties 
nusakė. Tie žmonės buvo su
imti bei nužudyti per pirmus 
septynis mėnesius antros bol
ševikų okupacijos. Šis sąrašas 
apima tik vieną nedidelį Vašku 
valsčių, esantį toli nuo dides
nių Lietuvos centrų. Reikia 
manyti kad enkavedistų tero
ras nėra aplenkęs nei vieno 
Lietuvos valsčiaus ir kaimo. 

Baisu darosi palyginamai pa
skaičiavus kas teroras Lietu
vos kaimuose ir miesteliuose 
galėjo paliesti bent 30,000 Lie
tuvių, jau nekalbant apie tuos 
kurie buvo suimti ar nužudyti 
didesniuose Lietuvos miestuo
se. 

SURAŠYMAI. Vienas iš pir
mutinių enkavedistų žygių buvo 
parengti sąrašus. Jie buvo ke
liolikos rūšių: 

1. mobilizuojamųjų vyrų, 
2. partizanų, 
3. suimtinų Lietuviu patrio

tų; 
4. bevaikių moterų Hrf 50 na., 

kurios turėjo buti išgabentos 
dariW9 į Rusiją, 

DeGaulle Pasilieka 

Gen. De Gaulle, kuris po rin
kimų Prancūzų Ketvirtos Res
publikos pasiliko Prancūzijos 
vyriausybės galva. Jo partija 
negavo pirmenybės tuose rin
kimuose. 

U i L. Misijos Reikale 
P. J. ŽIURIO, LVS Pirmininko 

ir ALM Sekretoriaus 
Pareiškimas. 

Lapkričio 16 ir 17 M.f Jme-
rikos Lietuvių Misija, kuri su
sideda iš Lietuvai Vaduoti Są
jungos, American Friends of 
Lithuania, ir Tautininkų Cen
tro, kartu su eile kitų organi
zacijų, laiko saVo Antrą Misi
ją Washingtone. šios Misijos 
tikslas yra užvesti Washing
ton© sferose akciją mažų tau
tų ir ypatingai Lietuvos išlais 
vinimo klausimu. 

Pirmos Misijos tikslas buvo 
supažindinti Amerikos valdžios 
pareigunus su Lietuvos byla ir 
mūsų pageidavimais bei tų pa
geidavimų teisingumu. Antros 
Misijos pareiga yra įvykdyti 
nors dalį musų nusistatymų. 

Jau Kongresmanas Edward 
A. Kelly priėmė musų pasiūly
mą ir įnešė į Kongresą rezoliu
ciją, kuri, jei praeis, turės di
delės reikšmės sutvarkyme A-

5. šeimos tų žmonių kurie 
pabėgo į Skandinaviją ar Vo
kietiją ir kurie slapstėsi nuo 
mobilizacijos į raudonąją ar
miją (tas sąrašas turėjo buti 
parengtas iki Spalių m. 1944); 

6. karininkų, mokytojų bei 
valdininkų; 

7. kuliamų mašinų savinin
kų ir mašininkų (jie netrukus 
buvo suimti arba mobilizuoti), 

8. mokytojų, 
9. geležinkelių tarnautojų; 

(jie mėnesį laiko buvo palikti 
vietoje, bet po to pradėti su
iminėti); 

10. kunigų ir bažnyčios tar
nautojų; 

be to buvo surašomi visi gy
vuliai, javai, daržovės ir ūkio 
padargai. 

Visi tie surašinėjimai ir po 
jų prasidėję suiminėjimai taip 
įvarė žmones į siaubą kad dau
gelis nebenakvojo namuose, o 
kai kur naktimis būdavo išsta
tomos sargy vos kad jos pra
neštų apie atvykstančius en
kavedistus. 

MOBILIZACIJA. — Pirmu
tinė mobilizacija Pasvalyje, Jo
niškėlyje ir Vaškuose buvo 
praėjusių metų Spalių 5, o Sa
ločiuose savaite vėliau, nes Sa

ločius bolševikai vėliau užėmė. 
Mobilizacijai buvo gausu viso
kių skelbimų. Pirmutinių skel
bimų žmonės beveik visai ne
klausė; tada buvo pakartotinai 
paskelbta. Mobilizacijos komi
sijas sudarė vieni Rusai, šau
kiami buvo gimusieji 1908-1926 
metais imamai. J komisijas 
atėjusiųjų Rusai namon nebe
paleido. Visus atvykusius ap
stojo raudonarmiečiai ir išga
beno. Iš Pasvalio ir Joniškė
lio išgabeno į Šiaulius, į 16-tą 
diviziją; iš Vaškų — į Pane
vėžį, o iš ten po. dviejų valan
dų išvežė į Vilnių. 

Joniškėlyje, Linkuvoje ir Pa
svalyje mažai kas tęstojo mo
bilizuotis. Tada visiems pasi
likusiems buvo įsakyta susirin
kti į Vaškus. Iki 1944 Spalių 
5 dienos tuose trijuose vals
čiuose stojo 460 vyrų. Paklau
sti kodėl jauni Lietuviai vyrai 
vis dėlto stojo, musų pasako
tojai paaiškino jog bijota kad 
nestojusiųjų šeimos bus perse
kiojamos, o ukia|i deginami. 

Stojusieji buvo-nusistatę vė
liau iš kariuomenės bėgti arba 
fronte pasiduoti nelaisvėn. Po 
pirmos mobilizacijos daugiau 
jau beveik niekas nestojo, nes 
teroras — šeimų suiminėjimas, 
jaunimo gaudymas ir tt. — 
jau buvo plačiai prasidėjęs ir 
vyrai ėmė gelbėtis slapstyda
miesi miškuose. 

(Bus daugiau) 

merikos rimto nusistatymo ma
žu tautų išliuosavimo klausi
me. 

Lankantis mums Washingto
ne pavyko išgauti rėmėjų pa
našiai rezoliucijai ir senate, ir 
ją jau įneęė Senatorius "R. E. 
Willis iš Indiana. 

Pilniausia išnaudoti šį žygį, 
yra būtinai reikalinga kad mes 
Lietuviai vyktume į Washing-
toną Lapkričio 16 d. Tą vaka
rą bus Kongresinė vakarienė, 
kurios metu kalbės žymus ra
šytojas, Charles Lanius. Jis 
svečiams nušvies tikrą Sovietų 
veiklą ir tuomi įrodys Ameri
kos pareigūnams kad tolimes
nis kooperavimas su bolševi
kais nėra įmanomas ir kad 
Amerika turi imti aktingą po
ziciją apginti tai už ką ji ka
riavo, t. y. Atlanto čarterį ir 
atsteigimą laisvės visoms toms 
tautoms kurioms ji tapo panei
gta šio karo pasekmėje. 

Prie to kalbės Kongresma
nas ir Senatorius, rezoliucijų 
įnešėjai, pora diplomatų ir Mi
sijos vadų. 

Važiuokime pm *aro 
Kongresmanus 

Mes Lietuviai tttfdme vykti 
į Washingtoną Lapkričio 16 pa
simatyti su musų atstovais, su 
jais susipažinti ir tęsti toliau 
darbą laiškais, pareiškimais ir 
t. p., kad šios rezoliucijos bu
tų užtvirtintos Atstovų Rū
muose ir Senate. Jusų ten lan
kymasis turės didelę vertę, nes 
skaitlius bus įrodymas kad 
mes rūpinamės Lietuvos liki
mu ir kad jos laisvę remiame. 

Tat, broliai ir sesės, žinoda
mi musų brolių padėtį Europo
je, matydami jų skurdą, badą, 
nedateklių tai žinome dar tik 
dalelę jų vargų. Jie gyvena 
diena iš dienos ir nežino kada 
pabėgėliams gali buti pasaky
ta "mes, sąjungininkai, nuta
rėm jus grąžinti Lietuvon." Jei 
šis žygis įvyktų tai sovietų te
roristai juos pargabenę Lietu
von išžudytų, arba išguitų į Si
biro tyrus, kaip daro su Lie
tuvoje likusiais. 

Kad apsaugojus ir nuo šio 
įvykio ir kad pastačius Lietu
vos klausimą teigiamesnėje po
zicijoje, yra tavo, tavo drau
gų ir musų visų pareiga pašvę
sti nors porą dienų savo laiko 
Lietuvos labui. Jei gi sąlygos 
to nedaleistų tai atmink kad: 
šis darbas brangiai atsieina ir 
jam reikia paramos, tai nors 

(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

KONGRESINE VAKARIENE WASHINGTON® 

Antros Amerikos Lietuvių Misijos žygyje, Wash
ingtone, penktadienio vakare, Lapkričio 16," ruošiamas 
įdomus, ir svarbus programas Amerikos Lietuviams ir 
mums draugingiems Kongresmanams ir Senatoriams. < 

Kongresinėje vakarienėje, kuri įvyks garsiame Ho
tel S ta tier, Washingtone, penktadienio vakare,' Lapkri
čio 16, nuo 7 vai. kalbės garsus NBC korespondentas, 
CHARLES LANIUS, kuris ką, tik sugryžo iš Rusijos. 
Jo straipsniai telpa Reader's Digest ir kituose Amerikos 
žurnaluose. 

Del viešbučio rezervacijų ir tikietų į vakarienę krei
pkitės į vietinius ALM veikėjus arba i A. Trečioką, 
314 Walnut,St., Newark 5, N. J. 

Savo atsilankymu mes pagelbėsime U. S. Kongres
manams pravesti valdišką akciją už laisvą Lietuvą, ir 
parodysime Washingtono uareigunams kad mes Ame
rikos Lietuviai tikrai trokštame laisvos ir Nepriklau
somos Lietuvos. 

poros dienų uždarbį paaukokf Gyvates Nelaimė 
savo tėvynės apgynimui. 1, 

šiuomi raginu visus gerai! Tūlas vištų ūkininkas prie 
nusiteikusius Lietuvius be skir- Munce, Indiana, sugavo vagilių 
tumo pažiūrų arba nusistaty- kuris naikino jo vištų kiauši
nių, bi tik stovi už pilnai Lai
svą Lietuvą, vykti į Washing-
toną arba siųsti savo auką ir 
remti Amerikos Lietuvių an
trą Misiją. Dėkis ten kur mes 
galim įgyti mums reikalingus 
užtarėjus. Su tavo parama ir 
veikla bus galima daug atlik
ti. 

Mums reikalinga Amerikos 
užtarimas, be jos mažai kas 
bus galima atsiekti. 

Washingtonas tai yra vieta 
kur musų veikla turės žymią 
reikšmę. Tat išvien į darbą 
ir lauksime jusų atsilankymo 
Amerikoa sostinėje — Washin
gtone. P. J. žiuris. 

•VEIK visas auksas gauna
mas Suv. Valstijose paeina iš 
penkių vakarinių valstijų — 
Arizonos, Kalifornijos, Kolora
do, Nevados ir South Dakotos. 

nius. Tačiau tas vagilius pa
sirodė visai kas kitas negu 
ūkininkas tikėjosi. 

Jis pradėjo pajusti kad vie
tinėje trūksta tam tikro skai
čiaus kiaušinių, bet kas juos 
vagia? Vieną kartą būdamas 
arti vištinės išgirdo nepapras
tą vištų subruzdimą. Įbėgęs 
Į vištinę pažiūrėti patėmijo 
ilgą juodą gyvatę staiga pra
ryjant kiaušinį. Išgąsdinta gy
vatė nespėjus sugromulioti tą 
kiaušinį bėgo prie skylės per 
kurią įlysdavo į vištinę. Sky
lėje del kiaušinio išpūtimo gy
vatė užkliuvo pakankamai il
gai ir ūkininkas spėjo ją laz
da užmušti. 

•FEDERALĖ valdžia turi 
nusavybėje 376 milijonus akrų 
šios šalies žemės. 1940 metais 
jos nusavybėje buvo 690 mili
jonų akrų žemės. 

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 
AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJAI, 
Hotel Statler, Washington, D. C. 

SVEIKINU Amerikos Lietuvių'Misijos žygius Washingtone 
ir linkėdamas geriausio pasisekimo Lietuvos Nepriklausomybės 
gynimo pastangose, siunčiu savo auką parėmimui jusų darbų. 
Dirbkite iki galutino Lietuvių tautos laimėjimo! 

Aukoju f 

Parašas 

Adresas 

Miestas Valst. 
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1 LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA LEID21A AMERIKOS LIETUVIAMS DIDELĘ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGĄ APIE: 

! Bolševiku ir Naziu Teroristines 
I OKUPACIJAS LIETUVOS 
| Kii.vga paveiksluota, apie 350 puslapių didumo.' Parašė ją LIETUVOS PABĖGĖLIAI, patys tą viską pargjvenf 

1 NUOSTABUS SKAITYMAS -- TEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME — PLIKI FAKTAI, KARTI TJSISYBĖ .... 

| KNYGA PO 83.00. DVI UŽ *5.00. PRENUMERATORIŲ VARDAI TILPS KNYGOJE 
= Siųskit savo prenumeratą, užsirašykit tų knygų daugiau sau ir dovanoti savo draugams. Aukokit, paremkit išleidimą šio di-
! delį® ir svarbaus dokumento. Tai knyga parašyta musų broU i| teauįu ir ataromis. Aukokit stambesnes sumas jos ištoiimuį 

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

f820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio § 
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AMERIKOS KONGRESAS IR UETUVA 
Atstovas Kelly ir Senatorius Willis pradeda akciją 
už Lietuvą Atstovų Ruimuose 
IAU buvo daug sykių rašyta kad Antros Amerikos Lie-

** tuvių Misijos tikslas yra išjudinti Amerikos Jungti
nių Valstybių Kongresą į akciją ir tą be paliovos ugdy
ti iki tol kol ji nesikonkretizuos Lietuvos išlaisvinime. 
Viso šito šiądien jau yra padaryta graži pradžia. 

Pereitą ketvirtadienį, Lapkričio 1 d., Atstovas Ed
ward A. Kelly (Illinois) įnešė į Atstovų Rumus rezoliu
ciją, reikalaujančią Prezidento ir Valstybes Sekretoriaus 
konkrečios akcijos Lietuvos naudai. 

Šią savaitę gi. Senatorius R. E. Willis (Indiana) pa
našią rezoliuciją įnešė ir į Senatą. 

Tiesa, rezoliucijos įnešimas dar nera Jos priėmimas. 
Bet jau pats faktas kad tokia rezoliucija yra įnešta, su
daro musų didžiausią lau&eji&aą. 

Tai yra Lietuvos akcija 
Šito akivaizdoje, Washingtono Misijos rėmimas ir 

dalyvavimas joje šiądien jau yra daugiau negu Lietuvių 
vienybėm klausimas — jis yra valstybinio sąmoningumo 
ženklas. Ir galima pasakyti kad, kas remia Antrą Ame
rikos Lietuvių Misiją tas remia jos pastangomis į Ame
rikos Kongresą įneštas rezoliucijas, tas aktyviai prisi
deda prie Kongresan įneštų rezoliucijų priėmimo ir jų 
sėkmingo įgyvendinimo; o kas mėgina pakenkti Antrai 
Amerikos Sėtuvių Misijai,ar net siekia ją išardyti tas 
kenkia ne tiek Misijos veikėjams kiek į Kongresą įneš
toms Lietuvos teises ginančioms rezoliucijoms ir, sykiu, 
Lietuvos bylai. Tai yra taip aišku kad tam nereikia spe
cialaus įrodinėjimo. Nes į ką kitą jei ne į Ameriką, Lie
tuva šiądien gali dėti savo pasitikėjimo viltis? Ir kas 
kitas jei ne Jungtinių Valstybių Kongresas yra tradici
nis visų laisvės siekimų gynėjas? ^ 

Tikrai, neigti akcijos į Amerikos Kongresą reika
lingumą ir, tokią akciją išjudinus, atsisakyti nuo jos rė
mimo, yra daugiau negu akla. T&i yra nedora. Ta ak
cija, kuri dabartiniu metu rezoliucijos formoje yra įneš
ta į Amerikos Kongresą yrą, didelė proga Lietuvos bylai 
duoti naują impulsą. Ir yra aišku kad, ją praganę, ki
tos panašios progos galime arba visai nebesulaukti ar
ba sulaukti labai negreit. Tat ta iki Antros Amerikos 
Lietuvių Misijos pradžios belikus savaitė teatšaldo ̂  mū
sų nesutarimo ir ginčų upą. Partinius ir asmeninius 
reikalus paaukokime didžiajam visos Lietuvių tautos 
reikalui. Vykime į Washinfctoną ir visomis išgalėmis— 
moraliai ir materialiai — paremkime j Jungtinių Valsty
bių Kongresą įneštas rezoliucijas. 

Kongresas nepritaria neribotiems nusileidimams 
Jungtinių Valstybių Kongreso svoris nėra mažarei

kšmis, kaip kai kurie musų veikėjai mėgina teigti. Ad
ministracija kuri nesiskaito su Kongreso nusistatymu, 
ilgainiui griūva, ir Kongreso, o n© administracijos valia 
ima viršų. 

Klasišką šito pavyzdį pateikia Prezidento Wilsono 
patyrimai: kaip idealus bebuvo jo siekimai, bet kadangi 
jis neturėjo Kongreso paramos, jie sugniužo neįsigyve
nę. Tat tuo labiau sugniužimui yra skirti nuo principų 
nukrypsta, slidžiu praktingumu pagrįsti, valdžios mėgi
nimai. Šito patvirtinimas yra faktas kad pereitą savai
tę Atstovų Rūmai atmetė Valstybės Sekretoriaus^ Byr
nes prašymą neriboti UNRRA šelpiamų kraštų tais ku
riuose vyrauja spaudos laisvė. Tuo budu CJNRRA pa
galbos teikimas bolševikų užgrobtiems kraštams, kaip 
nepripažystantiems spaudos laisvės, buvo sustabdytas. 
Ta proga Atstovas O'Konskis pastebėjo kad sekti admi
nistracijos siulymu butų buvę tolygu sekimui * bailumu 
pagrystos administracijos politikos ir principų aukoji
mui tikslingumo deliai. Tai buvo labai aiškus pasisaky
mas administracijos adresu, ir reikia tikėtis kad ir to
liau Kongresas netoleruos nepagrystų nusileidimų bol
ševikų naudai. ^ 

Musų nusistatymo patvirtinimas 
Ši pokariniame laikotarpyje didėjanti Kongreso rei

kšmė kaip tik patvirtina jau daug sykių pareikštą Ame
rikos Lietuvių Misijos nusistatymą kad tik santikių stip
rinimu su Kongresu galima pasiekti didesnių laimėjimų 
Lietuves laisvės kovoje. Tat negražus kai kurių musų 
"rašytojų" isšitarimai apie puotavimus su kongresma-
nais yra* tikrai labai nerimtas užsirekomendavimas ir 
sykiu labai žemos kufturos ženklas. Gi šią savaitę ̂  iš 
sįiaudos išėjus monografija "Amerikos Lietuvių Misija 
ir Jos Darbai" pirštu prikišamai parodo kad Amerikos 
Lietuvių Misijos pastangos įsigyti draugų Kongreso na
rių tarpe nebuvo bergždžios, bet kad jos, priešingai par
tiniai nusiteikusių žmonių tvirtinimams, atnešė tikrai 
labai gražių rezultatų. Ši monografija lygiu budu yra 
įrodymas kad apie Lietuvai Vaduoti Sąjungą susispietę 
žmonės nuo pat jos gyvavimo pradžios dirbo tikrai rim
tą Lietuvos vadavimo darbą, deja, neretai partiniai nu
siteikusių elementų gerokai trukdomą. Reikia tikėtis 
kad šios monografijos išleidimas teigiamai paveiks visą 
Amerikos Letuviu visuomenę ir paskatins ją, metus gin
čus į šalį, cte didesnių uždegimu gviebtk konstrukty
vios veiklos. i' .y 

* ' ' 

Konstruktyvaus darbo keliui 
Tos veiklos mes esame šiądien labiau reikalingi ne

gu bent kada kitados — jau vien dėlto kad ateinanti žie
ma neišvengiamai bus didžiųjų sprendimų žiema. Tie
sa, musų veikimo sąlygos nėra lengvos: bolševikų įsiga
lėjimas Europoje ir*Washingtono administracijos spyri
masis žut-but palaikyti su jais gerus santikius mus stu-
mfa į pesimizmą, Tačiau Kongreso tvirtėjantis nusista-

Tiesa Akis Bado 

Kai Kun. J. Bakšys savo lai
ške Amerikos Lietuvių Tarybai 
bei jos vadovaujamoms organi
zacijoms nušvietė egoistiniai-
diktaturines ALT vadų tenden
cijas ir, matyti, savo pastabo
mis labai taikliai pataikė, vie
nas fanatingiausių ALT šulų, 
p. Grigaitis, neištvėrė neatsi
liepęs. Tačiau jo atsiliepimas 
aiškiai rodo kad arba jis tyčia 
sumaišo faktus, ar, bepoliti
kuojant, jam pačiam netyčia 
"susimaišė" faktai. 

Savo šoktelėjime praėjusio 
antradienio Naujienose jis nu
klysta į pereitų metų Spalių m. 
įvykusią tarybininkų konferen
ciją New Yorke, kurioje daly
vavo ir Kun. J. Bakšys ir ku
riai Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
buvo davus vienybės pasiūly
mą. O tuo tarpu Kun. J. Bak
šio laiškas buvo rašytas "Sių 
metų Gegužės 20 d. ir adresuo
tas New Yorko ir New Jersey 
Organizacijų Konferencijai, o 
ne Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavimui. 

Svarbiausia betgi kad, kaip 
tada taip ir dabar p. Grigaitis 
yra bendro veikimo priešas, ir 
maišyk nemaišęs faktų, o sa
vo nevalstybingo nusistatymo 
vistiek nenuslėpsi. Gi kiek tai 

lięčia p. Grigaičio nerimastavi-
mą del Kun. J. Bakšio laiškų 
tai galime paeiti; 
AKIS BADO".. 
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Ir Amerfkdr Skauda 
Tą Permato 

KB Valstybės Sekretoriaus 
Byrnes kalbos, pasakytos New 
Yorke Spalių 31, kurioje jis 
pripažino Sovietų Rusijai savo 
rūšies "Monroe Dektriną" ry
tų ir centralinėje Europoje, ne 
tik Dirva įžiūrėjo tame pavojų 
mažoms Sovietų pavergtoms 
tautoms toje Europos dalyje. 

Toks įtekmingas dienraštis 
kaip Chicago Daily Tribune ir 
visi Hearst'o laikraščiai, prie 
to ir eilė kitų laikraščių, tame 
Byrnes pareiškime įžiūri aiškų 
Amerikos užgyrimą^ bolševikų 
siekių Europoje. v 

t t r 

Sovietinio Režimo Išsilaikymo Paslaptis 
Pačn V AINIS DAINORA9 Specialia laiškas Dirvai iš SvedijM. 

MASKVA vistiek -kelia rei
kalavimą gauti sau karo nuo
stolių atlyginimų iš Italijos: šį 
kartą daro pasiūlymą kad atly
ginimų suma butų trys šimtai 
milijonų dolarių. Atlyginimą 
Maskva nori gauti už tai kad 
Italija siuntus divizijas į rytų 
frontą gelbėti Vokiečiams prieš 
raudonąją armiją. 

t t t 

JUGOSLAVIJOJE* bolševikų 
agentui Tito šeimininkaujant, 
nužudyta virš 400 dvasiškių ir 
uždaryta daug maldnamių, pa
našiai kaip prie Paleckio Lie
tuvoje. Kur tik Maskvos kvis-
lingai valdo ten vykdoma ta 
pati žiauraus Stalino valia. 

tymas nebeiti neribotų nuolaidų keliu, aiškiai pabrėžtas 
aukščiau minėtame Kongreso sprendime UNRRA ta-
žvilgiu, o lygiu budu ir šio krašto visuomenės didėjan
tis nepasitenkinimas bolševikais yra mums didelis pa
drąsinimas. Tereikia dirbti protingai, apgalvotai ir vis
ką derinti į vieną didžiulę pastangą Lietuvos laisvės atr 
gavimui — ir mes pasieksime savo tikslo. 

Tat tebūna Lapkričio 16 ir 17 dienos Washingtone 
naujo įkvėpimo dienos ir težymi jos vieningo, didelio ir 
konstruktyvaus darbo pradžią \ 

GINTARO AŠAROS 
Išguiti mes iš savo krašto 
Dažnai prie Baltijos pargryžtam, 
Pasižiūrėt kaip jura blaškos, 

, Kaip bangos j jos uolas tiška. 
| uolas daužos bangos, skyla, 
Ir gryžta atgalios verpetais. 
Jos pasaką mums seka mielą, 
Girdėtą musų metų metais. 
Mes matom bangose krikštalus, 
Gelsvus lyg gintaro karoliai, 
Kokius iš pajūrio pargryždams 
Parveždavo sesutei brolis. 
Gintaro ašaros pašoka, 
Sudužta į uolas, ištižta: 

* Pagauna mųs mintis laidokes — 
,Su jom į Lietuvą jos gryžta. 
Pargrvžta jos į kopų kraštą, 
Nužarsto vėl perlais pakrantę, 
Kur likę broliai skausmų naštą 
Pilkuos arimuos kantriai tempia. 
Kai vėjas nuo pat juros pučia — 
Ašaros sklaidos gintarinės; 
Neša jos žinią mųs motutėms 

j Kad suniuks Ugu be tėvynės. 
SVedija, 1945. Vainis Dainoras. 

• • 

NAŠLAITĖ 
(Pabėgėlio eilėraštis) 

I$ėjo, Nebegryš motulė — 
aš našlaitėlė be vilties — — 
Man sielvartas krutinę gula, , 
alpina gedulas nakties. 
* • 

Brnilčių kalne motušė guli ..*•» 
Pasaulis be širdies! 
Vai, aplankyk mane, 
vidur šaltos nakties! 

Meldžiau sietyną įr mėnulį, 
ivaigždes sužydusias nakties: 
-vPrikelkit mylimą motulę 
{£> kapo paslaptie^) 

Tyliai atsiliepė menulis 
į- žvaigždės drebąnčios nakties: 
i—Mes akys budinčios motulės 
vidur tamsios nakties. 

B. Žvingilas^u: 

DARBININKŲ PAVERGIMAS 
Pasibaigus pirmam pasauli

niam karui, Europos valstybių 
šlubuojantis politinis gyveni
mas nulinko daugumoje dviem 
kryptimis. Viena iš jų — pa
siliko valstybių su demokratiš-
mo valdymosi formom, kitos 
— linko autoritarinio- diktatū
rinio režimo kryptimi. 

Diktatūrinis gyvenimas pa
sireiškė trimis labai panašio
mis savo ypatybėmis, tik buvo 
pasivadinęs: fašizmu, nacional-
socializmu, ir komunizmu. Vi
dujine struktura, ypač darbi
ninkijos pažabojimo paslapti
mi, yra veik tas pat: fašizmas 
nazizmas ir komunizmas. 

Diktatūrų gyvenimo prakti
ka parodė kad kiekviena iš jų 
remiasi vienos partijos domi
navimu, o kitos partijos visai 
sunaikinamos. Italijoje fašiz
mas rėmėsi savo dominavimo 
galia — juodmarškinių parti
ja. Rusijos imperialistinė dik
tatūra, paglemžus Europos ir 
Azijos tautų daugybę, remiasi 
išbujojusios komunistų parti
jos diktatūra, kuriuos galime 
pilnai pavadinti raudonmarški-
niais. Daugelis mano kad Ru
sijos galybė yra kaip darbinin
kų valdžios imperiumas. Ne! 
Sovietų Rusijos valdantysis 
sluogsnis yra ne darbininkai, o 
tam tikras galingųjų# veltėdžių 
sluogsnis, kurie valdo automo
bilius, gyvena geriausiuose bu
tuose, surenka viską kas ska
niausia, jie taip lėbauja, jie 
yra tautos "išrinktieji". Jie 
yra galingi: jie yra Rusijos 
teisingumas, išmintis, nepalie-
čiamumas! Jie yra visoje Ru
sijoje ir jos okupuotose tauto
se. žodžiu jie yra visur ir vi
sada. Tai komunistų diktatū
ros įrankis, tai komunistų pa
tikėtinė slaptoji policija, jau 
persikrikštijus per 25 metus 
visokiais: Ječaikos, GPU, NK 
VD ir nuo 1941 metų pradžios 
tfKGB vardais! 

RUSŲ KOMUNISTŲ 
PASILAIKYMO PASLAPTIS 

Kai Vokietijoje nazistinės 
diktatūros išsilaikymo paslap
timi buvo Gestapo (German 
Staads Policei) tai sovietinės 
comunistinės diktatūros išsilai-
lymo paslaptimi yra dabar 
S1 KGB (Narodnyj Kommisiriat 

Gossudarstvenoj Bezopasnosti). 
O Rusijoj darbininkai yra ro-
>otai, vergai. Dar daugiau, jie 
išnaudojami teknikos pagalba 
negu kad prieš porą tūkstančių 
metų Aigipto faraonai išnaudo
davo savo vergus. 

Sovietų darbininkas neturi 
savo nuolatinės gyvenamos vie
tovės, neturi teisių, negali kal-
>ėti, galvoti, skaityti kokias 
nori knygas, klausyti radio 
(nes radio aparatai visai už
drausti turėti. Yra tik radio 
garsiakalbiai miestų aikštėse, 
Jturie kalba tik iš Maskvos). 

S o v i e t ų  d a r b i n i n k o  t e i s e s  
psaugo" tik NKGB. Sovie

tu darbininkas neturi poilsio: 
jis turi dirbti tiek kiek "sta-
ehanovišku" galvojimu komu
nistų partijai reikalinga. 

Kad taip yra ir kad sovieti-
jiis režimas laikosi tik ta pa 

suglaustai aprašysiu ką mes 
pamatėme 1940-41 metais so
vietinio režimo diktatūroj Lie
tuvoje. 

1940 m. Birželio mėnesį So-
Vietų kariuomenė palaužus Lie
tuvos nepriklausomybę, paskui 
save atsivedė Lietuvos valsty
bės vidaus politiniam gyveni
mui "tvarkyti" raudonųjų vo
rų — politrukų ir enkavedistų 
"misiją". 

Mėnesio laikotarpyje visų 
miestų gyventojai stebėjo kad 
kiekviename net apskrities mie
ste milicija parinko pačius ge
riausius namus, nežiūrėdami ar 
tai buvo kokia svarbi įstaiga 
ar gimnazija, visus is tų na
mų iškraustė ir pradėjo pagal 
paslaptingą planą juose daryti 
įrengimus. Tuojau paaiškėjo 
kad tai rengiama NKVD tar
nybinės pustynės. Iš turtin
giausių namų ar dvarų suvežė 
j tas NKVD bustynes puošniau
sius, dažnai muzejinės reikš
mės, baldus, palmes ar kito
kias rinktines gėles. Taip sku
biu budu buvo visur įrengti 
NKVD (vidaus ir slaptosios 
milicijos) "palociai". 

I 

liai. Tai NKVD pradeda nuo 
jauniausio, mat tate yra "min
kštesnis palenkti". Tą jaunuo
lį išsikviečia NKVD viršinin
kas į NKVD "palocių", pasiso
dina priešais Ir pradeda jam 
grąsinti: "štai tamsta esi jau
nas žmogus, turi tarnybą. Su
prantu tamstai rupi sukurti 
ateitis. Tai gali padaryti tik 
bendradarbiaudamas su mu
mis. Mes puikiai žinome kad 
tamstos tėvai yra nusistatę 
prieš tarybinę santvarką — 
mes juos pripratinsime. Tam
sta pasirašyk kad bendradar
biausi su mumis. O priešingai, 
tamsta gryžęs įstaigon nerasi 
tarnybos. Kentės ir tamstai 
tėvai 'kontrrevoliucionieriai'. O 
žinai kad pagal Stalino 'saulėtą' 
konstituciją* kas nedirba tas 
nevalgo".... Dar per stalą 
NKVD viršininkas sutrenkia 
brauningo kotu. Ir jaunuoli 
baimės drebinamas kartais su
tinka bent formaliai buti jų 
agentu. 

(Bus daugiau) 

PUIKIAI APSIGYVENO 
Taip pačius geriausius rumus 

puošniausia įrengė, kuriuose 
turėjo gyventi sovietinio reži
mo galiūnai — raudonieji vo
rai, kurie visą sovietinį gyve
nimą tvarko paslaptingu na
gano kotu. Jie tuose rumuose 
atlikinės su liaudimi paslaptin
gas torturas. 

Drauge su NKVD "palociais" 
buvo paruošti rūmai ir proku
ratūroms — tai "liaudies tri
būnams", dar irgi naujiena 
Lietuvoje. 

Na, ir reikalingi puošnus ir 
erdvus rūmai slaptajai sovietų 
milicijai, kuri yra įsišaknėjus 
sovietų masėse. 

Įrengus rumus, pamatėme ir 
kas juose viešpataus. Kiekvie
name apskrities mieste pradė
jo organizuoti plačiausį štabą 
sovietiškų šnipų. 

Lietuvos nepriklausom y b ė s 
laikais kiekviename apskrities 
mieste dažniausia buvo po vie
ną saugumo policijos valdinin
ką, kurie buvo skiriami vals
tybės vidaus priežiūrai budėti, 
bet ne organizuoti masinėms 
torturoms. 

Sovietų apskrities slaptos 
policijos būstinėj . jau pusiau 
oficialių NKVD agentų-valdi-
ninkų štabas būdavo iki 50 as
menų. Tie iš "palociaus" en
kavedistai tuoj pradėjo lysti į 
visas apskrities ir valsčių įs
taigas, įmones ir kaimus ir su
darinėti savo šnipų kadrus. 

Sovietinė santvarka pagrys-
ta tuo kad kas 3-5 pilietis tu
ri buti šnipu, štai ir yra so
vietinio režimo išsilaikymo pa
slaptis. Visoje Sovietų Sąjun
goje taip ir yra kad visose įmo
nėse ir įstaigose, kaimuose-kol-
hozuose kas trečias-penktas as
muo iš jaunuomenės, komjau
nuolių turi šnipinėti savo žmo
nes "partijos naudai", todėl 
komunistinę diktatūrą sunku 
sugriauti. 

Lietuvoje NKVD taip darė. 
Pavyzdžiui įstaigoje dirba 15 

slaptimi, šiame straipsnyje aš*žmonių, iš jų yra trys jaunuo-

VIENAS ŽYDAS KU
RIS NE UŽ RUSIJĄ 

Garsus mokslininkas Prof. 
Albert Einstein, žydų kilmės, 
yra vienas iš tokių kurie ne
pritaria, net nori kad butų vi
somis pastangomis rūpinamasi 
nepaduoti bolševikiškai Rusijai 
atominės bombos paslapties. 

Prof. Einstein pataria laiky
ti atominės bombos paslaptį 
nuo pavedimo United Nations 
organizacijai, tai organizacijai 
kuri įsteigta San Franciso© 
pereitą pavasarį. Toliau, Eitt-
stein pabrėžia kad atomini 
bomba ypatingai turi buti a p* 
saugojama nuo patekimo Ru
sijai. Atominė energija turi 
buti saugiai globojama Ameri
kos žinioje, iki jis bus galima 
pavesti pasauliui, • žmonijos ge
rovės reikalams. 

Prof. Einstein tikrina, apie 
du trečdaliai žmonijos žutų jei 
kiltų atominis karas. Jis ato
minę energiją vadina "pražū
tinga", tačiau reiškia viltį kad 
ji galėtų priversti žmoniją pa
laikyti tvarką tarptautiniuose 
santikiuose. 

Jis sutinka kad Amerika* 
Anglija ir Rusija gali stovėti 
prie palaikymo bendros tvan
kos, bet visai priešingas pavy
dimui Rusijai atominės bombos 
paslapties dabartiniu laiku. 

Kun. J. B. Končius 
Gyvens New Yorke 

Kaip iš New Yorko prane
šama, Kun. Dr. J. B. Končius, 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
pirmininkas, nuo Spalių 1 d. 
pasitraukė iš Mt. Carmel, Pa., 
parapijos klebono pareigų ir 
pastoviai apsigyvena New Yor
ke, pašvęsdamas visą savo lai
ką BALF ir Lietuvių karo nu
kentėjusių šelpimo darbams. 

Su karo pabaiga Lietuvį 
tautos žmonių, išblaškytų Eu
ropoje, pasidaro dar sunkesnis, 
ir jų sušelpimas reikalauja di
desnių pastangų. 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRAŠO 
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lfmiDIRV0S REDAKCIJAI 
I 6820 Superior Ave. Cleveland S, Okio. 

{ Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
{bendradarbius-rašytojus, šiuotni siunčiu savo auką $. 
I 
t 
€ 
I 
1 
J i 
f 
i 

Siunčiant savo auką parė
mimui Dirvai rašančių j i| 
pabėgėlių žurnalistų, nau-
dokit šį kuponą ir išpildę, 
įrašę savo auką, savo pil
ną adresą, pasiuskit Dii* 
vos Redakcijai, 

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohip 

SU pagarba 

Vardaą y PsvardKL 

Adresu... 
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Aukščiausiojo Teismo Teisejai pas Prezidentą 

1 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Pabėgau iš Latvių stovyklos 
čia suradau vieną taip pat iš bolševikų 

pabėgusį Lietuvį. Jis buvo bolševikų armijoje 
tarnavęs. Susitarę mudu vakare išėjome iš 
stovyklos ir laimingai priėjome prie Dauguvos. 
Pagiryje gyveno didelis ūkininkas. Užėję pra-
šėmės į nakvynę. Ūkininkas davė valgyti, o 
sunų pasiuntė pašaukti policijos. Aš, supratęs 
kas mus laukia, paraginęs draugą irgi mesti 
valgyti, sprukau pro duris. Ūkininkas, pama
tęs mane bėgantį, ėmė su šunimis vytis ir besi
vydamas šaukti: 

— Stok! Kur tu bėgi? 
— Palauk kiek! — atsakiau aš jam. — Aš 

greit gryšiu. 
Galiuką pabėgęs, atsigryžau ir žiuriu: poli

cininkas jau su elektros lempute pas duris. 
Paėmė mano draugą ir varosi į pagirį. Gal 
mano draugas norėjo nuo to policininko pa
bėgti, nes užgirdau trys šuvius. Taip ir ne
sužinojau, ar mano draugas pabėgo, ar polici
ninkas jį nušovė. 

Mėnulis skaisčiai švietė. Aš leidausi per 
mišką. Kokius dešimts kilometrų paėjėjęs, ra
dau virkščių prikrautą kluonelį. Įlindau, bet 
buvo labai šalta. Tačiau po kurio laiko apsi-
kenčiau ir užmigau. 

Iš ryto atsikėlęs buvau visas sustingęs. Ne
galėjau net paeiti, šiaip netaip nuėjęs į arti
miausią lūšnelę apšilau. Paprašiau duoti man 
nors kokį skudurėlį kojoms apsivynioti. At
sakė, jog ir jie patys nieko neturį. 

Leidausi artyn Dauguvos. Jau ir vakaras 
užpuolė. Aš bijau lauke palikti kad nesušalčiau 
bet bijausi ir nakvynės prašyti. Vis dėlto Įsi
drąsinęs nuėjau pas vieną Latvį. Priėmė, davė 
pavalgyti vakarienės ir, išklausinėjęs kas aš 
toks, leido nakvoti. Atsiguliau ant grindų. 

Naktį pabundu, klausausi: į duris dundena. 
Atsikėlusi Latvė atidarė duris ir kažkam pa
sakoja, jog čionai gulvs pabėgęs Lietuvių be 
laisvis. Tai buvo jų sunus policininkas. Bet 
šis, išklausęs motinos, pasakė, tegul gulys. Aš 
buvau pusiau numiręs," manydamas kad ir ve 
mane varys į Volmarą. 

Laimingai persikėliau per Dauguvą 
Iš ryto atsikėliau, padėkojau už nakvynę 

ir, niekam nieko nesakant, išžygiavau toliau 
Atėjau į padauguvį, kaip tik netoli štofmangofo. 

Vienoje vietoje užėjau trobelę, prie kurios 
buvo trys luoteliai. Užėjęs į tą trobelę, radau 
moteriškę su pora vaikų. 

— Prašau mane perkelti pey Dauguvą, — 
paprašiau aš tos moteriškės. 

Vyro nėra namie, o aš negaliu, — at
sako moteriškė. —Eik dar kokius penkis kilo
metrus, ten rasi valdžios keltą, ir tave perkels. 

Paėjęs kiek pagalvojau, jog keltininkai, pa
matę mane apžėlusį, apdriskusį, pareikalaus 
dokumentų ir nekels. Pasukau atgal. 

Dauguva vietomis buvo užšalusi bet aš ledu 
bijojau eiti kad neįlužčiau. Vėl priėjau prie 
tos trobelės ir klausausi: Latvė kalbasi su vai
kais, jog ji eisianti pašaukti policininko kad 
mane paimtų. 

Greit atėjo ir pats tos trobelės savininkas 
Po ilgų derybų jis apsiėmė mane perkelti už 
gerą laikrodėlį, kurį dar turėjau iš Lietuvos ir 
kurį vis pavykdavo man nuslėpti nuo įvairių 
leratikų. Laikrodėlį jis pakabino ant sienos, pa
siėmė irklus ir keliamės. 

Prisiirus mums iki pusės Dauguvos, staiga 
išgirdau: "stok!" Atsigryžęs pamačiau ant 
kranto bestovintį policininką, kurį atvedė ta 
moteris. Paklausus policininkui kas aš toks, 
pasakiau, jog esu Lietuvis, pabėgęs iš bolševikų 
nelaisvės. 

— Nesikelk į aną pusę, — šaukia man poli
cininkas. — Tenai bermontininkai. 

— Aš kaip tik ir noriu juos mušti, — at
sakau aš jam. 

— Jeigu taip, tai važiuok, — tarė polici
ninkas ir nuėjo. 

Išlipus į krantą, Latvis už laikrodėlį pri
dėjo man degtukų dėžutę ir dar parodė kaip 
man arčiau eiti į Lietuvą. Artimiausias mie
stelis buvo Nemunėlio Radviliškis. Aš ten ir 
leidausi. 

čių nelaisvės. Ašpas juos apsinakvojau, žmo
nės, sužinoję kad aš atbėgęs iš bolševikų nelais
vės, vieni man nešė duonos, kiti lašinių paspir
ginę, ar dar ko kito. Vaišino kaip kokį didžiau
sią svečią. . . į 

Rytojaus dieną atėjai! f Radviliškį .4* tie
siog į komitetą. Čia man davė pastotę važiuoti 
į Biržus. Pastotininkas parsivežė mane pas 
save. Davė drapanų kad nesušalčiau ir paval
gydino. Biržų policija nusiuntė mane į Pas
valį pas komendantą. 

Atvykęs pas komendantą, Atidaviau jam 
Biržų policijos įteiktą popierių. Komendantas, 
pažiūrėjęs i popierių, nustebęs paklausė manęs, 
ar aš iš tikrųjų esu savanoris, nes iš nuovargio 
atrodžiau labai senas. Išklausinėjęs, kaip man 
sekėsi pas bolševikus ir LatVius, davęs raštelį 
liepė nueiti pas artelninką, kur gavau net dvi 
porcijas valgyli. 

Saviškiai manęs nepažino 
Naktį labai sunkiai susirgau. Mane krėtė 

drugys. Tuose namuose, kur aš buvau apsina
kvojęs, buvo geraširdžiai jaunuolis ir mergaitė. 
Jie visą naktį negesino žiburio ir vis mane klo
stė ir slaugė. 

Kiek pasveikęs nuvykau f Baisogalą kur 
stovėjo musų dalis. Bataliono vadas mane ge
rai pažinojo, 'bet dabar visai nepažino ir pa
klausė mano pavardės. Pagaliau pažinęs nusi
vedė mane pas pulko vadą Škirpą. Jie abudu 
visko manęs smulkiai išklausinėjo ir pagaliau 
leido eiti į kuopą. Kuopoje nepažino net tie, 
kuriuos aš buvau išsivedęs su savim į sava
norius. Pažinę, žiurėjo į mane, klausėsi mano 
pasakojimų, o per veidus jiems ašaros byrėjo. 
Viršila Bukučinskas liepė paruošti man gerus 
pietus, ūkvedys išdavė man naujus drabužius, 
draugai nusivedė į pirtį. Navickas ir Vaičaitis 
pirtyje ilgai mane prausė. Gyvūnai vietomis 
man net odą buvo praėdę. Po to nuskuto barz
dą, nukirpo plaukus ir aprengė naujais drabu
žiais. 

Iš pirties parėjau jau visai kitas žmogus, 
tik buvau labai nusilpęs; vos parsvyravau. Pas 
viršilą jau ir gaidys buvo paruoštas. Gardžiai 
valgėme ir meiliai kalbėjomės. 

Po to vėl ėjau savo pareigas, o kuopos va
das kapitonas Gabrėnas kas rytas nuo savęs 
duodavo man po du kotlietus kad galėčiau grei
čiau pasitaisyti. Ir ligi šio laiko aš jam dė
kingas už jo gerą širdį. 

Nepasveikau ir ligi šiol: gelia rankas, ko
jas ir turiu skilvio ligą. Visa tai parsinešiau 
iš nelaisvės ir savo bėgimo Lietuvon. Bet ne
nusimenu — tai auka dėl musų tėvynės laisvės. 

Vėliau tarnavau 5-me pėstininkų pulke. 
Juozas Mikalauskas, šilkaičių k., Alvito v. 

Vilkaviškio ap. 1933 m. Gegužės men. 17 d 

APDOVANOTIEJI 
4 pėst. L. K. Mindaugo pulko eilinis Povi

las Babickas 1919 m. Vasario 18 d. naktį su 
24 kareiviais puolė bolševikus Krekenavoje. Bol
ševikų buvo per 30 žmonių; jų pusėje buvo 
ginkluota milicija ir vietos bolševikų. Tuo bu-
du priešo jėgos buvo žymiai stipresnės. Babicko 
sumanumo ir iniciatyvos dėka puolimas buvo 
įvykdytas prieš rytą ir priešui į užnugarį užė
jus. Babickas, nukirpęs priešo telefonus rišan
čius bolševikų pozicijas su užnugariu, pats pir
mas narsiai puolė į miestelį. Nors priešas at
kakliai gynėsi, bet mūsiškiai, nieko nepaisy
dami, ėjo pirmyn ir priešas pradėjo netvarkin
gai bėgti iš Krekenavos. Mūsiškiai paėmė bol
ševikų komitetą, miliciją ir keletą Rusų bolše
vikų kareivių. 

Eil. P. Babickas už narsumą ir sumanumą 
apdovanotas Vyties kryžium. 

DEL BENDRO VEIKIMO LIETUVOS 
GELBĖJIMO 

Vaizde parodoma visi Aukščiausiojo Teismo teisėjai Wa-
shingtone, kurie padarė metinį vizitą Prezidentui. Priešaky
je iš kairės į dešinę: Chief Justice Stone, Prezidentas Truman, 
Justice Black, Justice Frankfurter, užpakalyje jų kiti visi to 
Teismo nariai. * r 

M O N C R I E F Furnasai 
Teikia Jums PILNI\US| šildymo Patarnavimą 

Telefonuokit Savo MONCRIEF Pardavėjui 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

(Laiškas Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, Amerikos Lietuvių 

Misijai, Amerikos Lietuvių 
Tarybai ir spaudai) 

Amsterdamo Lietuvių Komi
tetas, kurį sudaro Draugijų at
stovai bei veikėjai, buvo įtei
kęs raštu pageidavimą sujun
gti visas patriotines jiegas Lie
tuvos gelbėjimo darbui, Pitts-
burgho konferencijai. Panašus 
pageidavimas buvo ir New Yor-
ko Seime. Taip pat tėmijome 
spaudoje, tokių pageidavimų ir 
net feikalavimų Jbuvo ir iš kitų 
kolonijų. Bet iki šiol — jokių 
pasekmių. 

Dabar šaukiami du susibūri
mai: Washingtone ir Chicago-
je. Veltui butų noras vieny
bės dabar. Vieni pasiūlė, kiti 
atsisakė, ir atliktas kriukis; o 
kolonijos.... kas jųs ten pai
so, tik duokit pinigų. Seimai 
įvyksta. 

Taigi mes savo susirinkime, 
Spalių 21 d., nutarėme reika
lauti kad šiuose seimuose vie
nybės klausimas butų aptartas 
ir kad butų surasta išeitis su
jungimui Amerikos Lietuvių 

I Tarybos ir Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos bei Misijos, bendram 
Lietuvos vadavimo darbui. 

Toks yra musų kolonijos Ko
miteto, veikėjų ir dvasiškių no
ras. Ir ne tik musų, bet ir 
daugelio kitų kolonijų, ką liu
dija spaudoje tilpęs Kun. J. 
Bakšio iš Rochester, N. Y., at
viras laiškas, kuriam mes pil
nai pritariame. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 

m 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikS-
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

štai apysaka kuri jums patikit' 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2,00 Tvirtais viršais 

Dabar atiduodama už $1.00 , 
t Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turimo. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima aiųa-
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit "Dirvoj*" 
0820 Superior Ave. • Cleveland 8, Ohk 

Gal sakysite: kas čia blogo, 
jei negalime susitarti dirbame 
paskirai, bile tik atliekam dar
bą. Taip. Bet tą darbą atlik
tume daug mažesnėm išlaidom, 
kurios dabar tenka gelžkelių 
kompanijoms, hoteliams, siun
čiant po kelias delegacijas tuo 
pačiu reikalu, nuskriaudžiant 
tremtinius. Be to, senųjų .vei
kėjų eilės retėja, o jaunimą nei 
su pyragu nepriviliosi prie tau
tinio veikimo, kuomet jie ma
to tarpusaves rietenas ir susi
skaldymą. 

Kolonijose upas nupuolęs Vei
kimui; sukelti pinigai laikomi 
ir vis laukiama to suburimo vi
sų patriotinių jiegų bendram 
Lietuvos vadavimo darbui; to 
bendro vieneto-autoriteto. 

Dabar tos menkutės aukos 
vienam ar kitam centrui tai 
tik parodymas kad mes nori
me veikti ir prisidedame, bet 
butų keliariopai didesnės jei
gu butų vienybė. Jeigu ir at
eityje nesutarimas bus, turėsi
me 'laukti kol bus proga dides
nę paramą suteikti Vyriausiam 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tui. 

Nejaugi jųs, centrų parei
gūnai, nerandate bendros kal
bos bent šiame Tėvynei kritiš
kame momente? Argi del vie-
no-kito užsispyrėlio turi nu
kentėti visa Lietuvių tauta? 

Meskite šalin iš spaudos: 
mes-jųs; jie-mes, o taip pat ir 
kitus niekinančius išsireiški
mus. Tas nieko gero nelemia. 
Kaip butų malonu kad visur 
kartotųsi, Lietuvai vaduoti pa
stangose, — MES. 

šis pareiškimas nutarta pa
siųsti: ALT.; LVS bei Misijos 
valdyboms ir spaudai. 

Amsterdamo Liet. Komiteto 
Valdyba: 

Garbės Pirm. 
Kun. J. židanaviči*|% 

. #ii;e Pirm. 
. . Kun. J. Raštutis, 

Pirmi . A. J. Lukšys, 
Sekr. "Stasė Kisieliūtė, 
Iždin. M. P. Kazlauskas. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

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 
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1 Daugiau Laiko Skaitymui - - - I 

lietuviai mane patinka kaip brangiausią, svetį 
Visai netoli sienos Latviai mane norėjo 

suimti. Siena jau buvo matyti, ir aš, kiek tik 
galėdamas, leidausi bėgti į savo žemę. Perbė
gus į Lietuvos pusę, be jokios baimės atsisėdau 
pasilsėti ir atsikvėpti. Iki Radviliškio bebuvo 
gal tik kokie 7 kilometrai bet mano jėgos taip 
buvo išsibaigusios, jog visai nebegalėjau paeiti. 
Vargais negalais pasiekiau pirmą kaimą, kur 
gyveno musų broliai Lietuviai. Juos neseniai 
buvo atlankę bermontininkai, ir todėl jie labai 
vargingai gyveno, nes bermontininkų buvo api
plėšti. Kaime buvo žmonių, parėjusių iš Vokie-

APDOVANOTIEJI 
Buvusio Pasvalio bataliono žvalgų koman

dos Povilas Kaškelis, kilęs iš Linkuvos, Šiaulių 
ap., 1919 m. Lapkričio 7 d. gavo vado įsakymą 
atlikti žvalgybą ir savo veiksmais (demonstra
cija) išjudinti priešą. Jis, kaip vyresnysis žval 
gas, pasiėmė su savim dar keturis drąsesnius vy
rus ir slaptai užėjo į bermontininkų užnugarį. 
Naktį, priėjęs Muro Panemunės miestelį, slap
tai prislinko prie Vokiečio sargybinio, tylomis 
jį nukovė ir, ramiai su savo draugais priėjęs 
prie bermontininkų užimtų namų, pro langus 
metė, rankines granatas. Vienas Vokietis ka
rininkas ir trys žandarai buvo nukauti, o septyni 
Vokiečiai kareiviai sužeisti. Kiti Vokiečiai šo
kę atidengė ugnį, nerviškai šaudydami iš kulkos
vaidžių ir vieno bombosvaidžio, bet pašaudę, ry
tą, patys pasitraukė į šembergą. Pats Kaške
lis buvo sužeistas į galvą ir neteko vienos akies. 
Jo žvalgas Kubilius žuvo prie pat miestelio. 
Sukėlęs tokį siaubą ir įbauginęs bermontininkus, 
Kaškelis su savo draugais atitraukė Vokiečių 
dalį iš Biržų rajono ir tuo budu daug padėjo 
Lietuvių operacijoms prieš bermontininkus. Kaš
kelis apdovanotas Vyties kryžiumi. 

. (Bus daugiau). ŽU 

I KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS | 

| Prenumerata metams vis 
| KURIE ATNAUJINS ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

§! KARUI pasibaigus, Dirva, kaip ir visu karo bėgiu, duodama skaitytojams tik už $2.00 
= visam metui. Nors ir dabar dar laikraščio leidimo kaštai yra tie patys kaip buvo karo 
S metu, bet Dirva pasilieka ta pačia kaina kaip buvo — tik $2.00. 

g NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 
Eg savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumerata taip pat gausit Dirvą 
S P° senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio s 



± 
ff 

PAJ IEŠKOJIMAI 

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 Lithuatįt* '' 
30 N. LaSalle Stre# 

Chicago 2, 111. 

Abišalienė-Gudaitė, AgWfeSfca, 
iš šilių k., Zapyškio vai. 

^ Ališauskienė, Rozalijai, kilusi 
iš Paskinų k., Šimkaičių v. Ra
seinių ap. gyvenusi Boston, 
Mass. ar apylinkėse. 

Andriejunas ar Andrijauskas, 
Pranas, kilęs iš Vabalių k., 
Baisogalos parapijos. 

Andriuškevičiai, Juozas, Ona 
ir Elena, kilę iš Rekščiu k., 
Šiliu 7os v., Raseinių ap. Ameri
kon atvykę prieš šį karą. 

Andruška, Jonas, kilęs iš Al
sėdžių vl., Telšių ap. 

Andzaikęnai, gyvenę Apkar
tų k., Molėtų v. 

Apanavičius, Juozas, kilęs iš 
Daugelaičių k., Kybartų vis., 
Vilkaviškio ap. 

Bačiulvtės, Terese ir Ulijona, 
Jurgio dukterys. 

Augustinavičius, P., prieš ka
rą gyvenęs Chicagoje ir pažys
tai! t is Bagdonų šeimą iš . Mi
lašaičių kaimo, Raseinių ap. 

Bakanauskas, Bronius, kilęs 
i£ Merkinės. 

Balaniai, Juozas, Ona ir Ma
rija, Antano vaikaa, kilę| ii 
Pocviečio k., Vilkaviškio ap. 

Barakis, Vladas, sunus Petro, 
fcilęs iš Liesenų k., Molėtų v. 

Baranskas, Jonas, kilęs iš Ve
jelių k., Vyžuonų v., Utenos ap. 

Bartaška, Jonas, kilęs iš Dūk
što v., Zarasų ap. ir gyvenęs 
Chicagje. 

Bartkevičius, Petras, gyvenąs 
Pittsburgh, Pa. 

Belenauskai, Juozas ir Seve
rinas, Amerikoje pasivadinę Bie-
lanowski ar Belanowsky, į A-
meriką išvykę 1924 metais ir 
gyvenę Pittsburgh, Pa., apy
linkėje, kur turi farmą. Se
verinas Belenauskas lankėsi Lie
tuvoje 1938 metais. 

Bendoravičius, sunus Petro. 
Berteškieni-Kumečiutė, Mag-

delena, ir jos vyras Juozas, gy
veną Worcester, Mass. 

Bikulčius, Nikodemas, arba 
jo sunųs, kilęs iš Tumallnos, 
Dūkšto vai., ir gyvenęs Balti
more, Md. 

Burba, .Petras. 

Brazauskai, Adomo sunųs, ku
rių tėvas kilęs iš Jakšių k., 
Pernavos v., Kėdainių ap. 

čiužas, Antanas, kilęs iš Ve-
viržėnu, Kretingos ap. 

Daugėla, Jurgis, kurio du su
nųs 1929-30 m. lankėsi Lietuvo
je, kilęs iš Dženčelauskos k. 

Dekeraitės, Marija ir Vik
torija, kurių ištekėjusių pavar
dės nežinomos, gyv e n u s i o s 
Brooklyn, N. Y. 

Dičkauskai, Kazimieras ir 
Adelė Liepinaitytfi, ir jų sunus 
Viktoras, gyvenę Brooklyn, N. 
V. 

Didvalis, Jonas, arba jo šei
mos nariai, gyvenę Brooklyn, 
N. Y. 

Dovidonienė, Ortą, gyvenusi 
Philadelphia, Pa. 

Dronseika, Juozas* gyvenęs 
Brooklyn, N. Y. 

Dulinsko, Ferdinando, kilusio 
iš Kulšėnų k., Sedos v., Mažei
kių ap. gyvenusio Boston, Mass. 
įpėdiniai ar artimieji giminės. 

Gaidamavičiūtė, Kazimiera, 
kilus iš Vyžuonių miestelio, 
Utenos ap. > '? 

Galiniai, Juozas Ifr Vincas, 
sunųs Jono, kilę ii Kybeikių 
k., Kybartų v. 

Glinski-Lynski Magar. Lucy, 
kilusi iš Panevėžio ap. 

Gąrbauskienė-Mikšt aite, Moni
ka., kilusi iš Veliuonos v., Kau
ris ap. . 

Gegžna, Vincenta%-,^ 
Grigaliunaitė, Mag^rena, ku

rios ištekėjusios pavardė ne
žinoma, kilusi iš Sidabriškių k., 
Vabalninku v., Biržų ap., iki 
šio karo gyveno Chicagoje. 

GureviČienė-Vaivadaitė, Mari
ja-

.Tančys, kilęs iš Skapiškio, A-
merikoje gyvenantis jau per 
30 metų. 

.Jarmaliene, gyvenusi Chica
goje. 

Jasinskienė-Vaivadaitė, Pran
ciška, gyvenusi Philadelphia, 
Pa. 

Jukito, Adomas, sunup Ah-
tano, kilęs iš Purplių k., Lau-
žuvos v., Mažeikių ap. gyvenęs 
Lawrence, Mass. 

Jurkevičius, Bronislovu 
Juršėnas, Vytautas, Aniieriko-

je žinomas kaip Jurshenas Wi-
told, gyvenęs Chicagoje. 

Juškaitė, Anelė, kilusi įš Vy
žuonų miestelio, Utenos af>. 

Kaliunienė - Lapiniauskaitė, 
Jadvyga, duktė Petro, kilusi 
iš Naujalyčio, k. Varėnos v. 

Kasparas, Adomas, kilęs iš 
Marijampolės ap.. gyvenęs New 
Yorke ar apylinkėje. 

Rengiasi Plaukti per Atlantiką> •**-. Bačkoje! 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S Basement 

iL 

Naujos 

Vyrams, Moterims, 
Berniukams ir Mergaiteins! 

REGULATION U, S. NAVY 

Pea Jackets 

Pritaikytos 

patingai 

Mergaitėms 7 ilu 14 

h 

4 

30-0z. loo'; 
Grynos Vilnos 
Į£f*gey Medžiagos! 19 JI; 

Mes juos turim! Tikrieji U. S. Navy pea žakietai . . . 
tie patys apvalkalai ką dėvi visi jūreiviai! Dvieiliu 
priefakiu (guzikai abiem pusėm) su regulation inkaro 
guzikais. Vatos corduroy pamušalo kišeniai . . . dide-
deliais kalnieriais . . . patogus vidujiniai kišeniai. La
bai tvirtu pamušalu. Micros 82 iki 44 — tinka visiems! 

Taip . . . mergaitėms, 7 iki 14, kurios 
mėgsta dėvėti trapias, žėrinčias vatos 
medžiagų sukneles. Pasiūtos iš gar
bių Princess Peggy Tested Fabrics 
lliedžiagų, kurios lengvai skalbiasi. 
|r)S turi labai plačias atlankas! 
. .-T t u te- v ver ekar ių aiš ta j 

• Mėlynos 
• Raudonos 

Telefonu ir Paštu Užsakymai Pildomi—Saukit CHerry 3000 

l 'ttfįrtriHfrlIiiii ĮIBIIMII I.,. .1———.. • I... ——  l  )  I I  

, • gis drąsuolis, Kanados armijos veteranas, Mark Charlton, 
pa'siryžes perplaukti Atlantiką šioje didelėje bačkoje. Jisai 
sako, vistiek kas nors kada bandys tą padaryti todėl jis nori 
pirmutinis. 

PALECKINSNKŲ PINKLĖS ARGENTI
NOS LIETUVIŲ TARPI 

LIETUVIAI APSIŽIURĖKIM! vienus prieš kitus, nutyli Lie-
Visi žvejai žino kad geriau

siai žuvauti sekasi drumstame 
vandenyje, žino šį dėsnį ir juo 
vadovaujasi saVo pridengtiems 
tikslams pasiekti taip pat vi
joki žmonių meškeriotojai. Ypa
tingai drumsti mėgsta raudo
nieji penktakolumnistai arba, 
kaip juos Lietuviškiau dar va
ccina, penktaikojai. Jie žino, 
jog atviri j u darbai ir nuošir
dus žodžiai pasisekimo mažiau
siai teturėtų, todėl savo tik
ruosius darbus jie slepia, o žo
džius falsifikuoja, šiądien jie 
be jokio saiko rėkia apie taria
mą savo demokratiškumą, pa-

tuvių tautos dabartinę trage
diją ir paslapčiom karts nuo 
karto kažinko sielinasi prie So
vietiškų įstaigų.... > 

čia paminėsime (aplėisdami 
lengvai atspėjamas pavardes) 
tik vieną pavyzdį iš Buenos 
Aires. Yra ten Lietuvių kolo
nijoje nuo keliolikos metų įsi
sukęs žinomas aferistas N. Ap
sukrus ir nesivaržydamas jo
kiomis priemonėmis, susidėjęs 
su vienu siuvėju, ėmė redaguoti 
savaitraštį, kuris pretenduoja
mas vadinti ne tik Argentinos 
bet net visos Pietų Amerikos 
Lietuvių balsu, šis laikraštis 

triotizmą ir pažangumą bet ne- pirmoje eilėje turi tarnauti mi 
pereinama Kinų siena nuo bai
siojo pasaulio užtveriama kiek
viena raudonosios armijos už
imta ir Sovietų politinės polici
jos (NKVD) valdoma šalis. 

Sąmoningų Lietuvių laisvuo
se kraštuose Maskvos agentai 
prigauti neįstengia, nes mums 
perdaug gerai žinomi jų tikslai 
ir pasibaisėtinos, tačiau patiki
mos žinios apie raudonųjų im
perialistų ir jų tarnų darbus 
"išlaisvintoje" Lietuvoje. Tiek 
šiaurės, tiek Pietų Amerikos 
Lietuviškai kalbantieji Mask
vos patriotai sudaro musų išei
vijos mažumą, pridėsime dar 
kad moraliniu ir kulturiniu at
žvilgiu — nevertingą mažumą. 
Kaipo tokie, jie tik nereikšmin
gos įtakos gali turėti sveika-
jai Lietuvių bendruomenei. 

Matyt, tuo įsitikino ir raudo
nosios propagandos dirigentai, 
kurie sau aukų sumeškerioti 
ima bandyti jau gudresniais 
budais. Jie bando surasti tarp 
Lietuvių sau agentų iš nekomu-
nistų. Į tikrų Lietuvių patrio
tu organizacijas, į jų spaudą, 
i įstaigas ir šeimas ima brau
tis tipai, kurie savo simpatijas 
raudonajai diktatūrai pridengė 
patriotizmo, demokratijos, pa
žangumo vardais ir dirba skal
dymo darbą, musų politinio ir 
visuomeninio gyvenimo atsa-
kinąus žmones šmeižtais ir 
šmeižteliais žemina, pjudo juos 

; 

U 
WanT'a Call Home, Soldier Boy? 

0̂51 

t m :  
0 Ta maža mergaite turi reikalingą 

supratimą. Namų pasiilgęs G. I. karys 
pirmiausia kaip tik išlipa iš laivo trok
šta pakalbėti long distance su Motina 
ir Tėvu. Dabar tiek daug gryžta ve
teranų f-šią šalį kad long distance li
nijos yra užpildytos jų smagiomis ži
niomis apie sugryžimą. 

ĮJaugiau ir daugiau linijų dadedama 
vykdant musų plačioje šalyje plėtimo 
Ir statybos programą. Iki nauja sta
tyba sugrąžins taikos meto patarnavi
mo standardą, jųs galit pagelbėti G. I. 
kareiviui pasiekti savo namus palai
kant savo long distance pasikalbėji-

,*• ^ _ mus galimai trumpiausia. Kuomet ki-
^ % y S§'^$'iv-*ti lauki*, operatorė jums primins pa- !• 
A r " --featv dairia: "Please limit your call to ? 

- minutė : . ' 

T U N t  I N  "fNf T f  IffPMONf HO Iff 
Mondays eft f P. M. 

T H E  O H I O  B  E  L i  T E L i P H O N I  C O M M N T  

4 

M 

nėto siuvėjo (leidėju pasirašan
čio) asmeniniam bizniui, „smuk-
lei, "Lietuvių klubu"' vadina
mai. Ten šokiai, per ištisas 
naktis girtuokliavimai, o kar
tais net bernų muštynės pri
dengiami kai kada ir rimtesne 
programa, švenčių paminėjimais 
ar žymesnių žmonių pagerbtu-
vėmis. Ten susirenką paūžti 
eiliniai žmoneliai padaromi (iš
reklamuojami) garbingiausiais 
Lietuviais, mokslininkais, me* 
ninkais, milijonieriais ir t. t. 
žmonių silpnybėms pataikavi
mas minią, žinoma, patraukia, 
ypač jei už poros pezų auką iš 
nebūto padarysi butą, iš šiau-
čiaus garsų kulturos veikėją, 
iš ožkabalsės didelę solistę. Lai
kraštuko redaktorius ir leidė
jas mėgsta girtis, esą, jie tokie 
pažangus kad nori buti ' ge
ruoju su visais", o principu^ 
palieką "fanatikams". 

Tokios linijos per eilę metų 
laikėsi Buenos Airėse save de
mokratiškiausiu ir pažangiausiu 
vadinąs tariamai Lietuviškas 
savaitraštis. Bet štai, Sovie
tams Lietuvą pavergus, 194® 
m. jo redaktorius neoficialiai 
imasi SSSR konsulo pareigų. 
Imta skelbti kad oficialios Lie
tuvos Įstaigos jau susilikvida-
vusios ( o jos veikia ir dabar), 
todėi redaktorius N. galįs at-" 
likti visus patarnavimus. Pir
masis gi jo patarnavimas Lie
tuviams, tai Sovietų pilietybės 
jiems piršimas, susirašinėjimas 
su bolševikų konsulais ir pasi
siūlymas "už dyką" musų tau
tiečiams užpildyti Rusiškas blan
kas SSSR pasams gauti. Gre
ta su tuo sekė Paleckine linija 
dėl informavimo apie padėtį 
Lietuvoje ir šmeižimo akcija 
prieš bolševikų teroro id tevy* 
nes išvytus Lietuvius. 
DIRBA BE GĖDOS ... 

Po šitokio savo "patriotiz
mo, minimo laikraštuko leide-
jas ir redaktorius, rodos turėjo 
užsiimti jau tik savo smuklei 
bet ne savo Lietuviškumo if 
kulturos reklama. Pasirodo bet
gi kad j\| suktumas ir akiplė
šiškumas užslopino bet koki$ 
gėdą. sąžinę ir savigarbą. Sa* 
ve triukšmingai vainikuodami 
kone vieninteliais P. Ameriko
je patriotais ir pažangiausiais 
kultūrininkais, tie abu tipai 
ir toliau tęsia dviveidį veikimą. 

savaitraštis, dėl akių para
šo žodį kitą ir už laisvą Lietu
vą, kai tuo pačiu metu be jekių 
paaiškinimų spausdina , M 
vietų ambasados per "Darbą" 
gaunamas naujienas apie gy
venimą "Sovietinėje Lietuvoje"* 
(ak, koks ten rojus!) ir siste-
mingai nutyli visas ten vykdo
mas teroro ir Sovietizacijos 
baisybes. Tokį redagavimą pa-| 
gyrė jau net "Laisvė"! Mums! 
yra žinoma kad Buenos Airiš-
kis leidėjas-siuvejas paklaus
tas, teod# jfc savo pavefgtųjį*;* 

brolių kančias nutyli, kodėl ne
kelia balso prieš bolševikus pa^ 
našiai kaip prieš nazius, gud
raudamas atsikirto: "Prie gy
venimo reikia prisitaikyti; So
vietai galingi".... Taigi "pri
sitaikydamas prie gyvenimo" ir 
klaidina savo skaitytojus, grei
čiausiai, su "draugų" pritarimu 

; sėdėti ant dviejų kėdžių. Mat, 
tuo .budu nekritiški skaitytojai 
turi daugiau pasitikėjimo ir 

į sėkmingiau galima jų protavi
mą sudrumsti.... O gudriagal-
vis redaktorius tuo pačiu metu, 
kai ne tik laikraščio skiltyse 
bet ir laiškuose rimtiems Lie
tuviams ir atsakingoms Lietu
vos įstaigoms "bažijasi" dėl sa
vo geriausių patriotiškų noru, 
atvykęs į Montevideo lando į 
SSSR pasiuntinybę ir siūlėsi 
ten: "Kuo galiu tamstoms pa
sitarnauti". ... 

Naturalu kad pu to pasisiū
lymo kiekviename savaitraščio 
numeryje visu uolumu ėmė 
dergti tiek Argentinoje, tiek 
Urugvajuje tikrai širdingai Lie
tuvai ir Lietuviams veikiančius 
p a t r i o t u s ,  p r a v a r d ž i u o  d a m a s  
jUds penktakolumnistais, ost-
lAndiečiais ir pan. Visa, ką 
šitie Lietuviai padarė ir tebe
daro gero, kūrybiško ir naudin
go, šiaučiaus leidžiamas ir kri
minalisto redaguojamas laikra
štukas arba visai nutyli, arba 
pavaizduoja iškreiptai. Kad ši
t o k i a s  " i n f o r m a c i j a s "  p e r s i 
spausdina š. Amerikos "Lais
vė" ir "Vilnis", nėra ko stebė
tis bet kad jas be rezervų per
sispausdina ir dienraštis "Nau
jienos", tai tikrai keista. Negi 
raudonieji penktakojai jau taip 
giliai Įsiknisė?! 

Gal Š. Amerikos Lietuviam* 
iš toliau šitos pinklės ne taif 
aiškios, gal juos klaidina tik 
aplinkybė kad musų apibudin
to Buenos Airėse savaitinuko 
"Lietuvių klube" buvo suruoš
tos šeimyniškos vienam ekskon-
sului ir "kitam žymesniam sve
čiui pagerbtuvės. Suvilioti, 
suklaidinti galima, žinoma, ne
vieną. Be ekskonsulo Argenti
nos maskuoti paleckininkai buvo 
ėme suvedžioti net vieną kuni
gą,'tik gerai kad pastarojo vir
šininkai tinkamu laiku jį at
šaukė ten, iš kur buvo atvykęs. 
Kitą kartą žmonės mat duodasi 
apstatomi netiek iš malonumo, 
kiek iš reikalo ar baimės. Pa-
leckininkų savaitraštis šitą tak
tiką daug kartų išbandė: kas 
ne su jais, tas būtinai turi bū
ti šmeižimų, purvais apdrėbtas 
».. . Tik t virta valiai to nebijo. 

Musų tikslas šiomis pastabo
mis paraginti geros valios Lie
tuvius apsisaugoti, ir savo tar-
pan neįsileisti vienybės ir prin
cipų žalotojų iš vidaus. Ar
gentinoje kai kurie Lietuviai 
darbininkai skundžiasi jau nu
kentėję dėl dvigubos pareigos 
einančio redaktoriaus "patarna
vimų". Atsargiau! 

Lietuvis. 

II 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ YYNAS 

Smagi vteta sueiti sft'Je se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor u Aritnony Budas 
Savininkai (20) 

i  •  n  '  ' i i  u i  » 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ Ą&VS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
J 

S U  P E R I O R -
« RUSSELL INN 

tIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

tlQUOR WINK BEER 
^ ,  J 

Vieta kur sustoja kitq mftbtu. . 
pravažiuojant! Lietuviai ' > 

Helen Urbšaitis Helen Dunhu 
- Savininkas 

i 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS ii 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Lithuanian  Digest  
APIE $300 AUKŲ 

MISIJAI 
> kapkričfo 4, pp. J. Blaškevi-

čių namuose buvo surengta L. 
- V. S. 1-mo skyriaus kortavimo 

ir draugiška sueiga, kurioje 
dalyvavo skaitlingai svečių. Ta 
proga, Washingtone rengiamai 
misijai, po P. J. žiurio ir Ju
liaus Smetonos kalbų, suaukau-
ta virš $250 (su pasižadėju
siais sieks $300.) Aukavo: ' 
P. J. žiuris $50.00 
Alekas Banys 30.00 
Tarnas Curlanis 20.00 
Mr. ir Mrs. J. Verbela 20.00 
V. Amšiejus 
K. S. Karpius 

% Zofija Mudrauskienė 
J. lirbšaitis 
Mr. ir Mrs. J. Žilinskas 
J. Pečiulis 
Kastas Kasiulionis 
F. Yucius 
Mike Paulu* 
St. Milikauskienė 
Julius Smetona 
J. Vilčinskas 
O. Baltrukonienė 
J. Miščikas 
Jurgis žalnieraitis 
M. Žitkus 
A. Murauskas 
V. Pastarnokas 
F* J. žiuris 
Adelaide Miliauskaitė 
Bardzilauskas 
Anelė Velykienė 
'A. Grigienė 
Mrs. Rančius 
Mrs. O. Stapulionienė 
Alekas ir Anelė Jonilai 

Pirm to, Kazys Leimonas au
kavo jau $35. 

Nuo vakarėlio liks keliasde-
šimts dolarių pelno. 

Kurie norit prisidėti prie 
šių aukų, kad ir jusų vardas 
butų nuvežtas į Misiją Washin
gtone, priduokit savo auką, i 
Dirvos redakciją. 

Važiuoti į Washingtona pa 
siryžę apie 6 ar 8 delegatai. 

10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
1.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
2.C0 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 

BURKE IŠRINKTAS 
Clevelando mayoru liko Tho* 

mas A. Burke, laimėdamas an
tradienio rinkimuose prieš sa
vo oponentą didele dauguma 
balsų. 

Nors mažai palyginamai da
lyvavo balsavimuose, bet juose 
Burke gavo 125,645 balsus, gi 
jo oponentas Ray C. Miller, 
Repubiikonas, gavo 59,791. 

LAIŠKAS MISIJAI 
WASHINGTONE 

Lapkričio 16 ir 17 Washing-
tone suvažiuos Amerikos Lie
tuviai. * Jie ir vėl klebins musų 
vyriausybės duris ir vėl pra
šys užtarimo skriaudžiamai ir 
teriojamai Lietuvai. 

Kas gi juos tenai šaukia? 
Ogi balsas musų brolių iš 

Burke tuo budu tęsia Demo- ąn&pus vandenyno. Atrodo kad 
" jau artinasi paskutinė teismo. kratų mayorvstę, kurią tiktai 

Frar,k J. Lausche iškovojo nuo 
Republikonų, ilgus metus va
dovavusių miestui. 

Pralaimėjo šeši buvę miėsto 
nariai, tarp jų ir 22-ro Wardo 
Councilman James F. McCaf-
fery. Jo vieton išrinktas Al
bert C. Zindt, Demokratas. 

McCaffery yra tas council-
manas kurio išrinkimas 1943 
m. Įtraukė į bėdą Joną T. De-
Righter ir jo žmoną. 22-ras 
Ward yra Lietuvių Wardas ir 
Lietuvių balsai jaime lemia, 
bet politikieriai su Lietuviais 
vis nenori skaitytis. 

MIRĖ ARKIVYSKU
PAS SCHREMBS 

Lapkričio 2 mirė Clevelando 
diocezijos Arkivyskujas Joseph 
W. Schrembs, 79 metų amž. 
Jis jau keli metai kaip negala
vo ir jo pavaduotoju buvo pa
skirtas Vysk. Hoban, kuris ir 
tapo šios diocezijos vyskupu. 

Arkiv. Schrembs buvo atei
vis, kalvio sunus iš Bavarijos, 
Amerikon atvykęs jaunystėje, 
čia baigęs mokslus ir įšventin
tas kunigu Grand Rapids, 
Mich., 1899 metais. Iššvk jis 
gavo mažą parapiją West Bay, 
Mich. Bet žymiai kilo bažny-

valanda. Kokj sprendimą iš
neš musų vyriausybė Lietuvai 
ir kitoms pavergtoms tautoms? 

Atrodo kad musų vyriausybė 
Atlanto čarterį ir Keturias 
Laisves sudėjo į Roosevelto 
grabą. Vietoje taikingo, ra
maus pasaulio žmonėms atėjo 
negirdėta priespauda. Rusiš
kas žvėrys suleido savo kruvi
nas iltis f pusę Europos, o mu 
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L E T  J U S T I C E  B E  D O N E !  
(Reprint from New York Journal-Aserican — Nov. 2, 1945) 

IN THE characteristic Com
munist manner,. Soviet Russia 
is attempting to use the for
mal indictment of German war 
criminals as a diplomatic docu
ment by which Great Britain. 
France and the United States 
will automatically abandon the 
Baltic Republics to the fate of 
conquered nations. 

Moscow has sought to ac
complish its purpose by putting 
into the indictment a direct re
ference to Estonia, Latvia, 
Lithuania and Finnish Karelia 
as territory of the U. S. S. R 
and by refusing to support the 

su Valstybės Sekretorius sa- indictments—and permit the 
ko, visos' tautos aplink Rusiją I trials to proceed—if the lan-
turi atsiklaupti prieš tironą, j guage were changed. 

Atsimenu kai Roosevelt sa- j Whereupon there has been 
kė: "Geriau mirt stačiam, ne- another "sell-out" to Soviet Rus-
gu gyvent atsiklaupus''. sia. 

Aš netikiu kad šitokia netei- j The American Prosecutor, — 
sybė pasiliktų pasaulyje, žmo- j Supreme Court Justice Robert 
nes nenurims tolei kol nenu-ĮH. Jackson, has recognized the 
mes priespaudos jungo. j enormous wrong involved, and 

Lietuvių Misijai aš linkiu j within his restricted authority 
pasisekimo, turėti drąsos, ne- has sought to mitigate it. 
bijoti už savo teises kovoti, In a letter to the three other 
nes Amerika myli drąsius, tei- j Nuernberg Prosecutors Mr. 
singus žmones. Jackson said on Oct. 6: 

Aš sykį girdėjau per radio j "In the indictment of Ger-
tokį prilyginimą. Kartą įšo-|man war criminals signed to
ko į grietinės puodą dvi varlės. | day reference is made to Es-
Niekaip jos negalėjo išlipti. | tonia, Latvia and Lithuania and 
Tada viena nutarė sau: kam aš 
čia kankinsiuos, vistiek turė
siu čia mirt, tai geriau mirsiu 
ramiai. Taip ir buvo. 

Kita sako: Aš irgi gal čia 
mirsiu, bet aš mirsiu kaip drą
suolė. Aš kovosiu už savo 

PADĖKA VISIEMS 
LVS skyriaus kortavimo va

karo komisija dėkoja; visiems 
kurie atsilankė į šią pi-omogė-
lę, taipgi tiems kurie pasidar
bavo svečiams aptarnauti: p-lei 
Tamošaitytei, p. Samienei, p-lei 
Yčaitei, A. šimkunui, ir pp. J. 
Blaškevičiams už suteikimą sa
vo erdvaus namo tam tikslui. 

Komisija buvc: J. Salasevi-
čienė, Hypatija žiurienė, Zofi
ja Mudrauskienė, J. Urbšaitis, 
A. Banys. 

NUOŠIRDUS ACIU 
Priimkite nuoširdų aČiu visi 

musų draugai ir artimieji, ku 
rie patarnavote ligoniui ir pas
kui mirusiam musų brangiam 
vyrui ir tėvui, a. a. Jurgiui 
Vinčkauskui. Nuoširdžiai dė
kojame visiems už 48 Šv. Mi
šių užprašymą, už gėlių bukie
tus, už apsilf/nkymą sėrmenyse 
ir laidotuvėse, taipgi ačiu V. 
Samuolienei, M. Kazlauskienei 
ir Jonui Petukauskui už ligo
nio prižiūrėjimą; kunigams —-
V. G. Vilkutaičiui, B. Bartis 
ir B. Ivanauskui už atlaikytas 
pamaldas ir palydėjimą j kapi
nes, velionio sesutei A. Varna-
vičienei už dalyvavihią laidotu
vėse ir visokiariopą paramą, 
p. Petraitienei iš Pittsburgh, 
Pa., šeimoms Laučių, Luizų, 
Černių, Kazlauskų ir Bortnikų, 
dragijoms ir pavieniams asme
nims, grabnešiams ir visiems 
kuo nors pasitarnavusiems šio
je musų liūdnoje valandoje. 

Ačiu laidotuvių direktorei 
D. Jakubs už mandagų ir rū
pestingą patarnavimą laidotu
vėse, ir žentui Lt. Kazlauskui, 
kuris lėktuvu atvyko į laido
tuves. 
Liūdinti žmona, Zuzana Vinc-
kauskienė, dukters Elena Iv±as-
tek, Ona Obraitis, Dora Kaz
lauskas, Lillian De Vito ir 5 
anūkai. 

čios vyresnybės akyse, nes su- gyvastį iki paskutinės valan-
laukęs 45 metų amžiaus buvo 
jau paskirtas pirmutiniu Tole
do, Ohio, diocezijos vyskupu. 

1921 m. jis tapo paskirtas 
penktu Clevelando diocezijos 
vyskupu ir čia pasiekė arkivys
kupo titulą, čia jis valdė per 
25 metus. 

Iškilmingai laidojamas Cle
velando katedroje, greta pir
mesnių vyskupų, šį penktadie
nį. 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuvių judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra
dienio popiečio. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri-

• siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
nūsta tas tikras numena 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

dos. ji vis šoko į viršų, krito 
atgal, bet vis dėjo pastangas, 
mėgino išlipti, ir taip ji bešo
kinėdama sumušė sviestą ir 
pasistojus ant sviesto iššoko 
iš puodynės ir liko laisva. 

Taigi ir mes Lietuviai kaip 
ta bejiegė varlė nenustokime 
vilties, dirbkime kol vėl busi
me laisvi. Lietuvė. 

AČIU ITŽ TALKĄ 
Siuntinejant Amerikos Lie

tuviu Misijos laiškus, dikčiai 
darbu prisidėjo Antanas Šim
kūnas, kurio talka sutaupė ke-

certain other territories as be
ing within the area of the U. 
S. S. R. 

"This language is proposed 
by Russia and is accepted TO 
AVOID DELAY which would 
be occasioned by insi-tence on 
alteration in the text . 

"The indictment is signed 
subject to this reservation and 
understanding. 

"I have no authority either 
to admit or challenge on be
half of the United States of 
America the 'Soviet claims of 
sovereignty to such territory. 

"Nothing, therefore, in this 
indictment is to be construed 
as recognition by the United 
States of such sovereignty or 
as indicating any attitude on 
the parfc of the undersigned 
toward any claim of recognition 
of such sovereignty." 

Our State Department should 

Moscow Declaration and in tie 
Yalta Declaration. 

"Regardless of all these sol
emn . obligations," says Mr. Al
fred Bilmanis, Latvian Minis
ter to the United States, the 
U. S. S. R. has subjected the 
Baltic Republics to the prole
tarian dictatorship enforced up
on them in 1940." 

This country also has an ob
ligation set forth in writing. 

The Baltic Republics were 
invaded in June, 1940, by So
viet Russia, which was then 
Nazi Germany's Ally. 

On July 27, 1940, our State 
Department declared: 

"From the - day when the 
peoples of these Republics first 
gained their independent and 
democratic form of government 
the people of the United States 
have watched their admirable 
progress in self-government in 
deep and sympatheic interest. 

"The people of the United 
Slates are opposed to any form 
of intervention on the part of 
one state, however powerful, in 
the domestic concerns of any 
other sovereign state, however 
weak. 

'THE UNITED STATES WILL 
CONTINUE TO STAND BY 
THESE PRINCIPLES/' 

Julcahyt 

fOSNTBR. THE ARMY! 

HUGH SWITCHED FROM 
A TAIL-END T£AMv THE 
PHILLIE9.ro A FIRST 
PLACE OUTFIT WHBHHE 
ENTERED fHE ARM/ 
AMD YOU CAN HBLP 

\  KEEP'EM THERg IF 
\You BUY MORE \ r • , v« WAR. BONDS 

1 "y ( ^ 

DIMNESS MUST 
BRIGHTEN 

Or the Time Is Now 

liasdešimts dolarių. Taipgi pa- !.ak« a stronger position 
gelbėjo pp. Julė Salasevičienė lf the verdK:t of h!stoO' is not 
ir Z. Mudrauskienė, ir joms už 
jų talką ačiu. 

DU KAMBARIAI „ 
IŠSINUOMOJA 

Pavieniams vyrams, po $14 
mėnesiui. Kreiptis į: 
Mrs. Bagdonienė, 5704 Dibble 
a ve. (47) 

KAMBARIS NUOMAI 
Lietuvių šeimoje, vienam arba 
dviem vyram. Antrame aukš
te, 8517 Kosciuszko ave. 

PARSIDUODA GAZINIS 
VIRTUVEI PEČIUS 

gerame stovyje. Kaina priei
nama. Kreiptis: (47) 

1413 E. 61 Street 

RALF VAJAUS 
SUSIRINKIMAS 

Vietos bendro komiteto visų 
trijų BALF skyrių susirinki
mas bus laikomas Lietuvių sa
lėje pirmadienio vakare, Lap
kričio 12 d., nuo 8 vai. Visi 
darbuotojai ir draugijų atsto
vai prašomi pribūti. 

Komisija. 

AKINIAI 
galima ęr^ti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

PERMAINOS 
Clevelando gatvėmis susisie

kimas pradedama pertvarkyti 
kaip tik greit galima. Supe
rior avenue bus išmesta bėgiai 
ir važinės busai. Tuomi pasi
darys daugiau vietos trafikui. 
St. Clair avenue senieji gatve-
kariai bus panaikinti ir važi
nėjimui žmonių duos naujes
niu# gatvekarius. 

GREYHOUND Busų linija 
statys Clevelande milijono do
larių vertės stotį prie Chester 
ir E. 13th st. 

PARSIDUODA GERI 
Living Room 2 dalių; Radio, 

Pečius, Living Room stalas, 
Refrigeratorius. Klauskit 

telef. IVanhoe 5520. 

JIEŠKAU KAMBARIO SU 
VALGIU 

Lietuvių šeimoj, bile kur. Pra-
neškit: J. Talandis 
7015 Zoeter Ave. (46) 

RETKTA MOTERŲ 
DARBININKIŲ 

PUNCH PRESS 
OPERATORIŲ 

nuolatinis darbas 
Mokestis nuo valandų ir 

nuo skaičių. 
GUARANTEE SPECIALTY 

MFG. CO. 
Gale E. 96th St. du blokai 

šiaurėj nuo St. Clair. 

KAS MOKESTĮ 
Pirkit Ekstra Pergalės Bonds 

ir Ženklukus 
Padėkit dalį savo savaitinės 

algos į Society taupymo 
sąskaitoit. 

The People's Bank 
on Public Square 

to be that our Government is 
an "accomplice after the fact" 
in an enormous crime. 

The war was fought to de
stroy Nazi totalitarianism in 
Europe. 

The peace should not he made 
the means of entrenching- Rus
sian totalitarianism in non-
Russian countries. 

The Nuernberg Indictment 
consists or contemplates the ex
ecution of 24 Nazi potentates. 

The same indictment will— 
if the Russian position prevails 
— condemn the entire popula
tions of several nations to ser
vitude, and will serve to con
done barbarous actions comit-
ted bv Soviet Russia—including 
the massacre of tens of thou
sands of Baits and the trans
portation to Arctic death camps, 
which were hardly less heinous 
than the atrocities of the Na
zis. 

The indictment justly accuses 
Hitler's Germany of perfidy and 
and treachery in the breaking 
of covenants and treaties. 

The published records since 
1940 show that Stalin's Russia 
has flagrantly violated at least 
three sets of treaties made with 
the Baltic Republics—the Peace 
Treaties of 1920, and Non-Ag
gression, Arbitration and Mu
tual Assistance Pacts made 
since then. 

Soviet Russia has alao fore
sworn its pledges made to this 
country and to the world in 
the Atlantic Charter, in the 
Declaration of the United Na
tions on Jan. 1, 1942, in the 
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We poor, short-sighted mor
tals, allow ourselves to grow 
angry, become discouraged, if 
our interests are not attended 
to immediately. We fail to un
derstand how wė ought to deal 
once we fail. Instead of fac
ing contradictions with patience 
and resignation, trying to work 
things out with steadfast hope, 
we give up and thus failure 
appears. 

In order to attan success, 
we must see. our point of view 
and take others into considera
tion. To admit a wrong is no 
disgrace, but an act of cour
age! No matter how agreeable, 
or disagreeable, a person may 
be to our personal opinion, we 
should value his opinions. — 
Thus considering the right and 
wrong, existence will be hap
pier. In life we must be will
ing to understand and be un
derstood ! 

It is to those Who so bravely 
kept courage and fought for 
the FREEDOM OF LITHUA
NIA, during its darkest hours, 
we wish to extend a profound 
"THANKS". It is because of 
their many sacrifices, and un
ceasing hope, that the torch of 
freeing Lithuania from tyran
nic rule, is glowing, and it will 
be because of their counige, 
and the understanding of oth
er great democratic nations as 
well as our own, that the tcrch 
will glow in all its brilliance. 

The fight for freedom that 
was lost in 1940 is no longer 
a dream to those hopeful fight
ers, but is appearing in reality. 
It is now we ought to join them 
in the #fight if we haven't as 
yet done so. The torch MUST 
be shone to the world at its 
brightest and let us all say we 
have done our share to brigh
ten it! 

Frances Mary Siedlik. 

REMEMBER 
LITHUANIA! 

(Reprint from Seattle Star — 
Oct. 26, 1945) 

Is Lithuania forgotten? . . . 
Among our boys who went fo 
fight the enemies of peace and 
justice were offspring of Lith
uanian fathers and mothers who 
came from that nation. 

They fought for freedom of 
all nations. They treasured 
the thought of freeing the 
world of tyrany, and freeing 
the nation of their ancestors. 
Is that part of their hopes in 
vain ? 

We must not forget those 
nations whose names we rare
ly see in the newspapers. Let 
us remember that Lithuania 
and the other Baltic States are 
oppressed, in constant fear and 
in misery. 

It is up to us Americans to 
make the dream of freedom 
come true by securing that 

freedom our men fought and 
died for. There is no freedom 
in the dictator's rule of Rus
sia, or in countries occupied by 
Russia. 

B. G. Sitko, 
2133 Beacon Avenue 
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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 $1.00l J»riduokit 
gatavai parašytą. 

NAUJAI" ATIDARYTA 

DORIDAN STUDIO 
of ELECTROLYSIS 

Prašalina nereikalingus plau
kus nuo veido, kojų ir rankų. 
Kainos prieinamos. Vėliausiais 
išrastas įrengimais. Su leidimu 
iš State Medical Board. Pata-. 
rimai dykai. 
Valandos 4:30 iki 6:30 kasdien 

10 iki 3:00 šeštadieniais. 
Vakarais sulyg sutarimo. 

Doris Ida Mason, C«T« 
(LIETUVAITĖ) 

483 East 152nd Street 
Prie Waterloo Road 

KEnmore 0831 Liberty 7678 
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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. 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENDE t ENdicott 1763 

IMMEDIATE 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
TURIME GATAVAI JUSŲ PASIRINKIMUI 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
SKRYBĖLĖS * SWEATERIAI 

KELNIS * ŽAKI ETAI 

Kainos pas mus visai prieinamos! 
Pirkit dabar iki pasirinkimas yra pilnas. 

DYKAI GREEN STAMPS 8U kolnn pirkiniu lyyif A I 
Cia galit iškeisti savo Stamp Books. * IV#%| 

Ėt-g&m-
ktšŠik&m , >čM 4 
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