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KAS BUVO apie 
kalbėtasi Teherane, Jaltoje*q^ 
Potsdame, pasaulis nežino, ne^įį^ 
viską pavožė Maskvos primes- ^ 
tfe slaptybė ir cenzūra. Bet 
kiekvienoje viešoje tarptauti
nėje sueigoje Lietuva pasirodo 
lėaip nužudyto tėvo vaiduoklis 
karalaičiui Hamletui. 

Tas įvyko nenusisekusioje 
įRlinistrų konferencijoje Londo-
ifie, kur Maskva norėjo j savo 
kruvinus nagus pagrobti pabė
gusius Pabaltijo žmones. Tas 
fvyko ir byloje prieš nazių kri
minalistus, kur apie Lietuvą 
kfclbama kaip "Sovietų sritį". 
Abiem atvejais Amerikonai ir 
Anglai stipriai pabrėžė jog to
li gražu neseka Maskvos liniją. 

Pabėgėliai bolševikų polici
jai neišduoti, Lietuvos paminė
jimas kriminalistų byloje ne
reiškė jos pripažinimą Sovieti 
ne respublika. Lietuva vaidin-
sis kiekvienoje tarptautinėje 
konferencijoje iki laimės Ame
rikos principai prieš Rusiškus. 
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iro Kalba Lietu-

PATIKĖTINAS Amerik o n o 
korespondento "pranešimas iš 
Lenkijos rodo vieną: net Mas
kvai "draugingi" Lenkai nori 
kuogreičiausio Rusų išsikraus
tymo iš Polščos. Lenkai tiki, 
patys vieni sugebėsią pokarinę 
Lenkiją atstatyti ir sutvarky
ti. 

Panašiai man© Lietuviai, Es
tai, Latviai, Vengrai, Rumunai, 
Bulgarai, Jugoslavai, Austrai, 
Korejiečiai ir Kinai, žodžiu, 
Maskva gvoltu kurdama sau 
"draugingų" tautų juostąsa
vo parubežiu prisigaminę ;Me 
meilės bet neapykantos. 

Iš meškos nieko kito laukti 
nei negalima. Iš Amerikonų 
elgesio su Filipinais, pavyz
džiui, meška nieko nepasimokė. 
Amerika žada suteikti apsi
sprendimo teisę net Porto Rico 
salos gyventojams, o Rusai tik 
daugiau policijos ir komisarų 
savo "draugams" siunčia. 

• .. 
TAIKA Europoje tik tada 

da bus pastovi kai atsirems 
žmonių pritarimu, žmonės tik 
tada taikai pritars kada ji bus 
paremta teisybe. Iš žmonių 
atimta balsas ir pavestas vie
nai partijai, kuri rymo gink
luota jiega, areštais ir depor
tavimais. Tai ne demokratija. 
Tai ne teisybė. 

Amerikonų išlaisvintoj Fran-
cuzijoj laisvi rinkimai — lais
vi net komunistams, kurie de
mokratinių laisvių nepripažys-
ta. Rusų išlaisvintoje Lietu
voje net komunistas negali lai
svo laiško draugui Amerikon 
atsiųsti. Tokiu pagrindu nega
lima pastovios taikos pastaty
ti, nes tai bus • tik namas ant 
smilčių. 

• 
NEW YORK TIMES aną die

ną stipriai ir gražiai apgynė 
Lietuvos laisvės reikalą. Para
šė ne tik redakcinį bet įdėjo 
Baltic American draugijos pir
mininko Adv. Briedžio nuosai
kiai ir rimtai parašytą laišką. 
Mes Amerikonuose turim nuo
širdžių draugų, nežiūrint mū
sų nepaslankumo juos pažinti, 
ir jų ratelius didinti. 

• 
SAVO KNYGOJE, The New 

Europe, Bernard Newman, ma
tyti, yra Lietuvos draugas, nes 
sako: "Nežiūrint sunkenybių, 
trys Pabaltijo valstybės parū
pino savo gyventojams gana 
#ukštą gerovės ir laimės laip
snį. Jos negrąsė niekam ir te
norėjo ramiai sau gyventi" 
lie idealai yra tikri musų tau 
tos, ir Latvių bei Estų idealai. 
Ar pokarinis pasaulis duos pro 
gos trims Pabaltijo valstybėms 
Vėl juos įgyvendinti? 

LIETUVIŠKŲ VALSTIJŲ LIETUVIAI, 
Į WASHINGTONA LAPKRIČIO 16r17 

Prezidento Trumano kalba, pasakyta Spalių 27 d., 
New Yorke, nors pilna didelių pareiškimų, mažos reikš
mės turi įvykdyme principų už kuriuos Amerika karia
vo ir gyvastis aukojo: Mažų tautų, kurios pavergtos 
bolševikų įsiveržimais, padėtis pasilieka ta pati kokia 
buvo. ^ Nors prezidentas iškilmingai'pasakė: "Mes atsi
sakysime pripažinti bent kokią valdžią kuri primesta 
kuriai nors šaliai svetimos jiegos". tačiau tuo pat pažy
mėjo kad "nekuriais, atvejais gal nebus galima išvengti 
tokių valdžių primetimo'7. 

Kadangi tokios valdžios primestos daugiui mažų i£ 
didesnių šalių, ir kadangi Lietuva tebėra po bolševiku 
primesta valdžia, o Prez. Truman visai nepasisako ką 
jis mano ir kada daryti baigimui Europoje karo stovio, 
priverčiant bolševikų armijas ir primestas valdžias pa
šalinti iš buvusių savistovių valstybių. 

Lietuvos padėtis, matome, lieka ta pati po senovei, 
ir kadangi bolševikai gali ramai tęsti musų žmonių nai
kinimą, žudymą, kankinimą ir ištrėuųz*)^Jiems visai ne
reikalingas Amerikos pripažinimas. Juo mažiau pripa
žinimų tuo mažiau kišimusi į tų šalių reikalus, ir tuo 
bolševikams lengviau varyti savo pražūtingą darbą. 

Kadangi šiomis dienomis Prez. Truman vėl padaro 
Stalinui naujų nuolaidų, tuo labiau įrodydamas jog ne
darus nieko jų kiršinimui, Lietuva tuomi patikrinama 
bolševikų teroristiniam sauvaliavimui. 

Bet ne visa Amerika • tam pritaria, yra žmonių ir 
yra ištaigų kurios gali kelti balsą reikalaujantį eiti i 
rimtą taikos nustatymą. 

Todėl tai Amerikos Lietuvių Misija pasiryžo vykti 
į Washingtona, eiti į Kongreso narius ragintfjuos žiū
rėti kad Amerikos įtaka butų naudojama kaip reikia, 
kad Amerikos principai butų išsaugoti, kad duotas žo-
dis atstatyti laisvas mažas valstybes butų išpildytas. 

Amerikos Lietuvių Misijos atstovai Lapkričio 16 d. 
eis tiesiog į savo valstijų Kongreso narius prašyti Lie
tuvos teisių apgynimo ir sugrąžinimo legališkos tarptau
tinės padėties kokia po karo turi vėl veikti. 

Visų jusų parama — važiavimas pas savo kongres-
manus, siuntimas aukų Misijai — yra labai reikalinga. 
Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, 
Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Ma?, 
ryland, Delaware, West Virginia, Ohio, Indiana, Michi
gan, Illinois, Wisconsin, Nebraska ir kitų valstijų Lie
tuviai, važiuokit į Washingtoną pas savo Kongresma-
nus prašyti Lietuvai užtarimo! 

Ne kur kitur kaip tik Washin^tone galime tikėtis 
buti išgirsti — ir todėl visų valstijų Lietuviai darykit 
savo misiją j Kongresą! 

MM. 

Venezuelos nauja valdžia 
gavo Suv. Valstijų pripa
žinimą. Ji tik ką įsisteigė 
po perversmo. 

Brazilijoje armijos vadų 
sukilimu prašalintas prezi
dentas Getulio Vargas, ku
ris per 15 metų išbuvo val
džioje. Nauju prezidentu 
pastatytas Jose Linhares. 

NQRS spėliojimai ne visada 
jvyksta, bet kiekvienas Lietu
vis nedvejodamas duos tūks
tantį prie vieną kad Lietuva, 
Rusus iškrausčius, pati viena, 
be "penkmečių, be proletaria
to diktatūros ir socialio inžinie-
riavimo" į penkis metus dau
giau padarytų pažangos savo 
kraštą atstatyti negu Maskva 
Ukrainoje, Baltgudijoje ar ki
tuose savo kraštuose. Bent 
Lietuvis sutiktų eiti į lažybas 
tokiomis sąlygomis su Stali
nu, ar jo ambasadorium Gro: 

my ko, bent kada. 

VOKIETIJOJ BRUZ
DĖJIMAS KYLA 

Gen. Eisenhower prane
ša apie apsireiškiantį pavo
jingą neramumą tarp Vo
kiečių. Sako, Vokiečių jau
nimas ir gryžę kariai daro 
užpuolimus okupantų kar
eivių. Pasirodė plakatai su 
persergėjimais 'neištikimų' 
Vokietaičių, kad jos nesu-
sidėtų su Amerikiečiais. 

Stoka maisto ir kiti tru
kumai priveda prie plėši
kavimų, galvijų vagysčių ir 
net žudysčių. 

Išbombarduotos Japonijos sostinės Tokyo vaizdas — mažai kas likę sveika dideliame plote. 

KEISTAS BYRNES 
PAREIŠKIMAS 

. Spalių 31, Valstybės Se
kretorius Byrnes, kalbėda
mas New Yorke pareiškė 
jog Amerika supranta So
vietų norą ir reikalą turėti 
savo įtaką rytinėje ir cen-
tralinėje Europoje,. bet sa
ko nepritaria varu verti
mui sovietų sistemos bent 
kurioje šalyje. Prie to pa
reiškė persergėjimą Rusi
jai nekišti nagų į ~ Ameri-
kas. 

Kadangi Sovietai jau tu
ri savo įtaką rytų ir cen-
tralinėje Europoje daugiau 
negu jiems Byrnes paveli
ja, ir kadangi komunizmas 
Pietų ir Šiaurės Amerikoje 
platinamas visu smarkumu 
visomis pusėmis, tokia val
stybės sekretoriaus kalba 
neturi jokios vertės. 

Netrukus Stalinas ir Mo
lotovas pradės sakyti Ame
rikai ką čia turi daryti. 

TARSIS ATOMO J1E-
GO KLAUSIMU 

Britų premjeras Attlee 
atvyks į Ameriką tartis su 
Prez. Trumanu ir Kanados 
premjeru Mackenzie ato
minės jiegos klausimu. Tai 
nebus klausimas atominės 

GEN. MARSHALL 
VĖL PERSERGSTI 

Gen. Marshall, Armijos 
Generalinio Štabo viršinin
kas, plačiai permatantis 
dalykus, persergsti Ameri
ką kad su atradimu atomi
nės bombos ji gali perdaug 
savim pasitikėti ir save už
migdyti' raminimais kad 
jau jokis pavojus jai ne
gresia, o tas gali reikšti ša*-
liai didelę tragediją. 

Jis apgailauja Amerikos 
žmonių pasvirimo prieš ka
rinį jaunimo lavinimą ir 
atsisakymą įuti pasiruo
šus. -

AMERIKOS GINKLAI 
PRIEŠ SILPNUOSIUS 

Tarp Prez. Trumano ir 
Stalino ėjo kokios tai slap
tos derybos, ir dabar paaiš-
ki kad Amerika ir Rusija 
baigia susitarti ant plano 
sulyg kurio susidarys ke
turių valstybių taryba Ja
ponijos valdymui. Genero
las MacArthur esąs busiąs 
paliktas vyriausiu autori
tetu. 

Tiek atsiekęs, Stalinas iš-
ras priekabę prašalinti ir 
MacArthurą. Prezidentas 
gi savo slaptomis derybo
mis su Stalinu įsivels taip 

bombos paslapties išdavi- kaip įsivėlė Rooseveltaš. 
mo Rusijai, nes yra nusi- — 
statyta tą paslaptį laikyti 
tik "šių trijų valstybių ži
nioje. 

Be abejo bus aptarta ir 
kiti svarbus reikalia, 

JAPONIJĄ norima visai 
perdirbti į kitokią. Japo
nų tauta, susidedanti iš 70 
milijonų žmonių, turi buti 
perkeista arba perauklėta 
kitaip, sako Adm. Gatch, o 
ne tai Amerikiečiai su Ja
ponais viename pasaulyje 
n^išsiteks. 

. AMERIKOS visuomenė, 
kaip parodo bandomi bal
savimai, yra dideliu nuo* 
šimčiu nusistatę prieš davi
mą Rusijai norimų 6 bilijo
nų dolarių paskolos. 

Panašiu budu pasireiškė 
priešinga ir davimui pasko
los Britams. 

NELEIDŽIA surasti lavo
nus. Bolševikų valdytojai 
Jugostevijoje Tito atsisa
kė leisti Amerikos karinei 
kapų registravimo komisi
jai įvažiuoti į Jugoslaviją 
sužiurėti ir surinkti lavo* 
nus daugiau negu 2,000 A* 
merikos lakūnų, kurie žu
vo ten skraidant į atakus 
seniau Vokiečių valdomų 
j^lkapi.ealife^ 

Amerikos karo lakūnai 
vėl darys antrą pasikėsini
mą atskristi be sustojimo 
iš Japonijos į Washington^. 
Prieš kelias savaites atskri
do tik iki Chicagos. 

RUSIJA PRIIMAMA 
l JOPONIJOS KON

TROLIAVIMĄ 

Amerikos pridovanotų ir 
suvežtų karo ginklų ir vi
sokių reikmenų užteko są
jungininkams ne tik prie
šus nugalėti, bet dabar jų 
pakankamai turi 
žiauriems tikslams. 

Rusija turi ginklų ir ka
ro trokų gana išgabenimui 
Lietuvos ir kitų šalių žmo
nių į Sibirą. 

Britai ir Holandai turi 
tų ginklų ir padargų mal
šinimui sukilimu Pacifiko 
salose. 

Viskas ko Amerika pra
šo Britų, Rusų ir Holandų 
tai kad nutrintų nuo tų pa
būklų Amerikoniškus užra
šus, nes žmonės mato kaip 
"Made ir USA" padariniais 
st iprie j i silpnuosius naiki
na ir žudo. 

D A R B A I  
Prez. Truman sakė savo 

kalbą per radio Spalių 30, 
darbo santikių reikale. Jis 
paliko padėtį neišspręstą, 
nes darbininkams priminė 
kad jie negali tikėtis dabar 
parsinešti tiek algų kiek 
parsinešdavo karo * metu, 
persergėjo kad nedarytų 
perdidelių reikalavimų sa
vo darbdaviams, tačiau pa
žymėjo kad industrija ben
drai gali pakelti darbinin
kams mokestis iš savo pel
nų. 

Kongrese, prezidentas 
daro spaudimą kad butų 
priimta bedarbių atlygini
mo biliai pirm negu Kon
gresas padarys pertrauką. 

The Republic Steel Corp. 
praneša kad ji atmetė CIO 
plieno darbininkų unijos 
reikalavimą pakelti po $2 
dienai mokesties . Tai fir
mai dirba apie 60,000 dar
bininkų. Kompanija sako 
tas sudarytų 30 milijonų 
dolarių daugiau išmokėji
mų, o to , negalima padary-

fjti jeigu nebus galima pa
kelti plieno kainas. 

SOVIETŲ delegacija iš
sitraukė iš Quebeko maisto 
konferencijos, kur svarsto
ma aprūpinimas pasaulio 
maistu, kad žmonės nemir
tų badu. Bolševikų atsto
vai ir ten pakėlė savo keis
tą reikalavimą — kad kon
ferencijoje butų leista at
stovai ir bolševikų kontro
liuojamos Pasaulinės Ama
tų Unijos Federacijos, ku
ri nieko bendro neturi su 
maisto klausimu. 

Vokiečiai šio karo metu 
sakoma pavogė, išvežė ir 
sutarpino 40,000 bažnyčių 
varpų okupuotose šalyse. 

Karo veteranų adminis
tracija skelbia kad Spalių 
mėnesį radosi suvirs 110,-
000 veteranų neturinčių 
darbo. 

Valdžia šelpia veteranus 
teikdama po $20 savaitinio 
atlyginimo iki jie pradeda 
gauti darbus. 

£an Francisco, Calif. — 
AFL ir CIO mašinistams 
šioje srityje pradėjus strei
ką išreikalavimui pakėlimo 
30 nuoš. algų, apie 50,000 
darbininkų turėjo likti be 
darbų. 

Mašinistai reikalauja po 
$1.65 į valandą. 

PASKIRKIT PORA DIENŲ LIETUVOS 
REIKALAMS 

Siųskit Savo Aukas Skubiai Misijos Antrašu 
Amerikos Lietuvių Misijos posėdžiai ir Kongresinė Vaka

rienė įvyks Hotel Statler. Vakarienė bus "Presidential Ball
room". Amerikos Lietuvių Misijos adresas: * 

American Lithuanian Mission 
Hotel Statler Washington, D. C. 

Hoteliais rūpinkitės patys, darykit rezervacijas anksti, vi©* 
name iš šių viešbučių, Statler kaimynystėje: 
• Hotel Hamilton Hotel Ambassador 

Paik Lane Hotel Hotel Roosevelt 
arba kituose jums 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. 

- k -

. .New Yorke išėjo į strei
ką pasažierinių oro linijų 
žemės darbininkai ir lėk
tuvų mechanikai. Streikas 
tuoj pradėjo plisti, palietė 
ir Detroito oro linijų sto
ties darbininkus. Sutruk
dyta lėktuvų išskridimai. 

Lewiston, Me. — Audi-
nyčių CIO noriai nutarė iš
eiti į streiką šią savaitę, 
jei nebus pakelta mokestys. 

Japonijoje milijonai gy
ventojų turės badauti šią 
žiemą jeigu nebus suteikia
ma išlaukinė pašalpa. 

Prašoma UNRRA teikti 
pašalpą. 

turi 270,000 kareivių gata-
(Treeiokaa pageflber i* hotelių reikalu, kurie į jį kreipsią) [vų mušiui. 

KINIJOJE PLINTA 
KARAS 

Kokį laiką pabuvę ramus 
po susitarimų, Kinijos ko
munistai pradėjo išnaujo 
kariauti ir užgrobinėti Ki
nijos miestus. Vienoje vie
toje net apsupo 2,000 Ame
rikos marinų, kurie Kini
joje randasi. 

Pilietinį karą komunistai 
išplėtė 11 provincijų. Jie 



EEINNSYLVANIJOJE 
PHfLADELPHIJOS ' PITTSBURGH 
» PASTABOS 

S^ALltr 25, Wm. Paschall-
Poškos salėje, 718 Callowhill 
st., atsibuvo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos susirinkimas. Susi
rinkimo tikslas buvo remti vi
somis išgalėmis Antrą Ameri
kos Lietuvių Misiją Washing-
tone, Lapkričio 16 ir 17, kaip 
paskelbta Vykdomojo Komite
to. 

Kaip Adv. (Mis, Kumskis ir 
kiti Chicagoje; Inž. žiuris, Dir
vos redaktorius Karpius ir Ju
lius Smetona Clevelande, taip 
Wm. Paschall-Poška Philadel-
phijoje visomis išgalėmis vei
kia čia gimusių Lietuvių tar
pe. Pastabų rašytojui teko da
lyvauti susirinkime ir ypatin 
gai išgirsti Wm. Paschall sta- litikierius, bet jis šiaip sako 

MAYORO RINKIMAI 
Pittsburgho ilgametis mayo-

ras Scully, po devynių metų 
tarnybos tose pareigose, dau
giau , nekandidatuoja. Tai re
tas atsitikimas kad politikie
rius neišmestas iš vietos pats 
sutinka nekandidatuoti dau
giau. Savo darbų atžymėjimui 
jis pats savo kaštais išleido 
knygą, kurioje aprašo kaip jis 
vadovavo Pittsburghą per sa
vo tarnybos terminą. 

Lapkričio 6 d. bus miesto 
may oro rinkimai, ir balsuoto
jams teks pasirinkti vieną iš 
dviejų kandidatų. Kaip jie ge
ri ir tinkami galima spręsti, iš 
to kad dienraštis Pittsburgh 
Press nei vieno jų neužgiria. 

Kandidatai yra David Law
rence, kuris sakoma yra perdi-
delis politikierius; antras, Ro
bert N. Waddell mažesnis po-

Detroitr Mich^ Naujienos 

PAREIŠKIMAS 

tų ir reikšmingą susirinkusiems 
pareiškimą: 

"Mes gerbiam senesnių Lie
tuvių darbus Lietuvos vadavi
me ir juos giliai vertiname. 
Bet mes, Amerikoje gimę Lie
tuviai negalime sekti jų pėdo
mis ir toleruoti jų ginčus ir' 
kivirčius, kurie nei Amerikos 
politikai nei Lietuvos vadavi
mui nėra tinkami ir priimtini. 
Mes jaunesnės kartos žmonės 
nesigiliname i praeities musų 
tėvu seniau atvežtus nesusi
pratimus, kurie iki šiam laikui 
yra vedami. Mes turime ir pri
silaikome musų Amerikos kraš
to darbų tvarką, o prie to, bū
dami Amerikiečiai, mes dirbsi
me Amerikoniškai ir musų tė
vų kraštui, Lietuvai. Jųs ku
rie čia susirinkote, nemanykit 
kad mes, jaunesnėji karta, im
simės tų budų ir eisime tais 
keliais kuriais jųs ėjote. Ne, 
mes eisime Amerikonizmo ke
liais, ir aš užtikrinu kad musų 
pasiryžimai ir metodai už Lie
tuvos atvadavimą bus daug 
reikšmingesni. Jus dirbkite 
kaip žinote ir išmanote savais 
budais, mes gi savais darbuo
simės." 

Dalyvavusieji nieko negalėjo 
priešingo į Šį pareiškimą J5asa-
kyti;'vi$i suprato jo tvirtai pa>-> 
reikštą Amerikoniško nusista
tymą ir ryžtumą dirbti Lietu
vos vadavimui. Reikia pami
nėti kad susirinkime dalyvavo 
trys Lietuviai jaunuoliai: Vla
das Vaitkus, nesenai pribuvęs 
iš Lietuvos; Jonas Klevas Jr., 
ir Žėkas, abu tik ką paliuosuo-
ti iš kariuomenės. Klevas tar
navęs Vokietijoje, Žėkas Pie
tų Amerikoje. Wm. Paschall 
visus tris juos iššaukė papa
sakoti savo patylimus gyve
nant užsienyje. Ir jie papasa
kojo Ak, jų pergyventi 
patyrimai .visiems Lietuviams 
butu žingeidus išgirsti; man 

nėra visai tinkamas. 

WATER BURY, CT. 

NUOŠIRDI PADĖKA Už 
PAGALBĄ 

Spalių 14, pp. Albino Kuš
lių ūkyje Watertown, Conn., 
i vyko šeimyniškas vakarėlis 
pavaišinimui ir padėkojimui 
reugejams ir darbininkams ir-
visiems kurie pasidarbavo su
rengime pasekmingo Lietuvių 
Vaizbos Buto ir LVS skyriaus 
pikniko Rugsėjo 16 d. 

Visi dalyvavusieji šiose vai
šėse buvo gerame upe ir pasi
ryžę kuodaugiausia pasidar
buoti Lietuvos laisvės gynimo 
reikalais, nekreipiant dėmesio 
Į tuos kurie vienokiu ar kito
kiu budu bando kam nors pa
kenkti. 

Malonu pastebėti kad virš-
minėtose organizacijose tokių 
egoistų nesiranda, todėl jos vi
suomet turi geras pasekmes. 

Pagelbėjo ši vakarėli suren
gti pp. Petras Steponavičiai, 
Francis Leadeka, Stephen Geo-
n«iitis, Charles Dapkus, ponia 
Stanley Jaselunas. Kiti daly
viai: pp. Joseph Liūnai, pp-
Leon Pranskiečiai, pp. Stanley 
Jaseliunai, pp. George Adams, 
pp. Stanley Sonkai. pp. Antho
ny Daugskurdžiai, Dr. ir poni 
William Bulericli, Julius Vil-
čiauskas, Michael Bogušas, Jo
nas Kairis, Beny šilkauskas, 
Edward Kuslis, Joseph Mikė
nas, Julia Prasauskas, Patricia 
Pra'sauskas, Alvira Kušlių Lil
lian Kuslis, Stella Romanaus-
kas, Mary Krugelis, Anna Sa
bas, Pr. Petras Vileišis, Dr. ir 
poni M. J. Colney. 

Greta visų kitų gražių bei 

Platinami gandai, kad Ame
rikos Lietuvių Misija 'buk re
mianti "Bepartyvį SLA sleitą" 
kandidatų į SLA Pildomąją 
Tarybą. Tokie gandai neati
tinka tikrenybei, nes Amerikos 
Lietuvių Misija niekados ne
nutarė remti bent kokį SLA 
kandidatų sąrašą, ir niekas ne
turi jokios teisės Amerikos Lie
tuvių Misijos vardu raginti 
SLA narius balsuoti ųž bi kokį 
kandidatų sąrašą. 

Amerikos Lietuviip Misijos 
darbas liečia išimtinai Lietu
vos Laisvės bylą ir tiktai , tuo 
darbu Amerikos Lietuvių Mi
sija rūpinasi. 

Amerikos Lietuvių Misijos 
Valdyba, 

Adv. Antanas Olis, Pirm. 

dut:u ziiigtjiuųts — nuoširdžių įssireiskimų, svet>s 
nėra galimybes ir stoka vietos j Dr. P. Vileisis stai kaip įssi-
čia juos atpasakoti. Visi šie reiškė: "Vardan musų nelai-
jaunuoliai mano vykti | Wa-
shingtoną Lapk. 16-17. 

mingos tėvynės Lietuvos, bu
tų labai pageidaujama kad 

. mes paliktume visus ginčus oei 
SUSIRINKIME nutarta REM-1 nesusipratimus j šalį ir kaup-

Tl Antrą, Amerikos Lietuvių^ tumes prie broliškesnes vieny-
Misiją Washington. Tam tik- j bes nors dabartiniu laiku, ka-
slui nutarta šaukti vietos Lie- į da musų tėvynė randasi mirti-
tuvių susirinkimas Lapkričio noje padėtyje.' 

20,000 SVARŲ RU
PŲ NORVEGIJON 

IR ŠVEDilON 

BALF praneša kad šiomis 
dienomis išsiuntė 20,000 svarų 
rubų ir avalų Lietuviams ka
ro pabėgėliams dabar 'gyvenan
tiems Švedijoje ir Norvegijoje. 
Laivas Mangarella išplaukė iš 
New Yorko į Švediją su BALF 
siuntiniais. 

šie rūbai ir avalai yra dalis 
pastarame vajuje surinktų, ir 
yra penktas BALF pasiuntimas 
fubu savo veikimo laikotarpiu. 

Amsterdam,  N.  Y.  

4 d., Lietuvių Muzikalėje sa
lėje, nuo 2 vai. po pietų. Jei 
tą dieną butų negalima, tai su 

Kiti kalbėtojai irgi panašiai 
išsireiškė. Taipgi visi pasiža
dėjo pilnai paremti LVS paren-

sirinkimas bus šaukiamas I.ap-! gimą, šposų, dainų ir prakalbų 
kričio 11. ! vakarą, Lapkričio 4 d., siue.ie 

Lietuvių iš Philadelphijos i 48 Green st. Programą i»pil 
Washingtona manoma nuvyks 
apie 50, taip bent pareiškė LVS 
7-to skyriaus rašt. K. žemai
tis. 

Šaukiamas ALT kongresas 
Chicagoje taipgi buvo palytė
tas, bet susirinkimas palinkėjo 
jam geriausių pasekmių, ka
dangi kongresas +aipgi veikia 
Lietuvos vadavimo reikalais; 
tik pareikšta apgailavimų kad 
negalima buvo veiklos suderin
ti ir dirbti išvien. 

TAIGI, nors Philadelphijos 
tautinės srovės veikėjai buvo 
aptylę, laukdami ALM ir ALI j Vakarinėse valstijoae 4|trei-
susitarimo rezultatų, bet , kuoja. jau tūlas laikas 6t>,C00 
aiškėjus kad iš _ tų pastangi? j medžio apdirbėjų. Apskaičiuo-
nieko neišeina, ėmėsi savitai Ua ^ac| jįe tuo gaišavimu kas-
rimto darbo. Dabar nieko ne- j cli^rfi sutrukdo pagaminimą len-

dvs Mr. & Mrs. Daley (Deltu
vai), sesutės "Toni ir Rose" 
in Magical Art. Kalbas J. V. 
Valickas iš Newark, N. J., bus 
ir kitų pamarginimų. 

Programas prasidės 2 vai. 
po pietų. Turėsit progč] pama
tyti toki programą kokio dar 
Waterl:urvie niekuomet nebu
vo. Dr. M. J. Colney. 

DINGSTA PO 2,000 NA
MŲ KASDIEN 

liko daryti kaip tik palinkėti 
abiem suvažiavimam geęįausių 
pasekmių. 

Lietuvos nepriklausomy b ė s 
likiįias paaiškėjo Amerikos di-
džicjjoj spaudoj labai ryškiai. 

tų ir kito medžio kiek ima pa
statyti 2,(100 namų. Ir tai to
ki nuostoliai darosi kiekvieną 
dieną. Todėl namų statyba vi
soje šalyje sutruks iv medžio 

rižiqjo.i spaudo.] labai ryškiai, industrija negalės praplisti po 
Todėl, Amerikos Lietuviai, kurįkar() kaip tįj^įsi. 
jųs negyventumet, rengkitės 

dalyvauti Antroje Amerikos 
Lietuviu Misijoje Lapkričio 16 
ir 17. Washingtone. Kurie ne-
gaiesit dalyvauti siųskit Misi
jai pinigiškas aukas: Lithua
nian Mission. H*oteL Statler, 

D. C. 
Z. Jankauskas. 

t 

• ŠALČIAUSIA vieta šiau
rės Amerikoje manoma yra 
ar+i Fort Good Hope, prie upės 
Mackenzie, Kanadoje. Ten vi
dutinė temperatūra yra 79 lai
psnių žemiau zero. 

LA ui v J d-.. 

VAŽIUOS ! WĄSHINGTONĄ 
Amsterdamo Lietuvių Komi

tetas susirinkime Spalių 21 d. 
nutarė siųsti fletegatą, Juozą 
Olšauską, į Misiją Washingto
ne, ir paskyrė auką $50. 

Taipgi St. Saidas, vienas žy
miausių musų biznierių, kuris 
per šį karą išpirko karo pasko
los bonų už virš $20,000, va
žiuos su savo šeima. 

Kareivis nesenai paliuosuo-
tas iš kariuomenės ir buvęs su
žeistas, Adv. William P. Chris
tian (Kristinaitis) taip pat 
pasiryžo važiuoti. Kiti sugry-
žę kareiviai ir nekurie veikė
jai taipgi organizuojasi va
žiuoti į Washington^ Lapkri
čio 16-17. 

Prijaučiantieji Lietuvos lai
svei bet patys negalintieji va
žiuoti geros valios Lietuviai 
per savo delegatus įduos aukas 
padengimui tų milžiniškų iš
laidų kokios susidarys Antros 
Misijos pravedime. 

TROKŠTA BENDRUMO 
Gal niekur Lietin iai taip ne

pageidauja bendro veikimo Lie
tuvos reikalais kaip musų ko
lonijoje. Taipgi diduma sąmo
ningesnių Lietuvių permato ku
rios grupės linkę prie bendro 
veikimo ir kurios ne. 

Plačioji Amerikos Lietuvių 
visuomenė manau patėmijo kad 
Amsterdam iečiai nuo 1940 me
tų daugiau linkę dirbti su Lie
tuvos pareigūnais ir su tomis 
grupėmis kurios nuoširdžiai 

j atsidavę tautos reikalams, tik 
anaiptol ne su "bendrafronti-
ninkais" bei jų lyderiu, kurio 
obalsis buvo "Lietuvai nei cen
to". 

Dabartiniu laiku taip rei
kiant vieningos veiklos Lietu
vių tarpe, bent Lietuviui tė-
m i j ant bešališkai aišku kad 
LVS ir ALM vedai nori glau
džios vienybės su ALT, bet 
šių "trys didieji", o ypatingai 
jų diktatorius, labiausia neno
ri vieningumo, nežiūrint ką sa
vo laikraštyje jie rašytų. 

Rochester, N. Y., ALT sky
rius per A. Žeimį pareiškė kad 
jie nori pilnoje žodžio prasmė
je visuotino Lietuvių seimo. 

Taipgi viešame laiške Kun. 
J. Bakšys ALT pareiškė kad 
tik visuotinas kongresas rei
kalingas ir tikra vienybė bei 
vienas fondas. 

Anot musų Kun. J. Raštučio 
tik taip ir turi buti — ir kon
gresas turi įvykti Washingto
ne, o ne Chicagoje. 

Anot musų J. Olšausko, Kun. 
J. Bakšys turi a. a. Kun. Tu
mo budą ir - mintis link Lietu
vos geroves. P. L. 

SVEČIAS . ^ 
Detroite lankėsi svečias, ke

liaujantis Vienybės redaktorius 
žurnalistas VI. Barčiauskas. 

VI. Barčiauskas nelabai se
nai atvykęs iš Lietuvos, kur 
buvo žurnalistu ir čia tarnavo 
Dėdės Samo kariuomenėje. Jis 
dabar paliuosuotas iš karo tar
nybos ir dirba su Vienybe. 

Svečio tikslas susipažinti su 
Detroito Lietuvių judėjimu ir 
kulturiniu veikimu. Be to ir 
laikraščio Vienybės reikalais. 

Svečio tipiškas Lietuviškas 
ludas ir nuoširdumas mus pa
stiprino Lietuvybės dvasioje. 

KAREIVIŲ RČMĖJŲ 
AUKOS 

Kareivių Rėmėjų draugijos 
rengtame Victory Rally Spalių 
21, aukojo šiaip: . 
Juozas Ambrose 
Paulius Michaels 
Petras Grybas 
William Mara^as 
Julia Nakas 
Ii. Kapturauskfts 
Juozas DaVton 
Frank Klimauskas 
Dr. J. J. Sims 
Jonas Bartąšius 
Vincas Zimneckas 
Jonas Valiukas . . 
Juozas šnirąs • 
Stephania Hfcuvan 
p. Hill 
Antanas Ramutis 
Su narių mokestinalfl viso su
rinkta $506.10 

Rengimo komisija: St. Dou-
van, O. Kratavičiene, B. Wallis 
ir J. Ambrose dėkoja visiems 
už atsilankymą ir aukas. 

VILTIS 
Prezidento Trumano kalba, 

pasakyta Spalių 27 New Yor-
ke, duoda mums naujų vilčių 
del tėvynės Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atgavimo. 

Jo kalba pastiprinti, visi 
Amerikos Lietuviai stokime į 
darbą — senosios tėvynės va
davimo darbą. Kas važiuoja 
į Chicagos kongresą tegul va
žiuoja; kas vyksta į Washing-
tono Misiją, lai ten vyksta. Tik 
važiuokime, lyskime, prašyki
me. Darykim fefei dabar, neati
dėliodami ir darbą kitiems ne-
nustumdami. Rep. 

$100.00 
100.00 

50.00 
50.00 
45.00 
10.00 
10.00 

$.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
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M I R I M A I  
' MfRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

•|žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

VICTORY PASKOLA 

Spalių 29 prasidėjo Detroite 
aštunta ir paskutinė Victory 
Loan — Pergalės Paskola, ku
ri tęsis iki Gruodžio 8 d. 

Šiuo atveju nustatyta sukel
ti 11 bilijonų dolarių, 3 bilijo
nai mažiau negu pereitoje pa
skoloje. 

Michigan valstijai šios pa
skolos kvota yra $329X00,000. 
.Darbininkams žmonėms ir pri
vatiniams pirkėjams iš tos kvo
tos nustatyta išpirkti E bonu 
už §48,371,000. 

šios paskolos pinigai reika
lingi baigti atmokėti kompani
joms už jų karo metu padirb
tus užsakymus, nes <įar ne vi
sos kompanijos gavo atlygini
mus. 

Amerikoje karas nebus už
baigtas iki nebus sugrąžintas 
paskutihis kareivis iš karo lau
kų, ir nebus užbaigtas kol bus 
sužeistų ir sergančių kareivių 
ligoninėse. Tam reikalinga pi
nigai. 

Detroito Lietuviai gerai pa
sidarbavo karo bonų pardavi
me pereitose paskolose, nepa
mirškite pasirodyti ir Victory 
Loan vajuje. V. M. 

Rekrutavimo Vadas 

f - J '  
h , n f " >1 

Brig. Gen. Harold H- Gilbert 
paskirtas direktorium Amerikos 
kariuomenės rekrutavimui. Jei 
nebus pravesta priverstinas visų 
jaunų vyrų ėmimas metui lai
ko tarnybai tai Amerikos armi
ja bus palaikoma iįuosuor^ų X'&> 

krutavimo budu. ' v; * 
' • • 

Paul V. McNutt, parodomas 
laike prisaikdinimo Filipinų salų 
komisijonierium, kurią vietą jis 
turėjo prieš Japonų užpuolimą. 
Dabar jis vėl paskirtas Ameri
kos atstovu Filipinuose. 

BALTIMORE, MD. 
VISOKIOS ŽINUTĖS ;• 

įžymaus vietos veikėjo ir 
sumanaus biznierio Juozo Gu
tausko, 4307 Furlev ave., žmo
na, Adelė, buvo sunkiai susir
gus, kur jai buvo padaryta di
delė vidurių operacija. Lai
mingai atlaikius sunkią opera
ciją p. Gutauskienė po dviejų 
savaičių gryžo į namus, dabar 
ligonę prižiūri Dr. J. Laukai
tis ir p. Paežerienė. Linkiu p. 
Gutauskienei greitai pasveikti 
kad Lapkričio 16 ir 17 vėl ga
lėtume kartu dalyvauti Lietu
vių Misijoje Washingtone. * 

Spalių 17, Vytautas Jaras 
su žmona apleido Baltimorę ir 
išvyko į Los Angeles, Calif., 
apsigyventi. Kelionę atliko au
tomobiliu, kuri ėmė apie 10 
dienų. Važiavo # per New Or
leans, kurį apžiurėjo ir ya£o 
kad yra gražus miestas. 

Marylando komunistai palin
do po CIO kauke, užsibrėžė, 
kaip jie sako, "išnaikinti ne
pakenčiamus ir diskriminuo
jančius įstatymus". 

Pirmas tų gaivalų šuv.is bus 
nukreiptas į Lyric Teatrą, ku
riame atsibuna garsiausių pa
saulyje artistų koncertai ir ku
rio durys yra uždarytos komu
nistams ir negrams. Antras 
tų gaivalų šūvis taikomas į In
dependent Bus Line, kuri ne
priima negrų šoferių. Gatve-
karių kompanija taip pat ne
priima negrų nei motormanų 
nei konduktorių, tačiau apie 
šią kompaniją komunistėliai 
dar nekalba, gal but^ nujaučia 
kad bus perkietas riešutas per
kąsti. Aišku kad Lietuviškai 
kalbanti Stalincai nelabai prie
lankiai žiuri ir į Lietuvių sa
lę. Vienas iš tų raudonųjų 
gaivalų štai kaip savo spaudo
je rašo: 

"Kas liečia Lietuvius katali
kus tai reikia pasakyti kad 
'Jimcrowizmas' neturi šaknų, 
nes i Lietuviu bažnyčia eina vi-
soki žmonės, balti, juodi, ir gel
toni. Ten visiems durys atda
ros. Bet gelbėk Dieve, nepasi
rodyk negras į Lietuvių svetai
nę! Jeigu ten per klaidą neg
ras užeitų tai Lietuviški kry
žiokai bėgtų j ieškoti policijos 
kad ji gelbėtų svetainę!" 

Taip kalba tie gaivalai apie 
Lietuvių salę, kurioje ir jie 
patys turi šiltą prieglaudą. Ta
čiau tas peekelis per savo rau
donus akinius nemato kad Lie
tuvių salėje yra keturi negrai 
patarnautojai, o yienas jų jau 
24 metai kaip dirba Lietuvių 
salėje ir dar niekas ne j ieškojo 
policijos kad juos prašalintų. 

Lietuviški komunistai ant 
tiek įsidrąsino kad jau ir Ame
rikos prezidentienei bando dik
tuoti kur ji gali eiti o kur ne. 
Jie giriasi kad tula jų draugė 
Petrikienė parašius pohiai Tru
man laišką pabardama kam ji 
dalyvavo Daughters of Ameri
can Revolution surengtame pri
ėmime, ir reikalavo kad yji dau
giau to nedarytų..,.. , 
** : ;"7JR# P- Jaras. 

MIRt 14,600 IšEk 
WŲ LIETUVIŲ 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių vardais, mirusių 
išeivių Lietuvių skaičius pasie
kė 14,700," nuo Vasario mėn. 
1937 metų, kada čia pradėta 
mirusių vardai talpinti. 

MALAŠKEVIČIENĖ Malvina 
(Tautvaišaitė), 62 m., mirė 
Spalių 11, Chicago j. (Šiaulių 
ap. Žagarės par.) Amerikoje 
išgyveno 45 metus. 

AREšIUNAS Jurgis, 65 metų, 
mirė Spalių 14, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

ANDRIUKAITIS Augustina s, 
54 m., mirė Spalių 12, Chica
go j. (šakių ap. Kidulių vai. 
Bumkių k.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. v 

KLIMAS Antanas, 79 m., mi* 
re Spalių m., Kenosha, Wis. 

ČIGINSKAS Juozas, mirė Spa
lių m., Mahanoy City, Pa. 

MARGEVIČIUS Antanas, mirė 
Spalių m., Shenandoah, Pa. 

BERNOTIENĖ Anelė (švegž-
daitė), pusamžė, mirė Spalių 
15, Chicagoj. (Švenčionių ap. 
Žarėnų par. Rešketėnų km.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

JURGAITIENĖ Julijona, pus
amžė, mirė Spalių 14, Chica
goj. (Gimus Rygoje, Latvi
joj). Amerikoj išgyveno 40 
metų. 

GLIOZER1Š Leonas, pusamžis, 
mirė Spalių 14, Chicagoje. 
(Kretingos ap. Tarbenių p. 
Tescių k.) 

KASPUTIENĖ Kazė (Martin-
kaitė), pusamžė, mirė Spalių 
14, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Skaudvilės p. Puželių km.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

ČINIKIENĖ Barbora, mirė Sp. 
mėn., New Yorke. 

MIKŠYS Vladas, mirė Spalių 
4, Philadelphia, Pa. 

TARAILA Steponas, 65 metų, 
mirė Spalių 7, Philadelphijoj. 

BARTUŠEVIČIENĖ Elzbie t a , 
62 m., mirė Spaliu 7» Phila
delphijoj. 

STAČIOKAS Kazys, 60 metų, 
mirė Rugs. 10, Ashland, Pa. 
(Semeliškių k.) 

VASILIAUSKAS Stasys, 59 
m., mirė Rugs. 28, Norwood, 
Mass. (Panevėžio ap. Anta-
šavo par.) 

SPILLIENĖ Kastancija (Ced-
ronaitė), seno amž., mirė 14 
Spalių, Chicagoj. (Panevėžio 
ap. Pumpėnų p. Gegužinės 
k.) Amerikoj išgyveno 18 m. 

STROLIS Antanas, pusamžis, 
mirė Spalių 14, Chicagoje. 
(Utenos aps. Anykščių par. 
Elmininkų k.) Amerikoj iš
gyveno 35 m. 

BAGDONAS Jonas, „ pisamžis, 
mirė Spalių 16, Chicagoje. 
(Raseinių ap. Nemakščių p.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

LEV ANAS Pranas, 66 metų, 
mire Spalių 9, Pittsburgh, 

' Pa. 

PETRAITIS Juozas, mirę Sp. 
mėn., Shenandoah, Pa. 

Savickienė Domicėlė, miif 
Sp. 5, Grand Rapids, Mic|U 

LENKAUSKAS Valentas, pus
amžis, mirė Spalių 17, Chi
cagoj. (Šiaulių m.) 

MACEINIENĖ Marė, mirė Sp. 
10, Inkerman, Pa. 

SINKEVIČIENĖ Elena, mirė 
Spalių 14, Luzerne, Pa. 

PURVINIENĖ Viktorija, mirė 
Spalių 11, Breslau, Pa. 

GUN ČAUSKAS Martyną#, 60 
m., mirė Spalių 6, Harrison-
Kearny, N. J. 

JENELIUNIENĖ Katrė, mifė 
Spalių 2, New Britain, Conil. 
(Naujamiesčio p. Mflcioga-
lės k.) 

BALUTIS Juozas, 72 m., mirė 
Spalių 12, Cleveland, Ohio. 

NORBUTIENĖ Jieva (Lelad-
kvtė), 42 m., mirė Spalių 1®, 
Clevelande. (Ginwa Home
stead, Pa.) 

MARTINKIENĖ Morta (Mau-
rušaitė), pusamžė, mirė Sp. 
1, Chicagoj. (Suvalkų rėdi) 

NORKIENĖ Justina (Kasilatt* 
skaitė), pusamžė, mirė Spįk-
lių 1, Chicagoj. (Šiaulių af>. 
Zapelių k.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

RIMKAITĖ Juzė, 28 m., mirė 
Spalių 6, Chicagoj. (Gimus 
Dalton, 111.) 

ZAPKUS Petras, pusamžis, mi
rė Spalių 9, Chicagoj. (Grin
kiškio p. Vainuvkos vien.) 

SKRUZDŽIŲ MOSTIS 
CAPSICUM COMPOUND mostįs, 

arba skruzdžių mostis, labai genis 
vaistas nuo jsisenėjusio reumatiznįo, 
sausgėlos ir visokių kitų skausmų 
kune. Ji ištraukia rūgštis susirinku
sias kuno sąnariuose ir išvarinėja 
visokius skausmus i£ kuno. Ji yia 
sutaisyta iš daugybės visokių alie
jų, išsunktų iš įvairių gydomų žole
lių, randamų įvairiose pasaulio da
lyse. Ją reikia teptr iš lauko pusSs 
ant skaudamų vietų. 

Skruzdžių Mostis yra labai pla
čiai vartojama ne tik čia Ameriko
je bet ir kitose šalyse, nes kiekvie
nas kas ją pamėgina nuo reumatiz
mo ar kitokių kuno skausmų, aptu
ri palengvinimą ir įtaria ją varto
ti savo draucrams kenčiantiems taip 
kaip ir jie. Mes turim daugybę lai
škų nuo pasveikusių ligonių, kurie 
išreiškia širdingą džiaugsmą ir pa
dėką už vaistus. 

Artinantis žiemai ir šaltam, dr<$jĮ« 
nam orui, drauge su tuo ateina ir 
visokios negalės šitos rūšies. Jeigu 
kenti reumatizmo ar kitokius skau
smus pabandyk Skruzdžių Moties. 
Ji pagelbėjo kitiems, tikrai ragel-
bes ir jums. 

Kaine, dėžutei 7oe., Tūtelei 50c. 
Tūtelėse dukart smarkesnė negu de-
žutase. 

Pastaba: Su orderiu siuskit ir pi
nigus, kitain orderiu neirpildom. 

FRO R AL HERB CO. 
Box P05 Clinton, Ind. 

Žinok Amerikqt 
KONSTITUCIJA 

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio- Patarnavimas ir ilpįldy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeixiikai 

MONCRIEF FURNASAS 
GERIAUSIOS VERTYBĖS per Suvirs 50 

Kreipkitės i Savo MONCRIEF Pardavėją. 

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

Vytautas Markuzaa 
Dirvos Atstovas . . . 

Pręn 11 meratoms, S kelUimams 
3907 Lillibridge 

DETROIT 14, MlCtf. ' 

KAS platina 
platina apšvietę. 

m*-VISOKIA APDRAUDAS * 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tiltus Intprmycijas ir praktiškus patarimus reikale vy
kios Apdraudos (Insurance) visai dykąi. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus), 

-^r Apdraudos Agentūra.' 

P .  M  U  L 1 0  L I S  
Yfwiatiiie Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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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-

i  •  •  •  1  •  i  •  '  JI*  . !_*  1  Ot i  r**  m  Al f i tv i  o  n  

(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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ANTROS AMERIKOS LIETUVIŲ MISI
JOS REIKŠME 

Jis mute bolševikus save akimis 
JAU dvi savaitės beliko iki antrosios Amerikos Lietu-

** vių Misijos Washingtone, ir jos parengiamieji darbai 
jau beveik baigti. Eilė kongreso atstovų ir senatorių 
jau yra pasižadėję dalyvauti Lapkričio 16 d. įvykstan-
čiame ALM priėmime. Pagrindiniu kalbėtoju jau suti
ko buti nesenai iš Europos sugryžęs ir savo drąsiais raš
tais prieš komunizmą pagarsėjęs Amerikietis žurnalis
tas Charles Lanius. Vienas jo didelę audrą sukėlusių 
straipsnių, "I saw the Russians take over Bulgaria", til
po' Spalių mėnesio "Reader's Digest" numeryje. 

Jungtinių Valstybių Kongreso garbei Amerikos Lie
tuvių Misijos Lapkričio 16 d. Washingtone keliamame 
priėmime Charles Lanius kalbės apie komunizmo grės
mę Europai ir pasauliui, i problemos centrą pastatyda
mas Lietuvos bylą. Taip pat yra numatyta kad trumpas 
kalbas pasakys vienas senatorius, vienas kongreso atsto
vas ir pora savų veikėjų. Į šį priėmimą yra pakviesti ir 
spaudos bei radio atstovai tikslu tai Lietuviškajai akci-

t jai ir sykiu visai Lietuves bylai suteikti galimai daugiau 
viešumo. 

Siinkiausis uždavinys 
Kiekvienam yra aišku kad paveikti Kongresą, State 

Departmentą, Baltuosius Namus yra milžiniškas užda
vinys. Nemažiau svarbus uždavinys vra įsiterpti į di
džiąją Amerikos spaudą bei radio ir ineiti* taip sakant, 
į plačia ją Amerikos visuomenę. Neatsižvelgiant betgi 
į tai, kiekvienas sutiks kad šios rūšies veikla turi užim
ti labai žymią, jei ne pirmą, vietą Lietuvos vadavimo pa
stangose. Aišku, tai nėra lengvas dalykas, ir tokie už
simojimai reikalauja ne tik pačių stipriausių Lietuvių 
inteligentinių pajiegu suburimo, bet ir labai žymių me
džiaginių išteklių. Faktas betgi lieka faktu kad, užsida
rę savuose. Lietuviškuose, rateliuose ir apsiriboję vien 
sava Lietuviška spauda, mes nedaug ką tepasieksime. 
Tat reikia ryžtis. Dideliu susikaupimu reikia tęsti Ame
rikos Lietuvių Misijos šių metų pradžioje pradėtą darbą, 
kurio gražus laimėjimai ne tik mums teikia padrąsini
mo, bet lygiu budu yra ir tolesnio pasisekimo laidas. 

Užkabinsime visą bolševikišką širšyną 
Išėję į platųjų, Amerikietišką, kelią, mes neišvengia

mai susiduriame ne tik su komunizmui parsidavusiais 
Lietuviais, bet jau su visu komunistišku internacionalu. 
Tereikia atsiminti kaip įtūžo prckomunistiška Amerikos 
spauda kai Amerikos Lietuvių Misija nuvyko į San Fran
cisco ir ten pradėjo savo veiklą. Dideli gerai apmokamų 
ir gerai organizuotų bolševikų agentų pulkai išeis prieš 
mus ir mėgins mus sukoneveikti. 

H Tačiau mes nebusime vieni. Prieš komunizmą šioje 
lityje kyla vis didesnė ir didesnė reakcija, vis labiau ir 
labiau ima prigyti mintis kad demokratija ne tik nėra 
suderinama su komunizmu, bet kad išviso šios dvi san
tvarkos, ypač atominio amžiaus gadynėje, negali sutilpti 
viename pasaulyje. Ir šitoje perspektyvoje musų viltys 
yra šviesios. Gi kadangi Lietuvių tautos gyvybė tegali 
buti išgelbėta komunizmą sutriuškinus — tai dar syki pa
tvirtino nesenai paskelbtas Lietuvos vyskupų laiškas — 
tilo didesniu įkvėpimu ir gyvesne energija mes turime 
veikti iš vieno su visais komunizmo priešais. 

Turime sulaužyti tą mirties tyl$ 
SĄRYŠYJE su tuo, Charles Laniaus pakvietimas i Ame

rikos Lietuvių Misijos Jungtinių Valstijų Kongreso 
garbei ruošiamą priėmimą Įgyja ypatingos reikšmės. Tuo 
ne tik Amerikiečio lupomis labai rinktinei audiencijai bus 
nušviestas komunizmo klausimas ir pavaizduota. Lietuvai 
daroma neteisybė, bet taip pat bus sueiti į artimesni kon
taktą su aiškiomis ir stipriomis pries-Rusiškomis jiego-
mis. Gi su senatoriais, kongreso nariais, radio ir spau
dos žmonėmis bus sustiprinti ryšiai,, kurie jau buvo su
dalyti pirmosios Misijos metu. 

Viso to akivaizdoje, į antrą Amerikos Lietuvių Misi
ją Washingtone reikia žiūrėti kaip į didelę visų sąmonin
gųjų Amerikos Lietuvių pastangą suteikti prieškomunis-
tinei bangai naują impulsą ir sykiu Lietuvos klausimą pa
statyti jei jau ne į Jungtinių Valstybių Kongreso netar-
piška dienotvarkę tai bent i jo aktualijų eilę, ir tuo pra
verti duris į Lietuvos klausimo svarstymą artimiausioje 
tarptautinėje konferencijoje. 

Teisingai Lietuvos vyskupai issireikė, kai jie ligšiol 
Lietuvos atžvilgiu viešpatavusią tylą pavadino Lietuvos 
laisvės kapais. Ir yra aišku kad vienintelis būdas tą lai
svę iš kapų prikelti yra sulaužyti tą baisią,-mirtį lemian
čią, tylą, kuri iki šiol žymėjo visus tarptautinius pasitari
mus. " a..• A 
Negi negirdime Lietuvos tralso? 

I tą tikslą ir yra nukreipta antra Amerikos Lietuviu 
Misija Washingtone. Negi mes nejaučiame kad Lietuva 
prašo musų kalbėti, šaukti jos vardu — ir šaukti taip kad 
išgirstų plačioji Amerikos visuomenė, Amerikos kongre
sas ir valdžia, kad išgirstų visas pasaulis? • Ir ne kam k if 
tam kaip tam bendram, sutartiniam šauksmui yra skir? 
ta Lapkričio 16-ta Washingtone. Visi geros valios Lie» 
tuviai supranta šių pastangų tikslingumą ir jų neišven* 
giamą reikalingumą, ir jau iš visų pusių girdisi tvirti prfc 
Iširimo balsai. ; .„•mU'&m.Im*' 
Šiądien yra darbo ir akcijos ifietas 
.?•; Jeigu betgi, nežiūrint padėties aiškumo, musų tarpf 
atsiranda tokių kurie tiki kad Lietuvai geriausia galima 
išdėti bėgant tolyn nuo Washington© ir apsiribojant vien 
ietu^iška publika,- Dievas jiems tepadeda.. Ne visi juk 

Prezidentas Nepasake 
Aiškiai ir Pilnai 

jCleveland Plain Dealer šiaip 
komentuoja apie Prez. Truma-
no kalbą Navy Dienoje, kur jis 
išdėstė Amerikos užsienio po
litiką ir siekimus ateities tai
kai ir tvarkai pasaulyje. 

"Prezidento Truman'o Navy 
Dienos kalba yra patvirtinimas 
t ii pagrindinių principų kurie 
Amerikos senai priimti kaip 
užsienio politikos pagrindas. Ji 
neprideda nieko naujo bendram 
supratimui kaip tarptautiniai 
santikiai turėtų buti vedami. 

" .  . .  .  š i ų  d i e n ų  p a s a u l i n ė  p a 
dėtis reikalauja daugiau negu 
tik bendrų apibudinimų. 

"Prezidento skelbtos mintys 
buvo patiektos specifikiniai Se
kretoriaus Byrnes kalboje po 
suirimo užsienių ministrų tary
bos Londone, šalis gal tikėjo
si kad vyriausias galva buda-
vos toliau ant Byrnes pagrin
dų. Bet jis to nepadarė." 

Viename punkte prezidentas 
atvirai pasako: 

"Mes atsisakysim pripažinti 
bent valdžią primestą svetimos 
valstybės prievarta. Nekuriais 
atvejais gal nebus galima iš
vengti jiega primestos tokios 

valdžios. Bet Amerika nepripa
žins nei vienos tokios valdžios.'' 

Lietuvos klausimu, tokiu bu
du, padėtis pasilieka ta pati ne 
tik iš Amerikos atžvilgio, bet ir 
iš bolševikų: Amerika negali iš
vengti Rusijos primestos val
džios Lietuvai, ir bolševikai pa
silieka musų šalį naikinti. 

Todėl musų bruzdėjimas, pa
stangos versti Amerikos vyriau
sybę imtis akcijos Lietuvos by
loje turi buti didinamos. 

Prezidento pasiteisinimas ne
galėjimu priversti Rusiją pa
sišalinti iš okupuotų šalių ka
rui pasibaigus yra lygus suti
kimui palikti (Lietuvą bolševi
kams visai išnaikinti. Kadan
gi sovietai atsisako Amerikos 
klausyti ir pildyti tarptautines 
taisykles, Amerika turi skaity
ti karą dar nebaigtu — turi 
priversti ir Rusiją sugryžti į 
tarptautinių teisių pagerbimą. 

Mes visai nepatenkinti prezi
dento tokiais paviršutinumais, 
kuriuos Plain Dealer redakcija 
pastebėjo. Taip dalykams pa
siliekant, bergždžias yra prezi
dento pasigyrimas kad ši šalis 
yra galingiausia valstyibė pa
saulyje. Jeigu apsukrus, pa
čios Amerikos sustiprinti ir iš
šerti bolševikai Rusai tą galin
giausią valstybę už nosies ve
džioja, iškilmingomis frazėmis 
išgražinta prezidento kalba ne
duoda bolševikų žudomoms ša
lims jokios paguodos. 

• AZIJOS kontinente randa
si didžiausi neapgyventi plo
tai, betgi ten gyvena apie pu
sė visos žemės žmonių. 

yra apdovanoti vienoda protavimo galia ir ne visų min
tis yra vienodai šviesi. Už tai jų teisti negalima. Bet ka
da* social-katalikiška spauda, neįstengdama pateisinti 
Amerikos Lietuvių Tarybos užimtos pozicijos neracijo-
nalumo, ima dabintis labai žemo moralinio ir kulturinio 
lygio rašiniais ir, pritrukus argumentų, ALM ir LVS 
veikėjus nradeda tituluoti "smetoniniais" fašistais (ka
talikiškas Draugas, Spalių 23 cl.) bei "baliavojančiais ir 
jachtomis važinėjančiais ponais" (Naujienos, Spaljų 25) 
ta čia jau yra aiškio bloga valia. Čia jau vien protinių 
pajiegu nusilpnėjimu pasiaiškinti nebegalima, ir terei-
ka apgailestauti kad tą spaudos dalį taip giliai yra pa
lietus demoralizacija. 

Tikėkimės betgi kad laikas ta demoralizaciją išgy
dys, ir kad anksčiau ar vėliau pati visuomenė tiems že
mo fanatizmo apimtiems "rašytojams" suras tinkamą 
įvertinimą. O šiądien yra darbo ir akcijos metas. Są
moningųjų tautiečių laukia Washingtonas, kur bus gi
nama ne kurios nors partijos, bet visos Lietuvos byla. 
Ne už tokią ar kitokią valdžią ten bus keliamas balsas, 
o už Lietuvos laisvę. Tat atiduokime tam didingam ir 
kilniam žygiui kiekvienas savo dalį ir tuo parodykime 
kad lemiamo sprendimo valandoje Lietuviams netrūksta 
nei drąsos, nei pasiaukojimo, nei valstybinio sąmoningu
mo. Patvirtinkime visa tai Lapkričio 16 ir 17 dd. Wa
shingtone. 

Pabėgėlių Vargai ir Sielvartai 
Specialiai Dirvai iš Šveicarijoj 
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L O P Š I N Ė  
(Pabėgėlio eilėraštį 

Svetimoj pastogėj, 
Toli nuo tėvynės, 
Vai užmik patogiai 
Prie mamos krutinės! 
Už uolų granito 
Jau saulutė leidžias; 
Štai šešėliai krito, ^ 
Melsvas rūkas skleidžias. 
Tolimi ledynai^ 
Švyto kaip pašvaistės; 
Jau naktis kabina 
Mėlynasias skraistę • 

Susapnuok, vaikeli, 
Gimtą mųs padangę, 
Musų vargšę šalį, 
Lietuvėlę brangią! 
Kur smagu kvėpuo|i^ 
Kur gyventi miela r . 
Kur platu dainuoti, 
Kur palikom sielą. 
Susapnuok kad bunda 
Mųs senovės plienas; 
Laisvės varpas dunda, 
Skelbia laisvės dienas. 
Vis tamsyn šešėliai 
Ant uolų granito, 
0 mųs tėviškėlėj 
vis naktis be ryto. 
Svetimoj pastogėj, 
Toli nuo tėvynės, 
Vai užmik patogiai 

, Prie mamos krutinės.,.. 
Šveicarija 

Keliuose savo ankstyvesniuose 
aprašymuose stengiausi pavaiz
duoti- Šveicarijon patekusiųjų 
Lietuvių pabėgėlių gyvenimo 
sąlygas. Lankydamasis pas pa
bėgėlius, esu jas pusėtinai ge
rai pažinęs. Dirvos skaityto
jai galėjo iš mano korespon
dencijų taip pat patirti, kokiu 
budu vienas kitas pabėgėlis pa
siekė Šveicariją. Kelias iš Lie
tuvos iki Šveicarijos buvo erš
kėčių nusėtas. Keliauti teko 
per sugriautą kraštą, reikėjo 
pakelti daug nepriteklių ir ne
retai rizikuoti gyvybę, kol pa
galiau buvo pasiekta Šveicari
jos žemė* 

Bet ar tuo pačiu pasibaigė 
pabėgėlių vargai ir sielvartai? 
Anaiptol ne. Jeigu pirmosio-, 
mis dienomis buvo atsikvėpta 
nuo nesibaigiančių sirenų kau
kimų ir nuolatinių bombarda
vimų, atsieit, pradėta atsigau
ti dvasiniai, tai, antra vertus, 
dabp buvo daugiau laiko susi
mąstyti, viską pergalvoti. Vo
kietijoje gyvenant teko grum
tis su tiesioginiais pavojais gy
vybei, čia gi, Šveicarijoje, at
sirado kitokių rūpesčių. 

Netenka nei speciališkai pa
brėžti kad kas mielą rytą visų 
musų mintys pirmiausia skrie
ja į Tėvynę. Tatai visiškai 
suprantama. Nei vienas pabė
gėlis nėra savo laisva valia iš 
Lietuvos išvykęs. Jeigu tūk
stančiai žmonių bėgo iš gim
tojo krašto ir leidosi į nežinią, 
tai taip atsitiko todėl, jog iš 
Rytų slinko bolševikinis maras. 
Pirmoje eilėj o reikėjo išsisau
goti nuo deportacijų Sibiro klai-
kumon, nuo nukankinimų ka
lėjimuose, nuo nuolatinių per
sekiojimų. Tuo budu keli šim
tai tautiečių, visko nustoję, bet 
išgelbėję gyvybę, štai atsirado 
net Šveicarijoje. 

KAS TOLIAU1? 
Bet visus atbėgėlius griau

žia, kaip koks kirminas, įky
rusis klausimas: kas bus to
liau ? Ar ilgai teks gyventi 
be Tėvynės? Kur pasidėsime, 
kaip pelnysimės duoną? Ten
ka atsiminti kad nemaža pa
bėgėlių niekada kitur nera gy
venę, kaip tik Lietuvoje, tad 
gyvenimo svetur kaip ir nepa
žįsta. Tam tikras žmonių nuo
šimtis kitos kalbos nemoka, 
kaip tik Lietuvių, o geriausiu 
atveju gali Vakarų Europomis 
kalbomis šiaip taip susikalbėti. 
Atbėgėliams Šveicarijoje daug 
kas atrodo kitaip, nekaip Lie
tuvoje. Betgi senesnioji musų 
išeivių karta pati žino, kaip 
kartkartėmis pasidaro nyku ir 
tuščia sieloje, kai pirmą kartą 
patenki svetiman kraštan! Ne 
vieną kartą brauki per skruo
stą riedinčią ašarėlę . . . 

Didžioji pąbėgėlių dalis šiuo 
tarpu gyvena Yverdone, kur 
vienaip ar kitaip jų egzistenci
jos minimumas aprūpinamas. 
Bet negi žmogus viena duona 
gyvena! Pagaliau, šveicariečių 
įstaigos amžinai žmonių nemai
tins. Patys pabėgėliai irgai 
norėtų kaip galima greičiau iš
sivaduoti iš stovyklos ir pra
dėti naują gyvenimą. Kaip 
ten bebūtų, bet stovyklinis gy
venimas, kai reikia gulti ir kel
tis pagal komandą, ilgainiui 

& 

įgrįsta. 
Įsikūrimo galimumai Šveica

rijoje atrodo labai menkai. 
Drąsiai galima teigti kad vos 
kelintam tautiečiui pavyks įleis, 
ti šaknis šveicariečių žemėje. 
Mat, Šveicarija, būdama mažas 
kraštas, pati turi perdaug žmo
nių. Taikos metais tūkstančiai 
šveicariečių j ieškodavo laimės 
svetur, tokiu budu maždaug de
šimtoji Šveicarijos gyventojų 
dalis buvo išsikėlusi užsienin. 
Jau vien dėl krašto ankštumo 
perspektyvos pasilikti Šveicari
joje nėra perdaug viliojančios. 

Tačiau tuo atveju kyla klau
simas, kur dėtis. Pabėgėlių 
dauguma priklauso inteligentų 
kategorijai. Daugelis jų buvo 
valdininkai, ištarnavę Nepri
klausomos Lietuvos valstybės 
tarnyboje po 10, 15, net po 20 
metų. Yra ir kitokio užsiėmi
mo žmonių: advokatų, gydyto
jų, žurnalistų, inžinierių ir ki
tokių. Jų diplomai tik retais 
atsitikimais užsienyje tepripa-
žįstami. Iš antros pusės, pati 
Šveicarija kaip sykis šiose spe
cialybėse turi savų žmonių per
teklių. Daugelis vietų musų 
žmonėms neprieinamos jau vien 
dėl vietos kalbos nemokėjimo. 
Mat, Vokiškojoje Šveicarijoje 
(ši sudaro 2-3 viso ploto) var
tojamas dialektas, kurį suau
gęs žmogus jau vargu ar beiš-
moks. Be abejojimo, sunkiau
sia bus susirasti darbo tiems 
pabėgėliams kurie neturi aiš
kiai apibrėžtos specialybės. To
kių žmonių nuošimtis paJbėgė-
lių tarpe nera žemas. 

DARBAS GAUTI SUNKU 
Tačiau visiems tiems kurie gal

votų vienokiu ar kitokiu budu 
čia įsikurti, užkliuva darbo 
leidimo reikalas. Kaip visoje 
Europoje, taip ir Šveicarijoje 
neužtenka vien noro ir sugebė
jimo dirbti. Prieš norint kurią 
vietą užimti, reikia gauti lei
dimą. O tatai yra nepapras
tai sunku. Sakoma kad leng
viau kupranugariui pralysti pro 
adatos skylutę, nekaip pabė
gėliui išsirūpinti darbo leidi
mą. Tokia nuomonė, kaip ir 
kiekvienas kraštutinumas, nea
bejojamai yra perdėta. Tačiau 
sunkumai yra dideli, ypač kai 
kuriose profesijose. Normaliai 
Šveicarijoje būdavo lengviau 
susirasti darbo vadinamam juo-
dabariui. Be to, čia beveik vi
sada stigdavo žemės ūkio dar
bininkų. Taip pat neužtekda
vo, pav., tarnaičių. Dar vie
noje kitoje srityje trūksta žmo
nių. Bet, apskritai paėmus, 
Šveicarijoje ir šiaip yra per
daug žmonių. Todėl darbo lei
dimai duodami, kaip jau minė
ta, labai sunkiai, tik išimtinais 
atsitikimais. 

Kas tokiomis «p!wky%emis 
belieka daryti? Vėl stojasi 
prieš akis didžioji nežinia, kuri, 
kaip koks šešėlis, lydi kone 
kiekvieną pabėgėlį. Nuo savo 
šešėlio negi pabėgsi! Taip ly
giu budu musų pabėgėliui .ne
pabėgti nuo sielvartų! 

Mes čia tekalbėjome apie 
pabėgėlius Šveicarijoje. Tačiau 
nei kiek nesuklysime tvirtin
dami kad ateities klausimai vie
nodai rupi visiems Lietuviams 
pabėgėliams, kuriame Europos 

kraite jie "bebūtų prisiglaudę. 
Didžioji pabėgėlių masė Vokie
tijoje turi grumtis su dar di
desniais sunkumais, nekaip bro
liai ir seserys, Ūkimo atblokšti 
į Šveicariją. 

Ką patys pabėgėliai apie sa
vo ateitį galvoja? Kaip jie 
ją vaizduojasi? Apie tai teks 
pakalbėti kita kartą. 

DT. A. G. 

ATSIRANDA KARO 
METO POETŲ 

Neskaitant vienos-kitos iš
imties, Amerikos Lietuvių tar
pe šio viso karo bėgiu neatsira
do poetų kurie aprašytų-apdai-
nuotų Lietuvių tautos tragedi
ją. Nežiūrint kad Amerikoje 
atsirado žymus skaičius inteli
gentinių pajiegu antram Euro
piniam karui iškilus, niekas iš 
jų nerašo eilių apie Lietuvos 
vargus-nelaimes. 

Dirva huolat talpina eilėraš
čius, ir šio karo bėgiu prisiėjo 
talpinti daugiausia senų auto
rių parašytas eiles. 

Viena-kita išimtis 'ką minė
jome yra tai iš senosios kartos 
kaip kas dar rašantis eiles, ir 
Kanadiety poetė Marija Aukš-
taitė. Kadanoje randasi dar 
vienas-kitas rašančių Lietuviš
ką poeziją. 

Tačiau, kaip tik pradėjo su
sisiekimas su Europa, Dirva 
bene pirmutinė pradėjo gauti 
jau šio laikotarpio eilėraščių— 
laikotarpio kuris yra musų tau
tai skausmingas. Tie eilėraš
čiai, prisiųsti Lietuvių pabėgė
lių tai Švedijoje, tai Vokietijo
je tai Prancūzijoje, tai Švei
carijoje, turi savyje tą skaudų 
toną, vaizduoja tą ką Lietuviai 
pergyveno ir pergyvena. 

Jau tūlas laikas Dirvoje tdU 
pa jų eilėraščiai ir turime jg 
dar daugiau. 

Tokiose sąlygose tokia ir ka
ryba : skausmuose išsiveržian
ti poezija skausmą ir vaizduo
ja, ir nors tokia kūryba tenka 
mums, negalime sakyti kad 
džiugu mums sulaukti naujos, 
originalios poezijos, kurios iki 
šiol Amerikos Lietuvių spaudo
je labai truko. 

Tačiau šie žodžiai anaiptol 
netaikomi tiems skaudžią siel
vartą reiškiantiems poetams 
nerašyti eilėraščių — ne. 

Mielai priimsime, talpinsime, 
rašykit. Kaip seniau musų poe
tai skelbė, "per skausmus j 
garbę" siekiama, taip dabar 
tikėkime kad per skausmus vėl 
Lietuviams teks sugryžti į lai
sve ! • ' 

BIRŽAI SUNAIKINTI 

Vokietijoje gyvenančiu Lie
tuvos pabėgėlių leidžiamas lai
kraštis Lietuvių žinynas, nr. 
12, sekančiai rašo: 

"Biržų senamiestis, pilis ir 
centras sunaikinti. Iš keturių 
bažnyčių tik viena katalikų ba
žnyčia išlikus, bet smarkiai 
apgriauta. Gimnazija, pradžios 
rrjokykla ir naujasis miesto ra
jonas išliko; apielinkė sveika". 

PAREMKITE LIETUVOS ŽURNALISTUS KURIE APRAŠO 
JUMS APIE LIETUVIU SKAUDŽIUS PERGYVENIMUS 

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

6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ofcio 

t 

$ 

i 

Lietuvos Karo Pabėgėlių Dirvos Bendradarbių 
AUKŲ KUPONAS 

DIRVOS REDAKCIJAI 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OWo. 

Prijausdamas jusų sumanymui paremti Karo Pabėgėlius 
bendradarbius-rašytoj us, iiuomi siunčiu savo auką $ 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vis badu mus marina 
Mus atvežė i Roževą ir padėjo į kalėjimą. 

Vėl atėjo kažkoks Lietuvis ir ėmė visko klau
sinėti. Aš jam pasakiau kad mes turime kiek 
reikia gerų drapanų, baltos duonos, lašinių, o 
svetimų žemiu grobti neiname. Mes kariaujame 
tik už savo tėvynę ir laisvę. 

Roževe mus išlaikė tris dienas ir nieko ne
davė valgyti. Kai mus varė į stotį, tai virėjas, 
matydamas, jog mes negalime paeiti, atidavė 
mums savo porciją žalių kopūstų. Stotyje atė
jo komisaras ir vėl ėmė mane klausinėti apie 
Lietuvą. Man viską gerai apie Lietuvą pasa
kojant, liepė nutilti ir pagrasino peršauti. 

Bevažiuojant mums traukiniu, atėjo pas 
mus jaunas gražus Lietuvis ir ėmė ginti bolše
vikų tvarką ir pulti Lietuvą. Mes su juo smar
kiai susiginčijome. Galų gale ėmėme gražiuo
ju kalbėti. Jis pasisakė, jog esąs nuo Panevėžio. 
Vienoje stotyje, kažkur nubėgęs atnešė man 
gabalėlį duonos, mėsos, vieną obuolį ir dar 40 
rublių kerenskių. Atneštus valgius mes visi 
pasidalinome ir suvalgėme, o su musų Lietuviu 
gražiai broliškai atsisveikinome, ir jis kažkur 
dingo. 

Mane, pabėgėlį., geri žmonės šelpia 
Vienoje stotyje netoli Maskvos mus labai 

silpnai saugojo. Aš išlipau iš traukinio ir nuė
jau j daržą, kur buvo nupjautų kopūstų kotai. 
Aš tų kotų pavalgiau ir j traukinį jau nebe-
gryžau, nes nutariau bėgti Lietuvon. Nakties 

valgęs. 
Vieną kartą pasitaikė labai geras Rusas 

sargybinis. Vakare jis mane nusivedė j stotį 
ir davė truputį duonos ir arbatos. Stotyje 
apstojo mane žmonės ir ėmė klausinėti kas aš 
per vienas ir po jieškau. Aš pasakiau kad esu 
darbininkas ir jieškau darbo. Mano sargybinis 
nakvynei nuvedė į sargybos būstinę, čia buvo 
pilna milicininkų. Naktį jie išbėgo prie trau
kinio. Iš ryto aš, niekieno nevaržomas, išėjau 
savo keliais. 

Po ilgų vargų atsiduriau net Vitebsko gu
bernijoje. Be popierių dažniausiai manęs ne
priimdavo | nakvynę. Pasitaikydavo visokių 
žmonių — Vieni sušelpdavo, kiti pavarydavo. 
Vienas sentikis davė man keletą obuolių ir dar 
kelią nurodė. 

Pataikau į kunigą Lietuvį 
Taip besibastydamas, bebadaudamas atėjau 

iki Rezeknės. Iš vienos pusės buvo bolševikai, 
iš kitos Lenkai. Užėjau pas vieną Latvį katali
ką. Jis man patarė eiti į Grybiniškių Lietuvį 
kunigą. Aš jį radau kiemą šluojant. Išklausi
nėjo, kokie Lietuvoje vadai kad prezidentas ir 
t. t. Iš mano žodžių pamatė kad aš nemeluoju 
ir tikrai esu pabėgęs iš nelaisvės Lietuvis karei
vis. Visur buvo pilna bolševikų, bet jis mane 
drąsiai ir maloniai priėmė. To kunigo brolis 
ir sesutė mane dešimtį dienų pas save slėpė ir 
maitino. Jie kalbino mane pasilikti ilgiau, kol 
ateis Lietuviai arba Latviai ir tada pateksiu 
pas savuosius. 

Pagaliau iš bolševikų kariuomenės dezerty
ravo apie trysdešimt žydukų. Mes pabijojome, 

LIETUVIAI VETE
RANAI IR AMERI

KOS VETERANŲ 
ORGANIZACIJOS 

metu įlindau į kažkokią pašiurę ir pernakvojau, jog bolševikai, savo dezertyrų jieškodami, gali 
Rytą pabudęs nežinau, kur esu. Užėjau pasI surasti ir mane; tada sušaudys ir mane, ir 
artimiausį ūkininką ir paprašiau valgyti. Jis 
man davė porą vakarykščių bulvių ir šmotuką 
duonos. Pasistiprinęs leidausi tolimon kelionėn. 
Laimingai atvykau iki Roževo. Vakare smar
kiai ėmė lyti, o nakvoti nėra kur. Netoli kai
mo radau pirtį ir už jos atsisėdau, Mane pa
matė kaimo vyrai ir, atėjęs prie manęs, ėmė 
klausinėti, kas aš per vienas. Aš jiems teisy
bės nesakiau. 

— Nemeluok, bet geriau sakyk teisybę — 
tarė vienas iš jų. — Eikime j kaimą ir ten 
visą reikalą aptarsime. 

Aš buvau nusigandęs, manydamas kad jie 
mane išduos. Bet pasirodė, kaime buvo apie 20 
nuo fronto pabėgusių vyrų. Pasisakius man 
jog esu Lietuvis, tuoj atsirado vienas, kuris 
tarnavęs Vilkaviškyje ir Naumiestyje. Jis pa 
drąsino mane kalbėtis su jais kaip namie. Jie 
mane pavalgydino ir davė gerą nakvynę, o iš 
ryto parodė kelią. 

Per kiaurą dieną beeidamas, vakarop inėjau 
į dideles pelkes. Maniau, jog čia bus mano gy
venimo galas. Vis dėlto išėjau iš pelkių, užėjau 
| kaimą ir pasiprašiau nakvynės. Pavalgydino 
duona maišyta su pelais, o | nakvynę be po
pierių nepriėmė. 

Patenku į komisaro sląstus 
Leidausi toliau. Priėjau gilią upę. Atsi

radęs šalia manęs kažkoks vaikas pasakė, jog 
ties kaimu esąs tiltas, bet*ant to tilto stovinti 
sargyba. Aš, nenorėdamas patekti sargybai į 
rankas, nusirengiau, irišau į savo drapanas ak 
meni ir permečiau į kitą pusę, o pats upę plauk
te perplaukiau. Išėjus iš vandens, man rodėsi, 
jog nuo šalčio aš visas ugnyje degu. 

Užėjęs į artimą kaimą paprašiau valgyti. 
Davė runkelinės duonos. Iš čia ėjau mišku 
paliai geležinkelį. Užpuolė vakaras. Ir vėl 
užėjau į kaimą prašytis valgyti ir nakvynės. 
Rusas su didele žila barzda mane išvijo. Nuė
jau į antrus namus ir čia radau daugybę raudo
narmiečių. Aš apsimečiau jų nebijąs. 

— Kas tu toks ir ko tu nori? — įtartinai 
į mane žiūrėdami, ėmė mane klausinėti. 

—^ Esu pakeleivis ir noriu nakvynės, — 
drąsiai jiems atkirtau. 

— Eikš su manim: aš tau duosiu nakvynę, 
— tarė vienas iš jų ir išsivedė mane į lauką. 

čia prie musų pribėgo žydas komisaras ir, 
iškvotęs, kas aš per vienas, liepė mane nuvesti 
pas tą žilabarzdį ūkininką ir tenai iki rytojaus 
mane saugoti. Pas ūkininką aš atsiguliau ant 
aslos, o tas senis atsigulė prie slenksčio kad ne
galėčiau išbėgti. Aš negalėjau užmigti, nes 
vis galvojau, kaip galėčiau pabėgti. Pagaliau 
atsikėliau, pažadinau savo žilabardį senį ir pa
prašiau kad jis mane išleistų laukan. Bet jis 
išleido mane tik į priemenę. Užžibinęs degtuką 
pažiurėjau, kaip uždarytos durys ir gryžau at
gal. Kiek palaukęs pabėgau i artimą girią ir 
pasislėpiau nuo senio. 

Ir vėl išbėgu 
Girioje buvo labai didelės pelkės, todėl aš 

įgijau į geležinkelį, čia mane pagavo komisaras 
atsivarė į stotį, pasodino į traukinį ir atvežė at
gal į Velikija Luki. Mieste kalėjimai buvo 
pilni prigrūsti žmonių, todėl mane uždarė va
gone čia išbuvau keturias dienas visai ne-

gerasirdį kunigą. O kunigas vieną kartą jau 
buvo pastatytas sušaudyti, bet jis nieko nebi
jojo. Jis pasikinkė arklį ir pats mane perveže 
per bolševikų burį. Gerą galą pavėžėjęs, gryžo, 
o aš nuėjau pats vienas. 

Atėjau prie pat fronto. Žiuriu — teka pla
tokas upelis, o už upelio matyti apkasai, vielų 
pinklės, už jų didelis miškas. Radau lieptą ir 
perėjau į kitą pusę. čia buvo niekieno nesau
gomos pelkės, ir aš laimingai įsmukau į mišką 
ir be jokios baimės juo ėjau. 

Labai snigo šlapiu sniegu. Visas peršlapęs 
užėjau pas vieną žmogų ir pasiprašiau nakvy
nės 

— Negaliu aš tavęs priimti, — tarė tasai 
žmogus, — nes arti frontas. Jeigu bolševikai 
čia tave užtiktų, tai butų ir po tavim, ir po 
manim. 

Išėjęs iš to žmogaus, apsinakvojau miežių 
kūgyje. Mano drabužiai buvo šlapi ir nuo gy
vūnų net kilnojosi, čia dar prilindo miežių aku-
t«; net nežinojau ką daryti. 

Bolševikai mane apšaudo ir vėl suima 
Atsikėlęs, pasileidau per pelkę, vis šlapa-

dribos lydimas. Per miškus ir sausesnes vie
tas negalėjau eiti, nes ten stovėjo bolševikai. 
Beeinant man per pelkes, kitoje pusėje miško 
pasigirdo kulkosvaidžių, šautuvų ir net patrankų 
šūviai. Bet išėjus man iš miško, jau nieko ne
buvo girdėti. Aš pasiklausiau, pasidairiau ir, 
nieko nematydamas, einu. 

Staiga iš kaimo pusės pasigirdo: "Stoj, 
stoj!" Aš bėgt į mišką. Bolševikai paleido ke
letą šūvių, bet nekliudė. Aš vėl traukiau mišku 
toliau. Išėjau į lauką, apsidairiau — visur 
tylu, niekur nieko nematyti. Einu- | kaimą 
To kaimo langai visi išdaužyti, o žmonės manęs 
nė artyn neprisileidžia. Taip ir nuėjau per 
laukus į pušynėlį. Ir vėl iš pušynėlio išgirdau: 
"Stoj, stoj!" Jie mane taip staiga užklupo 
kad aš jau negalėjau nuo jų pabėgti. Iškratę 
rado pas mane gerą piniginę, bet be pinigų ir 
pasiėmė sau. Paskui nuvarė j kitą pusę apka
sų ir liepė nueiti į kaimą pas komisarą. Apsu 
kau kaimą ir vėl Į mišką. 

Per keturias dienas smarkiai lijo :r snigo. 
Aš nė valandėlės nebuvau kiek padžiūvęs. Tam-
šią naktį priėjau prie tos vietos, kur mane bu 
vo pagavę. Paliai girią buvo linų prikrautas 
duonelis. Įlindau į linus ir šlapias išbuvau 
igi prašvito. Prašvitus užėjau pas artimą žmo

gų pasiklausti kelio. Bet žmonės bolševikų bu
vo taip įbailinti, jog man nieko nesakė. Iš čia 
išėjau, nieko nežinodamas, tik šiaip kelią spė
liodamas. 

Patenku į Latvius 
Po kurio laiko užėjau pas Latvį. Latvis 

buvo kažko labai linksmas kad net ir man links
miau pasidarė. Paaiškėjo ir jo linksmumo 
priežastis: bolševikai Latvių iš čia jau buvo iš
vyti. Jis mane pavalgydino kopūstais ir pa
rodė kelią per mišką, kuriuo turėjau nueiti sta
čiai pas Latvius. 

Linksmas ir džiaugdamasis leidausi per 
mišką. Netrukus pamačiau tiltą, ant kurio sto-
vėjo Latvių kareivis. Aš jį kariškai pagerbiau 
ir pasakiau, kas aš per vienas. Jis iššaukė pa
mainą, o pats nuvedė mane į štabą, čia at$ira~ 

Pirmas siuntinys tikro, naturališko gumo, apžiūrimas tik 
ką gavus San Francisco. Jo atsiųsta 42 tonai, pagaminto po 
pat Japonų nosių Filipinų salose. Rytų Pacifiko salas Japo
nams užėmus karo pradžioje, gumo gavimas Amerikoje nu
kirstas ir prisiėjo jį daryti iš pašalinių produktų. 

LIETUVIŲ POSTAI PRIE 
TMERICAN LEGION 

CHICAGO, 111. — Amerikos 
spauda pastaru laiku daug ra
šo apie Karo Veteranų organi
zacijas prie kurių priklausys 

'šio karo veteranai. Vienas 
Chicagos dienraštis sužymėjo 

i virš 200 veteranų organizaci
jų prie kurių šio karo vetera-
įiii yra kalbinami prigulėti. 
Nekurios jų yra sutvertos tik 
oasipelnijimui arba politiškais 
išskaičiavimais ir mažai ką 
bendro turi su veteranais. Ne
purios iš jų yra taikomos viso
kių izmų platinimo tikslams. 

Pastoviausios ir geriausia 
žinomos yra trys Veteranų 
grupės: Veterans of Foreign 
Wars, Disabled Veterans, lr 
American Legion. 

American Legion yra di
džiausia veteranų organizacija, 
ji turi postus kiekviename net 
ir mažame mieste. Dideliuose 

, miestuose yra po kelioliką pos-

do Latvių, mokančių Lietuviškai. Viską iš
klausinėję, davė man duonos, taukų, o vakare 
išvežė mane į miestelį, kur mane išlaikė trys 
dienas uždarę. Iš čia nuvežė į Volmaro koncen
tracinę stovyklą, kur buvo daugybė žmonių, 
jų tarpe ir daug Lietuvių. Lietuviai man pa
sakė, jog jie čia laikomi po trys keturias sa
vaites ir vis dar nepaleidžiami. Aš susirupi-
nau, kas bus. 

Vieną dieną išvarė mus į darbą sykiu su 
bolševikais belaisviais granatų nešioti. Diena 
buvo labai šalta, o mano batų ir kojinių vien tik 
auleliai buvo belikę — padų visai nebuvo. Mun-
diro buvo vienos rankovės tik galukas, o kitos 

ŽMONIJOS ISTORIJA 

visai nebuvo. 
Vakare aš nuėjau pas dežuruojantį karinin

ką ir paklausiau jo del ko jis mane taip kanki
na, nes mes Lietuviai ir Latviai juk išvien ka
riaujame. Aš jam pasakiau kad į darbą išėjau 
pirmą ir paskutinį kartą. Jis užsirašė ir pasa
kė kad daugiau manęs į darbą nevarysiąs. 

(Bus daugiau) 

Štai apysaka kuri jums patiks! 

tų turinčių bendrai .tūkstan
čius narių. 

Chicago j e, vienoje Cook ap
skrityje yra 28 postai, tarp jų 
ir Lietuvių Dariaus-Girėno Po
stas 271, kur priklauso apie 
400 Lietuvių veteranų. Ame
rican Legion yra artimiausia 
Lietuviams organizacija, nes 
dabar yra keli skaitlingi pos
tai susidedanti vien iš Lietu
vių. 

Taip, Stephen Darius Postas 
So. Bostone su keliais šimtais 
narių, Dariaus-Girėno Postas 
Chicagoje su nuosavu namu; 
Baltimore Postas ir kitur. 

Prie American Legion Lie
tuvių Posto, kaip pav. Chica
goje ir kitur, daug jau yra 
prisirašiusių šio karo veteranų, 
bet tai tik maža dalis ir tai 
tik pradžia. -

Dabar esanti Lietuvių pos
tai yra daug parėmę Lietuvos 
reikalus, prisidėję prie Lietu
vių veikimo ir tt. Daug ką 
galėtų padaryti jeigu kožna 
Lietuvių kolonija turėtų Ame
rican Legion postą ir sutrauk
tų visus dabartinio karo vete
ranus j save. 

Tėvai ir Lietuviai veikėjai 
kurie suprantate Lietuvių vei
kimą ir žinote kiek galima nu-
veikt Lietuvos labui ir sau su-, 
siorganizavus, pagelbėkit jau
nuoliams, patarkit jiems, pa
rodykit jiems kelią, padarykit 
pradžią, tegul Lietuviai vete
ranai rašosi į American Legion 
postus kur jie jau yra, o kur 
nėra tegul sutveria, gaudami 
tinkamą to miesto Lietuviams 
posto vardą ir paskiau gauda
mi posto numerį iš American 
Legion Headquarters, Indiana
polis, Ind., arba kreipdamiesi į 
bent kurį dabar esantį Lietuviu 
postą. J. Jakubauskai* 

610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

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

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

Reikalaukit Dirvoje 

ALPIS 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1,50 Popieros viršais. 12.00 Tvirtais viriais 

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

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

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohir 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės \ 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

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

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

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 St 
Telefonas POtomac 6899 
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1 Daugiau Laiko Skaitymui - - - | 

Skaitykit ir Platini 
| KARO METU AR TAIKOJE - DIRVA GERIAUSIAS JUSŲ DRAUGAS | 

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

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

H NAUJAI užsirašantieji Dirvą siųskit prenumeratos $2.00, arba3 kurie išrašysit Dirvą 
== savo draugams, gausit ją už $2.00. Atnaujindami prenumeratą taip pat gausit Dirvą 
SS po senovei už $2.00. Tik prašome tuoj atnaujinti prenumeratą kai ji baigiasi. 

Ę=s (Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
55 savo adresą, siųskit Kf" 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, 
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NETYROS SĄŽINĖS BAIMĖ 
KLIMPJMAS l ARKI JOS 

BALĄ — KOMUNIZMO 
LAIMĖJIMAS 

Amerikos okupacinė milita-
rinė administracija priešų že
mėse veda taip vadinamą tų 
kraštų "demokratinimo" pro
gramą. Masiniai prašalina iš 
visų svarbesnių vietų ir parei
gų Italijoje fašistus, Vokieti
joje nazius ir Japonijoje mili-
taristus. Japonijoje net val
stybinę religiją, šintoizmą., sie
kia sunaikinti. Ir visur įsta
to į svarbias pozicijas vįttos 
raudonuosius elementus. 

Apart politinio "demokrati
nimo" varoma ir industrinis 

.^demokratinimas" arba indus
trijos 'demilitarizavimas', tiks
lus jos sužalojimas, kad 
galėtų" ginklų gaminti. 

Tačiau tokis dalykas kaip 
"demilitarizavimas" industrijos 
yra negalimas. Galimas yra 
tik jos visiškas sunaikinimas. 
Nes ta pati plieno liejykla ku
ri nulieja puodą gali nulieti ir 
kanuoles. Ta pati mašina ku
ri padaro modemišką plūgą 
gali padaryti ir modernišką 
kulkosvaidį. Dėlto norint in
dustriją "demilitarizuoti" rei
kia ją sunaikinti kad ji nei 

.plūgų nei puodų nedarytų. 
Dėlto žodžiai "demokratini

mas" ir "demilitarizavimas" 
yra tik maska. Tikrenybėje 
tai daroma su nugalėtais prie
šais visais amžiais. Būtent— 
naikinama priešų geresnis ele
mentas, pramonė, kultura ir 
ekonomija, daroma ubagystė, 
sumišimas ir demoralizacija. 
Kitaip sakant sekama Romėnų 
taisyklė: "Padalink ir valdvk". 

Musų krašto spauda daugu
moje pilniausia talkininkauja 
tame Romėniškame pi^grame 
ir labai sugabiąi maskuoja 
"demokratinimais" ir "demili-
tarizavimais" tą seną "pada-
link ir valdyfc" programą. 

ATSIDARO 
Tačiau netyru sąžine prade

da jaugti baimę Pavyz-
din New York Tribune viena
me pastarų redakcinių straips
nių apie fcintoizmo likvidavimą 
pastebi kad Japonai teisiog 
stebina mus pačius savo laibai 
lengvai pasidavimu tiems "de
mokratinimo" ir "demilitariza-
vimo" procesams. Bet Tribu
ne priduria kad "pabaiga bus 
sunkiausia" ir dėlto nereikia 
skubinti džiaugtis pradžios len
gvumais. Gaiaus savo išva
doje Tribune pareiškia abejo
nę ar Japonai sugebės išvysty
ti tikrą demokratiją iš anarki
jos, kaip turėtų atsitikti. 

Tuomi tas laikraštis atiden
gia maską tikrojo "demokrati
nimo" tikslo, būtent kad tiks
liai siekiama užkariautus prie
šų kraštus privesti prie galuti
nio sudemoralizavimo iki anar-
kijos laipsnio. Tik pradeda 
prisibijoti kad tie kraštai gali 
nesugebėti iš tos anarkijos ba
los išbristi į saugią "demokra
tijos" sausumą. Ąnarkija to
se šalyse reikštų, katastrofą ir 
patiems demokratiniams užka
riautojams. 

Anarkijos, žinoma, siekia ko
munizmas. Nes iš anarkijos 
komunizmas tikisi ir turi pro
gų laimėti. 
militarinės okupacinės admini

stracijos anarkinimo progra
mas priešų kraštuose sudaro 
pavojų pačiai Amerikai ir pa
tiekia didelių laimėjimų gali
mybes Sovietams. 

Tokį pavojingą nusistatymą 
be abejo diktuoja Londone ir 
Washingtone Maskvos priete-
liai visoki "liberalai", "nauja-
dalybininkai" ir visi raudonojo 
idealizmo sankeleiviai, kurie 
nuo gaivos iki kojų yra pro-
sovietininkai. 

PAJIEŠKOJIMAI ELEVATORIU STREIKUI PRASIDĖJUS ©ELEFONO PIONIERIŲ 
PIRMINIKAS *" 

^ieškomieji ar apie jjuos U-
nantieji prašomi atsiliepsi į: 

Consulate General of Lithuania 
41 West 82nd StftHrt 
•few York 24, N. T. 

arba 
Consulate of Lithuania 
30 N. LaSąlle Street 

Chicago 2, III 

Magar, Lucy Lynski* Frank. 
Maldžius, Petras, kilęs iš Me-

Amerikos nusistatymas to- l^gšnų k., Melninkų v., šven-
kiu budu eina Sovietų interesų 
naudai, bet ne musų krašto 
saugumo ir gerovės tikslams. 
. Ta pro-sovietiška pro Rusiš

ka propaganda taip apdūmė 
Amerikos visuomenę kad veik 
joks Amerikietis nedrysta bent 
žodi tarti už savo krašto sau
gumą ir interesus. Visi bijo 
užgauti Rusijos. 

Klausimas kaip ilgai Ameri
kos išdavikai galės Ameriką 
šokinti Rusišką kazoką ? 

D» Klinga. 

Pabėgėlių Pajieškoji-
mų Lakštas . 

Wuerzburge, Vokietijoje, pa
bėgėlių Lietuvių Sąjunga lei
džia spausdintą 'Pa j ieškojimų' 
lakštą, kurio paskučiausi, nr. 
20, Dirvos redakcija gavo šio
mis dienomis. Tame lakšte tal
pinami pa j ieškojimai giminių ir 
artimųjų išsimėčiusių Vokieti
joje ir Austrijoje. Matyt tas 
pa j ieškojimų ląkštas skleidžia
mas plačiai. 

Kiek žinoma, Amerikos oku
pacinė vyriausybė leidžia Lie
tuviams nuvykti iš Vokietijos 

Dėlto Amerikos |4 Austriją ir atbulai, susirasti 
savo šeimos narius. 

M«g Pnwrtwm ir Iškeičiam Eagle Stamps 

The May Company 

n 
mmr 

Gelių Mrginių Rayon 

įM 
Užsiverk* jos kaip paltas, susiriša 
iš šon6 . . ir apsirengi greitai lyg 
nieko. Grisios ir spalvingos, gė
lėtų marginių; praktiškos apsigau-
binio suknios yra iš žėrinčio rayoa. 

Daug-spalvių Marginių ant iftlio, 
aqua, ružavos, aukso spalvų; mie-
ros 16 iki 44 4.50 

Balty Gėlių * Marginiu aat oqpen, vy
no. gelsvo ar žalio dugno; micros 
IG iki 44 ' 4.50 

t*A¥TIMĖ DRESSES 
TREČIAS AUKŠTAS 

m 

r 

r 

y 
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SKALBIAMI NAMAMS REIKMENYS 
5 0 ' <  Puky Pagalves 

21x27 coliu 9.98 
Vėl .iii turim . . jusi? mėgiamų 
pagalvių. Prikimštos pilnai 50% 
nąujų pukų, 50(/< minkštų plun-

Gražųs Stalui Užtiesalai 
52x52 colių J ęj 

fctai stalui ujHicąęlai kurie pra-
pkaidrihs jusų stalą. Tvirto au
dimo vatos medžiaga su obuo
lių žiedų marginiais. 

Jjpjių. Išpilai; stipi»of^n^«!|^n-vHį - Sevens "Mexipan" ru»j«| užtie-
damos medžiągfo. 7\s}': X ^'realai, 52*52 coli^ po'; 

Mažieji Užtiesalukai 
M iki 1-2 Pigią# 

Gražus patiesalukai ir doiličs, 
puikaus darbo ir apvedžiojimų, 
baltų spalvų, puvo po 25c iki 
7.98, dabar 15c iki 5.98. 

8 Šmotų Korko Setąi 
1.00 

N«udl»ga»- ir praktiškas 
maliams uzkandžiams. Apsaugo 
nuo karščio; vaisių ir kitokių 
marginių. Keturioms vietptw 
mats su keturiais coasters, i 

Chenille Bath Setai 
2.98 

tdejis 21x34 colių patięsaląs 
pritaikytu virkaus uždanga

lu . . . storo pukuoto chenille 
sąi bąlįų mazgučių gėlių puoša-
l*is. Peach, mėlyna, rožinė, 

a^j-finė ar bąfta spalvai 

Nashua "Welwyit" 
Blanketai 

73x90 coliy 13.95 
Ąusti iŠ vilnos . . 
florai pūkuoti ir' patogiai šilti. 

S8SS8SS sasP 

cionuj ap. 
Masiokienė-šiliunaitiS, Antani

na ir jos duktė Fraiiees, gy
venusi Čikagoje. 

Mažylis, Antanas, sunus Pet
ro, kil^s iš Gučiunų kaimo, 
Skapiškio v., 1922 m. iš Čika
gos persikėlęs į Detroit, Mich., 
kame ir dabar gyvena. 

Mikolaitis, Jonas, kilęs iš Dai
nių k., Jurbarko v., Raseinių 
ap. 

Močius, Jurgis ir Močiute, 
Elyza, gyvenę New Yorke. 

Mocenas, Aleksandras, kilęs 
iš Subačiaus miestelio, Pane
vėžio ap. 

Montviliene, Ona, Amerikoje 
žinoma kaip Montvil, Anna, gy
venusi Brooklyn, N. Y. 

Namavičiai, Julius ir Zigmas, 
kilę iš Smilgių v., Panevėžio 
ap. 

Norkus, Antanas, kilęs iš Ke
tūnų k., Sedos v., Mažeikių ap. 

Pakarnienė-žilvitytė, duktė 
Jurgio, kilusi iš Petrauskinės 
k., Piniavos v., Panevėžio ap., 
prieš ši karą gyvenusi Brook
lyn, N.'Y. 

Paulauskas, Petras, išvykęs 
Klaipėdos apie 1922 lietus ir 
gyvenęs Washingtone. 

Pažemeckas, Kazys, Uti 1938 
metų gyvenęs Buenos Aires, 
Argentina, bet manoma kad vė
liau persikėlė J. A. Valstybes. 

Petronaičiai, Baltrus ir Ona, 
0 taipgi Petronaičio trys bro
liai ir vaikai kilę nuo Kėdainių 
ir gyvenę Brooklyn, N. Y. 

Petrulis, Jonas, gyveftęs Či
kagoje. 

Polekauskai, Boleslovas, An
tanas ir Juozas, Amerikoje ži
nomi dar ir kaip Paulakowski, 
kile iš Suvalkų ap. 

Purlys arba Pivoras, kilęs iš 
Barzdainių k., Žemaitkiemio v., 
Ukmergės ap. ; . 

Račkauskas, Kazys, l$ilęs iš 
.Dargiškių k.v Žarėnų _vw 1936. 
m. gyvenęs 125 Sieg'eį/fštreet, 
Brooklyn, N. Y. 

Račiūnas, Augustinas, gyve
nęs su broliu Brooklyn, N. Y. 

Raškauskai Jonas ir Motie
jus, kile iš Svidiškių k., Puns
ko v., Seinų ap. 

Rastauskas, Adolfas, sunus 
j Stanislovo, nuo 1913 metų pa-
1 stoviai gyvenęs Harford, Čonn. 
i Ruklevičiai, išvykę iš Kelmės 
į prieš 20 metų. ' . 
| Seiliai, Vincas ii sunus Vin-
i cas. 
i Simučiai, Liudvikas ii* Ona 
ir taip pat Amerikoje gimę 

I jų vaikai Justinas, Anicetas ir 
I Juzefą. Jie visą laiką gyveno 
[Čikagoje. 

i Stankus, Kazimieras; kilęs iš 
į Mastaičių k., Kulių v., Kretin
gos ap. 

Stočiokiene, Ieva, 
Strankauskas, Petras kilęs ii 

Budus k., šakių ap., Jankų v. 
SI rinkis (Striukis) Į4udvi-

kas. 
želvytės, Elzbieta ir Veroni

ka, kurių pirmosios pavardė po 
vyru vra .Elizabeth Walsh, o 
antrosios V. Kiesil. kuri iki 
1035 m. gyveno San Francis
co. California. 

Šidlauskai, iš Virbalio išvyk? 
prieš 3f) metų. 

Šidlauskas, sunus Vinco, kilęs 
iš Dovydžių k., Kruopių v., Šiau
lių ap., gyvenęs Manchester 
mieste ir dirbęs siuvyklose. 

Šidlauskas, Domininkas, 
šilinskaitė, Marijona, kilusi 

iš Makių k., žem. Naumiestyje 
Tauragės ap. 

^iliunaitė, Konstancija, kurios 
ištekėjusios pavarclėne nežino
ma. 

šiliunas, Antanas, gyvenęs Či
kagoje. 

šteįnys, Motiejus, ilgus me
tus gyvenęs New Yorke. ^ / 

šulskaitė, Justina, - fųnusi 
Amerikoje. 

Tamaševičiene, Antanina, su 
sunum Vaclovu. 

Tamošauskienė, Stase, gyve
nusi Čikagoje. 

Tamošiūnai, Andrius ir Vy
tautas, gimę Boston, Mass., Lie
tuvoje . gyvene Barančyžnos k., 
Deltuvoj vl., ' Ukmergės ap., į 
Ameriką sugryžę 1937-1938 m. 

TTberta, Pranas, gyvenas Či
kagoje. t , # : 

Urbonai-Urbanavitiai, Anta
nas ir Albinas, gyvenę Čikagoje. 

Urbonas, Karolis, gyvenęs 
Boston, Mass. 

Vaičiulis. Konstantinas*, 
Vaišienė, Jadvyga, gyvenusi 

Čikagoje. | -
I Vaitfcn?* iiiftzaa. V 

Kuomet New Yorke sustreikavo elevatorių operatoriai, 
darbininkai ir raštinių tarnautojai turėjo laiptais lipti j aukš
tus budinkus pasiekti savo darbavietes, kaip čia parodoma. 

Automobilistų Viltys Tuoj Išsipildys 

Tukstiinciai automobilių ratams naujų padangų padarytų 
Firestone dirbtuvėse Akron, Ohio, kuriuos pradės gauti civiliai 
savo automobiliams visur. Dahar lai tik spėja pridaryti auto-
bilių, o ratams padangų jau yra pakankami. 

Vaznaičiai, Antanas ir žmona 
prieš ištekant ščepavičiutė, ki
lusi iš Raseinių. 

Wolcek, Marija, gyvenusi Na
shua, N. II. 

~ Zabiela, Petras,, gyvenęs .Či
kagoje. 

Zautras, Jonas, kilfs iš Lei
palingio v. 

žiurkevieienč, Uršulė ir jos 
sunus Juozas, gyvenę Višakiu 
Rudoje. 

Juozas Zemgules 
Dirvos Atstovas * 

Prenumeratoms, Skelbimams' 
511 So. Hoover Street 

LOS ANGELES, GALiF. 

Amerikoje 5 Milijonai 
Žydtį^ 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Larnar St. Dayton, O.' 

Amerikoje gyvena apie pen
ki milijonai žydų., Ne visiems 
aišku kas yra žydą®, žydai ši
taip išaiškina save: Jų kilmė 
yra Hebrajai, kas yra galima 
sakyti jų tautybė. Jų religija 
yra žydiška (Judaiška). 

Lietuvis, yra kilmė, bet Ka
talikas yra Lietuvio tikyba. 

Tik žydai savo tikybą turi 
iš seno ir ji jiems labiau pri
lipus negu Lietuviams: Lietu
viai buvo pagoųys, paskui ta
po krikščionimis. Krikščiony
bė vėl dalijosi Į protestantiz
mą ir katalikystę. 

RANDOLPH EIDE 

Randolph Eide, The Ohio Bell 
Telephone Company prezidentas, ta
po išrinktas nacionaliu prezidentu 
Telephone Pioneers of America. 

Ta organizacija susideda iš tele
fono darbininkų kurie turėjo 21 ar 
daugiau metų tarnybos telefono biz
nyje. Mr. Eide viršija tą reikalavi
mą 14 metų, nes jis jau gaus savo 
35 metų Bell System tarnybos žen-
kluką ateinantį Kovo mėnesį. 

Šioje organizacijoje yra virš 97,-
000 telefono pionierių visoje šaly
je, iš jų apie 3,300 narių priklauso 
N. C. Kingsbury Chapter No. 2, ku
ris apima Ohio Bell teritoriją. Mr. 
Eide buvo prezidentas šios Ohio 
grupės nuo Lieipos, 1939, iki Bir-
želioį 1940. 

Randolph Eide gimė Lee, 111., lan
kė ten mokyklas, ir baigė akademi
šką kursą University' of Illinois 
Academy. Paskiau įstojo į College 
of Liberal Arts and Sciences Uni
versity of Illinois, specializavimuisi 
ekonomikoje ir Angliškai, ir baigė 
1910 metais su B.A. laipsnio. Jis j 
telefono bizn| įstojo Kovo 27, 1911, 
kaip trafiko studentas su New York 
Telephone Company, New Yorke, 
o vėliau turėjo tarnybas Bell Sys-
temoje New Jersey, St. Louis, Mo., 
ir Detroit, į Clevelandą atvyko 1921 
metais. Jis tapo Ohio Bell prezi
dentu Balandžio 24, 1930. 

Ąnglai Daug Prageri 
Apskaičiuota, kad Anglijos 

žmonės karo metų bėgyje pra
leido 12 bilijonų dolarių alko
holiniams gėrimams. 

Bilijonus dolarių ./pragėrė ir 
Amerikos gyventojai, ir iš tos 
sumos milijonus dolarių pragė
rė Lietuviai. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė-
įeit už 3c pašto ženkleli ataa-
cyn*ųi. • Tas b u t? na. 

A tl y ginkit 
ui Ištikimą Tarnybą 

ir Teisingumą 

PALIKIT 
SAVO 

MAYORU 

Thomas A. 

BURKE 
Jasij kai]) tautinės p;rupfs £>areig» jam aHyfcibti 
kuris ralaiko Clevelandą laisvą nuo rasiu neapikar.to.s ir skirtumo 
balsuojant už jį ANTRADIENI, LAPKRIČIO o, RINKIMUOSE. 

Nuėję i balsavimo budelį padėkit X prieš vatytą 
THOMAS A. LURKE FOR MAYOR. 

FOR MAYOR 

u«r, « 
s UL* - % j, 
-

WMP! 

X THOMAS A. BURKE 
Democratic County Central Committee 

liav T. Miller, Cluiinr.an 

am 

PeSIa C. Jakubs 
JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
% REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kąšįribariai pašarvojimui leidžiama naudotis riem'dka'naii. 

LITHUANIA^ FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE} ENdicott 1763 L 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
4LUS DEGTINĖ VYNĄS 

Smagi vieta sueiti se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor u Antncmy Budas 
Savininkai (20) 

TROTH ERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 Ę. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugpi 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V J 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA ŲŽEI3A 
6824 Superior Ave. 

UQUQR WINE 
... v r -.f . -.• 

, Vieta •kur .aus^oja ' kilu. qaieata 
pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
Savininkės 
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Dalyvaukit Smagiame 
Kortavime 

LVS 1-mo skyriaus linksma 
sueiga ir kortavimo vakaras 
rengiamas J. Blaškevieių na-

'rnuose, kitą sekmadienį po pie-
•tu, Lapkričio 4, nuo 3 vai., ad-
[resu 809 Hoover road. Tikie-
tukai platinami norintiems pir
kti išanksto; taipgi galėsit nu-

Bsipirkti atvykę tą pačią dieną, 
po 50c.* Kviečia Komisija. 

VICTORY LOAN VAJUS 
Suvirs 20,000 liuosnoriu dar

buotojų visame Clevelande de
da pastangas padaryti pasek
minga/ Victory Paskolą, kuri 
bus paskutinė. Paskolos vajus 
tęsis iki Gruodžio 8 ir per tą 
laikotarpį numatyta sukelti vi
soje šalyje 11 bilijonų dolarių. 

Pirkit bonus ir toliau tomis 
pačiomis sąlygomis kaip pir
mesnėse paskolose. Jusų bo-
nai augs sumoje ir neš jums 
naudą. 

GRYŽO 
Corp. Chris. Tulauskas, iš

tarnavęs Dėdei Šamui 2 metus 
ir 8 mėnesius, Marine M. C. 
Air Corps, sugryžo galutinai 
paliuosuotas. Jis išbuvo 18 
mėnesių Pacifiko salose, Fili
pinuose, matė daug sužeistų, 
lengvai ir pavojingai; perleido 
gražių ir blogų laikų, bet vis-
kii iškentėjo ir garbingai pa-
liuosuotas iš tarnybos Sp. 21 
gryžo prie savo tėvelių, Jono 
ir Jozapinos Tula usk ų. 

Laukiam gryžtančio antro 
sūnelio, Vytauto Tulausko, ku
ris tarnauja armijoje jau 6 
rnenesiai. Jis paliko nusiminu
sia savo žmoną ir pustrečių 
metų sūnelį. Tikima ir jis bus 
netrukus paliuošuotas iš tarny
bos. 

JAUNUOLIAMS ŽINOTINA 
Kongreso Atstovas iš 20-to 

Distrikto, Michael A. Feighan 
praneša kad Lapkričio 17 Ci
vil Service Commission laikys 

Egzaminavimus aplikantams Į 
\\'est Point ir Annapolis. Tie 
egzaminavimai bus atliekami 
patogiose dalyse visoje šalyje. 

Aplikantai kurie yra 20-to 
distrikto gyventojai gali rašy
ti aplikacijų i Michael A. Fei-

'ghan, House of Representati
ons, Washington, D. C. 

Lankėsi Niagara Falls 
Alekas Banys pereitą savai

tę praleidęs dvi dienas Niaga
ra Falls, N. Y., pasimatęs su 
tenaitiniais veikėjais, aplankęs 
Kun. P. Aukštikalnį ir kitus, 
gryžo i Clevelandą. Ten pa
ragino gerus Lietuvius važiuo
ti į Misiją Washingtone. Ne-
kurie pasižadėjo pasidarbuoti 
aukų parinkime Misijai ar gal 
ir nuvažiuoti. 

Apsilankė ir tarėsi su Mrs. 
Genys, Stephen E. Collage, Ot
to G. Norm and. 

M I R I M A I  
CECTLIA NEUMARITIS, 62 

m., nuo 3731 Beuchner ave., 
inirė Spalių 26, palaidota Spa
lių 30, Kalvarijos kapinėse; pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko vyras, Antanas, 1 duk
tė, Mrs. Cecilia Noss, 4 sunai: 
Juozas, Jonas ir Jurgis U. S. 
armijoje; Vincas namie. Vie
na sesuo, Mrs. M. Apanaitis, 
iš Toledo, Ohio. 

DABULIS Antanas, 64 m., pa
vienis, nuo 7909 Decker av., 

mirė Spalių 28, laidojama? 2 
Lapkričio, Kalvarijos kapinė
se; pamaldos šv. Jurgio bažny
čioje 10 vai. ryto. 

Liko sesuo, Mrs. Anna Cita-
vičius, trys broliai: Alekas, 
Vincas, ir Jonas Petrauskas. 

šių dviejų laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia Jakubs. 

STASYS PODŽTUNAS, 93 m., 
nuo 1407 E. 92 st., mirė Sp. 

20, palaidotas Sp. 27, Kalvari
jos kapinėse; pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis paėjo iš Zagariškių. 
Garliavos p., Suvalkijos. Ame
rikoj išgyveno 48 metus. 

Liko jo vaikai: Juozas, Ka
zys, Petras, Vincas, Pranas, 
Mrs. Uršulė Komer, Clevelan
de, Mrs. Margaret Beck, Roch
ester, N. Y., Mrs. Ona Swit, 
Los Angeles, Calif. Liko 19 
jo anūkų ir 25 praanukiai. Jo 
žmona, 80 m. amžiaus, mirė 6 
metai atgal. 

Prie grabo nešimo pasitarna
vo visi savieji, sunai ir anukai 
bei žentai. Vienas jo žentas 
yra žinomas Petras Komeras. 

Laidotuvėse dalyvavo sunus 
Juozas su sunum Tamu, iš Ter-
re Haute, Ind., ir duktė Mar
garet Beck, iš Rochester. 

šiuomi reiškiame padėką vi
siems kurie dalyvavo šermeny
se ir laidotuvėse; ačiu už gėles 
ir už mišias; ačiu Kun. Bartis 
už jo visą patarnavimą, ir Wil-
kelis Funeral Home už prielan
kų pasitarnavimą laidojime. 

Komerų ir Podžiunų 
Šeimos. 

MAYORAS BURKE 
KANDIDATUOJA 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

M Irmv. M Red Ballots, 
Russia s Hope for Power 

'lnomas A. Burke 

Jokia kito miesto administracija 
Clevelando istorijoje nevykdė tokių 
plačių viešos rekreacijos planų kaip 
tai daro Mayor Thomas A. Burke. 
1945 metais jo adniinistx*acija pa-
skyirė $465,000 rekreacijos tikslams, 
veik dvigubai tiek kiek buvo skirta 
pirmesniais metais. To pasekmėje 
Clevelandas stovi tarp pirmaeilių 
miestų. 

Mayoras Burke kandidatuoja da
bar savo pilnam terminui į mayoro 
pareigas. Gavęs tas pareigas po 
Mayoro Lausche išėjimo į Ohio gu
bernatoriaus tarnybą, Mayor Burke 
labai atsakančiai tarnavo savo mie
stui ir todėl pilnai užsipelno išrin
kimo. Balsuokit už j| Lfcpkričio 0. 

Milton S. Grossman Kan
didatas j Teisėjus 

JACK & HEINTZ, Inc., pra
garsėjus šio karo metu Cleve
lande dirbtuvė, kaip praneša, 
niu laiku gaunama po 14,000 
išdirbti automobilius. Tai bus 
naujenybė Clevelande šiais lai
kais. Po pereito karo čia buvo 
pasiryžus 1947 metais pradėti 
btuvės, bet per keliolika metų 
viena po kitai išėjo iš biznio. 

STATYS DIRBTUVĘ 
Didžiausia pasaulyje trokų-

trailerių kompanija, Fruehauf 
Trailer Co., iš Detroito, prade
da statyti Clevelando priemies
tyje Avon didžiausią dirbtuvę 
kokia iki šiol kur nors buvo 
ta dirbtuvė užims 186 akrų že
mės plotą ir kaštuos .$4,500,-
000. Ta vieta yra 21 mylia 
nuo Clevelando, pakeliui į Lo
rain. 

Dirbtuvė tikima baigti kitą 
vasarą Rugpjučio mėnesį, ioje 
darbų bus del 2,500 darbinin
ku. 

CUYAHOGA ir aplinkiniuo
se apskrityse yra dideli bity
nai, apskaičiuojama kad juose 
esama virš bilijonas bičių. Jų 
apie trečdalis, 375,000,000, šią 
žiemą sako neturės kuo misti 
ir gali išmirti, todėl jų savi
ninkai pradėjo rūpintis gauti 
išdygę kelios automobilių dirb-
iš ration board leidimų pirkti 
cukraus tų bičių maitinimui. 

Milton S. Grossman 

Advokatas Milton S. Grossman 
yra kandidatas i miesto teisėjus da
bartiniais rinkimais, Lapkričio 6 d. 
Jis yra su plačia praktika Clevelan
de ir pilnai tinkamas užimti teisėjo 
vietoj. Balsuokit už jį rinkimų die
noje. 

I WAR CHEST vajuje Com-
[ munity Fund pereitą savaitę 
i sukėlė $5,512,310, nepasiekė 
$6,000,000 kvotos. Bet šymet 
kvota buvo nustatyta $400,000 
didesnė negu pernai. 

TAKSAI nuo nejudamo tur
to kitą metų nustatyta 10c 
nuo tūkstančio doiarių mažiau. 

PIENO Clevelande dabarti-
niulaiku gaunama po 14,000 
galionų kasdien mažiau negu 
normaliai, todėl sakoma, neku-
rios pieninės turės sumažinti 
savo* pieno pristatymą į namus. 

Pieno sunaudojimas Cleve
lande į dieną pašoko nuo 92,-
990 galionų 1939 metais iki 
131,417 galionų į dieną perei
tu met^ o šymet dar daugiau. 

James T. Cassidy Kandi
datas į Teisėjus 

James T. Cassidy kandidatuoja j 
miesto teisėjus terminui kuris pra
sideda Sausio 5, 1946. Jis pirmiau 
yra buvos vyriausiu padėjėju prie 
Prosecuting Attorney. 

Prie Baro jis buvo prileistas 1913 
metais, gi 1910-20 metais tarnavo 
Law Director padėjSju. I Pasau
linio karo veteranas. 

Balsuokit už jį antradienį, Lap
kričio 6. 

PARSIZ'JODA 

BEDROOM FURNITURE 

kaina visai prieinama. 
6613 Lawn view ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

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

Telef.: MAin 1773. 

NAUJAI ATIDARYTA 

DORIDAN STUDIO 
of ELECTROLYSIS 

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

10 iki 3:00 šeštadieniais. 
Vakarais sulyg sutarimo. 

Doris Ida Mason, C.T. 
(LIETUVAITĖ) 

483 East 152nd Street 
Prie Waterloo Road 

KEnmore 0831 Liberty 7678 

(Reprint from editorial in the 
Philadelphia Record, Oct. 29) 

As we explain' in an editorial 
in the adjoining column, we 
wish President Truman had 
made it clearer whether his 
Navy Day speech was intended 
to rattle an atomic saber or 
wave a flag of international 
cooperation. 

But there is good reason for 
Truman's talking in terms of 
power at this particular stage 
of international relations. 

For it is becoming clearer 
that Russia's hold on Eastern 
Europe and in Asia is due not 
to the convictions of the people 
there, but to the presence of 
the Soviet Army. 

Russia has been able to do 
little converting. Communist-
supported regimes are in office 
not because the people want 
Communism, but because they 
are held there by the force of 
Red Army power. 

That's the reason for insis
tence of the Russian puppets 
in Bulgaria, Hungary, Romania 
for a single list of candidates 
in the coming elections. Slates 
fixed up in advance give the 
people no choice. They have 
no chance to vote against the 
Communist Party. 

That's the reason the Polish 
Government urges all "demo-
crriAc parties" to unite and 
attacks Stanislaw Mikolajczyk. 
leader of the anti-Communist 
Peasant Party, who was given 
the job of second vice-premier 
oniv after American and Bri
tish pressure. 

That's the reason we see the 
strange result of the recent 
plebiscite in Outer Mongolia. 
The people, under Russian au
spices, were voting on the ques
tion of returning to China or 
becoming independent, which 
means in practice continuing 
as a Russian satellite. 

The vote was 100 percent 
for "independence." Not one 
of the 400,074 voters favored 
joining China. That's better 
than the previous high for Red 
Army plebiscites—99.19 percent 
in Lithuania in 1940. In Out-

|er Mongolia, every voter had 
į to sięn his ballot. 

That's the reason, too, that 
we find Chinese Communists 
turning up in control of parts 
of Manchuria we thought were 
held by the Russians. The 
barge of an American Admiral 
was fired on the other day 
when it approached the Man-
churian port of Hulutao. 

The Americans thought the 
firing* was done by Russians. 
Nobody got much excited. Such 
accidents happen. But then 
it was found that Chinese Reds 
were in charge—although the 
Russia-Chinese treaty of last 
August promised aid exclusi
vely, to the central government 
of Chiang Kai-shek. 

Everywhere the people have 
had a free vote, they have turn
ed down Communism. 

It was true in France, where 
the Communists polled only 
one-fourth of the total vote. 
It was true in Budapest, where 
the conservative Small Holders 
party beat a left-wing coalition. 
It was true in Finland. 

Eventually, of course, this 
fact will work against Russian 
domination. Russian troops 
can't stav abroad forever. 

Already Moscow is worrying 
about the impact of capitalist 
c i v i l i z a t i o n  o n  t h e  R u s s i a n  
troops. A year ago the Krem
lin feared the effect on the 
Red Army of such a down-at-
the-heels capitalist country as 
Romania. # . 

Now President Kalinin, ot 
the Supreme Soviet of the U. S. 
S. R., is worried by complaints 

of the Army over scarcity of 
consumer goods in Russia com
pared with war-stricken and 
occupied countries. 

The Russians seem to have 
lost their chance of winning 
friends and influencing people 
toward Communism by friend
ly persuasion. Imposing an 
unpopular government by an 
armed force is a costly busi
ness, as Hitler found out. 

As long as any country uses 
its armies as an instrument 
of policy outside its own bor
ders we must keep our own 
armed forces strong. Truman's 
speech will be understood in 
any world capital where bayo
nets count more than ballots. 

REDS CRUSH 
LITHUANIA, 
BISHOPS CRY 
FOR AID 

American HEROES 
by WOODY COWAN 

DISREGARDING his own safety when a Merchant Marine vessel struck 
an enemy mine in a heavy sea which broke the ship in half. Third 

Assistant Engineer Francis C. Rack carried his Chief on deck after all usable 
lifeboats had shoved off. Seeing an empty boat adrift, Rack dove into the 
sea and swam to it. He managed to propel it to the sinking ship and trans
ferred the Chief Engineer. Rack was awarded a distinguished service medal. 
When seamen show such courage in using equipment that War Bonds htfped 
to provide, Americans know that their investment in Bonds never can be 
big enough.  U . S .  t r e a s u r y  U c f a i l m r t H  

(Reprint from the Catholic 
Universe Bulletin—Ooc. 26) 
The Catholic Bishops of the 

world have been asked to ap
peal to their respective govern
ments to save Lithuania from 
a "red terror" which is " ex
terminating" the population. 

The appeal, according to Ju
lius Smetona, 511 Babbit Road, 
Euclid, is contained in a letter 
of three surviving Lithuanian 
Bishops-in-exile. 

Smetona has received the 
French translation of the letter 
by way of Switzerland, he paid. 

Secret Soviet documents, 
found after Russian withdraw
al from Lithuania in 1941, re
veal that Moscow had ordered 
deportation of 700,000 Lithuan
ians to the Russian interior, 
the Bishops charge. 

The German attack on Rus
sia prevented execution of the 
plan, but not before Lithuania's 
political, social and cultural 
leaders had been "liquidated'! 
by Russian secret police. 

The Bishops report that the 
Reds closed all seminaries, pro
hibited religious instruction, 
and drove Bishops and priests 
out of their homes. 

Further, they tried by tor
ture and imprisonment to force 
priests to serve Communism. 
All religious books were de
stroyed, and publication of new 
ones prohibited, Smetona said. 

Smetona quoted the Bishops' 
letter: 

* We know Bolshevism by 
our own experience, and our 
opinion of it differs greatly 
from the one constantly being 
fostered by Soviet propaganda." 

The letter, Smetona said, was 
signed by Archbishop Joseph 
Svireckas, of Kaunas; his Co
adjutor Bishop Vincent Brizgys 
and Coadjutor Bishop Vincent 
Padolskis of Vilkaviskis. 

Smetona quoted the letter: 
"If the coming peace confer

ence leaves Lithuania under 
despotic totalitarian Soviet rule 
it will be an injustice crying 
for the vengeance of the heav
ens; an unprecedented triumph 
of falsehood and brutal force, 
an absolute denial of all human 
rights." 

Unless the Red terror is soon 
<topped, the Bishops said, —• 
Lithuania will be "exterminat
ed." 

Archbishop Svireckas la a 
fnrne<i authority on ancient 
languages, and a translator of 
the IJi' ie into Lithuanian. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

782$ Euclid Avenue 
± 

KANDIDATAS Į TEISĖJUS 

IŠRINKIT 

JAMES T. 

CASSIDY 
J U D G E  

Terminui kuris prasideda 
Sausio 5, 1946. 

Buvęs 

CHIEF ASSISTANT 
PROSECUTING 'ATTORNEY 

I s r i n k i t 

Milton S. 

GROSSMAN 
JUDGE 

^inimiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimmiiiife 

Wilkelis Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIŲ I 
į PATARNAVIMAS f 
| 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 5 
FniMiiiiiniiiiiiuiuiiMiiiimiiniii.i.iiiiiiMMMMMiiiĮHH.nĮįf.nnii^įip.iiiiuumuiiJ 

Pay More ? 
CLEVELAND TRUST 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

PToonoT* 

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

VYRAMS REIKMENYS 
TURIME GATAVAI JUSŲ PASIRINKIMUI 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

SKRYBĖLĖS * SWEATERIAI 
KELNĖS ' ŽAKI ETAI 

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

DYKAI STAMPS su kožnu pirkiniu. F)YHAI 
gja galit iškeisti savo Stamp Books. IV#\| 
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