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AMERIKON, sakoma, atvyto j 

ksią Vyriausio Lietuvos Išlai- ~7° — 
svinimo Komiteto penki at
stovai: Kun. M. Krupavičius, 
Agr. B. Gaidžiunas, M. Avie-

( tČnaitė, K. Bielinįs ir A. Value
less. Aistovai parinkti iš vi
ki Lietuvos partijų. Tauti
ninkus atstovaus v Balys Gai
žiūnas. 

čia atvykus, delegacija ras 
Amerikos katalikus griežtai 
nusitarusius neįtraukti kovon 
Už Lietuvos laisvę visų patrio
tinių pajiegų. Vieningos Lie
tuvos atstovai ras nevieningą 
'Amerikos Lietuviją. 

BULGARIJOJE buvo kesin-
tasi pravesti "rinkimus" pana
šius tiems kokius Maskva pra
vedė Lietuvoje 1940 metais. 

Amerika ir Anglija užpro
testavo prieš tai — ir Maskva 
liovėsi savo planą vykdžius. 

Rinkimai busią tikresni ir 
demokratiškesni. 

Iš šito įvykio Lietuvis gali 
pasisemti vilties kad Amerikos 
balso Maskva butų priversta 
paklausyti jei jis butų rimtai 
tartas Pabaltijo tautų likimą 
sprendžiant. Amerikos Lietu
viai privalo rūpintis kad šis 
balsas butų tartas. Gaila kad 
Amerikos Lietuviai nevieningi. 

• ' 
VIENUOLIKTA valanda mu

ša. Jei iki Taikos konferenci
jos Amerikos Lietuviai ir pa
bėgusios Lietuvos atstovai ne
gaus Amerikoje ir Anglijoje 
stiprios paramos savo nepri
klausomybės reikalams Pabat-
tijyje, Lietuva lika neribotam 
laikui Sovietų Sąjungos replė
se. 

NE VISI Amerikos Lietuvių 
katalikų vadai politiniai žlibi. 
Į daugelį pasiūlymų Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai ir Amerikos 
Lietuvių Tarybai bendrai vei
kti, Sandara atsakydavo: Ne
galima, nes .anie mus "šmei
žia". 

Kaip žemai politiniai nukri
to Šliupo, Drangelio, Sirvydo ir 
kitų organizuota partija — 
Amerikos Lietuvių Tautinė 
Sandara! Viską sprendžia pa
gal "šmeižtą": jei Sandaros 
redaktoriaus nešmeižia tai ir 
Paleckis geras, jei "šmeižia" 
(kritikuoja kur reikia ir kada 
reikia) tai ir Basanavičius nie
kai! 

PABĖGUSIOS Lietuvos žmo
nos, nei rudos; niekas nevaržo 
pradeda gauti Amerikos Lietu
vių laikraščius. Ir pirmiausia 
kas jiems | akis metasi tai 
mūsų žodžio laisvė. Vienas sa
ko: 

"Jokios cenzūros, nei raudo
nos, nei rudo;s nielkas nevaržo 
Čia minties, neverčia slėptis, 
gudrauti, meluoti, pataikauti." 

Mes Amerikiečiai su šia žo
džio laisve apsipratę, bet mu-
ių broliai tuojau tą kaip švie
žią orą pastebi, nes jie laisvės 
per 6 metus neturėjo. 

Tai brangi laisvė, ir pasau
lyje tol nebus pastovios taikos 
kol ši demokratinė laisvės ne
bus gyvenimo faktas visur — 
ypatingai Maskvoje. 

• 
AMERIKOS Lietuvių Tary

bos atstovai lankėsi Washing-
tone teirautis ten Lietuvos lai 

. gvės likimo klausimu. Gaila 
*ad jie teiravosi suskaldytu 
įalsu, bet visgi, tai buvo rei
kalinga paklausa.' 

Nejau Amerika išsižadės At
lanto Čarterio vien dėlto kad 
Rusija jo principų išsižadėjo? 

Amerikos Lietuviai netru
kus patirs Amerikos atsineši-
jną į Lietuvos klausimą. 
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Karo JicM 
Japonų Notą Gavus Japonai Nerodo Pasipriešinimo 

vo Mėtą Japonija 
Jiedu Dalyvauja Japonijos Užemime 

Max Grassli, kairėje, Švei
carijos ministras Washington 
ne, per kurį ėjo Japonijos ka
ro baigimo sutikimas, parodo
ma sveikinasi su Valstybės Se
kretorium Byrnes, kuriam bu; 
vo pridavęs Japonų oficiali su
tikimą, gautą per Šveicariją. 

TRUMAN UŽ LAI
KYMĄ ARMIJOS 

Press. Truman reikalau
ja kad Kongresas palaiky
tų ėmimą į kariuomenę vy
rų tarp 18 ir 25 metų am
žiaus, persergėdamas kad 
Tolimų Rytų (Azijos) j*a-
dėtis apima daug pavojų. 

Jis persergėjo Kongresą 
neskubėti paskelbti baigi-
mąsi karo stovio, nes tas 
žalingai atsileptų j visą 
reikalą. Greta pavojų Pa-
cifike, prezidentas sako, ir 
karo nualinta Europa su
siduria su sunkia žiema ir 
stoka maisto, kuro ir rūbų. 
Tose dalyse musų okupaci
nes jiegas reikalinga laiky
ti ir toliau, sako Truman. 

DeGAULLE SU TRU-
MANU SUSITARĖ 

Prez. Truman ir Gen. 
DeGaulle, po pas toro jo at
silankymo Washin g t o n e, 
patiekė bendrą pranešimą 
kad jie pasiekė pagrindi
nio susipratimo ir susita
rimų pokarinio pasaulio 
atstatymo klausimuose. 

Gen. DeGaulle, Prancū
zijos laikinos vyriausybės 
prezidentas, aplankė Prez. 
Roosevelto kapą, padėjo 
ant jo vainiką, ir aplankęs 
kelis kitus Amerikos mies
tus išvyko j Kanadą. 

Gen. MacArthur'o vado
vaujamos Amerikos karo 
jiegos pradėjo 'įplaukti į 
Japoniją laivais ir atskris
ti lėktuvai Rugpjučio 30, 
6-tą valandą ryto, ir užim
ti plačias sritis sostinė© 
Tokyo ribose, 

Pats Gen. MacArthur at
skrido lėktuvu kuris nešio
ja pavadinimą 'Bataan"— 
tos vietos kurioje Ameri
kiečiai buvo sumušti Filipi
nų salose ir iš kur pasiša
lindamas Gen. MacArthur 
pareiškė, "Mes vėl čia su-
gryšim". . 

Didelės Amerikiečių jie
gos išsipildamos Japonijo
je atvyko formaliai perim
ti Japoniją, okupuoti ją ir 
padaryti savo pavaldine. 

Japonų formalis pasida
vimas bus atliktas ant U. 
S. karo laivo Missouri, ku
ris Įplaukė j Tokyo įlanką. 
Japonų aukštieji karo va
dai pribus ten nusižeminę, 
nugalėti, formaliam atida
vimui savo ginklų ir .atli
kimui formalumų kokie su 
tuo rišasi. < , 

Tuo tarpu, Amerikos oro 
kariuomenė skrenda iš Oki-
nava salos, užpildydama 
Japonijos plotus; iš laivų 
išlipa marinai ir kariuome
nė, ir Japonai nuginkluo
jami. 

Karo laivyno bazė prie 
Tokyo pasidavė pirmiausia 
atplaukusiam Adm. Car
ney. Japonai niekur jokio 
pasipriešinimo nerodo. Ja-
panų išlipimo vietose veik 
ir nematyt, randama jų tik 
po keliasdešimts, tvarkos 
palaikymui. 

Šis formalis Japonijos 
užėmimas atliekama sulyg 
plano kurį Gen. MacArthur 
su kitais karo vadais pa-
tvark prieš kelioliką die
nų atvykusiems į Manila 
Japonijos pasiuntiniams. 

Su Gen. MačArthuru ir 
kitais aukštaisiais Ameri
kos karo vadais Japonų 
nugalėjimo ir pasidavimo 
formalumuose dalyvauja ir 
Gen. Wainwright, Corre-
gidoro gynėjas, kurį Japo
nai su didele kariuomene 
paėmė nelaisvėn, Filipinų 

Amerikos valdžia ėmėsi 
griežto nusistatymo prieš 
Argentiną: pareikalavo pa
šalinti diktatorių preziden
tą Farrell. 

Bolivijoje, Pietų Ameri
koj, traukinio nelaimėj už
mušta 18 pasažierių, trau
kiniui nuvirtus nuobėgių. 

Maskvoj pasirašyta su
tartis su pačios Maskvos 
bernais Lenkų neva vyriau
sybe, kuri atidavė veik pu
sę senos Lenkijos žemių 
Rusijai, o sutiko paimti di
deles dalis Vokiečių valsty
bės žemių. Tu$ budu Len
kija grūdama į Vokiečių 
nasrus, ir turės visada ti
kėtis kad Maskva ją užtar
tų. 

salas okupuojant karo pra
džioje. 
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GEN. MacARTHUR, ne-
kurie spėja, netrukus po 
užbaigimo Japon|jos oku
pavimo, pasiliks Vyriausiu 
Japonijos komandi e r i u m 
tik trumpą laiką. Po to jis 
gryš į Ameriką priimti iš 
prezidento ir visos šalies 
padėką už jo sumanią va
dovybę. Vėliau apsigyvens 
Virginijoje su šeima ir ra
šys savo atsiminimus. Jis 
yra apie 65 m. amžiaus, iš 
šios šalies išvykęs jau de
vyni metai. 

JAPONIJA LABAI 
SUNAIKINTA 

! 

Japonija tapo labai su
naikinta nuo to kai prasi
dėjo Amerikos bomberių-
atakavimai jos salų. 

Užmušta 260,000 žmonių, 
iš jų 90,000 žuvo-nuo ato
miškų bombų spędgįmo^ ant 
dviejų -miestų. " 

Sužeista 412,000, iš jų 
180,000 nuo atomiškų bom
bų. 

9,200,000 Japonų liko be 
pastogės, sunaikinta visiš
kai 2,210,000 namuti 

Iš 208 miestų, visiškai 
sunaikinta 44, kiti miestai 
išlikę tik dalimis. 

Japonijai sako gręsia ko
munizmas jeigu bus spau
džiama pravesti rinkimus 
naujos vyriausybės. Ame
rikos vyriausybė tikisi kad 
Maskva kaip tik reikalaus 
pašalinti Japonijos impera
torių. Komunistai jau turi 
gatavai suorganizavę savo 
laikiną valdžią Japonijai, 
tik laukia senosios valdžios 
sugriovimo. 

VALDŽIOS narii| tarpe 
eina kalbos kad kitą metą 
gali buti sumažinti taksai 
nuo ineigų šiaip žmonėms ir 
bizniams. 

Valst. Sekretorius Byr
nes pakvietė John Foster 
Dulles, Republikoną tarp
tautinį advokatą, pagelbė
ti rašyti Europai taikos 
programą. 

, Lt. Gen. Jonathan Wainwright parodoma su Gen. Mac-
Arthnr'u, kaip jie išrodė Filipinuose prieš Japonų užėmimą 
tų salų. Wainwright, kuris gynė Corregidorą ir pateko Ja
ponų nelaisvėn, dabar surastas Mandžurijoje. Jis buvo par-
kviestas dalyvauti su Gen. MacArthur'u Japonijos .užėmimo 
formalumuose. < . r 

D A R B A I  
Amerikos karo darbų va

dovybė paskelbia pardavi
mą 252 valdžios pinigais 
išstatytų dirbtuvių visoje 
šalyje, kurios išstatyti at
siėjo $1,500,000,000. 

Kas nori gali pirkti arba 
nuomoti ir tęsti jose dar
bus. Jas galima gauti vi
siškai pigiai. 

Detroito didelę Willow 
Run lėktuvų dirbtuvę kuri 
anksti užsidarė, dera pirk
ti laivų išdirbę j as Henry J. 
Kaiser ir Joseph W. Fra-
zer. 

Kaip Džiaugtasi Karo Pabaigos Sulaukus 

GO 

STALINAS GREITAI 
SUSITARĖ SU 

KINIJA 

Karui su Japonija bai
giantis, Stalinas pasiskubi
no sudaryti su Kinijos val
dytoju Gen. Kai-šeku su
tartį sulyg kuria Tolesnėj i 
Mongolija pavesta bolševi
kams. Maskva nemato da
bar naudingu su Kinija ei
ti į karą, ir Kinus komu
nistus pasiryžus laikinai 
sudrausti. 

Rusai sutinka pasitrau
kti iš Mandžurijos ir užlei
sti ją Kinijai, ir, panašiai 
kaip padarė su Lietuva, pa
žadėjo nesikišti į Kinijos 
vidaus reikalus. (Tas vie
nas pažadas jau reiškia 
piktus Maskvos tikslus.) 

Kai-šek matomai prisi
ims į valdžią ir komunistų 
atstovus. 

Savu keliu, Rusų •kariuo
menės užgrobinėja Kurilų 
salas ir užėmė visą Sakha-
liną. 

AMERIKOS karo laivyno 
vadovybė praneša kad karo 
lakūnų mokyme užsimušė 
įvairiose nelaimėse su lėk
tuvais 855 studentai, moky
tojai ir kiti darbavęsi lakū
nų paruošime jiuo Gruodžio 
7, 1941. 

Australijoje sąjunginin
kai turėjo priruošę nuodin
gų dujų panaudoti prieš 
Japonus jeigu jie butų du
jas naudoję. Tos dujos da
bar išdumpuojamos į ju
ras. 

EUROPA PAVESTA 
STALINUI 

Dabar kai panaikinta ka
ro meto cenzūra, paaiški 
kad Jaltoje ir Potsdame 
Europa beveik tapo atiduo
ta Stalinui ir Sovietų Rusi
jai. 

Prez. Truman rūpinosi 
tik apsaugoti Amerikos in
teresus tolimoje Azijoje, 
kur Japonus nugalėjo, bet 
kur visai greta Japonijos 
tuno pasalinga Rusija su 
savo planais sukomunistint 
Aziją. Kinijoje komuniz
mas yra didžiausia kliūtis 
tos šalies valdytojui Čiang 
Kai-šekui. Sovietai užima 
Mandžuriją, kuri buvo ne
va pažadėta Kinijai. 

Ant ko Amerika remsis 
Azijoje, norėdama ją ap
saugoti nuo komunizmo, ir 
kodėl rūpintis ginti nuo 
komunizmo Aziją„ kuomet 
kultūringą Europą pavedė 
bolševiku sunaikinimui? 

Šis vaizdas parodo karo laivyno bazėje, Tompkinsville, 
N. Y., jūreivių ir civilių maišytą apvaikščiojimą karo pabai
gos. Vienas joja atvaizduodamas Japonų valdovo Hirihito 
(baltą -arklį, kuriuo sako norėjo joti per Tokyo Amerikos Ad-

I mirolas Halsey, kuomet Japonai bus nugalėti. 

Amerikos karo nuosto
liai iki pereitos savaitės 
pasiekė 1,070,819 užmuš
tais, sužeistais, dingusiais 
be žinios, ir nelaisviais. 
Užmuštų laivyne ir armi
joje siekia 252,885. Iš su
žeistų tam tikri skaičiai 
mirs per ilgą laiką. 

Amerikos karui tapo iš
dirbtas dar vienas naujas 
s u p e r - l ė k t u v a s  b o m b e  r i s ,  
kuris gali skristi j didelius 
tolius, iš pat Amerikos že
myno, pasiekti Aziją, Paci-
fiko salas ir visą Atlantiką. 

Prie to išdirbta naujos 
rakietos kurios bus trau
kiamos į reikalingas vietas 
jų išsprogdinimui jeigu ten 
rasis šilumos, šviesos arba 
metalo. 

Panaikinta dar daugiau 
suvaržymų ant išdirbinio 
įvairių reikmenų namams, 
ir tų reikmenų tuoj pradės 
atsirasti pardavimui. Pa
naikinta ir draudimas pri
statyti į namus pirkinius, 
kas per karo laiką nebuvo 
daroma. 

Šių metų Kalėdoms bus 
jau gatavų visokių-viso
kiausių dalykų, taip kad 
Santa Klaus turės sunkiai 
dirbti pristatydamas Kale
snes dovanas laiku. 
/ . , 

Valdžia atėmė visus ko
kie tik buvo varžymus au
tomobilių gamybai. Pata
rė tik priimti į darbus iš 
karo gryžtančius vyrus, o 
jaunimui 16-17 metų ber
niukams ir mergaitėms pa
tarė iš dirbtuvių gryžti i 
mokyklas. 

Amerikos biznio žmonių 
grupė ragina kad valdžia 
duotų darbininkams liku
siems be darbo paramą iš
vykti kitur darbo jiešfcoti, 
aęba persikelti ten kur yra 
darbų. 

Prez. Truman paskelbė 
užbaigimą valdžios kontro
liavimo dirbtuvių, kuriose 
del streikų reikėjo palaiky
ti tvarką ir varyti butinus 
karo darbus. 

Visuomenei valdžia pata
ria laikyti, nepamesti ra
tion knygelę su žaliais žen-
klukais. Jie vėliau naudo
sis gavimui mėsos. 

Užmušta 33. Barbados 
saloj, Britų Vakarų Indijo-
se, trokas vežantis darbi
ninkus nugriuvo nuo kran
to ir 33 darbininkai liko 
užmušti. 

Graikijoje, bolševikai pa
reikalavo kad iš ten butų 
ištraukta Britų kariuome
nė, esą ji neduodanti pa
tiems susitvarkyti. Komu
nistai pripažysta kad tada 

. ,ten kiltų revoliucija, jie 
15 Užmušta. Prancuzi- kėsintųsi užgriebti valdžią. 

joje, prie Nice, susprogus 
amunicijos trokui užmušta 
15 asmenų, iš jų 13 Vokie
čių belaisvių. 

Ik ŠVEICARIJOS atsisa
ko gryžti į Rusiją 450 so
vietų piliečių nežiūrint iš 
Maskvos įsakymo kad jie 
gryžtų. Jie daugumoje yra 
Musulmanai ir Stalino tau
tiečiai Gruzinai. 

Graikijos komunistai iš
platino plakatus kuriuose 
smerkia Prez. Trumaną ir 
Britų valdžios vadus del 
laikymo šalyje tvarkos ir 
neleidimo raudonie s i e m s 
raudoniesiems siausti. 

Vokietijoje bolševikų už
imtoje srityje, komunistai 
nori sudaryti partiją iš mi
lijono komunistų narių. 

V *3 
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EMNSYLVANIJOJR 
tEJTTSBURGH 

PLIENO DARBAI 
PRADEDA KILTI 

Plieno darbai Pittsburgho iš-
dirbystėse pereitą savaitę bu
vo nukritę žemiau 50 nuošim
čių normalio. šios savaitės 
pradžioje pašoko iki apie 67 
nuoš. Darbų didėjimas apsi
reikš žymiau kaip tik bus nu
imta paskutiniai suvaržymai 
automobilių išdirbimui. 

Kaip tik pradės Detroito au
tomobilių darbai smarkiau eir 
ti, pradės užti plieno išdirbys-
tės Pittsburghe. Nauji auto
mobiliai palaikys plieno dar
bus aukštame laipsnyje, plie
no gamintojai tikrina. 

Dvi Pittsburgho didžiosios 
plieno firmos pasiruošusios di
deliam bizniui ir jieško dau
giau darbininkų: Carnegie-Il
linois Steel Corp. jieško 500 
darbininkų Irvin dirbtuvėms, 
ir Jones & Laughiln korporaci
ja jieško 1100 daugiau darbi
ninkų savo Aliquippa dirbtu
vėms. 

literatūra, kaip v 
less Lithuania", "Lithuania 
Under the Sickle and Ham
mer", "Lithuania's Fight for 
Freedom" ir joms panašios. 

Kurie turit, nusipirkę tas 
knygas nelaikykite jas padėję 
namie kad jos pavirstų į be
vertes. Stengkitės jas įbruk* 
ti kam nors paskaityt, padova-
nokit kokiam nors apšviestu-
nui nelietuviui, o ypač varto
jantiems Anglišką kalbą. Tik 
tada tos knygos neš naudingą 
vaisiu Lietuvos laisvas labu. 

XX. 

ROCHESTER, N. Y. 

LIETUVIŲ ĮMENA. Sek-
madienj, Rugsėjo 2, Rocheste-
ryje atsibus Lietuvių Diena 
su įvairiu programų. Kalbėto
ju yra užkviestas Julius Sme
tona iš Clevelando. S. 

YQUNGSTOWN 

* * 

STREIKAI 
Creigton dirbtuvėje priklau-

sančioj Pittsburgh Plate Glass 
Co., sustreikavo 3000 darbi
ninkų protestui prieš moterį 
darbininkę kuri neužsimokėjo 
savo duoklę į uniją. 

Sutreikavo 1800 darbininkų 
Oliver Iron & Steel Co., ir Am
erican Steel Foundry Co., Ve-
UOfia, 950 darbininkų. 

• i Oliver darbuose streikas ki
lo del suspendavimo vieno dar
bininko, o American del neat-
siekimo susitarimų unijos su 
kompanija. 

Paskirose dalyse buvo kilę 
streikai angliakasyklose. 

Westinghouse Electric Corp. 
raštinių tarnautojai rengiasi 
balsuoti kad ir jiems butų iįr-
kama bonus pahašiai kaip gadi
na kiti tos kompanijaif"darbi
ninkai. 

DEGTINĖ VIS VARŽOMA -
Pennsylvanijoje degtinės ga

vimas pasilieka po senovei ra-
cionuotas neapribotam laikui, 
dėlto kad gavimas į parduotu
ves tos degtinės kurią žmonės 
labiausia perka vis yra sunkes
nis. Pennsylvanijoje yra 573 
valstijos užlaikomos degtinės 
parduotuvės. 

WATERBURY, CT. 
$300 LIETUVOS VADAVI

MO REIKALAMS 
Iš pavykusio LVS 9-to sky

riaus ir American Friends of 
Lithuania pikniko Linden Par
ke, Union City, Con., Liepos 29, 
pelno liko $300 ir gauta penki 
nauji nariai į LV§, tokiu bū
du LVS skyrius į centrą pa
siuntė $300 ir $10 narių mo
kesčių. Kadangi LVS 9-tas 
skyrius susitvėrė nesenai, bet 
gerų tėvynainių vadovaujamas, 
pasekmingai dirba ir padaro 
žymios naudos gelbėjimui ka
ro nuskriaustos musų tėvynės. 

Reikia pažymėti kad yra ir 
pas mus kaip visose kolonijose 
nesukalbamų žmonių, molio 
motiejų ir visokių jurgių pu-
rie bando kiek išgalėdami mu
sų darbams ir mums kenkti. 
Gaila jų. 

Mes visi kalbam viena gra
žia Lietuviška kalba, esame 
vienos tėvynės Lietuvos sunųs 
ir dukterys, ir kaip broliai ir 
seserys turėtume susikalbėti ir 
dirbti Lietuvos labui ir gelbė
jimui jos žmonių, bet nekurie 
užsiima ardymo darbais. Vi
siems yra užtektinai vietos ir 
darbo, turint saugią globą po 
Amerikos žvaigždėta vėliava. 

KITAS PIKNIKAS. LVS 9-
tas skyrius ir Lietuvių Vaiz
bos Butas rengia kitą smagų 
ir paskutinį šios vasaros pik
niką sekmadienį, Rugsėjo 16, 
toje pačioje vietoje, Linden 
Parke, Union City, Conn. 

Petras Steponav ičus. 

KARO ATLIEKANOS 
PADARYS NAUJŲ 

MILIJONIERIŲ 

PHILADELPHIA 

Balseli Lietuvos Reikale 

Karui pasibaigus, Amerikoje 
bus bilijonų dolarių vertės ka
ro atliekanų — karo reikmenų 
dirbtuvių, mašinų, jeeps, lėk
tuvų, plieno dirbtuvių, alumi-
no išdirbysčių, lėktuvų išdir-
bysčių ir šiaip visokių mažes
nių kariuomenės reikmenų ir 

PHILADELPHIA, — Prieš 
kiek laiko musų duosnus Lie
tuvos laisvės reikalams vieti
nis viengentis veikėjas Kristo- j maisto. 
pas žemaitis pasiuntė Pulk. J. Kongresas rūpinasi kad tų 
Petruičio knygą, ' Lithuania, valdžios atliekanų išpardavi-
Under the Sickle and Hammer"' mas butu atliktas teisingu bu-

ŠIS IR TAS 
Kairo audra pasibaigė Ir vėl 

žmonijai prašvito taikos sau
lutė ir užstojo linksmesnės die
nos. 

Musų miesto gyventojai, 
kaip ir kitų didesnių . miestų, 
trukšmingai pasidžiaugė V-J 
diena iki gilumos nakties. Tą 
naktį smarkus lietus išvaikė 
iš gatvių minias, kurios buvo 
išsipylusios ir visokiu budu ro
de savo džiaugsmą karo užsi-
baigimu. Miesto trafikas vi
sai buvo sustabdytas žmonių 
užsikimšimu, tik lietus atida
rė kelią trafikui, bet pervė-
lai tiems kuriems reikėjo pri
būti į darbą. 

Visos komercialės įstaigos 
buvo užsidariusios per dvi die
nas ir musų didžiulės dirbtu
vės nedirbo po vieną arba dvi 
dienas, bet jų darbininkai ga
vo užmokėti už aštuonias va
landas už tas dienas. 

Nors dauguma ir žinojo kad 
karui užsibaigus pasibaigs ir 
jų darbai ir tokių yra tūkstan
čiai dabar musų mieste, bet 
vistiek jie yra linksmi kad ta 
masinė žmonių skerdynė atėjo 
prie užbaigos. 

Lietuviai, kurių iš musų tar
po buvo karo fronte, kurie jų 
paguldė savo galvas mušiuose, 
negryš ir jų tėveliai ir drau
gai jų nematys. Tikiu kad ne
vienas iš Lietuvių įtad ir link
smu veidu ir šypsą, bet nubu
dusią širdžia ir ašarotom akim 
maišėsi tarp įsilinksminusios 
minios, kuri iš džiaugsmo tar
si tuo momentu buvo praradus 
protą. 

Visos tautos yra linksmos 
kad karo audra pra3|o, nors 
paliko griuvėsius ir pelenus, 
skurdą ir ašaras,, bet žino kad 
geresnės dienos kada nors 
joms. ateis. 

Liūdnas vaizdas pasiliko mu
sų mylimame krašte Lietuvo
je, kuri pasiliko komunizmo 
globoje ir jos likimas yra tam
sus ir abejotinas. 

Praeityje, musų tauta per
gyveno šimtus priespaudos ir 
nelaisvės metų, bet ir geleži
niai retežiai nesulaikė jos nuo 
kovos už savo laisvę ir nepri
klausomybę. Ar semsis jie iš 
praeities sau stiprybę atkovo
ti laisvę dabar? Rt'P-

•KARBfVIŲ BftMSIf 
.GEGUMN0 

Sekmadienį, Rugsėjo 9, at
sibus didžiulis Lietuvių Karei
vių Rėmėjų išvažiavimas - ge
gužinė, Beeęhnut Grove, prie 
Middlebelt Road. Prasidės 1 
vai. po pietų ir tęsis iki .vėlu
mos. 

Juozas Ambrose garantuoja 
užtektinai valgių atsilankiu
siems, na ir išsigėrimo ne
truks. Paskirta net penkios 
laimėjimui dovanos karo žen
klais ir bonais. 

Grieš geras orkestras, mėg
stantieji pasišokti turės puikią 
progą. 

ši gegužinė yra jau antra 
nuo Kareivių Rėmėjų organi
zacijos susikurimo, ir skaitosi 
metinė gegužinė. Pernai pir
mutinė Rėmėjų gegužinė atne
šė nepaprastai daug pelno. Mu
sų tautiečiai kariams užjaučia 
ir kartu nori juos palaikyti 
Lietuvių dvasioje, todėl ši or
ganizacija ir sukurta. Orga
nizacijos konstitucijoje, kuri 
ruošiama, pažymėta kad rė
mėjais gali buti tie Lietuviai 
kurie gerbia Amerikos Konsti-
ciją ir nepriešingi Lietuvos 
laisvinimui. Tokis konstituci
jos punktas yra džiuginantis, 
nes jis atsako Kareivių Rėmė
jų principams. 

Artistes Roleje 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

wiMjiup Lietuvius Siame *ky«ūije talpinap# dykai) 

V 

Kongreso narė Clare Boothe 
Luce, iš Conn, valstijos, paro
doma artistės kostiume veikale 
"Candida", kurį ji padėjo pa
statyti Stamford, Conn. 

Prelatui Edward Hawks, ilga- , , , . 
mečiui ra.švtojui editorial.. !du- taciau 1,uo sukt>'b">- nuo 

vietiniame savaitraštyje Thė: prigavysčių, nuo užgrobimo da-
Catholic Standard and Times. • lies tų reikmenų pusdykiai ir 
Pastaru laiku p. žemaitis ga-! iš to pasipinigavimo nebus ga
vo padėkos laišką už tą knygą,' ijma pabėgti. 
kuiiame \ia st kauti žod/iai. j Politikieriai, kompanijos ir 

Knyga kuru* malone- . , . ^ ... , 
te man prisiųsti tiesiog raižo iasnien* s ^am dal>s tų atheka-
žmogui širdį. * Frie ko šis pa- nų paklius ne tik pasinaudos 
saulis eina? Aš išvykstu mė- j iš to, tampant naujais milijo-
nesiui Į Puerto Rico, tačiau a-s i nieria.is, bet galės paįtekmėti 
stengsiuosi naudoti inlormaci-! ga]jes ekonomine istoriją bent 
jas kurias Pulk. Petruitis su-i , v. ' v. . 
teikia pirma ir kiekviena pro-i des'mcliu metu, zmovai sako. 
ga. Lietuva turi tiek pat tei
sės buti laisva kaip ir mes." ! 

Tėvynainis Jonas Jasinskas.1 

iš Risley, N. J., pranešdamas 
K. žemaičiui apie priėmimą iš 
jo užsakytas Pulk. Petruiču 
knygas, tai]) rašo: 

"Gerbiamas ponas žemaiti 
Ačiu labai už 6 knygas, kurios 
taip gražiai išleistos. Mėgin
siu jas paskleisti šioje apielin 
kėje. Prašau nesupykti kati 
grąžinu pašto ženklus, nes jiu 
negalite apmokėti patys visi1 

knygų, .siuntinėjimo išlaidų." 
Argentinoje išeinąs Ukrai

niečiu laikraštis Perelom, kaip 
čia rhiladelphijoje teko suži
noti,. Liepos- 14 paskelbė Uk-
rainų kalboje' eiliuotą maldą 
Už Lietuvą, antgalviu;" Molit-1 
va za Litvu". _ i 

Gale noriu pastebėk: 'tinka
miausiu ginklu kovoje už Lie
tuvos laisvę yra gera, teisinga 

PRADINGSTANTI 
ŽMONĖS 

New Yorko mieste, kiekvie
ną metą dingusių žmonių są
rašuose, kuriuos policija veda, 
užrašoma net iki 32,000 asme
nų. * Tačiau iš 100 tų asmenų 
99 policija paprastai suranda. 
Visiškai dingta be žinios tokiu 
budu tik keli šimtai kas metą. 

Amerikos Valdytojai Vokietijoje 

KONCERTAS 
Kareivių Rėmėjų Draugija 

įgaliojo tam tikrą komisiją su
rengti koncertą dviem Operos 
dainininkams, Rapolui Juškai 
ir Zuzanai Griškaitei. Kon
certas rengiamas Spalių 8 d. 
Vėliau pranešime daugiau apie 
dainininkus ir patį koncertą. 

LANKĖSI SVEČIAI 
Detroite paskutiniu laiku 

lankėsi daug svečių: Clevelan-
diečiai štaupai ir Salasevičiai, 
jie aplankė savo pažystamus, 
gryždami • iš Grand Rapids, 
Mich., kur dalyvavo Moterų 
Sąjungos seime. Ona Karpie-
nė. Dirvos redaktoriaus žmo
na, čia sustojo gryždama iš 
Saginaw, Mich., kur lankėsi 
p^s savo, draugus Baltrušai- Į 
čius. 

Čiurlioniu šeima i& Clevelan
do čia viešėjo pas Tomo Čiur
lionio seserį Stephaniją Dou-
van. Ta proga čiurlioniai ap
lankė ir Dr. Sims. Su jais at
vyko ir vienas Prancūzas la
kūnas Lieut. Roger Gravy iš 
Selfridgė Field aviacijos sto
vyklos. Roger su čiurlioniais 
išvyko į Clevelandą ir jis jau 
ruošiasi gryžti Prancuzijon. 

Rep. 

mokestis prasideda po 7 dienų 
nuo užsiregistravimo laiko. 

Iki atlyginimo Čekis ateina 
reikia laukti iki pabaigos tre
čios savaitės jeigu nedaug yra 
užsiregistravusių bedarbių, o 
jeigu daug tai reikia laukti ir 
ilgiau. 

Iš Detroito pradėjo išvaži
nėti pulkais tie darbininkai ku
rie buvo laikinai atvažiavę čia 
dirbti karo dirbtuvėse ir nesi
rengė čia apsigyventi visada. 

Vėliau čia darbų bus užtek
tinai visiems, šiuo laiku ma
tyti kiekviena didesnė dirbtu
vė dar didinama, ruošiama at
eičiai automobilių darbams. 

Karui pasibaigus ne'buvo ga
lima kitaip padaryti, turėjo 
darbai visiškai sustoti. Rei
kėjo mašinas apmainyti, kitos 
jų priklausė valdžiai, ir visą 
medžiagą atiduoti valdžiai. Ta
da vėl galima bus višus susta
tyti prie automobilių dirbimo. 
Persikeitimas užims mažiausia 
vieną mėnesį laiko. Manoma 
po pirmos dienos Spalių prasi
dės ' gausesnis automobilių iš-
dirbimas ir toliau vystysis di
dyn. Vyt. Markuzas. 

\ tiizud.s Amerikos valdytojų. Beyreuthe, Vokietijoje, kur 
jie teisė dii Vokiorlir.-;. tęvą: ir sunų, uz pąjį>ildyt& prfiea oku-; 
puojančią viršenybę nusikaltimą. 

200,000 Paleista ii 
Dąrhų Detroite 

Pereitą savaitę tapo paleista 
iš darbų apie • 200,000 darbi
ninkų, kuomet sulaikyta visi 
darbai. War Manpower Com
mission pranešė, 90,000 žmo
nių norėjo gauti darbus, bet 
šiuo laiku darbų buvo tik del 
8,000 darbininkų. Pastaros sa
vaitės bėgiu vėl 2,265 gavo 
darbus. Kiti žmonės nenorė
jo eiti į jiems netinkamus dar
bus, prie miesto darbų, arba 
statybos industrijoje, kitokiose 
dirbtuvėse negu jie dirbo, ir 
tt. Tokiu budu dešimtys tūk
stančių žmonių apstojo bedar
bių biurus gavimui bedarbės 
atlyginimų. 

Bedarbės biurų vedėjai ne
galėdami tokių didelių minių 
darbininkų greitai aprūpinti, 
atspausdino korteles ir stovin
tiems prie biurų durų, kurie 
negalės ineiti į vidų, davė tas 
korteles pranešdami kad jiems 
nuo šios dienos prasideda be
darbės atlyginimas, patarė lai
kyti tą kortelę ir ateiti kitą 
savaitę. Tai demokratinės tvar
kos pavyzdis. 

Michigan valstijoje, gavimui 
bedarbes atlyginimo, kada pa
leidžia iš darbo, darbininkui 
reikia prisilaikyti sekančios 
tvarkos: Tuoj reikalinga nuei
ti į bedarbių biurą užsiregis
truoti kad jau atleistas iš dar
bo. Nuo užsiregistravimo lai
ko bedarbių biure prasideda 
bedarbės atlyginimo mokėji
mas* . 

Ta$au ' kiti' žrtibnė^ Padaro 
klaidą: kai jiios paleidžia iš 
darbo jie> neina užsiregistruo
ti, mano kad ir vėliau nuėję 
pasakys kada iš darbo paleisti 
ir nuo tada gaus atlyginimą. 
Sulvg Įstatymo, nuo' tada pra
sideda skaitytis atleidimas ^ iš 
darbo kada darbininkas ateina 
užsiregistruoti. Už pirmas 7 
dienas atlyginimo nemokama, 

Amsterdam, N. Y. 

VISOKIOS ŽINIOS ' 

Aviacijos Leit. Bronius Ra
dzevičius gryždamas į Ameri
ką, apie 150 mylių atstu nuo 
New Yorko, žuvo jo lėktuvui 
ištikus neleimei. Jis buvo ga
bus tos srities karys ir gana 
daug atsižymėjęs. Jo apgailau
ja visi. 

Jau yra sugryžę iš karo tar
nybos keletas vietos Lietuvių, 
nekurie jų parsivežė iš priešų 
atimtų ginklų ir šiaip atmin
čiai dalykų. 0 

Karys V. Orentas, gan atsi-

ANDRIšIUNAS Albertas, I/> 
m., prigėrė ežere Liepos 24, 
Judson, M, Gimęs Chica
go j. 

KATAUSKAS P'ovilas, pusam
žis, mirė Liepos 24, Chica-
goj. (Šilalės par.). 

KVIETKAUSKAS iCazys, 74 
metų, mirė Liepos 26, Chi-
cagoj. (Alytaus ap.) 

TAMALUNAS Stasys, 36 m., 
mirė Liepos 25, So. Boston,' 
Mass. (Gimęs Chicago j.-) 

EITUTIS Ignas, 65 m., mirė 
Liepos 22, Chicago j. (Kau
no ap. Žarėnų par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

JENIUNIENĖ ĘJena (Klimai-
tė), pusamžė, mirė Liepos 
21, Chicago j. (Birštono p.) 
Amerikoj išgyveno 40 me
tų. 

DURA Antanas, m., mirė 
Liepos 14, Philadelphia, Pa. 

SIDERAVIČIUS Antanas, 56 
metų, mirė Liepos 23, Nor
wood, Mass. 

VARGALIS Jonas, T5 metų, 
mirė Liepos 25, So. Boston, 
Mass. (Luokės par.) Ame
rikoj išgyveno 50 metų. 

JESILIONIS Kazys, 45 metų, 
mirė Liepos 24, Baltimore, 
Md. 

ŽUKAUSKAS Jonas, 80 metų, 
mirė Liepos 3, Inkerman, Pa. 

STRAVINSGIENĖ V i k tori ja-, 
mirė Liepos 21, Kingston, 
Pa. 

UNGER * Eugeni ja (Staniulytė) 
27 metų, mirė Birž. 14, Bear 
Creek, Pa. 

MIŠKINIS Gasparas, mirė Lie
pos 6, Racine, Wis. (Ukmer
gės ap. Vadoklių par. Nau-
jašulnio k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

BRAZAUSKAS Simas, pusam
žis, mirė Liepos 26, Gary, 
Ind. (Šilalės p. Mažrinių k.) 

VAZGARDIENĖ Liudvika' (Pi-
keliutė), mirė Liepos 29 d., 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Tryš
kių par.) Amerikoj išgyve
no 47 metus. 

TRUMPULIS Stasys, pusam
žis, mirė Liepos 29, Chica
goj. (Telšių ap. Narimdai-
čių par.) Amerikoj išgyveno 
40 metų.) 

STASIŪNAS Petras, 44 metų, 
mirė Bal. 15, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Ukmergės aps. 
Balninko vai. Pumpučių k.) 

KUPČINSKAS Jurgis, 49 m., 
mirė Birž. 15, Minersville, 
Pa. žymėjęs mušiuose, parašė at- . _x 

keršijęs Vokiečiams už Lietu- MORRIS ONA (Mauriene) 
vos terio j imą. 

Matas Orentas, nors buvo 
sužeistas, dabar pasveikęs ir 
gerai atrodo. Jis yra gabus 
skulpturoje ir piešime. Paliųo-
suotas iš tarnybos, įdomauja
si Lietuva, nusiprko ir psr-
skaitė "Timeless Lithuania" ir 
Pulk. Petruičio knygą. 

Lietuvių kilmės kareiviai iš 
musų miesto atsiunčia laiškus 
iš Vokietijos pranešdami apie 
Lietuviu pabėgėlių sunkią pa
dėtį. Jie ten kiek g; 
sti savo tautiečiams. 

% 
Vienas buvęs Lietuvos ka

riuomenės karininkas ' pabėgė
lis Vokietijoje atrašė savo gi
minėms čia prašydamas daryti 
viską, gelbėti juos ir visą Lie
tuvą, pataria šaukti, prašyti, 
kad Amerikos valdžia užtartų 
Lietuvą. 

Dr. J. Rapšis pašauktas ar-
mijon, nes ten daktarai vis 
dar reikalingai. Tai Dirvos 
skaitytojų Jono Rapšio sunus. 

A. Mockų sunus Albertas 
čia užbaigė "aukštesnę mokyklą 
ir gavo stipendija mokslui ko
legijoje. Jis skaitomas vienas 
iš gabiausių šio miesto moky
klų mokinių ši metą. 

Ant. Tamuliuao sunus Ka
zys užbaigė St. Mary's aukš
tesnę mokyklą, jis pripažintas 
tos mokyklos gariausiu moki
niu. £ie jaunuoliai tuojau įs
toja į kolegijas tęsti mokslus 

Kjiy&nešįp Sujius. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvoi" Agentas-

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 

pusamže, mirė Liepos 25, 
Chicagoj. (Tauragės ap. ži
gaičių p. Budvičių k.) Ame
rikoj išgyveno 44 metus. 

ŠIMUKONIS Vincas, mirė Lie
pos m.. Cilberton, Pa. 

KAMŽA Antanas, 69 m., mirė 
Liepos 8, Scranton, Pa. (Iš 
Telšių ap. Tautkalnių k.) 

SAVICKAS Stasys, 65 metų, 
mirė Liepos 2, Tuscarora," 
Pa. (Seinų ap. šarkiškių k.) 

BERŽINSKAS Adomas, 66 m. 
mirė Birž. 18, Philadelphia, 
Pa. (Zurubučių k.) 

LATVAITTS Petras, 53 metų, 
mirė Liepos 21, Waukegan, 
111. 

STAKNEVIČIENĖ Elzbieta, 
mire Liepos m., Minersville, 
Pa. y 

TANKELEVIČIUS Jurgis, mi
rė Rugp. mėn., Pittsburgh, 
Pa. 

POCIENĖ Ona (Zinkauskaitė) 
pusamžė, mirė Rugp. 4, Chi
cagoj. (Marijampolės apsk. 
Rainių k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

VAšKIS Povilas, 61 m., mirS 
Rugp. 1, Chicagoj. '(Plun
gės par. Mišenų k.) Ameri
koj išgyveno 25 metus. 

VAZNONIS Jonas, 35 m., mi
rė Liepos 30, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. * 

ZOPELIENĖ Veronika, 63 m., 
mirė Liepos 30, Chicagoje. 
(židelių kaimo.) 

LAURINAS Pranas, pisamžis, 
mirė Liepos 22, Chicagoje. 
(Raseinių ap.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

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

LIETUVIŲ 'NAUJIENOS 
332 N.- 6th St* Philadelphia 

Parsiduoda 2 Farmo# 
Sena 40 akrų farma, mūrinis 6 

kamb. namas, elektra, 5 karvės, ar
klys, tvartai įr įrankiai. Kita 24 
akrų paukščių ir daržovių faisna. 
Gražioj vietoj, prie gero kelio, 3 
mailės nuo Caro miesto. JUaįiekit 
informacijų: (37) 

J. DERM EITIS 
R. 3, Box 208 CARO, Mich, 

Namas su Daržu 
Kampinis 9 kamb. namas, su ekle-

pu, toiletu; virštinė, tvartai, didelis 
sodas, darže yra bulvių ir kitokių 
daržovių, geras uogynas; miestelis 
ramus; daug vietos žuvavimui, me
džioklei; darbas kasyklose. Black 
Water Falls 13 mailių atstu. Kai
na $2,000. Pardavimo priežastis li
ga šeimoje. Su namu eis rakamlai 
ir jrengimai. , (3) 

MIKE GRIGAS, 
TV,:: m H DAVIS, W. VA. 
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A vacation here means increased 

onja&e &ie 

fHIO. ROOSEVEl j£ 

ability to work for final Victory. 

Hotel Breakers with 1,000 outside 
rooms, moderate rates. Excellent 
meals. 
Relax on the world's finest, white 
sandy beach. All sports—tennis, golf, 
boating, fishing, etc. All amuse
ments. Dancing nightly. 

Plan now to come to the ltoca#/on 
Playground of the Great Lakes. 

CIB4K POINT on Lake Erie SAssSKY-

I* eaves. 9 a. m, dcisy 
S from ęleveland, jg 
5 Sfoamers also from "g 
Į Detroit and Toledo 9 

jį Easily reached aiso dj. 
* by rail o-  aus and 
B hourly steamer f rom dB 

Sandu*ky, 2 

— On U. S. Route 6 and 
1 Ohio 2 g 

Open Jon® 76 th ru  Labor  Day 

VISOKIA APDRAUDA , 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- 't\ 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (I-nsurance) visai dykai. Todėl pirma 
štfŲjkite uągu ugniagesius (farc-mouus). 

: ir Apdraudos Agentūra. 

> .  P .  M  U  L l  O  L I S  
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę  ̂ JJKTĮi 

Jungo nevilksim! 
mięm 

Mokykimės iš Istorijos 
LIETUVIf TAUTOS VIE
NINGUMAS NELAIMĖMS 
UŽKLUPUS 

Iš daugelio tiesioginiais ir 
netiesioginiais keliais gaunamų 
laiškų iš Europos ryškėja di
džiosios Lietuvos tragedijos 
smulkmenos, Marksis t i n i a m 
socializmui ir Hitleriškam na
cionalizmui pasišovus į naujos 
tvarkos pasaulyje įvedimą. Iš 
tų laiškų aiškėja didelis Lietu
vių tautos solidarumas bendrų 
nelaimių ir pavojų akivaizdo
je. Deja, lygia greta iš tų lai
škų ryškėja ir tam tikros Lie
tuvių tautos dalies, tiesa, la
bai nežymios, tautinis nesusi
pratimas ir palinkimas garbin
ti svetimus dievus. 

BOLŠEVIKŲ APGAUTIEJI 
Tuos nesusipratėlius pirmų 

pirmiausia sudarė tas elemen
tas kuris pirmosios bolševikų 
okupacijos metu turėjo didelių 
vilčių kad bolševikai nesieks 
panaikinti Lietuvių tautos gy
vybės, netgi vylėsi kad jie Lie
tuvoje padės atstatyti demo
kratiją, kurią neva buvo su
griovę tautininkai. Tačiau jie 
nebuvo pro-bolševikai, o tik 
lengvatikiai, nemoką plačiau 
galvoti negu jų partiniai rė
mai leidžia. 

Kelių mėnesių užteko jų 
iliuzijoms išsklisti. Daugelis 
jų pačių atsidūrė kalėjimuose, 
tolimuose Rusijos tyruose, ne 
vienas jų buvo net bolševikų 
nužudytas. Kalėjimuose, ny
kiame ištrėmime ir, gal but, 
mirties sprendimo vykdymo 
vietose jie susitiko su savo bu
vusiais politiniais priešais, nuo 
kurių "jungo" jie tikėjosi bū
ti bolševikų išvaduoti.... Iš-
sykio išnyko partinis antago
nizmas, ir vienų nuoširdi at
gaila už lengvatikystę ir men-
kadvasiškumą, kitų lygiai toks 
pat nuoširdus atleidimas iš jų 
visų padarė draugus bendros 
Lietuvos nelaimės ir miglotos 
ateities akivaizdoje. Jų min
tyse teliko dvi sąvokos: Lie
tuvių tautos, kaip vienos šei
mos, ir ją išžudyti siekiančio 
bolševizmo. 

VOKIEČIU 
APMULKINTIEJI 

Tačiau aukščiau minėta ka
tegorija dar neapėmė visų į 
svetimus dievus įtikėjusių 'Lie
tuvių. Dar liko tokių kurie 
nepajudinamai tikėjo kad Vo
kiečiai atstatys nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Tiesa, po 
bolševikų siautėjimo ir jų lau 
kinio sužvėrėjimo buvo natu-
ralu kad Lietuvių tauta svei
kintų bent ką kas iš Lietuvos 
išvarytų bolševikus. O tas 
"kas" tuo metu tegalėjo buti 
Vokiečiai. Juk Anglija tada 
dar tebebuvo silpna, o Ameri
ka dar nebuvo net į karą įsto
jus. 

Betgi buti išvaduotiems nuo 
bolševikų ir buti laisvais pa
sirodė besąs didžiulis skirtu
mas. Ir dar prieš Vokiečių-
Rusų karą Lietuvių pabėgė
liams Vokietijoje visai paaiš
kėjo kad Vokiečių karas su 
bolševikais neišvengiamai at
neš Lietuvai naują verguvę. 
Net ir saujelė tų tėvynainių 
kurie, Vokiečiams užėmus Lie
tuvą, dar tebetikėjo geromis 
Vokiečių intencijomis, labai 
greit įsitikino kaip (baisiai jų 
klysta. 

Apie 1943 metų vidurį dau
gumas jų tų pačių Vokiečių 
buvo susodinti į kalėjimus bei 
išvežti j koncentracijos stovy
klas. Tuo budu dar Vokiečių 
okupacijai vos tik įpusėjus, 
Lietuvoje nebeliko, galima sa
kyti, nei vieno kurs dar butų 
tikėjęs kad svetimieji gali Lie
tuvai linkėti gero. 

KODĖL LIETUVIAI MASI
NIAI BEGO NUO BOLŠE
VIKŲ? 

Visai naturalu kad maždaug 
apie tą laiką savo organizuotą 
ir aktyvų veikimą pradėjo Lie
tuvos požemis, laikui bėgant 
apėmęs visas Lietuvos parti
jas ir kovos bei pasipriešinimo 
grupes. Požemio vadovybę su
darė mums jau žinomas Vy
riausias Lietuvos Išlaisvinimo 
Komitetas. 

šiądien visas VLIK yra iš 
Lietuvos pabėgęs (kai kuriuos 
jų narius Vokyčiai jau anks
čiau buvo suėmę ir išvežę į 
Vokietiją), kaip lygiai yra pa
bėgus ir kuone visa Lietuvos 
inteligentija bei kuone visas 
Lietuvos sąmoningas elemen
tas! 

Kodėl didelė Lietuvių tautos 
dalis, nors ir įsitikinus Vokie
čių užsimojimu galutinai pa
kirsti Lietuvių tautos gyvybę, 
kolonizuojant Lietuvą Vokie
čiais ir Lietuvius padarant 
Vokiečių bernais, vis dėlto bė
go nuo bolševikų į vakarus? 
Į tai atsako vienas žymesnių 
Lietuvių veikėjų, iškentėjusių 
dalį pirmos bolševikų okupaci
jos ir beveik visą Vokiečių 
okupaciją, dabartiniu metu 
kaip tremtinys gyvenąs Pran
cūzijoje. Jis rašo: 

"Visi tie kurie buvo paliesti 
pirmosios sovietų okupacijos ir 
kuriems vienaip ar kitaip grė
sė sunaikinimas, visi tie šį kar
tą pasikėlė, nenorėdami pasilik
ti sovietų valdomoje Lietuvo
je. Visi vadinamosios autono
minės administracijos valdinin
kai bei tarnautojai, pradedant 
kaimo seniunu ir baigiant ge
neraliniu tarėju, keliavo iš Lie
tuvos vengdami kalėjimų bei 
mirties bausmės už 'bendra
darbiavimą' su okupantais Vo
kiečiais. Visų mokyklų moky
tojai, pradedant pradžios mo
kyklomis, baigiant gimnazijo
mis, lygiai kaip ir universitetų 
profesoriai kraustėsi paskubo
mis iš savo tėvynės, kad iš
vengtų sovietų persekiojimų 
už Maskvos neklausymą aplei
sti mokyklas ir eiti į miškus 
partizanais prieš Vokiečius. 
Gydytojai, inžinieriai ir advo
katai bėgo masėmis, nenorėda
mi antrą kartą išgyventi sovie
tinį terorą, jų Lietuvon atneš
tą dvasinę ubagystę ir žmo 
gaus paniekinimą. Prekybinin 
kai ir amatininkai būriais ke
liavo iš Lietuvos, bijodami so 
vietų pakaltinimų kad jie va
rė spekuliacijas ir kenkė liau
džiai. Ūkininkai ir darbinin 
kai paliko savo ukius ir darbo 
vietas, žinodami kad sovietinė 
valdžia juos visus pakaltins už 
davimą piliavų Vokiečiams ir 
už darbą fabrike sau ir savo 
šeimai pramaitinti. Visiems 
Lietuviams nešė sovietai ati
tinkamas bausmes už tai kad 
jie nepasidarė sovietų partiza
nais, kad jie, norėdami gyven
ti, dirbo ir prakaitu pelnėsi 
duoną." 

ERDVĖ NEPANAIKINA 
LIETUVIŲ TAUTOS 
VIENINGUMO 

Tačiau nors didelė Lietuvių 
tautos dalis ir buvo priversta 
palikti savo tėvynę, kad sve
tur galėtų kelti balsą už jos 
išlaisvinimą, ryšys tarp jos ir 
Lietuvių tautos nėra nutru
kęs. Apie šias dvi Lietuvių 
tautos dalis aukščiau minėtas 
autorius rašo: 

"Bet nelaikykite pasilikusios 
Lietuvos bolševikine, o išbėgu
sias — nacionalsocialistine. Tie 
kurie pasiliko nėra bolševikai 
ar sovietų simpatikai, ir tie ku
rie išbėgo nėra fašistai ar Vo
kiečių mylėtojai. Visa Lietu
va buvo vieninga, visa ji norė

jo but! vienodai laisvai fr vie
nodai ji nekentė abiejų oku
pantų. Tik likimas taip lėmė 
kad viena Lietuvių tautos da
lis kuri plačiau ir sąmoningiau 
pajuto sovietinį pavojų, turė
jo palikti nuo senai jos protė
vių apgyventą žemę ir iške
liauti pasaulin laisvės jieško-
ti. Iškeliauti jai reikėjo kad 
išneštų bent dalį to ką tauti
nė sąmonė sukrovė, ką istori
ja Lietuvių tautai paliko ir 
kas butų galima perduoti ai
niams. Atsakymas į klausimą 
kur keliauti tebuvo vienas: į 
vakarus. Baltijos jura ir fron
tas nustatė, kelią kurs buvo 
vienintelis ir kurs vedė j va
karus. Visiems tuo keliu ke
liaujantiems buvo pakankamai 
aišku kokie tragiški pergyve
nimai jų laukia, kokie sunku
mai užguls ant jų pečių ir ko
kios bėdos juos persekios il
gai, ilgai. Ir vis dėlto žmonės 
pasiryžo iškeliauti ten kur die
ną ir naktį buvo sėjama mirtis, 
kur badas ir ligos ruošė savo 
dalgi ir kur žmogaus pažemi
nimas buvo Vokiškoji dorybė. 
Nesunku tat suprasti ką reiš
kė Lietuvai sovietų gryžimas! 
Tačiau visi mes tikimės kad 
tretį kartą prasidėjus Lietu
vos verguvė išnyks laisvės at
ėjime, kad mes visi, Lietuvių 
tautos vaikai, išvyti iš musų 
žemės, vėl sugryšime į ją po 
laisvės vėliava." 

SOLIDARUMAS — MUSŲ 
SVARBIAUSIAS ĮNAGIS 
LIETUVOS ATKURIMUI 

Kad ta svajonė įvyktų, ne
maža betgi priklauso ir nuo 

tmusų, anksčiau fir vėliau į šią 
šalį atvykusių ar net jau čia 
gimusių. Visi mes vistiek te
besudarome tą trečią Lietuvių 
tautos dalį kuri, greta Lietu
voje likusios ir iš Lietuvos į 
vakarus iškeliavusios, yra ly
giai suinteresuota kad Lietu
vių tautai butų patikrinta lai
svo gyvenimo teisė. 

Tragiškas paskutinių penke
rių metų laikotarpis, kurio bė
gyje brangia kaina buvo pri
eita prie visiško visos Lietuvių 
tautos solidarumo, aiškiai pa
rodo kad iš svetimųjų dievų 
Lietuva tegali laukti pražū
ties. Lygiu budu tuo baisiuo
ju laikotarpiu išryškėjo koks 
neprotingas dalykas yra mė
ginti įtikti svetimiems, kriti
kuojant saviškius, šitokie rei
škiniai tėra tautinio nesusipra
timo įrodymas. Už juos bran
giai užmokėta praeityje ir dar 
brangiai gali tekti užmokėti 
ateityje. Ir jei tam dar turi 
šiokio-tokio pasiteisinimo Eu
ropoje likę Lietuviai, kuriems 
perspektyvos dažnai būdavo 
užtemdomos tikrų žinių stoka 
ir kurie turėjo gyventi prie
vartos ir teroro aplinkumoje, 
tai šitokio pasiteisinimo netu
rime mes, kurie naudojamės 
absoliučia laisve ir turime ge
riausias informacijas. 

Tat atsimindami kad didžio
ji kova vis dar tebėra prieky
je, kad Lietuvą vis dar tebe
slegia bolševikiškoji verguvė, 
mes visomis išgalėmis turime 
ugdyti Lietuvoje pasiektą Lie
tuvių solidarumo dvasią. Ta 
solidarumo dvasia, sugretinta 
su pasitikėjimu savomis, Lie
tuviškomis jiegomis bei musų 
bylos teisingumo gaivinama, 
yra didžioji Lietuvos laisvės 
viltis. Tat ypatingai dabar 
bukime stiprus ir taurus, nes 
kaip tik dabar yra momentas 
kuomet sprendžiamas ateities 
Lietuvos likimas. 

Julius 

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
ŠVEICARIJOJE 

(Laiškas iš Šveicarijos) 

•PRIEŠ įvedimą cukraus ra
cioną vimo, šioje šalyje cuk
raus buvo sunaudojama po 97 
svarus nuo galvos metuose. 

(Tęsinys anksčiau tilpusio 
aprašymo) 

Pas Cossonay 
Lietuvius 

Iš Yverdono keliavau į Cos
sonay. Tik nedaugelyje žemė
lapių galima susirasti šią vie
tovę, esančią maždaug 15 kilo
metrų nuo Lausanne, Prancū
ziško Vaud kantono sostinės. 

Atvažiavęs į geležinkelio sto
tį, turėjau dar sėsti į funiku-
lierį, kuris, pakilęs kelis šim
tus metrų į kalną, išlaipino pa
čiame Cossonay. Tai tipingas 
Vaud kantono kaimas, išsi
driekęs derlingoje beveik 600 
metrų aukštumoje. Gražus 
mūriniai ūkininkų pastatai, 
puikus gyvuliai, sodrios gany
klos ir auksu žėrinti kviečių 
laukai liudija kad čia gyvena
ma pasiturinčių ūkininkų. 

Išlipęs iš funikulier i a u s , 
ėmiau žvalgytis kelio į tautie
čių stovyklą. Taip besidairy
damas, staiga išgirdau savo 
gimtosios kalbos garsus. Pasi
rodė kad keli "Cossoniečiai" 
lydėjo į autobusą tautietį, vy
kusį į Mollendruz, apie kurį 
dar teks rašyti. Iškarto už 
mezgėme pažintį. Tarp lydė 
jusiu buvo dar jaunas medici
nos daktaras A. L., kuris per 
visą mano viešėjimo laiką Cos
sonay nuoširdžiai kuo galėda
mas padėjo. 

LENTŲ SUKALU 
BARAKAI 

Kol pasiekėme stovyklą, bu
vo jau vakaras. Pačią stovy
klą sudaro keliolika iš lentų su 
kaltų barakų. Čia 'jau kitoks 
vaizdas nekaip Yverdone, kur 
— kaip ten bebūtų — gyvena
ma viešbutyje, teikiančiame 
kai kurių patogumų. Tuo tar
pu Cossonay vedamas baraki
nis gyvenimas. Miegoti tenka 
ant narų, po keliasdešimt žmo
nių viename barake. Stovyk
loje gyvena vieni vyrai. Mano 
lankymosi metu Lietuvių ten 
buvo 50. Išviso lageryje pri-
skaitoma maždaug 70 žmonių, 
jų didžioji dalis Italai, bet bu
vo dar keli žydai, Graikai ir 
tt. Italai baigia gryžti į sa
vo tėvynę, tat jų skaičius kas
dien mažėjo. Kone visi musų 
tautiečiai Cossonay darbo sto 
vykioje yra jauni vyrai; jų di 
delį nuošimtį sudaro studentai 
bet yra keli inžinieriai, kari 
ninkai, valdininkai, mokytojai 
architektai, amatininkai, uki-
nnkai ir kt. < 

Susipažinau su stovyklos vir
šininku p. Eberle, kuris naudo 
jasi visuotine musų tautiečių 
simpatija. Jo žinioje yra taip 
pat Mollendruz stovykla. 

Beveikštinėdamas po stovy 
klą, tai vienur tai kitur susipa 
žinau vis su naujais tautie
čiais. Raštinėje dirba du jau
ni Lietuviai (V. K. ir dar vie
nas studentas, kurio pavardės 
neįsitėmijau). Stovyklos san
dėlio vedėjas yra M. B., inži
nierius). čia pat stovykloje 
auginamas daržoves paruošia 
rinkai V. V. (aviacijos kapito
nas). Stovyklos gydytojas yra 
jau minėtas medicinos dakta
ras A. L. 

Stovyklos gyventftjfai daž
niausia skiriami į žemės ūkio 
darbus. Uždirbama nuo 10 iki 
25 santimų į valandą. Laisvą 
šeštadienio popietį ir sekma
dienį neatlyginama. Moka kas 
10 dienų. Aišku, gaunamo at
lyginimo rukoriui užtenka tik 
cigaretams. Maistas duodamas 
nemokamai, lygiu budu nakvy
nė barakuose. Dirbantieji yra 
gavę darbo drabužius. 

Vasaros metu barakinis gy. 
venimas yra dar pakenčiamas, 
bet visi susirupinę laukia ru

dens darganų. Tuomet teks 
dar daugiau vargo pakelti. La« 
raku sienos sukaltos iš lentų, 
vietomis švysti plyšiai. Kitų 
tautų pabėgėliai tuose bara
kuose turėjo praleisti ir žiemą. 

Kol susiradau nakvynę, ėmė 
jau temti. Bet skubėjau į sto
vyklos salę, kurioje manęs, 
kiek vėliau galėjau pastebėti, 
nekantriai laukė 30 tautiečių. 
Susipažinęs su tais kurių dar 
nebuvau sutikęs, turėjau da
ryti tautiečiams pranešimą 
jiems rupimais klausimais. 

Draugiškai susėdome valgy
klos salėje už stalų ir pradėjo-

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
% 

Svarbus Pranešimas 
TILPS KITAME DIRVOS NUMERYJE 

SU KITU NUMERIU DIRVA PRADĖS EITI 8 PUSLAPIŲ. 

ištrėmimo laikas laimingai pa
sibaigė. 

Visą priešpietį kalbėjausi su 
tautiečiais, kurie, atitrukdami 
nuo darbo, vis atsirasdavo Dr. 
L. bambaryje, kuris tarnavo ir 
ligonių priėmimui, ir paties 
daktaro nakvynei. 

Taip mums besikalbant, paš
tininkas vienam inžinieriui at
nešė laišką, tik ką atėjusį iš 
Amerikos Jungtinių Valstybių, 

me pasikalbėjimą bei apsimai- Turbut, laiško autorius, bera-
nymą mintimis. Kaip dieną | šydamas jį, negalėjo nei įsi

vaizduoti kiek džiaugsmo su
teikė jo žodis! Laiškas vaikš
čiojo iš rankų j rankas, nes la
geryje paslapčių vienas nuo ki
to neturi. Visi yra likimo 
draugai, visi sudaro lyg vieną 
šeimą. Todėl dalinamasi savo 
tarpe ir džiaugsmu, ir liudesiu. 

Artėjo pietų laikas. Iš vi
sų pusių stovyklos link ėmė 
traukti jos gyventojai. Apsi
švarinę po dušais (shower), 
tremtiniai rinkosi salėje, kur 
jų laukė pietus. Prie pietų sta-

prieš tai Yverdone, taip pat 
čia patyriau kokie rūpesčiai 
musų tautiečius daugiausia sle
gia. Galėjau pasidaryti išva
dą kad sielvartai maždaug tie 
patys, bet ties jais sustosiu 
kai busiu baigęs visų trijų Lie
tuvių tremtinių gyvenamų vie-
tuvių aprašymą. 

Tarp pabėgėlių susiradau 
vieną-kitą pažystamą iš senes
nių laikų. Buvo malonu atsi
minti savaime taip netolimus 
laikus kai Tėvynė galėjo gy
venti laisvos, nepriklausomos 
Respublikos gyvenimą. Su vie
nu mano pažystamu amatinin
ku pasikalbėjome apie Klaipė
dą, kur savo laiku kartu gyve
nome. Paminėjome Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimą Klai
pėdoje, su kurio vadais teko 
kelerius metus įvairiose srity
se dirbti. Daugelio tų žmonių 
jau nebėra gyvųjų tarpe, jie 
žuvo kaip okupantų aukos, 
nors tie okupantai dažnai mėg
sta pakalbėti apie darbininkų 
laisves ir gerovę.... 

Taip besišnekučiuojant, ne
pastebimai greit slinko valan
dos. Reikėjo su mielais tau
tiečiais atsisveikinti, nes jų 
darbo diena prasideda anksti. 
Reika keltis pusę šeštos valan
dos rytą ir skubėti į darbą. 

LAIŠKAS Iš AMERIKOS! 
Kai kitą rytą vėl ėjau sto

vyklos link, ištolo pamačiau 
saulėgryžų galvutes, kurios iš 
visų pusių supo barakus. Prie 
inėjimo žydėjo gėlės. Tai ne
buvo nei rūtos, nei mėtos nei 
lelijėlės. Nežinia iš kurio kraš
to į Šveicariją atbėgęs tremti
nys tas gėles sodino ir laistė. 
Bet ir jo sieloje glūdėjo tas 
pats grožio pasiilgimas kaip 
nun šiądien jo naujojo likimo 
draugo-Lietuvio, kurį svetimos 
okupacijos išrovė iš Tėvynės. 
Daugelis tų tremtinių jau gry-
žo namon, pas savuosius. Jų 

lo buvau ir aš pakviestas. Dar 
kartą susirinkome drauge, dar 
kartą buvau apibertas vienokių 
ar kitokių klausimų. Tautie
čiai, kaip matyti, buvo išsiilgę 
bendravimo su žmonėmis atvy
kusiais iš kitur, todėl jie, at
rodė, visai nuoširdžiai džiau
giasi kiekvienu apsilankymu. 

Papietavę, didžioji tautiečių 
dalis, sunkiai visą priešpietį 
dirbę, skubinosi pusvalandį 
pasilsėti. Su kita gi grupe su
sėdome kiek atokiau nuo kelio 
ir paūksmėje dar valandėlę pa
sišnekučiavome. Bet turėjau 
jau skubintis į stotį, nes pagal 
sudarytą programą norėjau 
dar tą patį vakarą pasiekti 
Mollendruz. 

širdingai su naujais įgytais 
draugais atsisveikinęs, funi-
kulieriu vėl leidausi į lygumą, 
bet šį kartą jau nebe vienas, 
o kartu su mielu tautiečiu, K. 
R., kuris irgi vyko į Mollen
druz. 

'(Bus daugiau) 

AUKOS LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

DAR $500 AUKŲ 
LYS AKCIJAI 

LVS skyriai ir musų rėmė
jai nesustoja dirbę ir vasaros 
karščių metų, nes Lietuvos 
tragedijos atgarsiai nepasilio
vė vasaros metu, priešingai, 
dabar kaip tik ateina daugiau 
platesnių žinių apie tai kas su 
Lietuva nutiko bolševikams ją 
išnaujo okupavus, o ir pačioje 
Amerikoje Lietuvos likimas 
apdengtas liūdna paslaptinga, 
bet pavojinga skraiste. 

$310 Iš WATERBURY, CONN. 
P. Steponavičius, iš Water-

bury, Conn.,, prisiuntė $310 če
kį sekančiai: 
LVS 9-to skyriaus pikniko 

pelno $300.00 
Narių duoklės: 
Mrs. Mary Krugelis 2.00 
Mrs. Stanley Jasilunas 2.00 
Juozas Mikėnas 2.00 
Mrs. Joseph Liūnas 2.00 
Mrs. Albinas Kuslis 2.00 

$100 Iš DETROIT, MICH. 
Aug. Rinkunas, LSV 6-to 

skyriaus ižd., prisiuntė 
to skyriaus pikniko 
pelno dar 100.00 

$60 Iš ROCHESTER, N. Y. 
Petras Norkeliunas, iš 

Rochester, N. Y., pri
siuntė $60, iš jų už: 
Timeless Lithuania 30.00 
Pulk. Petruičio knygą 30.00 

KITOS AUKOS IR 
Už KNYGAS 

Julė Rastenienė, Baltimorės 
LVS 4-to skyriaus pirmininkė, 
prisiuntė $12 šių: 
Elzbieta Lietuvnikas 10.00 
C. K. Stuikis 1.00 
Ant. Mandravickas 1.00 
I. Klimitas, Pottsville, Pa., 

LVS nario duoklę 2.00 
Pulk. Petruičio knygą 1.00 
Juozas Tamošiūnas. Detroit, 

Mich., nario duoklę 2.00 
V. M. Balnytė, Chicago 1.00 
Mary C. McManus, 

Dover, N. H. 4.00 
R. Mitchell, Colville, 

Wash. 1.00 
Vincent Borey, 

lrvington, N. J. 1.00 

Iš CLEVELAND, OHIO 
Už Pulk. Petruičio knygas: 

Alekas Banys 1.00 
Poni Petrauskienė 1.00 
Poni Kundrotien§ 1.00 
Poni Deriene 1.00 
Poni Šukienė 1.00 
Juozas Degutis 1.00 

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

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . 

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

1 knyga Si 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija)' 

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

Užsakymus'siųskit cash pinigais arba čekiais, ir tuoj gausit savo knygas. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
g Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave.* Cleveland, Ohio 

LIETUVOS PAVERGIMAS 1940 METAIS 
KAIP VYKO LIETUVOJE 1910 METAIS "DEMO

KRATIŠKIAUSI PASAULYJE" RINKIMAI Į 
"AUKŠČIAUSIĄ LIETUVOS TARYBĄ" 

Rašo Vainis Dainoras. Specialis laiškas Dirvai. 

VĮESENAI bus praėję j Britų Parliament^ demokrati-
niai rinkimai, kur tikrai Did. Britanijos piliečiai 

rinko savo parliamentą niekeno neinspiruojami, nediri
guojami ir rinko kiekvienas pilietis tai kuris kandida
tas kam patiko, nejausdami einant prie urnų jokios bai
mės. Amerikos Lietuviai, visi jus esate seni Amerikos 
gyventojai ir puikiai suprantate kas yra pilno to žodžio 
prasme demokratiniai rinkimai Amerikoje ir Anglijoje. 

Šiuo straipsniu aš jums duosiu vaizdą kaip renka
mas parliamentas, vadinama Aukščiausia Taryba Sovie
tų Sąjungoje. Štai jums vėl pluoštas faktų kaip mes 
pagal "demokratiškiausią pasaulyje" sovietinę "saulė
tą" konstituciją rinkome Lietuvos Aukščiausiąją Tary-* 
bą 1940 metų rudeni. 

. Visoje Lietuvoje komunistų partija nustatė, apskri
timis, kiek iš kurio apskrities turi buti j "tarybą" išrin
kta kandidatų (pav. po du asmeniu ir panašiai). 

Pavyzdžiui, Rokiškio apskrities komunistų komite
tas nustatė išanksto (kaip ir visur) kad iš viso Rokiš
kio apskrities turi buti išrinkti ne kas kitas kaip du iš 
viso apskrities "geriausi iš geriausių": kalėjimais pasi
žymėjęs recidivistas ir ūkininko merga-tarnaitė Nakai-
tė (beraštė!), kuri tuo buvo "garsi" kad būdama panelė 
pasigėrus nevienam akis prispjaudydavo ir kad dar mer
gaudama jau spėjo "įsitaisyti" kūdiki. Kaipo tokie du 
garsus iš padugnių ir, žinoma, "geriausi iš geriausių" 
tai juos ir reikia išrinkti! Taigi daugiau nekas neturėjo 
teisės statyti kandidatų. O apie partijas nebuvo nei kal
bos: tautininkų, krikščionių-demokratų, valstiečių-liau-
dininkų, socialdemokratų jau nebuvo — partijos buvo 
nušluotos, o net iki smulkiausio partijos veikėjo buvo 
kalėjimuose ir Rusijos gilumoje "sutvarkyta". Taigi į 
"tarybą" galėjo buti'išrinktas (geriau — paskirtas!) ar 
komunistas ar tariamas bepartvvis i]' pastarasis tik tas 
kuris buvo pasižymėjęs policijai ar kam panašiai "ant
ausių daužymu" ir tt. -

Rinkti turėjo teisę ne tik subrendę — sukakę 21 
metų žmonės, kurie jau pradeda orientuotis politiniai ir 
pasaulėžvalgoje, — bet pusberniai ir pusmergės virš 16 
metų amžiaus. ...... 1 \. . 

Taigi visi piliečiai gavome ne kelias rinkimų korte
les ir ne kelių partijų, o tik vieną. Ir turėjome į urną 
mesti kortelę su tom.dviem pavardėm apskrityje "ge
riausių iš geriausių". 

Rinkimai buvo sekmadieni, gimnazijos patalpose. 
Salėje buvo apie 15 komjaunuolių, kurie prie stalų sėdė
jo ir Įdavinėjo balsuotojui kortelę ir voką. Komjaunuo
liai labai sekė kad kortelę (su tom dviem pavardėm) 
Įdėtum i voką ir užlipintum. Po to musų pasus antspau
davo kad "balsuota" ir ėjome į visai slaptą įrengtą ka
merą Įmesti baisus. Bet deja, toje "slaptoje" kameroje 
vėl buvo du komjaunuoliai ir žiurėjo ar tu tikrai voką 
meti į urną (ar neįsikiši kur sau už bato aulo). 

Ir kaip visur buvo susmeigtos į balsuojančius aki-
liai komjaunuolių akys, bet daugelyje vokų buvo suras
ta įkombinuota, vietoje deputatų pavardžių, įvairių ka
rikatūrų, kaip iš laikraščio buvusio Lietuvos Aido pa-
veikslukų "Melehioras Putelė", tai šūkiai "Tarybų utė
liai" ir panašiai, ar visai be kortelių tuščias vokas. 

Miestelėnai buvo priversti visi balsuoti. Kai kurie 
bandė neiti, tai ėjo per butus milicija ir komunistų par
tijos nariai paraginti. Pasitaikė kad keliose šeimose, 
kurios nėjo balsuoti, komjaunuoliai inėję trobon pareiš
kė, "o kodėl jus nėjot dar balsuoti, gal nusibodo įstaigo
se valgyti duoną — gal kontrrevoliucionieriai?" Ir vis-
tiek prievarta išvarė eiti balsuoti. O ūkininkų, kaimie
čių negalėjo sugaudyti ir Lietuvos kaimiečiai tiesiog 
masiniai nėjo balsuoti. 

Ir vienok, Lietuvos Aukščiausia Taryba buvo "lais
vo" balsavimo budu "išrinkta" iš tų kandidatų kurie tik 
komunistų buvo numatyti jau išanksto. Kiti "tarybos" 
nariai net nežinojo kad jį išrinko tarybos nariu. Taip 
buvo su keliais menininkais, Valstybės Teatro artistais. 
O rašytoją Liudą Dovydėną (buvusį tautininką) ir kitus 
net per prievartą per savaites prieš tai grasino bausmė
mis kad tik jie sutiktų buti renkami į Aukščiausią Ta
rybą. ' 

Tai taip buvo ir kiekviename Lietuvos apskrityje; 
taip buvo visame Pabaltijyje. Ir taip yra visoje Sovie
tų Sąjungoje kur Stalino — tėvo ir mokytojo — konsti
tucijos "saulutė" nušvinta, 

O štai spauda ir radio pradėjo garsinti kad į Lietu 
vos Aukščiausiąją Tarybą rinkimai praėjo nelauktai sek 
mingai ir, girdi, niekur "kontrrevoliucinis" elementas 
nesutrukdė. Reiškia, visoje tautoje buvo "baisus prita 
rimas". Ir, girdi, visa tauta balsavo visa, ir ne tiktai 
100%, bet dar daugiau 100' c! Štai kokių prieinama ne 
sąmcninių davinių! O tuo pačiu kiekvienas balsavęs 
Lietuvis supranta širdyje su kokia "meile" tas balsavi
mas vyko ii* kiek tik iš visos tautos balsavo. Net ir pa
saulio statistikos įstaigos turi dokumentalius davinius 
kad tuose balsavimuose Lietuvių tautos tedalyvavo tik 
apie 18c{ ! ' V' 

NKGB (Narodnyj Komisariat Gosudarstvenoj Be-
'zopasnosti — bus tai: Valstybės saugumo liaudies komi
sariatas) naganu vereiaftia visa Lietuva taip išrinko de-
putatus-atstovus, "geriausius iš geriausiu", į Aukščiau 
sią Lietuvos Tarybą. Ir tokiu tai "entuziazmu" nagano 

LAI VISKĄ TAIP VE
DA IKI GALO! 

'Ainerikofių .spauda prfpažyš-
ta Prez. Trumanui griežto ir 
žinančio ką daro ir ko nori 
žmogaus ypatybes. Jisai dali
nai tą irodė vidaus politikoje. 

Užsienio politikoje jam dau
gelyje atvejų kelius uždarė jo 
pirmtakunas savo slaptais pri
žadais ir užsileidimais Stali
nui. Bet pats tapęs įvykdyto
jų to ką Roosevelt nebaigė, 
Prez. Truman panaudoja visus 
galimus atvirus plyšius. 

štai kaip vienas laikraštis 
nurašo: 

Truman prašė kad butų leis
ta atstatyti reprezentacines 
vyriausybes išlaisvintose ryti
nės Europos srityse, kaip bu
vo sutarta Jaltoje ir Potsda
me. Niekas nesidarš. Tuo
met Rusijos pastatyta valdžia 
Bulgarijoje galutinai pasiskel
bė laikysianti rinkimus ir su 
vienu kandidatų sąrašu—savo 
kandidatų. Prez. Truman tuo
jau įsakė Valstybės Sekreto
riui Byrnes pranešti kad Ame
rika nepripažins tokių klastin
gų rinkimų pasekmių, ir tam 
pritarė Britanija. Bulgarijos 
sostinėje ir Maskvoje sušukta 
"Svetimieji kišasi". Tačiau, 
kuomet jie pamatė kad Prezi
dentas laikosi savo, tuos ko-
medijiškus rinkimus atšaukė. 

Panašių pasekmių gauta kai 
Prezidentas pasidarė griežtas 
del ilgų atidėliojimų iš Bulga
rijos ir Lenkijos pusės Įsileidi
mui Amerikos spaudos atsto
vų, ir jie ten jau vyksta. 

Britai tikėjos* kad lend-lease 
bus duodama be paliovos. Pre
zidentas tai nutraukė, ir neat
sižvelgė Į Attlee ir Churchillo 
atakavimą tokio pasielgimo. 

Jie dabar skubiai siunčia at
stovus į Washingtona sudary
ti su Amerika taikos meto eko
nominius santikius, kurie tu

rėjo buti padaryti daug anks
čiau. 

Šitaip Prez., Išmaną įver
tinant, reikia kad jis ir toliau 
pažiūrėtų: reikia kad jis išpil
dytų Prez. Hoosevelto duotus 
Lietuvių delegacijai pažadus 
grąžinti Lietuvai laisvę. Lie
tuva ir šiąciien tebėra verguvė
je to paties kurį Prezidento 
Roosevelto administracija 1940 
metais smerkė ir nepripažino 
jo grobpškų žygių. 

;C. i r i  
PAVOJINGI DVY

NUKAI 
Europoje, kaip žurnalistas 

Kari H. Von Wiegand praneša, 
įsivyrauja komunistų - socialis
tų galybė, kuri reiškia pavojų 
vakarų demokratijai. 

Komunizmas ir socializmas 
yra dvynai, sako Wiegand. 

Ir tie ir tie turi t% patį tėvą 
— Karolį Marksą. 

Skirtumas tarp tų dvynukų 
yra tik tas kad socialistai kal
ba, o komuiiistai veikia. Tarp 
vienų ir kijų jų skirtumas tik 
pažiūrose j tam tikrus dalykus 
ir veikimo buduose. 

Europoje, kur socialistai įsi
gali, ten liks komunizmas už
viešpatauti. Vieni ir kiti jie 
visus kitus vadina ir smerkia 
"fašistais". Bet bendras kry
pimas socializmo - komunizmo 
yra į komunistų valdymą po 
Sovietų Rusijos vadovybe. 

Musų katalikai pasisako ne
va nesutinką su komunizmo 
programų, tačiau susidėdami 
su socialistais neva Lietuvos 
vadavimo darbams, sustiprino 
socializmą Lietuvių tarpe iki 
to kad socialistai dabar gali žy
miai daugiau pagelbėti komu
nistams plėsti "demokratiją" 
Lietuvių tarpe. Ir katalikai ir 
socialistai kitus Lietuvius va
dina komunistų parinktu pa
smerkimo žodžiu, "fašistai". 

Kada musų rimtesni katali
kai permatys kam jie pasitar
nauja? 

t  t  t  
•PATYRIMAI parodė kad 

virtuvėje naudojamas aštrus 
peilis yra saugesnis negu atši
pęs. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 
(Tęsinys :|š pereito nr,) 

kotu verčiama Lietuva "prisijungė" prie visos Tarybų 
Sąjungos. Ir štai po šių suruoštų komunistinių kome
dijų, Sovietai šaukia pasauliui ir dar šiądien prieš tikrą 
demokratini pasaulį nerausdami tvirtina-kad "Pabalti
jo tautos prisijungė savo noru"! # . .. 

Čia aš daviau jums ne kokius girdėtus nupasakoji
mus, bet ką aš pats mačiau, kaipo dalyvis tų "demokra
tiškiausių pasaulyje" rinkimų, žodžiu, kaip turėjęs lai
mės buti sovietinės scenos "robotu". Ir tą pat patvirti
na pasauliui puse milijono Lietuvių pabėgėlių ir visi Pa
baltijiečiai. * 

Švedija, Liepos 15. 

T 

* 

ATMINČIAI KUN. VIENAŽINDŽIO 
Margalis — 1904 m.) 

Užmigo poetą, ant amžių užmigo, 
Tėvynės dainele nauja nebelanko; 
Kiekvieną krutinės žinojusi styga 
Ant amžinų amžių numiro jo ranfca 
Mums mirė poetą Nuvyto prieš laiką, 
Tik-tik ką pražydęs mums dainina 

garbingas; 
Tiktai atmintyje tautos užsilaiko 
Jo dainos, kaip širdys sesučių, jausmingos. 
Ar jus jį pažinot?.... Oi, jis negeidavo 
Pas žemės didžiunus garbe užspindėti: 
Dainuodamas jis su tamsybe kariavo, 
Dainose jis troško su vargšu kentėti. 
Dalis jam užnuodyjo širdį ir jausmą, 
Karšta jo krūtinė anksti sudrebėjo; 
Neapkanta, vargas aukleno jam skausmą, 
Jis kentė su vargšu ir vargšą mylėjo. 
Jausmu veidmainingu jis mums nemelavo, 
Ir regime lyroje širdį jo gryną: 
Kaip jautė jo siela jis taip mums dainavo, 
Jo dainą Lietuvis sava pavadino. 
Ilgėjimą kartais užeiname skaudų 
Ir rodos tai plaukia i širdį ir spaudžia;, 
Ir nėmelagingai ten dainius mųs rauda— 
Tikrai jo krūtinė ilgėjimu griaudžia. 
Apalpsta jo siela lig nusiminime, 
Ir, regis, nuodais jo dainelė rašyta.. 
Ir nemelag;ingas jis tad įkvėpime, 
Nes nuodijo kančios gyvato jo rytą. 

Vos tik man užvažiavus ant kalno, 
staiga iš kitos pusės pradėjo mane šaudy
ti. Išpradžių maniau jog tai mūsiškiai 
šaudo per apsirikimą. Ištraukiau baltą 
skepetaitę ir mosuoju. Jie nekreipia į 
mano ženklą jokio dėmesio ir dar labiau 
šaudo. Pavažiavęs dar aukščiau į kalną, 
pamačiau mane apšaudančius. Jie gulė
jo toje pakalnėje. Tik ir girdėjosi kulip-
kų zvimbimas aukščiau mano galvos. Nie
ko nežiūrėta, važiuoju, ragindamas ark
lius. 

Nusileidus į pakalnę, pavojus* man jau 
nebegręsė. Bet užvažiavus ant kito kal
nelio, springdamas sutratėjo kulkosvaidis. 
Mano arklys suklupo, bet atsikėlęs ir vėl 
eina. Žiuriu — jo dešinė šlaunis pasriu-
vo krauju, o pats eina lyg akmenis krims
damas. Nusileidęs į antrą pakalnę kur 
nebuvo pavojaus, nulipau nuo vežimo ir 
apžiurėjau arklio žaizdą. Sužeistas »ne 
per kaulą. Užtepiau jodu sužeistą vietą 
ir skubiai leidausi toliau, nes norėjau kuo 
greičiausia privažiuoti prie miško ir ten 
pas 

Sutinku draugą 
Iš tos vietos iš kur į mane šaudė, pa

mačiau bėgantį į mišką vieną kareivį. Nu
jaučiau jog tai mūsiškis. Apsidžiaugiau 
pamanęs jog busiu ne vienas. Bėgo jisai 
kiek tik galėdamas, o šaudantieji į mane 
taip pat šaudo ir į jį. Kareivis, pabėgęs 
kurį galą, krito ant žemės ir ėmė atsišau
dyti. Tik tuomet supratau jog mane šau
dė ne Lietuviai bet Lenkai, ir kad visai 
gerai padariau nepasukęs į jų pusę. Va
žiuodamas toliau pamačiau priešais atbė
gantį antrą kareivį, rodos, Lietuvį, nes iš
tolo neatskirsi. 

— Eikš čia, ir važiuojam drauge! — 
šaukiu aš jį. 

Išgirdęs mane šaukiant Lietuviškai, 
kareivis pasisuko ir bėga tiesiog į mane. 
Jam pribėgus pamačiau jog jis buvo sep
tintojo, taigi mano pulko. Paspaudę vie
nas antram ranką, leidomės skubiausia 
važiuoti toliau, kad nębutume užklupti 
Lenkų. i* 

Miškas jau Čia pat. Pasukus kiek į 
kairę, jau galėsim jaustis saugesnėje nuo 
kulipkų vietoje. Bet kur tau! Pravažia
vus dar kelis žingsnius, staiga užkapaly-
je sutratėjo kulkosvaidis, ir į mus pasipylė 
kulipkų lietus. 

— Bus blogai! — sako man draugas. 
— Va, žiūrėk, Lenkai mus apsukdami ir
gi bėga į mišką. 

Žiuriu, taip tikrai. Jeigu jie pirmie
ji mišką pasieks, užkirs mums kelią, nes 
jie, miške pasislėpę, matys kaip ant delno, 
o mes jų nematvsim. . Iš miško jie gali 
mus savo ugnimi sunaikinti. Nutariau 
šiaip ar taip pirmas mišką pasiekti ir gro
bio jiems neatiduoti. Draugas ragina pa
mesti vežimą ir gelbėtis, nes kitaip galim 
pakliūti Lenkams į nagus. Aš jam at
kirtau kad geriau žusiu bet tokio turto 
priešui nepaliksiu. Ir nepastebėjom kaip 
besiginčydami atsidūrėm miško prieglob
styje. 

Mano draugo butą bailaus 
įvažiavus į mišką, pasukau į kairę, 

kad nepakliutume miške besivalkiojan-
tiems Lenkams ir kad geriau matyčiau vi
sus puolančius iš lauko. Greičiau pava
žiavus, už važiavom už miško kampo. Ir 
kaip tik buvo pats tas laikas, nes nusimo
vė mano vežimo ratas, ir turėjom sustoti. 
Mano draugas vėl mane ragino viską pa
likti ir bėgti. Nesutikau, bet pakėlęs pe
čiais vežimo kampą, liepiau jam užmauti 
ratą. Draugas sušuko, grąsindamas pa
likti mane vieną, nes jam gyvybė esanti 
brangesnė negu šie vežimai. 

— Ir bailys iš tavęs, — tariau į jau 
beeinantį kareivį. — Abu beveikdami ir 
vežimus galėsim išgelbėti ir savo k#ilį iš
nešti sveiką. t . 

Susigėdęs sugryžo pas mane, užmo
vė ratą, ir leidomės toliau. Kelias buvo 
nelygus ir ratas buvo nusmukęs koki de
šimt kartų kol privažiavom lygesnę vietą. 
Net stebėjausi iš kur manyje galėjo ir jie-
gų atsirasti tiek kartų sunkų vežimą kil
noti. Kilnojant net kaulai braškėjo. O 
įuk apie dvi paras nebuvau nei valgęs, nei 
miegojęs. Matyt, pasiryžimas nepalikti 
tokio vertingo turto Lenkams viską nu
galėjo. 

Išvažiavom į gražią lygumą, kuri ėjo 
pačia pamiške. Pirmas važiuoju aš. To
liau kelias vėl pasisuko j tokį tankų miš
ką kad po susipynusiomis šakomis atrodė 
lyg po stogu. Staiga priešakyje pamačiau 
ateinant Lenkų burį kaip tik tuo kiliu 
kuriuo mums reikėjo važiuoti. 

— žiūrėk kas pas mus ateina, šuk
telėjau. draugui. 

Jis net žado neteko pamatęs, ir pri
bėgęs prie manęs ėmė prikaišioti kodėl aš 
jo nepaklausiau ir nepamečiau vežimo. 
Dabar, girdi, abu žūsim 

Lenkai, mus pamatę, tuojau išsipylė 
grandinėn. Mes taip pat, pasislėpę už ve
žimų, pasiruošėm ginklus. Lenkai guli 
prieš mus, šautuvus pasidėję ir taiko. Ai
škiai matyt kaip vienas šautuvas nutaiky
tas tiesiai į mane. Draugas vėl ragina 
bėgti, bet aš guliu kaip prikaltas prie že
mės ir tik galvoju: štai kur mano tėvynė 
ir kapas. Draugas patarė man pasiduoti 
Lenkams. Bet aš atsakiau, jeigu bėgsim 
tai Lenkai, pamatę kad mes tik du esam, 
kaip rėčius mus sušaudys, o pasidavę ne
laisvėn taip pat vargu ar gyvi paliksim. 

— Po vieną gyslelę mums ištampys,— 
tariau aš jam. — Keršys kam mes jų daik
tus buvom pagrobę. 

Dviese paėmėm keturiolika Lenkų 
Prisiminęs kad mano draugas turi ke

turias granatas, tuojau čiupau už jų. Jis 
norėdamas mane sukliudyti griebė man 
už rankos, sakydamas jog mes tik du, o 
jų daug ir mes tikrai pražūsim; aš jam 
paaiškinau kad Lenkai, jeigu musų ikšiol 
nepuolė, matyt mano kad musų daug ir 
bijo pirmieji pradėti. 

— Tu imk vieną granatą, o aš antrą, 
— sakau aš draugui. — Tu mesk į kairę, 
o aš į dešinę, ir muškim Lenkus. 

Tik visas vargas tame jog aš būdamas 
nerikiuotės puskarininkis, nemokėjau su 
ja apsieiti, net rankoje ją pirmą kartą tu
rėjau. Laimei mano draugas buvo gran
dinis ir geraL mokėjo su granatomis ap
sieiti, ir jis, kiek pagalvojęs ir pritaręs 
mano sumanymui, išsitraukė iš už diržo 
granatą ir tik paklausęs kur mesti, metė 
mano nurodymu į tą Lenką kuris į mane 
taikė. Aš, juo sekdamas, ištraukęs gra
natos kapsulį, norėjau sviesti, bet užsižio
psojau. Gerai kad tai pastebėjo mano 
draugas ir liepė man tuojau granatą mes
ti. Bet mano granata Lenkams nieko blo
go. nepadarė, tik dar labiau juos išgąsdino. 

— Panowie! Niė strzelajcie! Wszys-
cy oddajamy sie do niewoli. (Ponai! Ne-
šaudykit! Visi pasiduodam i nelaisvu),— 
pasigirdo Lenkų šauksmas. 

Aš, įsikarščiavęs, užuot griebęs revol
veri, griebiau iš draugo antrą granatą ir 
ją iškėlęs šokau iš po vežimo pirmyn. Pri
bėgęs prie Lenko, užsimojau jam į galvą, 
Lenkas numetė šautuvą ant žemės. Me
tęs granatą žemėn, pagriebęs Lenko nu
mestą šautuvą. Žiuriu — jau ir kiti Len
kai numetę savo šautuvus ir diržus. Ap
sižvalgęs, pamačiau mano draugas stovėjo 
užpakalyje manęs prie jo granatos sudras
kyto Lenko, kurio mėsos buvo ištaškytos 
per kelis metrus aplinkui. Ilgai negaiš
damas, įsakiau Lenkams eiti prie vežimų. 
Lenkai pažino kad tai jų kuopos vėžiniai. 

(Bus daugiau) 

VAIiGW 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti ^ visokius valgius: sudėta daugyb# 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgiui 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliq. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

gioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miest^ių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

Reikalaukit "Dirvoje* 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohiff 
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KELIONĖJ' 
SAN FRANCISCO 

K S. KARPIUS. 
Pastabos ir Patyrimai Kelio

nėje ir San Francisco. 

(Tęsinys iš pereitp m) 

TAS BAU!DONOJO Kryžiaus 
atstovas vėliau susitiko trauki
nyje su prastai Angliškai kal
bančiu kareiviu, bet patyręs 
kad jis kalba Rusiškai, suvedė 
jį su ta Ruse. 

Kitą kelionės dieną ji mane 
suėjus užsiminė apie tą karei
vį, kuris jai sakėsi esąs Rusas, 
iš Rygos, apie penki- metai at
vykęs Amerikon ir čia patekęs 
kariuomenėn. Jis važiavo į 
New Yorką. Pasalį net jo ir 
pavardę: Juškevič. 

Abudu sutikom kad ta pa
vardė nėra nei Rusiška, nei 
Lenkiška, ir įtikinau jai kad 
ta pavardė gali buti tik Lie
tuviška. 

Tik davažiavus.,į Omaha, tą 
vakarą, išlipus stotyje pasivai
kščiot, nes traukinys ten sto
vėjo visą valandą, platformo
je susitikau tą Rusę su tuo ka
reiviu, ir ji supažindino mus. 
Kaip tik pasakiau savo pavar
dę, Karpius, tas kareivėlis ne
paprastai nustebęs pakartojo: 
"Karpius?!" Jis prakalbėjo į 
mane Lietuviškai. Pasirodė vi
sai puikiai kalba Lietuviškai. 
Rygoje lankė Lietuvių gimna
ziją; paminėjo nekurius Lietu
vius ką jis ten pažinojo ir ėmė 
klausinėti ąr aš pažystu eilę 
Lietuvių Amerikiečių, Chica-
giečių, Brooklyniečių ir kitų, 
ir visus aš juos žinau. Tai Ru
sei buvo nuostabu girdėti pir
mą kartą Lietuvių kalbą. Prie 
jos jis nesiskubino pasisakyti 
kad yra Lietuvis, reiškia vėl 
keisti savo tautybę, bet kadan
gi lankęs Lietuvių gimnaziją 
ir žino Lietuvius Amerikoje, 
buvo ne kas daugiau kaip Lie
tuvis, mokantis Rusiškai, Lat
viškai ir gal dar kitaip. 

Matomai, kaip kareivis no
rėdamas su jauna moteriška 
paflirtuoti, pasigyrė esąs Ru
sas,. nejausdamas kad gali su
sidurti su Lietuviu tame trau
kinyje* Tai vienas jo nusisto-
vėjimo trukumas. Kitas: nors 
traukinys stovėjo toje stotyje 
ifisą valandą, kiti kareiviai ėjo 
] stotį pasivaikščioti, ir aš kal
binau jį eiti kartu, norėjau už-
fundyti ko nors šalto išsiger
ti nes oras buvo karštas, jis 
pasisakė neturi savo kaklarai
ščio ir be kaklaraiščio neleis 
jam M. P. nuo platformos j 
stotį eiti, betgi neįšoko į va
goną pasiimti kaklaraištį ir ei
ti kartu. Visą laiką išstovėjo 
ant platformos prie garuojan
čių ir durnais apgaubtų vago
nų. Gryždamas vistiek atne
šiau jam bonką šalto gėrimo. 

Kadangi jis nėjo kartu pa
sivaikščiot, daugiau su juo ne
teko išsikalbėti ir taip liko. 
Jis važiavo kitame vagone, ku
ris buvo pilnas kareivių. 

MINNESOTOS piliečiai ma
tomai didžiuojasi savo jaunu 
gabiu gubernatorium Stassen, 
Karo Laivyno Komandierium 
kuris buvo vienas iš šešių, šios-
šalies delegatų San Francisco 
konferencijoje. Tas Raudono
jo Kryžiaus atstovas, žinoda
mas kad aš gryžtu iš konfe
rencijos, pasistengė paklausti 
ką aš manau apie Komanderi 
Stassen, žinoma, norėdamas 
tik pagiriančiai apie jį girdėti. 
Pataikiau jam atsakyti apie 
Stasseno gabumus ir populia
rumą Amerikoje. Mat, jie ti
ki, ir pereitose prezidento no
minacijose plačiai apie tai kal
bėta, kad Stassen turėtų buti 
nominuotas Republikonų par
tijos kandidatu į prezidentus. 
Jam proga, be abejo, gali atei
ti, jis dar jaunaa, neturi 40 
metų amžiaus. 

Pas Amerikiečius yra kitoks 
nusistatymas į savo kaimynus 
ir savo gabius žmones. Mis
souri valstijos piliečiai didžiuo
jasi Trumanu; Minnesotos pi-
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liečiai į padanges kelia Sta«£ 
seną. 

Pas Lietuvius gi, jei tik kas 
gabus ir sumanus ir gali pra
siveržti pirmyn, tą tuoj jo pa
ties vientaučiai ima žeminti, 
stumti žemyn, traukti atgal. 
Tai skirtumas tarp kulturili-
gų ir nekultūringų žmonių. 

DRUSKOS EŽERAS. Traj*-
kiniu važiuojant į San Francis
co arba iš ten į rytus, reikia 
pervažiuoti per tą ypatingą 
Druskos Ežerą, prie kurio ar
ti randasi miestai Ogden, ir 
Salt Lake City, Utah valstijos 
sostinė ir Mormonų centras. 

Tas Druskos ežeras guli di
delėje plokščioje lygumoje/4 to
lumose apsuptas sniegu pa
dengtomis viršūnėmis kalnais. 
Važiuojant į Los Angeles, ne
teko važiuoti per šį suraus 
vandens ežerą, taigi dabar no
riu apie į į trumpai užsiminti. 

Druskos Ežeras galima sa
kyti yra tai liekana senovės 
amžiuose buvusios didelės ju
ros. Amžiams bėgant, jura ap-
džiuvo, liko jos tik dalis, apie 
40 mylių pločio ir virš šimto 
mylių ilgio ežeras, bet negilus. 
Tie juros dugno plotai aplin
kui dabar vadinami Druskos 
Ežero tyrai, balto-gelsvo smė
lio lygumos, kuriose niekas Be

gyvena ir neauga. 
Traukinys eina per tą ežerą 

apie 35 mylias kelio, iš kraštų 
nupiltu' akmenais, o per gilesni 
vandenį ant stačių įkaltų dide
lių rąstų tilto. Tiesiog per eže
rą nutiesus geležinkelį, sutau
poma daug mylių kelio jeigu 
reiktų važiuoti aplinkui ežerą. 

Iš vakarų, į ežerą traukinys 
įvažiuoja ilgai važiavęs per tą 
smėlio tyryną, didelę, plačią 
lygumą.)- Kalbant apie mira
žus Afrikos tyruose, reikia pa
sakyti jog tas pats matosi ir 
Druskos Juros sausumomis va
žiuojant: dažnai pasimato ap-
gavingi vaizdai vandens, rodos 
štai imsi ir privažiuosi vande
nį, o kai privažiuoji tą vietą 
ir vėl matosi tik gelsvo smėlio 

HP •HF 
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• Dabar kada karas pasibaigė mes gatavi imtis kito didelio dar-
l o—darbo atstatyti Amerikos telefono patarnavimą atgal i tai
kos meto laipsnį ir toliau gerinti tai kd& M ląip yra geriausias 
telefono patarnavimas pasaulyje. • 

lai bus didžiausias musų darbas visoje musų istorijoje. Virš 
90,000 šeimų laukia telefono patarnavimo tik viename Ohio Bell 
sąjunginyje. Visoje šalyje, Bell System turi 2,000,000 neišpil
dytų užsakymų įvedimui patarnavimo. 
Nebus galima aprūpinti patarnavimu visus tuos kurie pageidau
ja vienu kartu. Išdirbystės turi buti perkeistos nuo karo į ci
vilinę gamybą, reikalinga bus išstatyti patalpas milijonų dola-
rių vertės ir turės buti juose sudėta įvairiausi aparatai pirma 
negu visi užsakymai bus galima išpildyti. Geriausiu atveju, už
truks mėnesiai iki kiekvienas dabar laukiantis patarnavimo jį 
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Truman ir Jo Žmona Karp, Paliaubų Dien%: Petain Apkaltinta# 

Po paskelbimo Japonijos pasidavimo, minioms lankantis 
prie Baltojo Namo Washingtone, Prez. Truman ir jo žmona 
turėjo dažnai išeiti pasirqdyti žmonėms ir sveikinti linksmą 
minią. Prezidentas tada paskelbė dvie dienas švenčių. 

plotai, o vanduo vėl matosi to
liau, ir vėl taip viliojančiai, ap-
gavingai. 

Kai privažiuoji patį ežerą sų 
tikru vandeniu, tada tik matai 
vandenį šiek-tiek judant, ban
guojant, ir vanduo jau nepra
sišalina toliau. 

DRUSKOS EžEllf . vanduo 
yra taip tirštas druska kad 
vandens paviršyje žmogus ga
li laikytis nenuskęsdamas. Iš 
šio ežero ima druską. Pakraš
čiais sudaro smėlio duobes, ap
tveria krantukais, į tuos tven
kinius pumpuoja iš ežero van
denį ir leidžia jam išgaruoti. 
Ant smėlio pasilieka sluoksniai 
druskos, kurią susemia ir veža 
į druskos valyklas. 

Šio karo metu, valdžia parin
ko Druskos Ežero pakraštyje 
didelius lygius plotus bandy
mams didžiųjų kariškų lėktu
vų, vadinamų "Skraidančiomis 
Tvirtovėmis". ! 

Už KELIŲ mylių į ryškus, Yps 
traukiniui pervažiavus Drus
kos Ežerą, stovi Rocky Kalny
nų geležinkelių centras — Og-
den City. Iš čia, kaip jau mi
nėta, skirstosi geležinkelių li
nijos, perlipusios aukštus kal
nus. Netoli šio miesto, kai 
buvo baigtas tiesti geležinkelis 
iš rytų į vakarus ir iš vakarų 
į rytus, Gegužės 10, 1869 me
tais, įvyko geležinkelio sujun
gimas per visą Amerikos kon
tinentą. Tai buvo didelių cere
monijų diena, ir reikšminga 
diena, nes atidarė lengvą kelią 
į vakarus. 

Yra padavimas kaip šį ge
ležinkelį per kalnus tiesiant, 
darbininkai vieni kitų neapkęs
dami krėsdavo net-pražūtingus 
šposus. Iš vakarų kelio galą 
per kalnus kalė Kiniečiai dar
bininkai, o iš rytų tais kalnais 
kelią darė Airiai darbininkai. 
Kada jau suartėjo ir vieni dir-
vo virš kitų, Airiai sprogdino 
kalnų pašones nežiūrėdami kad 
apačioje dirba Kiniečiai, ir ak
menys krisdami anuos žemiau 
dirbančius užmušdavo.. 

TOKIĄ ILGĄ kelięnę — be
veik kaip parvažiuoti į Lietu
vą ir atgal — suvažinėti be jo
kio prietikio, be nelaimės, yra 
tikrai nuostabu ir smagu. 

Tačiau nevisai taip buvo: 
traukiniui parvažiuojant į Chi-
cagą, sekanti rytą po apleidi
mo Omahos, musų traukinys 
viename Chicagos priemiesty
je neapsiėjo neužvažiavęs ir 
nesudaužęs to miestelio gyven
tojo automobilio, žmogus išli
ko gyvas, laimė. Bet gal but 
tai buvo jo paties kaltė, grei
čiausia jis įvažiavo lokomoti-
vui į kelią, norėdamas pasku
bėti pervažiuoti gelžkelio bė
gius, |caip4 paprasįai automobi
listai cfaro. Traukiniams atei
nant visose skerskelėse yra ko
kie nors signalai, tik ne visi 
automobilistai nori jų paisyti. 

Iš Chicagos, tą pačią dieną 
parsiskubinau į Clevelandą — 
ir taip baigėsi mano kelionė į 
Los Angeles ir San Francisco, j 

baigiasi špi aprašymas. 

DERLIUS ŠYMET 
LABAI GERAS 

Agrikultūros departmea t a s 
praneša kad šių metų derlius 
žmonėms maisto ir galvijams 
pašaro yra labai geras, ir bus 
trečias didžiausias kada buvo 
pasiekta šalies istorijoje, šios 
žinios yra labai geros, žinant 
kad Amerika turės dar maitin
ti ir dalį pasaulio bent akinan
čią žiemą. 

Labai gerai užderėjo kvie
čiai. avižos, ryžiai, pynacai, 
pyčės, įvairios daržovės, cuk
raus lendrės, tąbakas, soy ,pu-

Senas Maršalas Petain, pa
rodoma teisme laike tardymo 
japkaltinus jį už Prancūzi
jos išdavystę. Jis pripažintas 
kaltu pasidavime Vokiąčiams, 
ir jam teismas išnešė mirties 
bausmę, tik del jo senatvės pa
liko gyvą. 

pos, pašaras. Tikimą taipgi 
didelio kiekio bulvių ir sėme-
nų. 

Prastai išrodė kornai, bet 
jų augimas pagerėjo ir tikima 
kornų ' derlius viršys 1923-32 
metų derliaus lygį. 

Ohio valstijoje kviečių der
lius viršys visus pirmesnius re
kordus su 62,508,000 bušeliu 
grudų, šių metų derlius vir
šys rekordinių 1919 metų der
lių keturiais milijonais bušelių. 

Avižų Ohio gaus 52,890,001 > 
bušelių, daugiausia nuo 1931 
mėtų. 
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Auto Ratų. Padangos Lai
kys 100,000 Mylių 

AKRON, Ohio. <—• Garsios 
automobilių ratų gumų padan
gų kompanijos daro bandymui 
išdirbti automobilių ratams to
kius gumus kurie laikys deį 
100,000 mylių važinėjimo, bejs 
veik negalės sprogti, ir turėf 
žymiai pagerintą budą^ apsau
goti nuo slydimo. 

Kai pradėta daryti pusėtinai 
gerus automobiliams gumus 
apie 25 metai atgal, gumų iš-
dirfotuvės tikėjo padarą tokius 
tvirtus gumus kad jais garan
tavo važinėjimą 3,500 mylių! 

* SLYVOS, pyčės -ir kriaušės 
galima konservuoti » (kenurjti) 
su medum, vietoje cukrau^, ir 
gaunamas geras skonis. 

•ATĖNŲ, senovės Graikų, 
naujas metas prasidėdavo Bir
želio mėnesį. Makedoniečių— 
Rugsėjo mėnesį; Romiečių — 
Kovo mėnesį, tik vėliau įvesta 
Sausio mėnesį. Meksikoje se
novėje naujas metas prasidė
davo Vasario 23. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 
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THE MAY CO.'S BASEMENT 

MESL BUQDAM 

IS IftKEIcfAM 

EAGLE STAMPS 

Vitiijus Rudeninės 
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Daugybė Styliti Kurios Jums Paliks! 
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norėsit naujo* žav^&h<Soa-akj:ybeI§.-į pabkajd- p 

tiiiirjiui savo rudeiąjnio dėvėjimo . . , skrybėlės ku
ri atitiks j«Kų veidui . . . plačiu brylių, arba ku
ri dčvėjama ant pakaušio ar priešakyje, kuri pri
duoda jusų veidui puošnumu! Mos jų turim—vj-

e įsivaizduojamose spalvose. Didumas pritaiko--' 
ma» .jhsm n»lvos, m»te*įms ir 
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Pirk dauffau U. S. War Bonds 
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| LIETUVIO PABĖGĖ
LIO LAIŠKAS 

! i 
Adv. P. JR., pabėgėlis iš Lie

tuvos, rašo Dirvos redakto
riui: 

"Kada 1939 metų vasarą aš 
lankiausi jusų laikraščio re-» 
dakcijoje ir buvau svečiuose 
pfts mano brolį jusų mieste tai 
visai negalėjau galvoti kad mes 
Lietuviai busime išblaškyti pa
saulyje kaip Izraelio vaikai. 
Bet toks jau musų likimas, ku-
Jriam mes turime sumokėti di-
tlelę savo nelaimų, skausmų, 
kančių, ašarų ir materialiniu 
bei moralinių nuostolių duok
lę. šimtai tūkstančių tikrų 
Lietuvių ir patriotų skaudžiai 
ir gailiai verkia prisimindami 
savo Tėvynės griuvėsius ir 
laukdami jos laisvės dienų. 

"Nežinome ar musų kartai 
užtekės laisvės saulė, bet mes 
tvirtai tikime kad Lietuva bus 
nepriklausoma valstybė, nes, 
priešingai, visos vakarų demo
kratijų ir jų tautos geriausių 
vaĮkų ir musų aukos butų vel
tui padėtos. 

"Ištrėmime mes leidžiame 
liūdnas dienas, nes musų gy
venimas nėra svetimiems rei
kalingas. Alijantai (Prancu-
cai, Amerikonai, Anglai) yra 
mums palankus ir kiek jiems 
aplinkybės leidžia lengvina mu
sų tremtinių dalią, bet j tai 
nežiūrint mes labai vargstame 

•*e tik moraliniai, bet ir mate
rialiniai ir esame tiesiog su-
ilžiuvę. 

"Šia proga kreipiuosi į tam
stą, malonėkite pranešti mano 
broliui Stasiui, kuris gyveno 
1410 E. 66 st., Clevelande, kad 
jis toliau praneštų mano ki
tam broliui ir giminėms jog aš 
su visa šeima esu gyvas ir 
sveikas ir laukiu jų atsiliepi
mo." 

IŠVYKO KALBĖTI 
LVS pirmininkas P. J. $f)Į-

ris ikvyko j Worcester, Mass., 
kur kalbės Amerikos Lietuvio 
piknike Rugsėjo 2. Kartu iš
važiavo iš poni Hypatija žiu-
rienė, pasipažinti su tos kolo
nijos Lietuviais. 

Julius Smetona išvažiuoja į 
Rochester, N. Y., kalbėti ten 
rengiamoje Lietuvių Dienoje 
Rugsėjo 2. 

P. J. žiuris, Julius Smetona 
ir K. S. Karpius buvo išvykę i 
Chicagą Rugp. 21-22, pasitari
mui su Amerikos Lietuvių Mi
sijos ko-pirmininkais Adv. A. 
A. Oliu ir Al. G. Kumskiu apie 
Lietuvos reikalus ir LVS vei
kimą. 

Parapijos Piknikas 
N. P. P. šv. parapijos meti

nis piknikas fvyksta šį sekma
dieni, Rugsėjo 2, parapijos so
de, 18022 Neff rd. 

Tikimasi turėti daug svečių 
iš visų apielinkių. 

Širdingai kviečia Kleb. Kun. 
J. Angelaitis ir komitetas. 

SUSIRINKIMAS 
Moterų Sąjungos 36 kuopos 

labai svarbus susirinkimas at
sibus Rugsėjo 4, parapijos sa
lėje, nuo 8 vai. vakare. Būti
nai dalyvaukite. 

Rašt. p. Kundrotienė. 

PKAL. TREACY, Clevelan-
do vyskupijos narys, tapo pa
aukštintas vyskupu ir paskir
tas Wisconsin valstijos vysku
po ko-adjutorium, kuris taipgi 
yra senas, 82 metų amžiaus, 
kaip ir Clevelando Arkivysku
pas Schrembs, kuriam koadju
torium paskirtas Vysk. Hoban. 

LANKĖSI MASS. VALSTIJOJ 
Zita ir Ruth Mitchell, 6111 

Dibble ave., buvo išskridusios 
lėktuvu į Massachusetts valst. 
aplankyti savo brolj William, 
kuris eina kunigystės mokslą 
Sacret Heart Seminarijoje te
nai. Jodvi turėjo labai sma
gią kelionę ir sako patiko ke
liavimas oru. 

APSIVEDIMAI Clevela n d e 
lymet numatyta pasieks nau
jo aukšto laipsnio — apie 15,-
000 porų visoie Cuyahoga ap
skrityje. 1941 metais buvo 
pasiekta 12,637 porų apsive-
dira§2 

Kiek Did. Clevelando 
Lietuvių Tarnauja 

Kariuomene je 

Clevelandiečiai Lietuviai mi-
litarinėje tarnyboje: 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Stadall Jonas, 
Serbv Antanas, 
Svelnis Juozas, 
Svelnis Antanas, 
Smith Juozas, 
Ticulka Jonas, 
Tūlas Kristopas, 
Thomas Vincas, 
Timm Eugene, 
Timm Carl, 
Urban Albertas, 
Urban Lester, 
Vcnslovas Jurgis Jr. 
Vitas Joseph A, 
Victor Antanas, 
Visoskas Ignas, 
Vitonis Povilas, 
Vitonis Pranas, 
Vaiksnoras Jonas Jr. 
Vaiksnoras Albertas, 
Vaitekūnas Povilas, 
Vaiksnoras Antanas, 
Vaičiūnas Jonas, 
Visniauskas Henrikas, 
Valince P., 
Vasil Juozas, 
Vartulis Jurgis, 
Wilda Vincas, 
Witkas Clarence, 
Waicekauskas Juozas, 
Wilkes Albertas, 
Wortell Jurgis, 
Waylonas Juozas, 
Yanulaitis Juozas, 
Yacas Vladas, 
Young Juozas, 
Yerashunas Edvardas, 
Young Vincas, 
Yčas Martinas, 
Zekanis Antanas, 
Zekanis Povilas, 
Zink Jonas, 
Zink Pranas, 
Ziukas Albertas, 
Ziukas Julius, 
Zaker Vitas, 
Zorskis Alfredas, 
iįuris Stasys, 
Zuris Viktoras, 
Zinevičius Jonas, 
Zak Jonas, 
Žilinskas Pilipas, 
Zoruba Leonardas, 
Žilinskas Jonas, 
Zlatkauskas Stasys, 
Zlatkauskas Adomas, 
Zaruba Vladas, 
Žilinskas Leonardas, . 
Žilinskas Vitas, 
Zuris Juozas, 
Žilinskas Pranas, 
Zabarauskas Chester, 
Zabarauskas Bruno, 
Židonis Antanas, 
Zass Richard, 
Zass Juozas. 
Suopis, Vitus Anthony, 
Suopis, Frank S. 
Cebatarauskas Andrew 
Markevičius Juozas. 

(Galas) 
(Ar jusų sunaus ar dukters 

vardas jau priduotas American 
Lithuanian War Activity Ko
mitetui? Priduokit šiuo ad
resu) : 

Jurgis K. Venslovas, 
1267 E. 82nd St. CE 4565 

Pakeltas Telefono 
Tarnyboje 

dOtfN y?. Greenb. 
John A. Greene, vice prezidentas 

ir general manager iš The Ohio 
Bell Telephone Company's šiaurry
tinės srities, tapo paskirtas operuo
jančiu vice prezidentu, kaip prane
ša Randolph Eide, kompanijos pre
zidentas. 

Jis paskirtas vieton Franklin M. 
Stephens, kuris tapo išrinktas pre
zidentu Wisconsin Telephone Com
pany. Ta pamaina ineina galior. 
Rugsėjo 1. 

Kaip vadas Clevelando visuome
nės ir šalpos veikime, Mr. Greene 
tarnauja telefono biznyje jau 31 
metas, iš jų paskutinius 26 metus 
šiame mieste. 

Gimęs Norfolk, Nebraska, Liepos 
12, 1893, Mr. Green lankė Univer
sity of Chicago Jr baigęs moksl«*| 
1914 metais stojo dirbti sąskaitų 
departmente prie Chicago Telephone 
Company ir vėliau trafiko depart
mente. 1917 metais įstojo į U. S. 
Navy ir tarnavo per visą pirmutinį 
Pasaulini Karą. Po militarės tar
nybos Mr. Green pristojo prie Bell 
kompanijos Clevelande ir čia tar
navo įvairiose pareigose. 

1942 metais Mr. Green tapo ap
dovanotas garbės ženklu kuris at
žymėjo jj kaip Clevelando "Pirmą 
Piiielį 1942 metais",. Ta garbė te
ko jam už jo žymią, darbuotę Wel
fare Federation of Cleveland 1940 
ir 1941 metais. 1944 m. jis apdo
vanotas už atsižymėjimą darbe su 
Cleveland Community Fund. 

Dabar Mr. Greene, kuris gyvena 
13720 Shaker Boulevard, Cleveland, 
yra pirmas vice prezidentas, narys 
globėjų tarybos ir ekzekutyvio ko
miteto Welfare Federation darbuo
jasi prie Community Fund, ir yra 
nariu Cleveland Chamber of Com-
merce. 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 448% 

PLIGHT OF THE BALTIC NATIONS 
STIRS SOLDIER TO PROTEST 

SVIESTUI punktai sumažina
mi nuo 16 iki 12 svarui, pra
dedant sekančia savaite. Di
džiajame Clevelande šiuo tar
pu turima pardavimui 3,758,-
346 svarai sviesto. 

PADĖKA Už PARAMĄ 
širdingai ačiu visiems daly

vavusiems kortavimo vakare, 
Liepos 28, ponios Onos Pečkai-
tienės sode. Malonu buvo ma
tyti tuos kurie visada remia 
naudingus parengimus, ir čia 
atsilankiusius paremti Ameri
kos Lietuvių War Activity Ko
miteto parengimą. Tą pilnai 
parodė likęs pelnas. 

Ačiu darbininkams kurie 
noriai darbavosi ir sykiu atne
šė dovanas prie staliukų kor
tuotojams, šiems: G. Chesnes, 
M. Blujus, A. Šimkūnas, Al-
donna Wilkelis, p. Norbutienė, 
p. Vildienė, p. DuraseviČienė, 
p. Montville, P. Dauparas. 

Šie prisidėjo su dovanomis: 
P. P. Muliolis, Joe Kavaliaus
kas, J. Zinkevičius, J. Gražu
lis, J. Miščikas, poni Žekonis, 
poni Suopis, poni Dauparas, 
poni Sarulis, poni P. Kundro
tienė, Halaburdu šeima $1. E. 
Šimkus $2, G. Venslovas $1, 
F. Saukiavičius $1. 

Komisija. 

M I R I M A I  
MICHAEL THOMPSON, Ap

prentice Seaman, 27 m., mi
rę Rugp. 22, Great Lakes Na
val Hospital, 111. Namų adre
sas: 1560 E. 47 St. 

Anksčiau jis tarnavo juri
ninku Merchant Marine, pada
rė vieną kelionę į Angliją. Ka
ro Laivyne tarnavo nuo Lie
pos 16, 1945. 

Palaidotas Rugp. °7, Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo Immaculate Conception 
bažnyčioje. 

Liko žmona, Lillian (po tė
vais Gudas), sunai: Powell, 5 
m., ir John, 3 mėn. Liko mo
tina, Mrs. Beulah Kebort, bro
liai : Powell, Charles, John, ir 
Wiliam Kebort, U. S. Armijoj. 
Seserys: Anne Neurones, He
len ir Stella. 

Laidojime pasitarnavo Wil
kelis Funeral Home. 

(Letter published on Editorial 
page, Washington Star, 

August 8, 1945) 

Your editorial of August 4 
raises this pertinent question: 
"Why should peoples and prov
inces be bartered about from 
sovereignty to sovereignty as 
if they were chattels or pawns 
in the great game of power 
politics or the balance of 
power amongst the large na
tions?" 

Let us not overlook .the fact 
that Estonians, Latvians and 
Lithuanians are not Slavs, but 
are distinct peoples who have 
proved themselves capable to 
manage their own affairs, were 
recognized as sovereign na
tions by Soviet Russia and did 
develop a standard of living 
that was higher than in the 
adjoining sections of Soviet 
Russia. 

Besides, how can any one 
assume that these Baltic peop
les, who have more in common 
with their Scandinavian neigh
bors, are so anxious to join 
the Soviet Union if they were 
given a free choice in the mat
ter? Let us not forget that 
Stalin got his sphere of in
fluence in the Baltic and Hit
ler his "go" signal in the con
quest of Europe at the time 
of the German-Russian alli
ance, and then when Hitler 
arrived at the Polish-Russian 
border as delineated by the 
Curzon Line and attacked Rus
sia, the picture changed. 

Soviet Russia tried to bring 
the Baltic nations into her fold 
by disrupting their institu
tions and governments, by ex
iling good numbers of • the 
people to Siberia and by elect
ing to office under controlled 
elections quisling puppets of 
her own choosing. Then, khen 
Germany overran these coun
tries, the same procedure was 
followed. In both instances 
there were brutal regimes. 

Yes, we do want to be 
friendly Allies with Great 
Britain and Soviet Russia and 
have them in turn to be the 
same with us. They wanted 
us to enter the war, which we 
did. We gave them enormous 
material help and did bring 
Germany down to her knees. 
The least that we can expect 
of our Allies is that they shall 
respect the rights of peoples 
who were freed from the Nazi 
yoke, so . that they may have 
free choice in their form of 
governments, elect their own 
candidates through the holding 
of universal free elections, and 
also give the small nations the 
right to establish their own 
geographic, self-sustaining, eco
nomic confederations. 

We have been led to believe 
that this was a war of libera
tion, a battle of democracies 
to smash the 'Axis powers so 
as to bring about in turn a 
better world order, peace, free
dom and economic collabora
tion amongst nations, whether 
large or small. 

Iri the name of good com
mon sense, why should we 
hedge, appease and compro
mise our principles? Or have 
we already forgotten that 
Chamberlain-like appeasements 
will not avail us anything, but 
rather eventually lead us to 
other complications? 
GI Joe from a Fighting Front. 

REACTIONS TO 
ANTI-BALTIC 
MOVES 

-Mr. E. J. Harrison, former
ly British Vice-Consul in Kau
nas and Vilnius, and recent 
author of a valuable booklet, 
"Lithuania's Fight for Free
dom", said the following in an 
article entitled "The U.S.S.R. 
and Treaty Obligations", print
ed in the March 9, *1945, issue 
of Free Europe ('London): 

In the case of the Baltic 
States, Soviet Russia has re
pudiated the treaties concluded 
during 1920 with all three, re
cognizing their freedom and 
independence. Six years later, 
a non-aggression pact between 
Lithuania and the Soviet Union 
was signed at Moscow (on 
September 28, 1926), whereby 
the Soviet Union reaffirmed 
its guarantee of the Lithuan
ian frontiers. It was renewed 
five years later with an ad
ditional clause providing that 
it shall remain automatically 
in force unless six months 
previous notice be given by 
either party of its intention 
to terminate it. Since this 
clause has never been invoked 
by either party, the pact le
gally remains in force. 

Yet again, in 1933, this pact 
was strenghtened by the con
clusion of a convention defin
ing aggression whfch, inter 
alia, provided that "no consi
derations of a political, mili
tary, economic or any other 
nature shall serve as an excuse 
or justification for aggression". 

Even the so-called Mutual 
Assistance Pact forced on 
Lithuania to admit Soviet gar
risons and to grant air bases 
on Lithuanian territory sol
emnly reiterated the Soviet 
Government's pledge to res
pect Lithuania's sovereignty, 
and not to interfere in Lithu
ania's internal affairs. 

Corresponding pacts, were 
concluded with Estonia and 

AMERICAN HEP0£5 
by WOODY COWAN 

DEATH wmc to  L t .  Dale Christenscn,  Gr . i v ,  I owa ,  112 th  Cava l ry ,  after  
heroic action at New Guinea, which earned him a medai of honor. 

Finding his platoon badly shot up from short range fire, Lt. Christcnsen 
crawled close to the enemy, silenced one machine gun with hand grenades 
and later led an assault which resulted in the destruction of four mortari 
and ten machine guns. Our investment in War Bonds encourages such men 
to offer the supreme sacrifice for freedom for all humanity. 

U. S. Treasury Defortmetliy v ' 

Latvia during the same inter
val. How the Soviet Govern
ment later honoured these 
various solemn undertakings 
is on record for all fair-minded 
and impartial persons to study 
for themselves. 

mum 

PARSIDUODA KRAUTUVĖ 
Cash grosernė, delicatessen ir 

mėsine, garantuota $500 savaitinių 
ineigų, žema nuoma, nltw kotnpe-
ticijos. Randasi <37) 
1403 E. 55TH ST. arti St. Clair. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

T'elef.: MAin 1773. 

MAGAZINE 
EXCHANGE ' 
•FUNNIES, DETECTIVES, 

WESTERN, LOVE Stories. 

Pocket Books 10c. 

All types > •<>*'• 
SCIENTIFIC MAGAZINES. 

Trade 2 for 1 
with Purchase. 

1396 E. 66th St. 

MONCRIEF FURNASAS 
' Reiškia Eilę Metų šildymo Patogumo 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

JONAS G. 
POliTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Ibpieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 8899 

f 

TRAFIKO nelaimėse Cleve
lande iki Rugp. 27 šymet už
mušta 58 asmenys. 

MIESTAS pasiryžęs 
naujas moderniškas 
patalpas — Central 
vidurmiestyje, kurių 
mas nekaštuos taksų 
jams nei cento. 

statyti 
Marketo 
Market, 
išstaty-
mokėto-

KAS platina Dirvą — ta* 
platina apšvietą. 

PARSIDUODA NAMAS 
12 kambarių, 3 garažai, vi

sas moderniškai įrengtas ir iš
nuomotas. Parsiduos žemiau jo 
vertes, našlė turi parduoti šį 
puikų namą. Matykit (34) 
Mrs. Vacha, 6203 Broadway. 

£5llllUlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliaillIlilIHI|g 

I Wilkelis Funeral Home I 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS * 
| 6202 Superior Ave, HEnderson 9292 1 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS ir VAIKINAMS ' 

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

Vaikams Kelnes -7 §>3.45 - $3.95 
Micros 8 iki 16 metų, gražių marginiu ir; vienodų spalvų 

SWETERIAI Susegami ir užmaunadi — 2.45, 3.45, 4.50 

MARŠKINIAI — įvairių spalvų ir vienodo, mieros 
12 ik! 14 po $1.45 

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

DYKAI GREEN STAMPS su kolpu pirkiniu, f) Y If Al 
čia galit iškeisti sav« Stamp Books. * IV/\I 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAf 

Smagi vieta sueiti savo & 
nus pažystamus ir draugįi* 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai paš^rvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE r ;, ENdicott 176S 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedSldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

i. r 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIG4 
6824 Superior Ave. 

MQUOH WINK BEE* 
Vieta kur sustoja kitų miestQ 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
_ Savininkia 

** 
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