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DIDELI ŽMONES mažiukus, 
paprastai, pamiršta. Tokiu bu-
du, mažutės Lietuvos išlaisvi
nimo klausimas, gali buti, bus 
Berline pamirštas, kaip buvo 
pamirštas Jaltoje ir Teherane. 

Vienas tų "didelių" yra vil
kos kuris nekaltą auką prari
jo, pirm to sudėjęs du ar tris 
iškilmingus prižadus jos nelie
sti. Jo dalyvavimas konferen
cijoje su dorais demokratais, 
kaip Truman ir Churchill, tei
singą klausimų sprendimą pai
nios ir sunkins. J 

-.Pasaulis mato, žiauri dikta- Į 
tea turi žlugti pirm negu bus Į 

galima dorai pasaulį išgydyti., 
• 

DIRVOS įkurtas bendradar
biams atlyginimo fondas ver
tai* gerų Lietuvių paramos. 

Kaip keista! Mes gausime| 
laisvesnių ir gausesnių žinių | 
iš demokratinio pasaulio vai- i 

domos nugalėtos Vokietijos ne
gu iš po diktatūros letena pri
spaustos "laisvos" Lietuvos! J 

"Demokratiškiausia" Mask- i 
s konstitucija laisvėmis ne-1 

gali nei prilygti demokratinio 
militarizmo tvarkai! 

MUSŲ SPAUDA kelia Dr. 
Jono šliupo atminčiai biografi
jos išleidimo klausimą. Tai 
butų kilnus Amerikos Lietu
vių užsimojimas pagerbti žmo
gų kuris juos mylėjo ir jiems 
kaip mokėjo visuomeniškai 
dirbo. Deja, Amerikos Lietu
viuose nėra tinkamo žmogau^ 
dorą Dr. šliupo biografiją pa-
Tašyti. Antra, apie įį medii&į 
gos dalis žuvus, kita nepriei
nama (at žuvus) Lietuvoje. 

Pinigų šios biografijos leidi
mui sukelti gal bufų nesunku, 
nes visi noriai tam tikslui au-
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Amerikiečiai-Britai Bendrai Triuškina Japonija 
Jis Paskutihfs Šove SUGADINGTA DAUG 

JAPONIJOS LAIVŲ 

Pfc. Dominic Mozzetta, 19, 
iš Providence, R. I., buvo pas
kutinis Amerikos kareivis šo
vęs karo pabaigoje Europoje. 
Jis jau sugryžo į Ameriką. 

RUSAI NEŽINO 
APIE TARYBAS - .u.***"** ją : ' - - ~ " "j?" 

BAČIUNAS buvo pradėjęs 
rūpintis išleidimu Balučio pa
gerbimui biografijos ir jo dar
bų istorijos. Kažin kaip tas 
liausimas dabai; stovi ? 

Balutis taip pat Amerikos 
Lietuvių vyras, ir jo darbai 
surišti su Nepriklausomos Lie
tuvos kurimu bei stiprinimu. 
Gerai parašyta biografija bu
tų graži įnaša Amerikos Lietu
vių istorijai. 

' ė 
VEIKĖJAI kolonijose daž

niau kelia pasipiktinimo balsą 
del ergelių kuriuos vienas žmo
gus savo laikraščiu daugiausia 
kelia. Gaila kad kai kurie mū
sų katalikai su tuo žmogum 
^didingą koaliciją" sudarė tuo-
mi pakeldami jį tokiu "dideliu" 
kokiu jis jaučiasi. Iš to ky
la tik didingo kvailio didingi 
įrgelial. / 
• Katalikų wove pavergė sa
vo galimą nemažą pajiegą mar
gam nykštukui. 

Gerai kad tautininkai del to 
nenusiminė, neiškrvpo i§ savo 
fcelio, ir savo darbais tiesiog 
fcalnus verčia. Jeigu ir jie bu
tų pasilikę toje "koalicijoje" ir 
jie butų turėję sėdėti ir dary
ti tik tą kas tam nykštukui 
patinka arba ką jis padiktuos. 

Liepos 18, Amerikos ka
ro laivai ir lėktuvai, kartu 
su Britų lėktuvais, atakavo 
Japonijos paslėptą likusį 
karo laivyną, kurį' susekė 
Yokosuka laivyno uoste, 
18 mylių j pietryčius nuo 
Tokyo. 

Kita karo laivai ir lėk
tuvnešiai smarkiai ataka
vo Japonų karo dirbtuves 
Hitachi mieste, 80 mylių 
nuo Tokyo. Tai buvo pir
mas Britų karo laivų talki
ninkavimas Amerikiečiams 
bombardavime Japo n i j o s 
naminių salų. 

Pirmą kartą Japonijos 
bombardavime dalyvavo iš 
Europos perkelti Amerk 
kos lakūnai. 

Diena iš dienos bombar
davimai tęsiasi kitų Japo
nijos salų miestų. 

Per dvi dienas nuskan
dinta 127 Japonų laivai ir 
25 barkos. 

SIŪLO JAPONIJAI 
"GARBINGĄ 

TAIKĄ 

Japonijos gyventojai no
rima paruošti baigimui ka
ro su Amerika. Iš lėktuvu 
mėtoma lapeliai kurie sip-
lo Japonijos žmonėms tai
kymąsi, aiškina kad nerei
kia Amerikos bijoti, ir jei
gu Japonija nenori buti su
naikinta Japonai gali pasi
rinkti garbingą taiką, ži
noma, Japonijos karo va
dai turės besąlyginiai pa
siduoti. Japonams skelbia
ma kad jie jokiu budu ne-
pajiegs apsiginti nuo su
naikinimo koks jų laukia, 
jei tęs karą toliau^ 

Sala kur tik Arkliais Važinėja 
D A R B A I  

STALINAS SUSITA
RĖ SU KINIJA 

SU KINIJA 

SOVIETAI jieško gauti 
Amerikoje 6 bilijonų dola-
rių paskolą. 

Bilijonas dolarių iš Ex-
port-Import Banko jau da
bar nuskirtas Sovietams. 

Bolševikai paėmė į savo 
rankas visą Čekoslovakijos 
valdymą, taip kaip pasiel
gė su kitomis Sovietų oku
puotomis kaimyninėmis ša
limis. Tik Čekų preziden
tas Beneš pats bolševikams 
į gerklę šojko* 

United Press praneša iš 
Maskvos kad Rusijos žmo
nės nieko nežino apie trijų 
didžiųjų susirinkimą. Nie
ko neskelbė spauda ir ra
dio apie Stalino išvažiavi
mą. Stalino kelionė Slepia
ma nuo jo vergų. 

Prez. Truman ir Church
ill pasiekė Berliną ir Lie
pos 16 laukė susitikimo su 
Stalinu, bet tas nepasirodė 
ir niekas nežinojo ar jis 
jau atvykęs kur slapstosi, 
ar dar neatvyko. 

Laikraštininkai pastebėjo 
cad gal Stalinas tyčia ilgai 
nesirodo, norėdamas lošti 
didelį, kurio kiti turi laukti. 

Truman ir Churchill pa
sinaudodami proga apžiu
rėjo išgriautą Berliną. 

Stalinas su Molotovu at
sirado apie pietus Liepos 17 
d. ir buvo priimtas Prezi
dento Trumano pietums. 

Trims didiesiems buvei
nės paskirta sveiki namai 
Potsdame. Viskas ten po 
didele sargyba, ypač Stali
ną saugojia eilių eilės bol
ševikų šnipų. 

Pirmas jų pasikalbėjimas 
buvo Liepos 17, 5 vai. vaka
re. Po to seka kitos kon
ferencijos. Jų tarimai lai; 
komi slaptybėje, spiaudai 
paduodama tik oficialiai 
paruošti pranešimai. 

Kaip delegacijos dideles 
galima spręsti iš to kad tik 
Amerikos delegacijai nu
skirta 13 valgomų kamba
rių, ir valgiui paruošti ir 
patarnauti dirba 150 vyrų 
ir moterų. 

BAISIOJE juros audro
je Birg, 5, atsidūręs. Ame
rikos karo laivynas panešė 
didelius nuostolius, suga
dinta apie 20 karo laivų. 

Ta žinia laikyta paslap
tyje visą mėnesį. Dalis tų 
laivų vėliau dalyvavo Ja
ponijos bombardavime. 

ISPANIJOJ, Gen. Fran
co pareiškė sutiksiąs pasi
traukti ir atsteigs šalyje 
monarkiją, kuri tik vienati
nė gali buti jo valdžios 
įpėdinė., Jis saugoja kad 
šalis neatitektų bolešvi-
kams, kuriems Maskva pa
deda prieš jį propagandą 
varyti visame pasaulyje. 

Valdžia atitektų buvusio 
karaliaus trečiajam sunuįį 
princui Juan, 32 m. amž. 

SUOMIJA, bolševikų pri
versta, turės sumokėti Ru
sijai* 50 milijonų dolarių 
karo nuostolių atlyginimą. 
Šitokį dalyką claleidus, tu
rėtų gėdintis Amerika. Juk 
Sovietai užpuolė Suomiją 
ir ją žudė ir plėšė. 

Suomija kare su bolševi
kais nuo 1941 iki 1944 me
tų neteko 52,609 užmuštais 
ir 124,992 sužeistas. Dar 
5,565 kitų dingę be žinios. 

Iš Maskvos praneša kad 
Stalinas spėjo susitarti su 
Kinija svarbiais klausimais 
liečiančiais Rusiją ir Kini
ją. Maskvoje buv^r nuvy
kęs Kinijos premjeras T. 
V. Soong, kur tarėsi dvi 
savaites laiko. 

Eina gandai kad Stalinas 
gali įstoti į karą prieš Ja
poniją, dabar kada Japorii-
ja jau baigiama sumušti. 

Prancūzijos teismas tar
dantis apkaltintus bendra
darbiavime naziams laike 
Prancūzijos okupacijos, nu
teisė jau apie 1000 žmonių 
mirtimi, ir 16,000 visokio
mis kalėjimo bausmėmis, 
apie 3,000 išteisinta. 

Dar apie 30,000 apkaltin
tų laukia teismo. įį 

Pittsburgh, Pa. — Va
k a r i n ė j e  P e n n s y l v a n i  j o j e  
pereitą savaitę sustreikavo 
darbininkai septyniose an-
gliakasyklose, nedirbo apie 
4000 darbininkų. 

Šios savaitės pradžioje 
J del streikų paskirose šalies 

I dalvse nedirbo 41,700 dar
bininkų. 

Streikai tęsias San Fran
cisco, Beaumont, Tex., Al
loy, W. Va., Springfield, 
111., Schenley, Pav Detroit, 
ir kitur. 

Akron, Ohio, gumų dar
bininkų streikas Firestone 
dirbtuvėje baigėsi. 

Toledo/ O., baigė streiką 
6500 darbininkų Spicer Go. 
dirbtuvėje. 

Makinac saloje, Michigan, Amerikos gubernatorių suva
žiavimo metu, atvykę gubernatoriai iš Įvairių valstijų patyrė 
kad ton važinėjama tik arkliais ir vežimais, automobiliai ten 
uždrausta. Atvykstančių žymių svečių laukė pakinkyti veži
mai pristatyti juos Į viešbutį. 

New Yorke baigėsi strei
kas 14-kos dienraščių laik
raščių išvežiotojų. Strei
kas apėmė 1700 darbinin
kų. 

Kongreso militarlų rei
kalų komisija paskelbė su
sekus visą eilę komunistų 
priimtų į aukštesnes kari
nes ir laivyno vietas, kmw 
yra šaliai pavojingi. 

Britai šio karo blgyje 
neteko 1,427,634 vyrų,' iš jų 
532,233 užmušti, 559,372 be 
žinios dingę, 336,029 sužei
sti. 

Amerika iki Birž. 30 š. 
m. panešė nuostolių 1,049,-
104, apie 145,000 užmušta. 

PIRMI PASAŽIĘRIAI 
I EUROPĄ" 

Šios savaitės pradžioj iš 
New Yorko išvyko laivas 
Ericksson į Havre, Pran
cūzijos uostą, su pirmuti
niais civiliais pasažieriais, 
pirmą kartą nuo to kai ši 
šalis įstojo į karą 1941 me
tais. 

Valdžia jau sutiko leisti 
laivams vežti pasažierius į 
Europą, turinčius ten svar
bius reikalus. 

Tai yra tik pati pradžia, 
ir praeis daug laiko kol su
sitvarkys reikiamas pasa-
žierių važinėjimas per At-
lantiką, kaip buvo pirmiau. 

KOMUNISTAI STOS 
ATVIRON KOVON 

Cordell Hull Pasirašo Čarterį 

Amerikos komunistai ža
da pastumti į šalį Browde-
rį ir pasirinkę vadu For-
terį, vėl pradėti savo kovą 
viešai kaip partija. Pradės 
vėl įtemptą veržimąsi ir 
lindimą į organizacijas, la
biausia į darbo unijas. 

Browder'o planas verž
tis į valdžią per Demokra
tų partiją baigėsi bergž-
džiai* 

VINSON -^IŽDO SE
KRETORIUM 

Washingtone oficialiai 
Prez. Truman nominavo S. 
V. iždo sekretorium Fred M. 
Vinsoną, į vietą l'Ž metų 
sekretoriavusio New Yor-
kiečio Morgenthau, Jr. 

Morgenthau, stipri figū
ra Prez. Roosevelto admi
nistracijoje, yra šeštas se
nojo kabineto narys Prez. 
Trumano paleidžiamas. 

ITALIJA paskelbė Japo
nijai karą. Tai daryta pa
rodymui trijų didžiųjų kon
ferencijai Italijos pasiry
žimą kovoti prieš agresiją 
ir militarizmą kur jis ne
būtų, Ar ir prieš Maskvos 
imperializmą taip garsiai 
Italijos vyriausybė pasi
reikš? 

Dilelis Protestas 
V" "'"S®®? 

SVIESTUI gauti punktų 
kiekis sumažintai;."ano 24 
iki 16 sv&rui. ' 

B Europos karo laukų 
šymet lėktuvais parvežta 
į Amerikos ligonines 41,000 

J sunkiau sužeistų kareivių. 

Iš Anglijos į Prancūziją 
per Anglų kanalą buvo nu
tiesta net'20 eilių paipų ku
riomis pumpuojamas Euro
pos karo reikalams gasoli-
nas. 

Tos paipos buvo nuties
tos tuoj kaip tik įsiveržta 
Prancuzijon ir jomis pum
puota gasolino po milijoną 
galionų į dieną. 

Gasolino pumpavimas to
kiu pat saiku dar bus pa
laikomai per kelis tnėne-
sius* 

s €tfftsgow, Škotijoje, jgė streiką 4,500 uostų dar
bininkų, po 5 dienų strei
ko. Laivų iškrovimą atli
ko kariuomenė streiko me
tu. 

OPA praneša jog sutiko 
duoti angliakasiams dau
giau ration, punktų kad jie 
galėtų gauti daugiau mė
sos, kaip sunkiai fiziškai 
dirbantieji. 

Žuvo 13. Halifax, Kana
da. — .Kanados ginklų sto
tyje ištikus sprogimui Lie
pos 18 užmušta 13 žmonių, 
12 kitų sužeista. 

Dega miškas. Portland, 
Ore. — šiaurinėje Oregon 
dalyje dega 22,000 akrų 
miško plotas.^ Tai didžiau
sias miško gaisras čia nuo 
1939 metų. Gaisrą gesinti 
gelbsti kareiviai ir jūrei
viai 

SUŠALO. Stamford, Ct. 
Samuel Perry, 50 m., vie
tinis Pickwick "aiskrymo" 
išdirbėjas, inėjęs į savo 
išdirbystės šaldytuvą, neti
kėtai durims užsidarius, 
viduje prie 40 laipsnių že
miau zero jis mirtinai su
šalo. 

Washingtone eina dery
bos tulų asmenų nupirkti 
iš valdžios apie 500 mažų 
ir didelių karo reikmenų 
dirbtuvių, išstatytų val
džios pinigais. Tos dirbtu
vės stengiamasi gauti pus
dykiai. Jos ar taip ar taip 
turės užsidaryti. 

.iv 

Buvęs Valstybės Sekretorius Cordell Hull, delegatas San 
Francisco konferencijai, kur jis del nesveikatos negalėjo da
lyvauti, pasirašo United Nations saugumą čarterį, atvfrfeę* i 
State Departmentą Washingtone. " 

I 

Gen. Eisenhower sugry
žo atgal į savo tarnybos 
vietą Frankfurte, Vokieti
joje. 

Rockford, 111., šerifas King, 
piketuoja OPA ofisą, protes
tuodamas kad .'am neduoda 
pakankamai medžiagos rūbams 
siūti. Iš jo didumo galima su
prasti kad jam reikia daugiau 
medžiago* aegu vidutiniam vy
rui. I: , 

RUSAI apiplėšė Berliną 
iki plikų sienų, išveždami 
iš dirbtuvių visokias maši
nas kurios tik buvo gali
mos naudoti. Tik sudaužy
tos ir sugedusios teliko. 

Tuo budu baigta sugrio
vimas Berlino industrijų ir 
dirbtuvėse tame mieste ne
bus galima nieko paga
minti. 
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eennsylvanijoje 
PHILADELPHIJOS 

i PASTABOS 
Vėžiai Vietoj Mėsos 

J 

KADA kitos Lietuvių kolo
nijos piknikauja miškuose ar 
ąžuolynuose, musų miesto Lie
tuviai tenkinasi pasėdėti ant 
trepu arba nueiti kluban '"at
sivėdinti" prie baro. Vasaros 
metu parengimai laukuose, ma
tomai, pas mus išėjo iš mados. 
Karo laikotarpiu tas buvo pa
teisinama, bet šiais metais ka
rui Europoje anksti užsibaigus 
keli išvažiavimai galima buvo 
surengti. 

MUSŲ "progresistai" dasi-
gavę į Lietuvių klubų viršinin
kus taip užantspaudavo klubų 
narius kad jie jokio kulturinio 
darbo nepajiegia sugalvoti kas 
butų gera patiems ir visiems 
Lietuviams. 

Vienas 'tautiškas" klubas 
gavo uždaryti barą net 60 die
nų laikui už prašmatnius per
statymus ir paneigimą regu
liacijų. 

Nepaliko nuo tos bausmės ir 
viena "tautinė" kirkužė, kuri 
per kelis metus skiepe varė 
"spykyzės" biznį, kur buvo 
garbinama Stalino "saulė". Jei 
"Tarybų Lietuvoje" tokis pro 
gresas reiškiasi kaip čia pas 
mus tai Lietuvos žmonės va 
romi į morališką nupuolimą ir 
skurdaus gyvenimo bedugnę. 

Lietuvos laisvinimui ir jos 
nelaimingų sunų, atsidurusių 
šimtais tūkstančių už Lietu
vos ribų, gelbėjimui musų tur
tingi klubai nei centu neprisi
deda. Ir neprisidės iki klubus 
valdys Stalino garbintojai. 

LIEPOS 4, USA vėliavai iš
kilus prie Sovietų vėliavos Ber-
line, Rusų Gen. Barinov, ati
duodamas Amerikos Generolui 
Bradley Berlino zoną pasakė: 

"Iškėlimas Amerikos vėlia
vos greta Sovietų Unijos vė
liavos reiškia ne tik vieningu
mą praeityje, bet daugiau ko
vą ir toliau prieš fašizmą ir 
už demokratiją". 

Gen. Bradley į tai atsakė: 
"ši pergalė atsiekta • mums dir
bant vieningai. Turiu vilti kad 
musų santikiai tęsis taip kad 
nebus reikalo daugiau užkar 
riauti bent kurią valstybę kaip 
reikėjo pasielgti su Vokietija, 
kuri geidė valdyti savo kaimy
nus" (mano pabraukta). 

šis Gen. Bradley pasakymas 
davė Rusams suprasti kad jie 
taip pat užgrobę valdo kaimy
nų žemes ir kad jie suprastų 
kad gali prireikti ir juos karo 
keliu nuo kaimynių šalių pa
vergimo atpratinti. Stipri ir 
reikšminga pastaba. 

GAVAU jau antrą numeri 
žurnalo Laisvoji Lietuva, lei
džiamą Urugvajaus Lietuvių 
Kulturos Draugijos, Montevi
deo mieste, Pietų Amerikoje, 
žurnalo atsakomingas redakto^ 

v rius Julius Lazauskas; žurna
las mėnesinis, kaina | USA 
$1; antrašas: Lituania Libre, 
Rio de Janeiro 4001, Cerro, 
Montevideo, Uruguay. 

Balandžio numeryje, žurna
lo redakcija dėdama Amerikos 
Lietuvių Tarybos atsišaukimą, 
padaro trumpą įžangą, parody
dama savo skaitytojams kaip 
Suv. Valstijų Lietuviai vienin
gai dirba Lietuvos laisvinimo 
reikaluose, kad Urugvajiečiai 
Lietuviai sektų Amerikos Lie
tuvių darbus, kad dirbtų iš
vien. 

Tai labai vertingas ir gra
žus L. L. redakcijos savo skai
tytojams patarimas. Sykiu no
risi priminti kad Lietuvai Va
duoti Sąjunga taipgi turėtų 
priliesti minėtam žurnalui -fog 
kifa daiiiš Amerikos Lietuvių 
tjkipo'gi nemažai yra nuveikus 
lįietuvos laisvinimo atžvilgu. 

i Lai Pietų Amerikos Lietu
viai žino apie atsibuvusi Le-
tuvių Seimą New Yorke 1944 
metais; apie Amerikos Lietu-
vilj Misijos darbus Washingto-

V T ̂  

Prie Santa Monica Canyon, 
Cal., audra išmetė į kraštą la
bai daug vėžių, ir žmonės juos 
surinkę turėjo skanius pietus, 
apsieidami be punktais perka
mos mėsos. 

WATERBURY, CT. 

Adv. A. A. Olis Kalbės 
Piknike Liepos 29 

ne ir San Francisco; kad Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga su ve
lioniu A. Smetona priešakyje 
sukurė ir užregistravo Lietu
vos šelpimo fondą, kad LVS 
buvo ir yra vienatinis akstinas 
ALT vadams pabudinti iš mie
go ir dirbti Lietuvai ir Lietu
vių gelbėjimui, ir tt. 

Šitą rašydamas neturiu ma
žiausios minties ALT arba jos 
veiklą paneigti; didžiai verti
nu fcii ką iki šiol ji nuveikė ir 
ką ji dabar veikia. Bet nema
žiau įvertinu ir LVS ir prie 
jos stovinčių žmonių darbus. 
Svetur gyvenanti Lietuviai tu
ri apie tai žinoti. 

Z. Jankauskas. 

i Apgaili Dr. Jonikaitį 
i Per Dirvą Birželio 29 pasie
kė mane nesmagi žinia apie 
Dr. J. Jonikaičio netikėtą mir
tį Detroite. Tai labai apgai
lėtinas įvykis. 

Lietuva ne tik nustojo vieno 
iŠ savo sunų, bet vieno iš čam-
pionų Lietuvos nepriklausomy
bės teisių. Jo platus darbas 
Amerikoje Lietuvos valstybės 
labui buvo man žinomas kaip 
sekretoriui pirmosios Lietuvos 
Respublikos Atstovybės Wash-
ingtone, tarp 1920 ir 1922 me
tų. • 

Amerikos Lietuviai jo mir-
čia prarado patriotingą tėvy-
nantį, garsų gydytoją ir arti
mą savo draugą. * 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Seimo Ekzekutyvis Komitetas, 
kurio jisai buvo narys ir ku
rio posėdžiuose turėjau garbės 
jį artimiau asmeniškai pažinti, 
labai apgailestauja nustojus jo 
malonaus ir linksmaus asmens 
iš savo tarpo. 

Jo staigi mirtis palieka ma
ne be žodžių išreikšti mano 
giliausias apgailos mintis. 

Adv. M. M. Slikes. 
Philadelphia, Pa. 

ŠELPIMAS SUMAŽĖJO 
Pennsylvanijoje valstijos iž

do šelpiamų asmenų skaičius 
pasiekė žemiausio laipsnio — 
viso 202,700. Tai asmenys ku
rie negali patys praujfy#nimo 
pasidaryti. Jie yra: 

84,000 senelių, 
82,900 našlaičių; 
27,700 kitaip neįgalinčių, 
12,700 aklų. 

Adv. Antanas A. Olis 
American Friends of Lithu

ania ir LVS skyrius rengia 
vaišingą ir įdomų pikniką, sek
madienį, Liepos (July) 29 d., 
Linden Parke, Union City, Ct. 
Pikniko pradžia 12 vai. dieną. 

Smagu mums pranešti kad 
šiame piknike kalbės Ameri
kos Lietuvių Misijos pirminin
kas Adv. A. A. Olis, iš Chica-
gos, dalyvavęs San Francisco 
konferencijoje, kuris - plačiai 
apsakys savo patyrimus. Kiti 
kalbėtojai bus Kongresmanas 
Joseph E. Talbot ir Rev. Ro
ger B. Anderson. / • 

Victor Zambruski/ pragarsė
jęs savo orkestru, gros šo
kiams. 

Lietuviai kariai ir Auksinės 
žvaigždės motinos - dalyvaus 
šiame piknike kaip svečiai. 

Bus skanių užkandžių, išsi-
gėrimo, įvairių žaidimų ir ki
tokių pamarginimų. Skaitlin
gas buris New Yorkiečių pasi
ryžo į šį pikniką atvykti. 

Lis ar nelis, piknikas įvyks. 
Pikniko programas įdomus, 

tikslas svarbus, čia turėsite 
progą svečius pamatyti, pasi
kalbėti ir linksmai laiką pralei
sti, o kartu paremsit labdarin
gą darbą. 
LINKSMA DARBUOTIS 

Liepos 8, įvyko LVS 9-to 
skyriaus susirinkimas. Buvo 
apkalbėta ir užsibrėžta daug 
svarbių 'darbų ateičiai, kaip 
rūpinimasis Lietuviais karo 
nukentėjusiais, našlaičiais, ir 
kt. Susirinkime matėsi nepa
prastai didelis susidomėjimas 
dabartiniu Lietuvos žmonių li
kimu ir apribotomis galimybė
mis mums pagelbėti jiems. Bet 
neatsižvelgiant į tas kliūtis, 
matosi žmonės yra nusistatę 
dirbti, aukoti, kovoti už Lietu
vos laisvę ir už jos žmonių gy
vybę iki paskutinos. ' 

Linksma yra darbuotis to
kioje organizacijoje kur yra 
santaika, vienybė ir visi nuo
širdžiai pasišvenčia savo tėvy
nės reikalams. 

IŠTRAUKĖ DEL EGATUS. 
Liepos 13, Liet. Nepr. Politi
kos Klubas savo susirinkime 
nutarė atšaukti delegatus ir 
Waterburio Lietuvių Tarybos, 
tuo sumetimu buk Taryba nė
ra gana veikli, niekas ten ne
nori dirbti, nesilanko į susirin
kimus, ir kad nematoma jog 
Taryba ką nors gero nuveiks 
Lietuvos labui. 

Bet šitokie nekuriu asmenų 
priekaištai nesuderinami su 
teisingumu. WL Taryba yra 
nuveikus daug, ir tikima daug 
pasidarbuos ateityje Lietuvos 
labui, lygiai kaip ir šios šalies 
karo pastangoms. 

Kiek žinoma, tie primetimai 
tarybai nepaeina iš organizaci
jų, tai yra grynai ypatiški šeš
ko kvepalai. Tai darbas tokių 
žmonių kurie nepatenkinti kad 
jie ten ne vado vau ja arba kad 
jiems koks asmuo taryboje ne
patinka. Dr. M. J. Colney. 

Biruta Ramoška Daina
vo Koncerte Detroite 

Mokvklos Baigimo Ceremonija Mažiesiemf . 

Bonų Pardavėjas 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ap|e mirusius-Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

lietuvaitė operos artistė $į-
ruta Ramoškaitė čia dainavo 
Liepos 11, su Detroit Sympho
ny Orchestra, U. of D. Stadi-
jume. Biru ta čia atvažiavo 
su žymiausiu Viennos kompo
zitorium Oscar Strauss ir ba
ritonu Robert Cosden, po dvie
jų savaičių koncerte v Io
wa valstijoje. 

Oscar Strauss buvo šio va 
karo programo orkestro gar
bės konduktorium. Biruta Ra
moškaitė soprano solistė. Ji 
dainavo su baritonu Cosden du 
etus iš" operetės "Chocolate 
Soldier". Ypatinga tas kad šį 
vakarą koncerte orkestras grie
žė ir dainininkai dainavo vien 
tik Straussų kompozicijas: Jo-
hann Strauss, Joseph Strauss, 
Erwin Strauss, Oscar Strauss. 

Biruta Ramoškaitė pasirodė 
labai įspūdingai. Jos dainavi
mą žmonės labai pamilo ir jai 
nesigailėjo aplodismentų. Jos 
užsilaikymas scenoje ir jos ar
tistiškas orumas traukia visus 
ją pamylėti ir jaustis jai arti
mu. 

Kada Biruta dainavo iš vi
sų savo krutinės jiegų, man 
kilo mintis, kurią sau kuždė
jau: "Išgirsk, Lietuva miela, 
savo vaikų balsą, kol dar jis 
neužkimęs, kol dar skardžiai 
plaukia iš karštų krūtinių...." 

Biruta ęia atvažiavo Liepos 
7 ir buvo apsistojus Book Ca
dillac viešbutyje. Kadangi mes 
išanksto žinojome, per Birutos 
manadžerį apie jos atvykimą, 
mes suspėjom susiorganizuoti 
ir tinkamai artistę sutikti. 

Detroito Lietuvių Organiza
cijų Centras nupirko Birutai 
rožių buketą, kuris buvo įteik
tas laike jos dainavimo; orga
nizuotai nuėjome apie 75 Lie
tuviai jos paklausyti ir pasi
gerėti jos dainavimu. 

Po koncerto, Biruta buvo ap
stota norinčių gauti jos auto
grafų kad reikėjo ilgokai pa
laukti kol ji pasirašinėjo, poli
cijai tvarkant minią. Lietu
viai ją taip pamilo kad sunku 
buvo atsiskirti. 

PAGERBIMO 
VAKARIENĖ 

Birutos pagerbimui buvo su
rengta vakarienė Bell Crest 
viešbutyje. Tuoj po koncerto, 
visi nuvykome vakarieniauti; 
dalyvavo 42 asmenys. Vakaro 
toastmasteriu buvo Teisėjas J. 
P. Uvick, kuris sudėjo musų 
naujai pragarsėjusiai daininin
kei geriausius linkėjimus. 

DLOC pirmininko P. Medo-
nio vietoje linkėjimus pareiš
kė E. Paurazienė. 

Pagaliau, paprašyta, Biruta 
sudainavo Lietuviškai, "Mano 
Rožė" ir "Supinsiu Dainužę". 
Truputį kalbėjo, užbaigdama, 
Lietuviškai, pareikšdama "tūk
stantį kartų ačiu". 

Jdomu tas kas Biruta Ra
moškaitė paeina iš Hartford, 
Conn., iš kur kilus ir kita mu
sų garsi dainininkė, Ona Kas-
kas. 

Labai džiugu kad Biruta gra
žiai kalba Lietuviškai ir nesi
drovi kalbėti/ 

Jos priėmimo surengime dar
bavosi moteryš: E. Paurazie
nė, St. Douvan, Helen Rauby, 
O. Kratavičienė, Marė Sims. 

R**. 

Paakstinirnui mažųjų prie mokslo, St. Catherine, N. Y., 
mergaičių prieglaudoje įvesta diplomų teikimas baigus ma
žųjų mokyklą-darželį, kaip šiąme atvaizde parodoma. 

AMERIKOS kareiviai visai 
nenaudoja savo galvų, kaip pa-
aiški iš jų parsiunčiamų daly
kų neva kaip dovanų savo na
miškiams iš įvairių karo fron
tų. Tarp kgristij, nereikalingų 
įr ; beverčių • dalykų, • 'kiti " par
siunčia net |avojingus: neku
riu tėvai ar žmonos gavo ga
tavai užtaisytus su atlenktu 
gaiduku iš priešų atimtus au
tomatiškus revolverius, gata
vas sprogti rankines granatas, 
ir tt. 

Vokietis ateitis, 69 m. am
žiaus, Adolph Fleischmann, iš
pardavė karo bonų už pusšeš
to milijono dolarių nuo Pearl 
Harbor. Jis tarnauja Yale uni
versitete, New Haveji, Conn., 
už dženitorių. 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

Jurgis Rokus, gavęs dirbtu 
vėje atostogas, ta proga at
lankė Mass. valstijoje savo gi 
mines ir draugus. Užsuko pas 
savo brolį Joną Roką, Milford, 
Mass. Ten gyvena 4 šeimos 
Lietuvjų; dirbtuvių ten nėra 
randasi tik viena geležinkelio 
"roundhouse" ir rubsiuvyklos, 
kur siuva kariuomenei rubus. 

Paviešėjęs pora dienų ten, 
nuvažiavo į So. Bostoną, pas 
savo švogerį Joną PalecKį, ap
žiurėjo miestą, aplankė Lietu
vių Piliečių Klubą ir kitas biz
nio vietas. Iš ten nuvažiavo į 
Brighton, Mass., pas seserį Ma
rę ir švogerį Adomą Talalą. 

Brightone jautėsi kaip na
mie, nes jis čia atvyko iš Lietu
vos. Brightone Lietuviai turi 
Piliečių Klubą, kuris išsistatęs 
naują salę, joje atsibuna jau
nimo šokiai šeštadienio vaka
rais, o ir seniai turi kur pralei
sti laiką. 

Aplankė ir buvusį Akronietį, 
J. Kuliuną, kuris turi tris duk
teris is vieną sunų, visi vedę 
ir su Lietuviais. Kuliunas tu
ri nuosavą namą, turi puošnų 
laivą, kuriuo jurose . svetį pa
važinėjo. Kuliunas duoda per 
Dirvą Akroniečiams gerų die
nų. Jis yra Dirvos skaitytojas. 

Rokus dėkoja savo giminie-
čiams ir draugams, ir buvu
siai Akronietei p. Jonuškevi-
čienei už svetingumą. 

V. Darulių sunus Vincas ap
sivedė su kitataute, jiedu išva
žiavo į "honey moon".' 

Goodrich gumų dirbtuve da
vė savo darbininkams atosto
gų nuo Liepos 1 visą savaitę, 
su užmokesčiu. Kalnas. 

Sveikata yra ŽmogaUs 
Brangiausias Turtas 

INDIJON Ų ARBATŽOLĖS 
Kaina 50c. 3 Baksai už $1.00. 
Pasarga: Su orderiu malonėkit ir 

pinigus prisiųsti, nes kitaip orderis 
nebus išpildytas. 

Reikalaujam agentų pardavinėti 
musų arbatą: 

Stebėtinai gelbsti nuo prasto vi
durių virškinimo, užkietėjimo, vidu
riu kataro, kepenų sustingimo; valo 
nešvarų kraują, gydo odos ligas, 
inkstų negalavimą ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
verdančio vandens įdėk pusę puodu
ko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
įdėk medaus ar cukraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk gerti nuo 
mažo stikliuko iki kavos puoduko 
kas rytas prieš valgymą ir vakare 
einant gulti; du kartu į dieną. 

Perkant žolių mišinį, visada pra
šyk FLORAL HERBS, o gausi ge-
riausj. 

FLORAL HERB CO. 
Dept. 7 

BOX 305 CLINTOy. lift P. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

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

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

MIRi 14,100 IŠEI
VIU umiyiŲ 

Su Šiame tumeryje paduo
damais mirusių Lietuvių var
dais, čia skelbiamų mirusiųjų 
skaičius pasiekė jau 14,100 — 
nuo Vasario mėnesio, 1937 m., 
kuomet mirusių išeivių sąrašas 
Dirvoje pradėta skelbti. 

DAUKINTIS Albertas, 55 m., 
mirė Birž. 9, Akron, Ohio. 
(Skuodo par. Telšių ap.) 

SEIžIUS Antanas, 59 m., mi
rė Geg*. IQ&L, Philadelphia, 
Pa. 

PLATKEVIČIENĖ Ona, 52 m 
mirė Geg. m., Philadelphia, 
Pa. 

KARBACKAS GrigaUtt* 55 
m., mirė Geg. m:, Philadel
phia, Pa. 

VASILIAUSKAS Stasys, mirė 
Geg. 29, Saginaw, Mich. 

MATULAUSKAS Juozas, pus
amžis, mirė Birž. 4, Chica
go j. (Rokiškio ap. Salų par. 

į Taraldžių k.) Amerikoj iš-* 
\ gyveno 32 metus. 
^KUČINSKAS Vincas, pusam-
į žis, mirė Birž. 4, Chicago j. 

(Šiaulių ap.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

NAVITSKAS Martynas, 75 m. 
mirė Geg. mėn., Scottville, 
Mich. 

LINKUS F., mirė (|e*. mėu., 
Scottville, Mich. 

ANDRIJAUSKAS Ignas, pus
amžis, mirė Birž. 5, Chica-
goj. (Rietavo par.) 

GUDINIENĖ Marė, 77 metų, 
mirė Geg. 2, Scranton, Pa. 
(Marijampolės ap. Petkeliš-
kių k). 

BAL1NSKAS Adomas, mirė 27 
Gegužės, Philadelphia, Pa. 

MATUTIS Leonas, mirė Birž. 
2, Stanford, Conn. 

BENDORAVIčIUS Vincas, se
nyvo amž., mirė Geg. mėn., 
Mount Carmel, Pa. 

BUDRECKIS Kazys, 62 metų, 
mirė Birželio 4, So. Boston, 
Mass. 

BINGELIENĖ Petronėlė, mir§ 
Birž. 1, Cambridge, Mass. 

SINKEVIČIENĖ Petronė, mi
rė Birž. 8, Breslau, *Pa. -

ŠPOKEVIČIENĖ Katrė, 70 m., 
mirė Birž. 6, Edwardsville, 
Pa 

VANAGIENĖ Juzė (Lesiutė), 
81 m., mirė Birž. 18, Keno
sha, Wis. (Panevėžio ap.) 

ARBOČIUS Jonas, 60 m., mĮ-
rė Birž. 12, Norwood, Masą. 

URBONAS Antanas, pusamžis,* 
mirė Birželio 12, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Žvingių par. 
Graužiu k.) Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

WILLIE N Ė Marė, mirg Birž. 
mėn., Rapahanock, Pa. 

DULKIS Petras, mirė Birželio 
2, Detroit, Mich. 

PURLIS Clarence, pusa m ž i s, 
mirė Birželio 12, Chicagoje. 
(Ukmergės aps. Balnių kar. 
Balandžių k.) 

G ABE L Emma (Lukoševičių-
tė), pusamžė, mirė Birž. 13, 
Chicagoj. (Kauno ap. Šedu
vos par.) Amerikoj išgyveno 
39 metus. ; 

GABALIENĖ Marė (Sanaidilir 
tė), pusamžė, mirė Birž. 15, 
Chicagoj. (Ramygalos par.) 
Amerikoj išgyveno 32 m.„ 

TUMIENĖ Elzbieta (Šneiderį®* 
tė), 62 m., mirė Birž. 15, 
Chicagoj. (Urbačiaus k.) 

JUODELIS Antanas, pussy®-! 
žis, mirė Birž. 15, Chicagoj. 
(Utenos ap. Anykščių p. Jo-
ničių k.) Amerikoj išgyve
no 39 m. 

mTwuJm 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

rt°oN°fo 

PA J IEŠKAU sesers sunų Jurgį 
Muckų, gimęs Scranton, Pa., gyve
nęs Utica, N. Y., Jo tėvai mirę, tė
vas buvo vedęs antru kartu. No
rėčiau sužinoti apie Jurgj Muckų, 
prašau jj patį atsišaukti arba apie 
jį žinančių pranešti. ($©). 

MICHAEL £)R1ZNUS 
Street. na, < onn. 

'K2 
- - -  o  -  v  f / ' j  
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into. ROOSEVEL ; 
eoves 9 a. m. daily 

irom Cleveland. 
Steamer-, also from 
Detroit and Toledo. 

reached atso 
oy rail or bus and Š Easily 
D V  rni 

\ 8 hourly steamer from S< Sandusky. 

A vacation here means increased 
ability to work for final Victory. 
Hotel Breakers with 1,000 outside 
rooms, moderate fates. Excellfpt 
meals. 
Relax on the world's finest, white 
sandy beach. All sports—tennis, golf, 
boating, fishing, etc. All 
ments. Dancing nightly. 

Plan now to come to the Vacation 
Playground of the Great Lakes. 

CESAR POINT'Os-Lake Erie SA^oSKY-
Open J u n e  I S  t h r u  L a b o r  D a y  

^ On U. S. Route 6 arte 
9 Ohio "2 

0 

! 
e| 
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VISOKIA APDRAUDA I 
• • 

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- j; 
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- J 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma f 
šaukite mus ętegu ugniagesius (fare-monus). ;; 

- i r  A p d r a u d o s  A g e n t ū r a .  •»  

P .  P .  M  U  L l  O L I S  
VJėnatinė Vietinę Pastovi Lietuviška Real Estate J • 

Y 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

n J. KERSIS 4 
ilO^-12 Society for Saving^ Bid. , ' 
drįso "TELEFONAS: MAin 1773. • 

Norėdami pigiai pirkti naijnus mieste arba priemiesčitosek kreip
kitės } mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipikty* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmenilkai. 

—......— T 1 Him mi m 
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Amerikiečiai Lietuviai, Pažiūrėki! Komu-
PABĖGĖLIO LAIŠKAS Iš ŠVEDIJOS 

Rašo Vainis Dainoras, Dirvos Korespondentas 

Prieš kurį laiką teko skaity
ti Lietuvos Generalinio Konsu
lo New Yorke biuletenius, iš 
kurių viename pažymėta kad 
Amerikos Lietuvių komunistų 
Laisvė rašius "metavones buk 
Švedijoje pabėgę apie 30 tūk
stančių Baltijos kraštų gyven
tojų, kurie visi laikomi švedų 
lageriuose, neduodama jiems 
kalbėti lageriuose savo kalbo
mis, verčiami kalbėti vien šve
diškai, jie čia suvaržyti, jei 
kuris norįs gryžti j sovietinį 
"rojų" tas kaž kur policijos 
"nudėdamas". Tokias informa
cijas komunistų klikos spau
dai suteikus Maskva. Painfor
muota taip kaip kad yra sovie
tuose ir kaip kad lagerius įsi
vaizduoja enkavedistai savo 
"saulėtoje* Milijonų kankinių 
žemėje. 

Toliau, to paties Konsulato 
Kovo mėlt. biuletenyje paskai
čiau kur minima kad del mano 
straipsnio Dirvoje komunistų 
Laisvė pasiuto. Pasiuto kad 
pasauliui atvėriau krislelį tik
rovės apie Azijatų kulturos 
garbintojų niekšystes, para
šiau truputį tos tiesos kurią 
pati per metus pergyveno ar
ti trijų milijonų Lietuvių tau
ta ir tas pat kančias patyrė 
visos Pabaltijo ir kitos tautos. 
Buriat-mongoliškos Azijatiškos 
kulturos siūlytojai ir užjury-
je, tik iš teorijos pažindami ko
munizmą, bet nežinodami kuo 
praktiškame gyvenime yra te
roro siautėjimo ir žmogaus 
gyvuliu pavertimo maras, dry-
sta savo laikraštyje rašyti A-
merikos Lietuviams kad ir šve-
dijon iš Pabaltijo (o tuo pačiu 
ir iš Lietuvos) subėgę įvairus 
"naziai" ir jie dar dryst^ sa
kyti pasauliui teisybę. 

Taigi iš širdies noriu pasa
kyti šiuo straipsniu: Amerikos 
Lietuviai, pažiūrėkit į komu
nistų niekšingą melą ir kaip 
komunizmas visur, visuomet ir 
visose šalyse užmiršęs sąžinę 
vienatinius drastiškus metodus 
turi: per akis melas, klasta, 
apgaulė, paslaptis, teroras. Ki
taip sakant — pats daužia ku-
ju per galvą ir šaukia: "o ko 
tu muši!" Tos niekšystės ne
noriu įrodinėti teorijomis, o 
rašau faktus, nuogą tikrovę, 
kaip yra. Ir patys iš to spręs
kite koks yra komunistų vei
das ir kokia "skaisti" jų pro
paganda. 

KAIP PABALTIJIEČIAI 
PABĖGĖLIAI GYVENA 
"KANKINIAIS" ŠVEDIJOJE , 

Rašau Čia tai kaip mes gy
vename, Lietuviai, Estai bei 
Latviai, keliuose lageriuose. 

Pabėgėlis lageryje Švedijoje 

turėjo išgyventi vadinamą "ka
rantino gyvenimo" laikotarpį, 
neilgiau šešių savaičių. Karan
tiną turi pereiti kol patikrina 
jo sveikatą ir suranda darbą. 
Seni, vaikai ir fizinio darbo 
negalintieji dirbti pasilieka 
stovykloje kol nori. Stovyklos 
ne tokios kokias sovietai pas 
save nusižiurę j ę įsivaizduoja, 
bet buvo geriausiose švedų va
sarvietėse. Tose stovyklose ne
pažinome jokio policinio varžy
mo, kaip enkavedistai įsivaiz
duoja, o malonų pabėgėlių prie
globstį. Visi gyvenome lyg pas 
mielus draugus ir bičiulius. 

Gaudavome šviežią, sotų mai
stą, kokį kad valgydavome lai
svoje Lietuvoje prieš sovietų 
1940 m. okupaciją: suaugę • 
tris kartus per dieną; vaikai-
keturis kartus per dieną. Ką 
norėjome dirbome, kalbėjome; 
subatvakariais ruošdavome po-
buvius, kur dainuodavome sa
vo tautines dainas. Visi Pa 
b a l t i  j  i e č i a i  s u r u o š ė m e  s a v o  
tautų nepriklausomybės šven
tes ir iškabinome į stiebus lai
svai savo tautines vėliavas 
greta švediškos. 

Niekur mes nesutikome ne 
apykantos ir baimės, ką nuo 
ryto iki neužmigimo naktį, ar 
net nakties metu jausdavome 
Lietuvoje 1940-41 metais nuo 
klastingo enkavede šiurpo: tiek 
didelis, tiek mažas laisvas Lie 
tuvis visą laiką, buvęs apoliti
nis. 

Lagerius lank? UNItEA at
stovai ir tai matė savo akim. 
Sovietų agentai siūlėsi kelis 
kartus stovyklas aplankyti ir 
švedai juos laisvai leido, bet 
patys pabėgėliai su enkavede 
šuniukais nenorėdavo nei žo
džio kalbėti, tai iš sarmatos 
jie patys gėdinosi kišti nosį. 

Visose stovyklose buvo skel
bimai kad norintieji gali gry
žti į sovietų "rojų", bet "sava
norių" kartuvėms ar Sibiro 
tundroms iš Lietuvių nėra. Ir 
kas nori tik į Sovietus (taria
mas Pabaltijo respublikas) 
gryžti, laisvai Švedai tą išlei
džia ir jie vyksta į gryžtančių-
jų lagerius. 

Iš apie 400 Lietuvių pabėgė
lių Švedijoje atsirado vienas 
"savanoris" gryžti į "rojų". Jo 
pavardė Vincas* Jurevičius iš 
Šventosios uosto. Ir kodėl žve
jys Jurevičius panorėjo gryžti 
| "rojų"? štai kodėl. V; Ju
revičius yra apie 60 metų se
nis ir čia. atbėgo savo kuteriu 
su sunum ir 16 metų podukra 
Salomėja. Jurevičius gyveno 
su podukra viename kambary
je ir su ja santikiavo lyg su 
žmona. Vaikas negalėjo atsi
spirti. 'Kada sunus tai paste-
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bejo, ir pačiai podukrai dege
neratas patėvis įkirėjo tai ji 
metė jį ir prisipažino kitiems 
Lietuviams. Senis tiesiog iš 
proto ėjo ir parašė Sovietų pa
siuntinybės ' Stockholme kad 
nori gryžti į Lietuvą pas sa
vo žmoną ir dar du vaikus, ku
riuos tyčia paliko šventojoje. 
Pasiuntinybė apsidžiaugė ir tą 
senį, gryžtantį į tėvynę, per
kėlė kitan gryžtančiųjų lage-
rin. Iš ten jis vėl pylė sau
jom laiškus podukrąi, visus 
koliojo, kvietė ir ją gryžti tė
vynėn. Kada ta net į laiškus 
neatsakė tai jam perėjo noras 
gryžti irgi. 

Tai kokie "pionieriai" gryžta 
į "rojų", štai jums dokumen
talus pavyzdys! Kabinkite ko
munistai 16-metės dukters su-
loviui Lenino ordeną! 

Ir dabar Amerikos Lietuviai 
matote kad iš kviečiamų visų 
Lietuvių pabėgėlių Švedijoje, 
atsirado vienas savanoris į "ro
jų" ir kokis tai žmogus, štai 
jums dokumentalus faktas, pa-
sitikrinkit Maskvos pasiunti
nybėje! 

Bendrai dabartiniu metu pa
bėgėlių Lietuvių (ir kitų PaT 

balti j iečių) stovyklose veik nė
ra, tik yra aprūpinti viskuo se
niai, vaikai ir fizinio darbo ne
galintieji dirbti. Visi pabėgė
liai dirbame fabrikuose ar pas 
ukininkus. čia fabrikuose ar 
kitur mes esame tokiose pat 
sąlygose kaip vietos darbinin
kai. Kas jau moka kalbą tas 
dirba savo profesijoje. 

Fabrikuose mes gauname ly
giai tą patį atlyginimą, nau
dojamės viskuo kuo ir švedai. 
Ar darbe ar svečiuose mes esa
me gerbiami ir neišskiriami. Ir, 
ponai komunistai, tai yra to
dėl kad čia ne enkavedistų dik
tatūra, o kad didelės laisvės, 
demokratijos šalis, Švedija! čia 
kiekvienas yra laisvas, kurian
tis žmogus, o ne partijos-enka-
vede vergas. Gi "rojuje" sie
la ir protavimu žmogus sukau
stytas! 

KOKIE Į ŠVEDIJĄ PABĖGĘ 
LIETUVIAI "VOKIŠKI 
NAZIAI", KAS JIE TOKIE 
YRA 

Komunistų Laisvė visus Lie
tuvius pabėgėlius pakrikštijo 
"naziais", Hitleriškais šunimis 
ir panašiai. O mane "Hitleriš
ku juodašimčiu, lojančiu už na-
zius". 

Pirmiausia aš turiu pasisa
kyti kad prieš diktatūras esu 
griežtai nusistatęs: ar ji butų 
fašistinė ar komunistinė — tas 
pats. Aš esu bežemio valstie
čio sunus, savo kruvinu var
gu (be dėdžių) prasimokinęs, 
myliu tik Lietuvos žemę ir 
svajoju apie laisvą, demokrati
nę Lietuvą. 

štai, tautiečiai, ka« tie pa
bėgėliai ! Iš visų Lietuvių pa
bėgėlių — apie 75 nuoš. yra 
žvejai ir jų šeimos, apie 15 
nuoš. — darbininkai (buvę pas 
ukininkus bernais, smulkiais 
amatininkais ir kt.), apie 10 
nuoš. — smulkus tarnautojai 
(nei vieno Vokiečių laikų di
rektoriaus), keli daktarai, stu
dentai, kuriems pirmoje eilėje 
artimui pagalba buvo, o ne 
"nazizmas". v 

Įdomus "naziai":' 75 nuoš. 
žvejai, kuriems visą amžių bu
vo jų maitintoja — banguota 
Baltija maištinga, keli tinklai, 
ūdos, koks kuteriukas (ir tai 
kelių nuosavybe). Ot "kapita
listai" ! 

Jie tai tikri vargo ir darbo 
Žmonės Lietuviai, jau 1940-41 
metais pakvėpavę komunizmo 
"žiedų" aromatu, ir dabar bėgo 

NEPAGRYSTAS 
OPTIMIZMAS 

Kai prieš kurį laiką savait
raštyje Amerika tilpo geros 
valios straipsnis Amerikos Lie
tuvių vienybės klausimu, ne 
vienas musų nuoširdžių veikė
jų buvo įgavęs naujų vilčių. 
Kai kuitfe jų net atsiliepė laiš
kais į Amerikos redakciją svei
kindami jos žygį. Prie tų lai
škų betgi Amerika (Birželio 
29) padėjo prierašą, kurs, ma
žų mažiausia, parodo kad jų 
viltyse buta perdaug optimiz
mo. 

SUSITARIMAS, BET NE 
PRITARIMAS 

Iš to prierašo štai kas iš-
plaiikia: jei Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga sutinka su ALT tiks
lais ir programa tai ji galinti 
į Amerikos Lietuvių Tarybą 
įstoti. Sąryšyje su tuo betgi 
kyla klausimas: kodėl Ameri
kos Lietuvių vienybei realizuo
ti Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
turi įstoti į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, o ne taryba į Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą? Nes jei ir 
sutiktume su faktu kad Ame
rikos Lietuvių Taryba yra ka
talikų - sandariečių - socialistų 
junginys tai iš to dar neišplau
kia kad šių trijų grupių valiai 
turi nusilenkti tautininkai, ku
rie sudaro Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos branduolį. 

Savo tikslais ir veikla Ame
rikos Lietuvių Taryba ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga yra pa
ralelios organizacijos ir sude
rinimo srityje į jas reikia žiū
rėti kaip į savarankiškus, vie
nas nuo kito nepriklausančius, 
kontragentus. Gi demokrati
niu principu remiantis, abiem 
kontragentams patikrin a m o s 
lygios teisės. Atseit, ką Ame 
rikos Lietuvių Taryba laiko sa
vo teise tą pat ji turi laikyti 
ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
teise. 

Iš aukšČfctu paduoto Ameri
kos pareiškimo betgi aiškėja 
kad Amerikos Lietuvių Tary
ba nei nemano suteikti Lietu
vai Vaduoti Sąjungai tų pačių 
teisių kurias ji sau pasiskiria. 
Ji autoritatyviai pasako: "Jųs, 
sąjungiečiaij prašykitės priima
mi, o mes, tarybininkai, pažiū
rėsime — gal priimsime, o gal 
ir ne". Kiek toks pasielgimas 
yra demokratiškas tesprendžia 
pats skaitytojas. Mes tuo tar
pu tepabrėšime kad tas pasi
elgimas anaiptol nėra vieny
bės skatintojas. 

Juk nebūtų nei žingsnio prie
kin žengta jei Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga pasakytų Amerikos 
Lietuvių Tarybai: "Mes siekia
me ^nepriklausomos Lietuvos 
atkūrimo, tat jei jums, tarybi-

kad neliktų Sibiro taigose at
matom. DaJbar jie gyvena čia, 
Švedijoje, ir tikisi gal dar lai 
svoje Lietuvoje gryžę galės 
plėšti sukruvintus dirvonus - ir 
atsistatinėti griuvėsius. 

Tuo pačiu į Vokietiją išbė
go apie pusė milijono Lietuvių, 
nebenorėdami toliau valgyti 
1940-41 metais ragautų "ro
jaus" vaisių. Tai, anot Lais
vės, irgi "naziai". Įdomu! Vi
si tie žmonės per 25 metus 
buvo ištikimi Lietuvos sunųs 
ir kurė Lietuvą. 

Kas amžių buvo Lietuvis, 
sovietai buvo suplanavę per 
metus padaryti Rusijos komu
nistais ir 700 tūkstančių išve
žus į Sibiro taigas, perauklėti! 
Bet kas nenorėjo palikti Sibi
ro taigų "auklėtiniu" tą tenka 
pakrikštyti "nazių šunimis". 

Dabar iš šių faktų skaityto
jai darykite išvadas apie bu-
riat-mongoliško azijatizmo ar 
gentų klastingu *B©lu perpildy
tą propagandą! 
Švedija, Birželio 16, 19^|. . 

ninkams, tas -tikslas yra pri
imtinas, įstokite į Lietuvai Va
duoti Sąjungą ir įvyks vieny
bė". Ne. Bendradarbiavimas 
turi būti pagrystas ne pritari
mu bet susitarimu ir abipuse 
pagarba, šitą turėdami gal
voje, Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga maždaug prieš metus pasiū
lė Amerikos Lietuvių Tarybai 
paskirti atstovus susitarti del 
veiklos subendrinimo. Bet jau 
tada Amerikos Lietuvių Tary
bos trijulė, užuot priėmus šį 
nuoseklų pasiūlymą, autorite
tingai ir išdidžiai pasakė: "Ta
ryboje. yra vietos visiems, pri
sidėkit jei norit, o kalbėtis su 
jumis nėra reikalo". Dabar 
tuo pačiu tonu prabilo Ameri
ka. 

SUSITARIKO "KONSTITU
CIJOS" REIKALINGUMAS 

.Viso šito akivaizdoje, vertė
tų atsiminti kad tikslo vienin
gumas dar nereiškia vienybės 
Lietuvos požemio veikėjai sa
vo gyvybių kaina vedė kovą 
del Lietuvos teisių, o vis dėlto 
praėjo net ištisi treji metai kol 
tarp jų įsigyveno vienybė (žiū
rėkit "Reikšmingas Laiškas iš 
Vokietijos", Dirvos Liepos 
nr.),. Kai ta vienybė pagaliau 
įvyko, buvo paskelbta 10 pa
grindinių punktų, kuriems vi
sos srovės, partijos ir kovos 
sąjūdžiai išreiškė savo pritari
mą. šitie 10 punktų, išdėsty
ti atsišaukime "Į Lietuvių Tau
tą", ir sudarė, jei taip galima 
pasakyti, laikinę kovojančios 
Lietuvos Konstituciją, kuri sy
kiu buvo ir vienybės pagrin
das. 

Amerikos Lfettivfal, aišku, 
negali savęs lyginti su tėvynė
je likusiais Lietuviais, bet vis 
dėlto vienybei pasiekti yra rei
kalingas detalesnis programos 
išgvildenimas, nuosaikesnis pa
žiūros išreiškimas Lietuvos vi
daus santvarkos ir išorės san-
tikių klausimais. Amerikos 
Lietuvių Tarybos ar kurios ki
tos organizacijos įstatų čia ne
gana. čia yra reikalingi Ame
rikos Lietuvių savi w10 punk
tų", kurie butų privalomi vi
siems Lietuvos vadavimo dar
bą dirbantiems, šito nepada
rius, nebus visus rišančio kri
terijaus ir susidarys padėtis 
labai analoginga į tą kurią 
viename paskutinių Margučio 
numerių aprašė Pustapėdis. 

Kalbėdamas apie visuomenės 
nusistatymą, jis nurodė kad vi
sa visuomenė gyvenanti Hal-
sted gatvėje, Chicagoje, todėl 
prieš bent ką darant reikia nu
vykti į Halsted gatvę "*pas vi
suomenę" ir paklausti ar "vi
suomenė" su tuo sutinka ar ne. 

Tepaskelbus principinį klau
simą kad dirbama demokrati
nės Lietuvos atkurimui, bet to 
nusistatymo nedetalizavus, tik
rai neliks kito išėjimo kaip 
kiekvienu konkrečiu atsitikimu 
kreiptis į vadovaujančius asme
nis ir jų atsiklausti, ar tas ar 
kitas žygis sutinka su demo
kratinės Lietuvos atkūrimo 
programa ar ne. Atseit, le
miamą vaidmenį čia vaidins 
kelių asmenų valia, o ne visų 
bendrai priimta programa. Gi 
tai savu ruožtu bus ne demo
kratinio, o autoritarinio princi
po priėmimas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 
TARYBOS NUSISTATYMAS 
NEAIŠKUS 

Kalbant apie Amerikos Lie
tuvių Tarybą specialiai, tenka 
konstatuoti kad ji iki šiol dar 
nėra suformulavus savo aiš
kaus nusistatymo nei Lietuvos 
vidaus, nei jos užsienio santi-
kių klausimais. Tiesa, ji ryš
kėjo Lietuvos 1926-1940 metų 
santvarkos aštriu kritikavimu, 

bet tuo pat metu neišdėstė sa
vo nusistatymo kad ir tokiu 
principiniu klausimu . kaip, sa
kysime, dabartinio Lietuvos 
suverenumo problema. 

Vienas ALT šulų — šitai rei
kia pripažinti — laiks nuo lai 
ko imdavo filosofuoti ir šioje 
srityje, tačiau dažnokai jis 
prieidavo keistokų sprendimų. 
Sakysim, viename paskutinių 
savo išvedžiojimų jis atrado 
kad Lietuva yra valstybė, bet 
nėra Lietuvos valdžios (konti-
nuitetas valstybės, bet ne val
džios). Amerikos Lietuvių Ta
rybos spauda taip pat pakarto
tinai neigė Lietuvos 1938 metų 
Konstituciją, kurią, kaip jau 
ne sykį buvo minėta, 1944 me
tų Vasario 16 dieną oficialiai 
pripažino Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas (vienas, 
iš 10 punktų).* Ką betgi vieto
je tos neigiamos Lietuvos Kon
stitucijos Amerikos Lietuvių 
Taryba pripažysta, nebuvo aiš
kiai nurodyta. 

Kiek tai liečia santikius su 
svetimomis valstybėmis tai 
vienu metu Amerikos Lietuvių 
Taryboje buvo pasireiškęs la
bai smarkus linkimas į Len
kus, prieinąs net iki įsitikini
mo kad Lenkija iškovos Lietu
vai nepriklausomybę; buvo 
taip pat momentų kuriais A-
merikos Lietuvių Tarybą su
spausdavo'federacijų ir konfe
deracijų karštlige (Baltija ir 
Balto-Skandija), o vėliausiu 
metu buvo įkrista į kompli
mentų sakymą bolševikams 
(girdi, nesą galima užmiršti 
kad kariaujama prieš bendrą 
priešą — Vokietiją, aiškino vie
nas ALT šulų). Kad visas šis 
kratinys nei iš tolo nepanašus 
Į organizuotą darbą nepriklau
somai Lietuvai atkurti, neten
ka nei įrodinėti. 

AIŠKI LVS LINIJA 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 

šioje srityje parodė daug tie
sesnę liniją. Ji pakartotinai 
yra pareiškus kad kovoje del 

Lietuvos atkūrimo vyriausiu 
rodyklių yra Lietuvių tautos 
valia, todėl Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto pripažin
ta Lietuvos 1938 metų Konsti
tucija yra aukščiausias Lietu
vos įstatymas. 

Lygiu budu ji aiškiai stovė
jo ant Lietuvos valstybės (ir 
valdžios) kontinuiteto pagrin
do, pagal kurį dabartinę Lietu
vos valdžią teoretiškai sudaro 
paskutinės teisėtos Lietuvos 
įpėdinis. 

Kiek tai liečia santikius su 
užsieniu, LVS visuomet griež
tai laikėsi Vasario 16 dienos 
akto dvasios, kurs skelbia vi
sišką bent kurių buvusių ry
šių nutraukimą su svetimomis 
valstybėmis. LVS visuomet 
buvo tvirtai įsitikinus kad tik 
Lietuvių tautos kraujas ir jos 
nenugalima amžinoji valia bū
ti nepriklausomai gali grąžin
ti Lietuvą į nepriklausomų val
stybių šeimą, o į svetimųjų pa
galbą Lietuvos atkūrime ji žiu
rėjo kaip į labai pripuolamą ir 
nepatikimą dalyką. Prolenkiš
kas tendencijas, kaip priešin
gas Lietuvių tautos valiai ir 
jos interesams, LVS griežtai 
smerkė, o federacijų ir konfe
deracijų pasiulymus ji prisky
rė j laisvalaikio fantazijų sritį. 

SPRĘSKIME DABAR 
čia paliesti klausimai paro

do visų patriotingų Amerikos 
Lietuvių susitarimo objektą. 
Jam išgvildenti ir aiškiai su
formuluoti yra reikalingos vi
sos musų inteligentingiausios 
pajiegos. Tai betgi yra būti
nas ir šiądien jau nebeatidėlio-
jamas dalykas, jeigu Amerikos 
Lietuvių visuomenė nori pasi
rodyti kaip tautiniai, doriniai 
ir intelektualiai subrendęs vie
netas. šiądien mažiau negtt 
bent kada kitados mes galimi 
sau leisti prabangą draikyti 
musų pajiegas ar partinio fa
natizmo pasėkoje pastatyti jas 
vieną prieš kitą į bergždžią ko
vą. šiądien labiau negu bent 
kada kitados yra laikas suvar
žyti asmenines ambicijas ir 
rimtai bei nuoširdžiai pagalvo
ti apie vienybę. 

Julius Smetona. 
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$223 Aukų iš Chfcagos 
Misijos Prakalbų 

Amerikos Lietu vit§ Misijos 
iš San Francisco gryžusių de
legatų masiniame mitinge Bir
želio 10 gautos aukos $228.00 

Baltimoriečių Aukos 

Baltimore, Md., LVS 4-fy) 
skyriaus prakalbose Birželio 16 
surinktos aukos, prisiųstos L. 
V. S. seimui. Aukavo: 
Juozas Gutauskas $10.00 
Kalbėtojas, P. J. žiuris, 

Lakewood, Ohio 10.00 
Jonas Galinaitis 5.00 
Antanina Juškauskienė 5.00 
Vincas Jurgutis 5.00 
N. N. 5.00 
Pranas Spirgas 5.00 
Ant. Zinzeletas 5.00 
Jonas Lietuvnikspp. 4.00 
Emilija Dekiniefte 2.00 
Vincas įBielys 2.00 
Juozas ir Marijona 

Milunaičiai 2.00 
Stasys Janušas 2.00 
Antanas Abeciunas 1.00 
Bronius Aleknavičius 1.00 
Anastazija Buodrienė 1.00 
George Davis 1.00 
Elzbieta Glebienė 1.00 
Ant. Nemura . 1.00 
Petras P. Jaras f 1.00 
Justinas Kiškis 1.00 
Ant. Kurelaitis 1.00 
Marė Lotienė 1.00 
Ona Kakauskienė 1.00 
Felix Marti|| 1.00 
S. Mažeika £ _ 1.00 
Solomeja Pažukienė 1.00 
Ona Rekuviene <~ 1.00 
Jieva Sčiukienė 1.00 

V. Teberis 
Kazys Valatka 
Petras Vistarda 
Catherine Kved 
Smulkių aukų 

1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
3.00 

Iš LONG ISLAND, N. Y., 
Nuo vietos Lietuvių biznie

rių ir veikėjų, per Joną Spur
gą, LVS 5-to skyriaus ižd.: 
A. ir S. Augunai 5.00 
Andrius Lapė 10.00 
J. ir J. Spurgai 10.00 
Marė Danielienė 5.00 
Walter Jankus 5.00 
G. Jokūbaitis 5.00 
J. ir P. Traigis 5.00 

Los Angeles, Cal., Sky
riaus Narių Duokles 

• Los Angeles, Cal., susitveręs 
LVS skyrius prisiuntė, per sek
retorių Joną Petrauską, $26 
narių duoklių. Skyriaus val
dybos ir narių vardai seka: 
Petras Žilinskas, pirm. 2.00 
Mrs. Sophia Waitek, 

vice pirm. 
Jonas A. Petrauskas 

(senas LVS narys, 
mokėjęs anksčiau) 

Ona Gillis, iždininke 
Ona Račkus 
Chas. Lukšis 
Ronnie Pocius 
Ona Mason 
Juozas Mason 
Mrs. Mary Adrian 
Elzbieta žemgutis 
Joe žemgulis 
Mrs. Adele žeimis 
Vincent B. Archis 

Linkime naujam musų sky
riui geriausio pasisekimo* 

2.00 

2.00 
2.00 
2.00 
2.0# 
2.00 
2.0# 
2.00 
2.00 
2.0# 
2.0# 
2.00 
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D J JR V A Prisimink Nelaimingą Lietuva! 

mmimnirattimiiro 

Dienos 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktorius KARPIUS Editor 

MERDĖJIMO LAIKOTARPIS 
Potsdamas negali sužadinti mumyse naujų vilčių į 
JV/TAŽDAUG prieš savaitę laiko kreiseris Augusta su 

Prezidentu Trumanu, valstybės sekretorium Byr
nes ir kitais aukštaisiais Jungtinių Valstybių pareigoni-
mis ̂ praplaukė baltasias Dover'o uolas ir pasuko į Ant
verpeno uostą, iš kurio visa Jungtinių Valstybių delega
cija nuskrido j Potsdamą pasaulio likimo spręsti. Pa
saulio likimas betgi negali buti išspręstas j gerąją pusę 
kol gyvuoja bolševizmas. Todėl kaip mes benorėtume 
save gaivinti geresnės ateities viltimis, dabar vykstąs 
"trijų didžiųjų" susitikimas tebus tolesnis sergančios 
žrnonijo dvasios agonijos tęsimas. Nes ne bendradar
biavime su bolševikais, o santikių su jais nutraukime ir 
jų sutriuškinime gludi išeitis iš dabartinio chaoso. Iki 
tai nepadaryta bergždžios yra musų viltys ir laukimai. 

Šia prasme yra interpretuotini ir dabartinio Popie
žiaus Pijaus XII žodžiai, pasakyti jį aplankiusiai Jung
tinių Valstybių kongreso delegacijai: "Greta didžiulės 
materialinės pagalbos, Europai turi buti suteiktas sau
gumo jausmas , kurs yra netgi svarbesnis už ma
terialinę paramą turi buti laiduotas socialinio ir 
kultūrinio gyvenimo saugumas, saugumas politikoje, 
ekonomikoje ir religijoje. Be šito visas atkūrimo dar
bas tebus naujų namų ir kalėjimų statyba". 

Bet ar gali Europai buti laiduoti Jo Šventenybės 
Pijaus išskaičiuoti saugumai kol joje šeimininkauja bol
ševikai? Kiekvienas sveikos nuovokos žmogus atsakys 
kad ne. 

Kaip ifgai? 
Ir vis delta, nežiūrint į tai kad dabar vykstančio ji 

"trijų didžiųjų" konferencija, nebent ji iširtų, negali 
reikšti bendrosios padėties pagerėjimo, ji mums yra Įdo
mi kaip pirmaeilės svarbos faktorius tarptautinių san
tikių evoliucijoje. Iš jos mums turės paaiškėti, visai ar 
bent iš dalies, kiek toli eina sąjungininkų nuolaidos bol
ševikams. Ar jie "taikos labui" yra nusistatę tik tam 
tikras Europos teritorijas aįtiduoti bolševikams, ar tų 
dovanų ribų jie dar visai nėifa nusibrėžę? Ar komunis
tinei akcijai ne-komunistinėjfe Europos dalyje suvaržyti 
iie yra sukurę tam tikrą planą, ar ne? šitokie ir pana
šus klausimai neišvengiamai jturės išryškėti dabartinės 
"trijų didžiųjų" konferencijos eigoje. Žinoma,-bent ko
kie susitarimai su bolševikais geriausiu atveju tegalės 
buti laikinio, pereinamo ])obudžio, nes bolševikų tikslas 
daba)*, kaip ir anksčiau, tebėra pasaulinė komunistų re
voliucija. Šito akivaizdoje, ir sąjungininkų pastangas 
bendradarbiauti su bolševikais reikia laikyti pastango
mis užkirsti kelią bolševikų rengiamai revoliucijai. To
dėl žiūrint tolyn į ateiti, pats aktualiausias klausimas 
šiądien jau yra toks: kaip ilgai tas spyrimasis bolševikų 
pastangoms sukomuništinti visą pasaulį galės buti tęsia
mas nepajudinant ginklo? 

Kas labiau turi bijoti karo: mes ar bolševikai? 
Kiek plačiajai visuomenei prieinami daviniai rodo, są

jungininkų vadovybė tikisi kad ginklo prieš bolševi
kus visai neteks pakelti, kad viską bus galima išspręsti 
gražiuoju. Iš kitos pusės, karo su bolševikais bijote bi
joma. Teoretiškai ši baimė yra nesuprantama: jei kri
tišku momentu nebuvo bijota stoti kal'an su Vokiečiais 
ir Japonais, kodėl pernelyg bijoti karo su bolševikais? 

Stalinas Nepatenkintas 
Trumatiu 

Stalinai labai koktu .prary
ti faktas kad į tarybas su juo 
atvyko Truman, vietoje Wal
lace. Stalinas gal krapšto sau 
galvą ir mąsto kas buvo užėję 
Prez. Roosevėltui kad jis De
mokratų partijos konvencijoje 
sumanė pakeisti vice preziden
tą, ir išstūmė Wallace, Sidney 
Hillmano kandidatą, o pastate 
kitą žmogų, Trumaną. Juk 
tuo pačiu likimo lėmimu Wal
lace dabar galėjo buti Ameri
kos prezidentu, o prezidentu 
yra Truman, Stalinui visai .ne
žinomas asmuo. 

Rooseveltas siuntinėjo Wallace 
ir j Kiniją ir j Sibirą, ir Wal
lace net pasirūpino prasimo-
kinti Rusiškos kalbos, ruošda
masis tam tikram tikslui. 

Idėjos kurias Wallace piršo 
Amerikai, būdamas vice pre
zidentu, šiais rinkimais Angli
joje radikalų Ghurchillo opo
nentų buvo plačiai peršamos ir 
todėl lengvai galima suprasti 

kad Wallace būdamas preziden 
tu, dabar nuvykęs j tarybas si| 
Stalinu, butų galėjęs su juo 
susitarti prieš Churchillį ir išį 
griauti visus Britų imperijoj 
pagrindus, Stalino ir bolševi
kų naudai. 

Vienas Wallace sbjitų nevy
kęs į konferenciją, su juo bu
tų važiavę pats Hillman ir kiti 
Stalino atstovai šioje šalyje. * 

Taigi, mažu manevru Prezi-j 
dentas Roosevelt ir Demokra
tai nominuodami 1944 m. kon
vencijoje Chicago j e ir išrink4 
dami vice prez. Trumaną pasu-! 
ko šalies istoriją į kitą vagą 
negu kad šalis buvo stumte 
stumiama apie Rooseveltą su 
sitelkusių pro-sovietiškų gaiva
lų. 

t r t 

iy.;' 

ssi. ve. 

(Tęsinys Iš greito jįt*), 

ISPANIJA kviečia Amerikos 
kareivius, esančius Europoj il
gesniam laikui, apsilankyti ir 
susipažinti su Ispanija. Ispa
nijos vyriausybė apšaukta fa
šistiška, Maskvos užsispyrimu, 
ir nebuvo priimta,į San Erąn.-
cisco konferenciją. į .į 

/ / # 

JLENKŲ kariuomenė esanti 
Europoje, atmetė Maskvoj da
rytą Lenkijai valdžią, pareiškė 
ištikimybę Londono Lenkų vy
riausybei ir palakė jog sugryš 
į Lenkiją tik su ginklais ranko
se — išversti komunistų dikta
tūrą. 

yra tiesiog neįmanomas dalykas. Blaiviau galvojančių 
jų betgi yra kitokia nuomonė: bolševikų kariuomenė yra 
nebloga ir skaitlinga, bet vis dėlto nei techniniu, nei, 
tuo labiau, moraliniu požiuriu nei ištolo negali lygintis 
su šios šalies kariuomene. Faktas kad ši šalis, dar ne
panaudojus nei vieno Europinės kariuomenės kareivio, 
baigia triuškinti Japonijos nugarkaulį, yra daugiau ne
gu reikšmingas. Taigi bauginimas kad, girdi, jei ne
susitarsi su bolševikais geruoju tai teks su jais kariauti, 
tikrovėje neturėtų buti baisus nei šiai šaliai, nei Ang
lijai. Jei kam jis turėtų buti baisus tai tik bolševikams, 
kurie, pastatyti prieš milžinišką šios šalies ir Anglijos 
karo pajiegą ir iš niekur negalėdami tikėtis pagalbos, 
ne tik kariauti, bet ir rimto pasipriešinimo parodyti ne
įstengtų. 

Žinoma, Stalinas ir jo padėjėjai vistiek butų priver
sti stoti kovon, kaip buvo priverstas Hitleris, nes jam ii* 
enkavedistams išeities nėra. Perdaug Rusijoje jau yra 
Buchenwaldu, Dachau ir kitų mirties dirbtuvių.... Ta
čiau ta asmeninio saugumo diktuojama kova butų labai 
trumpalaikė, šitą, be abejo, nujaučia ir žino bolševikų 
vadai. ^ Todėl, vos pabaigę karą su Vokiečiais, jie jau 
ruošiasi naujam karui: mobilizuoja užimtų kraštų gy
ventojus, jų pramonę plėšia ir veža Rusijos gilumon, 
kad ją butų galima įkinkyti į bolševikišką karo mašiną. 

Patys bolševikai abejoja savo jiegomis 
Kad bolševikai betgi patys nepasitiki perdaug savo 

jiegomis, rodo pernykščių- metų Graikijos epizodas: kai 
Anglai nutarė nenusileisti Graikijos klausime ir sav(| 
nutarimą parėmė kariuomenės pasiuntimu į Graikiją 
(vienintelė # priemonė bolševikams įtikinti), *bolševikaiį 
kiek pašokinėję, turėjo pasiduoti. Dabar, gave antausį 
frieste, Bulgarijos vardu jie vėl kelia balsą del Make-
fdonijos. žut-but bolševikai stengiasi išlysti į Vidurže
mio jurą. Tačiau jei į jų šūkavimus Anglai atsakys nau
jų kariuomenės pasiuntimu į Graikiją ir savo laivyno 
koncentracija Aigėjos juroje, bolševikai, nieko nepešę, 
turės jiurimti. šis klausimas, kaip ir Turkijos-Dardanėą 

lių problema, neišvengiamai iškils .dabartinėje trijų di
džiųjų konferencijoje, ir jo išsprendimas ar neišspren
dimas bus geru tolesnės politikos krypties rodyklių. 

Tuo tarpu nebus pragiedrėjimo Baltijos kraštams.. 
g ALTUOS valstybių klausimo Potsdamo konferencijo

je, greičiausia, nekils, o jei jis ten ir kiltų tai negalė
tų buti kitaip kaip tik bolševikų naudai išspręstas. Bol
ševikų kariuomenei užėmus didžiusius Vokietijos plo
tus ir valdant Lenkiją, nepriklausomų tikrąja to žodžio 
prasme Baltijos valstybių negalima tikėtis. Savo lais
vę jos galės atgauti tik tada kai bolševikai bus išvaryti 
iš Europos ir kada pasaulis bus atsikratęs visų "izmų" 
įskaitant-ir bolševizmą. 

Bet miglos nesitęs amžinai * 
Taigi mums dar gal gana ilgą laiką tėks gyventi ne

žinioje ir baimingame laukime, sielojantis del nelaimin
gos musų tėvynės likimo. Šiądien mes betgi esame jau 
ne bejiegiai realiai padėti gana žymiai iš bolševikų nagų 
išsigelbėjusiai Lietuvių tautos daliai — musij pabėgė
liams ir tremtiniams patekusiems į Amerikos valdomą 
Vokietijos sritį. Jų materialinis aprūpinimas ir dvasi
nis stiprumas virsta didžaja musų pareiga. Kitos — 
didžiosios — Lietuvių tautos dalies, likusios raudonosio
se žnyplėse nei mes, nei musų pagalba pasiekti negali. 
Ją mes tegalime pavesti Apveizdos globai, kad Ji jai su
teiktų jiegų išgyventi tą baisių kančių laikotarpį. Ti
kėkime kad tas laikotarpis nebus perilgas ir kad Lietu
viai didvyriškai jį ištęsės. Šios vilties gaivinami mes, 
laisvėje esantieji, tuo didesniu pasiryžimu dirbkime mu
sų senosios tėvynės prisikėlimui. 

VILIJA 
(Vincas Kudirka—pagal Ad. Miqk.) 

Vilija musų motina upelių 
Aukso tur dugną, mėlyną veidužį. 
Širdies gražesnės, aiškesnių akelių 
Skaisti Lietuvė, kur sem' vandenužį. 

Vilija teka kvietkynais puikiausiais 
Klonyje Kauno nepasakytos grožės. 
Lietuvę kalbin žodeliais meiliausiais / 
Musų berneliai, kaip tulpės ir rožęs. 

Klonio žolynus Vilija išpeikia — 
Nemuno jieško su atida tvirta. • 
Ilgu Lietuvei — Lietuvių nereikią, 
Kęs jos širdelė svetimšaliui skirta. 

Nemuns' i glėbį Viliją pagavęs, 
Neša į erdvą, kur gelmės ir uola, 
Spaudžia širdingai .meilužį prie 
Ir marių gylyj abudu prapuola^ 

Ir tu ateivio attolinta busi, 
Vargše Lietuve, nuo gimtinės tavo 
Ir užmiršimo vilnyje pražūsi. ' 
liktai liūdnesnė/ tik be brolių savo. 

'Neklausys upė, nei širdis, sudraudžiant. 
Mergelė myli, o Vilija plaukia". 
Vilija dingsta, Nemunui beglaudžiant,. 
Mergelė bokšte ašarėles . braukia. 

Iifetnvfn apiplėštos 
Vieną kartą du bolševikai kareiviai iš

važiavo į Paabelio malūną miltų parsivež
ti. J vežimą buvo pakinkę geriausius ar
klius. Paabelio dvaras netoli miestelio, 
gal du kilometrai. Atvažiavę bolševikai 
nuėjo į dvarą pasipelnyti. Bet netoli bu
tą musų partizanų. Pastebėję bolševikus 
jie tuoj paskubino priešus pasveikinti. Bol
ševikai, arklius palikę, vos spėjo per lau
ką pabėgti. Jų draugai pradėjo iš mies
telio šaudyti, bet partizanai atėmė arklius 
ir su visu vežimu nuvažiavo į Šėtą. 

Bolševikams miestelyje tik su dideliu 
vargu galima buvo tvarkytis. Jie suorga
nizavo Pagiriečių komitetą, kurio pirmi
ninkas buvo Seniauskas. Jis buvo geras 
bolševikų šnipas, daug jiems pasidarbavo 
ir daug musų žmonių nuskriaudė. Besi
darbuodamas iš daugelio dvarų ir net ūki
ninkų atėmė gyvulius, javus ir šiaip viso
kį turtą. Komisarai, neva rodydami savo 
gerą širdį, kai kuriems sugrąžino po vie-
ną gyvulį arba šiek-tiek grudų, o didžiau
sias bandas ir visokių gerybių /Uąnsgor-
tus išsivežė Ukmergėn. 

Bedarant kratas jiems kartais ir ne
pasisekdavo. Taip, sakysime, netoli mie
stelio Kreivių kaime buvo musų partiza
nai. Bolševikai, nieko nežinodami, darė 
rekvizicijas. Partizanai kad supylė jiems 
tai du bolševikai ir guli negyvi. Kiti pa
bėgo. Paskui tame kaime buvo baisus 
tardymas, bolševikai manė kad juos už
puolė vietiniai gyventojai. Nors žmonės 
nuo to tardymo ir labai nukentėjo, bet bol
ševikai vistiek nieko nesusekė. 

Bolševiku šnipai bei provokatoriai 
Komiteto pirmininkas, kaip jau sakyį 

ta, buvo Seniauskas, ką tik gryžęs iš Ru
sijos. Sako, jis buvęs šaltkalvis. Matyti, 
jo įerokai turėta pinigų. Išsyk jis neiš
sidavė kad yra bolševikas ir maloniomis 
kalbomis įgijo žmonėse pasitikėjimą. Ta
čiau, bolševikams užėjus, pasidarė jų ko
miteto pirmininkas ir tik tuomet pasirodė 
esąs tikras bolševikų sėbras. Tik del' Se-
niausko parsidavimo iš Pagirių valsčiaus 
išvežta daugybė turto. 

Bet vieno šnipo bolševikams buvo per-
maža. Atsirado antras. Buvo tai kaž koks 
piemenukas. Matyt, buta labai gudraus 
vaiko. Jis viename kaime susirinkusiems 
vaikams ir moterims ėmė pasakoti kad 
jis ėjęs pro mūšio vietą. Bet, esą, užmir
šęs to dvaro prie kurio įvyko mušis pava
dinimą. Susiėmęs galvą neva stengiasi at-
siųrinti to dvaro pavadinimą. 

— Tai gal Žeimeliu dvaras? — sušu-
sko vaikai ir moterys. 

— O tai, taip! Ejau pro Žeimeliu dva
rą ir mačiau daug užmuštų baltųjų. Ma
čiau užmuštą ir Pagirių gyventoją.... 

Čia pasakė pavardę vieno partizano 
kuris buvo išėjęs į musų kariuomenę. 

— Mačiau ir kitus užmuštuosius, —• 
tęsė savo pasakpjimą vaikas, —- bet aš pa
vardes užmiršau. 

Ir vėl susiėmęs rankom galvą apsime
tė stengiąsis tas pavardes prisiminti. Ne
kantrios moterys ir vaikai ėmė jam saky
ti Pagirių partizanų ir kareivių pavardes 
kurie buvo išėję į kariuomenę. Kiekvie
ną pavardę pasakius, vaikas vis tvirtino: 
V O taip, taip." Tuo budu jis sužinojo pen
kių savanorių pavardes. ; 

Aš, supratęs vaiko klastą, užklausiau 
visai nežinomos pavardės. Jis tuojau pa
sakė matęs jį užmuštą. Tada mes visi su
pratom kad tas vaikas stengiasi sužinoti 
visų Pagirių savanorių bei partizanų pa
vardes. Tame mūšyje užmuštų Lietuvių 
nebuvo. 

Iš Pagirių - buvo išėję apie 20 savano
rių bei partizanų. Bolševikai, matyti, iš 
to vaiko sužinoję kai kurias pavardes, ry
tojaus dieną ėmė jieškoti jų gyvenamuose 
namuose. Pirmučiausia atėjo pas mus ir 
rado bepietaujantį musų tėvą. 

— Kur tavo sunus? — klausia tėvo. 
Tėvas parodė į mane. Jie paklausė mano 
vardp. 

—- .Ne, ne tas. iKųr Domininkas? 
— Domininkas jau keturi mętai kaip 

Šėtoj gyvena, — atsakiau aš. 
Kad šoks .bolševikai ant manęs su bi

zūnais: 
— Ką tu mėluoji!; Mes žinom kad tai 

neteisybė! . * " f 
Ir sumovė po du bizunu, kad man net 

saldu pasidarė. Turėjau nutilti. 

Pradėjo daryti kruta, Domininko dai
ktų jieškoti. Jo drabužius aš pasisavi
nau. Bet bolševikai paėmė tik kepurę ir 
už bausmę užrašė visokių grudų virš šim
to pudų. 

Pagaliau attffna įritosi] vaduot©}#! 
iPer paskutines keturias savaites bol

ševikai daug turto ir gyvulių Ukmergėn 
buvo išgabenę. Pagiriečiai laukią ir ne
gali sulaukti savųjų. Jau ir Velykos pra
ėjo. Artinasi Atvelykis, šeštadienį prieš 
Atvelykį bolševikai pradėjo kalbinti Pagi
rių mergaites į vakaruškas, kurias rytoj 
darysią. Bet merginos apie vakaruškas 
nei klausyti nenorėjo. Laukia savųjų. 

Pagaliau visi troškimai išsipildė. At
velykio rytą, dar visiems begiemant, kad 
sudavė iškarto į miestelį iš šautuvų ir pa
trankų kad nei nepastebėjau kaip iš lovos 
iškritau. Išsyk nei nemaniau kad tai mū
siškiai puola miestelį. Maniau kad šiaip 
paprastas susišaudymas. Bet, pažvelgęs 
pro langą, pamačiau kaip trys bolševikai 
nuo bombos sprogimo nuo tilto nusirito. 
Tat supratau kad į Pagirius traukia ga
linga Lietuvių kariuomenė ir kad tai mu
sų savanoriai iš visų pusių apšaudo mies
telį. Kova truko kokias penkias valandas 
ir .pasibaigė mums laimingai. Tik vienas 
savanoris raitelis gavo koją peršauti. 

Bolševikai paskutinį kartą apleido 
Pagirius. Apie 16 bolševikų buvo užmuš
ta, daugybė buvo sužeistų, o likusieji pa
teko nelaisvėn. Lietuviai paėmė gerą lo
bį: kulkosvaidžius, virtuves, gurguoles ir 
arklius. 

Antanas Vaičiūnas. 
Pagiriai. 

APDOVANOTIEJI . 
6-to pėstininkų P. K. Margio' pulko & 

kuopos eiliniai Andrius Andriušaitis ir 
Emilius Vaitas 1920 metų Rugsėjo 22 d. 
kautynėse su Lenkais ties Ochotnikais bu
vo sužeisti. Tačiau nepaliko grandinės ir 
kovėsi t(51iau. Kuopai pasitraukiant iš 
sunkios padėties, jie, būdami sužeisti, iš
nešė kulkosvaidį su šoviniais. 

Abu apdovanoti Vyties Ryžiais. 

&čio pėstininko Vytauto Didžiojo pul
ko 4 kuopos eilinis Jonas Čepulis 1920 me-
;ų Spalių 18 d. kautynėse su Lenkais ties 
Rykontais priešo sviedinio buvo sužeistas 

galvą. Tačiau, nežiūrėdamas iaizdos, 
pasiliko grandinėje ir šaudė į priešą. Kai 
kuopos vadas, aptvarstęs jam žaizdą, ma
tydamas kad jis silpnas, pasiuntė jį į tvar
stomąjį punktą, eilinis J. Čepulis nenorė
damas, bet tik klausydamas vado įsakymo, 
išėjo iš rikiuotės. 

Už narsumą eilinis Jonas Čepulis ap
dovanotas Vyties kryžium. 

(Bus daugiau) 

Kiekvienos dailės darbas yra sukur
tas iš dvasios elementų. 

Poetas supranta gamtą geriau negu 
mokslininkas. 

m: 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai Ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuj. 

«Kaina su prisiuntfmu tik $1,$0 
Reikalaukit "Dirvoje" 

G820 Superior Ave. , • Cleveland 3, Ohiiy 

Amerikos Vaikams Lietuviška,-, 

£ L E M E N T O R I  U S  
Kaina su prisiimtinu 50c. 

Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus. 
'©įrvos" Knygynas gavo naujausių, aiskfy 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — i* 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. .Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norfjp 
j j vartyti, skaityti ir mokytis. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 .Superior Ave. Cleveland J5, Ohfą f •* -M .. _ I . . « : -WMĘĮW>-' 
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KELIONE Į 
SAN FRANCISCO 

K. a KARPIUI, 
Pastabos ir Patyrimai Kelio-

^ nėje ir San Francisco. 

(Tęstoys iš pereito nr.) 

Iš LOS ANGELES į San 
Francisco traukinys eina San 
Joaquin upes slėniu. Ta upė 
subėga į Oakland Bay, prie 
San Francisco. Iš šiaurės j tą 
pačią įlanką atiteka Sacramen
to upė; Tų abiejų upių slėnis 
yra labai platus, tarp dviejų 
kalnynų, ir yra toks derlingas 
kad išmaitina visą Kaliforniją 
ir dar mums prisiunčia pačių, 
mėgiamiausių skanumynų — 
vynuogių ir vyno, oranžių, le-
monų ir kitų vaisių kurie pas 
mus neauga arba sunoksta vė
liau. Tame slėnyje gausiai au
ginama riešutai, figos, alyvos, 
ryžiai, slyvos, pyčės, obuoliai, 
kriaušės, vyšnios; taip pat au
ga visos daržovės, **miežiai, pi
lasi gausus šaltiniai aliejaus, 
randasi vario ir aukso kasyk
los; auga geri gyvuliai, ir tt. 

Tas slėnis galima sakyti yra 
Dievo dovana gretimoms val
stijoms Į rytus, kur daugiausia 
vieni kalnai ir tyrai ir žmonės 
mažai ką gali maistui Išsiau
ginti. 

GREITUOJU traukiniu tarp 
Los Angeles ir San Francisco 
422 mylių gali suvažinėti į 10 
valandų. Man teko važiuoti 16 
valandų, o yra dar kitas trau
kinis kuris važiuoja net 24 va
landas. Jis stoja kiekviename 
mieste, miestelyje ir Misijoje. 

SEKANTJ rytą po apleidimo 
Los Angeles, atsiradau San 
Francisco mieste. Tuoj vyks
tu į tą viešbutį kur įsteigta 
Amerikos Lietuvių Misijos ge
neralinis centras — Hotel Cali-
fornian — ir sutinku tik ką 
papusryčiavusius musų Misijos 
vadus Adv. Antaną Olį ir Al 
Kumskį, kurie ėjo jau pradėti 
savo darbo. Svarbiausias Mi
sijos darbas dabar buvo suren
gimas pasekmingos Misijos va
karienės žymiausiame viešbu
tyje, Mark Hopkins, ant Nob 
Kalno. Iš jų patyriau kad čia 
yra atvažiavę ir komp. Anta
nas Vanagaitis su Inž. Rudžiu 
iš Chicagos. Jie atvyko taip 
sau, įdomumo dėliai ir dalyvau
ti toje vakarienėje. 

Kitame netolimame hotelyje 
A. L. Misija turėjo pasisam-
džius kambarį kur buvo darbo 
ofisas, ir sau talkininke musų 
Misijos vadai buvo gavę vieno 
žymaus San Francisco laikraš
čio redaktoriaus žmoną, taip 
pat gabią žurnalistę. Vis tai 
priedas darbo palengvinimui ir 
padarymui jo pasekmingesniu. 

OLIS vyko į Misijos ofisą, 
o Kumskis vežėsi mane apro
dyti Pasaulinės Konferencijos 
patalpas, posėdžių sales, spau
dos kambarius, — viską tą ką 
jau aprašiau pirmuose straips
niuose. Kaip minėjau, įlipus į 
specialį busą ties musų viešbu
čiu, tik parodant savo konfe
rencijos pasus, nuvykau pir
mam įspūdžiui į Opera House 
ir apėjom viską kas buvo gali
ma ant greitųjų pamatyti. 

Iš ten skubėjom į Hotel Mark 
Hopkins, kur rytoj bus Misi
jos vakarienė. Užsikėlėm to 
hotelio pačion viršunėn, kur 
įrengta obzervacijcs bokštas— 
iŠ jo San Francisco matyt taip 
lyg kad skristum virš miesto 
lėktuvu. Neveltui vieno Chica
gos laikraščio reporteris, ku
ris nuėjo pamatyti Inž. Rudžio 
filmų darytų iš to bokšto, kai 
grvžę iš San Francisco Olis ir 
Kumskis surengė prakalbas ir 
$gs; • filinas rodė,į rašė jog San 

fcįnciscor filmuotas iš orlaivio! 

, yiSįS-musij rūpestis? šiądien 
buvo kaip rytoj pasiseks Misi
jos vakarienė įvairių šalių de
legacijų nariams ir laikrašti
ninkams kurie priims musų 
kvietimą. Atsiliepimų, atsa
kymų buvo priskaityta jau 'ar

ti 80, nors hotelis sakė jie ga
li duoti mums salę kurioje ap
tarnaus tik 75 svečių, žino
ma, pasitaiko vienas-kitas ne
ateina, todėl nebuvo jokio pa
vojaus kad turim daugiau už
sirašiusių svečių. 

Betgi, reikia pastebėti, va
karienės metu atsirado apie 
pustuzinis visai netikėtų sve
čių — San Francisco ir net 
tolimesnio Oakland Lietuvių! 

Jie paskaitė vietos laikraš
čiuose apie Lietuvių Misijos 
vakarienę ir būtinai pasistengė 
pribūti. Jie pasirūpino ir pa
aukoti pinigų Misijos tikslams. 

Apie vakarienę, apie svečius, 
apie Lietuvos filmos rodymą 
kitų šalių atstovams jau minė
jau pradžioje savo kelionės ap
rašymo. 

KAIP LIETUVIAI ištautė-
ja — ar gal netiktų sakyti iš-
tautėja, tik užmiršta savo pri
gimtą kalbą — pasirodė iš tų 
keleto Lietuvių, vyrų ir mote
rų, ateivių iš Lietuvos, kalbos. 
Jie, kaip ir daug kitų, neišmo
kę Amerikoniškos kalboss bet 
užmiršę savo, grabalioja Ang
liškai. Kalbi į juos Lietuviš
kai, jie žodį-kitą sumetę Lietu
viškai vėl sako Angliškai, bet 
prastai, tiesiog "grinoriškai". 

Geri tai žmonės, nuoširdus, 
su mumis ilgai kalbėjosi, vieni, 
trys broliai, net į svečius pas 
save vežėsi. Bet būdami pa
prastai darbo žmonės, iš Lie
tuvos atvykę su labai prasta 
pusiau Lenkiškai-Rusiškai mai
šyta kalba, dabar patekę ir il
gai išgyvenę tarp svetimų, o 
su Lietuviais retai kada susi
eidami, ne ką darys kad savo 
kalbos jau mažai moka.... 

Kiti svečiai $o vakarienės 
atsisveikinę išsiskirstė, o mu
sų Lietuviai likę su mumis šir 
dingai kalbėjosi; iš jų veidų 
ir akių tryško jų Lietuviškas 
džiaugsmas matant savo bro
lius juos taip netikėtai aplan
kiusius. 

* Jie, aiškus dalykasf ne tįp-
siog čia atvažiavo apsigyventi, 
vieni gyveno Chicagoj, kiti ki
tuose miestuose, ir pagaliau pa
siryžo pasiekti Kaliforniją. 

KADANGI INŽ. Jf. RUDIS 
buvo atsivežęs filmavimo apa 
ratą, mes pasistengėm nufil 
muo^i ir Misijos vakarienės da 
lyvius, ir konferencijos patai 
pas, ir Lietuvių delegaciją,, ir 
San Francisco katedrą su Ar
kivyskupu Mitty, ir patį mies 
tą ir dar šį-tą. Tas filmas ne 
kurios kolonijos iki dabar jau 
matė, kitos gaus progą pama 
tyti rudenį kai bus rengiam; i 
daugiau LVS ir Misijos prakal 
bų. 

OLIS ir KUMSKIS, kaip at
vykęs į San Francisco sužino
jau, kitą sekmadienį ruošėsi 
važiuoti į Los Angeles, ir klau
sia ar verta ten važiuoti. Sa
kau, būtinai turit pamatyti Los 
Angeles, ir tuoj sutarėm su
rengti jiems prakalbas toje ge
rų Lietuvių kolonijoje — an
tras Misijos delegatų prakal
bas musų atsilankymo proga. 

Skubiai parašiau laiškus sa
vo draugams Los Angeles pa
prašydamas rengti jiems pra
kalbas ir pasirūpinti aparatą* 
nes jie turėjo su savim Lietu
vos filmą, kurią parodys tenai-
tiniams Lietuviams. 

Los Angeles Lietuviai neat
sisakė antrų prakalbų rengti, 
ir kaip vėliau Olis man rašė> 
jų prakalbose (tai buvo Geg. 
27) atsilankė žymiai daugiau 
žmonių negu pirmose musų 
prakalbose; dalyvavo ir Prel* 
Macijauskas, kuris pasakė pat
riotišką kalbą greta Misijos 
ko-pirmininkų Olio ir Kums-
kio kalbų. Lukšis vedė susi
rinkimą ir parodė atvežtą fi|* 
mą. Dalyviai vėl sudėjo ke-
liasdešimts dolarių aukų Misi
jas? darbams. ; Bet ;musų visų 
ten (atsilankymas nfesibaigė • ir 
tuo — štai, kaip LVS seimo 
metu Clevelande gauta prane
šimas, Los Angeles susiorgani
zavo ir Lietuvai Vaduoti Są
jungos skyrius! 

(lus daugiau) 

BALF PIRMININKO PRANEŠIMAS Tigrą Pakinkęs Vietoje Arklio, Aria 

Rubi| Vajus Reikį# 
Tęsti ir Toliau 

Šių ifietų Liepos 31 sueina 
vieneri metai kai Bendras A-
merikos Lietuvių Fondas pri
imtas į National War Fund 
narių šeimą. Bet National War 
Fund sutiko išduoti lėšas šel
pimui ir administracijai tik 
nuo 1944 m, Spalių 1. Nuo 
BALF įsikūrimo dienos (1944 
m. Kovo 25) didžiausia finan
sinė parama buvo gauta iš se
kančių šaltinių: Am. Katalikų 
Episkopato — $5,000; SLA — 
$2,000; ALT — $250 ir smul
kesnės aukos bei mokesčiai 
buvo gauti iš musų skyrių. 

Pirmutinė šelpimo suma — 
$2,000, buvo pasiųsta 1944 m. 
Rugs. 14 į Švediją Lietuviams. 
Likusios sumos buvo panaudo
tos ofiso įrengimui, įrankiams, 
administracijai ir kelionės iš
laidoms. 

National War Fund yra pa
tvirtinęs musų Fondui $356,-
500 metinio biudžeto iki š. m. 
Rugsėjo 30. Kas trys mėne
siai tenka pristatyti National 
War Fund Biudžeto Komitetui 
ir ginti pasiulomus projektus. 
Kiekvieną mėnesį duodama Na
tional War Fund atskaitomybė 
ir patiekiama sekančio mėnesio 
biudžeto reikalavimai. BALF 
veikla yra President's War Re
lief Control Board ir National 
War Fund kontrolėje. 

Pinigais įvairiomis sumomis 
musų pašalpa iki šiol pasiekė 
Lietuvius nuo karo nukentėju
sius šiose šalyse: Pietų Ame
rikoje — $10,000; Italijoje — 
$11,000: Prancūzijoje — $35,-
000; Ispanijoje ir Portugalijo
je — $6,800; Švedijoje.— $52,-
000; Šveicarijoje — $24,200. 

Pašalpa yri siunčiama kas 
mėnesį. 

Daiktais musų pašalpa išsių
sta į tris vietas: Lietuvon — 
80,000 svarų drabužių ir batų; 
vaistų bei medicinos įrankių' 
už $19,869.24 per Russian War 
Relief. (Dar atsakymo nega
vome ar šie daiktai pasiekė 
Lietuvą). Italijon — 25,000 
svarų drabužių ir batų per 
American Relief for Italy. (Iš 
Romos gauta 'kablegramas kad 
siuntinys jau pasiekė Lietu
vius). Prancuzijon pasiųsta 
25,000 svarų drabužiu ir batų 
per American Relief for Fran
ce. Dabar rūpinamasi išsiųsti 
atitinkama kieki drabužių šve-
dijon ir švencarijon. 

RUDENS VAJUS 
Kadangi esame nariais Na

tional War Fund ir iš jų gau
name visas lėšas Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo reika
lams, mums jau dabar būtina 
stipriai ir gerai susiorganizuo
ti National War Fund rudens 
vajui, kuris prasidės Spalių m. 
Visų musų pareiga stipriai pa
sidarbuoti kad kiekviename 
mieste ir miestelyje kur tik 
yra bent vienas organizuotas 
Lietuvių vienetas, Lietuvos 
draugus įtrauktų į Vajaus Ko
mitetus ir įneštų savo pagal
bos indėlį. Kai norime para
mos iš kitų neužmirškime pa
tys buti pirmutiniai didžiame 
National War Fund talkos dar
be. 

Lietuvių šelpimo problema 
nepaprastai padidėjo karui Eu
ropoje užsibaigus. Prieš akis 
yra didelis darbas — drabu
žių, įvairių daiktų ir konser
vuoto maisto rinkimas. Prisi
laikydami griežtai President's 
War Relief Control Board tai-
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TAI LIETAUS 
Liepos 14, Clevelande per i&» 

tisą dieną, virš 13 valandų Ii? 
jo, ir prilijo tiek kiek papras
tai Liepos mėnesį prilyja peš 
dvi savaites. 
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* ALENDORIAI 
946 METAMS 

i 

šis vaizdas yra iš Kalifornijos, kur vienas ūkės savinin
kas pakinkęs prijaukintą tigrą aria daržą. Tigrai yra patys 
primityviausi gyvunai-žvėrys. 

Šie Japonai Nenori Daugiau Kariauti 

syklių, mes nesiėmėm jokio 
žygio kurs neturėtų valdžios 
pritarimo. Drabužių vajus pri
valo eiti nuolat, ir reikalinga 
musų visuomenės parama. 

Baigdamas šį, pranešimą no
riu iš širdies kreiptis į Ame
rikiečius - Lietuvius: Jauskime 
tą nepaprastą atsakomybę ku
ri šiądien yra mums patekus. 
Į mus atkreiptos tūkstančių 
Lietuvių suvargintos rankos, 
ašarom ir krauju patvinusios 
akys ir iškankintos širdys. Su-
glauskime savo gretas ir dirb
kime musų kenčančių brolių-
sesučių gerovei. • 

Kun.-Dr. J. B. Končius 
BALF Pirmininkas. 

! •MISSISSIPPI upės aukštu
tinėje dalyje pernai virš 5,900 
komercinių žuvautojų pagavo 
viso 14,460,000 svarų žuvies, 
kurios vertė sieke $1,073,200. 

KALENDORIUS No. 124—Le Luze 
su paveikslais, kaina $12.50 už 100 

su prisiuntimu) 
KALENDORIUS No. 112--De Lux® 
kaina $15.50 už 100 su prishlrftifliU. 
KALENDORIUS No. 118 —mažas 
del siuntimo laiškuose, $7.50. už 100. 

Pinigus siųskit su užsakymu. 

LITHUANIAN ART 
CALENDAR CO. 

619 East 128th Street 
Cleveland 8, Ohie 

t —i 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

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

Telef.: MAin 1773. 
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| / Nikodemas A. Wilkelis ] 
s Laisnuotas Laidotuviu Direktoriui § 
5 IR BALZAMUOTOJAS 
3 .. , . 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokam®! 
SS ' * = Naujoj, moderniniai įrengtoj rtuosavioj vietoj Į 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
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Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

MAY CO'S h' 

PATOGIAI 
VĖSIAME 
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Šie Japorai nutarė daugiau nekariauti, ir nebijodami kad 

Amerikiečiai juos nužudys, sutiko pasiduoti nelaisvėn. Jie 
nešini savo rubus brenda prie Amerikiečių laivo, kuris juos ir 
paėmė. Jie atsinešė visas savo reikmenis ant galvos. 
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Kaip Išrodo Japonų Leidžiami į U. S. Balionai 

FA&-34 ft.1 
IN DIAMETER 

rmz\ 
FLASH 
BOMB T© 
DESTROY 
BAG 
AFTER 
DESCENT 

MECHANISM WHICH 
RELEASES 
BALLAST BAGS 
AND BOMBSJH 
S E Q U E N C E  

BALLOON {S 
MECHANICAL 

BRAIN" 

. i.. 

BOMB WHICH 
DESTROYS 
WHOLE DEVICE PRITAIKOMI 

OH COMTACT 
WITH GROUND 

I  
Stylius by "Ann Marie" 

INCENDIARY! 
BOMB 

Plono gabardine slaicks ::>u 
nustatomu juosmeniu kuris 
fjąlima pndaryt puse mieros 
m&įeshiu &r didesniu. Juo 

rudęs ar n&vy, mieroo 
12 Iki '20. 

Telefonu užsakymai Išpildomi 
Šaukit CHerry 3000 

w ' 4,! I -M l $ ' * / <7 

100 ; VILNOS 

ANTĮ 
PERSONNEL 
B0 H S 

Ar+is^o įsivaizduotas piešinys baliono, su bombomii, ir 
|u visais mechaniškais prietaisais, kokius Japonai leidžia pa-
v§ju Amerikos linkui, bombardavimui aiog šalies, j Ąpie tokiu 
balionu pasiekifcią Amerikos vakarų dalies" yra žmii 
- . . _ . , . . - J • • i "* 
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Hpšiose Puikiose Spalvogįti 

Grynos vilnos jumbo-meggti 
sweatwiai brylių 
kų,- aqua, fuschia, maizę ir 
oranžines spalvos su baltu. 
M«&,.. vidutiniai ir dideli. 

Telefonu užsakymai Išpildopi "f,! 
šauĮrit CHerry 30QQ . t 
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uanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Kiek Did. Clevelando 
* JLietuvių Tarnauja 
lt Kariuomenėje * 

Beisbolininkas 

Tas klausimas girdisi visur 
kur tik Lietuviai sueina: vieni 
spėja tiek, kiti tiek; sako tos 
šeimos išėję tiek, anos tiek, o 
per visą Clevelandą bus tiek 
ir tiek šimtų. 

American Lithuanian War 
Activity Komitetas tūlas lai
kas atgal įsteigė knygą regis
travimui vardų visų Lietuvių 
kareivių Clevelande, ir jau tu
ri toje knygoje suvirs 400 var
dų įrašyta. 

Daugelis tėvų arba gimines 
musų •kareivių dar nėra prida
vę savo karių vardų šiam ko
mitetui. Jie gal pridavė var
dus kur kitur, bet mes iš kitų 
surašų neimam vardų, reikia 
priduoti American Lithuanian 
War Activity Komiteto nariui, 
arba prisiųsti paštu, George C. 
.Venslovui, 1267 E. 82nd St., 
Cleveland 3, Ohio. Galima pa
duoti telefonu CEdar 4565. 

Su4 šiuo numeriu pradėsime 
skelbti \rardus tų karių kuriuos 
turim užregistravę šioje kny
goje; vardai bus skelbiami 
taip kaip buvo mums priduoti, 
ir nekurios pavardės neskam
bės Lietuviškai, nes tuli jas 
turi suamerikonizavę. 

Jei jusų sunaus arba duk
ters vardo šiame laikraštyje 
riebus, praneškite Venslovui 
apie tai. 

Clevelandiečiai Lietuviai mi-
litarinėje tarnyboje: 

Adomaitis Pranas, 
Akelis Jonas, 
Alelauskas Keistutis, 
Andrus Andrejus; 
Augustine Albertas, 
Aluska Pranas, 
Armalavice Juozas, 
Abeck Pilipas, 
Bluy Mykolas, 
Blazunas Pranas, 
Bakaitis Pranas, 
Bennis Edwardas, 
Bennis Alex, 
Bennis Albinas, 
Barber Walter, 
Barber Vincas, 
Belskis Petras, 
Baronas Stasis, 
Baronas Albert, 
Bush Albin, 
Bush Kazis, 
Bogas Juozas, 
Botiris Jurgis, 
Brazis Vincas, 
Brazis Beilis, 
Brazis Jurgis, 
Balutis Juozas, 
Bindokas Albert, 
Bindokas Pranas, 
Brass Jonas, 
Baltrukonis Vincas, 
Bitker Albert, 
Bitker Jonas, 
Brazauskas Juozas, 
Bakaitis Antanas, 
Bellat J. S. 
Bumbulis Antanas, 
Bindokas Kazis, 
Bindokas Jurgis, 
Bindokas Albert, 
Bagdonas Jonas, 
Bagdonas Juozas, 
Balukin Chester, 
Balevice Stasis, 
Batulevice Alphonsas, 
Batulęvice Kazis, 
Batulevice Harvey, 
Brackshaw Pilipas, 
Bates Henrikas, 
Bates Viktoras, 
Borris Edvardas, 
Borris Vincas, 
Blaskevicius Algirdas, 
Cicėnas Edvardas, 
Cicėnas Antanas, 
Charnauskas Richard, 
Climka Kasparas, 
Cizinauskas Albertas, 
Cipliauskas Antanas, 
Cerauka Leo, 
Ohapas Pranas; 
Carcv Martinas, 
Carcy Francis 
Ohapas Pranas, 
Dumčius Antanas, 
Dumčius Alfonsas, 
Dumčius Antanas, 
Danevich Jonas, 
Draugeli Antanas, 
Debesis Vincas, 
Davis Kazis, 
Dabravalskis Juozas, 
Dauper Albertas, 
Drosin Povilas, 
Damukaitis Antanas, 
Daniunas Edvardas, 
Daniunas Jonas, 
Didzeriekis Jonas, 
Dagilis Chester, 

• ©odam Pranas, 
,(Bus daugiau), 

V 

ŠTAI KAIP ATSITIKO 

Clevelando Indijonų beisbolo 
gaudytojas, Frank Hayes, pa
darė rekordą savo profesijoje 
padarydamas 218 išėjimų pa
eiliui, nei karto nepraleisda
mas savo eilės visame savo 
lošime. 

LANKĖSI PITTSBURGHE 
Alekas Banys buvo nuvažia

vęs į Pittsburgh, Pa., savais 
reikalais. Ta proga jis nusi
vežė ir praplatino ten Pulk. J. 
Petruičio knygų, "Lithuania 
Under the Sickle and Ham
mer". Aplankė nekuriuos ži* 
nonius gerus Lietuvius ir Lie
tuviškas Įstaigas. 

Dėkoja tiems kurie jį nuo
širdžiai priėmė. 

GIMIMAI Ohio valstijoj pa
kilo 1944 metų bėgyje, kaip 
praneša valstijos sveikatos de-
partmentas. 

Pernai visoje valstijoje už
registruota 132,531 gimimas, 
kas išeina p° 18.9 nuo 1,000 
gyventojų. 1913 metais gimi
mų išpuolė po 10.5. 

Naujagimių kūdikių 1944 m. 
mirė 5,136, 1943 metais mirė 
5,624 kūdikių po gimimo. 

SUDEGINO KŪDIKĮ 
Liepos 17 suimta tula Mary 

Grassi, 21 m. mergina, nuo W. 
33rd st., kuri pagimdžius kū
diki, norėdama paslėpti savo 
nelaimę nuo namiškių, greitai 
nunešė kūdikį į skiepą ir Įki
šus į pečių, pakūrė. Ji laiko
ma miesto ligoninėje kalinių 
skyriuje, laukia nuosprendžio 
ir apkaltinimo. 

Geri Dirvos rėmėjai, Ona ir 
Juozas Ramanauskai, apsivedė 
prie Kun. Halaburdos, senojoje 
j$v. Jurgio bažnyčioje, Lapkri
čio 14, 1911 metais. Dabar, 
tam tikrų priežasčių delei, pri
reikė jiems vedybų dokumentų, 
bėga į šv. Jurgio kleboniją, bė
ra į vyskupo kanceliariją, bė
ga j miesto laisnų biurą—nie-

i kur apie savo vedybas doku-
• menti; neranda! Prisiėjo iš-
naujo atlikti vedybų įrekorda-
vimą, ką ir padarė Liepos 17, 
ir juokaudami pasakė, "dabar 
jaučiamės kaip šviežiai apsive
dę...." Tais laikais, mat, įs
tatymai nevaržė vedybų bei 
krikštų ar gimimų registraci
jos tai kunigas užsirašęs ar ne-
ilžsirašęs ant kokio popierėlio 
taip ir paliko formaliai neįre-
kordavęs parapijos knygose. 

Ramanauskai, išaugino šešis 
vaikus, du sunai tarnauja Dė
dei Šamui, dvi dukterys ištekė
jusios, dvi dar gyvena prie tė
vų. šios dukterys, Josephine 
ir Lillian, dabar baigė savo 
atostogas ir gryžo vėl prie sa
vo darbų. 

Visi Ramanauskų valkai ge
rai pramokyti ir gražiai išauk
lėti. 

Sunus Antanas Ramanaus
kas yra Petty Officer l/c tor
pedo man. šiomis dienomis 
tėvai laukia Antano parvyks
iant paviešėti, nematė jo nuo 
pat karo pradžios. 

Staff Sgt. Juozas Ramanau
skas-^ tarnauja Air Corps. 

Ona ir Juozas Ramanauskai 
užpirko aukštasias mišias už 
savo sunus ir kitus karius Me
dina, Ohio, bažnyčioje, šešta
dienį, Liepos 28. Ramanaus
kai kitados ten gyveno. 

Abu jų sunai iki šiol išlikę 
sveiki ir nesužeisti. 

Pats tėvas, Juozas Ramanau
skas, kuris dirba 25 metai prie 
City Transit System, šiomis 
dienomis gauna atostogas. 

Ona Ramanauskienė, greta 
savo biznio, popieriavimo kam
bariu, turi laiko paplatinti Dir
vą tarp vietinių ir tarp Akro-
niečių. 

Ramanauskai prašo Akronie-
čius Bakalus atsiliepti ir pra
nešti kokias žinias turi apie 
savo sunų Antaną. Rep. 

SUDEGS LAIVAS 

SUGAVO 
Prie Deerfield, Ohio, OPA 

investigatoriai sugavo ūkinin
ką Floyd Hykes, kuris parda
vinėjo vištas po $1 svarui, tris 
kartus tiek negu OPA leidžia. 
Jis tapo areštuotas po to kai 
OPA tyrinėtojas nupirko iš jo 
855 vištas už $1,068. Tas viš
tų biznierius yra seniau sėdė
jęs kalėjime už kitus nusikal
timus. 

What Fate for Lithuanian Refugees and Deportees? 
* 

PALEIS DARBININKUS 
Jack & Heinz, Inc., pranešė 

jog paleis iš savo dirbtuvių 
ap,ie 2,000 darbininkų, iš visų 
8,600 dirbančių tai kompanijai, 
pradedant šiuo penktadieniu, 
del valdžios sulaikymo karo 
kontraktų. 

Paleista bus pirmiausia tie 
kurie buvo paimti į darbus 
1945 ir 1944 metais. Darbi
ninkams pataria jieškotis dar
bo kitur. 

Visi Jack & Heinz darbinin
kai dar gavo po dvi savaites 
atostogų su užmokesčiu. 

Didžiųjų Ežerų pasivažinėji
mo laivas Hamonic, su 225 pa-
sažierių važiavusių ežerais pa
sivažinėjimui, Liepos 17 užsi
degė uoste Point Edward, On-
trio, Kanadoje. Laimė kad ne
ištiko baisesnės tragedijos, ke
leiviai iš stovinčio laivo iššoki-
nėjo, nors daug. susižeidė, bet 
žuvusių bent tuo tarpu sako 
nežinoma. 

Tarp pasažierių buvo 25 iš 
Clevelando. 

Laivas užsidegė nuo gaisro 
kilusio pačioje piiestotėje. 

LAIŠKAS NUO BROLIO 
Marė Kundrotienė, 5815 Lu

ther ave., gavo laišką nuo ša
bo brolio, Dr. Juliaus, kuris 
pabėgo iš Lietuvos nuo bolše
vikų, kad jis yra gyvas ir svei
kas. Praneša kad jų motina, 
Elzbieta, po tėvais Paškevičiū
tė, mirė. 

ši žinia patiekiame kitiems 
giminėms Amerikoje, kurie su
sirūpinę paminėtų asmenų liki
mu. 

PARSIDUODA NAMAS 
NEFF RD.t arti Lake Shore Blvd. 

netoli Katalikiškos bažnyčios, 5 
metų senumo puikus 6 kamb. mū
rinis namas, dideli kambariai, di
delis lotas; namas air-condinioned; 
gaso šiluma, insuliuotas, didelis pa
silinksminimo kambaris; vario ry-
nos: geros rūšies namas visais at
žvilgiais. (28) 

ED F. KOVAC REALTY 
960 E. Į85TH ST. - KE. 503P 

Antradieniais Plauks Į 
Leamington, Kanadą 
The Island-'Bay Steamship Line 

vedėjai praneša kad jų operuoja
mas garlaivis S. S. Alabama pra
dės vežioti antradieniais j Leaming
ton, Kanada, pradedant Liepos 24. 
Tas daroma del to kad Leaming-
tone tą dieną atdara krautuvės ir 
galima nusipirkti reikmenų. Žmo
nės mėgsta nuvažiuoti į Kanadą ir 
pasižvalgyti tenaitinėse krautuvėse, 
sako William Wingate, linijos ge
neralinis vedėjas. Sekmadienio va
žiavimai į Leamington taip pat 
mėgiami ir tas bus palaikoma po 
senovei. 

Kitomis dienomis, S. S. Alabama 
atliks keliones j Put-In-Bay ir va
karais "moonlight ridies", išskyrus 
sekmadienį ir antradieni. Laivas 
išplaukia nuo E. 9th St. pier kas 
rytą 9:00 valandą. 

Field Office 
Phone IV. 0464 

Slllin Office 
YE. 2388 

JOHN STEPONAITIS 
Residence 

Oeraldine Avenue 
Richmond Heights, Ohio 

Real Estate Agentas 
Atstovauja 

The JOS. A. HUBER Co. 
REALTORS / 

1306 Center Rd. Cleve. Hgts 
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Lithuania is now living un
der the third foreign occupa
tion to be forced upon her 
since the beginning of the sec
ond World War. Each of these 
occupations has resulted in 
the uprooting of thousands of 
Lithuanians from their home
land. 

On January 10, 1941, Soviet 
Russia signed an agreement 
with Germany concerning the 
'repatriation' of Germans from 
Soviet-occupied Lithuania. Un
der that agreement 52,600 
persons of allegedly German 
origin were transfered from 
Lithuania into Germany. Of
ficial German sources had nev
er claimed the existence of 
more than 30,000 persons of 
German origin in Lithuania. 
Actually, more than half of 
the "repatriates" were persons 
of pure Lithuanian stock who 
sought by this means to escape 
the Bolshevik terror. 

Tens of thousands of Lith
uanians were deported to Asia
tic Russia by the Russians in 
1940-41. Up to the present, 
the Soviets have not allowed 
any organized assistance to be 
extended to those deportees by 
Lithuanian charity or religious 
groups in the United States, 
or by any international organi
zation. It is presumed that 
most of the deportees have al
ready perished in the Siberian 
wastelands. 

German occupation 
The three-year German oc

cupation (1941-44) resulted to 
a particularly great extent in 
the displacement and annihila
tion of Lithuania's population. 
The Germans forcibly mobilized 
Lithuanian youth into their 
armed forces, and recruited 
them for slave labor in Ger
many. The number of persons 
rounded up for ' slave labor 
alone exceeded 100,000. Due 
to the Germans' barbarous ex
termination policies, only about 
3.0 percent of Lithuania's Jews 
survived. 

When in the summer of 1944 
Soviet troops again approached 
Lithuania's borders, the Ger
mans intensified their policy 
of forced evacuation. At the 
same time, large numbers of 
Lithuanians, fearing the much-
dreaded Soviet political police 
(NKVD), sought to leave Lith
uania and to escape abroad. 
The only path open to the ma
jority was escape to Germany, 
where slave labor and starva
tion awaited them. Other at
tempted the oerilous journey 
to Sweden. However, since 
both the Germans and the Rus
sians did all they could to pre
vent the escape of refugees to 
Sweden, even shooting at the 
boats and sinking them, many 
perished on the way, and only 
about three hundred persons 
were sucessful in reaching 
Swedish shores. 

These refugees are termed 
"enemies of the people" or 
"fascists" by the Soviets sim
ply because they stand for an 
independent and 'truly demo
cratic Lithuania., and cannot 
endure a totalitarian order, 

Swedish press dispatches in
dicate that Soviet officials are 
trying to induce Lithuanian re
fugees in Sweden to return to 
Lithuania. So far not a single 
one has shown any desire to 
do so, so long as the Soviets 
remain in occupation. 

There are also several hun
dred such refugees in France. 
Ominous news from that coun
try indicates that some Lith
uanian refugees there were 
t u r n e d  o v e r  t o  t h e  S o v i e t  
authorities against their will 
and are being deported to Si
beria or "repatriated" to Lith
uania where reprisals, if not 
liquidation, await them. 

Desperate situation 
The plight of the hundreds 

of thousands of Lithuanians 
in Germany is desperate. No 
evact figures are available, but 
it is estimated that about three 
hundred thousand Lithuanian 
refugees and evacuees were in 
Germany at the time of her 
collapse. 

What will happen to those 
people, especially those in areas 
wader the Soviet occupation? 

It is said that Soviet officials 
are rounding up all such Lith
uanians as "Soviet citizens" 
and sending them eastward. 
It is reported that about fifty 
thousand were rounded up in 
E a s t  P r u s s i a .  T h e r e  a r e  
grounds for fears that many 
innocent people will be labeled 
"pro-Nazis" and doomed to 
liquidation. 

It is to be hoped that the 
Lithuanian citizenship of Lith
uanians in areas under Ameri
can-British occupation will be 
honored ant that 'repatriation' 
against their will to Soviet-oc
cupied Lithuania will not take 
place. 

A Lithuanian Citizens' As
sociation has been formed in 
Wuerzberg, Germany, to as
sist Allied commanders in car
ing properly for all Lithuan
ians who are the unfortunate 
victims of Nazi war and ag
gression. 

It is reported that 83,000 
Lithuanians were recently de
ported from the eastern re
gions of Lithuania to the So
viet Union for slave labor. The 
tragic situation of Lithuanian 
deportees and refugees is caus
ing the greatest uneasiness, 
not only to those directly con
cerned, but also among Lith
uanian-Americans in the U-
nited States who fear for rela
tives and friends. 

The heavy fog of uncertain
ty which covers the future of 
Lithuanian refugees and de
portees was lifted to some ex
tent when, in the middle of 
May, 1945, the United States 

AMERICAN HEP°ES 
by JULIAN OLLENDORFF. 

TO 

w, Bonds are appreciated 
when used to put machine guns into 

_... the hands of such heroes as Pfc. David 
D a i l y ,  U. S. Infantry, of Richmond, Texas. When the forward motion of 
two platoons was halted in a Pacific island attack, he stood up, drajr,*J ao 
ammunition belt over his shoulder and opened fire from his hip, graying 
enemy pillboxes. His action permitted fellow fighters to withdraw f"fely. 
He was cited for heroic action. Buy War Bonds. u. s. 'treasury btj&imeni 

Department of State notified 
the Lithuanian Legation that 
American authorities adhere 
in principle to the policy that 
no person unwilling to return 
to Lithuania for political, reli
gious, or racial reasons shall 
be repatriated. , All persons 
who have been displaced as a 
result of this war will be cared 
for by Allied organizations un
til the final settlement.. 

Dabarr ,̂ 

Antradienio Plaixfumai 
i CANADA 

PUIKIU LAIVU 

S. S. "ALABAMA 
Publikos reikalavimai važiavimų į 
Leamington, Canada . . . savaitei® 
dienomis kuomet krautuvės atdaros, 
privedė mus padaryti šią kelionę. 
Dabar puikiu laivu S. S. Alabama 
važiuosit j Kanadą kas Antradieną. 
galėsit ten pabūti 2'/i valandas.— 
Kplaukia Ę. 9th St. pier 9:00 ryto 
Gryžta 9:30 vakare. Į abi pusi $4.00 
Sekmad. kelionė į Kanadą taipgi. 
Put-In-Bay plaukimai kitomis die
nomis. Tikietas $2.50. 
Moonlight rides vakarais (8:30 v.) 

išskvrus Anira<l. V FU'luriailit'nio. 
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ISLANDS-BAY SjFEfc^SHip l,INE 
Union Commerce Buildtftg.. '•  •_ Xleveiqrid Phoiie-MAiZS^ 

JttSU MONCRIEF Pardavėjas 
Turi G a t a v u  T i k r n j Ų  MONCRIEF 

Taisymo Daliy 

THE HENRY FURNACE CO.,  MEDINA, O.  

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

Pilniausias Pasirinkimas «— Visokiausios 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
DĖVĖJAMI REIKMENYS - KELNĖS 

SPORTINIAI PARIDALAI 
Vėliausių madų ir pavidalų. 
% 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto O QC iki CA 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų. 

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to Duodam ir Iškeičiam EAG-LE STAMPS 

DELX.A C. JAKTTBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

JONAS G. 
POL.TEE! 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojaą 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai* 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

MĖSA - Šviežia-Rukyta 
Rūšis labai gardi-minkštutė 
Kaina nesiekia lubų-žemutė 

Lietuvis savininkas 

DUGAN'S MARKET 
16135 St. Clair Avenue 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti 

Atdara nedeldieniaiS. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

^ 1  • i i^/ 

S U P E R I O R -  ^  
R U S S E L L  I N N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kit* miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbsi 

Savininkes * 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesniaP 
"Arielkėle šiltesnč* 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS* 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenut 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFPE1 OHK) 

-tjt . .  .t.  
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