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Mirgu Marga 
Kaso Kūgis Mugis. 

LIETUVIŲ pasakos pasako
ja apie žmogų kuris stebuklin
gais batais apsiavęs, vienu žin
gsniu septynias dienas nuženg
davo. Pasakoja ir apie du iš
mintingu broliu, kurie niekad 
nieko i^mintiilgo nepadaryda
vo. • t' 5 

Tie tipai mintin ateina paly
ginus Amerikos Lietuvių Mi
sijos darbus su A. L. Tarybos 
darbais. Misijos įtaka, Ame
rikos Kongresan Washingtone 
įnešta rezoliucija Lietuvos lai
svės klausimą vėl tarptautinėn 
scenon pastato. O Taryba Chi-
cagos užkaboryje ruošia "kon
gresą" ir žada išleisti knygą 
su visų dalyvių paveikslais (jei 
dalyviai už klišes užsimokės). 

• 
KODĖL Amerikos Lietuvių 

Misija stebuklingus batus tu
ri? Kodėl išmintinga Tarybi
nė koalicija nieko išmintingo 
nepadaro ? 

BENDRAS Amerikos Lietu
vių Fondas pasiuntė Lietuvon 
vaistų ir drapanų. Nėra žinios 
ar tas siuntinis gauta, ar ne. 
Iš Norvegijoj buvusių Lietu
vių, apie 200 pasimasino bol
ševikų pažadais, ir išvyko Lie
tuvon. Jie dingo kaip vande
nyje. Tarybinė Lietuva, ma
tyti, tai ežeras be dugno. Kas 
ten papuola tas ir prapuola be 
žinios. 

• 
AMSTERDAMO, Rocheste-

rio, Ansonijos, Philadelphijos 
ir kitų kolonijų Lietuviai jau 
pareiškė organizuotus protes
tus prieš taip vadinamos Ame
rikos Lietuvių Tarybos griež
tą atsisakymą suburti visas 
patriotingas pajiegas Lietuvos 
vadavimo darbui. Protestuoja 
katalikai, protestuoja sanda-
riečiai. 

Jei Tarybos vadai butų tik
ri demokratai, be abejo, visuo
menės balso paklausytų. 

• 
PRANCŪZIJAI trūksta žmo 

nių. Tokiu budu, žymiai pa
lengvinta įsigijimas Prancūzų 
pilietybės ir imigravimas Pran-
cuzijon. Nėra abejojimo, kol 
tarptautinė Lietuvos būklė ne
aiški, nemažas buris Lietuvos 
pabėgėlių ras prieglaudą Pran
cūzijoje. Gali buti, butų ga
lima rasti praktinis kelias ap
gyvendinti nemažą pabėgėlių 
skaičių kurių dabartinė būklė 
ir ateitis tamsi. Su Prancūzi
ja bent pašto susisiekimas lai
svas. 

TIE KURIE mat§ Lietuvos 
pabėgėlių spaudą sako ji gerai 
redaguojama ir puikiai leidžia
ma. Tas rodo aukštą inteli-
gentinį musų pabėgėlių stovį. 
Jau ir musų spauda Ameriko
je pilna pabėgėlių bendradar
bių raštų. Sakoma, pabėgė
liai kuria apysakas, poeziją, 
mokslo raštus. 

Tokiu budu, kyla klausimas 
rasti lėšų tuos raštus leisti. Ar 
yra pas mus žmonių kurie su
gebėtų šį klausimą išspręsti? 

• 
PRASIDEDA agitacija už šį 

ar tą kandidatą į SLA virši
ninkus. Aišku, vėl bus visko: 
ir sauso, ir karšto, ir šilto, ir 
šalto. 

Mes manome, SLA nariai šį 
kartą, nesuklys jei iždininku 
išrinks Juozą Bačiuną. Ameri
konų' spaudos skaitytojai žino 
kaip Bačiunas gerbiamas jo 
verslovininkų rubies rateliuo
se. Jis juose įsigijo garbingą 
vardą savo biznio sumanumu. 

Bačiunas SLA Pildomoje Ta
ryboje butų užtikrinimas kad 
organizacijos reikalai turės su-
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Atomines Bombos Ir Lietuvos Likimui 
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Žymus Amerikos Lietuvių 
Misijos Kongresinėje Va

karienėje kalbėtojas 
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CHARLES LANIUS 
žymus Amerikos rašytojas ir 
kalbėtojas, dalyvaus Misijos 

žymiausiu kalbėtoju. 

ARABAI sukilę prieš 
Žydus Tripolyje nužudė 
74 Žydus pereitą savaitę. 
Arabai Žydų visur neap
kenčia ir kovoja prieš juos. 
Arabai užima pirmenybę 
ir Palestinoje, kur irgi žy
dų nenori įsileisti. 

PREZ. TRUMAN reika
lauja Kongreso vėl skirti 
$1,350,000,000 sumą rėmi
mui UNRRA šelpimo orga
nizacijos. Ta organizacija 
rūpinasi karo nukentėju
siu šelpimu. 

ISPANIJOJE susekta 
suokalbis vienu kartu nu
žudyti visą Gen. Franco 
ministrų kabinetą ir tuo 
budu pašalinti *visą vyriau
sybę. Tas suokalbis paėjo 
iš komunistų. 

MISIJOS VAKARIENĖJE DALYVAUJA 
DAUG ŽYMIŲ SVEČIŲ 

Washington, Lapk. 15. — Amerikos Lietuvių Mi
sijai susirenkant į Washingtona Lietuvos bylai ginti, 
čia tuo pat kartu posėdžiauja Britanijos ir Kanados 
premjerai su Prezidentu Truman, kurie tariasi apie 
atominės bombos likimą. ' 

Tai didžiausia mums Lietuviams savaitė ir pasi* 
taikymas tokios progos kada galime atkreipti j Lietu
vos likimą ir Britų imperijos vadų dėmesį. Kaip žino
ma, Prez. Truman, Attlee ir Mackenzie King tariasi 
vėl kaip nuraminti Staliną, ir jų kalbos apima suma
nymą paklausti to žiauraus diktatoriaus ko jis "maksi-
mum ir galutinai" reikalauja Europoje ir Azijoje kad 
kad nustotų baubęs ir toliau pasaulį gąsdinęs. 

Amerikos^ Lietuvių Misijai pasitaiko ši proga pa
reikšti Lietuvių kilmės Amerikiečių vardu' protestą ir 
pasipriešinimą prieš tokį nuolankų planą Stalinui to
liau patenkinti. Žinome aiškiai kad jis pareikalaus pa
likti jam Lietuvą ir kitas pavergtas rytų ir centralinės 

Europos šalis. Tą žinant, jeigu Truman ir jo svečiai dar 
tokį sumanymą kelia, tai jie kaip ir prižada Stalinui 
paaukoti tas šalis, o tą kaip tik gali ir privalo sulaikyti 
U. S. Kongresas, aukščiausia šalies instancija Washing-
tone. A. L. Misijos suvažiavimas kaip tik to ir prašys 
ir reikalaus Kongresinėje Vakarienėje, Hotel Statler, 
penktadienio vakare. Lapkričio 16. j " • 

Vakarienėje kalbėtojais dalyvauja: "Eletuvos Minis
tras P.(Žadeįkis, Julius Smetona, kalbės nekferie Misijas 
vatfai, Kongreso atstovai, ir žymiausias kalbėtojas yra 
Europinis korespondentas ir rašytojas CHARLĖS LA
NIUS, kuris nesenai sugryžo iš Europos ir kuris pats 
savo akim matė kaip bolševikai užgriebinėja ir paver
gia Europos šalis. 

Prieš leidžiant Dirvą į spaudą nebuvo galimybės 
oatirti kiek tikrai dalyvaus Lietuvių delegatų, tačiau 
bus nemažiau 200. 

manų i* išmintingą svarstyto-
ją. Aišku, geriausi jam pa-
gelbininkai butų Dr. S. Biežis 
ir kiti Amerikos Lietuvių pati
kimi asmenys. 

PR1EVARTINGAS Maskvos 
būdas pasidaryti draugų Vidu
rio Europoje tik Paleckinio ti
po benkartus gamina. Kaip tik 
raudonoji armija pasitrauks, 
komunistų niekur nei su mik
roskopu nerasi, kaip Gen. Ei
senhower pastebėjo. : , 

Plas šimtą milijonų žmonių, 
nuo Estijos iki Jugoslavijos, 
auga neišdildoma neapykanta 
prieš Maskvą. Ir pačioje So-
vietijoje Ivanas galvą kraipo. 
Jis matė kad Vakarų Europos 
liberalinė demokratija • ir kapi
talizmas daugiau gerovės ne
turtingiausiam piliečiui davė 
negu neliberalinė diktatūra ir 
komunizmas geriausiam kolho-
zininkui ar stahanpviečiųi dar
bininkui Rusijoje. 

šimtas milijonų Europiečių 
netrukus susidės su dviem šim
tais milijonų Sovietijos vergų 
ir nutrenks vienos partijos žvė
rišką diktatūrą. Tada atsilikus 
Europa priartės pažangiems 
Amerikos idealams bei tvarkai. 
Tik tada pasaulyje bus pastovi 
taika, nes, kaip Linkolnas pa
stebėjo, pasaulis negali gyven
ti pusiau laisvas, pusiau ver
gas. 

CUKRAUS racionavimo 
sako galime tikėtis dar per 
visus 1946 metus. 

MIRĖ Vokietijos Mar
šalas Mackensen, kelių pir
mesnių Vokietijos karų ve
teranas, sulaukęs 95 metų 
amžiaus. 

Cordell Hull, Amerikos 
diplomatas, buvęs valsty
bės sekretorius, apdovano
tas Nobelio dovana už tai
kos nuopelnus 1945 metais. 

Venezuelos Karys 

VOKIEČIAI net tris sy
kius darė pasikėsinimus 
nužudyti Hitlerį ir taip jo 
atsikratyti, bet nepavyko, 
ir tokiu budu Vokietija su
laukė savo dabartinio liūd
no likimo. 

JAVA saloje, sukilėliai 
norėjo atsikratyti Europie
čių. Tai komunistų sukur
styti gyventojai, kurie kė
sinosi įvesti savo tvarką. 
Jie turi iš Japonų atimtus 
arba padovanotus ginklus 
ir paskelbė tikrą karą. 

Britų karo laivynas už-
atakavo uostą ir išsodino 
kariuomenę sukilėliams nu
malšinti. Tada pasirodė ko 
jie siekia, nes sukilėliai at
sišaukė į Maskvą kad juos 
užtartu. 

KENKSMINGAS 
NUOLANKAVI-
MAS RUSIJAI 

Attlee it Truman Nori daf 
Prašyti Stalino ką Jis 

Malonėtų 

Britanijos naujasis prem
jeras Attlee ir Kanados 
premjeras Mackenzie King 
suvažiavo Washingtone tar
tis su Prez. Trumanu ato* 
minės energijos ir atominės 
bombos kontrolės klausimu. 

Tarybos ėjo kelias dienas, 
ir veik visa tų tarybų su
trauka sueina tame kad rei
kalinga pavesti atominė pa
slaptis ir kitos Amerikos ir 
Britanijos kariškos paslap
tys tarptaut. United Na
tions organizacijos kontro
lei, bet ir Sovietų Rusija ir 
Prancūzija privalo pavesti 
savo turimus slaptus karo 
pabuklus tai pačiai kontro-
lei. . , 

Tas, Sako, prašalins fiue-
žvalgą ir nepasitikėjimą kad 
Amerika ir Anglija gali 
atominę bombą panaudoti 
prieš Rusiją. 

Amerikos spauda prabilo 
plačiai tuo klausimu, įrodi
nėdama netikslumą tokio 
sumanymo, nes, sako. jei 
tą paslaptį turėtų Sovietai 

P. žadeikis 
Lietuvos Ministras Washing

tone, dalyvauja ir kalbės 
Kongresinėje Vakarienėje 

GEN. ARNOLD, Ameri? 
kos armijos oro jiegų ko-
mandierius, siūlo įvesti pa
stovią patrulę visame pa
saulyje, kaipo apsaugą nuo 
slaptų ir nelegalių dirbimų 
baisios atominės bombos. 

GEN. De GAULLE tapo 
išrinktas laikinu Prancuzi-

.~ . i i i . . jos prezidentu, naujai su-
i- lo s Jff,3'! sirinkusio laikinojo seimo, 

™11TV10 'rv,°'Tlyl " kuris nustatys Ketvirtos 
Respublikos konstituciją. 

Gavo Nobeilo Dovaną 

Tipiškas Venezuelos, Pietų 
Amerikoje, kariautojas pasta
roje revoliucijoje, kur pašalin
ta prezidentas Angarita ir įsi
steigė nauja socialistiška val
džia. Amerika tą valdžią . pri
pažino. »• - ^ "S " 
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da juomi mums grąžintų. 
Lietuvai pavojus 

Bet visas blogumas yiįi 
ne tiek tos bombos paslap
tyje, kiek tame kad pirm 
negu koks susitarimas bus 
padaryta tos bombos kon
trolės klausimu, Amerika 
ir Anglija esą privalo pa
daryti Rusijai bendrą pra
šymą kad ji pasisakytų ko 
ji daugiausia geidžia Eu
ropoje ir Azijoje, savo ša
lies saugumo atžvilgiu, o 
tada svarstyti ką galima 
Rusams duoti. 

Tas yra vėl naujas žygis 
tūpčioti prieš Staliną ir dė
ti pastangas jį nuraminti 
ir patenkinti — nežinia už 
ką, lyg butų bijoti kad jis 
turi atominę bombą 

Gavęs tokį Trumano ir 
Attlee pasiūlymą, Stalinas 
tikriausia galutinai pasa
kys ir pareikalaus kad vi
sos bolševikų užimtos ša
lys, tarp jų ir Lietuva, tu
ri buti palikta sovietams, 
garantavimui jų saugumo. 

Visi 555 atstovai balsavo 
už De Gaulle. 

Sir Alexander Fleming, Lon
dono universiteto mokslinin
kas, kuris išrado nuostabų vai
stą, vadinamą penicillin. Už 
tai jis šymet gavo Nobelio do
vaną medicinos srityje. 

BUVO pasklidęs many 
mas kai gal Stalinas atvy
kęs slaptai į tarybas Wa
shingtone, del to kad jis 
nedalyvavo Maskvos iškil
mėse. Jei toks atsitikimas 
ir butų tai jo toks bailus 
slėpimasis nepadaro^ jo jo
kiu valdovu. 

Britai pradeda suvalsty
binti oro linijas, telefoną 
ir telegrafą ir kitas vie
šas Įmones, vykdant socia-
listišką programą. 

KINIJA gaus iš Ameri
kos 3,000 karo lėktuvų. Iš 
visų pusių komunistai pra
dėjo rėkti kad Amerika ki
šasi į Kinų pilietinį karą, 
kuri sukėlė komunistai, ir 
kad gelbsti tautinei vyriau
sybei. 

Amerikos spaudos atsto
vai ir militariai tėmytojai 
praneša kad Sovietų armi
ja tiesioginiai remia Kini
jos komunistus kare prieš 
Čiang-Kai-šeką, laužant su
tartį. 

D A R B A I  
Kanadoje Lapk. 12 buvo 

iššaukti unijistai darbinin
kai — 350,000 skaičiuje — 
streikuoti parėmimui For
do Windsor dirbtuvėse su
streikavusių darbininkų. 

Tai buvo šaukiamas vie
nos dienos streikas, nežinia 
tik ar visi darbininkai to 
Įsakymo paklausė. 

šioje šalyje, šios savai
tės pradžioje, streikavo ar
ti 272,000 darbininkų įvai
riose industrijose. 

Visų trijų didžiųjų elek
tros produktų išdirbysčių 
— Westinghouse Electric 
Co., General Electric Co., 
ir General Motors Co. — 
darbininkai, kurių bendrai 
susidaro 270,000," pareika
lavo $2 į dieną algų pakė
limo ir gal but už tai išeis 
į stryką. 

Erie, Pa. — Sustreikavo 
apie 500 darbininkų Talon, 
Inc., kur išdirba "zippe-
rius". Ta kompanija turi 

dirbtuves JIeadville, tris 
Pa. •t 

F 
o feas žinios kad 

John L. Lewis su United 
Mine Workers unija nori 
sugryžti į American Fede
ration of Labor, tačiau iš 
Washingtono praneša kad 
sugryžimas neįvyks. 

Trijų didžiųjų automobi
lių išdirbėjų — Ford, Ge
neral Motors ir Chrysler— 
darbininkų unijų vadai pa
siryžo kovoti prieš tas tris 
kompanijas bendrai, reika
laujant pakėlimo 30 nuoš. 
algų. Tas unijas vadovau-
algų. Automobilių darbi
ninkai yra CIO vadovybėje. 

Plieno darbininkai tęsia 
savo reikalavimus gauti al
gų pakėlimą po $2 dienai. 

Automobilių gamyba šį 
rudenį del streikų pagami
no tik 26 nuoš. numatyto 
kiekio. Pagaminta iki Spa
lių 1 tik 19,136 automobi
liai, nors buvo numatyta 
pagaryti jų 72,740. 

Atominės Energijos 
Pirmininkas 

Detroit, Mich. — F&her 
Body Co. praneša pasiren
gus didelei gamybai auto
mobilių viršų, sako pradės 
išdirbti po 14,000 į dieną. 

Darbininkų skaičius toje 
kompanijoje bus padaugin
tas iki 75,000. 

Texas valstijoje susimušė 
ore du kariški lėktuvai, žu
vo 21 karys. 

Senatorius Brien McMahon, 
Demokratas iš Connecticut, pa
skirtas Senato atominės komi
sijos pirmininku. Komisija su
daryta iš 11 senatorių paruoši
mui įstatymo atominės energi
jos kontrolei. 

GEN. EISENHOWER iš 
Europos gryžo svarbiems 
pasitarimams Washingtone 
sąryšyje su tarimu sujungi 
ti karo ir jurų departmen-
tus po viena vadovybe. 

Vp. 
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1,000 ŽYDŲ rabinu ® 
New Yorko nuvyko į Wa>» 
shingtoną protestuoti del 
Palestinos neužleidimo Žy
dų tautai 
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Pasigelbsti 

MISIJOS REIKALU PRA-
KALBOS 

lapkričio 7, greitomis tapo 
surengta Lietuvių Muzikalėje 
salėje prakalbos. Kada nutar
ta buvo šaukti į Washingtona 
Antra Amerikos fcietuvių Mi
sija, palikus nedaug laiko pri
siruošti, ir esant vienam Mi
si jps ekzekutyviam nariui Phi-
ladelphijoje, Wm. Paschall-Po-
škai, kurio salėje ir jo rupes
niu buvo sukviestas žymesnių 
vietos Lietuvių veikėjų pasi
tarimas. Tada ir buvo nubar
ta nors bent ir greitomis, su
rengti prakalbas. 

Kadangi prakalbos greitomis 
buvo rengiamos ir paprastoje 
dienoje, tai negalima tikėtis 
gerų pasekmių, bet visgi da
lyvavo gražus skaičius žmo
nių. Kada kalbėtojai nušvietė 
labai sunkią Lietuvos padėti, 
ir svarbą kad dabar yra pats 
laikas veikti, nes paskui gali 
buti pervėlu, žmonės supras
dami tą viską gana gausiai da
vę aukų. Tai buvo atsakymas 
musų Lietuvių Lietuvos duob
kasiams komunaziams. Be to 
Philaidelphiečiai siųs skaitlin
gą delegaciją į Washingtoną 
dalyvauti Antroje Lietuvių Mi
sijoje. . 

Džiugu kad Lietuviai taip 
atjaučia savo tėvynę Lietuvą 
— tik taip atjausdami ir pri
sidėdami darbu ir centu galė
sime pagelbėt Lietuvai atgau
ti savo prarastą laisvę. 

Kadangi Antra Lietuvių Mi
sija ant greitųjų tapo šaukia
ma tat kitos kolonijos negalė
jo suspėti ką nors žymesnio 
parengti prieš tai. O kaip yra 
žinoma kokį svarbų žygi Misi
ja Washingtone atliks, tai be 
abejo kitos kolonijos turėtų 
tuoj po Misijos žygių rengti 

MOTINOS ŽODŽIAI 
UŽMIRŠTI 

Sužeistas ir ant kriukių ei
nąs jūreivis, iš Seagate ligoni
nės, Coney Island, New Yorke, 
išėjęs žuvauti, gauna jūreivio 
pagalvą paruošti jam meškerę. 

PITTSBURGH 

DAVID LAWRENCE IŠRINK
TAS MAYORU 

Pittsburgho nauju may oru 
liko Demokratas David Law
rence, po labai artimų lenkty
nių su savo oponentu. Lawren
ce gavo 111,878 balsų, jo opo
nentas Waddel gavo 99,088 — 
tai tik apie 12,000 balsų skir
tumas. 

Su mayor© laimėjimu, gavo 
progą laimėti ir kiti Demokra
tai i miesto tarybą ir kitas 
vietas. 

Naujas mayoras savo parei
gas pradės eiti kitų metų pra
džioje, tačiau jau dabar ren
gia savo darbų planus. 

Vienas iš didžiausių šio mie
sto rūpesčių, pradėtas išnaujo 
po karo pabaigos, yra tai įve
dimas durnų kontrolės, ir ma-
yoras Lawrence ruošiasi tam 
darbui. Dūmams kontroliuoti 
Įstatymas įvestas 1943 metais, 
tačiau karo metu nebuvo gali-

prakalbas, kur galima butų da- j ^ pritaikyti 

ryti pranešimus apie ^"^^"^Miesto ir apskrities valdybos 
tus Misijos darbus ir jos sie
kimus toliau. Ten Buvęs. 

NEW PHILA., PA. 

bendrai tariasi kovoti su dū
mais, apvalymui šio miesto at
mosferos. 

NUSIŽUDĖ 
Lapkričio 7, iš William Penn 

PARAPIJOS 50 METŲ j viešbučio, nuo 12 aukšto per 
SUKAKTIS | langą išstūmus savo sunų, 8 

Spalių 28, Lietuvių parapija i "etų amžiaus, paskui jį ir pa
minėjo savo 50 metų įsikūrimo j t' motina nušoko u* abudu už-
sukaktį. Sukakties a t žymėj i-: simuse. Ji buvo žmona Bob 
mui, parapijos auditorijoje su- i Donley, buvusio radio stoties 
ruošta banketas su programų, i kalbėtojo. Jie nesugvveno iv 

S. Bulota, vakarą atidaręs,, ̂ -"10na ' uvo pasiiyžus gauti 
pakvietė programo vedėju Kun. divorsą. 
J. šukevičiu iš Tamaqua, Pa. 
Kalbas pasakė: Kun. J. Kara-!TURI ,Al'KTI 6 SAVAITES 
lius iš Shenandoah, Kun. Am-j Vakarinės Pennsylvania 60 
bota iš Hartford, Conn., E. tūkstančių mainerių kurie bu-
Spilingis, iš Cumbola, Pa., V.|v0 sustreikavę praėjusiomis 
Virbvla, iš Middleport, Pa., ir j savaitėmis, turi laukti 6 sa-
vietos kleb. Kuji. S. Mosuras. vaites iki >iems bus išmokėt-a 
Svečiu ir viešnių dalyvavo virš I bedarbės atlyginimas, šiaip 
500. tarp ju 15 kunigų. į darbininkas sulyg valstijos is-

Sukakties proga išspausdin- tat.vmo gauna atlyginimą po 

Pamenu musų tėvynėje prie 
Rusų valdžios buvo vargas gy
venti. Keliavom - į Ameriką 
laimės jieškoti. Sunku buvo 
skirtis nuo savųjų. Išleisda
ma j Ameriką veik kiekviena 
motina vergdama sakė: "Buk 
geras, vaikeli, nepamiršk Die
vo. ... ir nesusidėk, nedrau
gauk su cicilistais...." 

K$ip matom šiądien, ne tik 
buvę geri Lietuviai bet ir ku
nigai pamiršo savo motinų žo
džius, nes prie cicilistų nubė
go, pasibučiavo, susidraugavo. 
Dabar tie pikti gaivalai Valdo 
katalikus cicilikų kromenio 
naudai kaip tik jie nori ir iš
mano, gi už akių šaiposi iš ka
talikų, kaip jie sako, "minkštu
mo", tokie Grigaičiai, Griniai 
ir jiems panašus bedieviai. 

Geras Lietuvis. 

ių| nnįjĮi 'iiĮliJĮįiMlHV 

LAWRENCE MASS. 

CHICAGO, ILL. 

ta trumpa parapijos istorija. | savaitės nedarbo. 
kuriai žinias surinko ir para-j . m -r-
šė S. Bulota. Jis koresponden
tui skundėsi kad perduodamas 
leidėjams rašinį pageidavo ir 
patarė spausdinimą pavesti bi SMl;ljKIOS žlNlnĖri 

kurio Lietuvių..laikrasciė leidy- Spaliu 21, Lietuvių auditori-
klai, tai butų ištaisyta rašyba icfje atsibuvo Alice Steponavi-
ir kalba, ir, butų išėjęs neblo-: čienės koncertas. Programas 
gas rašiays. Bet kad išlaidas; prasidėjo 4 vai. po pietų; sve-
"sutaupyti", -leidė jai-kunigai tą ; . Pririnko pilna salė. Kon-
, , . m -XI • i certa ispiloė vienos merginos, 
darbą pavede Amen o - ^ , gu vieno vyro, Vikto-
spaustuvei. Na ir sutaupė : ro Benderio. Programas publi-
knygelės 750 egzempliorių at- kai patiko. Po dainų tęsėsi šfc 
spausdinimas kaštavo suvirš kiau
si 300 Kokia to leidinio kai-*. Spalių 22. arti gyvulių sker-
. . . , „ • • „ „„i: įdyklos prie Halsted gatves ne-ba ir rašyba įsejo tai jau gan- . 1 , , . . 49 „ _ > . : . .. w . I • • žinomi piktadariai nusove uz-
ma įsivaizduoti is to kai .lau-jejg0(S valytoją; šovikai pinigų 
nas kunigėlis mokina Anglišką neėmę pabėgo. Policija pribu-
spaustuvę Lietuviško "druko". j vus užmuštojo rubuose rado 
Kitas jaunas kunigas rašinį iš-l $3400 pinigų. Jis skurdžiai gy-
verti i Angliška kalba. "Koiyeno, menkai , valgė, godžiai 

T. . - r i- - t) i'i.., «<;„ taupydamas pinigus, kuriais 
' t®8e {ohau ° '. , negalėję pasinaudoti. Maudis. 

KAS ARDO VIENINGĄ 
DARBĄ 

Nesenai visi matėme labai 
šiltą ir* gerą žinią — Kun. J. 
Bakšys, didelis kovotojas už 
Lietuvos laisvę ir ALT narys, 
negalėdamas pakęsti hypokri-
zijos, viešai pasisakė spaudoje 
prieš tuos užsispyrėlius. Tai 
rimtas ir gilus faktas, kuriuo 
Grigaitis, šimutis, Vaidyla ir 
pora kitų paspringo. 

Netolima ateitis parodys ir 
tai kad taurus dvasiškiai ir 
pasauliečiai veikėjai paseks 
Kun. Bakšio pėdomis ir ims 
numaskuoti "tarybininkus". O 
tada mes turėsime tik vieną 
Lietuvai Vąduoti organizaciją, 
kuri pildys visuomenės valią. 

Tada visos musų pašalinės 
organizacijos galės aktyviai 
prisidėti veikti Lietuvos vada
vimo darbe, nekliudant parti
jų ir neturint klausyti trijų 
didžiųjų" tarybininkų dema
gogijos. 

Keli čigonėliai atlikę nuo ne
atmenamų laikų, dar ir šiądien 
jaučiasi kad galima musų vi
suomenę jodinti, mainyti, par
davinėti ir "rapniku" šonus 
kapoti. Jiems dalinai pasise
kė visuomenę suklaidinti savo 
politikos naudai. Bet me visa 
da galima visus mulkinti. 

Daugiau ir daugiau musų 
dvasiškiu ir pasauliečių veikė
jų įžiūrės ALT "trijų didžių
jų" jomarką ir padarys galą 
jų sauvaliavimui Lietuvos ne
laimės valandoje. 

Kai spaudoje pasirodė Kun. 
J. Bakšio laiškas, musų kuni
gas, Juras, karštas tarybinin
kų šulas, leidosi į Naujosios 
Anglijos Lietuvių kolonijas ir 
ėmė melsti, prašyti kad para-
pijonai ir katalikiškoji visuo
menė neatsimestų nuo Chica-
gos Pijaus vadovybės. .. . 

Broliai ir sesės Lietuviai, 
mes savo troškimus ginti Lie
tuvos laisvės bvią geriausia at-
sieksim pasekdami Kun. Bak
šio pavyzdžių. Dzūkų Jonas. 

DAROMA BANDYMAI su 
; rakietiniais lėktuvais, kurie ti
kima galės perlėkti per Atlan-
tiką iš Londono į New Yorką 
per pusę valandos. Tie rakie-
tomis varomi lėktuvai galės 
pasiekti 8,000 mylių į valandą 

JUŠKOS IR GRIšKAITiS 
KONCERTAS 

Lapkričio S, Art Institute 
įvyko operos* dainininkų artis
tų Rapolo Juškos ii > Zuzanos 
Griškaitės koncertas. Koncer
tą rengė Lietuvių Kareivių Rė
mėjų draugija. 

Šis koncertas pasižymėjo di
deliu Lietuviškumu, nes patys 
dainininkai labai ' Lietuviško 
budo, ypač p. Juška. 

Dainininkai pildė įvairių žy
mių kompozitorių dainas ir net 
iš operų, kaip pv. Handel, Mo
zart, Massenet, Schubert ir ki
tų, taipgi Lietuvių kompozito
rių : Gruodžio, Tallat-Kelpšos, 
Šimkaus, Vanagaičio ir Kača-
nausko. 

Buvo sudainuota ir liaudies 
dainelių. Ypatingai kai, pasi
juto kad Lietuviai pamilo ge
riau Lietuviškas dainas, musų 
artistai užuot dainavę iš ope
ros, padainavo net tris Lietu
viškus duetus. Jų dainavimu 
tikrai gėrėjomės. Dar dides
nės svarbos darė kad artistai 
paaiškino Lietuviškų dainų kil
mę, Lietuvos padėtį, kada tos 
puikios dainos sukurtos. Tas 
davė ir kitataučiams koncerto 
dalyviams supratimą apie ką 
dainuojama ir jie dainavimą 

j geriau įvertino. 
I Po koncerto, vakarienėje, 
kuri įvyko Wardell-Sheraton 
viešbutyje, svečiai kitataučiai 
ir net savieji pareiškė kad to-
kis dainų kilmės ir reikšmės 
paaiškinimas labai svarbus ir 
^ad tuomi dainininkai nusipel
no dar didesnės garbės savo 
lainai ir savo tautai. 

Akompanistė, Miss Lucienne 
le Mont'ort, kuri turi daktaro 
laipsnį muzikoje, pareiškė kad 
Lietuviai yra perkukliis laiky
damiesi sav<^ gražias dainas 
tik sau. "Jųs turėtumėt tas 
;lainas išplatinti po visą Ame
riką", pareiškė pianistė. 

Po tokio muzikės išsireiški-
:no tenka giliau pagalvoti apie 
musų dainas ir muziką ir da
rosi išvada kad gal mes ir esa
me tokie savymeiliai ir savo 
lainų, savo muzikos nesiskubi
name kitiems pasiūlyti. O gal 
mes jos nepaskleidžiame pla
kiau ir iš apsileidimo ar nesu
gebėjimo. 1, 

Abu šie musų artistai yra 
dainavę Philadelphijos opero
je. Z. Griškaitė dainavo ir su 
City Center Opera, New Yor
ke; Rapolas Juška dainavo ir 
prie orkestro direktoriaus Leo
poldo Stokowski, Philadelphi-
joje. 

R. Juška gerai ir gražiai kal-
;a Lietuviškai. Jo išsireiški-
nas kad mes turime džiaugtis 
jog esame gimę Lietuviais jau 
^ana sujaudino Lietuvius. Prie 
šių Lietuvių tautos likimo są
lygų labai svarbu kad jos su-
iiai ir dukrelės, nors ir aukštai 
pakilę, jos neišsižada, bet ją 
myli, gerbia, užtaria ir užjau-
_ia. 

Kaip jauku kad Rapolas Juš
ka ir programe del prisimini
mo parašė, ''Labai ačiu už Lie
tuvišką širdį". Taip ir jaučia
si kad Lietuvis turi buti toks 
geras, toks širdingas. Ištik-
rujų, Lietuviai yra širdingi, 
nors kartais jie šiurkštus ir 
kiek apsileidę, bet nuoširdus. 
Kur čia nebus nuoširdus, kilę 
iš tos amžinai žaliuojančios, 
gėlių ir dainų šalies Lietuvos. 

Mes turime džiaugtis tokiais 
savo tautos sunais ir dukromis 
kaip Rapolas Juška, kaip Zu
zana Griškaitė. Tai musų tau
tos alsuojanti širdis, gyvybė ir 
meilė.... 

Koncerto komisiją sudarė: 
Ona Kratavičienė. St. čiurlio-
nvtė-Douvan, V. Stepulionienė, 
V. Marozienė, A. Savickienė, 
E. Molienė, S. At'kočiunienė. 
J. Ambrose, H. Kapturauskas. 
Ypatingai daug darbavosi ir 

. Šuo su Gera Galva _ 

M I R I M A I  
ĮrtlRą IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

štai šuo .kuris naudoja savo 
galvą. Jo savininkas yra Roy 
Newman, Chicagoje. šis šuo 
supranta ir išpildo virš šimtą 
įvairių įsakymų. 

greitumą ir galės skristi po 
1,5C0 iki 3,000 mylių tolumus, viską tvarkė O. Kratavičienė 

Anglijos Karo Našlaičiai Laike Užkandžio 

censorii^s prisidėjo su savo tai-
ka". Biflęta 'gailisi savo triūso. ^ pfc(Una _ tM 

Kiek f korespondentui teko^ p|atinzi apšvieti*. * • 
nugirst^ tai tos istorijos leidė-j . - y .. 
jai daugiausia dėmesio dėjo į 
knvgeiės viršelius ir kad butų 
gera popifcfo, o jau spaudos žo
dis tai antraeilis reikalas. Pa
veikslų knygelėje^ yra į 2(H), 
daugiausia kariai. Ęoresp. 

PAJJEfcKAU moterį šeimi
ninkavimui ; busit patenkinta. 
Daugiau aprašysiu laišku. 

Mr. George (47) 
1105 Dodge Rd.- 2 

Van Pyke, Mich. 

m'H 

ir St. & Douvan. Užtai kon
certas ir banketas buvo tvar
kingas ir skaitlingas. 

GIMTADIENIAI 
Lapkričio 8, p-lė Elenora Ma-

rozaitė minėjo savo gimtadie
nį. Elenoros tėveliai Detroito 
biznieriai sveikino savo dukre
lę per Amerikos Lietuvių Bal
so radio. 

Lapk. 9 savo gimtadienį mi
nėjo senais, nuoširdus Lietuvių 
veikėjas Juozas Smailis. Lin
kime p. Smailiui ilgiausių me
tų ir stiprios sveikatos. ^ 

Bep. 

BALTIMORE, MD. 

• NETIKĖTI SVEČIAI. Jurei-
vis Vincas Kudirka, iš Nor
wood, Mass., gryždamas iš Ka
lifornijos su savo žmonele Eu
genija, buvusia Valatkiute, iš 
Roslindale, Mass. Spalių 30 
trumpai buvo sustoję Baltimo
re j e pas Jarus ir ta proga at
lankė kitus savo gimines, Šku
lius ir Gapšius. 

Jūreivis V. Kudirka tarnavo 
Pacifiko salose tris metus ir 
pergyveno daug baisenybių bei 
daug vargo. Sakė, ne tik ka
ro baisenybės juos vargino, bet 
ir dideli karščiai, nes nakties 
metu būdavo iki 120 laipsnių, 
o dieną siekdavo iki 140 laips
nių karščio. Sako, jūreiviai 
ten visai nedėvi drapanų, o tik 
trumpas kelnaites. Kūnas nuo 
tokiu karščių buvo visas nu-
puslijęs. Kai juos perkėlė iš 
tų salų į Kaliforniją tai nuo 
jų kuno keliom eilėm nusilupo 
oda. 

Perkelti į Kaliforniją jie. pa
siliko iki karo pabaigos, ir tenjpQPLIS Petras, 
pas .ii nuvažiavo jo jauna žmo
nelė su dukrele (jie buvo vedę 
prieš išėjimą į tarnybą). Ten 
kartu pagyveno 4 mėnesiui, iki 
jis tapo galutinai paliuosuotas 
iš tarnybos. 

Kadangi tuo laiku iš Kalifor
nijos nebuvo galima gauti vie
tos traukiniuose, o busų šofe
riai streikavo tai jie nusipir
ko kad ir seną automobili ir 
taip gryžo i rvtus. Baltimc-
rėje paviešėję išvažiavo į Ros
lindale, Mass. 

Jūreivis Kudirko gryžo iš 
tarnybos su« keletu pasižymėji
mo ženklų. Namon gryžęs jis 
sakė stos į mokyklą, nes val
džia duoda iam trijų metų lai
kui stipendiją. Linkėtina V. 
Kudirkai sėkmingai tęsti mok
slą ir atsiekti savo pasiryži
mą. P,, J?. J. 

MIŠK A USKAS Jpiutą, pusam-
žis, mirė Spalių 6, #etw Paw, 
Mdeh. (Raseinių ap. Titavė-
nų p. Gečaičių k.) 

VAITKEVIČIUS Aleksandras, 
seno amž., mirė Spalių 6, Chi-
cagoj. (Telšių ap., Narindai-
čių p.) Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

ŽVIRBLIENĖ Stasė, 53 metų, 
mirė Sp. 9, Chicago j. (Tau
ragės aps. Skaudvilės par.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

SEKSMA Adomas, pusamžis, 
mirė Spalių 7, Chicagoje. 
(Raguvos par. Naujasėdžio 
k.) Amerikoj išgyveno 43 
metus. 

DAUJOTIŠ ^Kazys, pusamžis, 
mirė Sp. 11, Chicago j. (Tau
ragės ap. Skaudvilės p. Ged-
gaudiškės k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

ZAREMBA Vaclovas, mire Sp. 
2, Manchester, N. H. 

TUTKIENĖ Antanina, 52 m., 
mirė Spalių 7, Dorchester, 
Mass. Amerikoj, išgyveno 30 
metu. 

VAIČAITIENĖ Petronėlė (Ka
minskaitė), mirė SpAlių m. 
Mahanoy City, Pa. 

VALAITIS Antanas, migą. Sp. 
mėn., Frackville, Pa. 

JUŠKEVIČIENĖ Antanina, mi
rė Rugs. 14, Scranton, Pa. 

ŠAUDIENĖ Liudvika (Tira-
naitė), pusamžė, mirė Spa
lių 7, Chicagoj. £®&urag«s 
ap. Šilalės par.) 

MANKAUSKAS Mykolas, 60 
m., mirė Spalių 8, Chicagoj. 
(Gimęs Lenkijoj.) 

VAIČIUS Ben., pusamžią mi-
rg Spalių 9, Chicagoj.) Kau
no ap. Rymšių par.) 

DEVEIKIS Juozas, 17 m., mi
rė Spalių 20, Chicagoj. (Ra
guvos p. Juostinikų k.) Ą-
merikoj išgyveno 41 m. 

MARCINKEVIČIUS Juozas, 54 
m., mirė Biržęlio 9, Pittston, 
Pa. (Alytaus ap. Jevaišonių 
kaimo). 

ŽILINSKAS Jonas, 62 m., mi
rė Rugsėjo 28, Seltzer, Pa. 
(Vilkaviškio ap. Užupių k.) 

JERLUSEVIČIUS Mikas, 59 
m., mirė Spalių 3, Frackvil
le, Pa. (Vilniaus G*wle-
kiemių k.) 

LUKAS Jokūbas, 54 m., mirė 
Rugsėjo 14, Detroit, Mich. 
(Kretingos ap. Žirblių k.); 

ZALESKEVIČIUS Pijušas, 75 
m., mirė Spalių 26, North-
amton, Mass. (Suvalkų rėd.) 
Amerikoj išgyveno 57 m. 

RIMŠA Vladas S., 69 m., mi-, 
rė Spalių 21 d., Worcester, 
Mass. (Raguvos par.) Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

59 m., mirė 
Spalių 20, Worcester, Mass. 

BURBIENĖ Stasė (Mickevi. 
čiutė), 31 m., mirė Spalių 
24, So. Boston, Mass., kur 
buvo ir gimus-

JANUŠKEVIČIUS Jonas, mi
rė Spalių 20, South Boston, 
Mass. (Ukmergės ap. Vep
rių k. Kunigiškių k.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

KIRTIKLIS Juozas, mirė Sp. 
19, Pittston, Pa. 

GERULIS Augustai, mirė Sp. 
11, Wanamie, Psfe 

RAMANAUSKIENE !m., mi
rė Spalių 10, Exeter, Pa. 

TRUSKAUSKAS Mikas, 6B m. 
mir$ Spalių 20, Plymouth, 
Pa. 

POVILONIS Paulina, pusamžį 
mirė Spalių 23, Chicagojf. 
(Panevėžio ap.) Amerikoje 
išgyveno 35 metus. 

VILčINSKIENĖ Ona, mirė Sp. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

KATILIUS Jurgis, 60 met% 
mirė Spalių 15, Elizabeth, 
N. J. 

JOCIUS Stasys, 70 metų, Mirė 
Spalių 21, Chicagoj. (K^uiMt 
ap. Girkalnio p. Palesių k.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

EMILIENĖ Marė (Stelingaite),. 
pusamžė, mirė Spalių 22 d., 
Chicagoj. (Rekečių k. Viek
šnių p. Mažeikių ap.) Amefl» 
ko j išgyveno 35 metus. 

ŠIMKŪNAS Liudvikas, senyvo 
amž., mirė Spalių 27, South 
Boston, Mass. Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

JAKUNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Spalių 24, Chicagoje. 
(Ukmerges ap. Pajūrių paa?. 
Medinių k.) Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

LATAKAS Jurgis, 67 m., mi
rė Spalių 23, Chicagoj. (T«if 
šių ap. Luokės p. Rukių k.) 

ŠIMKUS Vincas, pusamžis, mi
rė Sp. 24, Chicagoj. (Tau
ragės ap. Žvingių par. ) 

RIMAS Antanas, pusamžis, 
mirė Spalių 25, Chicagoj®. 
(Šiaulėnų par. šiaulaičių k*) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

KRIENAS Pranas, 45 m., mi
rė Sp. 25, Chicagoj. Gimęs 
Jurbarko miestelyje. 

UŽKURAITIS Mary, 23 metų, 
mirė Sp. 26, Chicagoj; gi
mus Springdale, Pa. 

ŠIMKIENĖ Katrė (Klimaitė), 
70 metų, mirė Spalių 26 4, 
Chicagoj. (Raseinių ap. Jur
barko par. Kuturių k.) Ame
rikoj išgyveno 48 metus. 

DAYTON, OHIO 
ŽUVO LIETUVAITĖ. Sek

madienį, Lapk. 4, anksti rytą, 
gryžtant iš jaunimo sueigos, 
automobilio nelaimėje užmuš
ta Lietuvaitė Martha Birbaląi-
tė, 22 m. Kiti trys, tarp jų jos 
sesuo, išliko gyvi, tik sužeist. 

Liko jos motina, trys sese
rys ir du broliai. 

J. A. Urbonas 
fKrvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St Dayton, O. 

Marijona Milunaitiene 
Dirvos Atstovas 

Skelbimams, Prenumeratoms 
841 Holliits Street 

v BALTIMORE lt 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Amerikos Konstitucija Angliško!#; 
kalboje, su visais AmendmentaJk,.-
30 puslapių knygelę, prisiųsim vi
sai Dovanai tiems kurie užsirašys 
Lietuvių Naujienas dviem metam* 
arba gAUs du metinius skaitytoju^ 
ir prisius $2.00 su nurodymu kam 
Lietuvių Naujienas siuntinėti, ml* 
nimą knygelę prisiųsim jums TWttf 
dovanai už pasidarbaviiqg. 

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

GARNYS ČIA NEMTRGA. 
Spaliu 23, garnys parnešė p. 
Uršulės Brokienės dukrelei fi
nai ir jos vyrui Jonui Pažė-
rams gražią duįkteri. Pp. Pa
žėrai dar jauni ir ši jų, dukre
lė pirmutinė. A.K. 

P J. KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid. . 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiu:0Mt 

Iritds j mane, gausit pigią kaina. Taipgi gausit pštarnsvinit |««i-
riaose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir i&pildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmenitiod. 

NUTEISTAS 50 METŲ Už 
ŽUDYST& .Monmouth, 111.— 

f #ia nuteistas . 50 metų kalėji
mo 13 metų berniukas, Rich
ard Sells, kuris nužudė seną 
moterį už tai kam ji barė jį 
už vaikščiojimą per jo kiemo 
žolę. Pasaulis bus žymiai ki-

. Vaizdelis'^š karo našlaičių Kelvidon, Aiiglijojė, kur jau- jtokis kada už 50 metų tas ber-
nueiąi pasiruošę valgiui. Viena mergytė kalba maldą. 'niukas išeig iš kalėjimo. 

f VISOKIA APDRAUDA "l* * ' f v1/* s * *! 
į Mes esam pasirengę suteikti visiems pilaas musų pat-
į tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
* kįos Apdraudos (Insurance) visai dykai. Trdij ŪPO* '• 
t laukite mus negu ugniagesius (fare-mortus). , t 
į " ir Apdi^iudos Agentūra. . 

į *. -e. M U LIOLIS :[ 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 « 
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Pabėgėlių 
Styrill veda Jonas Kazelis. 

RAUDONASIS SIAU
BAS LIETUVOJE 

(Lietuviu žinynas, Vokietija, 
Spalių 4, 1945, Nr. 12) 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

PARTIZANAI. Jauno žmo
gaus Lietuvos miesteliuose, kai
muose* vieškeliuose nepamaty
si. Tiesiog klaiku miesteliuo
se bei vieškeliuose kad juos pa
sisukęs žmogaus beveik nesu
tinki. Daugumas Lietuvos vy
rų pasitraukė j miškus; tenai 
yra ir beveik visi tėvynėje likę 
karininkai. Partizanai susis
pietę Rozalimo, Biržų, žaliosios 
(prie Panevėžio) giriose ir Lat
vijos miškuose. Praėjusių me
tų pabaigoje partizanai tenai 
turėjo pakankamai ginklų ir 
šaudmenų. Buvo net sunkeve-
žimių. Daug partizanų žuvo 
ar buvo sugaudyti enkavedistų 
dalinių per miškų valymus Pas
valio apylinkėse. < 

Praėjusių metų Lapkričio 20 
dieną Lietuviai partizanai, ge
rai ginkluoti, su sunkvežimiais 
atvažiavo | Biržus, nugalėjo 
mieste esančia raudonarmiečių 
ir enkavedistų įgulą, užėmė ka
lėjimą ir išvadavo ten kalintus 
suimtuosius Lietuvius. Lietu
viai partizanai tada kreipėsi j 
kalinius šūkis: "Broliai Lietu
viai. Esat laisvi! Kas norit 
— prisidėkit prie musų, kas ne 
— eikit namo ir slapstykitės!" 
Deja, per tą trumpą žygį ne
galėjo tuti išvaduoti visi Lie
tuviai kaliniai. Mat, Biržų ka
lėjimas buvo tiek perpildytas 
kad daug kalinių buvo sukimšti 
j sugriautų miesto namų ru-
sius, kur išlaisvintojai parti
zanai jų nespėjo surasti prieš 
atvykstant sustiprintoms rau
donosios armijos pajėgoms. Ten 
pasilikę nelaimingieji Lietuviai 
po to buvo išgabenti j Rusiją. 
Dabar NKVD Lietuvos kalėji
muose kalinių ilgai nebelaiko: 
kalėjimą pripildžius, jis ištuš
tinamas naujoms aukoms — 
kaliniai Išgabenami Į Sovietų 
lėmę. 

ŪKIS. — Tik ką atėję, bol
ševikai paskelbė, jog visiems 
bežemiams ir mažažemiams bu
sią duodama žemės po 10 hek
tarų. Nesubrendę jaunuoliai 
buvo viliojami j žemės paskir
stymo komisijas, o "biednio-
kai" raginami duoti prašymus 
femei gauti. Vaškų valsčiuje 
Hebuvo paduota nei vienas pra
gmas. Po mėnesio skelbimais 
feuvo pažadėta po 20 ha bet ir 
t$da niekas nesusigundė. Neat
siradus norinčiųjų gauti žefnės 
ii dvarų ir didesnių ūkių, jie 
buvo paversti valdiniais ūkiais. 
#emės dirbti ir derliaus suimti 
ipionės varomi iš seniūnijų. 

Prasišalinusiųjų — pabėgusių 
j užsienius, besislapstančių ir 
panašiai — ukius bei kitokia 
nuosavybę bolševikai nusavino. 
Besislapstančio Kaupų kaimo 
ūkininko Leono Narkevičiaus 
ukį nusavino, o jo motiną ir 
seserį išvarė lauk. Jos, pasi
likusios be jokios prieglaudos, 
teenčia beviltišką skurdą. Taip 
pat išvarė iš namų žižmių kai
mo ūkininko Gurliausko žmoną 
SU vaikais. Retkarčiais pasi
taiko kad buvusieji nusavinto-
|© ūkio savininkai paliekami 
bernais bei tarnais. Buvusieji 
partizanai bei Lietuviai veikė
jai, jeigu nepasislėpė ar nepa
bėgo, visi suimami ir išvežami. 

šeimonls paliekama kartais 
po 5 ha žemės, karvę ir arklį. 
Apskritai, visus geruosius gy
vulius Sovietai pasiėmė ir iš
gabeno į Sovietų Sąjungą. Pa-
ynlykio 80 ha ukininkui iš bu
vusių septynių arklių tepaliko 
iįgną; avis visas paėmė. Bur-
feškių 138 hektarų Zenono Mei
liūno ukiui tepaliko vieną ark
lį iš buvusių dešimt. Meiliu-
ttfenė m savo yyj» seserimi 
laikinai palikt®® tarnaitėmis. 

Buvusi Meiliūnų tarnaitė paskir
ta šeimininke. Ūkio komisaru 
paskirtas neraštingas Rančius. 

Darbo jėgos beveik visiškai 
nėra. Payslykio dvare yra tik 
vienas vyras; Į kaimyninę 
Latviją (į Bauskės apskritį) 
varė žmonės dirbti iš Lietuvos 
— ten, buvusiųjų pasakojimais, 
Brauna vos valsčiuje nesutikę 
nei vieno Latvio. 1 

1944 metų ruduo buvo gra
žus. Derlių žmonės nuėmė, tik 
rugiai laukuose išbyrėjo. Bol
ševikai taip pradėjo krauti prie
voles ant prievolių kad žmones 
nebespėjo jų pristatyti, o dėl 
jų dažnumo net laukų darbų 
nespėjo nudirbti. Nespėjąs iš-
sikulti žmogus turėjo skolintis 
iš kaimyno, o negavęs pasisko
linti buvo reikalaujamas py
liavą atiduoti iš sėklos. O tos 
sėklos paskui jau iš niekur ne
begavo, nors bolševikai buvo 
žadėję duoti "iš sandėlių". Tie 
"sandėliai" tuoj išgaravo į Ru
siją arba kariuomenei f fron
tą. 

Javams kulti nebuvo degalų, 
žmonės, pyliavų spaudžiami, 
manydavosi darydami "samo-
goną" ar alų ir jį ftiainydami 
su bolševikų kariais į dega
lus. Prie kuliamosios mašinos 
sėdėdavo 'visa raštinė' ir kom
jaunuoliai surašinėdav© kiek
vieną iškultų rugių maiša. 

Įvairiems reikalams praėjusį 
rudenį iš valsčiaus išvarydavo 
iki šimto pastočių. Namuose 
nebelikdavo nei arklių, nei pa
jėgesnio žmogaus; dėl to ru
dens sėja buvo menka — labai 
nedaug tepasėta žiemkenčių ru
gių ir kviečių. Tose pastotėse 
žmonės išbūdavo net po mėne
si. Kai kurie iš viso nebegry-
žo. Ne vienas gryžo be arklio 
ir vežimo. 

Įdomios žemės ūkio gaminių 
kainos ir darbininkų uždarbai: 
sviesto kilogramas kaštuoja 300 
rublių, lašinių kg — 350-400 
rublių, rugių ir kviečių cen-
ncris — 800 rublių. Kolocho-
zuose moterys į dieną gauna 
po du rublius; vyrų nėra iš 
viso. Moterims, kurių vyrai 
mobilizuoti, buvo žadėtos pen
sijos — po trys rublius į mė
nesį, bet iki Vasario vidurio ir 
to pažado bolševikai dar nebu
vo ištesėję. 

trijų Batukų čia 
Reikia . . . 

Neapolyje, Italijoje, du ka
ro našlaičiai gatvėje, kurie tu
ri tik tris kojas išviso. Vienas 
netekęs kojos. Amerikoje vėl 
bus renkama rūbai Europos 
karo nukentėjusiems. 

RAUDONARMIEČIŲ IR EN
KAVEDISTŲ SAUVALĖS. —-
Bolševikų karių sauvalės pra
sidėjo nuo pat pirmos atėjimo 
dienos. Vaškuose pirmą Sek
madienį bolševikai išžagino pen- į 5 
k i a s  m o t e r i s ;  g r e t i m u o s e  k a i - j  =  

muose darėsi tas pat. šalai-į r 
konių kaime enkavedistai, Vy-jS 
skupaičiui įrėmę revolverį i = 
krutinę, reikalvo atiduoti jiems j5 
dukterį; jos neradę, Vyskupai- = 
tį primušė. Ligi apalpimo bu-15 
vo sumuštas Žvirblinių kaime j S 
Vegys, kurio dukterys buvo!= 
spėjusios pasislėpti. Vaškų pie-!= 
nininkas ėjo su žmona pas gi-j S 
mines ir sutiko du raitus ra u-į E 
donarmiečius. Jų vienas nut- = 
vėrė jo žmoną, antras ėmė bi-ijjjj 
zunu mušti jį patį ir vijosi j = 
daužydamas apie kilometrą. !| 
Kitą dieną vyras savo žmoną E 
rado išniekintą Salaikonyse. j S 

Raudonarmiečiai atimi n ė j a j E 
laikrodžius, radijo aparatus. E 
drabužius ir kitokius vertin- Ę 
gesnius ar didesnės vertės ne-E 
turinčius daiktus. Toks plėši-|E 
mas ilgainiui pasidarė .visuo- E 
tinis ir, kaip atrodo, NKVD E 
specialiai organizuotas. į E 

LIETUVIAI RAUDONOJOJE ! 
ARMIJOJE. — Musų žinių tei-jE 
kėjai buvo mobilizuoti į rau-jij 
donąją armiją ir paskirti į 251-j E 
j į  p u l k ą .  J o k i o  k a r i n i o  a p m o - j E  
kymo jie neturėjo. Maistas; E 
buvo blogas; tik retkarčiais E 
pasimaišydavo užsieni e t i š k u IS 
(Amerikietiškų) konservų, —į E 
tada pavalgydavo s©čiau. Ta-

Lietuviškame" pulke ne

su kalba. f%lko vadas buvo 
žydas Pulkovninkas, kuopos 
vadas — žydas Tripolskis, poli-
trukas — vyresnysis leitenan
t a s  V o r o b j o v a s ,  L i e t u v o s  R u 
sas, 1941 m. kurį laiką buvęs 
Vaškų vykdomojo komiteto pir
mininkas. Be to, tame pulke 
buvo leitenantas Marijampols-
kis, Lietuvos nepriklausomybės 
laikais buvęs stambus didmenų 
prekybininkas Pasvalyje. Jo 
sunus tebuvo spėtas iškepti 
seržantų. — Atvykusius į pul
ką Lietuvius Marijampolskis 
apklausinėdavo — ar netarna
vęs policijoje ir ar nebuvęs Ge
nerolo Plechavičiaus kariuome
nėje. Tie, kurie prisipažindavo, 
būdavo kažkur išvedami. Vie
nas pasisakė tarnavęs generolo 
Plechavičiaus Vietinėje Rinkti
nėje, kurią 1944 metų Gegužės 
mėnesį nazių brutaliai likvi
davo. Tas vyras tada dalyva^ 
vo susirėmime su nacių Gesta
po; keli jo draugai per susi
šaudymą žuvo, jam pasisekė 
pasprukti. Dabar jis manė kad 
toji aplinkybė jam padės. NK
VD ji išgabeno kartu su ki
tais prisipažinusiais. Po ke
lių savaičių jo ir kelių jo liki
mo draugų lavonai buvo atras
ti nepalaidoti. 

SUNAIKINIMAI. — Biržų 
senamiestis, pilis ir efetttras su
naikinti. Iš keturių bažnyčių 
tik viena katalikų bažnyčia iš
likusi, bet smarkiai apgriauta. 
Gimnazija, pradžios mokykla ir 
naujasis miesto rajonas išliko; 
apylinkė sveika. Saločiai su
degę, bažnyčios nebėra. Joniš
kėlio geležinkelio stotį nrialu-
ną, tiltą per Mažupę ir sandė
lius išsprogdino pasitraukdami 
Vokiečiai. Lirikuvoje sudegin
ti sandėliai. Vaškų miestelis 
ir valsčius išliko nepaliesti. Til
tas ties Saločiais per Mušą sus
progdintas. Bkuskės link besi
traukdami Vokiečiai degino 

j ukius. Gružių "bažnytkaimis iš
liko. Sveikas išliko ir švobiš-
kio geležinkelio tiltas per Mušą. 
Pasvalys nenukentėjo, tik keli 
ūkiai į VAškų pusę sudeginti. 
Panevėžyje stoties gatvė sude
gusi. Pasitraukdami Vokiečiai 
sudegino Petrošiunų, Pakruojo, 
Šukionių geležinkelio stotis. 

SMULKIOS ŽINIOS. — Baž
nyčiose pamaldos vyksta bet 
tesusirenka maža žmonių — 
vien seniai, moterys ir vaikai. 
Bažnyčios taip patx apkrautos 
duoklėmis. 

Iš išvežtųjų j Rusiją niekas 
negrvžo. Keli parašė nieko ne
sakančius laiškus. Negryžta ir 
išvežtieji bei išbėgusieji žydai. 

Vienas senas Lietuvis komu
nistas, darbininkas iš Gedučių, 
1941 metais išbėgęs i Sovietų 
Sąjungą, dabar sugryžęs pus
karininkiu, papasakojo apie So
vietų Sąjungą: "Tai pragaras, 
tautų ir žmonių kalėjimas, vi
suotinis skurdas ir visiškas sui
rimas tvarkos, kurią tik nagai-
kos šiaip taip palaiko...." 

Vienas raudonarmietis leite
nantas, užaugęs Rusijoje ir pa
matęs, kaip Lietuvoje žmonės 
gyvena, pasakė: "Čia žmonės 
pavalgę, apsirengę, gi Rusijoje 
žmonės — vergai. Į tokią tė
vynę aš nebenoriu gryžti...." 

i Elta. 

VIENAME pastarų praneši
mų iš Berlino apie Hitlerio pas
kutines dienas sakoma kad jis 
apsivedė su savo turėta myli
mąją, Eva Braurt. Po to, jisai 
pats nusišovė Balandžio 30 d. 
2:30 vai. po pietų, o jo žmona 
tuo pat laiku nusinuodijo, Jų 
lavonai buvo sudeginti ir kau
lai sutrinti. 

Nors buvo sumanymų kad 
jis pabėgtų iš Berlino Balan
džio 20, bet atėjus tai dienai 
jis atsisakė Berliną apleisti. 

įjas Japonijos Ministrų Kabinetas 
~W"~ 

STALINAS PASKY
RĘS SAU {PĖDINI 
GEN. ŽDANKOVĄ 

Vaizde parodoma naujasis Japonijos ministrų kabinetas, 
kurį Gen. MacArthur parinko ir reformavo. Kabineto nariai 
tose vietose bus laikomi iki jie rimtai dirbs, pareiškė Genero
las MacArthur. , 

BYRNES PRIEŠpINY-
BIŲ TINKLE 

Aukokit pabėgėliams rubus 
ir maistą. 

Amerikos didieji rimti laik
raščiai pareiškė nusistebėjimo 
del Valstybės Sekretorius Ja
mes iByrnes įpuolimo į prieš
gyniavimo tinklą Sovietų Rusi
jos politikos atžvilgiu. 

Kuomet jis gryžo iš Londo
no po nepasisekusios užsienių 

•reikalų ministrų konferencijos, 
savo raporte per radio Byrnes 
atvirai išdėstė sovietų žalingą 
politiką. 

Prezidentas Trurtfgif kalbė
damas New Yorke Spalių 27 
pareiškė visišką Amerikos ne
pritarimą Rusų politikai, tik
rindamas jog ten kur Amerika 
negalės išvengti sulaikyti Mas
kvos politikos vykdymo, ji bent 
atsisakys pripažinti bolševikų 
įtaką. 

Sekretorius Byrnes savo pa
staroje kalboje, kaip pastebi 
Detroit Times, paneigė Prezi
dento Trumano pareiškimus, 
pasakydamas apie Rusų agresi
ją sekančiai: 

"Toli nuo to kad mes prie
šintumės, mes net simpatiza-
vom Sovietų Unijos pastan
goms sueiti į artimesnus ir 
draugingesnius santikius su 
jos centralinės ir rytinės Eu
ropos kaimynais. 

"Mes pilnai suprantame jos 
specialius apsaugos interesus 
tose šalyse, ir rties pripažinom 
tuos interesus patvarkymais 
padarytais okupavimui ir kon
troliavimui buvusių priešų val
stybių". / 

Savaitės bėgyje Prezidentas 
ir valstybės sekretorius padarė 
griežtai priešingus Amerikos 
nusistatymo į Rusų agresiją 
pareiškimus. 
• Sovietų primestą kaimyni

nėms šalims tironiją Byrnes 
kaip ir užgiria prilygindamas 
Monroe Doktriną šios šalies 
santikiuose su laisvomis, ne
priklausomomis Pietų Ameri
kos valstybėmis, su Sovietų 
politika link pavergtų kaimy
nių rytinapr !*>••" centralinėje 
Europoje. ' 

Amerikos visuomenė nori ži
noti ir turi teisę žinoti ar Pre
zidento Trumano ar Sekreto
riaus Byrnes pažiūros bus pri
taikyta!^ — pareiškia Detroit 
Times. " 

NORI STIPRAUS 
KARO LAIVYN& 

' Atstovų Rumuose Washing-
tone perleista užgyrimas palai
kyti neperdidelį bet galingą U. 
S. karo laivyną taikos metu. 
Tas laivynas susidės iš 297 di
džiųjų karo laivų ir 1,375 pa
galbinių, o kiti laivai butų lai
komi rezerve. Viso numatyta 
laivynas iš 6,084 laivų. 

Iš Stockholmo eina praneši
mai kad sergantis Stalinas pa
rinko savo įpėdiniu Generolą 
Andrei Aleksandrovič ždanko-
vą, vieną iš pačių galingiausiu 
sovietų politinę figūrą, kuris 
savo įtaką naudojąs užpakalį 
j e visko. 

Sakoma* Geni. 2dankoVr tei 
savo kontrolėje Leningrado k$£ 
riuomenę ir' Baltijos juros lak 
vyną, parėmimui jo jeigu alfe 
eityje ištiktų tarp Sovietų v#r 
dų varžytinė už Stalino sost|i<-

Taigi nei Maršalas Žuko t, 
nei Molotovas, nei Maršalai 
Vasilevsky neturi progų tap# 
Rusijos diktatoriais, jeigu j# 
nepasipriešins ždankovui. 

Kalbos apie ždankovo tur§-
jimą galingos paramos tik pa
sako kad tarp Sovietų didžių
jų vadų yra varžyting ir net 
pasirengimas kovoti. 7 

Susipešimas savo tarpe Ru
sijos vadų išeitų pasauliui į 
sveikatą. 

ždankovo kontrolėje yra di
džiausia Sovietų sritis, kuri ap
ima Pabaltijo šalis, Leningra
dą ir nusitęsia iki Uralu kalnų. 

Jisai buvo vienas labiausia 
nusistačiusių už okupavimą ry
tinės Lenkijos 1939 metais, ka
da tam pasirodė proga. 

AFRIKA paskyrė Europos 
išlaisvintoms šalims ir Pran
cūzijos šiaurės Afrikai 50 nuo
šimčių maisto daugiau Spalių-
Gruodžio laikotarpiui, negu bu
vo teikiama joms šį rudenį. 

Maistą gaus Prancūzija, Bel
gija, Norvegija, Holandija, Ita
lija ir Prancūzų šiaurės Afrika. 

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

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

Aukoj ti | MitiiWi.1. 

Parašas 

Adreata 

.Miestas. Valst... 

3-"i B 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA LEIDŽIA AMERIK08 LIETUVIAMS DIDELĘ LIETUVIŲ KALBOJE KNYGĄ APIE: I 

Bolševikų ir Nazių Teroristines 
OKUPACIJAS LIETUVOS 
Knyga paveiksluota, apie 350 puslapiu didumo. Parašė jį LIETUVOS PABĖGĖLIAI, patys.tą vieką pergyvenę 

NUOSTABUS SKAITYMAS — TEISYBĖ PAČIAME SAVO NUOGUME ~i jPLIKI FAKTAI, KARTI TEISYBĖ . . . . 

KNYGA PO *3.00. DVTUt *5M PRENtfWERATORIU VARDAI TTLPS KNY60JB C. 
Siųskit savo prenumeratą, užsirašykit tų knygų daugiau sau ir dovanoti savo draugams. Aukokit, paremkit išleidimą 
delio ir svarbaus dokumento. Tai knyga parašyta musų brolių krauju ir ašaromis. Aukokit stambesnes sumas jos išleidimui 

V 
i 

me 
btfvo nė vieno Lietuvio karinin
ko; komandos kalba buvo Ru-

. i 

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

Į 6820 Superior Avenue Cleveland % Ohio %• 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius- KARPIU S—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

DVIEJŲ SKIRTINGŲ PASAULIŲ 
RYŠKIJIMAS 

Istorija kartojasi ^ ; 
"MEŽIURINT daugybes priešingų pareiškimų, vis del-

to tarp dabartinės politinės padėties ir tos kuri bu
vo susidarius po pirmojo pasaulinio karo, yra daug pa
našumo. Rrezidentas Wilson tuoj po Hardingo išrinki
mo prezidentu yra pasakęs: "Mes turėjome progos pa
imti pasaulio vadovavimą į savo rankas. Mes tą progą 
praleidome ir užtat labai greit busime didžios tragedijos 
liudininkais". 

Šitie žodžiai buvo pasakyti sąryšyje su Amerikos 
atsisakymu dalyvauti Tautų Sąjungoje. Po šito karo 
Amerika turėjo dar didesnės progos paimti pasaulio va
dovavimą j savo rankas, gal dar ir tebeturi, bet sykiu 
ji jau yra didžios tragedijos liudininku. Ne ta prasme 
kad naujas pasaulinis karas stovėtų prie jos durų, bet 
ta prasme kad jos dalyvavimas kare jau atnešė didelei 
pasaulio daliai verguvę ir kad ji yra linkus arba abejin
gai j tą verguvę žiūrėti, arba net ją aprobuoti. Prieš 
keleris metus dar stiprus šioje šalyje buvo kovos del lai
svės, del demokratijos šūkiai. Tačiau šiądien jų vieto
je matome drungnus, silpnutėlius taikos bent kuria kai
na obaMus. Istorija ir patyrimas betgi mus moko kad 
taika gali buti išsaugota ne impotentišku taikos liaupsi
nimu, bet kietu pasiryžimu kariauti iki paskutino krau
jo lašo už savo principus. Karas kaip mirtis neklausia 
ar jis yra .norimas ar nekenčiamas — jis ateina nekvie
stas ir neprašytas, ir vargas tam. kas nėra jam pasiruo
šęs. 

Gerose rankose atominė bomba nepavojinga 
Sąryšyje su tuo atominės bombos išradimas anaip-

nėra įvykis del kurio tektų baimintis ar nuogastauti. 
Nes teisė be jiegos yra negyva. Ir priešingai: kuo di
desnė yra jiega teisei ir teisingumui paremti tuo dides
nė yra pasauliui teisės ir teisėtumo garantija. Tat vie
nintelis dalykas kuri sąryšyje su atominės bombos išra
dimu reiktų turėti galvoje, yra kad ji nepatektų į plėši
kų ir nusikaltėlių rankas, atseit, kad ji nevirstų smur
to ir neteisybės ginklu. Iš to išplaukia kad nieko nega
li buti neprotingesnio kaip kai kurių mokslininkų ir ei
lės minkštanugarių politikų siūlymai atskleisti atominės 
bombos paslaptį bolševikams. Jų rankose atominė bom
ba kaip tik ir virstų smurto*ir teroro įrankiu ir neišven
giamai butų panaudota pirmoje eilėje prieš Anglus, o 
antroje eilėje prieš Amerikiečius. 

Taigi atominės bombos atidavimas bolševikams ne 
tik nesuteiktų pranašaujamo saugumo, bet dar į bandi
tų rankas atiduotų pasaulio sunaikinimo ginklą. Ir vie
nintelė priemonė nuo to visai ir visiems laikams apsi
saugoti yra sunaikinti bolševizmą anksčiau negu jie pa
mėgins sunaikinti pasaulį. 

Juodųjų Anglijos darbų sąskaita 
Dabar jau Anglai, ilgą laiką pataikavę bolševikams 

ir begėdiškai jiems pardavę vis.ą rytų Europą, ima įžvel
gti kas išauga iš jų pasėtų sėklų: pačios Anglų salos at
siduria tiesioginiame bolševikiškos agresijos pavojuje. 
Dabar jau ir Churchill, neskrupulingas Anglijos egois
tinės politikos simbolis, ima šaukti kad, girdi, Amerika 
neišduotų bolševikams atominės bombos paslapties. Šal
tai atidavęs šimtą milijonų Europiečių bolševikiškajam 
išniekinimui, Churchill gerai numano kad jei Londonas 
ir visa Anglija dar šiaip-taip atsispyrė Hitlerio blitzui, 
tai prieš atomine bomba apsiginklavusius bolševikus, 
plustančius iš bolševikiško Europos kontinento į Angli
jos salas, Anglija neturi jokių šansų. 

Europa šiądien guli paslinka, ir savo jiegomis ne
įstengtų apsiginti nuo kelių Raudonosios Armijos divi
zijų. Tat jei Amerikiečiai, kaip jie ketina, už pusės me
tų ar už metų visai pasitraukti iš Europos, kard atveju 
46,000,000 Anglų turės iš pirmos dienos stoti prieš 170 
milijonų Rusų. Nestebėtina kad šitokios perspektyvos 
akivaizdoje dabartinis Britų premjeras Attlee, tas ži
nomas gerų santikių su bolševikais jieškotojas, gan iš
sigandusią gaidą traukdamas, atskrido į Washingtona. 
Norįs, girdi, jis apsvarstyti pasaulines problemas bai 
šioje naujojo atradimo šviesoje. 

Vienok tuo metu Jcai enkavedistai Katyno miškuo
se bestijališkai išžudė 10,000 Lenkų karių, kada ties Čer
vene skerdė iki mirties užkamuotus Lietuvius-kalinius, 
kada Pravieniškiuose ir Žemaičių miškuose bolševikiški 
banditai kankino ir žudė nekaltus civilius gyventojus, 
tada ir ne tik tada džentelmenas Attlee, Sir Strafford 
Cripps ir net romantingai poetiškas Churchill rukė pa
gyni kodylus raudoniesiems galvažudžiams. 

Bet šiądien jau nebėra ko beparduoti. Šiądien jaii 
tegalima save parduoti, ir užtat vakarykščiai bolševikų 
pataikūnai jau ima po truputį, nedrąsiai, kelti balsį 
prieš priespaudą ir smurtą, kurį patyg Europai užkrovė 

Ąmerika negali likti abejinga Britų Imperijos 
Ir Kinijos likimui 

Tačiau kaip ten bebūtų, Anglai .vis dėlto yra Ameriir 
kos priekinė sauga. Ir Anglų imperijai kritus raudono** 
jo vėžio sugraužtai, Amerika neišvengiamai virstų tog 
imperijos likučių gynėja, kaip ji virto Australijos ir ki^ 
tų Anglų salų gynėja Ja jonams išvijus Anglus iš Singa* 
poro ir Malajų ir užėmus Filipinus. O jei taip tai logiką 
sako kad, užuot laukus kol bolševikai sunaikins Anghį 
salas, parblokš Indiją ir pasės chaosą kitose Anglijos 
kolonijose, jau geriau išanksto, dabar, stoti Anglijo# 
sargyboje, kol imperinis statinys dar tebčra sveikas. 

Prie ko Rooseveltaa 
Privedi 

Chicago Daily Tribune vie
name savo redakciniame strai
psnyje išdėsto kaip Prez. Roo-
seveltas, vykdydamas tam tik
rus savo užsibrėžimus, visuo
menę melagingai suvedžiojo ti
kėti viskam ką jis daro, iki 
privedė prie karo su Japonija. 

Paskiausia gi, Jaltos konfe
rencijoje, savo elgesiais ir pri
žadais Stalinui, taip suvaržė 

kad šiam neliko nieko daugiau 
daryti kaip tik pildyti Roose-
velto prižadus. Potsdame Tru
man pasirašė begidingą doku
mentą, tačiau jam buvo pasa
kyta kad jis tą turi padaryti, 
nes taip Jaltoje buVo sutarta. 
Tuomi visa rytinė Europa ir 
Vokietija iki Elbos parduota 
Sovietų vergijon. 

Nei Londono konferencijoje 
atstovams nebuvo jokio kelio 
atgal gryžti: viskas išanksto 
nustatyta, Rudai ima viską, ar* 
ba tarybos turi suirti ir nežiū
rint karo pabaigos, bega mė
nesiai, o pasaulis skęsta be
tvarkėje, negali sulaukti tai
kos nei valstybių sienų nusta
tymo. • 

Ta viso ptfttes- •d®* 
ko Tribune, tik veda prie tos 
dienos kada kils kitas viską 

savo įpėdinį, Prez. Trumaną, naikinantis karas. 

Analogiškai reiktų galvoti ir Kinijos atžvilgiu, ir, 
atrodo, Kinijos komunistų sutramdymas yra ne mažiau 
Čiang-Kai-šeko kaip ir Amerikos interesuose. 

Faktai betgi rodo kad Amerika neketina eiti šituo 
logišku keliu. Jei tikėti pranešimams tai už kelių mė
nesių Amerikos kariuomenė bus atitraukta iš Kinijos, ir 
Čiang-Kai-šekas vienas bus paliktas tąsytis su bolševi
kais. Jo padėtis tuo atveju bus nelengva. Bolševikai 
jau ir taip 'karui su Japonija" Amerikiečių buvo gerai 
aprūpinti ginklais, o dabar turtingoje Mandžurijoje jie 
dar užgrobė labai daug įvairiausių ginklų iš Japonų. 

Taigi, jei jau tikrai Amerikiečiai paliktų Čiang-Kai-
šeką "ant Dievo valios", išeitų kad jie padeda bolševi
kams. Juk tukrai reikia buti labai naiviam kad patikė
tum jog bolševikai "karui su Japonais" gautos karinės 
medžiagos neperduos Kinijos komunistams ir tuo budu 
jos nepanaudos prieš Čiang-Kai-šeką. 

Priešingumams ryškėjai# 
Visi šie faktai rodo kad dabartiniu metu gyvename 

labai pavojingą "taikos" laikotarpį, kuriame išlėto, bet 
neišvengiamai ryškėja dviejų pasaulių — bolševikiškojo 
ir prieš-bolševikiškojo — susikirtimas. Prieš-bolševi-
kiškasis pasaulis, be abejo, turi tą pirmenybę kad jo pu
sėje yra tiesa. Tačiau tuo pačiu metu jis yra blogesnėje 
padėtyje ta prasme kad jis yra neorganizuotas, neryž
tingas ir jieškąs -kompromisų. Ci bolševikai į gyvybės 
ir mirties kovą eina susiorganizavę ir nedvejodami. Tat 
kuo daugiau laiko bus "sugaišta tuščiai be j ieškant kom
promisų su bolševikais tuo sunkiau bus pasauliui apsi
valyti nuo jų. Turėkime vilties kad galutinis praregė
jimo terminas nebus praleistas. 

Mk mm 
LAPAMS KRINTANT 

Toks liūdnas, liūdnas rudenėlis — 
Toli mus tėviškė miela. 
Norėč' nuplaukt su debesėliais, 
O mano miela, Lietuva! 
Norėč' pabūt tėvų sėdyboj, 
Gimtais takeliais paėjėt; 
Išgirst dainelę skambią, gyvą, 
Ateinančiom dienom tikėt. 
Norėč' suskint vainiką rutų, 
Baltų žiedelių įmaišyt. 
Kad skausmo žemėje nebui|§; 

Visiems po žiedą išdalyt. 
Norėč' paguost motulę seną, 
Kad gryš vaikai, sugryš namo. 
Gimtajai žemei mes gyvenam, 
Mųs visos mintys Lietuvoj. 
Norėč' kad šitą rudenėlį , 
Kai krinta lapai geltoni, 
Nuplauktų juodi- debesėliai, 
Nedrumstų vėjai taip pikti. 

Balys Gaidžiunas. 
(Landsbergo kalėjime 
Vokietyje, 1944.9.29]« 

'w 

LIETUVA 
(Pabėgėlio eilėraštis) 

Tu, mano Lietuva — 
Skaistaveidės upės, — 
įalsavau tave 
dar lopšiui supant. 
Gintarų ir dainų 
ir pasakų viešnage, — . 
tavim aš gyvenu, 
Tave tik akys regi. 
Man išplėšė tave 
padangė svetimoji 
tu su krauju gyva 
savin aušrinėm moji. 
Žemčiugine šalię, 
gelėtų juostų 
viena tu tegali 
raiflrlaUflt. TvamiiMlfM 
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Visr TORI BUTI ŠNIPAIS 

NKVD to dar nepakanka. Jie 
vistiek tuo nauju savo "agen
tu" nepasitiki. Kviečia iš tos 
pas įstaigos antrą tarnautoją 
ir su tuo irgi ta pati ceremoni-
ja* Mat vienas šnipas turi 
tuo pačiu ir kitą sekti. Jeigu 
kuris atsisako pasirašyti tai tą 
uždaro ir kankina. 

Ir tokiu budu prieina iki pat 
įstaigos vifšininko. Kai įstai
gos vedėją NKVD užkviečia 
jam jau nekaltai kalba: "Vals
tybė tamstai patikėjo vado
vauti įstaigą. Tamsta turi ži
noti ką kiekvienas įstaigos tar
nautojas kalba ir galvoja. Ir 
apie kontrrevoliucijo n i e r i u s 
pranešti mums. Jei tamsta to 
nedarysi tai tamsta esi ne bol
ševikas, ne tarybų sąjungos 
tarnautojas. Tikime kad tam
stai rupi tarnyba ir šeima. Tai 
tamsta pasirašyk kad sutinki 
bendradarbiauti." 

Jei nepasirašai, žinai kad ku
rią naktį dingsi be žinios. 

Ir taip eina nuo įstaigos 
prie fabriko; nuo fabriko prie 
kaimo; nuo kaimo prie šei
mos. Ir sovietinėje santvarko
je turi brolis sekti brolį bei sū
nūs tėvą, ir panašiai. 

Sovietams Lietuvoje ta šni
pų organizavimo "misija" liau
dyje nesisekė. Todėl sovietai 
kiekviename žmoguje matė sa
vo priešą - "kontrrevoliucionie
rių; jie patys jautėsi esą oku
pantai. Todėl ne kiekvieną ir 
kviesdavosi verbuoti agentu. 
O to viso pasekoje, jau 1941 
metų pradžioje iš Maskvos bu
vo pasiųstas į Kauną su įsa
kymu "patvirtinti" Liet u v o s 
Aukščiausios Tarybos Pre
zidiumui užplanavimas iš Lie
tuvos išvežti Sibiran 700,000 
"kontrrevoliucinio" elemento : 
visus valdininkus, inteligentus, 
dalį darbininkų, ūkininkų, dva
sininkų ir kt. 

Kadangi sovietuose kad trė-
čias-penktas žmogus yra šni
pas tai ten jokis žmogus netu
ri teisės galvoti, kalbėti ir ra
miai naktį užmigti. Nes žmo
gus, jei kada išsitaria kokį at
viresnį žodį apie savo skurdų 
ir supančiotą sovietuose gyve
nimą, tai jis tuo pačiu žino kad 
tas jo nesitenkinimas yra pa
reikštas NKVD "palociun", to
dėl žmogus kas naktį nemiega, 
belaukdamas sunkvežimio vi
durnaktį ties 'savo buto duri
mis su ginkluotais milicinin
kais jį išvežti. 

Žemaičiuose NKVD Šaipų 
tinklas visai nesisekė užttieg-
sti, o Aukštaitijoje, ypač Za
rasų ir Utenos apskrityse jie 
daugiau savo šnipų turėjo įmo
nėse bei kaimuose, nes tos vie
tovės nuo 19-to šimtmečio vi
durio yra apgyvendintų Rusų 
kaimų. Taigi vietos Rusai la
bai klusniai talkininkavo NK 
VD milicijai ir "kando" savo 
apielinkių kaimynus Lietuvius: 
darbininkus, ukininkus ir tar
nautojus. 

VEŽIMAS | SIBIRĄ 
Pradėję masinį žmonių veži

mą į Sibirą gyvuliniuose vago 
nuose 1941 metų Birželio 13 
17 dd., sovietų enkavedistai 
tiesiog begėdiškai puolė visų 
įstaigų, įmonių, parduotuvių ir 
fabrikų viršininkus ir kiekvie
ną įsikvietę į slaptus kamba
rius, saikdino, liepdami pasira-
rašyti kad kasdieną duos raš
tiškus pranešimus apie savo 
įstaigos vedėjus bei tarnauto
jus ir darbininkus: ką jie kal
ba, kokio nusistatymo, su kuo 
jie bendrauja, kokių giminių 
turi užsienyje ir kur. 

Bet, laimei, Lietuviai "nespė
jo" tokių pranešimų prisiruoš
ti rašyti ir sovietai "nebespė
jo" jų sulaukti — jiems teko 
"kulius paraįčijas" jn^šdintk iš 
Lietuvos laukų. * £« 

Sovietuose valdo ne 
^darbininkai, tik tų nelaimingų 
.milijonų vergais paverstų var
du kalbama kad turima "demo
kratiškiausia pasaulyje "valdy-
mosi santvarka. 

štai nei kiek nerausdamas ir 
dabar Londone užsienių reika
lų ministrų konferencijoje So
vietų komisaras Malotovas šau
kė kad kur tik jie okupavo nau
jus kraštus, kaip Balkanus ir 
kt., tvarko "demokratiškiausiu 
pasaulyje budu" vien NKVD 
kariuomenė, jos agentai ir ko
munistų partija. 

Kai kas trečias-penktas žmo
gus yra šnipas, NKGB agentas, 
tai sunku kitaip šalyje santvar
ką pakeisti, sunku žmogui su 
žmogum pasitarti. Tėvas bijo 
sunaus, brolis — brolio; įstai
gos viršininkas — tarnautojo, 
tarnautojas — sargo. Baime 
ir despotizmu pagrysta san
tvarka. Naktį nesaugumu, be 
teismo sušaudymu, iki gyvos 
galvos sunkių darbų stovyklo
mis, perpildytomis milijonais 
savo ir pavergtų tautų žmonių: 
profesijonalų, inžinierių, gydy
tojų, tarnautojų, darbininkų, 
ūkininkų; senelių, moterų ir 
net vaikų, štai kuo remiasi 
šiądien Sovietų santvarka! 

Ir tai yra Stalinines diktatū
ros — vienos likusios šiądien 
pasaulyje — galia! Galia pa
remta NKVD ir NKGB agen
tų tinklu — tuo galingu visur 
esančiu ir viską galinčiu, rau
donųjų vorų tinklu! 

Ir laikas pasauliui budėti kad 
raudonieji vorai savo tinklu 
neapnarpliotų visą laisvą žmo
niją. 

Švedija* Rugs. M, 1946. 

TEISĖ I MOKSLĄ, 
POILSI, APRŪPINI-
MĄ SENATVĖJE 

pagal Stalino Konsti
tuciją Sovietuose 

-• • -*•» 

Sovietai turi surašytą skam
bių frazių konstituciją, kurią 
privalo prisitaikinti prievarta 
prijungtos tautos. Jų manymu 
tai yra vienintelė "demokratiš
kiausia' pasaulyje" konstituci
ja. Todėl ją vadina "Stalino 
saule". Ir kada enkavedisto 
nagano kotu pavergia kurią 
tautą, sovietų agentai įsako 
s u v a i d i n t i  p a v e r g t o s  t a u t o s  
"prisijungimą" prie tariamos 
sovietų šeimos, o po to suren
gia dar naują komediją —> įsa
ko pavergtos tautos bolševiki
nei vyriausybei atvažiuoti į 
Maskvą ir iškilmingai "pasi
ėmus" parsivežti Stalino sau
lę" į savo kraštą, kad ji "enka
vedistų spinduliais šildytų" ver
gais paverstos liaudies nuga-
garas. 

Ta komedija buvo įsakyta 
suvaidinti 1940 metais Estijai, 
Latvijai, Lietuvai, Besarabijai, 
Bukovinai. Ir taip iš Kauno 
Justas Paleckis su Liudo Giros 
"dul-dudele", Gedvilu, Salomė
ja Nerim, vežina "poemą apie 
Staliną", ir kitų gauja buvo 
nuvykę į Maskvą ir ant pečių 
užsikorę parnešė tą "Stalino 
saulę", kuri atžymėtai "kaiti
no" vienerius metus visos Lie
tuvių tautos nugaras, kad net 
ir šiądien po pasaulį išblaškyti 
visi Lietuviai jaučia tų "ste
buklingų spindulių kaitrą". 

Tarp kitų tos konstitucijos 
paragrafų, randame žmogui to
kius gera žadančius humanita 
riškus užtikrinimus: "Sovietuo
se piliečiui garantuojama teisė 
į mokslą, j poilsį, | aprūpinimą 
senatvėje " 

Stalininėj konstitucijoj gra
žios "demokratiškos" frazės 
surašytos apgaudinėjimui pa
vergiamų tautų ir viso pašau 
lio. Praktikoje taikoma, vis
kas priešingai. Tai šiuo straip
sniu ir. panagrinėsiu tas tezes 

L TEISĖ Į MOKSLĄ 
Sovietai mano kad tik pas 

juos žmogus turi teisę mokin
tis. Jie taip mano, nes nepa
žysta kitų pasaulio tautų. Jie 
visiškai nuo žmonijos atsisky
rę. Apie kitus uždrausta so
vietų piliečiui ką nors žinoti. 
O ištikrųjų mes nežinome net 
tautos kur žmogui negalima 
mokintis. Dabar maža yra ci
vilizuotų tautų kur nebūtų 
priverstino bent pradžios mo
kslo. Tas buvo ir iki 1940 m. 
Lietuvoje. 

1940 metais (bolševikai pa
vergę Lietuvą, pradėjo taikyti 
lozungą — teisę į mokslą. Jų 
supratimu Lietuvos žmonės iš
rodė labai "neapšviesti" — gir
di, jie dar nemoka "Leniniz
mo istorijos" ir, be to, mažai 
raštingi. Taigi paleido šūkį: 
"Nei vieno Lietuvoje žmogaus 
tenelieka beraščio!" 

Tuojau po kaimus paleido 
komjaunuolių žydukų bandas, 
kurie "surašinėjo beraščius". 
Kadangi toje "tamsioje" Lie
tuvoje nerado beraščių tai šiuo 
kartu į jų spąstus pateko' tik 
daugiau senutės. Viename-ki-
tame kaime surašė senukus po 
virš 60-70 metų amžiaus. Ir 
buvo įsakyta tiems seneliams 
ruoštis lankyti "kursus" — 
kad prieš eidami į amžino po
ilsio vietovę butų "gramotni". 

Tokia sovietų "misija" visur 
sukėlė tik juoko ir iš to susida
rė net eibės anekdotų, štai. 
viename susirinkime Rokiškio 
apsk. tūlas Petras Kažemėkas 
priverstas mokinti "beraščius", 
savo kalboje susirinkime pa
brėžė : "Kadangi liaudies vy
riausybė pasišovė visą liaudį 
apšviesti; o sovietų sąjunga tu-
j*i išteklius žibalo šaltinių; ži-
Jjalo dabar nereikia importuoti, 
jis yra pigus, tik po 20 kapei
kų už klg., tai visi įsitaisykite 
liktarnas. Tuomet nere i k ė s 
jnums su paišeliu galvų kvar
šinti, visi vaikščiosim su lik-
tarnom ir busime apšviesti". 
Visa susirinkusiųjų auditorija 
gardžiai kvatojosi iš to, o var
gšas Kažemėkas neteko moky
tojo tarnybos. Be to jį, kaip 
"liaudies priešą", su senukais 
tėvais 1941 m. Birželio 14 d. 
uždarė Rokiškio stotyje gyvu-
inin vagonan ir išvežė į Sibi

rą! 
"Teisė" f karo mokslą. Ne

priklausomoje Lietuvoje buvo 
saro mokykla Panemunėje, ku
rioje mokslas buvo aukštai pa
statytas. Į karo mokyklą pri
imdavo kariimus su brandos 
atestatu, t. y. baigusius gim
nazijos 8 klases. Buvo ir auk
štųjų karininkų kursų. 

Kai atėjo bolševikai, ir čia 
pritaikė "teisę į karo mokslą". 
Sovietai į karo mokyklą gim
naziją baigusių jaunuolių vi
sai nepriėmė. Jie perdaug mo
kinti — tai "sugadinti". Ne
bus geri "raudoni karininkai". 
Į karo mokyklą galėjo stoti 
parinkti tik, kad ir nebaigę net 
pradžios mokyklos. Tai "man-
dras" karininkas iš tokio gali 
išeiti, kai jis nemoki 12:4 ar 
25x5; kai jis neturi supratimo 
kas yra geografija, matemati
ka ir kt. ^Raudonam karinin
kui" to visai nereikia — jam 
užtenka žinotr kelis sakinius 
apie Leniną. Ir\tikrai "man-
dri" raudonieji karininkai bu
vo ka užpludo Lietuvą: jie ne-
kurie turėjo pasikabinę žemė
lapius, bet neturėjo jokio su
pratimo kaip žemėlapiu vado
vautis. Todėl važiuodami kla-
jojo-sukė po tą pačią apielin-
kę ratu kelias dienas, nemokė
dami susivokti kelio. ToUMb 

(gus daugiau) 

per M&ę upę nu
tiestas toks tiltas kuris nu
skandinamas į dugną kad ga
lėtų virš jo praplaukti laivai, 
ir iškeliamas į pavjršių perva
žiavimui per upę. 

. . .  
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(Tęsiny* SS pereito hr.) 

SYIKŲ NELAISVĖJE 

te$£ma?iti Atsišaukimai 
v v-'eo;;-inių mieste. Į 

betoje 1919 m. 
••.-rirtas i Pane-

<\0: 

Bežiūrint prilėkė ir daugiu bolševikų. Ap
krėtė mane. Turėjau dar ant kaklo užsikabinęs 
vieną kaspiną šovinių. Tuojau jie man viską 
atėmė: šautuvą, šalmą, šovinius, pinigus ir net 
peiliuką, o batus nuavė. Labai stebėjosi iš ma
no plieninio šalmo arba, kaip jie sakė, geležinės 
kepurės. 

Vienas iš kratikų, pamatęs laikrodėlio,gran
dinei!, pareikalavo jį atiduoti. Pasakius man, 
jct;-; beHiau*d^rri?.>? pamečiau, dviese kraujo pėd-

Yvav'.o *•:•••? įganęs jau 

kojų 
? .ąnt 

čia 
... jL^iG'CU-

• : . ;.ė pieno 
; jai pp.d.ė-
, erimastis 

Dar Gyvos yra Šešios Prezidentienes 

Devek 

_ . *4 

W 

v i r iiepič , jret u. Av*»» 
mane vis. šmė baime 

riiko mus 'išskirstė į frontus. Al 
irmc bataliono 3-čią kuopą. Ne 

• 'alyvavau kautynėse su bolševikais. 1919 
ugpiučio mėn. 18 d. Daugpilio rajone — 
Silvijos teritorijoje — ties Muravanka bu-
sunkiai sužeistas ir patekau j nelaisvę. Pir-

aą sykį teko tokiame žiauriame mūšyje daly-
auti. 

žiaurios Imtynes 
Buvo taip. 
Mes stovėjome Baltmužės dvare netoli nuo 

Tamošiūnų kaimo. Gulėdavome pilnai apsi
rengę. Sekmadienį, linksmai iš vakaro padai
navę, suėjome gulti. Vidunaktį, apie 11 vai., 
mus staiga pažadino, surikiavo, vadas išdalinę 
mums dar po vieną papirosą, ir išėjom jieškoti 
bolševikų. Ėjome ėjome, o bolševikų vis kaip 
nėra, taip nėra. 

-*• Kur yra bolševikai? — klausiamės žmo
nių. 

— Vakar buvo, mus apiplėšė, paėmė kiaules, 
aveles ir kažkur dingo, — atsako mums žmo
nės. 

Auštant priėjome didelius murinius namus. 
Ši vieta, kadaise buvusi smuklė, vadinasi Mura
vanka. Iš čia buvo matyti trys vienkiemiai. 
Viduriniame, kaip sakė mums žmonės, tikrai 
esą bolševikų. 

Mes pasipilame j grandinę už penkių žings
nių vienas nuo kito ir einame apšaudyti vidurinį 
vienkiemį. Beeidami iš po dumtraukio pasto
gės pamatėme vieną bolševikų sekėją. Prie 
to vienasėdžio beliko ne daugiau kaip 100 žings
nių. O gi kad papils mums bolševikai iš ketu
rių kulkosvaidžių! Visi, kaip vienas, kritome 
ant žemės. Laukas, kur mes sugulėme, buvo 
užsėtas žirniais. 

Patekome keblion padėtin: jie slėnyje, o 
mes ant kalno, ir jie mus mato kaip ant delno. 
O šautuvų ir kulkosvaidžių iš jų pusės plepėji
mas ir patrankų staugimas! Abu musų gran-
Imes sparnu priešas paėmė į kryžminę ugnį. 
i aš liUo^iau keletą dešimčių kartų, šautuvas 

„og, kai tik priglaudi prie žirnių 
,y>ka. Priešo kulipkos aplink žemę 

i pusių girdėti musų 

v oliai, gelbėkite, 

• — .wigirsta 

kr ' ; u man":n "bus. 

Mūsiškių 
• tyiu 

>a£ iduiryti. Ką bedarysi ?! 
ii 3^ i mato. 

i žslktvvyinau šautuvą ant kairės rankos ir, 
įtverdamas žolės, rankomis ėmiau šliaužti, 
koja aukščiau kelio tinsta, ir jaučiuosi blo

gai. Kraujas net per kelnes žliuga. Vis be-
žliauždamas, prišliaužiau pušyną. Saąųjų ir čia 
neradau. Tik išgirdau kad musų kulkosvaidžiai 
toli, bent už dviejų kilometrų plepa. Aš ir vėl 
gjaužiu per laukus ir kur galėdamas, grioviais. 

Buvau apalpęs. Pakėliau galvą iš griovio, 
gi žiuriu — pilni laukai bolševikų su baltomis 
palaidinėmis. Pamatė mane ir bolševikai ir at
lėkė. Aš labai išsigandau. Ką gi man daryti! 
Šautuvu ranka pasirėmęs, atsistojau. Du bol
ševikai, durtuvus ant šautuvų užsidėję, prilėkė 
prie manęs. Maniau kad jie mane subadys. Aš, 
visas kraujais išsitepęs, rėkiau nebesavaimu bet, 
ačiu Dievui, pirmutiniai bolševikai pasitaikė geri 
žmonės. Jie man nieko blogo nedarė ir dar ra
mino: 

— Neboisia, aeboisfc! Streliat nebudem. 
(Nebijok, nebijot! Nešaudysime). ^ 

Man, sužeistam, spjovė i akis 
Besėdėdamas pas tą moterį, pamačiau at

nešant, taip pat ant šautuvų paguldytą, kitą 
Lietuvį kareivį. Jis buvo pusgyvis, žiuriu — 
mano kuopos antro būrio grandinis jaunesnysis 
puskarininkis Jonas Navikas, kilęs iš Krekena
vos miestelio. Jis buvo vienturtis. Išėjo į ka
riuomenę vien iš pasiaukojimo, palikdamas se
nutę motiną ir seselę. Buvo aukštas, gražus 
jaunuolis. 

— Dievuliau mano, kaip jis sunkiai sužeis
tas, '— galvoju. — Aš nors iš širdies esu svei
kas ! 

Jam kulipka buvo tekusi iš kairės pusės į 
antakį ir likus žandikaulyje dešinėj pusėj. No
sis suardyta, liežuvis perskeltas ir dantys išbar
styti. Su juo niekas negali susikalbėti, kaip 
tik bent kiek aš. Bolševikai ir vėl ėmė mane 
klausinėti, žinoma, Rusiškai: 

— Ar tu esi savanoris? — klausia mane. 
— Ne, — atsakiau aš. 
— Kiek tau metų? 
— Dvidešimt vieneri, — atsakau jam. 
Sakydamas sau tiek i*ietų, maniau bolševi

kus apgauti, nes mobilizuoti kareiviai buvo 21 
metų, o mes, savanoriai, buvome įvairių metų. 
Bolševikai savanorių labai nekentė, nes jie sa
vo noru stojo kariuomenėn ir sąmoningiau negu 
mobili7Aiotieji kovėsi. 

Kad spjovė man vienas bolševikas už tuos 
žodžius į akis ir piktai sako: 

— Ką tu, pienburni, sakai! Tau nedaugiau 
kaip 18 metų. Sakyk teisybę! 

Man tuomet kaip tik ir buvo 18 metų. O 
bolševikai žinojo kad Panevėžio batalione visi 
savanoriai. 

Komisarai kalbasi Latviškai 
Pavarė dvi pastotes ir nuvežė mus į pulko 

štabą. Įnešė mane į vidų, o mano draugą, Na
viką, paliko ore. Pasodino mane už didelio ap
skrito stalo kartu su bolševikų komisarais. Vi
si jie savo tarpe kalbėjosi Latviškai. Vienas 
iš jų mokėjo ir Lietuviškai. Pradėjo rašyti il
gą protokolą. Tas komisaras Lietuvis mane 
klausinėjo Lietuviškai bet su kitais komisarais 

j vis tiek kalbėjosi Latviškai, žinoma, aš jiems, 
j teisybės nesakiau. 
i Berašant rrotokoln. vienas bolševikas pa-

~ " -  t ,  k a c i ? . i s e  a š  
no i pastotę 

"ių i 
nes 
gal, 

. but žiuriu: :v.a ' " ' . 
- ...L.: silpna. Ėmiau1 " •*'• lJ' t0» i ^u-
Kit jai: nieko iš ^rnija, — tarė vienas iš bolševikų. — 

niekas nebešaudo. ^us ves i tvarstomąjį punktą. 
Mano koja buvo jau sustingusi kaip baslys. 

Negalėjau nei pasijudinti. Vežant labai kratė 
ir dėl to buvo dar didesnis skausmas. 

Privažiavome kažkokį didelį dvarą ir ten 

•* '-''V*#"-H 
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Viršuje: dabartini 'contiei.ė, poni Truman, Baltojo 
Namo šeimininkė, ž-sr'v.au seka paeiliui, iš kairės į dešinę, 
šešios pirmiau buvusių prezidentų žmonos, kurių vyrai senai 
jau mirę, jos dar tebėra "gyvos: Mrs. Benjamin Harrison (jos 
vyras prezidentavo 1889-93); Mrs. Grover Cleveland (Pres
ton), Mrs. Theodore Roosevelt; Mrs. Woodrow Wilson, Mrs. 
Calvin Coolidge, ir pastaroji našlė, Mrs. F. D. Roosevelt. 
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M O N C R I E F Furnasai 
Šimtai Tūkstančių Pasitenkinusių Musų 

Naudotojų Negali Klysti 
Mat j kit Savo MONCRIEF Pardavėją 

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

Of P&uįxde 
Cuyahoga County Victory Loan Committee 

UNION COMMERCE BUILDING • CLEVELAND, OHIO 
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apsistojome. Ir vėl ėmė kažkoks komisaras 
klasinėti, vis kumščia pagal veidą mosikuoda
mas. 

— Jųs visi niekšai, savanoriai, — sako ji
sai piktai. — Kam juos čia vežėte!? Reikėjo 
vietoje nužudyti. 

Nuvežė mus į tvarstomąjį punktą. Sani
tarai gražiai mus suėmė ir įnešė į vidų Vienas 
felčeris iškirpo man kelnes su sukrekėjusiu krau
ju ir taip gražiai aptvarstė, jog dar niekuomet 
ir matęs nebuvau. Bet, vis dėlto, apibarė, kam 
mes savanoriais ėjome į baltąją armiją, o ne į 
raudonąją. i ^ 

'(Ijus daugiau) 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
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 ji| 
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. 

Reikalau* 
6820 Superior Ave. 

rvoje . 
Cleveland. 6Wt 

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais virfiais 

Dabar atiduodama už $1.00 
% 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 puoL 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 
Superior Ave. Cleveland 8, Oh!f 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės } 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS a 
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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yALGITJ 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 

Kaina su prisiuntimu $1.25 
Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaarJnti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių poldlifl. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vah 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit Duroje'9 

6820 Superior Ave. Cleveland S, Ohio 

| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS | 

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

H KARUI pasibaigus, Dirva, kaip ir visu karo bėgiu, duodama skaitytojams tik už $2.00 
ES visam metui. Nors ir dabar dar laikraščio leidimo kaštai yra tie patys kaip buvo karo 
55 metu, bet Dirva pasilieka ta pačia kaina kaip buvo — tik $2.00. 
H NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba kurie išrašysit Dirvą 

savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 
f)AB AR PATS LAIKAS atnaujinti savo Dirvą kurių pasibaigė, ir dabar geriausias lai
tas išrašyti Dirvą dovanų, nes kaip matote Dirvoje telpa ir tilps daug įvairių svarbių 
raštų apie Lietuvą, apie Lietuvius pabėgėlius, ir kitais svarbiais klausimais. 

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

i iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiDniiifiiiiniimii 

D I R V A  |  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio EE 
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PAJIEŠKOJIMAI 

Jieškomieji ar apie jue* li
pantieji prašomi atsiliepsi į: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 

!J0 N. LaSalle Street 
Cfiicago 2, 111. 

Kairienė-Bartkevičiutė, gyve
nanti Pittsburgh, Pa., kame tu-
timomis žiniomis su savo vy
ru Leonu turi kepyklą. 

Lapini a uskas, Potras, sunųs 
Petro, kilęs iš Niiujaulyčio k.; 

Varėnos v.' 
Kasteckieue-šurkaitS, K., gy

venusi Amsterdam, N. Y. 
Kučinskai, Antanas ir Vladas 

gimę Amerikoje, bet. 1?22-1S|30 
metu laikotarpyj gyvenę Lie
tuvoj. 

Lapurka, Julius, sunus Juo
zo, kilęs iš Naujaulyčio k., Va
rėnos valsč -1 

Laurinaitis, Juozas; gyvenęs 
Ohicagoje. 

Liutvinas, Vacys, kilęs iš Mi-
kytų k., Lekėčių v., šakių a. 

Liaudinskaitės, Ona ir T. 

m .  

Mes Diodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

B A S E M E N T E  

r 

Gautas Naujas Siuntinys! 
fofuliatuii Navy SttflUutH ^ 

PEA JACKETS 
Vaikinams ir 
Mergaitėms 

Platus, didelis kalnierlus duoda šilumą ir neda-
leidžta šalčiui prie kuno, dideli Navy kišeniai 
yra p>edinė reikmenis. Regulation inkaro guzi-
kai prideda gražumo šiam žiponųį. ir. kuris jau
nimui taip patinga. Mieros & iki 1$. 

TAI Coat v i šokiams 
Oro Šftpriuįl Kiti Pea Jacket* I2.t>5 ir 19,95 

DARBININKUI RUBA1 
Union Darba "Cowden"! 

f§ Tvirto 
Mėlyno Deni#! 

Vyru sanfo^ifiMitpfe plynos 
ovcialls iškirptos ekstra pla
čiai su liuosu priešakiu ir 
palaidai? pečiais ir visais rei-

fcįlinjęaisC kiŠėniais. 
••'••iki 46.'. • '• • 

i 

i 

Brand Sanforizuotc 

Vyrų "Sturdee" 

' j\ > ,r -i / 

Covert Darbo Kelinės 
Pilkos ttžmaunąrrvos darfcp „* fofįMs 
oko jtj dŽr turim parsiduoda po - flf 
Miercr 30 iki 42. Duodam tik 
dvi paras pirkėjui. Ekstra miexos 44 
iki 4:,.. i...Ą.£ .v 2.05 

DĖKOJA UŽ AMERI-
RIKOS LIĘTUViy 

*t jį BAŠAJ-PĄ,,: ̂ s 

• c ^ • • 

' šiomis dienomis Bendojo A-
merikos Lietuvių šalpos Fon
do pirmininkas Kun. Dr. J. B. 
Končius, gavo iš Vatikano se
kančio turinio laišką: 
"Brangusis Kunige Kpnciau: 

Daug malonumo man teikia 
ši proga, Jo šventenybės Po
piežiaus Pijaus XII maloniu 
jsakymu, pranešti Jums apie 
gavimą Jusų gausios aukos su
moje #6,UOO.Ou, kurią Jųs pa
siuntėt Jam per Apaštališkąjį 
Atstovą, Bendrojo Amerikos 
Lietuvių šalpos Fondo vardu, 
pagelbėti Lietuviams tremti
niams Italijoje ir Prancūzijoje. 

Jusų krikščioniškos labdary
bės dvasia ir Jusų gilus noras 
pagelbėti šventajam Tėvui Jo 
didžiame Apaštališkame žygy
je teikti suraminimo ir pagal
bos šiais nepaprastais liūdesio, 
kančių ir skurdo laikais, labai 
Jį suramino ir Jis dabar man 
pavedė perduoti Jums, kaip 
pirmininkui, Jo tėvišką padė
kos pareiškimą už Jusų nuo
širdų dalyvavimą šioje miela-
širdingoje pagalbos misijoje ir 
už Jusų tikrai kilnius jausmus. 

Parodyti savo nuoširdų rū
pestingumą ir dėkingumą, Jis 
lakai maloniai teikia dums ir 
visiems Jusų šiame šalpos dar
be bendradarbiams, savo Apa
štališką Palaiminimą, melsda
mas kad tai butų daugelid dan
giškų malonių šaltinis. 

Džiaugsmingai naudodamas 
šią progą pareikšti savo asme
nišką . pagarbą ir nuoširdžius 
jausmus, pasilieku^ > 

• Jusų Kristuje, 
• ..jLivJ. P. Montini, 
Bfliąs Jo šventenybės 

Valstybės Sekretoriaus pareigas 
Vatikaną^ 
1945 m. Rugsėjo 17 d. r: 

Lukošiuuas, Juozas, kilęs iš 
Slabados k., Veprių v., Ukmer
gės ap. 

Magar-Lucy fcynski, l^aiik. 
Maželiai, Alfonsas ir Jurgis,! 

kilę iš Grybelių k., Utenos ap.? 
Gyvena New Y.orke ar Ohica
goje. 

Misiūnas, Romualdas, sunus 
Juozo, kilęs iš Raikėnų k., Pan
dėlio v., Rokiškio ap., i Ameri
ką išvykęs 1912-13 metais ir 
gyvenęs Californijos valstybėje. 

Močenas, Aleksandras, kilęs 
iš Subačiaus miestelio, Panevė
žio ap. 

Norkūnai, Petras ir Antanas, 
sunųs Marijos Norkunienėš. 

Norkunas, Domininkas. 
Norkunienė-Gaižulvtė, Marija, 

gyvenusi Brooklyn, N. Y. 
Palilioniai, Jonas, Mykolas ir 

Ipolitas, kilę iš Panevėžio ap. 
Pluščiauskienš-žarinskvtė, Pe

tronėlė, kilusi iš Vevirženų, 
Kretingos ap. 

Petrauskas, Vladas, kilęs iš 
Betygalos v., Raseinių a|fc, ir 
gyvenęs Pittsburgh, Pa. 

Povilaitis, Kazys, sunus My
kolo, gyvenęs Philadelphia, Pa. 

Povilaitytė, Antanina, duktė 
Martyno, gyvenusi Los Ange
les, Čal. 

Povilenas, Karolis, kilęs iš 
Adutiškio v., Švenčionių ap., 
gyvenęs Pittsburgh, Pa. 

Pranckevičius, Jurgis, Ameri
koje žinomas kaip Frankus, Geo. 
prieš 1939 metus gyvenęs Chi-
cagoje. 

Purvinskas, Stasys, .gyvenęs 
j Worcester, Mass. 
! Radusis, Jonas, kilęs iš Kalti-
{nėnų v.. Švenčionių ap. 
Į Račylai, Jonas ir Juozas, ki-
j lę iš Šuv. Kalvarijos, Marijam-
Į poles ap., iš Lietuvos išvykę 
į 1939 metais. 
j Radžiūnas, Kostas, kilęs iš 
I Antalkių k., Vilkijos v. 

Kail/iunienė - Kavaliauskaitė, 
Ona, kilusi iš Mikytų k., Lekė-

1 čių v. 
j Raduski-Samuilyte. 
Į Riklikas, Povilas, kilęs iš Erž
vilko v., Raseinių ap. 

Sakalauskas, Vytautas, su
nus Jono, gimęs Amerikoj, bet 
iki 1929 metų gyvenęs Lietu-

• voje, iš kur gryžęs gyveno iki 
; 1938 metų Philadelphia, Pa. 

Sideraitė, Ona, gyvenusi Broo
klyn, N. Y. 
j Siniauskai, Stanislovas ir An* 
tanas, gyvenę Cleveland, O., ar 

i Boston, Mass. s 
Sinkevičienė, Elena, prieš ~is-

I tekant Kazlauskaitė, suameri-
j konintai žinoma dar kaip Helen 
Sinkewo, gfyvenusu Brooklyn* 

. N. Y. V: 
Soročka-Soroka, Juozas. 

j Strungiai, Simanas, Magde-
! Iena ir Eugenija. 
i Strungys, Jurgis, 

Šaltis, Adolius, kilęs iš A«§ii-
! tiškio v., Švenčionių ap. 
j šarkos, Petras ir Zofija Lu-
! košiunaitė, kilę iš Veprių v., 
į Ukmergės ap. 

šcrtvytis, kilęs iš Gardamo 
! parapijos, Naumiesčio v., Tau-
| ragės ap. 
J šicnauskai, šinauskai ar Še-
I nauskai. gyvenę Chicagoje ar 
1 New Yorko apylinkėj. 
Į širvinskas, Petras, kilęs iš Ki-
! konių k., Kupiškio v., Panevė-
j žio ap., visą laiką gyvenęs Chi
cagoje. 

| šoliai, Antanas ir Ona, prieš 
į ištekant Bučinskaitė, gyveną 
i Worcester, Mass. 
j šurkus, Antanas, gyvenęs Am-
I sterdam. N. Y. 

Tamkuvienė-Mikštaitė, Donai-
j celė, kilus iš Veliuonc* V. Kau-
! no ap. 

Tamošaitis, Adomas, kilęs iš 
I Naurašilių k. Smilgių parapi-
i jos. 
! Tamulenas, Jokūbas, gyvenęs 
3f3 Lodell St., Redowood City, 
Calif. . -

Tamošauskas, Antanas, kilęs 
iš Rudėsos k., Molėtų vai., gy^ 

j venęg Cleveland, Ohio ir dirbęs^ 
I Fordo fabrike. 
i Tamuiionienė-Aržuolaiiytė, Je-
į anė, gyvenusi Scranton, Pa. 
į Vaitekūnas, Jonas, kuri lai-
I ką gyvenęs Kanadoje ir dirbęs 
j alaus fabrike. 

Varnienė-Jankaugkalte, Tek
lė, kilusi iš Skapiškio. 

Verba, Jonas, gyvenęs Cleve
land. Ohio, ar Boston, Mass. . 

Vendsai, Zenonas ir Benona$t 
kilę iš žirblaičių k., Alsėdžių v.4; 
Telšių ap. 

West f aidas, Karlas, gyvenęs 
ir gal tebegyvenąs New York-

Vinkšnai!is, Napolius» 
Zabulionis, Juozas, kilęs if 

Sprakčių k., Vyžuonių v., Utei 
nos ap. 

ZalfiskiPnė^PovUait>tė, Marijai • .j  RUSSELL INKl 
ir jos ir Viktoį^į MNq 
rija. • ^ J 

Zuikiai, Pijus i# Sergėjus, 
kilę. iš Marijampolės ap. r; v. 

žala, sunųs Juozo, if 
Antalakąjos k., Molėtu v. . 

Žukauskai. Balt rami«jus if 
Agnięška Palilionv tė, gyvrenę 
Philadelphia, Pa 

AKRON, OHIO 
' Smulkios 2inlos 

' 4  ;>• 
t 

E;. Sketrienė ir JĮ. 'Klišienė-
Belėckienė išvažiavo kokiam 
laikui į Kaliforniją, žada gry-
Žti neužilgo. 

Iš karo sugryžo Lietuvių su-
nai kareiviai p. Algirdienės, 
Jenickių ir Vaiveckų. 

Biznierius Juozas Garionas 
pardavė savo biznį. Jo įstai
ga radosi prie Wooster a ve. 

Rodavičius gavo liūdną 

TAI SVARBI DATA 
Tūkstančiams ARMIJOS VETERANŲ 
•ESANTIEMS ClViLiAM GYV£NiM£ 

.u ' '"š'i'i1 

IUUO dabar iki Lapkričio 21 tuks-
tančiai Armijos veteranų gryr. 

, atgal į Dėdes Samo naują sava
norių taikos meto Armiję. Del to 
kad vyrai, kurie buvo paleisti iš 
tarnybos tarp Gegužės 12 ir Lap-

laišką iš Lietuvos, kad bolše- kričio 1, šių metų, ir gryž at^al 
•i • • -v, dabar ar pirm Lapkričio 21, gales vikai jo tėviškėje nužudė jo 

brolį, Liepos 16 d. 1944 metais. 
Tai ko susilaukė nelaiminga 
Lietuva: vieni jos vaikai žūs
ta savo tėviškėse, kiti išgaben
ti į Sibiro tuštumas. 

Laiško antspauda Rusiška ir 
pažymėta cenzūros peržiūrėji
mas. Nerašoma kokiu budu 
nužudytas, nes negalima teisy
bės pasakyti. Tik pasako kad 
tapo nušautas savo namuose. 
Suprantama kas nušovė ir del 
ko. 

Akrone gumų dirbtuvių dar
bininkai dirba 6 dienas po 6 
valandas paroje; nekurios dir
btuvės dirba 5 dienas po 6 va
landas paroj. Kalnas. 

Žarnąuskas. E)jzęų&s, gyve
nęs Boston, "Mass!,* —84" ' 

PARSIDUODA GERI-' 
• -Living Room 2 dalių; Radio, 
Pečius, Living Room stalas, 

Refrigera torius. Klauskit 
telef. IVanhoe 5520. 
' i  i  .  i  i  i  i . n i  

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba: 

sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, del apkairavi-
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm ne-
gu įšns&ka už nuostolius. 

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

Telef.: MAin 1773. 

•ffAtlJI žiurkėms nuodai 
vadinami ANTU tokie stiprus 
kad jų svaras nužudys 300,000 
žiurkių; bet jie nepavojingi 
žmonėms. 

• ISPANIJA pastaru laiku 
pasikvietė Amerikos angliaka-
syklų ekspertą padauginimui 
savo anglies produkcijos. 

• ANGLIJOJE dabar pradė
ta imtis ūkininkavimo daugiau 
negu prieš karą. 

•ALASKOS pakraščio salų 
gyventojai naudoja žuvų kab
liukus pinigų vietoje. 

sugryžti su tuo pačiu laipsniu, ko
kį turėjo su tuo leidimo iš tarny
bos. 

Vyrai patenkinančiai ištarnavę se-
šis menesiug paleisti kaipo eiliniaį, 
gryžti pirm Lapkričio 21, gaus pir
mos klasės eilnio laipsnį. 

Vyrai dabar esantys Armijoj, ku
rie prašo juos paleisti po LAP
KRIČIO 1 tikslu gryžti atgal į 
Reguliarę Armiją, taip pat pasiliks 
su dabartiniais savo laipsniais, jei 
grvž atgal 20 dienų laike po palei
dimo ir pirm VASARIO 1, 1946. 

"Geriausias darbas Pasaulyj" 
Šos specialės privilegijos teikia

mos vėliausiai Kongreso išleistame 
naujame įstatyme. Maža progų vi
so gyvenimo karjerai, kurios teiktų 
tiek nepaprastų galimybių. 

Ar galite nurodyti kita darbą, 
kuris suteiktų jums gerą algą, mai
stą. drabužius, buveinę, nemokamą 
medikalę ir dantų priežiūrą, kelia
vimą po pasaulį, 30 dienų urlipo 
kas metai, mokslą ir lavinimą bent 
viename arti 200 amatų, ir leistų 
it'eiti pensijai bent kuomet po 20 
metų tarnybos su užtikrintomis vi
sam gyvenimui pajamomis? 

Nėra kito tokio darbo! Štai ko
dėl darbas Reguliarėje Armijoje yra 
vadinamas "Geriausiu Darbu Pa
saulyje". 

Svarbus Punktai Naujoj 
Verbavimo Programoje 

1. Galima Įstoti IY2, 2 ar 3 me

tų tarnybai (1 metams gali Įstoti 
vyrai ištarnavusieji 6 mėnesius). 

2. Vyrai gryžtantys atgal pasi
laiko dabartinius savo laipsnius, jei 
gryžta laike 20 dienų po paleidimui 
ir pirm Vasario 1, 1946 m . Ta 
pati padėtis ir vyrams paleistiems 
tarp Gegužės 12 ir Lapkričio 1, 
1945 m. 

3 Padidinimas gryžtantiems bo-
nuso iki $50 už kiekvienus aktyvės 
tarnybos metus nuo paskutinio bo-
nuso istojimc į tarnybą. 

4. 20 nuoš. ekstra algos esant 
užjuryje. 

5. .Apmokamas urlinas iki 90 die
nų, žiūrint tarnybos ilgumo, su ap
mokėjimu urliupo kelionėms į na
mus ir atgal vyrams dabar esan
tiems Armijoje savanoriai Įstoju
siems. 

6. Paleidimo iš tarnvbos alga 
(paremta ilgumu tarnvbos^ visiems 
vyrams, kurie paleidžiami sugryži-
mui. 

7. Pasirinkimas išeiti pensijaį su 
puse algos visam gyvenimui po 20 
metų tarnybos - arba trys ketvirta
daliai algos po 30 metų. (Išėjusio 
iš tarnybos laipsnyje Master ar 
First Sergeant pajamos yra SI55.25 
per mėnesi visam gyvenimui ) Visa 
pirmesn'7' aktyve federalinė milita-
rinė tarnyba nriskaitoma prie pasi-
traųldmo naudų. 

Naudos GI Teisių Įstatyme. 
Šeimų pensijos per visą tar

nybos laiką užlaikomiems asmenims 
tu vyrų, kurie Įstojo ar gryžo atgal 
pirm Liepos 1, 194(5 m. 

10. Pasirinkimas tarnybos rūšies 
ir vietos užjuryje Oro, Saužemio ar 
Tarnybos Dalyse, kurie Įstoja C 
metų tarnybai. 

MONTHLY 
Starting &OS6 Ptty INCOME AF : >.R> 

Per 20 dears' 30 Vearg' 
Master Sergeant Month 5erviee Sery'" 
or First Sergeant $138.00 $89.70 $155.25 
Technical Sergeant 114.00 74.10 128.25 
Staff Sergeant . . 96.00 62.40 108.00 
S e r g e a n t  . . . .  7 8 . 0 0  5 0 . 7 0  8 7 . 7 5  
C o r p o r a l  . . . .  6 6 . 0 0  4 2 . 9 0  7 4 . 2 5  
Private First Class. 54.00 35.10 60.75 
Private . . . .  5 0 . 0 0  3 2 . 5 0  56-25 

"Dirvos" Redakcija priima ir 
talpina pranešimus apie vietini 
Lietuviu judėjimą, draugijų su
sirinkimus, nemokamai. Pra
nešimai reikia priduoti arba 
paštu prisiųsti nevėliau antra-» 
dieni o popiečio. 

j E E  T H E  J O B  T H R O U G H  

U. S. 
B C A 

" G U A R D I A N  OF VICTORY" 
A I R .  G R O U N D ,  S E R V I C E  F O R C l S  

fieraii! tekirai 

T R E E  S  C A F E  
1457 East 71st Streq| 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS 9EGTIN& >¥WAS 

Smagi vieta sueiti sn\o se
nus pažystamus ir draugus. 

. Eleanor u Aiitnuuy Budas 
Savininkai (20) 

žema kaina karšto 

vandens patarnavimui 

. . . KIEK TIK REIKIA 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
QEGT1NS ALUS VYNAS 
ĮJžkviečiame savo drau^gp 

Lietuviu^ atsilankyti. . . 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIM0NAS, Savi, . 

S U P E R I O R  

ir 

'LIETUVIŠKĄ UŽEIGtA 
6824 Superipr Ave;. 

JUUUPR WIN* BBBR f 
5 y '!' •. '--S ' i Š  - . "V 

k**r sustoja kitų 
Pravažiuojanti Lietuviai 

UrbšuitiiĮ 
 ̂ 1 E""'-" 

ii'J 

VISAIS LAIKAIS . . . 

isitėmykit šias tris svarbias 

ypatybes, Jusų plumfceris galį 

(taisyti j»s dabar arb» vkfti 

greitu laiku, nes tai yra pro
duktai progresyvių išdirbėjų 

Gasinių vandens šildytojų. 

GAUK SAU KITA 

SU.VJSĄJS TPIMĮ^! 
* »ęsr -
t -V 

in Riiipie 

gailiname 

1—AUTOMATIŠKAS 
Gasas yra geriausias vandens šildy
mui kuras, klokis kitas kuras neturi 
visu tų patogumų, Įskaitant ir lengvą 
tikrą jo kontroliavimą. Pilnai auto
matiškas Gasinis vandens šildyto ja s 
nereikalauja jokios priežiūros, jokios 
kontrolės rankom, tačiau užtikrina vie
nodą karšią vandenį visada. 

2—APAČIOJ ŠILDOMAS 
Karšti gasai iš automatiško degintojo, 
apačioje tanko, kyla specialiai išdirb
tais takais šildymu? vandens greitai ir 
vienodai—ir tokis šildyto jas padary
tas ftarnauti ilgus metus. 

3—INSULIUOTAS 
Storas insuliacijos blanketas palaiko 
karštj kur jis priklauso—vandenyje. 
Tas sutaupo jums daugiau negu gana 
dolarių kurui, kitaip pradingstantiems 

nuolatinį atvėsimą, t#ij) kad. jums 
pilnai apsimoka įsitaisyk modernišką 
vandens šildytoją. 

j \ r": 

'£ ... : r' f . • 

THf COMPANY 

, -'"S  ̂D 

; v f 
m*1 S* Crje-Š 

ii 
•X ^' 

iq 

• i 
'' ' '-ii i -J 
įr'ro* i J 

, ' \i Ji 'M. 



' 
«. - .VI v P 

*"* **.?? 

; CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 1 
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MAYORO PROKLA
MACIJA DRAPANŲ 

VAJUI 

±z. 
6820 SUPERIOR A VENUS 

Is Mayoro Burke ofiso pra
nešė Dirvos redakcijai kad 
ponas may oras sutinka buti 
iBALF Clevelando bendro ko
miteto rubų vajaus nariu ir 
kad išleidžia proklamaciją šiam 
vajui. 

į komitetą Jstojo eilė žino
mų Clevelando piliečių Ameri
konų. 

Proklamaciją ir p. mayorą į 
musų komitetą išrūpino komi
teto pirmininkas P. J. žiuris. 

BALF visi trys Clevelando 
skyriai sutarė padaryti ben
drą rubų ir maisto (canned 
goods) vajų per Gruodžio mė-
nesj. Lietuvių salė davė pa
talpas rūbams suimti ir per
rinkti. Prie salės bus išdėta 
iškaba apie šį vajų. 

Vajui bus gauta radio, laik
raščiai ir kitokia parama. 

Kas nori pasidarbuoti šiame 
šventame darbe, prisidėkit. 

Prie laikino komiteto, kurį 
sudarė visų trijų skyrių pirmi
ninkai (žiuris, Drosutis ir Am
sėjus) susirinkime Lapkričio 
12 darinkta dar trys vice pir
mininkai: P. P. Muliolis, Pet
ronėlė Kundrotienė ir Paulina 
Štaupienė. 

Taip pat rinkta kas gali ru-
bus parvežti, ir kas ateis pasi-
darbuot rubų sortavime, paka
vime, išsiuntime. 

Komitetas nutarė surengti ir 
ifortavimo vakarą rubų ir me
džiagų bei maisto pirkimui. 

\  > *  •  r f A ' K v , .  1  -  .  •  
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Pushes Move for Freedojrti jpf 

DAR $102 AUKŲ 
MISIJAI 

7Ws 
Ar jau pirko t savo Victory Loan boną? Vajus tik 
vos įsisiubuoja. Pirkit dau giau "E" Serijos bonų, 

jie augina dolarius. Pa gelbėkite valdžiai baigti 
karo reikalus, aprūpinti k arius. 

ĮSTOJO Į FORTHNIGTHLY 
MUSICAL CLUB 

Pianiste poni Biruta Smeto
nienė išlaikė muzikos kvoti
mus ir tapo priimta j Fort
nightly Musical Club. Tai yra 
sena organizacija, kuri atsida
vusiai palaiko muzikos kulturą 
per 52 metus Clevelande. šia
me klube priklauso veik visi 
žymesni muzikos srityje Cle-
velandiečiai. 

Tas klubas be to yra dalis 
plačios valstijoje organizacijos, 
O h i o  F e d e r a t i o n  o f  M u s i c  
Clubs, kuris paremia talentą 
kontestais ir stipendijomis, o 
baigusius muzikos mokslus pa
naudoja Įvairiais parinktais at-

TRAFIKO NELAIMĖS 
PADAUGĖS 

^ Tikrai' kaip kris sniegas, šią 
žiemą padaugės trafiko nelai
mės. Clevelando Policijos tra
fiko rekordai rodo kad trafiko 
mirtys yra nepaprastai aukš
tos Lapkričio ir Gruodžio mė
nesiais. Taigi reikalinga kiek
vienam važiuotojui ir pėkščiam 
imtis visų atsargumų. 

Rudens pavojai nevisada tu
rimi mintyje vidutinio motori
sto, kuris nepagalvoja kad nu
kritę lapai, padengę kelius ir 
gatves, drėgmėje sudaro pavo
jinga sliduma. Karas smar-

vejais liur reikalinga geros kiai. slysta jeigu staiga naudo-
muzikos. 

$50.00 
25.00 
10.00 

5.00 
3.00 
2.00 
3.00 

Prie pereitame numeryje pa
skelbtų Clevelandiečių aukų 
Misijai Washingtone, kurių bu
vo $224, dadėjo dar šie, sude
dami dar $102: 
Mr. ir Mrs. I. Šamas 
"31. Blaškevičius 
Jonas Brazis 
F. šaulys 
M. Tamošaitienė 
F. Aksenavičius 
Petras Thomash 
(Už Misijos knygas) 
'Alekas Banys 2.00 
I. Šamas 1.00 
V. Amšiejus 1.00 

Viso labo aukų $326.00 
Kiti siunčia tiesiog j Washing
ton, o kiti ten aukaus. 

Iš Clevelando išvažiavo šie 
delegatai į Washingtoną: 

P. J. žiuris, Hypatija žiurie-
nė, Evelyna Yčaitė, Julius Sme
tona, K. S. Karpius, Ona Bal-
trukonienė, V. Amšiejus. 

DEGTINĖ Ohio valstijoje 
vis dar bus racionuojama il
gesniam laikui, nes nėra gali
mybių gauti pakankamai jos 
kiek žmonės galėtų išpirkti lai
svai parduodant. 

APDOVANOTAS 
Charles J. Davis-Dovidaitis, 

po sugryžimo iš karo, gavo lai
šką iŠ Karo Departmento, ku
riame pranešama kad Prezi
dento įsakymu Dovidaitis ap
dovanotas Bronzinės žvaigždės 
Medaliu už atsižymėjimą veik
smuose Filipinų salose," Vasa
rio 7, 1945. 

Dovidaitis yra Onos Trai-
nauskienės sesers sunus. 

Šiomis dienomis sugryžo iš 
Seattle, Wash., Sgt. ir Mrs. 
Horace Jenkins. Mrs. Jenkins 

jami stabdžiai. Nuo to atsi 
tinka daug nelaimių. 

Kuomet sniegas ar ledas už
dengia gatves tas vėl sudaro 
slidumą. Kada tokios sąlygos 
apsireiškia reikalinga tai turė
ti mintyje ir bus išvengta ne
reikalingos nelaimės. 

Ilgos valandos tamsumo ir 
blogas rudens oras yra kliūtis 
matymui. Kada matymas ap-
sunkėja, reikia atsargiau ir lė
čiau važiuoti, ir vėl išvengsit 
nelaimių. 

Tai tik kelios žieminio važi
nėjimo nelaimiu priežastys, bet 
jų yra daugiau. Išvengimui ne 
laimių bent kada reikalinga 
prisitaikyt prie važinėjimo są
lygų. 

Cleveland Police Dept. 

SEN. WILLIS CITES U. & 
POLICY ON CONQUEST 

(Reprint from Chicago Tribune) 
Washington, D. C., Nov. 5— 

Freedom and independence for 
the republic of Lithuania, now 
occupied by Russia, should be 
discussed at the next meeting 
of the council of foreign min
isters in London, Sen. Willis 
(R., Ind.) said in an interview 
today. , • 

Willis said he planed |& In
troduce in the senate this week 
a resolution in which the sen
ate would remind the Presi
dent, the -state department, and 
the people of the country that 
recognition of the independence 
of small nations is the policy 
of the United States. 

A similar resolution was in
troduced in the house last week 
by Rep. Kelly (D., Ill), repre
senting South Chicago wards 
a n d  s o u t h e r n  C o o k  c o u n t y .  
His resolution would state that 
it is the sense of the house 
that President Truman and the 
Secretary of State, Byrnes seek 
to influence other nations to 
restore Lithuania's indepen
dence. 

Conquest Never Recognized 
"The United States," Willis 

said,"never has recognized the 
conquest of Lithuania. It has 
been and is our policy to honor 
the independence of small na
tions and such a policy is in 
line with the principles of the 
Atlantic Charter. 

"Congress should remind the 
country and its leaders in the 
executive branch of our pledge 
of freedom for small nations 
and should go on record as 
supporting that policy. And 
the rest of the world should 
be reminded of our position at 
> —^ 
LAIMĖJIMAS! 

APSIVEDfi 
Jurgis Shafnitis ir Uršulė 

Jasulaitis apsivedė ^Lapkričio 
Sku-j'S- šliubas buvo šv. Jurgio baž-

SHOWERS 
Josephine Velioriškis Spalių 

21 surengė savo dukrelei Stel-
lai vedybų "shower party", at
silankė didelis buris giminių, 
kaimynų ir draugų, kurie su
teikė labai puikių dovanų. Už 
tai taria visiems ačiu. 

22, 

DAINUOS BIRUTA 
RAMOŠKA 

Ketvirtadienį, Lapkičio 
Public Auditorium rengiamas 
įdomus garsaus ykompozitoriaus 
Strauss muzikos vakaras. Be 
simfoninio orkestro, dar bus 
ir dainininkai, viena jų naujai 
pr&skilbus Lietuvaitė daininin
kė, Biruta Ramoška, ir vyras 
Leopold Simoneau. 

Tikietai parduodami jau da
bar, Taylor's, po $1.20, $1.80, 
$2.40. 

yra duktė ponios Mat. 
kauskienės, nuo White Ave. i nyčioje, 8:30 vai. ryto. 

Ji išgyveno ten metus su sa- Jaunikaitis Jurgis Shafnitis 
vo vyru, kuris ten tarnavo ka- yra senas Elyrijos gyventojas, 
ro ligoninėje. Jų dukrelė Do- o p-lė Uršulė Jasulaitis yra 
lores sugrąžo pirmiau pradėti Clevelandietė. Po bažnytinių 
eiti mokyklon. j apeigų vestuvių pokilis įvyko 

Schneider's salėje. Svečiai tu
rėjo smagų laiką. Linkiu jau-

NAUJUS 50 pasažierinių bu- navedžiams geros laimės, 
sų miesto gatvėse pasažieriams M. šalčius, 
vežioti miestas gauna Lapkri
čio 19. Jie dirbdinami Wor
cester, Mass., ir iš ten bus at
gabenti. Po to bus atgabena
ma po vieną kasdien naujų bu-
sų iki susidarys pilnas užsa
kytas skaičius. 

White Motor Co. gamina 50 

SVEIKINIMAS 
Nuoširdžiai sveikinu Ameri

kos Lietuvių Misiją, kuri ko
voje už musų tautos teises an
tru kartu į Washingtoną vyk
sta. Lai Dievas buna kartu 

gasolinu varomų busų, kurie 'su Lietuvos gelbėtojais, lai pa-
pradės pasirodyti gatvėse po 
naujų metų. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kultūrinio Darželio 

Sąjungos atstovų susirinkimas 
bus laikomas pirmadienio va
kare, Lapkričio 19, nuo 8 vai., 
Lietuvių salėje. Vald. 

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

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

NESUSEKTA 8 ŽUDYSTĖS 
Pereitą savaitę rasta savo 

namuose nužudyta Mrs. Doro
thy Dolin, jauna moteris. Jos 
žudikas dar iki šiol nesusek
tas. 

Iš policijos rekordų paaiški 
kad bėgyje pastarų 16 mėnesių 
Clevelande buvo papildyta 
žudystės kurių paslaptis neiš
eina į viršų, žudikai nesuseka
mi. 

šaulio valdovai išgirsta teisin
gą Lietuvių žodį. Lai musų 
laisvės kovotojų gaisas buna 
lygus su kitų tautų, ir'lai Lie
tuvos byla* pasiekia laimingo 
nepriklausomybės atstatymo. 

Broliai ir seserys, užmirš
kim visas partijas, paduokim 
dešinę ranką Lietuvos Misijai 
ir gelbėkim jai jos darbe. Lie
tuva skęsta ašarose ir krauju-
je. Mes savo tautos ir tėvelių 
šalies negalime apleisti. Ko
vokime, dirbkime už teisybę ir 
už nepriklausomą Lietuvą. 

Tėvynės meilės niekas nega
li atimti. Teisybė mažoms 
tautoms turės sugrvžti. 

Alekas Banys. 

Dabartiniu laiku U. S. 
Valdžia veda vajų pardavi
nėjimo Pergalės Bonų. 

Lietuvių bankas yra val
diška ištaiga Ų. S. Bonų 
pardavimui. 

Yra trijų rusių tarrpymai 
ir kiekvieno žmogaus gyve
nimo pasisekimui reikalinga 
yra taupymas. 

1-mas Taupymas yra tai 
depozitais, už kuriuos yra 
gaunamas nuošimtis, ir tau
pymų suma auga. 

2-ras Taupymas yra pir
kimas U. S. Bonds, ant ku
rių taip pat nuošimtis au
ga kas metą už įdėtus pini
gus Į bondsus. 

3-čias Taupymas yra per
kant namą su įmokėjimu, o 
po tam mėnesiniai mokėji
mai ant paskolos, ir su lai
ku pasirodo tikras ir geras 
taupymas. 

Šių trijų rūšių taupymai 
galima pradėti šioje banki
nėje įstaigoje. 

Depozitai kiekviena kny
gutė čia yra po Federal In
surance Čorp. iki $5,000. 

& 

international - conference^, * in
cluding the London foreign min
ister's council. ? 

Willis said he recognized that 
diplomatic steps leading to Rus
sian recognition of Lithuanian 
independence encounter diffi
culties at any., diplomatic con
ference. ' "• V;'/:' 

Recalls Truman Speech 
"But if we have • a policy, 

we should stick to it and let 
the world know," he said. 

President Truman, Willis re
called, said in his Navy Day 
speech Oct. 27, that the Unit
ed States ''believes" sovereign 
rights should be restored to 
all nations which have lost 
them by force. His and Kel
ly's resolutions are reminders 
that the policy expressed by 
the President should bepursu-
edvigorously, Willis said. 

REFUGEES FROM 
REDS: ROMANCE 

AND HORROR, TOO 
By Hal Foust 

(Reprint from Chicago 
Tribune Press Service) 

Stockholm, Sweden, Oct. 21— 
Human driftwood from the 
wreckage of Europe, rescued 
and rehabilitated thru Swe
den's respect for thė dignity 
of man, includes many pitiable 
fugitives from the Soviet Un
ion. The best place to meet 
them is at a collection camp 
50 miles south of Stockholm. 

There was a Finnish farmer's 
20 year old daughter, the bride 
of two days of a Belgian to 
whom she could not speak 10 
words of common language. 
He was a former prisoner of 
war whom she first saw just 
Jong enough to have a 9 month 
old • baby. Their story began 
when the Belgian escaped from 
a German prisoner of war camp 
in Norway and hiked 500 miles 
thru the sparsely settled nor-
thland. He was sheltered and 
fed for several days at her 
father's farm, and "when he 
left he promised to write to 
her. 

After a Year — News 
She got the letter, sent from 

Norway, almost a year later. 
It told her he had been re
captured by the Germans, re
turned to Norway and was to 
plan for a second escape, to 
Sweden. She took her baby 
and joined a party of Finns 
in a small boat sailing for 
Sweden. She and the Belgian 
were reunited at a refugee 
camp, where he learned that 
he was a father and promptly 
became a husband. 

A slender woman of about 
30, a natural platinum blonde 
with refined features, was read
ing Goethe while sitting be
side the sleeping baby of her 
roommate. She, too, was a 
Finn." She had married a Ger
man soldier in her country. 
She showed a picture of him 
(in civilian clothes) and said 
he had refused to leave her 
when the German army re
treated northward to Norway. 

"The Russian soldiers came, 
as we knew they would," she 

BUTLČR UNIVERSITY 
DISTANCE RUNNING STAR. 
IS A FORMER A.A.U.CROSS
COUNTRY STAR AND 
ONE-TIME HOLDER OP 
THE AMER/CAN2-MILE 
RECORD AT 9'.07.<+ 

BUY 
WAR 

BONDS 

RAY IS SERVING 
WITH THE U.S. 
MARINE CQRPS 

NOW/ KM 

U.  S .  1  rcasury  Depar tmen t  

continued. "Six came to our 
house and abused me. My 
husband came out of his 'hid
ing to defend me and they 
riddled him with bullets. Then 
they raped me. I fled to Swe
den at my first chance." 

Slavery for 49,000 
There was Aleski Koski, 24, 

a school teacher of lngria, an
cient Russian district in the 
Leningrad area, who had fled 
to Finland shortly after the 
start of the war. A stomach 
ailment had excused him from 
military service. He said he 
did not want to return to his 
homeland, inhabited by his Fin
nish speaking people for 300 
years, because the people were 
being deported to slave labor 
camps. 

His people were being deport
ed to the Volga valley and to 
the Caspian shore. 

Sees 40,000 Marched Away 
There was a 50 year old Lith

uanian in civilian clothes, a 
regular army colonel. He bad 

DU KAMjBARIAI 
IŠSINUOMOJA 

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

PARSIDUODA GAZINIS 
VIRTUVEI PEČIUS 

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

1413 E. 61 Street 

JIEŠKAU KAMBARIO SU 
VALGIU 

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

been captured by the secret po
lice and had escaped last Jan
uary. On June 15, 1941, he 
said, he saw 40,000 of his own' 
countrymen, men, women, and 
children, marched eastward ov
er highways toward compul
sory servitude under the So
viets. He escaped near Dan
zig and, disguised, joined the 
German civilians in a hike to 
Denmark, whence the Red Criss 
had helped him to sweden. 

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

REIKALINGA MERGINA 
turinti patyrimo prie rašomos 
mašinėlės (typing) ir knygve-
dystėje. Atsišaukit Į: 

LIETUVIŲ BANKĄ 
6712 Superior Ave. 

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 

Delia C. lakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamaj. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

1 

THE LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

8 imiiiimiiiiimmmiiimiiiiimiiiiiii 

IŠVYKO Į MEKSIKĄ 
Alvina S. Luizienė išskrido 

j Mexico City paviešėti dešim
čiai dienų pas savo vyrą, Pet
rą Luizą, kuris ten pasiųstas 
savo kompanijos darbo *&&&-
lais. 

| Wilkelis Funeral Home 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ 
| PATARNAVIMAS 
| 6202 Superior Avm. HEnderson 9292 | 

Javings will-always 

be important^to the, 

man who wants to 

look into the future, 
. { •• v.* 

w it h a: f e el in g, o f 

sec uijty a n d f perso n a I 

independence f" 

Savers always welcome 
at our 46 offices 

tOUNOtt 

m 

7010 Superior Ave 
& REICH (0. 
' Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
TURIME GATAVAI JUSŲ PASIRINKIMUI 

VYRAMS ir VAIKINAMS 
SWEATERIAI 

ŽAKI ET AL 
•"V • 'C- * 

pas muš visai prieinamos! 
Pirkit dabar iki pasirinkimas yra pilnas. 

RYKAI GREEN STAMPS f!Į koinn pirkiniu. DYKAI 
• gaiit iškeisti ra** Stamp Books. IV/\I 
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