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Bevin, dabartinis. Britų už
sienių reikalų sekretorius, na
rys suirusios Londono konf< 
rencijos, sąlygų verčiamas tu 
re j o rimtai pasistatyti prieš 
Molotovą. Bevin išsyk pasiro
dė stipresnis priešgina Stalinui 
negu Churchill galėjo pasirody
ti Teherane, Jaltoje ir Potsda
me. Bevin Londone atkirte 
Molotovui, pareikšdamas kad 
jis naudoja "Hitlerio metodus 
ir taktiką". 

Teisybė pilname nuogume iš
reikšta. Nes mat daugybe te
kėjo kad su Hitlerio mirtimi 
pasibaigė ir diktatūra. Tikro* 
jo diktatoriško tėvo valia do
minavo Londono konferencijoje, 
ir ją suardė. ' ' -į 

Gali buti kritiška Istorijoje 
diena dvidešimtame šimtmety
je, sako rašytojas Wiegand jei 
Sovietų Rusija gautų atominės 
bombos paslaptį kaip dovaną 
ar pačios savo išradimu. Ka
ras veik visai sunaikino tarp
tautinius įstatymus ir todėl 
sovietai panaudotų tą pabūklą 
visiems pajungti po savim, ži
noma, jeigu kiti taip pat laiku 
nepanaudotų to ginklo prieš 
ftovietus. * 

Trečias Pasaulinis Karas be
kils tol kol atominės bombos 
paslaptis pasiliks išimtinai ži
nioje Amerikos, Britanijos . .ir 
Kanados. Bet jau dabar, Lon
dono konferencijoje, Penkių Di
džiųjų atstovai elgėsi taip kaip 
lyg atominė bomba butų jau 
Sovietų Rusijos rankose. } 

Vakarų šalių atstovams vis 
nuolankaujant ir glostant Ru
siją, Stalinas pareikalavo sau 
tokios vadovybės Japonijoje ir 
Tolimuose Rytuose kokią per 
klaidą ir trumparegystę jam 
Amerika ir ®*itanija atidavė 
Europoje. 

Jau eina tikrinimai kad jei
gu Prezidentas Truman neužsi-
leis Pacifiko klausime, Stalinas 
pareikalaus sau išimtinos kon
trolės Vokietijoje ir Austrijo
je, vietoje bendros sąjunginin
kų kontrolės. 

Stalinas, žinodamas kad nie
kas nenori karo, pradėjo taip 
su savo sąjungininkais elgtis, 
ir galės pridaryti pakankamai 
sumišimo be karo. 
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ui Leidžia Steigti Laikina O <-

PASKIRKIT PORA DIENŲ LIETUVOS 
REIKALAMS 

Pranešimas iš Berlino Skalių 19 sako kad U. S. Su
preme Court Justice Robert Jackson, vyriausias #Ame
rikos teisėjas karo kriminalistams teisti, raštiškai pra
nešė Sovietų, Prancūzų ir Britų prosekutoriams ir įtei
kė tokį pat raštą militariam teismo sekretoriui, kad A-
merikos vyriausybė nepripažysta Sovietų savinimosi Pa
baltijo valstybių ir "tam tikrų kitų teritorijų". 

''Vokietijos karo kriminalistų įtarime, pasirašytame 
šiądien," Teisėjas Jackson pareiškė, "Lietuva, Estija ir 
Latvija ir tūlos kitos teritorijos minimos kaip esančios 
USSR srityje, šitokia kalba tapo pasiūlyta Rusų ir 
priimta išvengimui atidėliojimo kas atsitiktų reikalau
jant teksto pakeitimo. Tačiau tas kriminalistų įtarimai 
yra pasirašomas su ta rezervacija ir supratimu. 

"Aš neturiu teisės nei pripažinti nei pasipriešinti 
iš Amerikos pusės Sovietų savinimąsi tų teritorijų. To
dėl šiame įtarime niekas neturi buti nustatyta kaip iš 
Amerikos pusės pripažinimas tokio suverenumo ar įro-1 jv Eur0D0 eina gandai 
dymas palinkimo iš pasirašančiųjų pusės bent kokiam U._ j * Wn-io Covn 
reikajavinitti pakeisti .tokį suverenumą." , , V , 

* * * i gą ir kitas negeroves ir sa-

* 
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šis karys, -Arthur Griser, kurio šeima gyvena Pitcairn, Pa., valdžiai atsiėjo brangiausia: 

valdžia turėjo skirti po $280 i mėnesį jo šeibos išlaikymui, po paėmimo jo į kariuomenę. Jis 
vedęs 12 metu ir turi žmoną ir 11 vaikų, kurie parodomi šiame vaižde. 

SAKO, STALINAS 
NEIŠLAIKYS ŠIĄ 

ŽIEMĄ 
'•t i-

Tas Teisėjo Jackson pareiškimas bent tiek duoda so
vietų nariams teismo komisijoje suprasti kad Amerika 
po senovei nepripažysta bolševikų okupacijos Lietuvos 
ir jos kaimynių. 

Šitaip dalykams stovint, nei kiek Lietuvių tautai nė
ra lengviau, nes ji vistiek yra po bolševikų okupacija, 
ji vistiek enkavedistų kamuojama, persekiojama, ir jos 
žmonės deportuojami iš Lietuvos. 

Jeigu Amerika nepripažysta Lietuvos Sovietų Rusi-
juos nuosavybe ir tą laikas nuo laiko primena, — mums, 
Amerikos piliečiams reikalinga daryti kuodidžiausias 
spaudimas i savo Vyriausybę Washingtone kad TUOJ 
butų sulaikyta Lietuvos žmonių žudymas ir persekioji
mas; kad TUOJ butų ištraukiama iš Lietuvos raudono
sios armijos ir svetimi galvažudžiai; kad TUOJ leistų 

Britų ir Amerikos stovėji-1Įsikurti Lietuvos Laikinai Vyriausybei; kad galėtų gry-
mas išvien prieš Sovietų dik-
taturiškas užmačias daugybei 
atidarė akis pamatyti tikrovę. 

PERSERGSTI PREZI
DENTĄ DEL SLAP

TŲ TARYBŲ 

Republikonų partijos na-
cionalio komiteto pirminin
kas pareiškė Prez. Truma-
nui persergėjimą kad jo 
administracija bus pašauk
ta atsiskaityti visuomenei 
sekančiuose rinkimuose už 
jo vedimą slaptų tarybų ir 
sutarčių be senato žinios. 
Prikiša Trumanui prisilai
kymą Prez. Roosevelto po
litikos, kuri yra kenksmin
ga ir Amerikos žmonėms 
atimta balsas taikos kon
ferencijose. 

žti Lietuvos pabėgėliai j SAVO tėvynę, SAVO žmonių 
valdomą, pradėti atkurti suvereninę Lietuvos valstybę! 

Tam tikslui kaip tik ir rengiama dabartinė ANTRA 
AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA į Washington! 

Kiekvienas Amerikos pilietis Lietuvis privalo paau
koti dvi dienas savo laiko Lietuvos teisių gynimui ir va-
žuoti j sostinę pas savo valstijos Kongresmanus reika
lauti kad jie keltų Kongrese Lietuvos teisingą bylą. 

Lietuvos klausimas turi buti padėtas ant agendos 
sekančioje Taikos Konferencijoje! 

Bolševikai patys nesinešdins iš Lietuvos vien till 
pareiškimu Washingtone kad Lietuva nepripažystama 
Sovietams "po senovei". 

Tik musų pastangomis galime išreikalauti Amerikos 
vyriausybę imtis AKCIJOS Lietuvos klausimu! 

Važiuojame į Washingtona VISI —• Lapkričio 16 ir 
17 dd., nes yra tam tikrų ženklų kad Lietuvos likimas 
nėra visiškai beviltis,! 

koma vargiai šią žiemą* iš
liks gyvas. 

Pranešimai taipgi tikri
na kad Sovietų maršalai 
jau tarp savęs kaujasi už 
Stalino sostą Kremliuje. 

Stalinas yra 66 metų am
žiaus; jis pastaru laiku sa
ko išvyko į nežinomą vietą 
gydytis. 

Pastari pranešimai tikri
na Stalinas paskyręs Mar
šalą Žukovą savo įpėdiniu. 
Bet yra ir kitų kurie jau
čiasi tinkami Rusijos dik
tatoriaus vietai ir todėl jų 
tarpe eina varžytinės. 

Rumanijoje sakoma dau
gybė raudonosios armijos 
Rusų karių meta unifor
mas ir persivelka i civilius 
drabužius. 

PRANCŪZIJOJE IS-
TEIGTA KETVIRTA 

RESPUBLIKA 

Prancūzijoje, Gen. Char
les DeGaulle pravedą. bal
savimus sulyg kurių baig
ta trečioji respublika ir Įs
teigta ketvirtoji. Jai bus 
pagaminta nauja konstitu
cija ir naujai išrinktų sei
mo atstovų. 

Tie nauji seimo atstovai 
išrinkta šie: komunistų — 
152; socialistų — 142; De 
Gaullistų — 141; dešiniųjų 
— 67; radikalų socialistų 
— 25, ir smulkių — 18. 

Kokią konstituciją toks 
seimas padarys ir kas lau
kia Prancūzijos pasirodys. 

BOŠLEVIKAI VAL
DO BERLINO PAR

TIJAS 

MASKVA pradėjo įtiki 
nėti pasaulį kad Rusija lo
šė lygiai pat svarbią rolę 
Japonijos nugalėjime, to
dėl Japonijos valdymas^ ne
gali buti paliktas Amerikos 
vieno generolo žinioje. Tuo 
bildu bolševikai skverbiasi 
j Japonijos valdymą. 

Britai darė bandymą vie
no aujo lėktuvo, kuris pa
rodė greitumą virš 600 my
lių i valandą. -

AMERIKOS Žydai rei
kalauja kad Britanija įleis
tų tuoj 100,000 Žydų išsi
blaškiusių įvairiose šalyse, 
pabėgusių iš savo pirmiau 
gyventų šalių, į kurias jie 
negali gryžti. 

Iš Australijos atvykusios 
Amerikiečių karių žmonos 
tūlos jau meta savo vyrus, 
arba kurių vyrai žuvo ka
re ir jos liko našlės, gryž-
ta atgal į Australiją. 

Vokiečiai, anot Britų pa
tiektų žinių, šiame kare pa
nešė 7,400,000 nuostolių už
muštais ir ant visada su 
žeistais. 

Amerikos kariuom e n ė s 
eilėse šio karo metu nusi
kaltimus papildė apie 33,-
500 karių. Iš jų 11,000 lai
kyta pabaudos punktuose 
užjuriuose, 2500 patalpinti 
į federalius kalėjimus šioje 
šalyje už didesnius nusikal
timus, kiti tūkstančiai lai
kyta įvairiuose kituose pa
baudų punktuose. 

Daug karių nubausta ir 
mirtimi už žudystes. 

Gen. Eisenhower prane
ša kad Berline didėsės po
litiškos partijos dabar vei
kia vadovybėje Rusų oku
pacinių jiegų, ir tos parti
jos remia komunizmą. 

Komunistų partijai Ru
sai leidžia spausdinti 200,-
000 kopijų laikraščio, gi ki
tiems laikraščiams duoda 
poperos del 100,000 kopijų. 

Washingtone eina spėji
mai kad sovietai tyčia kliu
do taikos tarybas tikslu iš
judinti Amerikos žmones 
reikalauti kad Amerika ne
sikištų į Europos reikalus. 

ARGENTINOJ susidarė 
vyriausybė Pulk. Peron va
dovybėje. Jis įsiskverbė į 
valdžią surengimais visuo
tinų streikų ir kraujo pra
liejimo. 

Venezueloj taipgi įsikūrė 
nauja vyriausybė, vadovy
bėje prez. Betancourt. Ji 
yra kairųjų, bet sako prie
šinga komunizmui. 

New Yorke, gryžo dirb
ti 5,000 uostų darbininkų, 
po 17 dienų streiko. Šiuos 
darbininkus pasimojo už
valdyti komunistai, kurių 
agitatoriai, žymus Ameri
koje savo darbais, supuolė 
kurstyti streikuoti. Čia at
sibastė ir tas Bridges, iš 
vakarinių valstijų, kurį no
rėta deportuoti į Australi
ją uiž jo komunistišką vei
kla. 

PREZ. TRUMAN UŽ 
JAUNIMO MILITA-
RIŠKĄ LAVINIMĄ 

Spalių 23, Prez. Trurilan 
savo kalboj bendrame1 Kon
greso posėdyje patiekė su
manymą pravesti visuotiną 
jaunimo militarišką lavini
mą šalyje, vienų metų lai
kui. Jo manymu tai butų 
užtikrinimas taikos ir iš
vengimas pavojų pačiai A-
merikai, šioje atominiškoje 
gadynėje. 

"Taika turi buti statoma 
ant jiegos", pasakė prezi
dentas. Atsitikime kito ka
ro, sako jis, "priešas pir
miausia taikytų į šios ša
lies širdį". 

Prezidento planas apima 
šaukimą į kariuomenę vai
kinų tarp 17 ir 20 metų am
žiaus., ^ t. 

Nors spauda beveik be 
išimties prezidento planą 
remia, kongreso atstovai į 
tai didumoje atsineša šal
tai. 

D A R B A I  
Amerikos Darbo Federa-

racijos viršininkai sako jog 
John L. Lewis ir United 
Mine Workers of America 
apie Sausio V; 1946, sugryš 
į ADF. John L. Lewis bu
vo pirmutinis įsteigėjas C. 
I. O., kuris dabar pateko į 
bolševikų kontrolę. 

Automobili ų darbininkai 
milžiniškoje General Mo
tors industrijoje šiomis die
nomis balsuoja streikavimo 
klausimą privertimui kom
panijos pakelti algas 30'*. 
Tai kompanijai dirba apie 
300,000 darbininkų. 

Gresiant šiam streikui, 
Prezidentas Truman šau
kia posėdį darbo ir darbda
vių patarėjų tarybos, sura
dimui budų išvengti strei
ko. 

Ifnited States Steel kor
poracija atmetė CIO plieno 
darbininkų reikalavimą pa
didinti mokestį po $2 die
nai 

Hollywood, Cal. — Bai
gėsi 33 savaičių filmų in
dustrijos techninių darbi
ninkų streikas. Daugelio 
studijų darbininkai gryžo į 
darbus, tik apie trijose dar 
streikas tęsiamas. 

Cleveland. — Trečiu kar
tu Thompson Products Inc. 
darbininkai atmetė CIO pa
stangas priimti tą uniją 
darbininkų atstovavę san-
tikiuose su kompanija. 

Septyniose valstijose su
streikavo 16,800 stiklo dar
bininku. 

Vokiečiai tikrina kad iš 
apie 100,000 jų kareivių pa
imtų Rusų nelaisvėn mūšy
je prie Leningrado, tik apie 
S,000 liko gyvų. Kituis bol
ševikai išžudo 

Sakoma Britų žinioje y-
ra 207,000 Lenkų karių, iš 
jų 37,000 sutinka gryžti į 
Lenkiją. 

Londonan atvyko Lenkų 
militarinė misija nustaty
mui Lenkų kareivių grvži-
mo į Lenkiją kurie pasiren
ka gryžti. 

Amerikos armija Vokie
tijoje užėmė 45 I. G. Far-
ben chemikalų dirbtuves 
tikslu sunaikinti ant visa
dos galingą Vokiečių che
mikalų ir amunicijos indus
triją. 

Paplito žinios buk Rusi
ja traukia kariuomenes ar
tyn Turkijos sienos. Mas
kva tas žinias užginčija. 

Alaskoje lėktuvo nelai
mėje užsimušė 22 Amerikos 
kariai ; 

STEIGIA ATOMINĘ 
KOMISIJĄ 

U. S. Kongresas steigia 
komisiją iš 6 Demokratų ir 
6 Republikonų kontroliavi
mui atominės energijos. 

Svarstant tą klausimą, 
Dr. H. J. Curtis, vienas iš 
tų kurie pagelbėjo padary
ti atominę bombą, pareiškė 
Kongrese kad viena nakčia 
atominių bombų užpuolimu 
galėtų buti išžudyta 40 mi
lijonų Amerikos žmonių jei 
tarptautinėje diplomatijoje 
butų padaryta vienas klai
dingas žingsnis. 

GRUODŽIO 4, Londone 
šaukiamas pilnas United 
Nations organizacijos at
stovų posėdis. Paruošimų 
komisija ten susirinka Lap
kričio 8 d. 

Medžio industrijoje strei
kuoja apie 60,000 darbinin
kų. 

Detroit. — Visose Ford 
Motor Co. dirbtuvėse pra
dėta darbai pilnu saiku ir 
35,000 paleistų darbininkų 
šaukiama atgal darbus. 

JAPONIJOJE pra dėjo 
siausti kriminalistų ban
gos, atsibuna daug žudys-
čių, vagysčių ir išgėdini-
mų. Alkis ir bedarbė Ja
ponų tarpe yra priežastim 
tų nusižengimų. 

Erie geležinkelio kompa
nija užsisakė 27,000 tonų 
naujų bėgių dd 146 mylių 
geležinkelio. 

Okupantai Vokietijoje j-
sakė visiems sveikiems Vo
kiečiams vyrams tarp 18 
ir 35 metų amžiaus eiti į 
angliakasyklas dirbti ga
minimui žiemai kuro. 

>4-* 
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Australiją taipgi ap&fl€ 
streikų banga, ir del ang
lies ir transported jos dar
bininkų streikų turėjo už
sidaryti šimtai industrijų. 

Nesusipratimai kilo dar
bininkams pareikalavus di
desnių atlyginimų. 

Amerika ir Anglija f»-
skelbė A. Hitlerio bylą bai
gta. Tik bolševikai dar ti
ki kad jis esąs gyvas. 
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EHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

LIETIMAI, Latvijai, Esti
jai ir kitoms valstybėms ku
rios neteko nepriklausomybių, 
pirmu syk po šio karo pasiro
dė šviesos kibirkštėle, ši "sau
le" toms tautoms pradeda švie
sti ne iš Rytų bet iš Vakarų. 

Baltijos valstybių neišspręs
tas likimas, iki šiol užtylėtas, 
sujudino Amerikos skaitančią 
publiką. 

Spalių 19, visi Amerikoniški 
dienraščiai, leidžiami Philadel-
phijoje, paminėjo Pabaltijo ša
lių reikalą. Ypatingai Phila
delphia Daily News stambio
mis raidėmis ant pirmo pusla
pio ryškiai pažymėjo antgalvį: 
"UNITED STATES .DEFIES 
RUSSIA ON BALTICS". O 
Philadelphia Record, Spalių 20, 
redakcijos straipsnyje "Baltic 
States and Atom Bomb Roil 
Our Russian Relations", nu
šviečia užmirštų valstybių ne-
Mtmingą padėtjv 

• Mano kaimynystėje visi tie 
dienraščiai tuoj likos išpirkti. 
Kas juos taip pepaprastai greit 
išpirko negaliu pasakyti. Tiek 
tik yra svarbu kad Pabaltijo 
kraštų likimas kam nors labai 
riipėjo žinoti. 

• šios pirmos žinios, supran
tama, neišrišo Pabaltijos vals
tybių reikalo galutinai, bet kad 
jų nepriklausomybėms pražibo 
nors tokia kibirkštėlė tai yra 
dffiugintinas apsireiškimas. 

Dabar lieka mums patiems 
labiau burtis į vieningą darbą 
už Lietuvos atvadavimą, nes iš 
ilgai laukiamos tamsos prade
da rodytis laisvės prošvaistė. 

RUSIJA turėtų atminti kad 
kitados ji pati vedė kovą su 
galingais Lietuviais už savo 
nepriklausomą buvį ir valsty
bę. Juk ne be reikalo Rusų ei
lėraštyje "Borodino" yra pa
sakyta: "Ty na žyzn i smiert 
vela spor s' Litvoj i dala urok 
liachu (Lenkui) gordomu". 

PITTSBURGH 
Pittsburghe 14,000 

Serga Džiova 
Pittsburgho Viešos Sveika

tos direktorius Dr. Hope skel
bia kad Pittsburghe arti 14,000 
gyventojų turi džiovą, bet jie 
apie tai nežino. 

Tas paskelbimas -padarytas 
sąryšyje su nauju valdžios re
miamu vajum sumažinti? džio
vos mirtis 90 nuoš. v ' 

Tikrinimas kad čia serga ta 
pikta liga tokia daugybė žmo
nių remiamas iš kitų miestų 
jau padarytų X-spindulių eg
zaminavimų, kurių rasta turin
čių džiovą viename ar kitame 
laipsnyje 2 nuoš., nors žmonės 
išrodė sveiki. 

Daug turinčių džiovą jau yra 
gerokai užsileidę, bet kiti gali 
buti pagydyti jeigu greitu lai
ku butų imamasi gydyti. 

Visiems dirbtuvėse ir kitur 
bus daroma X-spinduliais eg
zaminavimas, kurie norės to. 

ss3 
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LVS SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS m 

Sekmadienį, Spalių 21, įvyko 
LVS 6-to skyriaus susirinki
mas. Pereito pikniko komisi
jos pirmininkas Juozas Gužau-
skas išdavė raportą, iš ko pa
sirodė pplno buvo apie $221. 
Nutarta $200 iš tos sumos pa
siųsti į centrą, o likusius pasi
laikyti vietiniam skyriuje. Ko-

Vakarinės Pennsylva n i j o s 
angliakasiai sugryžo atgal į ka
syklas; išviso apie 64,000 buvo 
sustreikavę ir nutraukę darbus 
keliolikoje angliakasyklų. 

Anglies suvaržymas, kuris 
buvo del streiko įvestas, tapo 
atšauktas. 

Angliakasiai del streiko ne
dirbę, kelia reikalavimus kad 
tokio nedirbimo laiku butų iš
mokama ir jiems bedarbės at
lyginimas. Betgi valstijos be
darbiams skiriamas atlygini
mas įstatymų tvarka mokasi 
tiktai tiems darbininkams ku
rie tiesioginiai netenka darbo. 
Atsitikime streiko, kur Įvyksta 

Rusai turėtų žinoti kad da- j nedirbimas paeinas nuo varžy-
bar Lietuviai veda "sporą" už tiniu su darbdaviais, streike-
savo nepriklausomą bu vi ir . . . ,. „ ., ., . 

Prievartos budu ir r-vs t,m lauktl ° savaites iki 
bedarbes atlyginimas bus mo-

PAVASARĮ BUS DI
DESNIS STREIKAS 

WQgCESTg, 

Kalbės Adv. A. Oils 
Worcesteriaciams smagi ži

nia — čia rengiamos prakal
bos pragarsėjusiam Amerikos 
Lietuvių darbuotojui, Ameri
kos Lietuvių Misijos ko-pirmi-
ninkui Adv. Antanui A. Oliui, 
iš Chicagos. 

Prakalbas rengia Lietuvai misijos pirmininkas J. Gužau-
Vaduoti Sąjungos naujai susi
tveręs 12-tas skyrius, sekma
dienį, Spalių 28, nuo 3 vai. po 
pietų. Worcesterio Lietuviai 
veikėjai žino Adv. Olį iš SLA 
seimų ir iš kitų didelių, svar
bių Amerikos Lietuvių veiki
mų už Lietuvą. 

Adv. Olis organizavo ir ve
dė Amerikos Lietuvių Seimą 
New Yorke 1944 metais, vado
vavo Amerikos Lietuvių Misiją 
Washingtone ir buvo pirminin
kas Misijos delegacijos San 
Francisco. 

Adv. Oliui yra didelė sunke
nybė iš Chicagos atvažiuoti, 
todėl mums Worcesteriaciams 
yra garbė kad prisiprašėm jo 
aplankyti musų koloniją. L. 

valstybę. 
sugniaužta kumštimi prietelių 
iŠ žmonijos sau nepasidarysi, 
kaip nepavyko padaryti iki šio
lei/ Vaduojantis komunizmo 
principu: "Kas turi perdaug 
užgyvento turto jį reikia atim
ti ir išdalinti ji mažai turin
tiems arba nieko neturintiems 
žmonėms", komunistinė Rusija 
turėtų atsižvelgti i save: ji tu
ri įgijus penktadalį pasaulio 
žemių, ir turėtų išdalinti: Kas 
priklausė Lietuvai — atiduoti 

S. BOSTON, MASS. 
Žuvo Kare su Japonais 

# "«r 

•1 
j&įh* '7 

Pilypas Gabrunas karnas. 
Tas laikas norima sutrum 

pinti kad streikeriai galėtų an- ^ Spalių 4, 1945, tėvas Petras 
ksčiau gauti bedarbės mokesti. 

John L. Lewis, angliakasių 
unijos pirmininkas, paraginęs 
mainerius gryžti į darbus pa
reiškė kad pavasari galės bu
ti apšauktas* "didesnis ir ge
resnis" streikas, patogesnėse 
sąlygose. Mat, Kovo mėnesi Lietuviams, ir kitoms tautoms, ,. . _ ^ .. ^ 

U kuriu žemės pagrobtos. j«al' butl atnaujinta unijos su-
Komu'nistiška Rusija, jeigu j tartis su kasyklų operatoriais. 

panaudotų ši principą, s^vo (ii- j „ 
dėlėje žemėje turėtu atidaryti1 

duris plačiai imigracijai, nuim
ti cenzūrą, leisti laisvai savo 
gyventojams susirašinėti su 
giminėmis užsienyje, laisvą iš
važiavimą savo piliečiams ki- j 

YOUNGSTOWN 

TRUMPOS ŽINUTĖS 

tur, persiuntimą būtinų reik-lj.^ Tu kuriu sunai laimingai iš-

Gabrunas, Dorchester, Boston, 
Mass., gavo karo laivyno de
partment pranešimą kad žuvo 
jo sunus Pilypas, vyresnysis 
submarine Sculpin, Lapkričio 
19, 1943. Jis ikšiol buvo skai
tomas dingusiu veikmėje. 

Lapkrčio 19, 1943, Sclupin 
sekė buri Japonu laivų Pacifi-
ke, netoli Truk salos. Japonai 
šį submariną patėmijo, paliko 
vieną savo karo laivą toje vie
toje kur Sculpin pasinėrė, ir 
tas paleisdamas sprogimus į 
gilumą, tą submariną susprog
dino. Submarinas nuskendo su 
kapitonu ir apie 40 jūreivių. 
Submarinui dar iškilus prieš 
galutinai nuskęstant, 4C kitų 
jūreivių pasiliko ant jurų, jų 

skas širdingai dėkojo pikniko 
darbininkams ir darbininkėms 
už uolų pasidarbavimą. 

Skyriuje pasijuto kad Juo
zas Gužauskas bus tikras Lie
tuvos reikalų rėmėjas ir geras 
darbuotojas. Jis kaip jaunas 
Lietuvis ir pergyvenęs pirmo 
Didžiojo Karo audras, gerai su
pranta šio karo paliestų Lietu
vių vargus ir kentėjimus. Džiu
gu tokio nario susilaukus. 

Apkalbėta apie atstovų va
žiavimą Į Washingtono Misiją 
Lapkričio 16-17. Nutarta kas 
tik norės iš skyriaus galės sa
vo kaštais važiuoti ir atstovau
ti skyrių. Jau pasižadėjo 4 
atstovai važiuoti. 

II. Kapturauskui atsisakius 
dalyvauti LVS 6-to skyriaus 
atstovu Detroito Lietuvių Dr-
jų Centro susirinkimuose, jo 
vieton išrinkta M. Smailienė. 
Dabar bus dvi atstovės, M. 
Smailienė ir Helen Rauby. Jos 
įgaliotos dalyvauti Centro su-
surinkimuose sutarimui bend
rai minėti Lietuvos Nepriklau
somybės dieną. 

PERGALĖS PAMINĖJIMAS 
Spalių 21, Lietuvių salėje į-

vyko karo pabaigos ir Lietu
vių karių sutikimo paminėji
mas — Victory Rally. 

Programą atidarė Kareivių 
Rėmėjų Draugijos pirmininkas 
p. Grybas ir pavedė vesti Tei
sėjui J. P. Uviek. Sugiedota 
Amerikos HimnaS. 

Kalbėtojai buvo vietiniai: šv. 
Antano parap. klebonas Kun. 
I. Boreišis, Adv. A. Conrad, 
Dr. J. J. Sims, J. Ambrose, ka
rys J. Velosky, Teisėjas J. P. 
Uvick ir vietinio Amerikos Le
giono Posto narys Mr. Teas-
dale. Taipgi buvo garbės iš
girsti svečius Chicagiečius, Da-

Sugryžta Futbolininkai 

Michigan Universiteto fut
bolininkas Dan Dworsky iš 
Sioux City, S. D., veikmėje. 
Karo pabaiga paliuosavo ir ge
rus futbolininkus. 

siūlas tokius rezortus operuoti. 
Kitu atveju kalbėdamas, p. 

Bačiunas davė pasargą kad ne
būtų paakstinami karo vetera
nai eiti į rezorto biznį be stip
raus finansinio pagrindo, įro
dydamas kiek dabar kaštuoja 
įrengimas svečiams patalpų. 

Bankams priminė laisviau 
daryti paskolas statymui pa
traukiančių rezortų, nes jie 
turi savo ekonominę vertybę. 

Žinia apie šį svarbų posėdį 
išplatinta po Michigan ir kitas 
valstijas per Associated Press. 

Karas Ištobulino Budą 
Gaisrams Gesinti 

Amerikos karo laivyno vado
vybė šio karo metu ištobulino 
naujus kovai su gaisrais budus 
kurie tuoj bus pervesti civili
niam naudojimui taikos laiku 
ir reiškia sutaupymą bilijonų 
dolarių vertės nuosavybių nuo 
gaisrų sunaikinimo. 

Tas išradimas išgelbėjo dau
gybę karo laivų nuo sunaikini
mo ugnimi, kuomet buvo pa
degta priešų bombomis. Tas 

riaus-Girėno Posto narius Kas- j išradimas ruošiama patiekti vi-
parą, Mason ir Pumputį. Sve- j suomeniškam naudojimui. 
Čiai buvo specialiai kviesti į šį; 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

nuo karo baisenybių, šią 

munistiškai vadinamai Rusijai i Ž-Ysi^il) nes <9 
niekas nepasitiki ir ji yra nu- vl"nas Iriame savo širdyje. 
žiūrima kitų kaip pasaulin an
tagonist ė. 

t 
SPALIU 21 d., sekmadieni. 

Tik šviežiai stigryžo Jurgis 
Pajaujukas iš Italijos okupa
cijos. o kiti yra ant kelio na
mon: Vic Subonis. Albertas 
Markeliunas ir Albertas Mar
kauskas. Gal yru ir daugiau 

kito Amerikos submarino ir 
ant jo žuvo ir tie 20 išsigelbė
jusių nuo Sculpin. Tie kurie 
buvo Japonu paimti ant pirmo
jo la»vo dasiekė krautą ir išbu
vo Japonų nelaisvėje iki karo 
pabaigos. Iš jų buvo sužinota Lietuvių Muzikalėje salėje bu 

vo surengta susirinkimas ir vTV^" unil^.iau šiomis dienomis kaip nuskendo 
prakalbos tikslu parinkti negirdėjau. s s &| , . p

k j . 
gu War Chest Fondui. Kulbė- L, MAS

h ^ Pilypas Gabrunas. 
To Angliškai Fondo atstovas. buvo LKKSA kuopos] 
tatai Adv. Cheleden ir v.:bailtls-kl.ln's ?ko iJUV0 

Vaftos"^BĖKĖIFEIR'okupuo- Ta<:'tU taS HMcn«imulT 
tos Lietuvos, kurio aprašymai!, a < . men ^., is|>u. '' ne.s ,,u 

pergyvenimu po bolševikais ei.|*°s buvo tik apie tuzinas, 
na eilėje Lietuvišku' laikraščiu.' ' ' skutun.o kas rengia 
Svečias, nuo 
mų, atrodo 

Svoivgis 
Adv. K. Kalinauskas. 

parengimą ir jų nušvietimas 
kaip jie sunkiai tvėrė Legiono 
Postą po pirmo Didžiojo Karo 
inspiravo tvėrimą Legiono Po
sto šio karo Lietuviams ka-,. . . , „ 

-• . T/ . . T>- - kaina svarui pakus 5 iki 6 cen r i a m s  i r  p a č i a i  K a r e i v i ų  R e m e - i ,  .  , ,  ,  /  ,  . .  . . . .  . . .  ™  i  t a i s .  M a t ,  k a r o  l a i k u  v a l d z n  jų Draugijai. ' 
Kun. Boreišis ypač jautriai 

kalbėjo, jo kalba sujaudino da-
]vvjus |nos 11U0 pabrangimo. 

Muzikalę dalj išpildė JnnM|t» mbadij* valdžia sulaiko. 
Valiukas, Agota Juodsnukaitė, 
dainas; Alena Dailydaitė ir T. 

_ Beganskas piano. 
Parengime dalyvavo keliasi 

dešimts šaunių karių, kurie ir,1 

bus pirmieji Lietuviai Legio-į 
nieriai. Atsistojimu pagerbta 
žuvę kariai. 

Aukų surinkta lygiai $400, 
už ateinantį metą narių duok
lių $100; viso Karių kasoje jau; 
turima $7,500. 

Programas baigtas Jietuvos 
Himnu. Rep„ 

SUSIŽIEDAVO 
Advokatas F. J. Baųocius ir 

sunkiu pergyveni-: lJfam°£as> '->et toKs musų zmo-1 j0 žmona, Birutė Kazlauskaitė 
viu rltir anrnpnlfpu 1 U UerangUmdS ateiti pažiurę- Rmroripn,"< ^PittsihnrMirh i t £ 1 

SVIESTO KAiNA PA
BRANGINAMA 

Su Lapkričio 8 diena sviesto 
3 cen-
aldžia 

Į mokėjo po 5c sviesto gaminto-
i jams, palaikymui sviesto kai-

Dabar 

Vytautas Markuząs 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 11, MICH. 

Jai-Alai Žaidimas 

AKUNEVTČIENĖ Marė, 63 m., 
mirė Rugp. 21, Norwood, 
Mass. 

NEFFAS Vladas, pusamžis, 
mirė Rugs. 28, Chicagoje. 
(Panev. ap. Naujamiesčio p. 
Garšviu k.) 

VILICRIĖNĖ Liudvika (Var-
nelaitė), pusamžė, mirė 24 
Rugs., Chicago j. (Kretingps 
ap. Kulių par. Karklėnų k.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

KORPUS Justina (Kasilauskai-
tė), pusamžė, mirė Spalių 1, 
Chicagoj. (Šiaulių ap. Mažei
kių p. Zapelų k.) Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

KATKL^S Jurgis, 46 m., mirė 
Spalių 2, Chicagoje. (Telšių 
ap. žemaičių Kalvarijos par. 
Rotinėnų k.) Amerikoj išgy
veno 30 metų. 

NAŠLĖNAS Jonas, 57 m., mi
rė Rugs. 30, Chicagoj. (Uk
mergės p. Rekončių k.) A-
merikoj išgyveno 36 m. 

S AND ARGAS Juozas, 79 m., 
mirė Spalių 4, Chicagoj. (ša
kių ap. Sintautų p. Vateku-
pių k.)# Amerikoj išgyveno 
55 metus. 

VAITKEVIČIENĖ Uršulė (Va-
silkaitė), 62 m., mirė Rugs. 
28, So. Boston, Mass. (Ak
menės par.) Amerikoj išgy-
gyveno 42 metus. 

ADOMAITIS Motiejus, mirė 
Rugs. 17, Philadelphia, Pa. 

KARČIAUSKAS Dominikas, 65 
m., mirė Rugs. 15, Philadel
phia, Pa. 

WASGTRD Domicėlė (Povilai
tytė), pusamžė, mirė Rugs. 
23, Chicagoj. (Šiaulių apsk. 
Tryškių p. Sukančių k.) A-
merikoj išgyveno 40 metų. 

DANISEVIČIENĖ Magdalena, 
mirė Spalių m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

JANKAUSKIENĖ Marė, 84 m. 
mirė Rugs. 22, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 4!5 m. 

MARKŪNAS Juozas, 42 metų, 
mirė Rugs. 21, Qhicagoje. 
(Ukmergės ap. Lidokių par. 
Jedžiunų k.) Amerikoj išgy
veno 17 metų. 

STUKAS Ipolitas, 58 m., mi
rė Rugs. 23, South Boston, 
Mass. (Vabalninku p.) Ame
rikoj išgyveno 30 metų. 

KEREIšIS Antanas, 73 metų, 
mirė Rugsėjo 24, Jamaica 
Plains, Mass. (Suvalkų rėd.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

LUKOŠIUS Jurgis, 75 m., mi
rė Rugs. 26, Chicagoj. (Ve
liuonos par., Graužinių km.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

ŠIĄUDIENĖ Liudvika (Tiru-
naitė), pusamžė, mirė Spa
lių 7, Chicagoj. (Tauragės 

•ap. Šilalės p.) Amerikoje iš
gyveno 34 metus. 

VEčERKAUSKAS Mikas, mi
rė Rugs. 20, Hudson, Pa. 

TAMOŠAITIS Petras, 60 me
tų, mirė Rugs. 24, Philadel
phia, Pa. 

MASIS Jurgis, mirė Rugs, m., 
Shenandoah, Pa. 

STANKIENĖ Ona (Benzinai-
tė), 48 m., mirė Spalių 4, 
Chicagoj. (Gimus Riverton, 
111.) 

MAŽEIKAITĖ Marė, 15 metų, 
mirė Spalių 2, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus. .. • 

SLUŽELIENĖ Mar|, mirė 19 
Rugsėjo, Luzerne, Pa. 

VAITKEVIČIUS Alekas, seno 
amž., mirė Spalių 6, Chica
goj. (Telšių ap. Narindaičių 
par.) Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Societv for Savings |}ld. 

Telef.: MAin 1773. 

PAJIBSKAU savo brolių gy
venančių Amerikoje. 

Antanas W. žaliuk, jo sunus 
Frank A. žaliuk gyveno 1925 
m. Clevelande ar Chicagoj. 

Johan W. žaliuk. 
Helena W. žaliuk - Malisews-

ka, Ceslaw Malisewski, ir jp 
sunus česlaw č. Malisewski. 

Vincas W. žaliuk. 
Brangus broliai ir sesute 

Mališauskiene, prašau jusų at
siliepti. Aš kilęs iš Krosnos 
v., Birščių k. 

Juzef W. žaliuk, 
6820 Superior av. Cleveland, O. 

PAJIEŠKOMI GIMINĖS 
ANTANAS MIKLUCKAS, 

taipgi žinomas kpip Anthony 
Miklan ir Anthony McLane, 
mire Bostone Rugs. 15, 1945, 
palikdamas artimiausiu gimi
naičiu savo pusbrolį Petrą Va-
lukonį. Velionis paėjo iš Pa
biržės vai., Strelčių k. Gavom 
žinių kad jis turi seserj Cleve
lande ar Wisconsin valstijoje. 
Todėl ji pati ar ją kas žinąs, 
ar bent kas kurs arčiau pažys
ta velionies šeimą, tuoj kreip
tųsi pas: (44) 

Adv. F. J. Bagočius, 
St'2 W. Broadway 
So. Boston. Mass. 

Žinok Amerikos 
KONSTITUCIJĄ 

Ameriko.; Konstitucija Angliškoje 
kalboje, su visais Amendmentais. 
30 puslapių knygelę, prisiiįsim 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-

MICKEVIČIUS Vladas, 69 m.,Įnimą, knygelę prisiųsim jums visai 
ęiirė Spalių 3, So. Boston, 
Mass. (Skapiškiu par.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

dovanai už pasidarbavimą. 

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

MICHIGAN PLANUOJA 
STATYT REZORTUS 

Roscommon, Mich. Michi# 

musų |kaipo aerografė Inyokern, Ca-

vietiniu Lietuviu daugiau kal-
lii apie Chicagos kongresą. 

Sunku kalbėti visų Lietuvių 
vardu, bat aš tikiu i viena Vi

liai klausėsi jo kalbos, kuri j 
daugumai 
k o mani: 
apie tuzinas 
ryti savo "klausimų 
miai; užsilaikė ir kalbėtojui po 
kelis; kartus " gausingai plojo. * 

'Aukų War Chest Fondui su
rinkta apie ^ Jankauskas Amerikos Lietuvių su-

i valiavimą, bet dar tokio ne
girdėti. 

LAIMĖ kad angliakasyklų 
streikas užsibaigė ir darbinin
kai stojo j darbą, čia dirbtu
vės buvo pradėję žymiai suma
žinti darbus 4el štoko# kuro. 

Rtp. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALlF. 

Universiteto, o pasitraukęs iš 
laivyno" tarnybos, dabar užsi
ima žemės konservacija šiaur
vakarinėse valstijose. Ir kur 
Lietuvių vaikai neatsiduria! 

Adv. F. J. Bagočius per su
virs 40 metų yra dirbęs Ame
rikos Lietuvių išeivijoje ir to
dėl yra plačiai Amerikoje žino
mas. 

KAS platina Dirvą — ta* 
platina apšvietę. 

jamas statymas turistams na
mų ir hotelių pramoginėse vie
tose, patraukimui privatinio 
kapitalo. 

Suvažiąyųne |cįal^va^>f, jr«. J. j 
J. Bačiunas,^ dviejų . rezortų sa-į 
vininkas, kuris paaiškino kadį 
diduma rezortų industrijos ne-| 
laikytų tokių valstijos įrengtų j 
rezortų kompeticija jų privati-! 
niam rezortų bizniui. Jis prie 
to pabrėžė, jeigu valstija įren
gtų rezortams pastatus, kad 
leistų privatiniams pasekmin
giems operatoriųm$ daryti pa-

P J. ICE R SI S 
609-12 Societv for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priernicijčic.0Gel kreip-
kitčs į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ijr jftpildf. 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmėiiiilc&i. 

-JL'V 

Įsigykit MONCR1LF Furnasą 
Šimtai Tūkstančių Pasitenkinusių Mubij 

Naudotojų Negali Klysti 
-.1 •! i 1 rmvo MONniIKF Par̂ r 'i;-

Pietų Amerikoje populiarus 
žaidimas, Jai-alai, parodoma 
veikmėje. Jis buvo loštas Flo
ridoje ir Amerikiečiai':jj gana 
gerai pamėgo. 

VISOKIA APDRAUJDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
Šaukite n'įis jftegu ugniagesius (fare-monus). 

* * . ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M  U  L L  O L I S  
Vienaeilė Vietin€ Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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D I R V A  

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  

# 

Laisvę pažinę .—» l įJW!i 
Jungo nevilksim! " f ; ~; | 

A V B m Aciu Jums, I au w m 
$!*h iai! 

PADĖKOS BALSAS IŠ-PRANCNZIJOJE GYVENANČIŲ LIETUVIŲ TARPO 
ŲŽ ATSIŲSTAS DRABUŽIUS 

Drauge ir kelios pastabos, kurios gal bus naudingos tiems kurie drabužius dar ren
ka ir kurie dar aukoja 

to 

Jau iš laikraščių anksčiau 
buvome girdėję kad tautiečiai 
už vandenyno krapšto savo gal 
ir ne visada labai turtingas 
drabužių spintas ir rengiasi 
pasidalinti tuo ką turi su ne
laimės ištiktais tėvynainiais. 
Ir štai nesenai mums tapo pra
nešta kad tie drabužiai jau ne
be už vandenyno, o jau čia ir 
jų galima gauti! Vadinasi, laik
raštinė žinia, kuri ligšiol atro
dė kaip koks tolimas garsas, 
štai jau "tapo kunu"! 

Ne kiekvienas gal mokės pa
sakyti (ir aš tame skaičiuje!) 
kaip mes čia aukštai įvertina
me tą Jusų, tautiečiai, V pasi
šventimą, kurio dėka sugebėjo
te mus taip apdovanoti, ir ap
dovanoti tokiu metu kuriuo vi
si čia esame tos dovanos labai 
ir labai reikalingi.... Dauge
liui iš musų Jus tuo budu ku
riam laikui nustumėt nuo min-^ 
čių dideli rūpestį — kuo ir 
kaip reikės prisidengti. 

Žinoma, beveik nei vienas 
neišeina drabužių skirstymo 
punkto kaip kadaise išeidavo 
iš savo siuvėjo dirbtuvės ar iš 
drabužių krautuvės, tačiau bė
doje šios dovanos sudaro vis
gi išeitį, kai kuriais atvejais 
net ir visai neblogą. Todėl, 
jei ir ne visais atvejais raštu 
tai bent mintimis dabar plau
kia Jusų link daug dang tūks
tančių padėkos žodžių. 

DŽIAUGSMAI IR BĖDO& 

Daug džiaugsmo atnešė su 
savim tie ryšuliai su t drabu
žiais, bet neiškenčiu nepasida
linęs su Jumis ir tomis bėdo
mis kurių negalima čia išven
gti tuos drabužius beskirstant. 

Tokiu atsitikimu reikėtų tu
rėti kokią nors didelę salę ku
rioje butų galima atrišti visus 
gautus ryšulius, išskirstyti dra
bužius pagal dydį, pagal rūšį, 
padalyti salę skyriais — vy
rams, moterims, vaikams, te
gul paskui visi išeilės eina ir 
prisiderina sau kas kam ge
riau tinka. Deja! Tokių pa
togumų mes čia negalime tu
rėti. Gautus drabužius teko 
sukrauti į rūsį (laimei sausą, 
kur drabužiams pavojaus nė
ra); o skirstyti tenka mažutė
liame kambarėlyje.... 

Maišai sukrauti vieni ant ki
tų, o jų apie pora šimtų. Rei
kia imti nuo viršaus ir atrišti 
kas papuola.... Sąrašuose nė
ra tiksliai nurodyta kas mai
šuose sudėta* Yra tik pasa
kyta kad vyriški drabužiai, mo
teriški, vaikiški.... O atrišus 
kartais pasirodo kad tarp vy
riškų yra prisimaišiusių mote
riškų drabužių ir atvirkščiai. 
Kadangi iškart tėra vietos at
rišti dviem-trims maišams, o 
dalinimo kambariukas mažas 
tai vienu metu drabužių gavė
jų galima priimti tiktai keletą 
asmenų. Pasidaro savo rūšies 
loterija: jeigu tą dieną kai at
eisi pasitaikys kad bus atriš
ta kas tinka tavo ugiui tai ge
rai, o jei ne tai arba lauk ki
tos, laimingesnės dienos, ar 
tenkinkis permažu ar perdide-
liu drabužiu. Ir kokybės at
žvilgiu taip pat tokiose sąly
gose negalima taip sutvarkyti 
kad visi gautų vienodai: vie
nam tenka tokia laimė kad ir 
dydžio ir kokybės atžvilgiu vis
kas puikiai pasitaikė, o kitas, 
pasirodo, neturi laimės.... 

Ne visi gaunantieji drabu
žius ir supranta tuos sunku
mus. Pavyzdžiui, vieną dieną 
dalinimo vietos kieme (vienuo
lyno kiemas!), girdėjau kaip 
vienas buvęs legijonierius tie
siog grąsino komisijai už kažin 
kokias neteisybes — kodėl, esą, 

kaž kas gerai gavo, o jam nė
ra. Sako, turiu Amerikoje še
šis brolius, pasiskųsiu! žinau, 
sako, kad yra atsiųsta iš Ame
rikos tiek ir tiek dešimčių tūk
stančių dolarių, o po kiek čia 
mums Fondo įgaliotinis siūlo! 
Visvien pakelsiu skandalą! 

žinoma, ir parašys savo bro
liams. Ir piktinsis šeši bro
liai kad jų septintąjį čia nu
skriaudė, sakys — kuriems ga
lams aukojome jeigu ten kažin 
kokie i savo rankas vis
ką paima.... O gal ir nepa
rašys .... Gal kitą dieną at
ėjęs ras gerą švarką, gerą meg-
stinį ir bus patenkintas. Juk 
tas apsibarimas tai buvo .tik
tai del pasikarščiavimo.... Bet 
tiems kuriems tęko dalinimo 
pareiga, tenka išgirsti visokių 
dalykų. Daugelis čia mes juos 
užjaučiame, bet daugelis ir pa-
koliojame..... O visa tai dau
giausia del ankštumo, dėl pa
talpos nebuvimo. O kur gi tu 
čia žmogus gausi tokiam rei
kalui salę, kad mes patys čia 
visi gyvename palėpėse. Gerai 
kad dar atsirado vienuolynas 
kuris davė rusi ir kambariu
k ą . . . .  

KAS GALĖTŲ -PALENG
VINTI 

Reikia manyti kad panašių 
bėdų bus ne vien čionai bet ir 
visose vietose kur bus drabu
žiai dalinami, šitaip dalykams 
esant, siūlosi mintis kad rei
kalui butų galima padėti (bent 
ateityje, jeigu rinkimas dar 
tebevyksta) tuo budu kad ati
tinkamas sutvarkymas butų at
liktas prieš drabužius išsiun
čiant. Geriau butų galima su
sitvarkyti ir ankštose patalpo
se jeigu siunčiami drabužiai 
butų labai rūpestingai sutvar
kyti ir surašyti. 

O sutvarkymas idealus galė
tų buti toks. Visų pirma, kad 
butų maišuose atskirai sudėta, 
kaip dabar yra, drabužių kiek
viena rūšis ir, be to, dar atski
rai pagal dydi, atskirai pagal 
gerumo laipsnį, atskirai darbo 
drabužiai, atskirai išeiginiai. Ir 
kad kiekvienam maišui butų 
tikslus sąrašas nurodąs kas ta
me maiše yra. 

Dabar vis tai maždaug sten
giamasi daryti, bet padaryta 
tik apytikriai. Parašyta kad 
maiše, pavyzdžiui, yra paltai, 
o ten yra ir vasariniai, ir žie
miniai paltai (retai!), dideli ir 
maži, geri ir visai paprasti, o 
neretas dalykas kad tarp jų at
siranda ir suknelių arba vai
kiškų paltukų. Jei butų ta di
delė salė, kurios nėra, tai tas 
nieko, galima butų surušiuoti, 
bet dabar nelieka nieko kito 
kaip tik dalinti beveik loteri
jos budu. 

Aš čia tik išdrysau pasaky
ti kas butų gerai, o jeigu ne
galima tai ką gi padarysi.... 

4 r 
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KO REIKIA IR KO 
NEREIKIA 

Yra sena ir teisinga patarK 
kad dovanotam arkliui į dan
tis nežiūri. Tačiau, kartą įsi
drąsinęs, išdrystu pasakyti kai 
kurių pastabų ir del tam tik
ros dalies dovanotų drabužių 
kokybės. Reikia pasakyti kad 
iš daugelio yra maža dalis net 
ir'labai gerų dalykų. Visa ne
laimė tame kad geras drabužis 
ne visada pataiko šiose sąlygo
se patekti kaip tik tam kurio 
ugį jis visai atitiktų. Bet tai 
dar nedidelė bėda. čia noriu 
kalbėti apie ką kita. Ir ma
nau kad tai bus naudinga ži
noti ir rinkėjams ir gerašir
džiams aukotojams. 

• Renkant drabužius yra tik
slinga turėti prieš akis kam jie 
renkami ir kokiose sąlygose 
gyvena bei kas jie tokie yra 
kurie tuos drabužius dėvės. 

Visų pirma — kas čia mes 
tokie esame? Visokie. Dide
lė dalis vadinamų inteligenfų 
— rašytojai, laikraštininkai, 
teisėjai, advokatai, inžinieriai, 
gydytojai, mokytojai, įvairus 
buvę valdininkai ir tt. Bet ma
ža dalis ir vadinamų parpastų 
darbininkų ir net ūkininkų. 

Bet dabartinėse sąlygose vi
sų laipsnis yra maždaug vieno
das. Ir inžinierius ir rašyto
jas šiose aplinkybėse yra arba 
bus priverstas dirbti vadinamą 
paprastą darbą, jei tik jo gaus. 
Vadinasi, visiems reikia drabu
žio kuris butų tinkamas prie 
darbo. Bet, jeigu galima tai sa
vaime suprantama kad kiek
vienam žmogui pravartu turė
ti ir šiokį-tokį išeiginį drabu
žį. Ta taisyklė taip pat tin
ka lygiai paprastam darbinin
kui, lygiai inžinieriui ar kito
kiam. 

Neteisinga butų galvoti kad 
Lietuviai išeivijoje būtinai tu
ri buti "driskiai". Patarlė kad 
žmogus pagal drabužį sutinka
mas, pagal protą palydimas, 
teisinga, bet musų padėtyje 
esti labai svarbu buti bent 
ne perdaug blogai ir sutinka
mam, nes jeigu blogai sutinka 
tai nebelieka progos nei su di
džiausiu protu reikalus patai
syti.... Yra intereso dauge
liui iš musų sueiti į santikius 
ir su vietos šviesuomene r— tai 
jau bendras tautinis interesas, 
o be išeiginio drabužio tai ne
įmanoma, nes negi nešiosiesi 
prisisegęs raštelį kad, štai, aš 
esu netekęs savo tėvynės tat 
atleiskite kad mano švarkas 
blogai atrodo.... 

Todėl, jeigu galima, jeigu 
prieinama, kiekvienam pravar
tu turėti bent vidutinišką išei
ginį drabužį. 

(Pabaiga kitame nr.) 

DARYKITĖS SAU REZERVACIJAS IR RŪPINKI
TĖS VAKARIENĖS TIKIETAIS 

Amerikos Lietuvių Misijos posėdžiai ir Kongresine Vaka
rienė įvyks Hotel Statler. Vakarienė bus "Presidential Ball
room". Amerikos Lietuvių Misijos adresas: 

American Lithuanian Mission 
Hotel Statler Washington, H* C. 

Koteliais rūpinkitės patys, darykit rezervacijas anksti, vie
name iŠ šių viešbučių, Statler kaimynystėje: 

Hotel Hamilton Hotel Ambassador 
Park Lane Hotel Hotel Roosevelt 

arba kituose joms žinomuose viešbučiuose. 

Vakarienė bus neformalė. Tikietų į vakarienę rašykit tuo
jau, siųsdami po $5.00 nuo tikieto, į: 
A. S. Trečiokas 314 Walnut St.. Newark 5, N. J. 

(Trečiokas pagelbės ir hotelių reikalu, kurie į jį kreipsis) 

PaMiij Gyvenimo Žinios 
BOLŠEVIKO PABĖGĖLIO 

18 LIETUVOS APIPA-
SAKOJIMAS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

VILNIUS — SOVIETINĖS 
LIETUVOS SOSTINĖ 

AR JAU ATNAUJINOT 
SAVO DIRVOS PRENU
MERATA? 

TRYS BROLIAT LAUKIA LĖTOS MIRTIES 
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LAIŠKAS LVS Iš DI
DELES LIETUVIŲ 

STOVYKLOS 

Klaipėte kraštas buvusiose 
ribose esąs prijungtas prie Lie
tuvos. Klaipėdos krašte Vo
kiečiai buvę išvežti į Sibirą. 
Dabar į Klaipėdos kraštą esą 
siunčiami valdžiai ir partijai 
patikimesni žmonės, kuriems . . « . 
dalinami Vokiečių ūkiai. Lie- Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
tuviai Klaipėdos krašte kuria- centrui prisiųstas sekantis pa-
si noriai. Klaipėdos miesto 70 . bėgėlės laiškas iš Hanau, Vo-
nuoš. esą sugriauta. Ikietijos, parodo kad apie LVS 

Bolševikinė žemes reforma; , gi . ži ; pabė-
esanti pravesta, bet is kaimy-i1^ * • * 
no atimtos žemės niekas ne-įge*ll2- Laiško turinys: 

IBrangus lietuviai! Baznvciose pamaldos vyks-1 ^ 
tančios* ' Rašau jums, brangus Lietu-

Panevežys mažai tenukente- viai Amerikiečiai. Aš su dviem 
jes. Iš Suvalkijos miestų ma- mano vaikais ir vyru gyvenom 
žai nukentėjus Mariampolė. Kaune, turėjom namus ir neto-

Lietuvoje kalbama kad Kri- li Kauno ukį. Išbėgom iš Lie-
mo gyventojai, kaipo sovie- tuvos Liepos mėnesį 1944 m. 
tams neištikimi, buvę sunaikin-1 Mano vyras yra chemikas, 
ti ar išvežti. Todėl Lietuviams baigęs universitetą Viennoje, 
patariama keltis į Krimą. 

PAJ IEŠKOJIMAI 

Trys jauni berniukai Pinion broliai, netoli Salisbury, N. 
G., apimti retos ligos, lan^H mirties. . Jokie daktarai ne
žino lęaip juos pagydyti. 

Vilnius, toliau pasakoja tas 
naujas atbėgėlis iš sovietinės 
Lietuvos, padarytas "tarybų 
Lietuvos" sostine. Ten sukon
centruota visos komisarinės įs
taigos, jų tarpe komisarų ta
ryba ir Lietufos , komunistų 
partijos centras* ' 

Vilnius — apgriautas mies
tas, gatvėse matyti kovų pėd
sakai. Labai nukentėjęs gele
žinkelio stoties rajonas, kitur 
sužalojimai mąžesni. Gedimino 
gatvė mažai paliesta. Kated
rai sužalotas vienas kampas ir 
Įskelta siena; dabar ji taisoma. 
Aušros Vartai sveiki. Vilnius 
esąs skubiu tempu tvarkomas 
ir atstatomas. Prie atstatymo 
darbų dirba Vokiečiai belais
viai. 

Vilniuje veikia radio ir išei
ną laikraščiai vardais Tarybų 
Lietuva, Tiesa ir kiti. Parti
zanai kviečiami gryžti iš miš
kų, padėti ginklus ir stoti į 
ukius ir įstaigas dirbti; jiems 
užtikrinama kad nei vienas ne
busiąs baudžiamas, ši propa
ganda pasisekimo neturinti. 

Visomis progomis ir visuose 
reikaluose ryškiausias veikėjas 
ir Maskvos norų pildytojas esąs 
komisaras Gedvilą. Pasakoto
jas girdėjęs apie Paleckį, yai-
šnorą, kurie dabar gyveną Vil
niuje, bet niekas nežinąs apie 
Liudą Girą, Antaną Sniečkų ir 
Vitus pradžioje buvusius bolše
vikų veikėjus. 

Gyventojų skaičium Vilnius 
dabar atrodąs miręs miestas. 
ž<~nonių esą labai nedaug, ju
dėjimas esąs visiškai menkas, 
ši pavasarį Lenkai buvo išvež
ti is Vilniaus į Lenkiją ir jų 
nedaug bepalikę, o Lietuviai iš 
Vilniaus bėgą, vengdami tar
nauti valdžios įstaigose. Tar
navimas bolševikų valdžios įs
taigose laikomas negarbe, dė-
jimusi su okupantais, ėjimu 
prieš savo kraštą, ir del to esąs 
pavojus iš partizanų pusės. Vi
sos sovietinų pareigūnų pastan
gos, šaukiančios Lietuvius į 
Vilnių, liekančios be pasiseki
mo. Vilniuje buną dideli tur-
gai. Apielinkės moterys prive-
žančios maisto produktų, bet 
nesą pinigų jiems pirkti. Vy
rauja mainų prekyba. 

PARTIZANAI. Lietuvos mi
škuose labai stipriai veikią pa-
triotai partizanai, žmonės kal
ią kad vien Prienų miškuose 
esą apie 30,000 partizanų. Par
tizanų eiles padidinus ir jų 
veikimą sustiprinus sovietų pa
skelbta Lietuvos vyrų mobili
zacija. Sovietai Lietuvoje pa
šaukę į raudonąją armiją nuo 
1297 metų gimimo iki 35 metų 
amžiaus vyrus. Didesniuose 
miestuose stoją kiek daugiau 
kaip pusė pašauktųjų, o pro
vincijoje nesusidarę nei pusės. 
Nestojusieji išėję partizanauti 
į miškus. 

žiemos metu partizanai ty
lėję ir valdžia jautusis tvirta. 
(Jyventojai turėję eiti į darbus, 
pilti piliavas, vežti medžius ir 
tt. Pavasarį prasidėjęs parti
zanų veikimas ir valdžips tvir

tumas palaužtas. Dabar prak
tiškai valdžia valdanti tik mie
stus ir netolimas jų apielin-
kes. Toliau valdžios įsakymai 
nesiekią, ten šeimininkaują tik 
partizanai arba esanti vadina
ma "niekeno žemė". 

Partizanai puldinėją ir bau
džia tik iš Lietuvių tarpo pa
skirtus pareigunus, kaip vyk
domųjų komitetų pirmininkus, 
teisėjus, partiečius, seniunus. 
Net komunistuojantieji atsisa
ką tokias valdžios pareigas im
ti. Aktingesnių partizanų šei
mos esą išmetamos iš ūkių, o 
įtarus kad šeimose ir dabar 
partizanai lankosi ir yra re
miami — sunaikinamos. 

Pavasarį, dar prieš San Fran
cisco konferenciją^ buvus veda
ma didžiausia propaganda rin
kti parašus ir visiems Lietu
viams bendrai dėkoti Stalinui 
už "išlaisvinimą". Tuo metu 
partizanai išlipinę atsišauki
mus kad tie parašai esą reika
lingi ne padėkos telegramai pa
siųsti, bet San Francisco kon
ferencijoje parodyti pasauliui 
kad visi Lietuviai savo parašais 
tvirtiną savanorišką prisijun
gimą prie Sovietų Sąjungos. 
Po tokio partizanų atsišaukimo 
niekas nesirašęs ir iš to nieko 
neišėję. 

Birželio mėnesio pradžioje 
padauginti NKVD ir pasienio 
apsaugos būriai pradėję miš
kuose "valymą" ir partizanų 
gaudymą. Pastangos buvusios 
nesekmingos, nors jos tęsiamos 
toliau. NKVD pradėjęs įtardi-
nėti kad Lietuviai milicininkai, 
valdžios pareigūnai ir net ko
munistai jaunuoliai palaiką ry
šius su partizanais, jiems tei-
kią žinias, ir tt. Buvęs pradė
tas stropus milicijos, komjau
nimo ir valdininkų valymas. 
To pasekmėje milicininkų eilė
se didėjąs nelietuvių skaičius. 
Kalbama kad Lietuvoje "tvar
kos atstatyti" ateisianti iš Vo
kietijos maršalo Žukovo ka
riuomenė. 

GYVENIMAS IR NUOTAI
KA BLOGA. Gyvenimas Lie
tuvoje esąs labai sunkus. Pa
lyginant su 1940-41 metų ta
rybiniais laikais, dabar gyve
nimas esąs 4—5 kartus sun
kesnis. Bado nesama, bet ne
sama ir tvarkos, ramybės. Bai
mė, netikrumas, nežinoma at
eitis slegianti kaimo ir miesto 
Lietuvį. Visi gyveną ateities 
viltimi. 

Lietuvos ūkis esąs apiplėš
tas. Sovietų kariuomenė at
ėmus apie 80 nuoš. karvių. Tik 
retas ūkis turįs 4—5 karves. 
Daug atimta arklių. Pavasarį 
žemei įdirbti arklių buvę at
vežta iš Vokietijos, bet jie iš 
Lietuvos vėl išvežti, žemę dir
ba daugiausia moterys ir se
neliai. Pavasaris buvęs labai 
gražus ir šiųmetinis derlius 
Lietuvoje esąs ypatingai geras. 
Bado pavojus negresiąs. 

Masinių išvežimų į Sibirą 
nesą girdėti, bet buna daug 
suėmimų, tylių dingimų; suim
tieji daugiausia esą išvežami. 
Skundimų nedaug pasitaiką, 
nes skundikai biją parfizanų 
keršto. 

Vadinamoje Tarybinėje Lie
tuviškoje Divizijoje vyriausiai 
galva esąs Gen. Macijauskas 
1940-41 metais, buvęs žinomas 
politrukas. ~ 

Jieškomieji ar apie juoa ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

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

arba 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSalle Street 

Chicago 2, 111. ' 

Juknio, Dominiko, simai. 
Jurkevičius, Bronislovas. 
Kaminskienč-Piktuižytė, Bar

bora, kilusi iš Kivilių k., Ak
menės v. 

Karveliai, Vincas, Kazys ir 
Adomas. 

Kellv, Izabelė, gyvenusi 36 
Hill Park Ave., Pittston, Pa. 

Kirsnienė, Rožė. gy venus 
Camden, 111. 

Kisielius, Juozas, kilęs iš A-
niunų k., Debeikių v., Utenos 
a., išvykęs į Čikagą prieš 1914 
metus. 

Kiškis-Vaičiunas, Povilas, gy
venęs Čikagoje .ar apylinkese. 

Krikšeiunienė-Arbašauskaitė, 
Agota. 

Koknavičiutė - Zapereckaitė, 
Liudvika, duktė Prano, kilusi 
iš Domantonių k., Alovės v., 
Alytaus ap. 

Konopeskas, Konopaskas ar
ba ir Konopaekis, kilęs iš Ro-
tokliškių m. 

Kudrevičius, Stasys. 
Kuklys (Kukys), Aleksandras 

kilęs iš Koklių k., Valkininkų 
v., Trakų ap. 

Kulčinskas, Stasys, turėjęs 
Čikagoje sporto reikmenų krau
tuvę. 

Kuršinskaite, Matildą, kilusi 
iš Joniškio, kurios pavardė po 
vyru nežinoma. 

Kursonis, Jonas, sunus Ka
zio ir Kazės Gineikaitės, kilęs 
iš Kauno, gyvenęs Scranton. 
Pa. 

Kvietkauskaitė, Anelė, iki 19-
39 metų dar gyvenusi Alvite, 
Vilkaviškio ap. 

Ligmanienė-Lignianas, Ona, 
gyvenusi Detroit, Mich. 

Linkevičienė-Prikockaitė, Mo
nika. 

Mačinskas, Juozas, gyvenęs 
Silver St., Boston. Mass. 

Skučienė- Budraitytė, Petrone-
lė, duktė Jurgio, gyvenusi Či
kagoje. 

Stonys, brolis Stepono Stonio. 
Talačka, Nikodemas, kilęs iš 

Vilkuočių k., Rimšės v., Zara
sų ap., ir gyvenęs Čikagoje. 

Togailai, Petras, Rokas, Ona 
ir Uliesė, nuo 1905 metų gy
venę Amsterdam, N. Y. 

Vaicekauskaitė, Zofija, kurios 
ištekėjusios pavardė nežinoma, 
ir kuri turėjo Lietuvoje še
šeri Duobienę, Ji turi dukrelę 
Violetą. 

Vaitkevičiai, Juozas, Maikis, 
Ona ir Marė, sunus ir dukterys 
Vinco, kurių pastarosios dvi 
yra ištekėjusios ir viena buvo 
mokytoja. 

Austrijoje. Aš gavau darbą 
— esu gailestinga seselė (nur
se) Frankfurte, Amerikiečių 
karo ligoninėje, ir čia gavau 
kambarį, o vaikai su vyru gy
vena Hanau lageryje. Tame 
lageryje gyvena apie 3,500 Lie
tuvių. 

Mumis rūpinasi UNRRA — 
duoda maistą, ir dabar Ameri
kos Raudonasis Kryžius pra
dėjo duoti mums, ypač vai
kams, drabužius. Mes nežino
me kas bus toliau su mumis, 
nes į Lietuvą, kol bus ten Ru-
sai-bolševikai, mes nenorime 
gryžti. Ir išviso ar mus į ten 
nuveš? Iš Lietuvos veža Lie
tuvius į Sibirą. Mes nieko blo
go jiems nepadarėm, bet jie 
mus visus nukankins. 

Jei negalėsime gryžti į mu
sų brangią tėvynę, mes norė
tume važiuoti į Ameriką, bet 
negalima. 

Ateina žiema, mes gyvenam 
lageryje kareivinėse, kur šalta 
ir nėra pečiukų ir neturim šil
tai kuo užsikloti. Yra daug 
musų pabėgėlių Lietuvių kurie 
neturi nei pinigų, nei drabužių. 
Ir nežinojimas kas bus toliau 
— tas labiausia mus kankina. 

Aš dirbu čia ligoninėje, kur 
guli vien tik Amerikečiai. Tru
putį jau suprantu Angliškai ir 
mes visi moki narnės kalbėti 
Angliškai. 

Aš nežinau ar jųs gausit šį 
laišką, jei gausit atsakykit ši
tuo adresu ir parašykit ką jųs 
norėtumėt ir į kokius klausi
mus jums atrašyti — tuomet 
aš vėl jums parašysiu. 

Aš turiu Chicagoj giminių, 
bet žinau tik pavardę ir kad 
gyvena Chicagoj e — pavardė 
Jakučionis; tai mano dėdės ir 
pusbroliai. Parašykit kaip ga
lėčiau juos surasti. 

Visus bučiuojam ir linkim 
viso geriausio. Mes Hanau sto
vykloj turim savo gimnaziją, 
darželį ir mokyklą, nes yra 
daug Lietuvių vaikų. 

Elena 

MASKVOS Pravda, bolševi
kų organas, daro visokias iš
vadas del suirusios Londono 
konferencijos, už ką pirmiau 
kaltino Ameriką ir Angliją 

Sovietai dabar imasi visokių 
raminančių priemonių, laukda
mi tos konferencijos atsinauji
nimo. Tikrina jog penkių di
džiųjų užsienių ministrai galė
sią pasiekti sutarimo, kuomet 
vėl susivažiuos į posėdį. 

Bolševikams rupi kokius da
bar reikalavimus ir pasiprieši
nimus Amerika ir Anglija pa
statys, turėjusios laiko rimtai 
pergalvoti pirmus įspudžius de
rybų sutvarkymui pokarinės 
Europos ir pasaulio. 

GEN. PATTON, Amerikietis 
generolas pašalintas iš Bavari-

w. T jos valdymo, nes nebuvo bolše-
\ahncius, Jurgis, sunus ur" | vįkams palankus, dabar prana

šauja kad kitas karas yra ne-gio. 
Venckai, Zenonas ir Benonas, 

kilę iš žvirblaičių k., Alsėdžių 
v., Telšių ap. 

West f aidas, Karlas, gyvenęs 
ir gal tebegyvenąs New Yorke. 

Zavadskis. S., gyvenęs So. 
Boston. Mass. 

Zuikis, Petras, kilęs iš Čižų 
k., Vilkaviškio ap. 

žilioniai Kazys ir Mikas, kilę 
iš Oniškio ap., Trakų ap. 

Žukas, Anupras, sportininko 
Žuko tėvas. 

•ITALIJOJE garas reikalin
gas dirbtuvėms atvestas paipo-
mis iš artimų vulkanų (ugni% 
kalnių). 

ii % 

išvengiamas. Nors jįs nepasa
ko kurios šalys į tą karą bus 
įveltos ir kada, tačiau jo sp§-
jimas gali buti tikras. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Av*. 

Chicago, 111 
i 
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Lietuvos l'pknpu kiškas Viso Pasaulio Kat Vyskupams 
Šių metų Rugsėjo 8 d. Kauno Arkivyskupas Juozapas Skvireckas, Kauno Vyskupas-koadjutorius Vin
cas Brizevs ir Vilkaviškio Vyskupas-koadjutorius Vincas Podolskis parašė laišką-atsišaukimą j viso Vyskupas-koadjutorius 
pasaulio katalikų vyskupus, prašydami jų pagalbos Lietuvos vyskupų pastangose grąžinti Lietuvai ne
priklausomybę. Prancūziškas to laiško tekstas šiomis dienomis pateko Dirvos redakcijai, tat, parūpi
nę jo vertimą, mes j žemiau paduodame ištisai: , 

VD) tvirtai saugomą didžiulį kalėjimą, mes mažų ma
žiausia žinome kad bedieviškas komunizmas šiądien nė
ra geresnis negu jis buvo 1941 m. Šiądien, kaip ir va
kar, išskyrus komunistinę literatūrą, yra uždraustos vi-
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(Tęsinys ift pereito nr.) 

Pirmojo bolševikmečio padariniai 
Mūsų tautos egzistencija, nežiūrint pirmosios bol- , fc. „ ............ 

ševikų okupacijos trumpumo (Birželio 15, 1940—Birže- sos knygos ir visi kiti periodiniai leidiniai* Susisiekimas 
lio 22, 1941), buvo visai sudrumsta: religinis, kulturi-; gu užsieniu yra visai nutrauktas. > 
nis, socialinis, ekonominis ir politinis tautos gyvenimas | Religinė laisvė pirmosios bolševikų okupacijos metu 
buvo iš pagrindų sugriautas. Tačiau iškalbingiausią tų pasireiškė tuo kad buvo uždarytos ne tik visos kulturi-
nelemtųjų metų teroro liudymą visų pirma sudaro žmo- nes draugijos, bet ir religinės brolijos. Iš kunigų buvo 
nių nuostoliai: tūkstančiais Lietuviai buvo žudomi, me- reikalaujama rašytinio pasižadėjimo nemokyti katekiz-
tami j kalėjimus ir vežami j tolimas Sovietų Sąjungos mo ne tik privačiuose namuose bet net ir bažnyčiose. Į 
sritis. Vien tik per tris dienas, nuo 14 iki 17 Birželio, mokyklas, kuriose anksčiau tikybos dėstymas buvo pri-
1941 m., buvo deportuota apie 40,000 žmonių, visai neat- valomas, kunigams ineiti nebuvo leista. Katalikiškų lai-
sižvelgiant į amžių, užsiėmimą ar sveikatos stovį. Jie krašeių, katekizmų ir maldaknygių spausdinimas buvo 
visi, vaikaf ar seniai, vyrai ar moterys, be maisto ir be uždraustas. Visos knygų parduotuvėse ir suvalstybin-
vandens buvo sugrusti į gyvulinius vagonus ir uždary- j tose bibliotekose rastos religinės knygos, netgi pačios 
ti. Ir ne vienas tų nelaimingųjų sutiko mirtį dar Lietu*' geriausios ir rečiausios, buvo be išimties sunaikintos. 

3S geležinkelio stotyse, kuriose tie žmonių .prigrūsti Kunigai buvo verčiami stoti į NKVD, ir sutikimui buti 
•  1 t •  •  v  J — T 1 1 *  JI  *  __  /*1 •  j  1.. .  v  _  •  _ • _  *  v  •_  '  Y. wi  I  I  Ir  o  1 rv i  I  m 11 n 1/OM 

VOS 
vagonai kartais išstovėdavo po kelias dienas. Gi tų ku- šnipais iš jų išgauti, jie buvo sodinami j kalėjimus, kan-
rie tuo metu išliko gyvi, likimas nežinomas. Pripuola- kinami ir kitokiomis teroro priemonėmis kamuojami, 
mai į Lietuvą atklydę labai negausus tų išvežtųjų laiš- Visos seminarijos buvo uždarytos, visi vyskupai ir daug 
kai rodo kad vyrai buvo uždaryti priverstiniems dar- kunigų išvaryti iš savo bustynių ir gyvenamų vietų be 
hams į koncentracijos stovyklas, moterys išsiųstos į fa- galimybės padoriai įsikurti kur kitur. Tokia, trumpai 
brikus ar į kolektyvius ukius, o vaikai, atskirti nuo tė- J 1 —-J— —*• ~ 
vų ir atiduoti į sovietiškas prieglaudas. 

Visa tai buvo ne kas kita kaip Sovietų Sąjungos nu
spręsto Baltijos tautų išna kinimo pradžia. Ir tikrai, 
sovietu režimui Lietuvoje sugriuvus, buvo rasti nepa
liesti slapti dokumentai, kurie parodo kad Maskva jau 
buvo išleidus dekretą deportuoti į tolimas Sovietų Są
jungos sritis apie 700,000 Lietuvių. 

Vokiečių okupacija 
Trejus metus (1941-1944) trukus Vokiečių okupa

cija nebuvo tokia žiauri kaip sovietų, bet ir ji Lietuvių 
tautai buvo tikras kryžiaus karas. Kietas Lietuvių pa
sipriešinimas nazizmui ir jo doktrinai, atsisakymas sto
ti į karą ir politiniai bendradarbiauti su Vokietija, ne
žiūrint jos pakartotinių reikalavimų, iššaukė žiaurių re
presijų iš Vokiečių pusės. Pažino Lietuviai nazių kalė
jimus ir koncentracijos stovyklas, ir daugiau kaip 100,-
000 jų buvo deportuota į Vokietiją priverčiamiems dar
bams f Tačiau visi šitie bandymai nei kiek nesumažino 
musu pasyvaus pasipriešinimo. Didžiųjų vakarų demo
kratijų mažoms valstybėms ir mažoms tautoms daug 
kartų suteikti laisvės pažadai stiprino Lietuvių tautos 
pasiryžimą tęsti iki galo nelygią kovą savo laisvei ir ne
priklausomybei atgauti. 
Lietuviai ištrėmime 

Nauja tragedija užklupo mūsų šalį 1944 metų Lie
pos mėnesio viduryje, kai Lietuvos žemėje susidurė so
vietų ir nazių jiegos ir kai raudonoji banga, smarkiai 
įsisiubavus, išnaujo užpludo Lietuvių sodybas. Vokie
čių kariuomenė, pasitraukdama, degino viską kas tik 
pakliuvo po ranka, ir daugybė miestų-miestelių buvo vi
sai sugriauta. Du sykiu buvo nusistojęs frontas Lietu
voje, ir kiekvieną kartą, tiek Vokiečiai, tiek sovietai eva
kuodavo gyventojus »iš tų vietų, į kurias ateidavo prie
šas. Tokiu budu daug tūkstančių Lietuvių buvo Vokie
čių prievarta iškraustyti į vakarus. Sykiu su karo be
laisviais jie buvo verčiami dirbti kautynių zonose, ku
riose gyvenimo sąlygos buvo nepaprastai sunkios. Tą 
pat ką Vokiečiai, darė ir sovietai su Į jų rankas pakliu
vusiais Lietuviais. 

Nemaža Lietuvių, vengdami išnaikinimo, kalinimo 

imant, buvo 1940-1941 metų sovietinio režimo^ "religinė 
laisvė". Ją mes patys išgyvenome ir savo pačių akimis 
matėme. 
Pavojus buti pripažintiems komunistams 

Neatsižvelgiant į visas musų teises ir priešingai 
žmoniškumo įstatymams ir teisingumui, pavojus kad 
musų tėvynė, katalikiška Lietuva, teisiniu ir politiniu 
požiūriu bus pripažinta Sovietų Sąjungai, dar nėra pra
ėjęs. Bet mes Dievo Visagalio ir Jo Sunaus Atpirkėjo 
akivaizdoje iškilmingai pareiškiame kad Lietuvių tauta 
yra tvirtai pasiryžus atgauti savo tautinę ir politinę lai
svę ir atstatyti savo nepriklausomą valstybę. Ir užtat 
jau pati mintis pakliūti bedieviško komunizmo jungan 
Lietuvių tautai yra nepakeliama. 

Ekscelencijos Reverendissimi, pasaulinis karas at
rodo pasibaigęs, nugalėtojai ir nugalėtieji laukia taikos, 
valstybių atstovų konferencijos susirenka ir svarsto są
lygas kuriomis galėtų buti patikrinta taika. Politiniuo
se pasitarimuose ir svarstymuose minimos valstybės ku
rios šio karo metu turėjo pakęsti agresiją ir kurioms 
priklauso teisingas atlyginimas.. Tačiau net po karo jų 
laisvei gręsia didžiausias pavojus ir jos yra reikalingos 
naujo išlaisvinimo. Taip pat yra valstybių apie kurias 
nepasakyta nei žodžio, ir čia pirmoje vietoje minėtinos 
trys Baltijos respublikos, kurių tarpe yra musų brangi 
Lietuva, ši tyla mums atrodo kaip musų laisvės kapai. 
Mes nenorime prileisti kad San Francisco konferencijos 
pilnateisiai dalyviai nebūtų turėję galvoje aukščiau mi
nėtų valstybių. Juk jie yra iškilmingai pažadėję kad 
kai tik karas bus pasibaigęs, visoms tautoms be jokios 
išimties bus sugrąžinta laisvė, 

Lietuvai šiądien užčiaupta burna 
Lietuva šiądien yra tokiose sąlygose kad ji neturi 

galimybes viešai ir laisvai pareikšti savo valios. 
štai delko, Ekscelencijos Reverendissimi, mes krei

piamės į jus ir prašome jusų pagalbos musų broliams 
katalikams. Išdėstę musų tautos vargus, šiuo pat laiš
ku mes jusų karštai prašome buti musų aiškintojais ju
sų tikinčiųjų tarpe: ganytojišku žodžiu malonėkite jiems 
nušviesti musų skausmingą likimą. Mes taip pat jusų 
prašome teiktis užtarti musu tautos teises jusų valstybių 

Vargai 
Skyrių veda Jonas Jurgelis. 
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BELAUKIANT.... 
Pabėgėlis - emigrantas gyve

na ir pergyvena kitaip negu 
gyveno savo tėvynėje. Atplėš
tas nuo žemės, netenka pagrin
do po kojom — tikrovės pajau
timo. Troškimas sugryžti į 
tėvynę toks stiprus kad suran
da daugybę argumentų kurie 
pateisintų jų troškimą tuojau 
įvyksiant. Smulkmena gaivina 
jam didžiausias viltis. Nugirs
ti gandą užtenka, ir pasidaro 
išvada: jau čia pat, jau už mė
nesio, na, vėliausia po metų! 

Ir gerai kad vilties nepraran
dama ir nenustojama noro gy
venti ir darbuotis. Bet bloga 
kad nepagrysta viltis pažadina 
tikėjimą jog troškimas savai
me įvyks, kad galima rankas 
sudėjus, lagaminus susikrovus 
laukti ir nieko neveikti. Lauk
damas gyvena dienomis, nesi
rūpindamas tolimesne ateitimi 
ir jai nepasiruošdamas. 

Randasi tokių stovyklų kur 
pabėgėliai gyvena ta diena. 
Jaunimas po du kartu per sa
vaitę rengia šokius ir kitaip 
dykauja; pakalbintas patalkin
ti dirbti ar net darbą pasiūly
tas atsisako: kam dirbti jei ir 
taip gauna valgyti. O čia dar 
koks "pranešimas" — kalbėto
jas privedžioja jog tuojau gry-
š i m e . . . .  

Tuo atžvilgiu imigracija ir 
Lietuvius, kaip daugeli anks
tesnių emigrantų, žudo. Dyka-
duoniavimas naikina energiją, 

pastangas kovoti del pažangos. 
Prasideda žmogaus regresas, 
žmogus virsta paliegėliu. Toks 
nebus naudingas tėvynei jei ji 
butų galima ir greit pasiekti. 
Juo labiau toks bus pats sau 
žuvęs, jei emigracija truks il
gesnį laiką. 

Vienintele tam išeiti® dar
bas, vistiek koks, fizinis ar 
protinis. Dabar naudingiausia 
bent kalbų mokytis, o taip pat 
mokytis praktiško amato. Jis 
palaikys žmogaus jiegas įtem
ptas ir lavinamas. Jis padarys 
tremtinį naudingą Lietuvai. O 
blogiausiu atveju, amatas ir 
kalba bus vienintelė priemonė 
išgyventi ir savo gyvenimą 
šiaip-taip sutvarkyti. 

To reikalauja gyvenimo tik
rovės pajautimas. 

Antras tradicinis visų išei-
vių-pabėgėlių požymis — nesu-
sitarimas. Ir suprantama: iš
varginto, išnervinto tremtinio 
gyvenime trukumų begalės. Jų 
kaltininkais kiekvienas linkęs 
apšaukti kitus. Kad ne kitas, 
man gyventi butų lengviau ir 
erdviau. Ir prasideda visų ko
va prieš visus. 

Ne vienas pabėgėlių ir atsi
dūrė panašioje padėtyje. Gy
venti darosi vis sunkiau. Del 
tų sunkumų kaltinami komite
tai, atskiri asmenys. Del to 
buna tokių kurie leidžia piktus 
gandus, bėga skųsti savo žmo
gų svetimiesiems, čia vieną 
apkaltina išaikvojimu, čia ki
tą esensininku, trečią kolabo-

ir deportavimo į Sovietų Sąjungos gilumą, raudonojo te- vyriausybių akyse, šitai reikalinga kad taikos konferen-
roro grasomi, savu noru bėgo i Vokietiją. Keli tukstan-! cijoie jusų vyriausybių delegatai galėtų buti musų tau 
čiai iš jų tarpe jau 1940-1941 m. buvo bolševikų tąsomi 
po kalėjimus vien už tai kad jie nebuvo ir nenorėjo bu
ti komunistais. Jie bėgo į Vokietiją ne del ko kito kaip 
del to kad kitur nebuvo kur bėgti ir kad Vokietijoje jie 
tikėjosi surasti prieglaudą. 

Tuo budu, turbut nebus klaidos pasakyti kad depor
tavimų, evakuavimų ir bėgimų rezultate Vokietijon su
plaukė apie 200,000 Lietuvių, daugiausia inteligentu. Jų 
tarpe yra trys vyskupai ir apie 250 kungų. Visi Lietu
viai pabėgėliai, kokios jie bebūtų profesijos ar padėties, 
jauni ar seni, yra katalikai. 

Tiek Lietuviai, tiek Latviai ir Estai, jei tik galėjo 
bėgo kuotoliausia nuo bolševikų i Jungtinių Valstybių, 
Didžiosios Britanijos ir Prancūzijos kariuomenių Vo
kietijoje užimtas sritis. Kaip bendra taisyklė, nei vie
nas ju nenori gryžt! į savo šalis, kol jos tebėra komunis
tų valdomos. 

< 
Mes žinome kas >ra bolševizmas 

Mes pažystame bolševizmą iš musų pačių patyrimo, 
ir musų nuomonė apie jį visai skiriasi nuo tos nuomonės 
kuri daugeliui buvo įkvėpta bolševikiškosios propagan
dos. 

Mums atrodo kad Jungtinės Vakarų Tautos nebuvo 
numačiusios atvejo kad Vokietijoje atsiras svetimtaučių 
kurie negalės gryžti į savo tėvynes, kadangi jas bus už
ėmę bolševikai. Šis faktas žymiai pablogina tų tėvynių 
nustojusių nelaimingųjų buitį, ir Mes, jų dvasios gany
tojai, negalime neišreikšti Jums. Reverendissimi Eksce
lencijos, lygiai kaip ir visam Katalikiškajam ^ Pasauliui 
musų pačių ir visos musų tautos gilaus susirūpinimo. 
Mes, kurie esame musų ištremtųjų ištikimųjų vargo ir 
sielvarto nuolatiniai liudininkai, lygiai taip^ pat atjau
čiame ir Lietuvoje likusių musų brolių kančias. 

Jei mes nežinome kas dabar dedasi musų užimtoje 
tėvynėje, kuri panėši į Rusų valstybinės ijoiieijos (NK 

tes teisių gynėjai ir jos nepriklausomybės siekimų užta
rėjai ir kad jie nepripažintu ir nepatvirtintų priversti
nio Lietuvos inkorporavimo į Sovietų Sąjungą kaip at
lyginimo už jos dalyvavimą kare prieš Vokietiją. 
Lietuva išnaikinimo angoje 

Jei Lietuva ir kitos jos likimo draugės taikos konfe
rencijos nutarimu butų paliktos totalitarinio ir despo
tiško sovietų režimo žinioje, tai toks sprendimas butų 
dangaus keršto šaukiantisi neteisybė; tai butų melo ir 
brutalios jieyos triumfas ir visiškas žmogaus teisių at
metimas. Šitai butų tolygu musų tautos mirties spren
dimui ir jos galutiniam išnaikiniamui: deportavimai ir 
kiti kruvini metodai, kuriuos mes gerai pažystame, 
trumpu laiku galutinai pakirstų musų tautos gyvybę. 

Mes jusų prašome, Ekscelencijos Reverendissimi, 
tuojau u/tarti musų tautą ir padaryti žygių kad galimai 
greičiau butų sustabdytas sovietų okupacijos varomas 
jos naikinimas. 

Jau penkeris metus Lietuva kenčia svetimųjų jungą 
ir mato draskomą savo tautos gyvybę, šimtai tūkstan
čių jos nekaltų piliečių skursta sovietiškame ar Vokiš
kame ištrėmime ir jie nieko labiau netrokšta kaip kuo-
greičiausia gryžti j gimtąjį kraštą ir nebebūti niekam 
našta, bet gyventi ir dirbti savo tėvynes ir visos žmoni
jos labui. 

Padėkite Lietuviams 
Taigi mes kreipiamės į Garbinguosius Katalikiško

jo Pasaulio Vyskupus ir maldaujame jų mums padėti 
įgyvendinti ši šventą, teisingą ir teisėtą musų tautos 
troškimą. Vokietijoje išblaškytų Lietuvių vargas, gre
ta to, dar mus verčia, Jusų Ekscelencijoms tarpininkau
jant, prašyti kitų šalių katalikų padėti tiems kurie gy
vena didžiausiame skurde ir kuriems trūksta drabužių, 
maisto m gydytojo priežiūros. 
^ * * I * 

Lietuva bus laisva 
Tvirtai pasitikėdami Dieviškąją Apveizda ir teisin

gumą mylinčiais žmonėmis, mes turime vilties kad jau 
neužilgo"Lietuvos katalikai galės dėkoti Dievui ir tiems 
per kuriuos Apveizda bus įvykdžius Lietuvos išlaisvini
mą, kad jų gryžimas į tėvyne buvo padarytas galimu. 
Nes tik tuo atveju ir ateityje jie galės visomis pajiego-
mis kovoti už žmonišką teisingumą ir Kristaus Kara-
ivstę žemėje šiaurės rytų Europos kraštuose atitinka
mai Jo Šventenybės Pijaus XII žodžiui, kuriuo jis atsa
kė Į Lietuvos Ministro prie Šventojo Sosto kalbą, pabrė
žiančią kad Europos šiaurėje Lietuva sudarė toliausia 
pasistumėjusią priekinę katalikybės saugą. 

Siųsdami šį laišką Katalikiškojo Pasaulio Vysku
pams, mes išanksto reiškiame savo dėkingumą už tą mo
ralinę ir materialinę pagalbą, kurios jie malonės suteik
ti Lietuvių tautai. 

Mes mielai naudojamės šia proga pareikšti Jusų 
Ekscelencijams musų gilios pagarbos ir atsidavimo jau
smus. 

Jusų ištikimi tarnai Musų Viešpatyje Jezuje Kristuje 
(pasirašė) JUOZAS SKVIRECKAS 

Kauno Arkivyskupas Metropolitas 
Priskirtas prie Apaštališkojo Sosto 
VINCAS BRIZGYS 
Kauno. Vyskupas Koadjutorius 
VINCAS "PADOLSKIS 
Vilkaviškio Vyskupas Koadjutorius 

Sudarytas ištrėmime Rugsėjo 8 d. — Panelės Šven
čiausios gimimo šventėje — 1945 m. 

P. S. Aukas Lietuviams pabėgėliams Vokietijoje ir 
Austrijoje prašome siųsti šiuo antrašu: 

Union Suisse de Charitė, Luzerne, Mariahilfgasse 3, 
Postcheck VII — 1577 — Luzern, "Pour la Caritas Li-
thuanienne". 

racionistu. Kas suimtas — ne 
mano reikalas, ir piršto neno
rima pajudinti kad bent patei
sintų, nes gal nekaltai įskų|i» 
tas. Jei suimtasis pasirodę 
nekaltas ir jį paleis, — a, ko
dėl jį laikė taip trumpai, — 
atsidusta tautietis, kurio krau
jas jau sugadintas, nes jis jau
čia malonumą iš žmogaus kan
čios. 

Kitas yfel, ištroškęs taria
mosios valdžios komitetuos©, 
šimtus kilometrų keliauja, sa-
vo konkurentus skundžia, kad 
tik pats įsitvirtintų. Pabėgėlis, 
atsitraukęs nuo žemės, dar to-
iau pyksta: atitrūksta ir nilo 
ritų žmonių. 

Taip labai nepadoru, kenkia 
viešajai pabėgėlių gerovei, bet 
taip buvo ne vieniems Lietu
viams karo metu ir karui prad
ėjus. Iš to knaisiojimosi po 
ritų sąžinę su didele žala ben
dram Lietuvių reikalui, iš svai-
dymosi neatsakingais žodžiais 
eitų adresu pagrindinė dabar 
išeitis — kiekvienas pats turi 
mažiau kitus įtardinėti, mažiau 
apie kitus kalbėti, apskritai 
prikąsti savo liežuvį. Antra, 
visokiais gandais mažiau tikė
ti, žinant kad jie stiprinami 
emigracijos suardytų nervų. 

Reikia taip pat atsiminti kad 
tokius gandus kuriais butų Lie
tuviai savo tarpe kiršinami, 
svetimųjų akyse diskredituoja
mi, leidžia tam tikri suintere
suoti asmenys ne iš Lietuviš
kos bendruomenės. 

Kelias atgal į tėvynę kietas 
ir sunkus. Tik susitelkus, pri
tilus, susiklausius, ruošiantis 
nors ir paprasčiausiam darbui, 
kuriuo sau duona užsidirbama 
ir tėvynė atstatoma, tas kelias 
bus sutrumpintas. 

(Bus daugiau) 

LONDONE, Amerikos armi
ja turėjo savo žinioje armijos 
reikalams 263 pastatus, kurie 
vieni buvo vartojami raštinėms 
ir sandėliams, kiti kareivių pa-# 

talpoms ir valgykloms. H® 
pastatai grąžinami Britams. 

J. A. Urboną* 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 
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KAIP 
ATNAUJiNT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

9 I R V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

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

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

1 knyga *i 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruičio biografija, su fcįetuvos istorija) 

UŽSISAKYKI! JŲ fLATĮNIMU' - * UŽ $5, 15 UŽ 

6 *3 
(Su Lietuvos Vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais) 

LVS CE^TBAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3* Olua, 

i 
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LIETUVOS VYSKUPŲ LAIŠKO GILI 
REIKŠMĖ 

Baisiojo pavojaus priminimas 
1 IETUVOS vyskupų laiškas, kurio didžiąją dalį ir pa-

baigą pateikiame šiame Dirvos numeryje, yra vie
nas reikšmingiausių dokumentų tragingame paskutinių 
kelerių metų Lietuvos gyvenimo laikotarpyje. Tuo me
tu kai'Lietuva yra sukaustyta bolševikiškojo teroro, kai 
Lietuvos pabėgėliams vakarų ir centralinėje Europoje 
nepripažystama teisinės padėties, kuri tam tikrose ri
bose leistų kalbėti Lietuvos vardu, ir kai musų diploma
tinių atstovų teisės net ir tose šalyse kuriose jie dar te-
bepripažystami, yra labai ribotos, Lietuvos katalikiško
sios vyresnybes balsas, nukreiptas į visą katalikiškąjį 
pasaulį, i gyja vpatingos reikšmės. Ne tik dėlto kad Lie
tuvos vyskupų laiške drąsiai, vaizdžiai ir labai patrijo-
tingai nupiešta Lietuvos padėtis, bet ir dėlto kad jame 
labai aiškiai parodyta kas ištikrųjų yra bolševizmas, su 
kuriuo žut-but nori bendradarbiauti didžiosios demo
kratijos. 

Ir jeigu pasaulinėje didžiųjų valstybių politikoje net
gi diktatūrai yra taikomi du mąstai — vienas naziškai, 
o kitas komunistiškai, — ir tos dvigubos moralės pasek
mėje bolševikiškoji diktatūra yra pateisinama, tai ka
talikybė ir išviso krikščionybė su bolševizmu yra nesu
derinama. Užtat Lietuvos" vyskupų apeliavimas į visą 
katalikiškąjį pasauli yra tarytum priminimas to baisaus 
pavojaus Įnirs, kaip Damoklio kardas, kabės ant musų 
galvų iki bolševizmas nebus iš pagrindų sunaikintas. 
Šito akivaizdoje, yra visai naturalu laukti kad viso pa
saulio katalikai ne tik išgirs Lietuvos pagalbos šauks
mą, bet į jį ir atsilieps. 

Seniesiems faktams — naujas autoritetas 
Tiesa, Lietuvos vyskupų laiške nėra paduota faktų 

kurie mums vienu ar kitu keliu iki šiol nebūtų buvę ži
nomi. Tačiau pati aplinkybė kad tie faktai yra išnaujo 
pačių vyskupų paduodami ir jų pačių parašais patvirti
nami, tiems faktams suteikia naujo autoriteto. Net "ir 
akiplėšiškiems bolševikų agentams šiądien jau bus sun
kiau tvirtinti kad tiesa apie Stalino kruviną siautėjimą 
Lietuvoje esąs melas. Lygiu budu jie negalės susilpnin
ti Lietuvos vyskupų pareiškimų galios apšaukdami juos 
pro-naziais, kaip jiems iki tam tikro laipsnio buvo pa
sisekę buvusios Lietuvos tautinės vyriausybės atžvilgiu. 

. Tiesa, pastaru atveju bolševikams gausiai į pagalbą 
atėjo čionykštės Amerikos Lietuvių Tarybos sferos, ku
rios, kaip ir bolševikai, Lietuvoje įžiūrėjo fašistinę dik
tatūrą ir, partinio fanatizmo vedamos bei bukaus proto 
vadovaujamos, unisonu su bolševikais koneveikė ir tebe-
koneveikia Lietuvos praeitį. Lietuvos vyskupų atžvil
giu panašus apkaltinimas neįmanomas: niekas nepati
kės kad Lietuvos vyskupai buvo pro-naziai ar kad jie 
savo laišku netiesą skelbia. 

LENKUS NAIKINA 
LIGOS 

Amerikos spauda patiekia 
žinių apie liūdną Lenkų tautos 
likimą. Paveizdan, vienas pra
nešimas iš Varšavos sako, kiek 
naziai nepajiegš Lenkų išnai
kinti, tą lėtai bet tikrai atlie
ka visokios ligos, kurios siau
čia Lenkijoje. ^ 

Kas mėnesį, sako, po 10,000 
Lenkų miršta nuo džiovos. Iš
mirę vietomis visi kaimai, ir 
džiova vis plinta. Iš apie 25 
milijonų Lenkų gyventojų, su-
virš 1,200,000 džiovos susirgi
mų užrekorduota tik nuo Sau
sio iki Rugpjučio šiais metais. 

Lenkijoje siaučia vidurių šil
tinė ir dėmėtoji šiltinė. 

Kas mėnesį raportuojama po 
apie 400,000 sifiliu užsikrėti
mų. Nuo tų ir kitų ligų Len
kai nyksta sveikatoje, miršta, 
krinta tūkstančiais. 

Lenkijoje tėra apie 6,000 gy
dytojų, o apie 3000 iš jų tar
nauja kariuomenėje. Prieš ka
rą Lenkijoje turėta 13,000 gy
dytojų. • 

Kadangi Lietuva ' pergyvena 
tuos pačius okupantus priešus 
ką ir Lenkai, reikia tikėtis ir 
Lietuvos žmonės paliesti vie
nokių ar kitokių negerovių ir 
ligų, tik Lietuvių nusiskundi
mai į pasaulį neišeina. 

# # # 

AMERIKOS korespondentai 
Maskvoje aprašo kaip ten pa-
palengva plinta lėbautojų kla
sė iš aukštųjų komisarų, kurie 
turi sau naktinius klubus su 
muzika ir šokiais, bet ten ne
įleidžiami darbo žmonės ir pa
prasti kareiviai. Tose vietose 
susirinkusieji užia per naktis 
iki vėlumai. 

Taip buvo ir bus: vieni pra
šalinami, kiti jų vietas užima 
ir gerėdamiesi savo laimėji
mais užia, geria ir šoka. 

Rusijoje blogiau tas kad už* 
drausta ir turėti paprastiems 
darbininkams ir kareiviams už
eigos, nes jie yra tik vergai ir 
neverti jokio pasilinksminimo. 

# # / 

Lietuvos Klausimas Staiga 
Iškeltas Aikštėn -

Spalių 19, didėji Amerikos 
spauda, su maža išimtimi, net 
nuostabiai reikšmingai paskel
bė Amerikbs Teisėjo Jacksono, 
Vokietijos karo kriminalistų 
teismo nario, pareiškimą kad 
trys Pabaltijo šalys — Lietu
va, Latvija ir Estija wir tūlos 
kitos tautos" — nepripažysta-
mos Sovietų Rusijos savastimi. 

Per ilgą laiką Lietuvos var
das buvo visiškai užtylimas,— 
tikrumoje nuo Jaltos konferen
cijos, kada buvo prikišama kad 
Roosėvelt ją visai pardavė Sta
linui. Taip skelbė tie kurie 
buvo susirupinę ta paslaptinga 
tyla ir palikimu Lietuvos ir 
kitų sovietų pavergtų šalių bol
ševikų išnaikinimui. 

Kurie nepaisė apie tas šalis 
ir tik troško "draugiškumo" su 
Rusija ir "pastovios taikos" 
nežiūrint kuria kaina, tie net 
vengė prisiminti apie tas tris 
valstybes, tikėdami kad tylėda
mi ir palikdami jas bolševikams 
patenkinsią Staliną.. *, 

Kaip tik Teisėjas Jackson 
prabilo apie Pabaltijo šalis tuo 
pat ir Amerikos spauda pašo
ko tą klausimą kelti, diskusuo-
ti, net pirmuose puslapiuose 
dėdami didelius antgalvius ir 
rašydami ilgus redakcinius — 
vienas tokių telpa šiame nume
ryje 8-me pusi. 

Po suirusios Londono konfe
rencijos, Amerikos spauda pa-
firodė drąsesne — patyrė ne
nuraminamą bolševikų apeti
tą. Bet tas dar nereiškia kad 
jau Lietuva ir tampa laisva. 

Mums dar reikia dėti daug 
pastangų kad Lietuvos klausi
mas taptų ne tik vienu-kitu at
veju paminimas, bet kad butų 
Amerikos vyriausybės politika 
grąžinti 'Lietuvai laisvę, kaip 
Prez. Roosevelt prižadėjo. 

Lietuva Nepripažino Jokių Okupantų 
Realus Lietuvių Boikotas Visokių Mobilizacijų 

Rašo VAINIS D A IN OR AS Specialia laiškas Dirvai iš Švedijos. 

•VILNOS didžiausią dalį 
šioje šalyje pagamina H va
karinių valstiją. 

Jie nekerpa ateities Lietuvai privalomų rubų 
Visiems gi Lietuviams musų garbingų vyskupų laiš

kas tuo labiau yra autoritetas ir, sykiu, patriotiškumo 
pavyzdys. Su kokia meile Lietuvos vyskupai kalba apie 
Lietuvos praeitį ir kaip nuoširdžiai, be jokio išskaičia
vimo, jie yra sūsirupinę Lietuvos ateitimi! Jie nekerpa 
ateities Lietuvai tokių ar kitokių rubų, neperša primyg
tinai jai tokios ar kitokios valdymosi formos, o tik drą
siai ir tvirtai reikalauja kad Lietuva butų laisva. Kiek 
lai liečia buvusią Lietuvos valdžią vyskupai įsakmiai pa
brėžia kad ji buvo teisėta. .Ir netenka abejoti kad jų žo
dis visiems geros valios Lietuviams turės didesnio svorio 
negu musų tarybininkai pareiškimai apie buvusio Lie
tuvos režimo neteisėtumą. 

Lietuvos vyskupų laiškas taipgi išsklaido ir tas piktų 
žmonių paleistas paskalas buk Lietuvoje buvę persekio
jami katalikai. Jis brėžte pabrėžia kad Lietuvos viešo
siose mokyklose tikybos dėstymas buvęs privalomas, gi 
vyskupų minimos religinės draugijos Lietuvoje, kurias 
bolševikai panaikino, dar sykį patvirtina kad Lietuvoje 
organizavimasis religiniu pagrindu nei kiek su
varžytas. 

Arkivyskupo Juozo Skvirecko asmenybė 
Didelės svarbos tenka suteikti faktui kad minėtą 

vyskupų laišką pirmoje vietoje pasirašė Arkivyskupas 
Skvireckas. Šia proga galima pabrėžti kad Arkivysku
po Skvirecko, kaip aukštos moralės vyro, didelio moksli
ninko ir gilaus senovės kalbų žinovo, asmenyje Lietuva 
tikėjosi susilaukti savo pirmojo kardinolo (neskaitant 
senosios didžiosios Lietuvos, kuriai tą aukštąjį Katali
kų Bažnyčios pareigonį jau buvo davus kunigaikščių 
Radvilų šeima). Lietuvių tautai Arkivyskupas Skvirec
kas dar yra žinomas ir tuo kad jis į Lietuvių kalbą iš* 
vertė Šventąjį Raštą. " , 

Semkimės naujo Įkvėpimo 
Kilnus Lietuvos vyskupų laiško turinys ir jį pasira

šiusiųjų asmenybių šviesumas ir mums visiems turėtų 
suteikti naujo įkvėpimo aukščiau pakilti Lietuvos gelbė
jimo pastangose. Užuot karpę Lietuvai, tai sunkiai ser
gančiai musų visų motinai, rublis, užuot Įrodinėję kad, 
girdi, tas rūbas kuriuo apsivilkus ji atgulė į sunkios li
gos patalą, jai netinka, t. y. kad 1938 m.. Lietuvos Kon
stitucija yra negera, kad* ja reikia pakeisti kita, geres 
ne, Konstitucija, tarytum, tai įvykdžius, Lietuva išsy-
kio butų laisva ir tarytum į tai dar kas kitas, išskyrus 
pačią Lietuvių tautą, turėtų teisės mes daug patrijo-
tiškiau pasielgtume kad visi kaip vienas visas savo jie-
gas paskirtume kovai prieš baisų ir šiądien vienintelį 
Lietuvos ir vįso krj]i3ciQm|kQjo pasaulio priešą. — kcmu-

V ~S~£ s4v VH, .O 

nizmą. 
Atsiminkime jog pavojus kad Lietuva dar gali buti 

pripažinta integrale Sovietų Sąjungos dalimi, dar nėra 
praėjęs. Dar gali įvykti ta dangaus keršto šaukianti ne
teisybė, apie kurią savo patrijotingame laiške kalba Lie
tuvos vyskupai. Ir yra aišku kad tik tą pavojų nugalė
jus. Lietuvai galės išmušti palaimintos laisvės valanda. 
Tada ir tik tada bus prasminga atsikėlusios Lietuvos 
vaikams pasirinkti kelią kuriuo bus lemta keliauti jų tė
vynei Lietuvai. 

SUDUŽO KANKLĖS 
Tarp pilių šarmotų 
Pusnynais užklotų 

Mintimis skraidau. 
Lietuvą mieliausią, 
Širdžiai artimiausią 

Kančiose matau. 

Sudužo man kanklės 
Sieloje raudoję, 

Sužibo ugnis! 
Aš eisiu kaip liūtas! 
Jos vargų kelionėj — 

ICol saulė prašvis. 

Žemė sužydėjus 
Karmino kraujuose — 

Ilgai nebeverks! . 
Už vieną jos pėdą — 
Grobikams bus gėda: 

Juos amžiai pasmerks. 

Tėvyne, mieliausia! 
Jurų vėjais klausiu, 

Zefyro smuikais:" 
Kokius šarvus ruošlį 
Ar vainikais puoštį 

Kokiais eit takais?* ' 

Juk į laisve kelias — 
Prarajos, erškėčiai, 

Viesulos, kruša!' 
Bet mes tiesim ranką, 
žodžių neužtenka — ' ' 

1. vfau siela visa, 
Marija Aukštaiti 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

LIETUVIAI NEAPKENTĖ 
RUSŲ IR VOKIEČIŲ 

Tuojau kiltų klausimas kodėl 
Lietuviai boikotavo talkininka
vimą Vokiečių kariuomenei — 
gal Lietuviai daugiau simpati^-
zavo bolševikams, kaip kartais 
kas net pabrėžia. Ne! Lietu
viai yra komunizmo aršiausi 
priešai, bet netoleravo ir Vo
kiečių "išvaduotojų" todėl kad 
Lietuvis žino: jokiam okupan
tui nepadėti. Už ką padėti, kad 
visą valdžią Lietuvoje turėjo 
nazių "rudieji buliai"! Taigi 
Lietuvis tvirtai moka ginti sa
vo reikalus ir nenori talkinin
kauti kitų reikalams. Ir tokiu 
budu ta priverstina vyrų mo
bilizacija Vokiečiams nesisekė: 
juokingai išrodė kad visame 
apskrityje pasitaikydavo sumo
bilizuoti 5 ar 10 vyrų. Ypačiai 
savo kietu pasyvumu pasižy
mėjo Žemaitija. 

Tuo pačiu laiku Vokiečiai 
puolėsi sumobilizuoti ir Lietu
vos gimnazijų vyresnius moki
nius bei abiturientus. Kiekvie
nas baigiąs gimnaziją jaunuolis 
buvo įpareigotas stoti į taip va
dinamą "Reicho Darbo Tarny
bą" ar kariuomenės priešlėktu
vinę apsaugą. Buvo paskelbta 
kad nei vienas jaunuolis nega
lės stoti į augštasias mokyklas, 
universitetus kol neatliks "Rei
cho Darbo Tarnybos", čia sa
vo tautos sunams padėjo dau
gumoje patys Lietuvos gimna
zijų mokytojai. Vokiečiams 
špiriant pristatyti visus jau
nuolius į mobilizacijos punktus, 
mokytojų taryba anksčiau kiek 
išegzaminuodavo abiturientus, 
išduodavo jiems braiidos ates 
tatus bei laikinus pažymėjimus 
ir taip jaunuolis "išeidavo į 
mišką" (kaip buvo priprasta 
sakyti), ir tie nepatekdavo į 
Vokiečių rankas. 

1943 metų pavasarį Vokiečiai 
bandė suorganizuoti vyrus į 
vadinamus "statybos batalio
nus", kuriuos ketino naudoti 
inžinerijos tikslams užfrontėje. 
Bet kai sužinojo kad tie "sta
tybininkai" taip pat pateko į 
Rytų fronto pragarą, tai ir tie 
tuoj subirėjo. "Statybininkai" 
pradėjo miškais gryžti namon. 

GEN. PLECHAVIČIAUS 
ARMIJOS ISTORIJA 

Matydami Vokiečiai kad įvai
rios jų gudravotos vyrų mobi
lizacijos formos: savisaugos 
daliniai, karininkų ir puskari
ninkių bei jaunuolių mobiliza
cija, statybos batalionai, Flug-
vaches ir kt. nepadeda, suma-

į|iė "žvejoti" vyrus dar viena 
"švelnesne" forma. 

Lietuvos generolui Plechavi
čiui pavedė savarankiškai su
mobilizuoti Lietuvos kariuome
nės dalinius iki 10,000 vyrų 
pačios Lietuvos apsaugai, nes 
bolševikai jau iš Rusijos stu-
fnė Vokiečius. Lietuvos srities 
saugumo Vokiečių generolas 
Just, kalbėdamas pirmiems 
;Cren. Plechavičiaus suorgani
zuotiems daliniams iškilmingai 
[pareiškė: "Užtikrinu kad jųs 
įusite panaudoti savo karinin

kų vadovybėje tik Lietuvos že
mėms saugoti!" Lietuviai tuo 
jo pažadu patikėjo. Visose Lie
tuvos apskrityse suorganizuo
tos komendantūros, vadovau
jamos Lietuvių karininkų, bu
vo perpildytos savanoriais. Lie
tuviai, matydami atgal gryž-
tant "raudoną laviną" pavergi
mui krašto, masiniai puolė mo
bilizuotis, nes savo vadovybė 
jau organizavo. Ėjo vyrai, pa
likę įmones, įstaigas, ukius, 
kad kovotų prieš bolševizmą ir 
gintų savąją žemę Lietuvą. 

Trumpu laiku savanorių į va
dinamą visų "Plechavičiaus ar
miją" prašoko net leistą ka
riuomenės kontingentą. Tuo
jau Vokiečiai iš Gen. Plechavi
čiaus pareikalavo dar 25,000 
vyrų į Rytus. Lietuviai pama
tė kad nori jiems nerti kilpą. 
Vietoje saugojus Lietuvių že
mę, Vokiečiai Lietuvos vyrais 
norėjo paspirti jau griūvantį 
Werhmachtą ir kai jau pačią 
tautą išsiurbė ekonominiai, su 
tuo Gen. Plechavičius nesuti
ko, tai jį Vokiečiai su jo štabu 
areštavo ir išvežė. 

Kaip Lietuvos armija greitai 
buvo suorganizuota taip ji aki
mirkoje ir pabiro po sodybas 
ir miškus. Lietuvos laukuose 
užsislėpė gi daug ginklų. Net 
paties Gen. Plechavičiaus sū
nūs parvažiavo į Skuodą slapta 
sunkvežimiu pilnu įvairių gin
klų. Vokiečiai gudravodami 
kvietė buvusios "Plechavičiaus 
armijos" karius rinktis iš miš
kų ir atiduoti ginklus. Bet 
kvailių nesirado lysti į Gesta
po nagus. 

LIETUVIAI ĖMĖ SLĖPTIS 
MIŠKUOSE t 

Kada raudonosios masės ban
dos antru kartu krauju nulie
jo Lietuvą ir frontas trejetui 
mėnesių prieš Žemaitiją susi
laikė ties Šiauliais, patys Lie
tuviai Plateliuose ir kt. susior
ganizavo, Dr. Jono Steponavi
čiaus ir kitų inicityva, į Lietu
vių savanorių batalijonus prieš 
tėvų žemę užgrobusį raudoną
jį marą. Lietuviai ir vėl kau
tynėse pasižymėjo garbingai 
sulaikydami bandas Mongolų 
masės. Bet buvo jau pervėlu. 
Pakrikus Vokiečių kariuomenė 
nesilaikė, tai saujelė narių Lie
tuvių savanorių negalėjo atsi
laikyti prieš milžiniška lavina 
einantį raudonąjį marą, kur su 
gyvybių skaičium nesiskaito
ma. Ir taip Lietuvos žemė Spa
lių 10 d. 1944 metais galuti
nai buvo raudonųjų gaujų už-
plusta. 

Antru kartu užgrobę bolše
vikai Lietuvą, pradėjo dabar 
masiniai mobilizuoti "tarybų" 
vyrus kovai prieš nazius. Mo
bilizavo nuo 15 iki 65 m. am
žiaus. Bet ta jų "misija" ne 
vyko. Lietuvos vyrai išėjo į 
gimtosios žemės miškus. Išėjo 
ne tuščiom rankom, o ginkluo
ti! Dabar jie jau turėjo pa
kankamai užslėję ginklų. Ir 
bolševikai nesumobilizavo Lie
tuvių iki su Vokiečiais karo 
pabaigos. Nors veikė komjau
nuoliai ir NKVD ir šaudė su-

* gautuosius, nors šaukė radio 

ir spauda, bet visi Lietuvof 
vyrai pasiliko miškuose kurie 
nespėjo iš Lietuvos pasitrauk
ti. 

Kai baigėsi karas su Vokie
čiais, Vilniaus radio pradėjo 
savo klastingą Maskvos užsa^ 
kytą skalijimą: "Vyrai, karas 
baigėsi, jokių mobilizacijų dau
giau nebus eikite iš miškų dir
bti laukų darbus ir reikia at
kurti nuniokotą 'tarybų' Lietu
vą!" Bet gudrus Lietuviai ži
no klastos šauksmą ir NKVJ> 
nagano kotą. Ir iki šios die
nos Vilniaus radio skalija kad 
Lietuvos miškuose pilna patrid* 
tų partizanų, kurie naikina bol
ševikų kariuomenės vienetus ir 
ginklu puldami trukdo "tarybi
nį darbą". 

Ir jie budės iš gimtųjų gojų, 
kol ateis valanda išlaisvinti iš 
kruvinojo buriatų jungo Lie
tuvą! 

štai suglaustai aš daviau 
vaizdą kaip Lietuvių tauta, vie
nintelė taip užsispyrusiai boi
kotavo visokiose formose oku
pantų skelbiamas mobilizacijas. 
Tai dar vienas įrodymas kad 
ta mažutė sena, kilni tauta ne-
pripažysta jokių okupantų ir 
nori pati kurti savistovų, lais
vą, nepriklausomą gyvenimu 
ne bolševikiškoje diktatūroj^ 
bet laisvoje demokratinėje Lie
tuvoje! 

Švedija, -Rugs. 15. 

ARKIV. SPELLMAN 
| ROMĄ? 

Nekurie spėja kad New Yor-
ko katalikų arkivyskupas F. J. 
Spellman gali tapti trumpu lai
ku kardinolas Vatikano valsty
bės sekretorius prie Popiežiau® 
Pijaus XII. Tokie gandai eina 
iš Romos. 

Bolševikams užvaldant Eu
ropą ir ten katalikybę naiki
nant, Vatikanas jaučia reika
lą daryti tam tikrus didesnius 
žygius, ir atmesiąs seną poli* 
tiką laikyti visą Katalikų Bal» 
nyęios valdžią Italų rankose. 

Daugelį katalikiškų šalių pa
vedus Stalino kontrolei, bolše
vikai ten naikina katalikybę 
visu smarkumu. Bažnyčia tS» 
ra nepaliesta Ispanijoje, Porta* 
galijoje, Airijoje, Anglijoje ir 
katalikiškoje dalyje Šveicari
jos. Romos bažnyčios galva 
pradeda rūpintis rasti užtari
mo katalikybei šiaurės ir Pie
tų Amerikose. 

/ # # 

BRITŲ karo viršininkai oku* 
pacijos zonoje šio mėnesio b#-, 
gyje pradėjo gabenti atgal f 
Lenkiją 500,000 Lenkų pabėgi* 
lių. Išvežama jų po 3,000 per 
dieną. \ 

Ar neims tą daryti Britai i* 
su Lietuviais pabėgėliais esan
čiais Britų zonojo Vokietijoje? 

# # / , 

NUO 1941 METAIS Vokie
čių bombardavimų Maskvos, 
Lenino lavonas iš paminklinio 
mauzoliejaus išvežta toli Į Sibi
rą, kur slaptai laikytas. Tik da
bar tapo parvežtas atgal į Mas* 
kvą ir p&detas atgal j mauzso* 
lieju. ~ 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRAŠO 
JUMS APIE LIETUVIŲ SKAUDŽIUS PERGYVENIMUS 

* 

jfežt.'L; 

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

\ 6820- Superiot 
Cleveland 3, Ohio 

j Lietuvos Karo Pabėgėlių Dirvos Bendradarbiu 
l , AUKU KUPONAft 
i . 
ffmimHWS REDAKCIJAI 
l 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Oh§p* . 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėliui. 
| bendradarbi us-rašy to j u s, šiuomi siunčiu savo auką $. 

I Su pagarb* 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynš 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Mawe gelbsti geražirdžiai dvarininkai 
— Kas eina? — užgirdau šeimininką klau

siant. 
— Belaisvis, 

Šeimininkas priėjęs ėmė man aiškinti kad 
«są iatoai pavojinga, nes ką tik prajoję raiti bol
ševikai. Pasiprašiau ineiti j vidų. Užeinu į 
kambarį, o jis nustebęs j mane žiuri. 

— Ar nepažystat? — klausiu. 
— Jau pažystu. Bet kaip pasprukai iš ne

laisvės? — klausia šeimininkas. — Rodos buvai 
su baltu apsiaustu, o dabar jau kitaip atrodai. 
Buvo čia keturi raiti ir keturi pėsti bolševikai 
ir klausinėjo apie tamstą. Pasisaugok! 

Paprašiau skustuvo barzdai ir ūsams nusi
skusti. Nusiskutau ir visai pakeičiau savo iš
vaizdą. 

Dvaro savininkas mane labai nuoširdžiai 
priėmė ir pavaišino. Pradėjo mane klausinėti 
kaip aš pabėgau, bet buvau tiek susijaudinęs 
kad atsisakiau pasakoti. Tik pasakiau kad ga
lėsiąs sužinoti pas ūkininką kuris turi keturis 
valakus žemės, tas jam papsakos. 

Man bevalgant, ponas su ponia tarėsi kaip 
man pagelbėti. Buvo nutarę anksti rytą, pakin
kę arklius, nugabenti mane į Trakus, kur stovi 
Lenkų legionininkai. Bet vėliau sumanymą pa
keitė. 

Pernakvojus man rūsyje, anksti rytą davė 
man rogeles bei maišus ir liepė vieškeliu važiuo
ti Ukmergės link duonos pirkti. Be to, davė 
man gerus batus, kuriuos man pamainė ant su
plyšusių bolševikiškų pusbačių, o ponia įdėjo 
keletą markių kelionei. 

Pakelyje užsuk pas Maišiogalos kleboną 
ir mano vardu paprašyk pagalbos pereitią Lie
tuvos kariuomenės pusėn, — šeimininkas atsi
sveikindamas dar pamokė. . 

Aš pavirstu duonos pirkliu 
Atsidėkojęs už patarnavimą ir nuoširdumą, 

išvykau kelionėn. Kelyje pasivijau žydą, va
žiuojantį pirkti duonos, nes, kur stovėjo bol
ševikai, ten niekur negalima buvo gauti pirkti 
duonos, žmonės, kiek tik galėdami, važiavo 
arčiau prie fronto ypač Lietuvių pusėn ir ten 
pirkdavo duonos. 

Taip "bepirkliaudamas", laimingai pasiekiau 
savo nuolatinę stovyklą Kėdainius. Tą dieną 
kaip tik laidojo musų pirmąją Nepriklausomy
bės auką Povilą Lukšį. Išėjau į gatvę pasi
žiūrėti ir prisijungiau prie lydinčių jų. Buvo be
galinis visų mano pažystamų nusistebėjimas, kai 
mane pamatė. Visi supuolę mane sveikina, bu
čiuoja ir klausinėja, kaip aš čia atsiradęs. Esą 
pasakoję kad mane Aristavos bažnytkaimyje 
bolševikai su kardais sukapoję, o kuno likučius 
sumetę į duobę. Kokią savaitę neturėjau ramy
bės. Kiekvienam "vis turėjau pasakoti savo 
pergyvenimus. 

Iš nelaisvės gryžau labai suplyšęs. Netru
kus buvau aprengtas kariškais drabužiais ir li
kau visiškai panašus į tikrą kareivį. 

Mane gražiai apdovanoja 
Vieną dieną gavau įsakymą joti f Šėtą. 

Išjojome drauge su Stasiu Kubilium. Šėtoje 
tada jau buvo karininko Reikalos suorganizuota 
apie 50 raitelių. Iš Šėtos puolėme bolševikus, 
pasiekėme Pagirius ir, bolševikus sukulę, lai
mingai gryžome į Šėtą. 

Mums begryžtant, Šėtos valsčiaus komite 
tas buvo susirinkęs nepaprasto posėdžio. Mus 
pasitiko su pakelta nuotaika bei pagarba už pa
rodytą musų narsumą. Man valsčiaus komite
to pirmininkas Gintautas padovanojo savo pa
balnotą arklį. Tai vis už mano narsumą ir su
gebėjimą pasprukti iš bolševikų nelaisvės. Šė
tos klebonas kunigas Tilvytis, ėjęs milicijos vir
šininko pareigas, pasikvietęs mane pas save, 
jaudinančiais žodžiais pasveikino ir įteikė man 

kardą. Valsčiaus komiteto pirmininkas Gintau
tas įteikė bataliono vadui raštą, kuriame buvo 
pažymėta kad man dovanotas arklys ir kardas 
kaip garbės ženklas už pardoytą narsumą bei 
sumanumą. 

Grvžęs j Kėdainius, raštą atidaviau štabui, 
o kardas ir pabalnotas arklys buvo įskaityti 
kaip mano nuosavybė. Sąrašuose visą laiką taip 
ir buvo pažymėta kad tarnauju kariuomenėje 
su nuosavu arkliu, šautuvą taip pat turėjau 
nuosavą iš namų. Taigi ir visas apginklavimas 
buvo mano nuosavybė. Išeidamas iš kariuome
nės visą šį turtą ir arklį palikau pulko nuosavy
bei. 

tf$ aukščiau suminėtus pasižymėjimus ma
ne apdovanojo IlI-čio laipsnio Vyties kryžiumi. 

Iš viršilos Igno Taruškos pasakojimų 
surašė P. Plevokas. Panevėžys. 

Kaip Lietuvius Trėmė į Sidira 
Lietuviai Tremtiniai Sibire, Stovykloje prie 

Onegos Upės 

KĄ Iš VARGAU BEGĖGDAMAS Iš 
NELAISVĖS LIETUVON 

Mirtinai sužeistas prašė padainuoti "Pelėdą" 
1919 m. Sausio mėn. 20 d. stojau savanoriu 

į Kauno miesto komendantūrą. 
Stovėjau sargybiniu ministerijoj prie durų. 

Nakties metu atėjo du Vokiečiai. Vienas atsi
stojo vienoje pusėje, kitas kitoje pusėje ir ėmė 
rodyti kad jie galį mane nušauti. Aš tuojau 
nukreipiau į vieną ii jt| savo šautuvą, ir jie 
nusikeikę pabėgo. v 

Netrukus susiorganizavo Vilniaus , batalio
nas, į kurį aš patekau, ir mes ištraukėme į ko
vos lauką Trakų ap. 

Diena buvo labai bloga: snigo ir lijo, bet 
vistiek mums buvo linksma. Mus išlydėjo la
bai gražiai grojąs orkestras. 

Nakvojome Rumšiškės miestelyje, o iš ry
to traukėme j Žiežmarius, čia ir apsistojome. 

Vieną vakarą kuopos vadas visus mus su
šaukė ir liepė su visa amunicija rengtis. Išėjo
me prieš bolševikus. Nakties metu atėjome į 
Gerklių pal. čia mes gavome įsakymą vykti 
mūsiškiams pagalbon į Strošunus. Priėjome 
prie pelkių, už kurių buvo priešas. Musų va
das, karininkas Jakštas, per pelkes bėgo pir
mutinis, o mes, vos besuspėdami, paskui jį. 
Bebėgant mums per pelkes, krito musų pirmoji 
auka: buvo sužeistas Jonas Janušaitis. 

Mums iš dešinio sparno buvo 3 kuopa. 
Kautynės prasidėjo 11 vai. Bolševikai mus 
labai smarkiai puolė. Jų kulkosvaidžiai virte 
virė. Ugnis iki sutemų neužgeso. 

Gavome įsakymą pasitraukti atgal. Mums 
buvo labai liūdna kad ne pirmyn. Bet musų 
kuopos vadas nuramino mus, sakydamas, jog 
kiti ateisią mus pamainyti. Traukdamiesi at
gal, radome du sužeistuosius: Andrių Makarevi-
čių nuo Sasnavos, Marijampolės ap. ir Kali
nauską iš Kauno krašto. Makarevičius, nuvež
tas Kaunan į ligoninę, mirė. Kalinauską aš 
pats nešiau ant neštuvų. Buvo matyti, jog 
nebegyvens. Jis manęs prašė kad aš jam pas
kutinį kartą padainuočiau "Pelėdą". Jis buvo 
parbėgęs iš Vokiečių nelaisvės. Kalinauską pa
laidojome žiežmarių kapinėse. 

Išdavikas Kazakevičius 
Po visų tų įvykių gryžome į Kauną, bet 

netrukus ir vėl ėjome užimti pozicijos. Atėję 
radome čia Lenkus. Mes ,apsistojome Kakliniš-
kiuos (Kietaviškių vai.) ir Ausieniškiuos (Vie
nio vai.). Sargybą ėjome j dešinę nuo Vievio 
ir Ausieniškių. 

Vieną gražią dieną vadas pasiunta mane 
su keliais kareiviais j žvalgybą. Kažkokiame 
kaime užėjome pas ūkininką Kazakevičių. Su 
ukininku teko susiginčyti, nes jis tvirtino, čia 
esanti Lenkija, o ne Lietuva. Gryžęs apie vis
ką, ką mačiau ir girdėjau, pranešiau savo va
dui. Vadas tame kaime pastatė sargybą. 

Rytojaus dieną nuskyrė kitą sargybą pa
mainai. Naujoji sargyba, nuėjusi į tą kaimą, 
senosios neberado. Prie sargybos pribėgo ma
žas, tikro Lietuvio vaikas, kuris ir pranešė, jog 
Kazakevičius sargybą padavęs Lenkams. Vė
liau, susitarę 20 savanorių, nuėjome į tą kaimą 
ir paėmėm Kazakevičių, o jo sunus pabėgo pas 
Lenkus. 

Po kurio laiko Vokiečiai iš dešinio sparno 
pasitraukė. Visą barą reikėjo mums vieniems 
užimti. Tai padarėme, išsiskirstę į mažus bu-
relius. 

Į musų pusę ateidavo Lenkai ir užpuldinė
davo kaimus. Vienoje vietoje musų žvalgyba 
susikirto su Lenkais. Lenkų granata sunkiai 
buvo sužeistas savanoris Brazaitis. Jam iš 
Kietaviškių atvežėm kunigą. Brazaitis labai 
ramiai mirė. 

Vėliau Lenkai pradėjo daryti didesnius už
puolimus. Jų buvo labai daug, o musų maža. 
Jie labai smarkiai mus puolė, o mes, kuris už 
sienos kampo, kuris už medžio galo, ar už sto
go pasislėpę, leidome į juos kulipkas. Lenkai 
ėmė mušti mus iš patrankų. Bet greit atvyko 
automobiliu iš Kauno delegacija, kuri ir sustab
dė mušį. 

Einame mušti bolševikų 
Po kurio laiko stovėjome Kietaviškiuose. 

čia buvo labai geras klebonas. Už jo gerumą 
mes norėjome jam nukirsti rugius, bet čia ru
gius piauja pjautuvais, su kuriais daugelis iš 
musų nemokėjo apsieiti. Vakare staiga pasi
girdo įsakymas rengtis. Taip ir negavome ge
rajam klebonui rugių nukirsti. 

Išžygiavome į Kaišiadorių stotį, traukiniu 
nuvykome į Obelius, o iš čia žygiavome į Du
setas užimti fronto prieš bolševikus, čia buvo 
dideli su jais mūšiai. Einant žvalgybą, į ne
laisvę pateko karininkas Raštikis, o kareivis 
Armonas buvo užmuštas. 

Mūšiai tęsėsi toliau, bet mes kurio 

J. U., Lietuvos geležinkelio 
darbininkas, 1941 m. Birželio 
pradžioje buvo bolševikų de
portuotas j Sovietų Sąjungą 

Kauno geležinkelio stotyje, 
kur jį pasodino į vagoną, buvo 
tūkstančiai deportuojamų vy
rų, moterų ir mažų vaikų. Tas 
traukinys kuriuo J. U. išvež
tas turėjo 47 vagonus, o jo va
gone buvo 48 žmonės, jų tar
pe : geležkelietis Kavaliauskas, 
du broliai vežėjai Baranauskai, 
Dr. Bergeris, Dr. Levitanas, 
kojinų fabriko savininkas Ka-
planas ir Makabi sporto drau
gijos pirmininkas. Vežė pre
kių vagonuose, kurių langai 
buvo užkalti, o durys užrakin
tos. Kai tik vagoną pripildė 
durų apačioje "buvo išpjauta 
skylė, į kurią buvo įstatytas 
vamzdis, atstojąs išeinamą vie-
t ? - .  

Iš Kauno traukinys nuėjo į 
Naujosios Vilnios stotį, kuri 
visa buvo prigrūsta deportuo
jamais. Greta J. U. traukinio 
stovėjo traukinys su deportuo
jamais Lietuvos karininkais, 

kurių vienas naktį, atsitolinus 
bolševikų sargybiniui, pranešė 
kad juos suėmė apgaule, pasa
kė neva pratimams, apsupo 
tankais ir nuginklavo. N. Vil
nioj deportuojamieji buvo su
skirstomi, tėvai atskiriami nuo 
šeimų, kurie nesuspėtą atskir
ti išvykimo stotys#. . 

Iš N. Vilnios J. T5. važiavo 
tris savaites traukiniu į Med-
vežaja Gora priverčiamų dar
bų stovyklą, o iš ten pėksčio-
mis su didele kalinių eile nu
varė j priverčiamų darbų sto
vyklą prie geležinkelio stoties 
Plisetskaja, ant upės Onega 
kranto, 1500 kilometrų į šiaurę 
nuo Vologdos. Toje stovyklo
je J. U. sutiko buvusį susisie
kimo ministrą Inž. Masiliūną, 
Kariuomenės Teismo Prokuro
rą Pulk. Gurevičių, Inž. Laga-
nauską, Kpt. Šimkų, bankierių 
Brauną iš Kauno, Šančių poli
cijos nuovados viršininką, Kau
no III nuovados sekretorių Mi
kalauską, elektrotechniką Ko-
valskį, jo brolį gimnazistą. Iš 
Medvežaja Gora į stovyklą Nr. 
4 kaliniai ėjo pėksti 24 dienas. 

MIRUSIŲ LAVONAI Į 
DURPYNĄ 

Kaliniai turėjo kirsti Traišką, 
darbo diena 16 valandų. Kas 
vakaras patikrinimas kalinių, 
kas tęsiasi apie tris valandas. 
Nuskirto darbo kiekio niekas 
negalėjo atlikti. Ligoniai turė
jo dirbti lygiomis su kitais. 
Gydytojo pagalbos, nei vaistų 
nėra. žmonės be rankos ar 
be kojos turėjo surinkti ir su
dėti 80 kg. žievės į dieną, kas 
irgi buvo neįmanoma atlikti. 

Stovykloje buvo atskira kali
nių brigada sudaryta iš senų 
(stačiatikių popų. Valgyti da 
vė kopūstų lapų sriubos su sil
kėmis ar avižų košės rytą ir 
vakarą. Cukraus ir druskos 
nedavė. Dantys kaliniams iš
krito vidutiniai per 4 savaites. 
Dažnai prieš išvarant į darbą, 
administracija darydavo mitin
gus, kuriuose kaliniai buvo ra
ginami daryti socialistinių len
ktyniavimų. Dirbant miške, 
buvo draudžiama eiti į šalį ke
liolika žingsnių — enkavedis
tai šaudė be įspėjimo. 

Mirusių kalinių lavonus iš
mesdavo į durpyną, tam tiks
lui paskirtą. 

J. U. išbuvo stovykloje iki 
1941 metų galo, kai jį paleido 
einant Sikorskio-Stalino susita
rimu. Iš žmonių kurie buvo 
paleisti iš stovyklos vėliau ir 
su kuriais J. U. susitiko, jis 

patyrė kad 1941-42 metų žie
mą dauguma kalinių mirė. 

Kaip senai bolševikai ruošė 
deportavimus , ir kaip tiksliai 
juos vykdė matosi ir iš to, sa
ko J. U., kad jau 1940 metų. 
rudenį geležinkelių dirbtuvėse 
Lietuvoje buvo pavesta užkal-. 
ti langus 10,000 prekiniu vago
nų. , 

Kiek J. U. galėjo nustatyti 
kol jo grupę sodino į vagoną, 
kiekvienam deportuojamam bu
vo paskirtos bylos, kurios bu
vo įvairių spalvų papkėse: mė
lynos — kriminalistų; oranži
nės—buržujų, rausvos—kontr
revoliucionierių. 

Šymet buvo Didelis 
Derlius 

šioje šalyje šymet gauna
mas didelis derlius kviečių, ta
bako, avižų, ryžių, soy pupų, 
pieno ir kitų reikmenų* 

Vatos, derlius tik 9,779,000 
rišulių prieš 12,230,000 rišulių 
1944 metais. 

laiko atsitraukėme į poilsį. Iš čia kuopos vadas 
paleido mane atostogų. 

Namie aš labai nerimau, todėl greit gryžau 
atgal j frontą. Saviškius jau radau už Zarasų 
į kairę pusę. Ir Čia buvo labai dideli mūšiai. 
Po kelių dienų mes bolševikus iš jų pozicijų iš
vijome. Besikaudami vijome juos iki Kalkunų. 
Čia ypač sunkiai kovėmės. 

Vieną kartą buvome išsikasę duobutes ir 
jose sugulę. Kuopos vadas kapitonas Gabrėnas 
davė įsakymą eiti pirmyn. Įsiveržėme į Gry
vos miestelį ir čia ypač smarkiai susikirtome su 
bolševikais. Ugnis iš šautuvų ir kulkosvaidžių 
tiesiog virte virė, o granatos į mus per langus 
taip ir lėkė. 

Paimtuosius nelaisvėn grasina sušaudyti 
Tai buvo, rodos, Rugpiučio 29 dieną. Aš 

su savo trim draugais tą dieną patekau bolševi
kams į nelaisvę. Aš nenorėjau pasiduoti bet 
anie trys nenorėjo mirti. Bolševikai drauge su 
mumis paėmė vieną kulkosvaidį. 

Mus nuvarė Į Daugpilį. Iškraustė kišenes 
ir klausinėjo apie Lietuvos kariuomenę, bet mes 
jiems teisybės nepasakėme. 

Rytojaus dieną varė mus per miestą į ge
ležinkelio stotį. Daugpilio žydai, mus maty
dami, labai džiaugėsi ir vis šaukė: 

— Bielaja, bielaja taryba! 
— My bielyje, a vy čiornyje (Mes baltieji, 

o jiis juodieji), — atsikirtau, pagaliau, aš. 
Į stotį atėjo kažkoks Lietuvis ir ėmė iš 

musų tyčiotis ir bolševikams mus skųsti. 
Atvežė mus į Velikija Luki ir čia išlaikė 

trys savaites. N.ebuvo vietos nei kur atsigulti, 
nei atsisėsti, o valgyti duodavo septyniems žmo
nėms katiliuką kruopų. Bet iš tų kruopų būda
vo tik vienas vanduo. 

Kadangi aš tik vienas mokėjau Rusiškai tai 
bolševikai name vis šaukė pas save ir siūlė rašy
tis į, raudonąją armiją. 

— Mes nenorime jusų raudonojoje armijoje 
tarnauti, — kas kartas jiems atsakydavau. 

Jei nenorite musų pusėje kariauti, tai bu
site sušaudyti, v— grąsindavo mums bolševikai. 

Bet mes, neatsižvelgdami į tuos grasinimus, 
laikėmės savo. Pagaliau tiek išvargome ir iš-
badėjome, jog išėję į gatvę, parpuolėm ir ne
galėjom paeiti. 

(Bus daugiau) 

PatiĄodyh . . . Cleveland 

AMERIKOS DIDINGA 
PERGALES PASKOLA 

mmmh\ 

m 
VICTORY 

Prasideda Spaliy 29ta! 
.t 

Didysis Cleveland privalo ir tikrai atliks savo užduotį! Tai yra musų 

pareiga ir musų privilegija pirkti ekstra bonds šiame paskutiniame ir 

neapsakomai svarbiame vajuje . . . pargabenimui musų vyrų atgal . . • 

globojimui musų sužeistųjų . . . parėmimui mmų vereranų . . k garan

tavimui musų Taikos. Parodykim# visai Amerikai kad Cleveland ir 

Cuyahoga County tinkamai pasirodys! 

CUYAHOGA COUNTY WAR FINANCE COMMITTEE • Union Commerce Bldg., Cleveland 

DABAR laikas užsirašyti 
dirva 1946 metams. 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd f*. 
Telefonas POtomac 6899 

L 
APPRAISAL AND 
QUICK ACTION 

ON , 
FIRST MORTGAGE 

LOANS 

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

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

Eleanor ir Antnoay Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
UŽkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WIN* BEER 

Vieta kur sustoja kitų miestu 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
Savininkes 



ISTORINĖ LIETUVOS DIEJifc PIETŲ 
AMERIKOJE 
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Arkivyskupas Atlaikė Pamaldas. Kalbą lake 
Lietuvos Ministras Dr. K. Graužinis 

Artėjant mušu tautos likimo 
dvyliktai valandai Lietuviai iš
eiviai pajuto didžią savo atsa
komybę tarti žodi už brolius, 
kuriems Tevyneje žiauriai atim
ta spaudos, žodžio ir veikimo 
laisvė. Dar niekad Pietų A-
merikos Lietuviai nebuvo taip 
susirupinę Lietuvos laisvės by
la, kaip istoriniame suvažiavi
me Buenos Airese Rugsėjo 9 
dieną. ,1 

Lietuvai • išlaisvinti Centro 
Argentinoj pastangomis, Mini
strui Dr, K. Graužimui remiant 
ir globojant, buvo surengta įs
pūdinga Lietuvos Diena, kurios 
atgarsiai nuskambėjo po platų
jį pasaulį. Toks Lietuvių pat
riotų nuoširdumas, vieningumas 
ir duosnumas P. Amerikoje pa
sireiškė bene pirmą kartą. 

Giedrų Australinio pavasario 
Sekmadienio rytą Lietuvių Auš
ros Vartų išpuoštoje bažnyčio
je įvyko pamaldos už Lietuvą. 

-Buenos Airiečiai, dviem auto
busais atvykę Berisiečiai. sve
čiai iš Rosario pripildė visą 
erdvią bažnyčią. Dalyvaujant 
Lietuvos Ministrui su ponia, 
buv. konsului p. Jurgiui Ku
činskui su žmona, Pasiuntiny
bės sekr. p. A. Grišonui, kvie
stiniams svečiams, laikraštinin
kams ir Lietuvių kolonijos Ar
gentinoje veikėjams, didis Lie
tuvių draugas arkivyskupas Dr. 
J. Aragone atlaikė Mišias ir pa
sakė pritaikytą žodį. Jis ap
gailestavo kad ir patrankoms 
nutilus ne visos tautos gali 
džiaugtis taika, nes gi jos nėra 
ir negali buti ten kur viešpa
tauja blogos valios žmonės, kur 
sąžinės priespauda, ištrėmimai 
ir ašaros. Jis padrąsino Lietu

vius nenusiminti, pasitikėti sa
vo tautos dvasine didybe ir stip
rumu ir teisingojo Dievo pa
galba. Jautrus, nuotaikingi 

Sibiran ir kitur..... Prez. Tru-
manas iškilmingai deklaravo, 
kad demokratijos laimėjo prieš 
(ironiją ir kad bus įgyvendinta 
teisinga, padori ir tolerantinga 
taika. Nieko kito mes Lietu
viai ir netrokštame. Mes tik 
norime, kad Lietuvoje vietoje 
dabartinės tironijos viešpatautų 
laisvė, kad pagal Atlanto čar-
terio dėsnius mums butų leista 
atgaivinti savo nepriklausomą 
valstybą, kurion be baimės visi 
Lietuviai galėtų gryžti ir ten 
ramiai gyventi".... Šie žo-Ekscelencijos žodžiai apie Lie 

U vos nelaimes daugelį net pra- džiai ir visa kalba buvo paly 
virkdė. Po pamaldų jau kieme 
arkivysk. Aragone, pamatęs 
kiek daug Lietuvių, ypač vyrų 
jį lydi, dar kartą tarė šiltą savo 
susižavėjimo ir linkėjimų žodį. 
§v. Cecilijos choras pasirodė 
vertu dainų šalies pavyzdžiu. 
Čia pat T. Marijonų vienuoly
no patalpose buvo draugiški už
kandžiai, į kuriuos buvo pak
viesti visi bažnyčioje susirinkę 
žmonės. 

Iškilmingas pasėdis įvyko 
puošnioje miesto centre salėje 
Corrsejo de Mujere, 4:30 vai 
po pietų. Čia dalyvių susirinko 
kiek tilpo — arti tūkstančio. 
Po Argentinos ir Lietuvos him
nų, Min. Dr. Graužinis plačiai 
nušviečia dabartinę Lietuvos 
būklę, musų tremtinių likimą, 
tuos dėsnius, pagal kuriuos tu
ri buti atseigta Lietuvos ne
priklausomybė, kviesdamas vi
somis išgalėmis budėti ir veik
ti. Kalbėtojas, į kurį su dide
liu dėmesiu buvo nukreiptos vi
sų akys, tarp kitko, pasakė: 

"Padėtis Lietuvoje yra tie
siog tragiška. Vienas okupan
tas pakeistas kitu, vietoj vieno 
diktatoriaus — kitas. Jokios 
gi laisvės, jokios demokratijos, 
net jokios paprasčiausios žmo
gaus teisės gerbiančios santvar
kos Lietuvių tauta dar nesusi
laukė. Naujas okupantas pa
siryžęs visiškai išnaikinti mu
sų tautą: masiniai šaudomi ne
kalti žmonės, o kiti tremiami 

dėta ypatingo publikos prita
rimo. 

Ministras pasakė dar ̂  malo
nų siurprizą, būtent: šaunus 
Lietuvos patriotas inž. Petras 
Slėnis suteikė Liet. Išl. Cen
trui Argentinoje 3000 pezų au
ką akcijai už nepriklausomos 
Lietuvos atgaivinimą. Tas mu
sų tautietis turys ir daugiau 
gražių sumanymų Lietuvos by
lai ir Lietuviams padėti, žinią 
apie inž. Slėnio auką visa salė 
sutiko smarkiausiu plojimu. 

Gerb. Dr. K. Graužinio kalbos 
santrauka čia pat Z. Juknevi
čiaus buvo perduota Ispaniškai. 
Perskaityti Urugvajaus, Brazi
lijos, Kolombijos, Rosarijos, 
Cordobos, Tukumano ir Berisso 
Lietuvių sveikinimai su linkė
jimais tėvų žemei kuogreičiau-
siai išsivaduoti iš Aziatiškos 
vergijos. LTrugva j iečiai, reikš
dami savo pritarimą ir prisidė
jimą prie Lietuvos Dienos pra
šė Lietuvos Ministro P. Ameri
kai daryti visus galimus žygius 
Lietuvai išlaisvinti. Kolombi
jos Lietuvių draugijos pirmi
ninkas St. Sirutis sveikinimo 
rašte pabrėžia, kad akivaizdoje 
melagingos priešų propagandos 
musų pareiga yra kartotinai pa
sauliui pareikšti troškimus ir 
reikalavimus Lietuvos laisvės 
atgavimui. Kaipo viena iš ge
riausių priemonių yra panašių 
Lietuvos Dienų organizavimas, 
vieningai pasiunčįant pareiški
mus demokratinių valstybių vy-

•lįl ę* f. - * 
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riausybėmis. .Berisso. LietuvnJ 
savisalpinės draugijos "Mindau 
gas" ir "Vargdienis" dėkoja už 
progą dideliame skaičiuje jiems 
dalyvauti šioje istorinėje šven
tėje, o taip pat Berisso Lietu
vių tautinės visuomenės vardu 
ypatingai gražų sveikinimą at 
siuntė Simonas Dulksnys, kuris 
drąsiai pabrėžią, kad tiesa nu 
galės .melą ir teisingos ateitie 
prieglobstyje Lietuva atgim-
laisva ir nepriklausoma valsty 
bė. Neatsiliko nuo istorinio ak
to ir kitų Argentinos provinci
jų Lietuviai, šia proga prisiun 

labai nuoširdžius ir• patrioti
nius sveikinimus tautinių kolo
nijų vardu iš Rosarijos Pranas 
Žakevičius, iš Cordobos Kazys 
Sadukas ir Tukumano Jonas 
Avižienis kuriuose, tarp kitko, 
pareiškia visišką pasitikėjimu 
Liet. Ministro Dr. K. Graužinio 
globojamam Lietuvai Išlaisvin
ti Centrui Argentinoje ir pasi 
žada remti už Lietuvos laisvo 
ir nepriklausomybę kovą iki 
laimėjimo. Salėje taip pat da
lyvavo iš Rosarijos Lietuvių at
stovai. 

Tuo budu šį aktą galima lai
kyti tikrai visos P. Amerikos 
Lietuvių patriotų pasisakymu. 
Raštu sveikino ir kai kurie už
sieniečiai, Lietuvos draugai. 

šv. Cecilijos choras, gabiam 
muzikui V. Rymavičiui vado
vaujant, pasirodė scenoje su 
rūpestingai paruoštu patrioti
nių, liaudies ir savo paties kom
ponuotų dainų -repertuaru. Dar
nios, švelnios, taip savo melo
dijos visus svajingai nuteikia, 
užgauna širdies ryšius su bran
gia ja Nemuno tėvyne. Ypač 
žavisi iš tolimesnių vietovių at
vykę Lietuviai. 

Greičiausia Augąs Pasaulyje Miestas 

• j -

J. FRENCH ROBINSON 
GAVO CHARLES 4.  

MUNROĘ AWARD 
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Kanadoje, Vai D'Or miestelio mayoras stovi prie ineigos 
tą miestelį, kuris tokia iškaba nori pasigirti esąs greičiau

sia pasaulyje augąs miestas. Ten apielinkėse yra aukso; m-
dabro, vario ir zinko kasyklos. 

THE MAY Go's Basement 
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Patogios Dr«s 
m Elastiku Užpakalyje Juosmeniu! 
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Parastų, Lygių 

Praktiškas stylius kuris tinka dcveti apie 
namus. Apsigaubiamas, priešakyje suri
šamas, su surauktu elastiko liemeniu ge
ram pritikimui. Trijų ketvirtdaiių ilgio 
rorikovem. Mieras 12 iki 20 mėlynos ar 
Vyninės spalvom 

Gražus, neiirattyti| linijų paltukai tinka 
visokiam Šį rudenį. Pasiūti iš 

••šiltų medžiagų, geru pamuslaiu. Chester-
ileld arba vyriškų stylių. Mėgiamose 
spalvosj. Mieros 12 iki 18. 

Telefono Užsakymai' Išpildomi— gaukit ČHerry 3000 

RŪPINASI LIETUVOS 
PABĖGĖLIŲ ŠELPIMU 

Kaip tik šventė? išvakarėse 
buvo gautas tarptautinės vai
kams globoti sąjungos (Union 
Internacional de Socorro a los 
ninos) iš Šveicarijos praneši
mas apie labai sunkią Lietuvių 
tremtinių vaikų Vak. Europoje 
būklę, apie maisto, - drabužių ir 
apavo stoką, ši sąjunga turi 
budų greitai vaikams padėti 
vaistais, vitaminais ir rūbais. 
Apie tai paaiškinus Lietuvos 
Dienos dalyviams, jų jautrus 
žmoniškumas tuojau pasirodė 
praktiškai. Pertraukos metu 
šiam tikslui padaryta rinkliava 
davė per 700 pezų. Bažnyčioje 
tam pačiam reikalui sušelpti 
jau ankščiau jo žinioje surink
tą 1000 pezų. šitoks dosnumo 
reiškinys P. Amerikos Lietu
vių kolonijose retenybė. 

BALF Argentinos Skyriaus 
pirmininko vardu J. Nakutis 
kvietė padaryti tremtinia#ns ir 
nuo bolševikų pabėgėliams Eu
ropoje plačią rubų rinkimo tal
ką. šv. Kazimiero Seserys su
tiko duoti patalpas ir prižiūrė
ti. Ponia L. Graužinienė sten
giami prie tarptautinės vaikams 
globoti sąjungos suorganizuoti 
Lietuvių skyrių. Veikimas, ti
kimasi, turės geru pasėkų; ko
lonijos Lietuviai jau pradėjo' 
aukoti ruhus ir apavą. 

Su nepaprastu nuotaikos p®-, 
kilimu buvo paskelfcbti ir vien
balsiai priimti P. Amerikos Lie
tuvių troškimai bei prašymai 
apginti savo tautą nuo sunai
kinimo ir atsteigti tikrai lais
vą, nepriklausomą, demokrati
nę Lietuvą. Refeientas K. Či
biras paaiškino, jog šios Lietu
vos Dienos pagrindinis tikslas 
y,*a telegramomis ir memoran
dumu kreiptis j laisvų valsty
bių prezidentus ir vyriausybes 
sveikinant su karo pabaiga ir 
prašant paremti Lietuvos išlais
vinimo bylą. Jungt. Valsty
bių Prezidentui Trumanui tele
gramoje, tarp kitko, sakoma 
įog "Lietuvių tauta didžiai dė
kinga Jungtinėms Valstybėms 
už Lietuvos pavergimo nepri
pažinimą ir tikisi, kad jai bus 
•'-įtaikyti Atlanto čartorio dės
niai. Lietuviai žino, kad Jungt. 
Valstybės pakankamai turi ga
lios įgyvendinti taiką pagal 
šiuos dėsnius ir pilni vilties 
laukia Jūsų Ekscelencijos už
tarimo Taikos Konferencijoje 
atgaivinti laisvą, nepriklausomą 
demokratinę Lietuvą, į kurią 
be baimės galėtų sugryžti šim
tai tūkstančių ištremtu ir pa
bėgusių Lietuvių. Negalime įsi
vaizduoti, kad Lietuva butu 
blogiau traktuojama ui buvu
sius priešus ir satelitus. Mal
daujame, neleiskite išnaikinti 
musu tautos". ., ± 

^Tokio*pobūdžio telegramos bu
vo tuojau issiųstos Argentinos, 

j Brazilijos, Urugvajaus preziden 
į tjams. šv. Tėvui, Didž. Britani-
! ios Min. Pirm. majorui Attlee, 
: Prancūzijos prezidentui Gen. 
i De Gaulle, Kinijos prez. mar
šalui čangkaišekui, Meksikos, 
Kolombijos, Perų, Chili prezi
dentams, buv. D. Britanijos 

j. premjerui M. W. Churchill, net 

P. Afrikos, Australijos ir Ka
nados min. pirmininkams. 

Laisvųjų Europos šalių vy
riausybėms yra parengtas pla
tesnis memorandumas Prancū
ziškai, o P. Amerikai Ispanų 
kalba. JJis fitafiuntinetas oro 
paštu. •*; . 

Perskaičius sveikinimo if pa
dėkos telegramą inž. P. Slėniui 
publika sukėlė šiltas ovacijas. 
Tik jo aukos dėka galima išsių
sti tiek daug telegramų. 

Verta pastebėti, kad Lietuvos 
Dieną išgarsino Buenos Aires 
spauda ir net trys radiofonai, 
žymiausias P. Amerikos dien
raštis "La Prensa" įdėjo net 
ištisą reportažinį straipsnį, pla
čiai cituodamas Min. Dr. Grau
žinio kalbą, telegramas ir pa
žymėdamas, kad akta dalyvavo 
daug publikos. Populiarus ry
tinis "EI Mundo" aprašymui už
dėjo stamba antraštę: Lietu
viai prašo, kad jų šalis butų 
išlaisvinta iš dabartinio paver
gimo". Lietuvai visados pa
lankus "El Pueblo" aprašymą 
įdėjo su iliustracijomis, šven
tėje dalyvavo ir Vašingtono kat. 
žinių agentūros (NC) atstovas 

p. J. Richards. Svečiai pasi
džiaugė gera organizacija, me
nine dalim ir dalyvių drausmin
gumu bei kulturingumu. Vie
nas iš jų pasakė: "Lietuvos 
Dieną surengėt labai laiku. Pa
skutinis momentas apeliuoti į 
pasaulio sąžinę". Mat, kaip tik 
už poros dienų Londone prasi
dėjo svarbi didžiųjų konferen
cija. Koresp. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės % 

K. S. KARPIUS 
,6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Pranešama iš New Yorko ka<J 
J. French Robinson, iš CIevelando, 
The East Ohio Gas Company prezi-' 
dentas, tapo apdovanotas Charles 
A. Munroe Award už 1945 metua. 
Ta dovana duodama per American 
Gas Association kas metą asmeniui 
kuris "jpadarė didžiausį pasižymėji
mą to meto bėgyje bendriems inte
resams gaso industrijoje". 

Mr. Robinson tą atžymėjimą 
vo už jo vadovybę gaso industrijo
je karo metu, tvarkant gaso reika
lus taip kad užteko jo ir karo in
dustrijai ir namams. 

Ta dovana {teikta metiniam Ame
rican Gas Association susirinkime. 
Kitais metais dovana' buvo įteikia
ma už įvairius atsiekimus pačioje 
gaso industrijoje, iš techniško ar 
inžinieriško atžvilgio ir administra-
tyvius ir operavimo atsiekimus. Gi 
Mr. Robinson gavo už atsižymėjimą 
vadovybėje karo krizyje. 

Mr. Robinson, be to kad yra vie
nas pirmaeilių gaso operatorių šio
je šalyje, taipgi yra atsižymėjęs 
geologas. 

Nors jis stovi aukštai moksliško
je ir techniškoje srityse gaso ištek
lių ir suvartojimo, Mr. Robinson 
savo bendradarbių yra laikomas žy
miu operavimo srityje, sumanus su
prasti ir permatyti greitai dalykus 
kas reikalinga daryti ir juos pa
sekmingai padaro. 

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

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

Delia C. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LT GONTAMS PERVEŽTI. 
, Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
<»G21 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

"Naturalis Gasas 

Visuomenis Turtas" 

Taip žmones kalbėjo Jcuomet mes pirmą 

kartą pradėjom paipom yesti natūrali gasą 

iš Wę$t Virginia į JE§st Ohįįo's Systendą. 

Tas buvo gerai virš 40 męjtų atgal. 

Šiądien, daugiau negu kitados, naturalis 

gasas yra būtina reikmenis visuose 68 mie-

stelįuose ir mS0amse ku^Ųos 

musų Systema. Jo naudojimas pasidaugi

no keliariopai įvairiems tikslam®, įr $aipgi 

pasididino toliai iš kurių męs turirn jį gau

ti ir pasiimti. Bet mes pasiirnam jį. 

THE EAST OHIO GAS COMPANY 
NatwiaU&> {jaial isi fi/cUwu+lio. Qaio PataAnaaimc'L 
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LIETUVOJ LIKĖ VY
RAI SLAPSTOSI 

GIRIOSE 
PANEVĖŽIETĖS PABĖGS-

LĖS LAIŠKAS 

Ihtrflija žitkiene - Klikunaitė 
Clevelande gavo iš savo drau
ges Panevėžietės, pabėgėlės Vo
kietijoje, sekančio turinio laiš
ką: 
Miela Mile: 

Sveikinu tave Amerikoje!. . 
Karo audra išrovė mus iš gim
tosios mielos Lietuvos. Nelen
gva buvo išvykti iš savo kraš
to. Savi laukai, savi trobesiai, 
savi gyvuliai paliko vieni be 
savųjų, visa širdimi mylėjusiu 
žmonių. Tik vežimas traukia
mas poros arklių išskubėjo 
vieškeliais tolyn nuo namų. Dar 
beartą visi apžvelgėme savo so
dybą, dar susimąstę apžvelgė
me javais vilnijančius laukus 
ir su skausmu širdyse, su di
džiu sielvartu akyse ir su di
džia atgal gryžimo viltimi ap
leidome savo jaukią pastogę ir 
išskubėjome j nežinią, vis to
lyn j Vakarus, žinojome aiš
kiai kad musų ten niekas ne
laukia, bet gal bus palikta tei
se gyventi. Taip 1944 m. Lie
pos 29 d. atvažiavom su ark
liais į Vokietiją. 

Tėvelis dar Lietuvoje 1943 
m. Lapkričio 23 mirė eidamas 
82 metus. Nuo įvažiavimo į 
Vokietiją nežinome kur yra 
jaunesnis musų brolis. Su vy
riausiuoju broliu išsiskyrėme 
1944 m. Spalių 17 d. Vokieti
joje, čia jis buvo paimtas ap
kasų kasimui. Taip su sese
rim Onute likome vienos. 

Buvo paimti iš mus arkliai 
— paskutinis gyvas atminimas 
praėjusių giedriųjų dienų Lie
tuvoje. 

Laiminga tu, Mile, kad spė
jai išvykti už jurų marių ir ne
matei tų baisių dienų, tik šir-

.dimi jautei. 
Sesuo ir aš dirbome fabri

ke, turėjome išsinuomavusios 
kambariuką pas Vokiečius, šei
mininkė buvo labai gera mote
ris. Daug pilnų ilgesio ir di
džio sielvarto dienų nulingavo 
nežinion. Dienomis vis svajo
davome apie Lietuvą, naktimis 
sapnuodavome savąjį kraštą. 
Prisimindavau studijų dienas, 
prisimindavau dažnai ir tave. 
Įdomu ar tu Amerikoje studi
javai toliau; spėju kad jau iš
tekėjai ir spėju už ko. Tikiu 
kad esi viskuo patenkinta. 

Vokietijoj gyvenau prie Til
žės, vėliau prie Dresdeno ir da
bar Wiesbaden Lietuvių stovy
kloje. Kambaryje gyvename S 
žmonės, lovas turime dviejų 
aukštų. 

Nuo Dresdeno teko keliauti 
musų pačių traukiamais veži
mukais todėl teko daug ką pa
likti iš drabužių ir maisto. Da
bar ir artinantis žiemai daug 
kas butų labai reikalinga, bet 
jau nėra. Maisto atsargos at
sigabentos iš Lietuvos pasibai
gė, todėl dabar pasikeisdamos 
su seserim dirbame prie Ame
rikonų kareivių. Esu kamba
rinė. Plaunu kambarius, ra
dio griežia tango, prisimenu 
dekoruotas sales ir mus šokan
čias ir taip liūdna darosi kad, 
rodosi, liūdesys išsiverš begali
niu šauksmu. Užgesinu radio. 
Taip geriau svajoti apie Lietu
vą. Apie nieką daugiau negal
voju kaip tik apie Lietuvą. Kad 
butų laisva Lietuva, pėsčia ke
liaučiau. Girdisi kad ten lau
kai nearti, kur ne kur berūks
ta trobų kaminai, vyrai išsi
slapstę miškuose. Vilnius, Kau
nas, Šiauliai, Panevėžjrs ir kiti 
visi miestai sugriauti. Fabri
kus Vokiečiai išsprogdino. Kad 
tik greičiau galėtume sugryžti 
į laisvą Lietuvą, vėl atkurtume. 

įdomu kaip padarė tavo tė
veliai? Nenusimink, Mile, se
nesniems žmonėms nebus taip 
blogai ir Lietuvoje. Manau, 
Dievas saugos ir laikys juos 
sveikus ir gyvus. 

Musų likimas dabar visai ne
aiškus. Nežinome ką darys su 
mumis. Savo nuotaikos neiš
pasakosiu vienu laišku, bet 
manau kad tu Ir taip supran
t i  . .  

Geriau, Mile, parašyk man 
kaip tau einasi, kokioje aplin
kumoje gyveni, kokia nuotaika 
aukso šalyje? Manau kad esi 
viskuo aprūpinta; tik ilgiesi 
Lietuvos ir bijaisi del savo tė
vų likimo. 

Iš tavo pažystamų Vokietijo

je yra Kun. A. S. su Antute. 
Anksčiau susirašinėjau su jais, 
bet dabar, paštui neveikiant, 
susirašinėjimas nutruko: su 
A. R. irgi susirašinėjau; ji gy
veno prie Neumuerster. Dabar 
ten Anglai valdo. Daugiau, ro
dos, iš bendrų pažystamų nesi
randa. 

Labai ir labai laukiu laiško. 
Viso geriausio. Bučiuoju. 

P. V. 

MAYORAS BURKE 
KANDIDATUOJA 

Lithuanian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 
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VICTORY LOAN 
VAJUS 

Victory Loan — paskutinė 
Pergalės Paskola — jau atėjo 
Si e pinigai valdžiai reikalingi 
sugrąžinimui karių iš už jūrių 
į namus, globejimui sužeistų li
goninėse ir aprupinimui karių 
sugryžtančių į savo seną gy
venimą. Vajus Clevelande pra
dedamas su trimitų garsais ir 
bombų sprogimu per pietus an-
tadienį, Spalių 30. Vajus už
sitęs iki Gruodžio 8. 

Tą dieną, nuo 9 ryto iki 5 
vakare ant kiekvienos valandos 
girdėsis bombos sprogimas ir 
grieš 86 muzikantų United Sta
tes Armijos benas 12 valandą 
dienos Public Square aikštėje. 

Atsibus iškilmingas paradas 
nuo Euclid ir East 14th st. 

Si paskutinė paskola nusta
tyta visoje šalyje 11 bilijonų 
dolariii. Clevelandui ir Cuya
hoga apskričiui nuskirta sukel
ti $173,408,000, iš tų individua
lių "E" bonds reikalinga išpir
kti tiktai už $65,070,000. 

Visoje apskrityje veiks apie, . 
200 laisvanorių War Bond par- is,ų ]jTa 1 ą' 
davėjų, per kuriuos galit nu-

* 

(Editorial appearing in the Philadelphia -Record—Oct. 20.) 

Thomas A. Burke 

Dabartinis mayoras Thomas A. 
Burke, kandidatas šiais rinkimais 
tai pačiai vietai, gimė paprastame 
name ant E. 79-th street tarp Euc
lid ir Hough ave., sunus pasižymė
jusio Clevelando gydytojo, Dr. Tho
mas A. Burke. Ir dabar, būdamas 
mayoru, jis nei kiek nepasikeite. 

Teisiu mokslą baigęs 1923 metais 
pradėjo praktikuoti advokatūrą, o 
liCO metais Ray T. Miller, tu rr.c-
tinis County Prosecutor, prikalbino * trials, made that com-
jj apleisti privatinę praktiką ir sto- j p]eįe]y clear in a letter to the 
ti j jo štabą. Per šešis met j.« tar-. t hree prosecutors. The 
navirno prosekutoriaus ofise, Tho-i įndįctments, he said, refer to 
mas Burke atsižymėjo kaip geras j the th,.ee ]3aitįc States 'and 
visuomenės reikalų gynėjas. 1£>361 certain other territories" at! 

Maybe the Baltic States are 
words too horrid to mention 
in public. 

Nothing was said publicly at 
San Francisco about these 3 
little countries, with a total 
population of 5,500,000. They 
weren't invited, and nobody ev
en protested. 

Nobody said anything about 
them at the London conference 
of the Big Five Foreign Minis
ters, so far as the public knows. 
If they were mentioned, it was 
in the back rooms of London's 
Lancaster House. 

Now suddenly the Baltic 
States of Latvia, Lithuania and 
Estonia pop up in the news 
as thro:1 lively, kicking flies 
in the ointment. 

Russia considers these three 
countries as part of the U.S.
S.R., like the Ukraine or any 
other Soviet Socialist Republic. 

The United States considers 
them independent countries. 

Supreme Court Justice Jack
son, chief prosecutor for the 
U. S. at the Nuremberg war 

sipirkti sau bonds. 

M I R I M A I  
EVA NORBUT, 42 metų amž., 

nuo 6412 Varian ave., mirė 
Spalių IS. Gimus Homestead, 
Pa. Po tėvais Lelaikiutė, Cle
velande išgyveno 20 metu. 

Palaidota Spalių 23, Brook
lyn Heights kapii.ėse. 

Liko: sunai Albertas B e n d - !SUEIGA 
riek ir William Norbut; sese- LVS 1-mo 
rys Mrs. James Toole, Mrs. 
Wm. Tirve; broliai Antanas ir 
Bernardas Lelake. 

Laidojime pasitarnavo Wil-
kelis Funeral Home. 

metais jis vėl gryžo į privatinę tei-
tačiau 1911 metais 

Į Mayoras Lausche paskyrė ji miesto 
teisių direktorium. Kaip miesto tei-

į sių viršininkas, Thomas Burke tapo 
stipriu stulpu Lausche administra
cijoje, ir taip jis tapo mavoru išpil
dymui termino kada Lai:r-"h'- tr.no 

išrinktas gubernatorium. 
Jis buvo mayoru per devyni:-; niii-

nesius ir gerai atliko savo pareigas, 
pasirodydamas visai joms tinkamas. 

Jis yra vedęs, 1924 metais, turi 
dvi dukteris. Jis pasitiki buti vėl 
išrinktas antradieni, Lapkričio fi. 

LINKSMA KORTAVIMO 

KRIMINALISTU nusižen g i -
mai Clevelande pirmą šių me
tų pusmetį pašoko 25 nuošim
čius, kaip praneša Kriminali
nių Nusižengimų komisija 

Tarp suimtu 

skyriaus linksma 
sueiga ir kortavimo vakaras 
rengiamas J. BlaškeviMų na
muose, kitą sekmadienį po pie
tų, Lapkričio 4, nuo 3 vai., ad
resu 809 Hoover road. Tikie-
tukai platinami norintiems pir
kti išanksto; taipgi galėsit nu
sipirkti atvykę tą pačią dieną, 
po 60c. Kviečia Komisija. 

SVEČIAI 
Vincas "Beniušis ir Benis Ka-

nusižengėlių' rinskas sustojo Clevelande pa-
58 buvo karo veteranai, taipgi i keliui į Detroitą pas Beniušio 
daug atvykusių iš pietinių vai-j broli Antaną. Svečiai paeina 
stijų juodukų, šiems norima iš Conn, valstijos; aplankė Lie 
pritaikyt bausmę kalėjimą ar
ba išvažiuoti iš kur atvyko. 

Kaslink šio karo veteranų, 
jų buvo areštuota šymet per 
10 mėnesių net 1,039. kurių 
nusikaltimai eina nuo girtumo 
iki žmogžudysčių. 

tuvių Darželį, atsilankė Dir
vos redakcijoje, išrašė Dirvą. 

BAZARAS 
Didelis bazaras vyksta nau

jos parapijos salėje, 18022 
Neff Road. Visokių stambių 
dalykų ir laimėjimo tikietai 
bus traukiami paskutinę die
ną. Bazaras eina Spalių 26, 
27, 28.- Visi prašomi atsilan
kyti. Komitetas. 

PENDRAS Ii ALF SKYRITJ 
SUSIRINKIMAS 

Visi trys Cleyelando BALF 
skyriai sutarė rengti bendrą 
vajų Lietuvos karo nukentėju
siems sušelpti. Tuo reikalu 
šaukiama susirinkimas vietos 
veikėjų ir draugijų atstovų šį 
pirmadieni, Spalių 29, Lietuvių 
salėje, nuo 8 v. vakare. Drau
gijų prašoma atsiųsti po du at
stovu. Išgirsite pranešimus nu
matytų planų. Komisija. 

PARSIDUODA 
BEDROOM FURNITURE 

kaina visai prieinama. 
6613 Lawn view ave. 

REIKALINGI 
DARBININKAI 

Nuolatinis Darbas. 
Kreipkitės 

915 EAST 63rd ST. 
Šiaurėje nuo St. Clair. 

THE LAMSON & 
SESSIONS CO. 

being within the U.S.S.R. 
He signed the indictments, 

he said, to avoid delay. But 
he took what lawyers call an 
exception bv saying: "I have 
no authority either to admit 
or challenge on behalf of the 
U. S. the Soviet claims to so
vereignty over such territories." 

That leaves the Baltic States 
and the "certain other terri
tories" (which might be any
thing from Poland to Finland 
to Germany) right^ where they 

| were, in a never-never land .of 
į diplomacy'. 

But Justice Jackson has serv
ed n .purpose in bringing the 
situation into light. The last 
time we heard of the Baltij 
States was in March, when the 
then Undersecretary of State 
Grew said we still recognized 
the three countries as inde
pendent and that their repre
sentatives svi •)•(: still accredited 
here. 

Mow that we know the sit
uation, let's try to clear it up. 

ItV very possible that the 
umr.entioned Baltic States, like 
the unmentioned atomic bomb, 
are two barriers in the way 
of understanding with Russia, 

# # / 
Tilt' facts about the Baltic 

States are clear. . • 
The countries were acquired 

by TJussia in a period of im
perialism under the Czars in 
tho 18th century. They were 
recognized as a part of Russia 
until World War I. 

Then they were made inde
pendent States. Soviet Russia 
looked upon them as buffer 
Stages set up by the World 
War i allies to dam the spread 
of Communism. To us, their 
(realion was Wilsonian ideal
ism, putting into effect self-
determination of peoples. 

Ti.< Russian moved into the 
Balti- States again while they 
wer.' allied with Germany in 
1939-10. Plebiscites were held 
in 1910 with the Red Army in 
control. Union with Russia 

was favored by 99.19 of the 
voters in Lithuania, 97.6 in 
Latvia and 92.9 in Estonia. 

The Russians think raising 
the question of a plebiscite now 
is as silly as if they suggested 
we should hold one in Texas 
to see if Texas wants* to stay 
in the Union. 

The British and Americans 
apparently can't make up their 
minds what to do. 

There is one forum where 
the whole subject of Baltic and 
other boundaries could be all 
threshed out. 

That is at the representative 
peace conference proposed by 
Secretary of State Byrnes. So
viet Foreign Commissar Molo-
tov said he would have to 
check with Moscow first. We 
have heard nothing since. 

At such a conference, too— 
as long as the United Nations 
is not yet functioning—we al
so could make suggestions for 
international c o n t r b 1 of the 
atomic bomb. We have to 
make up our minds on that, 
too. 

It's silly to go on pretending 
the Baltic States are still there 
if they're not.. It's just as 
silly and eoually dangerous to 
pretend that the atomic bomb 
isn't there. Let's make up our 
minds, and work for an inter
national conference. 

PJC^ 
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6901 SUPERIOR AVE. 
JAU ATIDARYTAS BIZNIUI. 

Mes pristatom i namus. Telef. EXpress 5808 
PAMOKOS SUAUGUSIEMS 

Suaugusiems pamokos atida
ryta Norwood Branch Libra-
rv, 6405 Superior ave., pirma-
dienj, antradieni, trečiadieni, JmiiiiiiminnriiuiiiiliiiiiissiiiuisHiiiKimisisus, (iiitiiiuJSIIEIII;:!:issni?iiisiiiiit 
ketvirtadieni nuo 1 iki 3 po. E 
pietų. Lanko jūsų drangai. jie| = 
mokosi rašyti, skaityti ir ben- " 
drai Angliškos kalbos. Atei
kit, prisidėkit prie jų, susipa-
žinkit su mokytoja Mabel Mc
Carthy. ji iusų laukia. 

Visai pradiniai ateikit pir
madieniais ir trečiadieniais. 

Jei gyvenat Clevelande, pa
mokos jums dykai! 

WI!ke!is Funt-ai H@n@ 
PILNAS LAIDOTUVIU 

PATARNAVIMAS " 
| 6202 Superior Ave. HEndersosi 0292 | 

(Reprint from the Philadelphia 
Daily News, Fri., Oct. 191) 
BERLIN, Oct. 19 (UP). — 

The United States signed the 
war crimes indictment only af
ter stipulating that she does 
not recognize Soviet claims to 
the Baltic states and "certain 
other territories," it was re
vealed today. 

The stipulation was made by 
U. S. Supreme Court Justice 
Robert M. Jackson, chief Amer
ican prosecutor in a letter ad
dressed to the Soviet, "French 
and British prosecutors and 
filed with the secretary of the 
military trial court. . 

"In the indictment of Ger
man war criminals signed to
day," Jackson said, "reference 
is made to Estonia, Latvia, 
Lithuania and certain other 
territories as being within the 
area of the U.S.S.R. 

"This language is proposed 
by Russia* and is accepted to 
avoid delay which would be 
occasioned by insistence on ąn 
alteration in the text. The in
dictment is signed subject to 
this reservation and understan
ding. 

"I have no authority either 
to admit or challenge on behalf 
of the United States, Soviet 
claims to sovereignty over such 
territories. 

"Nothing therefore in this 
indictment is to be construed 
as a recognition by the United 
States of such sovereignty or 
as indicating any attitude eith
er on the part of the United 
States or on the part of the 
undersigned toward any claim 
to redisposition of such sov
ereignty." 

The Soviet Union absorbed 
the three Baltic states in 1939. 

RUSSIA AND CHINA 
(Rrprint from Cleveland Wain 

Dealer —Oct. 10.) 

The gay tune in your editorial, 
"Peace for China," is very com
prehensible. The civil war in China 
with its horrible consequences is 
averted, at least temporarily. The 
way, however, in which you try to 
er.plain Moscow's abandonment is 
not too convincing. It is unfounded 
to affirm that the main reason for 
Moscow's concessions is its fear of 
Japanese comeback. For it is clear 
that Jayan, demilitarized and oc
cupied by the Allies for long years 
to come, has no chance to emerge 
again as a great power. Therefore, 
the only plausible explanation of 
Moscow's attitude is Washington's 
and I/.-ndon's support given to Gen. 
Chiang Kai-shek. The authority of 
Chiang Kai-shek in China and the 
strength of his armies combined 
with Anglo-American power in the 
Pacific, made Chinese Communists' 
pretentions look ridiculous and, at 
the same time, were factors Mos
cow could not disregard. 

Why we and the British took the 
side of Chiang's and not Yenan 

" in jiagjjsassa^ 

Communists, is self evident: Chiang 
and not the Chinese Communists, 
was our ally in war against Japan. 
Therefore to abandon him would 
mean to abandon a principle for 
which we fought. This would also 
mean Communist expansion in Chi
na. And what we could expect 
from this expansion, was clearly 
exposed by Max Eastman and J. 
B. Powel in their article "The Fate 
of the World is at Stake in China," 
published in Readers Digest, June 
issue. Communist Russia combined 
with Communist China would con
stitute a totalitarian colossus which 
would be a ^eal menace. 

In consideration of this, tb« F«r 
East issue is a good reason to re
joice to all of us. But it is still 
premature to be overconfident. Man
churia, according to what we know 
thus far, is to be Russia's and Chi
na's condominium. And we should 
not forget that a condominium al
ways opens the way to differences. 
On the other hand, the status of 
Chinese Communists is not )yet 
determined. Even if they submit 
to Chiang, who knows for how 
long? Therefore the big job still 
lies ahead of us. 

JULIUS SMETONA. 

NAUJAI ATIDARYTA 

DORIDAN STUDIO 
of ELECTROLYSIS 
Prašalina nereikalingus plau
kus nuo veido, kojų ir rankų. 
Kaincf, prieinamos. . Vėliausiais 
išrasta? įrengimais. Su leidimu 
iJ State Medical Board. Pata
rimai dykai. 
Valandos 4:30 iki 6:30 kasdien 

10 iki 3:00 šeštadieniais. 
Vakarais, sulyg sutarimo. 

Dorie Ida Mason, C.T. 
•LIETUVAITĖ) 

483 East 152nd Street 
Prie Waterloo Road 

KEnmore 0831 Liberty 76^' 

I š r i n k i t 

Milton S. 

GROSSMAN 
JUDGE 

Laikas pakeist Rudeniui 
VYRAMS ir VAIKINAMS 

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

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

KWETERIA1 susegami ar užsimaunami -— 2.45, 3.45, 4.50 

MARŠKINIAI — jvairių spalvų ir vienodo, mieros 
12 iki 14 po $1.45 

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

rjYIC GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu, Ą Į 
I teigti Bavo stamp Books. • IV/%1 
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