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AMERIKOS Valstybfe De%> į! 
partmentas tapo iš pagrindųr — 
perorganizuotas. Paskirta nau
jas Sekretorius, ir keturi nau
ji jam padėjėjai, kurių vienas 
patyręs Japonų reikalais dip
lomatas, kitas žinomas poetas, 
tračias milijonierius, o ketvir
tas pasiturįs biznierius. 

Amerikos Lietuviams įdo
miausia bus žinoti kaip tie 
nauji sekretoriai žiūrės į ne
priklausomos Lietuvos atstei-
gimą. Nors tikruoju Ameri
kos užsienio reikalų vairuoto
ju yra Prezidentas Roosevelt, 
bet pagelbininkai ValstybSs 
Departmente daug gali. 

Gal buti Lietuviams teks ap
gailauti nebuvimą V a 1 stybės 
D e p a r t m e n t e  t o k i ų  ž m o n i ) }  
kaip Sumner Welles. 

Kaina 5c. CLEVĘLAND, OHIO GRUOD.-DEC. 15, 1944 f 20-1 i motai :: 29th year) 

GRAIGIKOS KOMU- AR STALINAS VYKS 
NISTAI NUGALIMI 

Britų karo laivai, lėktu
vai ir tankai užatakavo vi
sus kairiųjų centrus, tiks
lu juos išblaškyti, priversti 
pasiduoti ir liauti vykdžius 
komunistinį smurtą. 

Tarp kairiųjų, kurių jie-

PASIMATYTI NE-
AIŠKU 

AMERIKIEČIAI VER
ŽIASI VOKIETIJON 

KAD IR LĖTAI 

Kilnojama Vr2 Robotų Platforma 

Londonas, Gruod. 13. 

gos pasirodo silpnos, apsi 
NORS iMcrtaUM. Amerikos | reiŠ¥ suiru^ tfkl'?s 

užsienio politikos metmenas' su- sr®7e® n™. M atsimeta ir 
b„„_ : sutinka baigti smurto pa-verpia pats Prezidentas Roose- «i - • • 

if 4. -• tt n • x I sikesimma. velt, tačiau p. Hull vieton nau
jai paskirtas Valstybės Sekre
torius Stettinius, nėra abejoji
mo, bus geras padėjėjas. Vie
na, jis jaunas (tik 44 metų), 
antra, jis turi gerą biznio ir 
prekybos supratimą, Įgytą U. 
S. Steel (plieno) ir General 
Motors (automobilių) milžini
škose korporacijose. 

Vyriausi Amerikos užsienio 
politikos uždaviniai pasilieka 
tie patys: 1) Taikos Konferen
cija; 2) Pastovios Taikos įkū
rimas; 3) Prekyba; ;ir 4) Pie
tų Amerika. Stettinius, be 

Kairiųjų vadovai sutiko 
susieiti su Britų komandie-
rium Atenuose padrymui 
paliaubų. Komunistai ir 
jų rėmėjai turės visi nusi
ginkluoti. .... 

JAPONAI PANEŠA 
DIDELIUS NUOSTO

LIUS PRIE LEYTE 

Šiomis dienomis vėl daug 
tūkstančių Japonų prigėrė 
Filipinų salų vandenuose, 

abejojimo, dąug padės trečiuo- j kuomet U. S. lėktuvai su-
j®fįuždavinių# ^ [plaišino 11 laivų. Spėjama 
* -*r." j kad su jais nuskendo apie 
. Ą M ERfKOS'LlEftmAMS 30,000 kareiviu, tearie buvo 

j Gruodžio 14 pranešimais 
Iškilę diplomatiški nesusi-1 ir vakarų fronto, Ameri-
pratimai reikalauja greito j kiečių 1-ji ąrmija pasiva-
išsprendimo, ir tas verčia j rė apie porą'Jmylių gilyn į 
Prez. Rooseveltą greituoju i Vokietiją ir "užėmė keletą 
pasimatyti su Churchillu—j kaimų pietuose nuo Hurt-
ir gal but su Stalinu, jeigu !gen girios. Kita dalis tos 
jis - sutiks j konferenciją! pačios armijos užėmė pen-
vykti. Po prezidento rinki- j kių mylių plotą prie Roer 
mų buvo pakilę gandai jog upės Į pietus nuo Duren. 
visų trijų didžiųjų pasima- Gen. Patch vadovaujamą 
tymas įvyks, bet Preziden- 7-tą armiją, kuri buvo pra-
tas Roosevelt atsisakė vyk- j dėjus pasekmingai veržtis — 
ti į Maską, o Stalinas ki-;link Vokietijos Palatinato, ^ 
tur nesutinka važiuoti. į naziai sulaikė susprogdin- ^ 

Kur dabar Prez. Roose-idami tiltus per plačią uv)ę 
velt ir Churchill randasi ei- j Seltzback, Į "ry.tus nuo Hal * > fkį 
na tik spekuliacijos, cenzu-j guenau. 
ros uždraudė minėti apie! Gen. Patton'o armija pa^ ^ 
jų žygius, o saugumas ne-! sistumia pirmyn tik jar- r> 

leidžia žymėti tokios kcn-!dais; jo artilerija tebeplai-
ferencijos vietos. šina Šaarbrucken karo in-

Vieta gali buti Britani- (dustrijų dirbtuves. 
joje. Viduriniuose Rytuo-' Gruodžio W vienos die-
se: Kanadoje, ir Suv. Vai- nos bėgiu visame Vokiečių 
stijose. • fronte Amerikiečiai paėmė 

Britų spauda tuo tarpu virš 30 kaimų. 
reikalauja kad konferenci- j Vokieti jos strateg i n i a i 
ja,turėtų buti laikoma Bri-j punktai į^dirfrtnvės spreg-i 
tanijoje. tiel to kad Church-' dinama tūkstančiais ' 
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svarbiausia apeina taikos kon
ferencija, nes joje ilgam bus 
išspręsta Lietuvos likimas. Nė
ra abejojimo, Sekretorius Stet
tinius (kaip ir Prez. Roosevelt) 

gabenami sustiprini atspa
rą Levte saloje. 

Amerikiečiai paeme Ja
ponams svarbu Orrnoc uo
stą vakarinėje Levte salo: 

žino Amerikos Lietuvių pagrin- dalyje, kuris buvo labai rei
dinę nuotaiką, nes taip Balta
jame name, taip Valstybes De
partmental per penkis paskuti
nius metus buvo pasiųsta ne
maža rezoliucijų. 

Lietuvos Atstovas p. žadei-
kis, savo ruožtu, įteikė keletą 
notų pareiškusių oficialę Lietu
vos nuotaiką. 

Prezidentą Rooseveltį ir Val
stybės Departmentą atlankė 
Amerikos Lietuvių atstovai ir 
Prezidentas A. Smetona. 

Amerika oficialiai stoja už 
Atlantp čarterio pritaikymą 
Lietuvai, Latvijai ir Estijai. 
Taikos Konferencija parodys 
ar Amerikos balsas svers. 

• 
[VYKIAI Graikijoje yra tik 

kitas pavyzdis to begalinio pik
to mažoms Europos tautoms, 

ill jau 70 metų amžiaus, se
nesnis už Rooseveltą, ir jis 
taip jau visur kitur važinė
jo pasitarimams. 

Aptarimui reikalinga su-
Alijantu savitarpiniai ire 

kalingas atvežamų kareivių 
ir reikmenų iškėlimui. 

Gruodžio 13, nuskandin- . 
ta 7 kiti laivai gabene pa- nu&a!ėta Vokietija po ka-

sutarimai Europos klausi
mais iv galutinis nustaty
mas planu kain elgtis su 

galba saviems į Leyte. 
B-29 oro tvirtovės ataka

vo Japonų trečią didžiau
si miestą Nagoya, padary
damos didelius nuostolius. 

rikos ir Br'tu lėktuvų kas
dien, orui leidžiant. 

štai pirmu kartu parodoma artisto įsivaizdavimas, pasi
remiant autoritetingu apipasakojimu, kaip V-2 leidžiami jų 
naikinančiam žygiui, šie V-2 yra antra laida Vokiškų robo-
tu-rakietų kurios leidžiamos Angliuos naikinimui. 

STETTINIUS VYKS | 

Husai ve! išvarė is Bul
garijos keturių vyrų Ame
rikos karinę misiją. Tai 
jau antras toks nedraugiš
kas bolševiku žvgis prieš 
Ameriką ĮHto to kai Bulga-

Washingtone eina žinios 
jog ruošiama konferencija 
tarp valstybės sekretoriaus 
Stettiniaus, Edeno ir Molo
tovo. Tarp trijų didžiųjų 

JAPONIJOS bamhardavi-
mai tiek padidėjo kad, sulyg 
pranešimų, iš sostinės To
kyo jau iškeliama gyven
tojai. Bus išgriauta eilės 
pastatų sudarymui tuščiu 
tarpų, kad ugnis negalėtų 
plėstis nuo bombarduoja
mų dalių. 

Oro atakai Japonijai la-

JAPONAI neteko anie 
70 savo admirolų, kurie žu
vo karo laivynų mu šiuose 
Pacifike su Aliiantais. Ad
mirolai yra • vyriausi karo 
laivyne, kaip generolai ka
riuomenėje. Nuo Gegužės 
mėnesio karo eigoje žuvo 
ir 18. Japonų generolų. 

Amerikoje iki Gruodžio 
1 jau buvo privežta 359,-

RUSŲ armijos veržiasi 
prie Budapešto, Vengrijos 
sostinės, didžiausiu sunkj-
mu. Jų tikslas yra pasiek
ti Austriją, bet Vokiečiai 
atkakliai laikosi ir bolševi
kai mažai tepeša. 

kUrį Rusai ir Anglai vykdo, sa- 247 karo nelaisvių, iš jų vietų ir Britų elgesių; ad 
«A "ifol/FTO cri'piii" tlrtlitilfa. N/\I» /> J,-\ TT 1 • V. • R-« • . " I •• - -• •*" I vo "įtakos sričių" politika. j 305)648 yra Vokiečiai, 51,-

Rusai Lietuvą laiko savo 156 Italai ir 2443 Japonai. 
Japonų mažai del to kad 

ro. 
Britij žygiai buvo užgirti 

Iš Londono taipgi pra
nešama kad Stalinas buvo 
jau išanksto sutikęs su tuo 
ką Britai darys Graikijoje, 
paėmimui tos šalies savo 
kontrolėn. Bet matyt bol
ševikai norėjo smurtu tą 
šalį pajungti Maskvai. 

Ir Prez. Roosevelt yra 
tą užgyręs vienoje iš pas
tarų konferencijų su Bri
tų premjeru. 
Pataria tylėti 

Washingtone Kor.gr e s o per tris metus Amerikos 
narių eilese pakilo rustųs oro jiegos sunaikino bent 
debatai del kritikavimo so- j 2S.316 priešų lėktuvu. Tuo 

laiku Amerikos pusėje ne
teko 13,940 lėktuvų.-

GAULLE pasirašė 
sutartį su Stalinu ir grvž-
ta iš Maskvos. Jo sekantis 
tikslas pasirašyti sutartį 
su Amerika ir su Britani
ja. 

"įtakos" srityje, ir •— Lietuva 
neteko savo laisvės, jos pilie
čiai apiplėšti ir deportuojami. 

Anglai Graikiją skaito savo 
įtakoje, ir — Anglų tankai, 
bombos ir šautuvai "moko" 
Graikus kokią valdžią jie tu
ri pasirinkti. Washingtonas 
prašo dičkiu nesikišti į mažų
jų tautų vidinę santvarką, bet 
ar dičkiai klausys teisybės bal
so? 

juos yra kur laikytį Paci 
fiko salose ir pertoli j S, V. 
gabenti. 

ministracijos rėmėjai sako 
tos "neatsargios kalbos" 
tik pailgina karą. 

Tas kaip tik atitinka so 

susipratimas visai pašlijo. ^ 
bus stengiamasi jį atstaty- j |3aį jengVaį galimi, ir sten-
ti. Tas bus ir paruosimas aįamasį sumažinti galimy-
Roosevelto, Churcnillo | bes panešti didesnius nuo-
btalmo susitikimui. Siame st0lius 
susitikime manoma daly
vaus ir Gen^de Gaulle. 

Iki šiol, visus savo suta
rimus trijų didžiųjų vadai 
sulaužė, Rusija paglemžė 
sau daug svetimų žemių, 
nežiūrint sutarimo neuž-
iminėti kitų teritorijų ir 
nedaryti jose permainų ne
pageidaujamų tų šalių gy
ventojams. 

Anglijoje/ laike perga
benimo, pavogta $250,000 
Amerikos kareiviams į va
karų frontą vežtų algų pi
nigų. 

Detroit. — Unijos vadai 
stengiasi praplėsti Detroi
te prasidėjusį Montgomery 
Ward krautuvėse streiką 
į kitus miestus, tuo laiku 
kaip eina pats didžiausias 
Kalėdų pirkimas. 

Detroite išvesta į strei
ką 2200 reguliarių darbi
ninkų iš keturių tos kom
panijos krautuvių. Strei
ką vadovauja CIO. 

Washington. — Valdžios 
darbų Civil Service Komi
sija pritaria pakėlimui al
gų Federalių įstaigų darbi
ninkams, atsižvelgiant į 
pragyvenimo reikmenų pa
brangimą. 

Washington.— Kaip Ka
ro Darbo Jiegų komisija 
skelbia, iki šiol jau 63,233 
II Pasaulinio karo vetera
nai tapo pastatyti į jiems 
tinkamus darbus tik Spa
lių mėnesio bėgyje, per . U. 
S. Employment Service įs
taigas. 

Tai įąu paleisti iš ka
riuomenes buyę sužaisli^ii:. 
jau pasveikę vyrai* ; 

Karo vadovyfcs leis- gryž-
ti vyrams iš kariuomenės 
kurie yra lavinti audimo in
dustrijos darbininkai, delei 
stokos storu medžiagų nau
dojamu kareiviams palapi
nėms, kurių nepajiegia pri
austi del darbo jiegų truku
mo. 

Anglijoje, Vokiečių ro-
botai-hombos per Lapkri
čio mėnesį užmušė 716 as

menų, 1.511 sužeidė. 
Karo Mobilizacijos vado

vybė praneša jog vėl ims Paryžiuje nuteista mirti 
kariuomenėn vyrus tarp 26 septvni asmenys apkaltinti 
ir 37 metų amžiaus, kurie dirbime Vokiečiams laika 
niekuo neprisideda prie pa- naziu okupacijos. 
stumėjimo karo pastangų. ~ ' 

New Yorke einantis žur
nalas True Magazine tal
pina savo apskaičiavimais 

Hull Įpėdinis 

kai. 

JAPONIJĄ ištiko smar-| paremtą aprašymą jog na-
v v. ... kus žemės drebėjimas' per-iziai šio karo bėgiu nužudė 

vietų uzgrobinejimo politi- eį^ savaitę. Spėjama pa-! 16,350,000 jų okupuotu ša-
darvta dideli nuostoliai.' jlių gyventojų. Tarp jų in-

Drebėjimas tęsėsi per 6 eina 10 milijonų Rusų, 5 
milijonai Lenkų, ir tt. 

Tame skaičiuje ineina tų 
šalių piliečiai Žvdai. ' 

Amerikiečiai Bombarduoja Manila Uostą valandas. 

Iš Vokietijos išėjo žinios 
jog Himmler jau baigęs 
'kraujo maudynę', didžiau
sią Vokietijos istorijoje, 
prašalinimui visų nužiurė-
tų kaltininkų pasikėsinimo 
prieš Hitlerį Liepos 20 d/ 

Hitleris, anot gandų, ir 
iš proto išėięs, ir nužudy
tas, ir jaučiasi gerai, bet 
kur jis randasi ir ką jįe 
veikia niekas nežino. , 

Holandiios vadai, tėmy-
dami kas darosi Graikijo
je ir Belgijoje, kur komu
nistai pasiryžo tas šalis 
užvaldyti, nusistatė daryti 
viską išvengti tokių apsi-

^ reiškimų.' Organizuojama 
} stipri atrama sulaikyti bol

ševikų pasikėsinimus. 

Vaizdas iš pastaro Amerikos lakūnų užpuolimą Mįpiila 
uosto Filipinų salose, kur sunaikinta daug Japonų laivų. ^Pa
skiros dalys miesto taip pas susprogdintos. : . 

New Yorke, nuo Kalėdų 
prasidės "mėsos šventė", 
kurios bėgyje nebus par
duodama mėsa. Tai pro
testas 10,000 miesto mėsos 
pardavėjų prieš OPA pa
tvarkymus, kurie neleidžia 
mėsininkam® išlaikyti sa
vo bizniu. 

Pamišęs nužudė. Carte-
let, N. J. — Iš piktumo pa
mišęs, buvęs kareivis nužu-
keturis asmenis — delei 
susivaidijimo su savo bu
vusia žmona už trijų metų 
dukterį. 

Romoie, tūkstančiai už
puolė "juodos rinkos" par
duotuves, išvartė, išblaškė, 
ir išgraibstė maistą, kuris 
parduodamas aukšta kai
na, taip kad paprasti žmo
nės nepajiegia pirkti. Rei
kalauja kad valdžia įvestų 
'maisto racionavimą. 

Taro CIO ir AFL Įvyks 
atkakli kova už 60.000 dar
bininku Western Union te
legrafo kompanijos, kurie 
tarp Sausio 2 ii* 10 balsuos 
už viena ir kitą uniją, ku
rią pasirinks save atsto
vauti. Abi tos unijos pila 
agitaciiai pinigus ir pasta
tė gabius agitatorius tik
slu patraukti tuos 6C,000 
darbininkų i save. 

Laivų statybos darbuo
se labai trumpa darbinin
kų, ypač Pacifiko pakraš
tyje. Kodėl tai darbinin
kai iš laivų statybos ir tai
symo darbų pasitraukia, 
dabar toje industrijoje dir
ba £00,000 darbininkų ma
žiau negu metas laiko at
gal. 

SNIEGO audroje kuri už
klupo šalį šios savaitės pra
džioje, žuvo apie 30 asmenų. 
Audra labiausia lietė Penn
sylvania ir Maryland. 

Edward R. Stet t inius,  nau
jasis Valstybės Sekretorius, 
44 m. amžiaus, paskirtas vie
ton Cordell Hull, kuris del se
natvės pasitraukė. 

Karo Maiste Administra
cija rūpinasi užtikrinti se
kančiais 1945 metais kiau
šinių kainą po 27c tuzinui 
už pačius geruosius ir po 
24c už antraeilius, kad viš
tų ūkininkai nenukentėtų, 
nes išrodo kiaušinių rasis 
žymiai perdaug. 

Vakarų fronte Alijanta! 
iki Gruodžio pradžios pa* 
ėmė nelaisvėn jau 752,00Q 
Vokiečių kareivių. 

ir 
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Padekit Amerikai kaimSt! 

EENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH Gaisras Chicago j e 

i Užklupo Sniegas 

Gruodžio 11 Pittsburghą už
klupo sniego puga, viena iš 
kenksmingiausių istorijoje, su-
paraližiuodama visą miestą, su
tramdydama transportaciją. 

žuvo trys asmenys, ir tūk
stančiai žmonių kurie tą die
ną atvažiavo Į miestą iš prie
miesčių turėjo likti mieste, ir 
užgrudo viešbučius, autobusų 
j r geležinkelių stotis, negalėda
mi parvažiuoti namon. Užsi
darė veik visos mokyklos ir 
susitramde karo įmonėse dar
bai. 

Sniegas siautė ir Gruodžio 
12, prismigo virš pėdos gylio, 
o pusnys daug kur sudarė snie
go kalnus. 

WATERBURY, CT. 
(WATERBURIO LIETUVIŲ 

TARYBOS VALDYBA 

GUBERNATORIAI^ Į 
LAIŠKAS 

LVS 6-to skyriaus pirm. Dr. 
J. J. Sims antrašu gautas lai 
škas nuo Michigan valstijos 
Gubernatoriaus Harry F. Kei 

Gruodžio 10, A. U % Conn, ly- Laiške gubernatorius iš-
skyriaus metiniaitie susirinki- reiškia padėką LVt> 6-tam sk> 
me išrinkta nauja valdyba 1945 riu* prisiųstą sveikinimą ka 
metams. Pirmininkas Dr. Pet- da jis buvo išrinktas, jau au
ras Vileišis, vice pirmininkai: tram terminui, Michigan gu-
Jarob Trečiokas, Alena Deve-

Už Atsižymejimp 

MIESTE TAMSU 
Pittsburghas turi didelį ap

sunkinimą kuomet miglos ir 
dūmai užgula miestą ir dienos 
metu sudaro nakties tamsumą. 
Tas pasikartoja dažnai, ypač 
žiemą, ir nėra galimybės to at
sikratyti. Slėnyje tarp aukštų 
kvantų gulėdamas miestas pa-
iiiuręs durnuose nuolatos, o kai 
dūmai susimaišo su miglomis, 

V aizdas pastaro gaisro Chi-
eagoje, kur sudegė 750,000 
bušelių valdžios grudų, nuos
tolių padaryta už pusę milijo
no dolarių. 

PHILADELPHIA 

J e 

DRABUŽIŲ RINKLIAVA 
Tarp Lapkričio 15 ir 30 šio-

kolonijoje Įvyko drabužių 
tiesiog pasidaro nepaken-' rinkliava Lietuvos nukentėju-oras 

čiamas ir dienos metu laikosi 
nakties tamsuma. 

Nors keliama reikalavimai 
a jšviesti gatves tokiomis die
nomis, tačiau yra keblumų ku
rie tą nedaleidžia. Gatvinių 
lempų elektros linijos operuo
jamos nustatytais laikais ir 
užsidega ir užgęsta automatiš
kai. 

Elektros linijų darbininkai 
atlieka pataisymų darbus pil
nai žinodami kad tos linijos po 
tam tikro laiko yra be elek
tros. Elektros kompanija ne
turi budo susisiekti šu tais 
darbininkais ir jeigu paleistu 
elektros srovę tomis vielomis 
kurias darbininkai žino esant 
be elektros, butu užmušta ne
mažai darbininkų. 

nienė; užrašų rašt. Ant. Laz-
dauskas; fin. rašt. Ant. Oran-
tas; ižd. Dr. M. J. Colney; iž
do globėjai: Petras Yokubaus-
kas, I. Krugelienė, A. Orantie-
ne; korespondentai A. Deve-
nienė, Morta Zailskienė, ir Dr. 
M. J. Colney. 

Visa naujai išrinkta valdy
ba pasižadėjo dėti pastangas 
dirbti vieningai, taipgi pasiža
dėjo dirbti kad tarp visų orga
nizacijų, visų Lietuvių bei vi
sų srovių stiprėtų santaika, 
bendra veikla, pilnam Ameri
kos karo ir taikos laimėjimui, 
ir mažoms tautoms, kartu ir 
Lietuvai, laisvės ir nepriklau
somybės atgavimui. 

NERINKS TAKSŲ 
J ji ALGŲ 

Mayoras Scully pareiškė kad 
jis nepritaria rinkimui taksų 
iš algų žmonių kurie dirba 
Pittsburghe. 

Philadelphijoje ir kaip kur 
kitur tokie taksai renkami, iš-
skaitant iš jų algų. 

Pittsburghui buvo siūloma 
rinkti 1 nuoš. taksų iš algų 
gyventojų ir laikinai atvyku
sių čia dirbti, tačiau miesto ta-
ryl.a ir pagaliau mayoras tą 
sumanymą atmetė. 

Mayoras sako, valstija dabar 
savo ižde turi 200 milijonų do
larių perviršių, ir reikia tikė
tis kad kuriam miestui prisi
ėjus striukai su finansais ga
lima bus gauti laikina pagalba. 

TRŪKSTA 11,600 
DARBININKŲ 

Pennsylvanijos Karo 
Jiegų komisija skelbia 
svarbias karo reikmenų 
ves skubiai reikalinga 
darbinirV:. Tokiu dirbtuvių ir 
jmonių yra r,9, kaip Tai laivų 
tai-ymo ir statyboje, ginklų ir 
amunicijos dirbtuvėse, ir tt. 

Darbo 
jog i 

dirbtu-
11,600 

MINKŠTOS anglies per savai
te iki Gruodžio 2 iškasta 11,-
750,000 tonų. Savaitė pirmiau 
buvo iškasta 11.200,000 tonų. 

Tą pat savaitę 1943 metais 
fcuVo iškasta 13,132,000 tonų. 

ŠVEDIJA gelbsti karo nu
kankintą Suomiją: pasiuntė 
150,000 tonų grudų. 10.000 to
rių cukraus, 5500 tonų valgo
mų riebalu ir kitu valgomų 
dalykų. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
SHisdami Dirvos Pwedakci.fa*". 

Administracijai ar Agentur*; 
kokius paklausimus;, visada id#-
kit už 3c pašto ženkleli atsa
kymui. Tas būtina. 

siems žmonėms. 
Kiek tikrai surinkta neteko 

sužinoti, ir ar buvo renkama 
po namus ar tik sunešė Į tam 
paskirtas vietas nepatyriau, 
nes vieni Žipie tai kalbėjo vie
naip, kiti kitaip. 

Vajui užsibaigus, drabužiai 
tapo suvežti, sunešti i šv. Jur
gio parapijos kambarius. Kas 
buvo surinkęs drabužių, prista
tė juos Į vieną bendrą punktą. 

Toliau, teko kalbėtis su vie
nu iš uolių veikėjų, Kaziu Ža-
deika. Paklausiau jo: "Ar jųs 
esat tikri kad raudonieji tuos 
drabužius nesučiuops?" Jo at
sakymas buvo: "Lietuvių yra 
kurie pabėgę nuo priešų, gyve
na ar tai Švedijoje, ar Šveica
rijoje ar kitose šalyse, jiems 
drabužiai ir bus siunčiami. Yra 
gi viltis kad Lietuva atgaus lai
svę ir nepriklausomybę ir ga
lima bus ją šelpti tiesiog". 

PATRAKĖLIŲ DARBELIAI 
Musų raudonieji Kremliaus 

vergučiai visus vietos Lietu
vius veikėjus dirbančius už lai- j 
svą Lietuvą, ir liežuviais pla- į 
k a  i r  s a v o  l a i k r a š č i u o s e  b j a u -  į  
rioja. Jiems nepatinka kam | 
patriotai Lietuviai dirba Ame- į 
rikos ir Lietuvos labui ne sulyg 
Maskvos agentų nurodymų bet 
sulyg savo nuožiuros. 

Tautinius darbus dirbančių
jų eilėje mes turime tokius 
pasišventėlius kaip Juozas Ka-
valauskas, Pranas Pilkas, Kun. 
Stasys Raila, Genovaitė Rama- į oras 
nauskienė, Kristopas Žemaitis,; 
Emilija Žemaitienė, Kazys ža-
deika. Ona Unguraitė, Antanas 
Marcinkevičius, Pranas Satin-
skas, Antanas Kaniušis, Wil
liam Paschall Poška ir k {. 

Tuo tarpu, tie Kremliaus' 
vergučiai, aklai garbina Stalių 
ną, kuris sulaužė sutartis su 
ramia kaimyne Lietuva, ją ir 
kitas šalis užgrobė, pavergė, ir 
padarė proto verguęiais visus 
tuos musų patrakėlius. 

Bešališkas Stebėta jas. 
\ , 

BONŲ P\RDAVIMAS 
Sekmadieni. Gruodžio 10, va

dovaujant Juozui Kavalauskui, 
Muzikalėje Salėje įvyko karo! 
bon.ų pardavijimo vajus * tarp 
Philadelphijos # Lietuvių. Bo
nų parduota už $31,000. Už 
didžiausią paskirą sumą pirko 
Liet. Muzikalio Namo Bendro- Į 

vė — $5,000; biznierius Sira-
tavičius pirko už $4,000. 

Be lib dar bonų pardavime 
žymiai darbavosi ir klebonas 
Kun. Dr. V. Bartusevičius. 

K. V. 

BONŲ VAJUS PAVYKO j 
Gruodžio 9, atsibuvo 6-tos į 

K a r o  P a s k o l o s  b o n ų  p a r d a v i m o  j  
vajus Victory House, vadovy- j 
bėje Waterburv Lietuvių Ta- i 
rybos. Nors dabartiniais lai-1 
kais Lietuviai darbininkai per j 
ka karo bonus dirbtuvėse ir ki-, 
tur, bet visvien tą dieną Lie
tuviai išpirko karo bonų už 
$43,325 ir už $33 štampų, šią 
Lietuvių vajaus dieną daug pa
sidarbavo Tarybos pirm. Dr. 
P. Vileišis, Morta Zailskienė, 
Alena Devenienė, Marcelė En^ 
drikiutė, Antanina Colney, K. 
Deveniutė. Frances Budrevt* 
čiutė, ir Albert Springs, Jr. 

bernatorium. Be to jis sveiki
na skyrių ir jo pirmininką, pa
sižadėdamas ištikimai dirbti 
per tuos du metus žmonių ge
rovei ir tokių geros valios 
žmonių' kaip LVS. 

PASIŽYMĖJO 
Ecorse Advertiser patalpino 

straipsnį aprašant] dviejų ka
rių pasižymėjimą Italijoj. Vie
nas šių karių yra Lietuvis, 
Master Sargeant Albert War
ner, 4049 Ninth St., Ecorse, 
Mich. Antras yra Staff Sar
geant Ernest T. Shermak, iš 
Harbert, Mich. Abu jie tar
nauja Fifteenth Air Force, Ser
vice Command, šie kariai bu
vo mekanikais prieš Įstojimą 
karo tarnybon. Italijoje jie iš 
senų metalų pasidarė tokj in-

Įstrumentą kuris nustato orlai-
| vių skridimo kryptį. Jie nu
fotografuoti prie savo padary
tų instrumentų. 

Alberto mamytė, Philomena 
Warner, priklauso SLA 352 
kuopoje ir A. R. K. Lietuvių 
skvriuje. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama 

PUZINAS Amilija (Barbarevi-
čiutė), senyvo amžiaus, mi
rė Lapk. 
(Raseinių 
Amerikoj 

LUTK1ENĖ 

30, 
ap., 

LANKĖSI CLEVELANDE 
Uoli musų veikėja. Stepha-

nia Douvan Čiurlionytė kele
tui dienų buvo nuvažiavus į 
Cleveland? aplankyti savo bro
lį, Tamą Čiurlionį ir brolienę. 
Tuo laiku buvo atskridęs Cle-
velandan ir jos' sunus Ensign 
Victor Douvan. Ten abu pa-

Į viešėjo ir aplankė draugus ir 
81 GIMTADIENIO SUKAKTIS j pažystamus. Porai dienų tik-

Gruodžio lOi p. Stella Bur-1 toras su mamyte atvyko Det-
ba, ponios Frank PineviČienės j roitan, o iš čia^sskrido Chica-
motina, minėjo savo 81-mą j gon. 
gimtadieni. Nors ji pareiškė 
kad dabar mažai ji tesiintere-
suoja savo gimtadienio sukak
timi, visvien ta diena ją atlan
ko kartą i metus. Linkėtina 
jai geros sveikatos ir toliau. 

Dr. M. J. Colney. 

Karys Carlton Barrett, iš 
Saratoga Springs, N. Y., ap
dovanojamas Kongreso Meda
liu už nepaprastą narsumą lai
ke Alijantų įsiveržimo į Nor
mandiją Birželio 6. Medalį 
jam Įteikia Generolas Lee, Pa
ryžiuje. 

KOMISARŲ PADĖKOS 
Detroito Lietuviški bolševi

kai visur skelbiasi kad renka 
drabužius Lietuvos nukentė
jusiems žmonėms. Jau jie dra
bužius giriasi senai siunčia. O 
dabar jau sako gauna padaka-
vones. Tačiau tos padėkavo-
nės ne nuo Lietuvos žmonių, 
bet nuo Rusų komisarų. 

DVASIOS UBAGAI 
Sekmadienį, Gruodžio 10 d., 

Lietuviški bolševikėliai per sa
vo radio dainavo "Maskva". 
Garbina jie tą jiems nežinomą 
ir neprigulinčią, kitos tautos 
gairę Maskvą. Jau kad daina
vimas bjaurus tai dar galima 
pakęsti, bet girdint tokią gau
ją dvasios ubagų tai graudu. 

Tai musų tautos išsigimė
liai, žmonės nepažystanti savi
garbos, tikro tėvynainio jaus
mo ir dvasinės doros. Tai mu-

tamsuoliai. Rep. su 

Statys 50,000 Naujų 
Gyvenamų" Namų 

Valdiška NHA įstaiga, 
rūpinasi gyvenamų namų 
tymu miestuose, 
žinias ir skirsto 
kuriam miestui reikalinga bus 
išstatyti namų. Išviso numa
tyta statyti 50,000 naujų, ge
resnės rūšies gyvenamų namų, 

į ir statybos darbai bus pradėti 
J artėjant pavasariui, kaip tik 

pavelys. 

SERGA 
A. Rankelienei padaryta ope

racija ir dabar ji randasi ligo
ninėje. A. Rąnkeliene buvo 
veikti Raud. Kryžiaus, Lietu
vių skyriaus narė. 

BALF VAKARAS 
Sekmadienį, Gruodžio 3, šv. 

Antano parapijos mokykloje 
atsibuvo BALF 76-to skyriaus 
vakarėlis pelno padarymui. Bu
vo labai pasekmingas. . Vaka
rėlio rengimo komisijoje dar
bavosi narės: Ona Kratavieie-: 

, nė, Stephania Douvan, Helen 
dabar renka j R.iukv Qna Miknienė ir Bessie 
kvotas kiek 

MARINŲ MOKYKfjOtE 
WalljT Gutauskas dabar 

ko marinų karo mokyklą 
ton, Mass. 

lan-
Bos-

kuri 
sta-! 

Keblaitienė. 

KLAIDA 
Pereitame numeryje mano 

aprašyme BALF veiklos para
šiau kad prie skyriaus prisira
šė SLA 350 kuopa, turi buti 
352 kuopa. 

AMERIKOS GRAIKAI 
DŽIAUGIASI 

Amerikos Graikai džiaugiasi 
kad jų senoji tėvynė jau išlai
svinta; jie jau gauna laiškus 
iš Graikijos, gali pasiųsti dra
bužių ir pinigų saviesiems taip 
daug karo laiku nukentėju
siems. 

Kaip kitose Europos šalyse 
taip ir Graikijoje dar siaučia 
visokios suirutės, bet jau lais
vės saulutė ten teka per Grai
kijos kalnus. O kada ji pate
kės Lietuvai ? 

BALF SKYRIŲ 
DAUGĖJA 

Amerikos Kariai Nelaisviai Šveicarijoje 

•j 
Tm 

• c 
ne 

VATĖS ilčių 
visada padaro 

įsėmimas 
nuodingas 

gyvates nepavojingomis. 

Apie (>00 Amerikos lakūnų kurie skridimuose į priešų ša
lis karo tikslams buvo priversti nusileisti Šveicarijoje, tapo 
internuoti, sulyg tarptautinių taisyklių ir turės 'ten bjuti iki 
Varo pabaigai šis vaizdas parodo tokių belaisvių stovyklą, 
prie Adelboden. Jiems parūpinta skaityklos., spd&as ir tt. 

Kaip iš Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo raštinės prane
ša, nors intensyvus BALF or
ganizacinis darbas vedamas tik! 
p o r ą  m ė n e s i ų ,  j a u  s u s i o r g a n i - j  
zavo 90 skyrių iki Gruodžio) 
p r a d ž i o s ,  i š  j ų  7 7  s k y r i a i  j a u  i  
Į r e g i s t r u o t i  i r  t u r i  n u m e r i u s ,  j  

l š  t o  j a u  n e s u n k u  m a t y t i  i r  j  
s u p r a s t i  k a d  p l a č i o s i o s  v i s u o - j . 0  
menės karštas pritarimas ir,B 
pasitikėjimas Bendram Ameri
kos Lietuvių Fondui yra tvir
tai garantuotas. 

Nors tai yra bendras visų 
Lietuviškų srovių įkOrtas fon
das ir gauna didžią visuome
nės paramą ir pritarimą, čis 
fondas betgi smarkiai tebėra 
komunistų atakuojamas, jie vi
somis pastangomis nori įrody
ti kad šis foridas neturi teises 
veikti. 

Yra dar daug kolonijų kuri? 
galima skyrius įsteigti ir to 
del norintieji pasidarbuoti ga 
li gauti informacijų ir litera 
turos rašant į: " / 

United Lithuanian" Relief 
Fund of America, Inc; 

19 West 44th Street, f 
New York 18, N. V. 

Cleveland, O. 
Laukuvos p.) 

išgyveno 35 m. 
Ona (Draunys). 

48 m., mirė Gruodžio 1, Cle-
velande. (Vilkijos p., Kve-
sų k.) Amerikoj , išgyveno 
30 metų. 

MARKEVIČIUS Edvardas, 3 
metų, sunus Edvardo ir Pau
linos Markevičių, mirė Spa
lių 8, Clevelande, kur buvo' 
ir gimęs. ] 

KRIžANAUSKAS Tarnas, . 50 
m., mirė Lapk. 12, Clevelan
de. (Mirščių k., Krosnos p., 
Marijampolės ap.) Amerikoj 
išgyveno 32 metus. 

MALSKIENĖ Viktorija, 81 m. 
mirė Wickliffe, Ohio, Lap

kričio 1. 
BAIKUS Impolitas, 68 metų, 

mirė Lapk. 21, Cleveland, O. 
KINKUS Vincas, 72 m., mirė 

Lapk. 10, Bridgeville, Pa. i 
PETRONIS Antanas, pusam-1 

žis, mirė Lapk. 15, Chicagoj. 
(Panev. ap., Subačiaus par., 
Dvariškių^ k.) Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

KAPOČIUS Povilas, 53 metų, 
mirė Lapkr. 14, Chicagoje. 
(Ukmergės ap., Raguvos p., 
Prasčiunų k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus^ 

PODERIS Motiejus, ' Š3 metų, 
mirė Spalių 9, Wilkes-Bar-
re, Pa. 

PAžEMECKAS Petras, 44 m., 
mirė Spalių 19, Wilkes-Bar-
re, Pa. 

RUTKEVIrlUS 
mirė Spalių 
W. Va. 

KLEMAUSKAS 
mirė Spalių 
Me. . , • I 

MORTACKAS Vincas, mirė 24 j  
Spalių, New Britain, Conn. 

LI USč IK A U SK AS Jurgis, mi
rė Lapkričio m., Baltimore, 
Md. 

KLIMAS Juozas, mir# Lapkr. 
5, Baltimore, Md. 

BARNIŠKIENĖ Anelė, 80 m., 
mirė Lapkr. 8, Baltimore, 
Md. 

PUZINAS Povilas, 66 m., mi
rė Lapkr. 8, Norwood, Mass. 

BIRBILAS Vincas, mirė Spa
liu 25. Dayton, Ohio. 

MELEŠKEVIČIUS Juozas, mi
rė Lapkr. 7, Dayton, Ohio. 

VILKAUSKIENĖ Marė, mirė 
Lapkr. 1. Nashua, N. H. 

KIRVELEVIČIENĖ Morta, mi
rė Lapkr. 11, Wilkes-Barre, 
Pa. 

MATUZA Simas, mirė Lapkr. 
11, Hudson, Pa. 

ČEPONYTĖ Paulette, mirė J.2 
Lapkr. Plymouth, Pa. 

VARNAGIRIENĖ Jieva, mire 
Spalių 30, Braddock, Pa. 

SKLERA Vaitiekus^ mirė Lap
kričio m., Shenandoah, Pa.nĮ§, 

PETRTJšKA Stasys, 49 metų, 
mirė Lapkr. mėn., Wauke-
gan. 111. 

KUPREVIČIENĖ Elzbieta, mi
rė Lapkr. mėn., Girardvillę, 
Pa. 

RADZEVIČIENĖ Regina (Ma-
tonytė), 42 m., mirė Lapkr. 
18, S. Boston, Mass. (Valki
ninkų par.) Amerikoj išgy
veno 22 metus. 

RAMANAUSKAS Kastantas, 
54 m., mirė Rugp. 19, Water
burv. Conn. Juoslavičių k. 

CIC1ALIAUSKAS Kazys, 62 
metų, mirė Spalių 30, Lee 
Park, Pa. (Klovainių par., 
Panevėžio ap.) 

KESLERIS Juozas, mėtų, 
mirė Spalių 16, Springfield, 
111. (Varnių v., Laukuvų k.) 

ŠTMANSKAS Juozas, 57 mettj, 
mirė Spalių 10, Shenandoah, 
Pa. (Seinų ap., Kalvelių k.) 

ŠVENTĖMS DEGTI
NĖS BUS PAKAN

KAMAI 

Prekybos žinovai tikrina kad 
šymet Kalėdoms ir Naujiems 
Metams degtinės bus pakanka
mai. Bus dikčiai rum ir sal
džiųjų degtinių, tik kiek ma
žiau bus škotiškos ir bourbon 
degtinės. 

Kazys, 53 m., j  
1 4 ,  W h e e l i n g ,  j  

Juozas, 56 m. 
27, Rumford,; 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

fclėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimu 
Kaina metams $1. Adresai: 

Lietuviu Naujienos 
£32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

•s**-

J. A. Urbonai 
Dirvos Agentas Dayton* 

1302 Lamar St. Dayton. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
Congress 130 

Waterbury,. 
Avenue 
Conn. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Taria 
greitu laiku bus jums pa-
rlųsta tas tikras numerit 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Chin 

BET,I,A C. .T VK1BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
n GG21 BONA AVENUE ENdicott 1763 

! VISOKIA APDRAUDA | 
jį Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- Y 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- jg 
? kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
'į saukite mu» nęgu ugniagesius (face-monus). 
į ir Apdraudos Agentūra. 

f  ' P . P .  M  U  L  I  O  L I S  
* Vienatinė Vietinė- Pastovi Lietuviška Ileal Katate 

(>(>06 Superior Ave. Cleveland HEndcison 6729 i *. 

•GEROS 
metus gali 
pieno. 

veislės 
duoti iki 10 

per 
tonų 

i: 
**< •?«*& 

P  J #  i i i \ k  
įį(J9 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: : MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, krei|>-
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutemau paskolas pirmo mortgegio. PatSftrttaVrftt*s * ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmenilkai. 

S 
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Prisfmtnlr Lietuvą Nelaimejil » D I 8 V A jgSJBBBBSSSSSSSBB 

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  - L I E T U V A  Laisvę pažinf ~ 

Jungo nevilksim! 

Vienybė Reikalinga Tuoįau 
®Hjulė Stato Kliūtis Vieningos Veiklos Susitarimui pasiekti. Trijules nusistaty

mas Neatitinka Visuomenės Nusistatymo. Vardu Demokratai — Vaiksmaifr 
Autokratai. Paskutiniųjų Trejų Metų ALT Veikla — Vienybės Ardomasil 
Veiksnys. Prisipažinimas prie Klaidų — Vertinga Kovotojo Ypatybei 

Visuomenė laukia 
Jau praėjo du mėnesiai 

kai tautininkai pasiūlė ben
dradarbiavimą A m e r ikos 
Lietuvių Tarybai, bet nie
ko konkretaus iki šiol dar 
neprieita. Tuo tarpu pa
saulio įvykiai rodo kad jei 
tikrai norima kas nors nau
dingo Lietuviai padaryti tai 
visų Lietuvių vienybė rei
kalinga tuojau. Priešingu 
atveju, kai reikės griebtis 
koordinuotos akcijos, mes 
busim nepasiruošę ir nesu-
gebėsim pateisinti Lietuvių 
tautos J mus dedamų vil
čių. 

Didžioji katalikų, sanda-
riečių visuomenės dalis, ir 
net vienas-kitas socialistas 
yra už bendradarbiavimą 
su Lietuvai Vaduoti Są
junga, bet A. L. Tarybos 
trijulė, ypač pp. Grigaitis 
ir Vaidyla, ligšiol tebėra 
prieš. Tačiau kadangi vie
nybės ir bendradarbiavimo 
klausimas paskutiniame A. 
L. Tarybos suvažiavime bu
vo pavestas spręsti ^ kaip 
tik šiai trijulei, tai jos bal
sas, nors ir priešingas ben
dram A. L. Tarybos narių 
nusistatymui, ima viršų ir 
vienybės pastangos griūva. 

Nekalbant apie tai kad 
toks ALT vadovaujančios 

, trijulės nusistatymas yra 
pragaištingas Lietuvai, jis 
iškelia vieną naują įdomų 
bruožą, būtent kad Ameri
kos Lietuvių Tarybar ne
žiūrint jos vadų akcentuo
jamo demokratiškumo, vei
kia grynai autoritariniais 
principais: pp. Grigaitis su 
Vaidyla nuneigė vienybės 
reikalingumą, ir jų auto
kratiškas mostas, nors ir 
nesutinkąs su daugumos 
valia, virsta veikiančiuoju 
ALT įstatymu. 

Priešingai, Lietuvai Va
duoti Sąjunga tarybininkų 
'ir ypač p. Grigaičio nuolat 
linksniuojama kaip fašis
tų lizdas, pasirodė atitin
kanti ne tik visų tautinin
kų, bet ir net didelės dalies 
tarybininkų nusistaty m ą : 
vienybės juk nori ne tiktai 
tautininkai bet ir dauguma 
katalikų ir sandariečių. 

Tat kas tikrovėje yra 
-demokratai: ar tie kurie 
apšaukdami kitus autokra
tais, savo priešingą nusi
statymą primeta aiškiai 
Lietuvių visuomenės dau
gumai, ar tie kurie, nors ir 
apšaukti fašistais, savo nu
sistatymu sutinka su ben
druoju visuomenės nusista
tymu? Atsakymą sesutei-
kia skaitytojas. 
Uzurpacija pilnoje 
prasmėje 

ALT vadovaujančios tri
julės pasielgimas sąryšyje 
su tautininkų iškeltu vie-
jivbės reikalu aiškiai paro
do kad pačiose ALT eilėse 
yra įvykus uzurpacija, ku
rios dėka saujelė politikie
rių visiškai užvaldė visą 
organizaciją, kuriai siste-
matingai primeta savo as
meninę valią ir skelbia ją 
esant visos organizacijos 
valia. 

Šitai taip pat parodo kad 
neužtenka turėti savo tei
ses garantuotas tos ar kitos 
organizacijos Įstatuose, bet 
reikia ir budėti tų. teisiu 
Sargyboje. 

Lapkričio pabaigoj Hart
forde įvykęs Connecticut 
valstijos ALT skyrių suva
žiavimas jau buvo žingsnis 
aktyvesnio savo teisių gy

nimo kryptimi. Veik vien
balsiai tame suvažiavime 
buvo pritarta visų Lietuvių 
vienybės reikalingumui ir 
net svarstytos priemonės 
tai vienybei pasiekti. Te
ko nugirsti kad ir ALT tri
julei buvo ar bus pareikš
tas paskatinimas susitarti 
su LVS. Tai tikrai labai 
sąmoningas žingsnis. 

Reikia betgi pastebėti 
kad paskatinimo ALT tri
julei vargu ar užteks, nes 
ita trijulė, pati nenorėdama 
vienybės, visvien visaip su
kinėsis kad tik prie tos vie
nybės neprieitų. 
ALT skyriai privalo 
imti akcijos 

Šito akivaizdoje, A. L. 
Tarybos skyriai turėtų ne
sitenkinti paskatinimų ar 
pageidavimų reiškimu, o 
tiesiog prie trijulės pride-
leguoti keletą savo atstovų 
kurie vienybės nuoširdžiai 
nori. ir kurie, jei ALT pa
galiau sutiktų pradėti su 
LVS pasikalbėjimus, tuose 
pasikalbėjimuose dalyvau
tų. Jeigu gi su šituo visu 
ALT trijulė nesutiktų, ga
lutinai paaiškėtų kas yra 
už viską atsakingi Lietuvių 
vienybės ardytojai. 

Savu laiku esame ^ rašę 
kad, tautininkams pašiulius 
bendradarbiavimą, iš p ra
džiu p. Grigaitis, o vėliau 
ir p. Vaidyla savo laikraš
čiuose ėmė rašyti tiesiog 
ar netiesiog prieš bendra-
darbiavima ir prieš tauti
ninkus nukreiptus straips
nius. Kai tautininkų spau
da į tokius straipsnius 're
aguodavo, įrodydama jų 
nepagrvstumą ir žalingu
mą, tūli ALT vadų tuoj iš-
trimituodavo kad tautinin
kai puolą ALT ar net ją 
šmeižią. Patys būdami nu
sistatę prieš vienybę, to
kiais savo raštais jie norė-
io kitus apkaltinti vieny
bes vengimu: "Mus tauti
ninkai puola ir šmeižia, tai 
kokia gali buti su jais vie-
nvbė?" — rinuodavp tary
bininkų veikėjai. 
Priekabės iš kito galo 

Tokiems raštams, maty
ti, neįtikinus visuomenės, 
kuri šiądien jau aiškiai ma
to kas nori bendros veiklos 
ir kas yra prieš ją, Sanda
ra ėmėsi kitos taktikos (žr. 
"Dalykas pradėtas ne nuo 
to galo"—Gruod. 1 num.). 
Girdi, A. L. Taryba trejus 
metus norėjus vienybės, o 
tautininkai jos kratęsi. Jei
gu, girdi, dabar jie jau no
ri vienybės tai tas tik įro-
da jų nepastovumą. 

"Palikdami fakto klausi
mą tuo tarpu nuošaliai, tu
rime pastebėti, kad jei tik

rai ALT trejus metus norė
jo vienybės, o pasiūlyta, 
tos vienybės kratosi, tai ši
toks jos elgesys savu ruož
tu nė tik nėra pastovumo 
įrodymas, bet dargi sukelia 
abejonių ir del ALT nuo
širdumo. Nes juk yra lo
giška dasileisti kad žmo
nės kurie trejus metus ko 
nors troško ir laukė, kai 
jiems visa tai pasiūloma, 
su tuo mielai sutiks. Čia 
betgi išeina kaip tik prie
šingai: trejus metus tary-
bininkai troško vienybės, o 
kai pagaliau jiems ta vie
nybė pasiūloma, jie staiga 
atsisako. Gana nepapras
ta. 

Dabar gryžkime prie fa
ktų. Ar tikrai ALT darbai 
paskutinių trejų metų bė
gyje buvo nukreipti .vieny
bės kryptimi? Čia prie pro
gos reikia pastebėti kad 
prieš trejus metus p. Vai
dyla anaiptol nebuvo toks 
p. Grigaičio garsiakalbis 
kokiu jis yra šiądien. Tai 
tarp kitko. 

Kokie gi buvo paskutinių 
trejų metų ALT darbai? 
Ar jie tikrai buvo pozity
vus nepriklausomos Lietu
vos atkūrimo atžvilgiu, to 
aukščiausio musų siekimų 
kriterijaus? Pavartę tary
bininkų spaudą nesunkiai 
pastebime kad Lietuvos ne
p r i k l a u s o m y b ė s  a t k u r  i m ą  
paskutinių trejų metų bė
gyje ji pirmoje eilėje grin
dė Lietuvos santvarkos nei
gimu, 1938 metų Konstitu
cijos ir Lietuvos preziden
to nepripažinimu. 
. Taip pat nemažai vietos 

buvo skiriama įrodinėjimui 
kad, palikus Vilniaus klau
simą nuošaliai, reikia žūt
būt bendra darbiauti su 
Lenkais. ^ * 

Greta viso šito, p. Gri-
kaip faktinašis A. 

L. Tarvbos vadas savo lai
kraštyje nuolatos rrilinosi i 
a s m e n i š k u m u s .  į ž e i d i  n ė j o  
tautininku veikėjus ir ideo
logus ir tt. Ponas Vaidy
la —• gitai reikia pastebėti 
jo naudai — tuo metu ne
sutiko su p. Grigaičio tak
tika ir parodė nemažai to-
leranciios. Ret<n, treiiems 
metams praslinkus, jis pa
sikeitė ir dabar iau įrodi-
nėia kad A. L. Tarvba vi
są ta laika siekus vienybės, 
o tautininkai ią griovę. 
VLIK Deklaracija 
ir bendradarbiavimas 
su Lenkais 

Šiądien, kaip jau Dirvos 
skiltyse nesykį buvo nuro
dyta, iau yra žinoma kad 
visa Lietuvių tauta Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto lupom yra dekla-

DUOKIT SAVO KALĖDINI AUKĄ LIETUVOS LAISVI. 
NIMO REIKALAMS 

A U K O S  
Stambios Kalėdines 
Dovanos Prasidėjo 

Štai jau pasirodo penkines ir 
žymiai stambesnės aukos Kalė
dų dovanų Lietuvos Vadavimo 
reikalams, štai pirmieji gera
širdžiai kurie rodo rūpesčio 
Lietuvos vadavimo darbą pa
remti. Tikime jų ateis daug 
daugiau. 

P. J. žiuris, LVS centro pirm. 
Lakewood, Ohio 20.00 

M. Vilkišius, Lawrence, Mass., 
Naujai knygai leisti 10.00 
Lietuvos reikalams 10.00 

K. Demikis, New Britain, 
Conn. 10.00 

Jonas Kasmauskas, Roslindale, 
Boston, Mass. 5.00 

Peter Adomaitis, 
Cleveland, Ohio 5.00 

K. S. Karpius 
Cleveland 5.00 

gaitis 

Naziai Nelaisviai Gabenami į Ameriką 

f * #  ' • * r  f. 
f -T S-

frStr 

šimtai Vokiečių kareiviu, suimtų nelaisvėn vakarų tron-
te, suvaryti ant laivo vežami į Ameriką. Jie bus laikomi be
laisvių stovyklose iki karui*pasibaigus jiems bus galima su-
gryžti atgal i tėvynę. 

ravus 1938 metų Konstitu
cijos teisėtumą (žiur. atsi
šaukimą "Į Lietuvių Tau
tą"), o tai savu ruožtu rei
škia Lietuvos santvarkos 
ir prezidento teisėtumą. / 

Atseit, A. L. Tarybos 
nuolatiniai vieši pasisaky
mai prieš buvusią Lietuvos 
santvarką, Konstituciją ir 
Prezidentą, kaip priešingi 
Lietuvių tautos laisvai pa
reikštai valiai, nėra vieny
bės kuriamieji, o jos ardo
mieji veiksniai. 

P r i e š ingai, tautininkų 
balsai, kaip giną Lietuvos 
santvarką, Konstituciją ir 
Prezidentą nuo tarybinin
kų puolimų Jr įrodinėja jų 
teisėtumą, pasirodė sutin
ką su Lietuvių tautos va
lia, tokia kokia ji visas sro
ves apimančio Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto lupom buvo paskel
bta 1944 m. Vasario 16 d. 

Kiek tai liečia bendra
darbiavimą su Lenkais tai 
dabartiniu metu ir patys 
tarybininkai mato kad jų 
prieš trejus metus propa
guotas kelias nieko gero 
duoti negali. 

Lietuvių gi tauta, kiek 
mes jos valią pažinome iš 
Amerikos Lietuvių spaudo
je paskelbtų slaptosios Lie
tuvių požemio spaudos iš
traukų akivaizdoje aneksi-
jonistinių Lenkų tendenci
jų yra griežtai nusistačius 
prieš Lenkus. 

Visa tai turėdami galvo
je aiškiai matome kad tvir
tinimas kad ALT paskuti
nių trejų metų bėgyje sie
kus vienybės, o tautininkai 
ją griovę yra kardinaliai 
klaidingas: faktai rodo kad 
kaip tik ALT buvo atsijus 
nuo didžiulės Lietuvių tau
tos daugumos nusistatymo^ 
0 tautininkai tą nusistaty
mą giliai atjautė, jį supra
to ir jį gynė. Tai yra tik
rai labai menkavertis A. 
L. Tarybos apologetų spy
rimasis visus kurie faktais 
1 rodo A. L. Tarybos klydi
mus, apšaukti puolikais, 
šmeižikais ir kaip kitaip. 

Užuot darę tai, jie ge
r i a u  p r i s i p a ž i n t ų  k l y d ę .  
Tuo atveju jie tikrai pasi
rodytų vertais kovotojais 
ir nutiestų tiltą į vieningą 
ir našų darbą šviesesnei 
Lietuvos ateičiai. 

Nežiurint ligšiolinių /ne
pasisekimų, tautininkai vis 
dar tebesitiki kad toks til
tas galų gale bus nuties
tas ir kad visų Lietuviu jie-
gos bus sujungtos nelygs
tamoje kovoje del Lietu vos* 

C. Julius Smetona, 

Stasys Wogulis, St. Charles, 
Illinois 5.00 

Kun. George F. Jonaitis, 
Vail, Ariz., užrašo "T. L." 
Kalėdų dovanų Detroit 
News redaktoriui 3.00 

Ona Kazio, Maple Creek, 
Canada 

Leo Diamond, 
Cleveland 3.00 

A. Shimkonis, Lawrence, 
Mass. 1.00 

BALTIMORE, MD. 
Antanas Kurelaitis, LVS 4 

skyriaus sekr., prisiuntė $14 
šių narių mokesčių: 
Nauji nariai: 
Veronika Paulioniene 2.00 
Kazys česis-Chasis 2.00 
Juozas Leskauskas 2.00 
Petras Sinusas 2.00 
Antanas Jankūnas 2.00 
Senieji nariai: 
Antanas Nemura 2.00 
Juozas Kašinskas 2.00 

KAS DAUGIAU? 
Mieli tėvynainiai: Parody

kit savo prijautimą Lietuvos 
vadavimo reikalams dabar, ka
da atidarot širdis rūpindamie
si apdovanoti ąavo artimuosius 
Kalėdų dovanomis. 

Kalėdų^ aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

PRISSUSK1T LVS PENKINE KALĖDŲ 
V 4, C. 

DOVANŲ LIETUVOS VADAVIMO 
DARBAMS PAREMTI 

j* Siųskit aukas bendriems Lietuvos vadavimo reika* 
lams. '^r Knygai "Kaip Jie Mus Sušaudė" leisti, ir Kny
gai "Timeless Lithuania" Kalėdų dovanoms kareiviams. 
Dovanokit .ją žymiems Amerikiečiams, it Siųskit sav(f 
nario duokles už 1914 ir 1945 metus. • Skubėkit su saN 
vo Kalėdų Dovana dabar, ir Aukotojų vardai bus skel
biami spaudoje. 

*' 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
682C Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ 

* G820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auka 

Viso 

s. 
S .  

o. 

Lietuvos Vadavimo darbams 
Knygai "Timeless Lithuania" 
Kitoms Angliškoms knygoms 

Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai'* 
L. V. S. nario mokesti 

| Vardas ir Pavardė., 

f 
! Adresą? 

Miestas Valst 

DUOKST ŠIA KNYGA KAREIVIUI KALĖDŲ DOVANU 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 
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DR. OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3,00.. 

Siųskit savo t£sakym§J 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios krv" ""03 pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Aye. Cleveland 3, Ohio 
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• atkentėti nekalti silpnieji. Bet ir stiprieji retai 
teišvengia nupelnytos bausmės. Stipriųjų klaida ir 
nusižengimas buvo kada Hitleris galėjo užsiauginti to
kius ragus kad net įsidrąsino jais badyti visą pasaulį 
Šiądien dar nežinia kokia bus galutine kaina kurią ub 
tą klaidą turės užmokėti pasaulis, bet jau ir tai kas už
mokėta iki šiol viršija visus praeities karus ir žudynes. 

Bet dar tebeatgailaujant už tą klaidą ir dar neišgė
rus atgailos taurės iki dugno, štai jau tenka mokėti — 
ir jau užmokėta — daugelio milijonų gyvybėmis ir krau
ju už kitą klaidą — ragų auginimą Stalinui. Ir nors 
baisu tatai šiądien pasakyti, vis dėlto yra faktas kad 
tuo tarpu kai Hitlerio problema jau yra maždaug iš
spręsta, Stalino problema dar nepradėta spręsti. Ta
čiau koks bus kietas tos problemos kevalas galima nu
matyti iš įvykių Italijoje, Prancūzijoje, Belgijoje ir ypač 
Graikijoje. "Ką pasėjai tą ir pjausi", sako Lietuvių pa-
Jąrlė. 

Kelis Tfietus Anglai ir Amerikiečiai nešiojosi su ko
munistais kaip katė su pūsle, gyrė juos visomis progo
mis, netgi kai kurie erpe garsinti komunistus esant ko
votojus už demokratiją, o šiądien jau Anglams įvairiose 
šalyse, bet plačiausiu mastu Graikijoje, tenka prieš ko
munistus vartoti ne tik šautuvus ir kulkosvaidžius, bet 
net tankus, lėktuvus ir karo laivus. 

Tačiau šitai dar nebūtų toks baisus dalykas jei ko
munizmo pavojus visam-pasauliui ir Anglijos ir Ameri
kos butų aiškiai įžvelgtas, jei šios didžiosios jiegos bu
tų nusprendusios kad po Berlino ir Tokyo turi buti su
griauta ir Maskva. Šito, deja, nėra. Sąmoningai ir ne
sąmoningai šios dvi valstybės tebeskleidžia bendradar
biavimo su Stalino vadovaujama Kremliaus banditų gau
ja mintį, neva lojalumo obalsio vedamos užmergia akis 
komunistų atliekamoms masinėms žudynės, terorui ir 
deportavimams rahaltijos kraštuose, Lenkijoje ir Bal
kanuose ir tuo tolydžio augina Stalinui ragus, už kurių 
aplaužvmą pasaulis turės gal dar brangiau užmokėti ne
gu už Hitlerio sutramdymą. Ir dar butų gerai jei, ne
žiūrint aukų, išviso pasisektų tuos pačių demokratų Sta
linui užaugintus ragus nulaužti. Nes bent kuri kaina, 
užmokėta už komunizmo sutramdymą, yra maža, palygi
nus su ta kaina kurią pasaulis privalės sumokėti jei ko
munizmas išeitų laimėtoju. Lietuvių tautos likimas — 
aiškus pavydivs to kaip tilpni nekaltieji moka savo gy-
aiškus pavyzdys tc kaip silpni nekaltieji moka savo gy-
tųjų klaidas — parodę kas laukia i>a*aulif* jei< jk kris 
komunizmo auka. 

V KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Churchill Išaiškina . 
Demokratiją 

štai kaip Britų premjeras 
Churchill, darydamas savo pa
reiškimą del įvykiu Graikijoje, 
išaiškino savo supratimą fflt-
ros demokratijos: 

"Mano supratimas demokra
tijos yra toksai — paprastas 
žmogelis, kuris užlaiko žmoną 
ir šeimą, kuris eina į karą už 
savo šalį kada ji atsiduria bė
doje ir eina Į balsavimu vietą 
atitinkamu laiku ir padeda kry
žiuką ant balsavimo lakšto pa
rodančio vardą kandidato kurį 
jis nori į parliamentą išrinkti 
— tas tai yra demokratijos pa
grindas. 

"Bet tas vyras ar moteris 
privalo tą atlikti be baimės, be 
jokio spaudimo ir grąsinimo. 
Jis pažymi savo balsavimo lak
štą griežtoje slaptybėje ir ta
da išrinkti atstovai sueina j 
daiktą ir nusprendžia kokią 
valdžią jie pageidauja savo ša
lyje turėti. Jeigu tas yra de
mokratija tai aš ją sveikinu ir 
dirbu už ją. 

''Paskutinis' dalykas ką pa
našus j demokratiją yra gau
jos tvarka ir gengsterių būriai, 
ginkluoti, mirtinais pabūklais, 
įsiveržę į Graikijos miestus, 
užima policijos stotis ir svar
bias valdiškas įstaigas ir sten
giasi varu Įvesti totalitarinę 
valdžią, grąsinant "nušauti vi
sus kitus kurie kitaip mano. 

"Neleiskim demokratiją taip 
žemai statyti, lyg ka<įl ji butų 
tik pagrobimas galybįs ir šau
dymas visų kitų ktf*ie stl tuo 
nesutinka". . {*..• i -• 

Šita kalba ir tokiu išaiškini
mu padėties Graikijoje, kur 
ginkluoti komunistai pradėjo 
įvesti savo terorą, Churchill 
gavo atstovų rumų užgyrimą 
sav© politikos. 

Į i f 

De Gaulle Užsikvietė 
Prez. Rooseveltą 

Iš Paryžiaus praneša jog 
Prancūzijos vadas Gen. Char
les De Gaulle, tik ką pasirašęs 
su Stalinu sutartį, kurios tu
rinis dar nežinomas, sekantį 
pasimatymą turės su Preziden
tu Rooseveltu. 

Nors Prez. Roosevelt oficia
liai dar neatsakė 4 De Gaulle 
pakvietimą atvykti į Paryžių, 
tačiau yra galimybės kad tas 
vizitas įvyks pusėtinai greitu 
laiku. Yra mintis kad Prezi
dentas gal apsilankys Paryžiu
je po sekančio "Trijų Didžių* 
jų" posėdžio, kurio vieta ir lai
kas dar nežinoma. 

De Gaulle, susitaręs su Bri
tų premjeru Churchill ir su 
Sovietų vadu Stalinu svarbiai
siais punktais link Vokietijos 
ir pokarinio Europos tvarky
mo, išgaudamas sau atsako-
mingą rolę, dabar stengiasi 
pasiekti panašaus susipratimo 
su Amerika. 

Tai vienas žmogus kuris ne-
tupinėja nei Stalinui nei nie
kam kitam, ir savo vadovauja
mą šalį pasiryžęs atgaivinti ir 
sustiprinti greitu laiku. 

t t t 

• LOTYNŲ kalba vėl prade
dama siūlyti kaip bendroji in
ternacionalinė kalba; po karo 
tarp įvairių šalių bus daug di
desni ryšiai, o vienoje tik Eu
ropoje yra 53 paskiros kalbos. 
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Atsiminimai iš Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų / f *5* 

Okupacijoje po 1920 Metų fcjį 
Kašo, K ARYS J. V. VALICKAS. 

JEI Anglai ir Amerikiečiai, padorumo vedami ir drau 
giškos dvasios įkvėpti, nerado galimu paveikti bolše

vikų kad jie liautųsi žudę ir kankinę Estų, Lietuvių, Lat
vių, Lenkų, Jugoslavų, Bulgarų ir Rumunų tautas tai 
Stalinas anaiptol nepasidavė to draugingumo ir lojalu
mo skrupulo kankinamas. Nežiūrint i tai kad Graiki
ja ir Vakarų Europa buvo pripažinta Anglų įtakos sri
timi, Stalinas vistiek įsakė vietiniams komunistams kel
ti trukšmą tose šalyse, eventualiai net kariauti prieš 
Anglus neatsižvelgiant į aukas, ir be kompromiso siek
ti savo tikslo. Ironingu sutapimu, komunistai prieš An
glus dabar kovoja demokratijos vardu. Vadinasi, išeina 
kad. komunistų akim žiūrint, Anglai yra fašistai. Šis 
atsitikimas; veikia tikėtis, turės Anglų vyriausybei ir 

Šito .akivaizdoje, džentelmeno iš Washingtono pasi
sakymai prieš buvusią diktatorinę Graikijos vyriausybę 
ir dabartinės vyriausybės puolimą iš vienos pusės, p ko
munistų vadovaujamų gaivalų gyrimas iš kitos puses, 
yra tolygus pasisakymams prieš tuos kurie visos Grai-

, kų tautos jiegas sutelkė kovai prieš Vokiečius ir kėli
mas į padanges tų kurie tą kovą trukdė. Iš to, toliau 
galvojant, išplaukia kad tie kurie prieš Vokiečius ka
riavo. yra fašitai, o tie kurie tą kovą trukdė — demo
kratai. Štai kokios išvados peršasi iš Kongresmano Cof
fee Atstovų Rumuose Gruodžio 5 pasakytos kalbos. 

Graikijos klausimas, paimtas paskirai, nėra jau ma
terialiai toks svarbus klausimas. Bet jis yra svarbus 
principe ir savo sąryšiu su komunizmu. Jis aiškiai pa
rodo kaip komunistinės bakterijos, karo pradąioje Ang
ių ir Amerikiečių lengvabūdiškai propaguotos, dabarti
niu metu jau yra paplitusios ne tik Europoje bet ir vi
same pasaulyje. Todėl šiądien visų tikrąją padėti įžvel
giančių ir į idealą tebetikinčių žmonių yra aukščiausia 

irmoje eilėje tai yra musų, Lietuvių, pareiga, nes ko 
munistai, greta grėsmės visam pasauliui, jau yra išžudė 
didelę Lietuvių tautos dalį ir nori. ją išžudyti visą. 

I 

visuomenei blaivinančio efekto, o gal ir ne .vienam šioje vįs?.mis priemonėmis kovoti prieš komunizmą. '  l  .  i i *  •  m l t v m  t o i  t m ' q  m n o i i  I  l a h u T m  n o v a m n  l . - / \  
salyje atmerks akis. 

Tuo tarpu betgi faktai rodo kad tikėjimas komunis
tų demokratiškumu ir Anglų fašistiškumu yra apėmęs 
ne tik plačią šios šalies visuomenę, bet netgi įsiskverbęs 
į Kongresą. Kaip Congressional Record rodo, Washin
gtono atstovas Coffee atstovų rumuose savo Gruodžio 5 j 
pasakytoje kalboje pabrėžė dabartinės Graikijos vy- j 
riausvbės sąryšį su prieškarine Metaxos vyriausybe, ku
ri buvus diktatūrinė, ir griežtai pasisakė už komunistę 
vadavaujamą EAM-ELAS grupę, kuri, pasak p. Coffeą 
atstovaujanti Graikų tautai. Ta proga p. Coffee pakar
tojo tulų Amerikos korespondentų nuomonę, matyt, jai 
pritardamas, kad Graikijos komunistai, girdi esą visai 
kas kita negi* Amerikos komunistai, jie esą daugiau pą». 
našus i#Amerikos demokratus ir net republikonus! Ar^ 
glai, remdami Papandreo vyriausybę, vadinasi, remi# 
sufašist.ėjusį mažumos elementą, o komunistai propa
guoja Graikijos demokratiją. Savo kalboje p. Coffee 
dar ironiškai paklausė ar Churchill tik nepasidavė Vo
kiečių propagandai kad jis taip bauginasi Graikijos ko-
munstų kurie, anot Coffee, esą tarytum Amerikos de
mokratai ir republikonai. 

Turime pastebėti kad aliuzija į ChurchilPo pasida-
vįmą* Vokiečių propagandai yra visai neįtikima, ne& 
Churchill yra pats prieš-naziškumo simbolis. Priešin
gai, kad p. Coffee pasidavė bolševikų propagandai ir net 
virto jos garsiakalbiu atstovų rumuose, išsykio matytif 
Nes kaip beatakuotum Metaxos vyriausybę buvus di% 
taturinę i}* Graikijos dabartinę vyriausybę turint sąrjįi 
šio su buvusia Metaxos vyriausybe, faktas lieka faktu 
įad tiek Generolo Metaxos vyriausybė ir jos įpėdiniai, 
tiek Graikijos karalius Jurgis, kuriam tasai džentel* 
menas iš Washingtono nesigaili nedraugiškų žodžių, bit? 
vp esminiai faktoriai kurie nulėmė Grakijos įstojimą i 
karą prieš Italiją, o vėliau prieš Vokietiją, tuo tarpu 

* Kai komunistai ir kairiniai elementai, lygiai kaip Ame
rikos komunistai, kurie šaukė prieš kapitalistų karą, 
faivo prieš Graikijos įsivėlimą į karą su Vokietija. Yra 
Visiems žinoma kad tuometinis Graikijos karaliaus Jur
gio ir Metaxos vyriausybės nusistatymas stoti į karą 
Jjrieš Italiją, o vėliau prieš Vokietiją buvo visos Graikį 
tautos', išskyrus komunistui ir kairinius socialistus, vien-
bwlsiai u^girtas. * -

LAIMĖS ŽIEDAS 
Jau nuvyto laimės žiedas, 
Baltos šalnos nušalnojo. 
Mergužėlė nusiminu*,/ 
Šalnų ryto nežinojo. 
Ašarėlės krinta, rieda, 
Kur gražesnį rasi žiedą! 
Ir širdelė jos vaitoja 
Kam žiedelio nedabojo. 
Ir per šaltąją žiemužę 
Ji liūdėjo be žiedužių, 
Ilgos naktys ją kankino, 
Kasų žiedai nedabino. 
"Kad sugryžtų vasarėlė, 
Visų žiedų motinėlė. 
Naujos gėlės pražydėtų, 
Mano laimė užtekėtų. 
"Šalnų rytą aš pažinčiau 
Ir žiedelius apdangstvčiau. 
Kad juos šalnos nepakąstų, 
Mano žiedo jos nerastų." 
Neilgai ji taip liūdėjo -— 
Vasarėlė suspindėjo, 
Trvška laimė iš krutinėk.,..h 
Dygsta gėlės pirmutinės. 
Vos saulutė patekėjo. 
Nauios gėlės pražvdėjo. 
Mergužėlė džiaugsmu dega, 

.  Laimės  ž iedą  k i 'u t in  sega . . . .  
Kapsų Aguona* 

- . 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

VOKIEČIŲ IR ŽYDŲ GYVENIMAS 
LENKIJOJE | 

Vokiečiai Lenkijoje velke nepriklausomai, f 
jie neturėjo jokių draugiškumo ryšių su Lietu
viais, Gudais, Ukrafnais: Vokiečiai turėjo savo 
liniją ir ja ėjo. Lenkai Vokiečius taipgi labai 
persekiojo, daug Vokiečių mokyklų uždarydavo, 
bet Vokiečiai būdami daugiau apsišvietę ir kul-
turoje aukščiau prasisiekę už Lenkus visuomet 
niežai Lenkų paisė. 

Vokiečių mokyklas uždarinėjo tik šio karo 
Išvakarėse, kitaip Vokiečių kalba gimnazijose 
buvo priverstinas dalykas, šio karo išvakarėse 
iš gimnazijų Vokiečių kalbą pradėjo stumti An
glų ir Prancūzų kalbos. 

Vokiečių mokyklų Lenkai kažkiek neužda
rė, bet Vokiečiai daugiausia nukentėjo ekono
miniai ir materialiai: iš Vokiečių buvo veržiami j 
g e r e s n i  ū k i a i  i r  d v a r a i ,  t a i p g i  f a b r i k a i  i r  p r a - Į  
monė bei prekyba. Lenkai patys lindo arba lei- J 
do žydams užimti Vokiečių prekybos įmones, į 
bet dažnai suvalstybino Vokiečių nekilnojamąjį 
turtą. Vokiečiams neleido užimti atsakingų 
vietų. Bet Vokiečiai turėdami galingus brolius 
prie šalies, visuomet # turėjo paspirti. Tiesa, 
Vokiečiai perdaug nesiskundė, jie tyliai ir ra
miai ruošėsi ir laukė momento kada galės išvy
ti klastingus Lenkus iš savo žemės, ir jie to 
momento sulaukė. Vokiečiai, kaip sakiau, Len
kijoje daug aliarmo nekėlė del Vokiečių perse
kiojimo, bet užtat užsieniuose jie kėlė aliarmą. 
Jiems po Lenkais nereikėjo nieko daryti, aliar
mą sukeldavo jų laisvi broliai Berline ir užsie
nis Vokietijos balsą visuomet girdėdavo ir su 
jais skaitvdavosi, tat bepigu Vokiečiams Lenki
joje buvo stumdytis be tikslo. Bet Vokiečiai 
daug kentėjo Lenkijoje; dažnai Vokiškos kilmės 
kareiviai stovėdami ant sargybos Lietuvos-Len
kijos Administracijos Linijos, bėgdavo Lietu
von, o paskun iš Lietuvos pasiekdavo savo lais
vą Vaterlandą. 

žydai Lenkijoje irgi, kiek aš žinau, veikė 
nepriklausomai nuo kitų tautinių mažumų. Mat, 
žydas turbut yra tokis sutvėrimas kad jeigu jis 
centą-kitii kur uždirba pragyvenimui tai ten jo 
ir tėvynė, žydai Lenkijoje buvo gerai susior
ganizavę, jie turėjo savo mokyklas, jie turėjo 
kiekviename kiek didesniame miestelyje savo 
žydiškus bankelius. Politiniai žydai pasireikš
davo savo simpatijomis komunizmui,- nes sekant 
laikraščius dažnai buvo matoma pavardės kas 
tapo areštuotas už komunizmą, tai daugiausia 
žydiškos. Bet bendrai paėmus, žydai nepaisė 
politikos perdaug, jie labai rūpinosi Palestinos 
klausimu, tame jų ir veikla pasireiškė. . Su Lie
tuviais žydai bendrai sakant sugyveno gražiuo
ju, kaip jie sugyveno su Gudais ir su Ukrainie
čiais. Bet su Vokiečiais žydai sugyveno pras
tai nuo tų dienu kada jie paskelbė Vokiškoms 
prekėms boikotą. 

Lenkai šovinistai žydų nekentė iškarto, bet 
ilgainiui, Įsisiubavus Lenkijoje Pilsudskinin-
kams ir paėmus valdžią Į savo rankas, pradėjo j 
banga neapykantos prieš žydus. Pirmiausia 
pasireiškė neapykanta ir terorizavimas mokyk
lose: šovinistinio nusistatymo Lenkai studentai 
sukėlė daug riaušių mokyklose ir kelios gimna
zijos bei universitetai buvo tūlam lakui užda
ryti iki bus atstatyta tvarka, žinoma, Lenkai 
studentai pasiliko nekaltais, bet žydai nukentė
jo visaip: daug langų buvo išdaužyta, daug 
krautuvių tapo apiplėšta ir daug žydų nukentė
jo fiziškai, žinoma, tokiais atvejais visoki vi
suomenės atmatos, plėšikai ir niekšai prisidėda
vo prie to, tuštindami krautuves ir tt., tat ma
terialiniai žydai pradėjo daug nukentėti. Bet 
tai buvo tik pradžia. Vėliau taip įsisiūbavo žy
dų persekiojimai kad valdžia turėjo net rausti 
iŠ gėdos, nes tikras Hitlerizmas isisiautė prieš 
Žydu® Lenkijoje. Visokie padaužos norėdami 
pasinaudoti proga apvogti žydų Krautuves kel
davo daužės prieš žydus, užkabinėdavo juos 
gatvėje, paskui po ta priedanga užpuldavo jų 
krautuves'. Bet šis plėšikavimas buvo kitokio 
pobūdžio. Tikroji priemonė. valdžios buvo tai 
žydus terorizuoti, iš prekybos prašalinti, ir tt. 

Vėliau po tokių riaušių mokyklose žydams 
buvo paskirti specialus suolai, kad jie su Len
kais ir Vitais nesimaišvtų. Gatvėse viešai žy
dams į barzdas buvo leidžiami "vilkai"; riauši
ninkai išniekino net kelias Žydų sinagogas, bet 
Žvdai turėjo kentėti, ne ką galėjo daryti. Žydų 
spauda Lenkijoje ir visar^e pasaulyje kėlė pro
testus del tokio Žydų persekiojimo Lenkijoje, 
bet tas nedaug ką gelbėjo, žydai Lenkijoje 
maža ką mažiau kentėjo nuo Lenkų negu Vo
kietijoje nuo Vokiečių. 

VISI LENKAI Už SAVO TAUTOS 
REIKALUS 

Lenkijoj ne tik tautinės mažumos buvo per
sekiojamos, bet vėlesniais laikais buvo perse
kiojami ir patvs Lenkui kurie nepūtė Pilsuds
kio, o paskui Rydz-Smigly dudon. Lenkų liau
dis irgi pradėjo smarkiai nuRentėti nuo šovinis
tinio gaivalo; įai kentėjo liiiiidininkai ^Lenkai ir 

darbininkai; jų vadas Vitos buvo nuolatos per-* 
sekiojamas. Lenkijoje liaudininkai turėjo savq 
organizaciją Zeliony Sztandar (žalia Vėliava)* 

- Nesvarbu kiek kokių partijų Lenkijoje bu
vo, bet nei viena jų nebuvo Lietuviams palanki, 
Lenką? tarp savęs kaip kada gerokai susipjau
davo, bet Lietuvių ir kitų tautinių mažumų at
žvilgiu Lenkai buvo vieno ir to paties nusista
tymo: Lenkija turi buti kad ir kitų sąskaitoi* 
didelė ir galinga, "Od morza do morza!" Pe
litiniu klausimu Lenkai nežiūrint kokių pažiu«|. 
buvo, jų pažiūros tautiniu atžvilgiu buvo ir yrą 
vienokios! Kiek man teko pažinoti Lenkų dva-* 
sią, dar nesu nei vieno Lenko sutikęs kuris bu-* 
tų pasisakęs esąs komunistu. Komunizmas 
Lenkuose negalėjo prigyti, ir delko, aš nežinau, 
bet taip buvo. Lenkijoje komunizmo banga 
propagandos budu pasirodydavo tai vienur ta| 
kitur, nes fcuvo vykinami areštai; bet tą idejąĮi 
sekdavo žydai, Ukrainai, Gudai, ir k*li Lietu
viai. 

Lenkų spauda nei karto neužtarė persekio
jamų Lietuvių; Lenkų ponai irgi. to nedarė, tat 
Lietuviai turi turėti mintyje Viena, kad koks 
Lenkas nebūtų politinių paži jr*,, jis visvien sva
joja apie Lenkiją "nuo jurų iki jurų". Tatgl 
tie Lietuviai kurie tūpčioja apie Lenkus ir jiel-
ko kokių susitarimo kelių su Lenkais, turėtų 
pasimokyti buti gerais Lietuviais ir tiKėti Į is
torinius faktus. Istorija mus niekina iš pra
eities kokie klastingai Lenkai Li?tuviams buvo. 
Iš inusų daug gyvų dar esane ir žinome kaip 
Lenkai sulaužė savo pažadus pasirašytus Suval
kuose. pankui viliugingai pjolė Lietuvą ir nore-
jo ją visą pasigrobti ir pavergti. 

Aš patiekiau tik trumpus epizodus iš per
gyventų Įspūdžių okupuotame Vilniaus krašte, 
kaip Lenkai persekiojo Lietuviu# ir marino oku
puotame Vilniaus krašte, kaip marino tautišką 
Lietuvių judėjimą. Vilniaus kraštas yra per
sunktas Lietuvių krauju ir -ašaromis. Vilniaus 
krašto girios Lietuvių kanhinių kurias nutręs-
tos; laukai ir miškai kenčiančių Lietinių skau
smais apdainuoti. Ir šiądien dar yca tokių Lie
tuvių Amerikoje kurie, peršasi Į 
jungas su Lenkais, j ieško kokio 
biavimo; daro kontrrktus su jais 
liežuvauja, pataikauja ir bando 
save Lietuvių visuomenę. Gėda 
viam«. Jie ga? nesužiniai bare'.o parduoti Lie
tuvius Lenkams, o Lenkai pia^iių daug turi. 

Kokių mes sutarčių galinje su Lenkais šią
dien jieškoti? Ar Lenkai tas? sutartis su Lietu
viais pildytų? Suvalkuose prie garbingo stalo, 
prie Dievo mukos, prie Anglų, Italų, Prancūzių 
ir kitų. diplomatų jie davė garbės žodį, prisiekė, 
ir savo parašais patvirtino sutartis, ar jų ne
sulaužė sekančią dieną? &as jiems reikštų su
tartys padarytos dabar? Kam dar ir kalbėti 
apie bendradarbiavimą su Lenkais? Bet mu$i§ 
tuli politikieriai ar tai nesužiniai, ar j ieškoda
mi kokios karjeros, ar tai šiltos vietos, bėga 
paskui, Lenkus, tūpčioja jiems. Sutartis su Len
kais, jeigu bus reikalinga, darys Lietuvos val
džia, ir. tos sutartys bus geros kada Lietuva® 
kariuomenė ginklu jas* saugos! 

kyikias tai są-
*ai bendradar-
ir jiems sald-

teaukti paskui 
tokiems Lietu-

(Bus daugiau) f 

• AMERIKOS armijos oro jiegos e, kurios 
1939 metais turėjo 21,556 kareivių ir vyresnių
jų, 1911 metų pradžioje jau buvo 2.386.000 vy
rų. pa prastų ir viršininkų. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa dick'Fi^ Lietuvos žemė
lapis. Kauno žemėlapis. Lietuves matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa

cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 
Kaina tik 50c. 

(Galima' siųsti pašto ženkhiig po 6c)' 

Reikalaukit Dirvofe 
682o Superior Ave. Cleveland 3, Ohit 

ŽMONIJOS fiSTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokia tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dinio viršeliais, popuiiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio isterijos eiga. didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žyrviieii karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laika, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 s» sIko adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiu 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoje" įt 
6820 Superior Ave. ripyfląąd ^ Olui T 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kovos del Širvintų 
Nuo Giedraičių pusės mus lydėjo Len

kų raitelių grandinė. Jie prie Širvintų ar
čiau kilometro prisiartinti nedryso, nes 
Širvintose buvo daug musų kariuomenės ir 
artilerijos. Temstant vis dėlto Lenkai vi
sai prislinko prie Širvintų ir mes buvom 
priversti apleisti Širvintas, miestelį užėmė 
Lenkai. Mes persikėlėm per Širvintos upę. 
Pulti Širvintas mums buvo neįmanoma, nes 
kuopoje buvo belikę tik pusė kareivių — 
daugelis jų buvo išsklaidyti įvairiais rei
kalais. Reikalui užėjus, jie vėl buvo su
rinkti i savo dalis. 

Į)vi ar tris dienas buvo ramu. Paga
liau visi vadai susitarė atimti Širvintas iš 
Lenkų ir toliau žygiuoti Vilniaus linkui. 
Ketvirta kuopa stovėjo dešiniame Širvin
tų šone paupyje ir miškais turėjo užeiti 
Lenkams už akių. Kitos dalys turėjo tą 
patį padaryti. Ties Širvintos upe buvo 
paruošta pulko ligoninė sužeistiesiems gel
bėti. Čia pat liko ir pulko štabas. 

Antrą valandą nakties kuopos vadas 
leitenantas Statkevičius išžygiavo savo 
uždavinio vykdyti. Kuopoje prie štabo li
ko virėjas, ūkvedys ir aš kuopos turtui 
prižiūrėti. Likę vieni, atsikraustėm prie 
pulko ligoninės, kuri buvo gyventojų bu
tuose, ir apsistojome gryname lauke. * Ne
toli buvo 10-tos batarejos dalis. 

Prieš Lenkų kulkosvaidžius 
Vos spėjus prašvisti, pasigirdo pa

trankų šūviai ir kulkosvaidžių bei šautu
vų traškėjimas. Musų artilerija žinojo 
kad netoli Širvintų vėjo malūne Lenkai 
turi įsitaisę kulkosvaidžius. Kelintą kar
tą iššovus,-artilerija numušė malūno vir
šūne. ir likvidavo Lenkų kulkosvaidžių ug
nį. Tuoj pradėjo vežti iš baro musų ir 
Lenkų sužeistus ir užmuštus. Atjojo ir 
musų vadas su peršautu delnu ir dar keli 
sužeisti kareiviaj. Jų fcąrpe atsimenu Stel
moką. Jiems tuoj buvo suteikta pagal
ba. Iš jų sužinojom kad Širvintos musų 
jau paimtos. Musų vadas, aptvarsčius 
jam ranką, tuoj pasileido raitas vytis Len
kus. Jis buvo šalto kraujo žmogus ir per 
mušius niekados nesislėpdavo, pasilikdavo 
atvirame ore. Mes nors už akmens gal
vas slėpdavom. 

Mušiui sustojus, atvykom į Širvintų 
miestelį. Prie miestelio, arti plento, bu
vo iškasta didelė duobČ. Čia buvęs Lenkų 
kulkosvaidis, kurį puolė 5-ji kuopa. Duo
bė buvo pilna šovinių tiltelių. 5-ji kuopa, 
kuri prie Širvintų pirmoji artinosi, nuo to 
kulkosvaidžio turėjo daug pakelti. 

— Tavo draugas, — pasakoja man 
penktos kuopos kareivis, — vos spėjo iš 
arimo iškelti galvą ir staiga buvo nukau
tas. Bene daugiausia ir bus nukentėjus 
musu kuopa, joje daugiausia žuvusių. 

Širvintose pradėjom gaudyti pasislė
pusius Lenkų kareivius. Namai visur tuš
ti; gyventojai pasislėpę rusyse. 

Užeinu į vieną gyvenamą namą. ir 
šaukiu: 

— Ar esat kas? Atsiliepkit! 
Pereinu visus kambarius ir ant grin

dų randu lavoną. Lavono rankoje buvo 
įspraustas raštelis, iš kurio spėjau kad tai 
buta I.enkų karininko. 

Nuo laukų rinkom nukautus lietu
vius ir lenkus ir vežėm į bažnyčios šven
torių. Širvintos upėje radom ir skenduo
lių. Ir juos paguldėm vien ant žemės šalia 
kito. Iš atrastų dokumentų tikrinom as
menybes. Suguldyti abiejų kariaujančių 
šalių žmonių lavonai šventoriuje užėmė 
daug vietos. Vienas buvo kraujuose pa
plūdęs, kitam per dantis peršauta, trečiam 
patrankos sviedinio sutrupinta koja ar 
ranka, ir panašiai. Vaizdas darė sunkų 

Laimė jūs muši, kareivių upas buvo 
begalo pakilęs, ir visi Lietuviai buvo pasi
ryžę tuo atsidėjimu eiti pirmyn ir pulti 
Vilnių. Bet ne nuo musų priklausančių 
priežasčių mušis buvo sustabdytas.^ 

Pusk. Leonardas Valius, 
Kvėdarna, Vas. 14, 1937. 

Paaiškinimas. Čia aprašytas mušis 
buvo tai nugalėjimas Lenkų po to kai jie 
sulaužę Su valku sutartį vėl puolė Lietu
vius ir užėmė Vilnių. Lietuviai buvo juos 
po Giedraičiais ir širvintais taip sumušę 
kad rodėsi galės ir Vilnių atsiimti, betgi 
tuo tarpu Lenkai pasirunino su pagalba 
Prancūzų tarpininku sulaikyti mušius, ką 
Lietuviai sutiko padaryti, bet užtai ir li
ko Vilniaus neatgavę. 

KOVOSE DEL VILNIAUS 
Eimučio laidotuves sutvirtino mano 

pasiryžimą 
Gimiau 1899 m. Rugsėjo 11 d. Vilki

joj, Kauno apsk. 
Iki 1918 metų Gruodžio pabaigos apie 

Lietuvos kariuomenės kūrimąsi nieko ne
buvo girdėti. Tuo metu vietos kanaunin
kas Bačkis bažnyčioje ėmė raginti stoti į 
Lietuvos kariuomenę savanoriais ir ginti 
Lietuvą nuo priešų. Užgirdus tuos žo
džius, daugelį jaunuolių apėmė džiaugs
mas ir, išėję iš bažnyčios, pradėjo tartis 
kaip stoti į kariuomenę. Nuėjus mums 
tuo reikalu pas kanauninką, šis mus pri
ėmė su linksma šypsena, išdavė tam tik
rus liudijimus ir nurodė kur reikia kreip
tis. Išėję iš klebonijos nutarėm stoti ka
riuomenėn tuoj po Kalėdų. 

Pro musų miestelį tuojau ėmė važiuo
ti savanoriai iš Žemaitijos. Sausio pra
džioje ir mes sutartą dieną susirinkom į 
bažnyčią, išklausėm mišių ir, kanauninko 
palaiminti, susėdom į vežimus. Susirin
kus žmonių minia mus laimino ir linkėjo 
geriausios kloties. Kiti iš džiaugsmo net 
verkė kad dabar musų jaunuoliai važiuoja 
nebe į Rusų kariuomenę, bet į savą. Su
gaudė Vilkijos bažnyčios varpai, ir mes 
linksmi išvykom į Kauną. Savanoriams 
išvažiavus, aš liūdnas gryžau namon kad 
man neteko laimės eiti į Lietuvos kariuo
menę, nes mano tėvelis nesenai buvo mi
ręs, o motina negalėjo viena su mano ke
turiolikos metų jaunesniuoju broliu išsi
maitinti. Aš tarnavau pas ūkininką ir 
bent turėjau baigti savo tarnybą iki su
tarto laiko. 

Vieną dieną atvažiuoja iš Žemaitijos 
apie 200 savanorių, sustoja prie valsčiaus 
valdybos ir reikalauja vežimų vežti juos 
į Kauną Teko ir man nuo šeimininko juos 
vežti. 

Visi važiuoja linksmai dainuodami. 
Kiekvieno akyse degą pasiryžimo dvasia. 
Tik aš vienas, laikydamas vadžias, liudžiu. 

Atvažiuojam į Kauną. Prie komen
dantūros iškraunam iš vežimų savanorių 
daiktus. Žiuriu — Laisvės Alėja eina di
džiausia Lietuvių kariuomenė. Vokiečių 
kareivių pilnas miestas, bet visi jie paniu
rę, kaž ką tarp savęs kalbasi ir kaž kam 
kumštimis grūmoja. Kiek palaukes, ma
tau nešant karstą. Laidotuvės tokios iš
kilmingos kokių ir matęs nebuvau. Susi
domėjęs žiuriu ir negaliu suprasti ką taip 
iškilmingai laidoja. Klausiu praeivio. 

— Tai laidoia Lietuvos kareivį Praną 
Eimutį, kurį Vokiečių kareivis nušovė, — 
pašnabždom aiškina man praeivis. 

Man tuos žodžius užgirdus, kaip rep
lėm suspaudė širdį, ir dar didesnis pyktis 
ant Vokiečiu mane apėmė. Žiuriu, ir ma
no draugai iš Vilkijos eina paskui Jtarstą. 
Jie su kareiviškom kepurėm ir su Lietu
vos vėliavos trikampiais ant kairės ranko
v ė s .  ,  . . .  

Praėjus laidotuvių eisenai, susitaisiau 
arklius ir važiuoju namon. 

— Baigiasi paskutinės mano tarny
bos dienos, — galvoju sau važiuodamas.— 
Pasiimsiu algą ir užsirašysiu savanoriu. 

Motina mane palaimino 
Gryžęs, savo šeimininkams smulkiai 

papasakojau apie Lietuvos kariuomenę, 
kurią mačiau laidojant Eimutį. Šeiminin
kas, kuris buvo tarnavęs Rusų kariuome
nėje, nepatikėjo kad tai buvo laidojamas 
paprastas kareivis, nes Rusijoje tik gene
rolai taip iškilmingai buvo laidojami. Ma
ne mėgino net sugėdinti už tai kad buk 
aš jam meluojąs. 

Pavalgęs vakarienės, tuojau nuėjau 
pas savo motiną ir pasisakiau kad noriu 
vykti j savanorius. 

— Gerai, sūneli, — sako motina, — 
vyk ir tu. Šiądien aš kalbėjau su kanau
ninku ir pasakiau kad kaip tik tu gryši is 
Kauno tuoj ir ateisi užsirašyti. Važiuok! 
Kam tu turi buti paskutinis!? Tavo drau
gų jau daug išvažiavo.* Gal greičiau Vo
kiečius iš Lietuvos išvysit, ir bus lengviau 
gyventi. Aš tau šiltų kojinių bei pirštinių 
numegsiu. 

Tuos žodžius girdint, man pasidarė 
labai linksma kad ir motina man pritaria. 
Tą naktį mažai ir miegojau, vis apie ka
riuomene galvodamas. 

Baigęs tarnauti, pasiėmiau algą ir pa
sisakiau šeimininkui kad vykstu į kariuo
menę. šeimininkas man palinkėjo viso 
geriausio. 

Kitą dieną į mbsų miestelį vėl atva
žiavo apie 200 -savanorių. Aš; atsisveiki

nęs su motina ir jaunesniuoju broliuku, 
prisidėjau prie jų ir išvažiavau Kaunan. 

Tai buvo 1919 metų Balandžio 4 d. ^ 
Atvykęs į Kauną, prisirašiau į pėsti-

ninkus ir patekau į Kauno Komendantū
ros bataliono 1-mą kuopą. Kuopos vadu 
buvo labai malonus žmogus Adamkavičius. 
Nors blogai gavom valgyti ir šaltai mie
gojom, bet visų kareivių upas buvo geras. 
Gavę po kurio laiko kareiviškas kepures, 
visi jomis grožėjomės ir džiaugėmės. Kas 
kokiais drabužiais iš namų a/tėjo tais^ ir 
dėvėjo. Tik ant kairiosios rahkovės užsi-
siuvom trispalvį trikampį, kuris mums la
bai puošniai atrodė. Gavę po kelių dienų 
kas Vokišką, kas Rusišką šautuvą ir šiek-
tiek pamokyti kaip su ginklu apsieiti, iš
ėjom į sargybą. 

Musų skaičius kasdien vis didėjo. Vo
kiečiai kreivom akim į mus žiurėjo, vis ža

dėdami nuginkluoti!} Mes miegodavom ap
sivilkę ir šautuvą prie šono pasidėję, nes 
vis bijodavom Vokiečių užpuolimo. Vie
ną kartą per kiaurą naktį teko kareivinių 
kieme grandinėje išgulėti, nes laukėm Vo
kiečių pilolimo. Vokiečiai, patyrę kad ne
gali musų pigiai paimti, nuo kareivinių 
pasitraukė. 

Gegužės mėnesį ga^om mundurus ir 
milines, o taip pat Lietuviškai ir Vokiškai 
rašytus dokumentus kad esam kareiviai ir 
turim teisę turėti ginkląf fr nešioti unifor
ma. 

(Bus daugiau) 

•JUODOSIOS žrivys kurios gyvena Alas-
kos ir rytinio Sibiro žolėtose pelkėse gali huti 
Įšalusios lede per mėnesius, bet kada ledas su
tirpsta jos vėl buna vikrios kaip buvusios. 

Mes Duodam ir IškeiČiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S 
B A S E M E N T  

Ohio Didžiausis Basementinis Dovanu Centras 
Atdara Penktadienį ir Šeštadienį nuo 10 ryto iki 9 vakare 

Pačiai Sau! Davimai Dovanų! 
Išrengkit Savo Draugių Jauktą 

Naujom Bowling 
BliusKomis 

Gražiai Pasiūtos . . . 

Smagios Dėvėti! 

IlgoiH raiikomėm' foliuskos ir plono ' 
on l'uana audimo—pilnos ir ruimingos. , 
Juodos, rudos, pilksvos, mėlynos, rau
donos, žalios ar baltos spalvų. Mieros 
32 iki 40 panelėms ir moterims. 

Paštu arba Telefonu Užsakymai 
Skambinkit CHerry 3000 

; 

. ... -

Pačiai Sau . . . Davimui Dovanų! Naujų Stilių 

SAMPELINĖS APYKAKLĖS 

Visas AukStesnis 

Kainos Vertybės! 

Gražių naujų stilių grynai balti—plokšti ir iš
rangyti kakliniai. Nekurie turi mažus neregu-
liarumus. Pasirinkit keletą dėvėjimui su swea-
teriu ir siutais. 

Duok Keletą Porų Kalėdoms! 
Pridavimui Grožio ir žavėtinumo jos Blauzdoms! 

Pragarsėjusios "Gold Mark9' Brandi 

SIŪLIŲ 
PLONOS KOJINĖS 

Visada įvertinamos kaip Kalėdų dovanos plonos 
kojinės kaip šios! "Gold Mark" Wearlon rūšies' 
be sililiu stiliaus kurios išrodo kaip antra oda! 
Naujausių spalvų, mieros 8^ r iki 10% panelėms 
ir moterims. 

Taipgi Kitos "Goldv Mark"- No-Seam Kojinis po 52e ir 75c 

THE MAY COMPANY . . BASEMENTE 

v* » /f » i ** 

• AMERIKOS prezidento al-, 
ga mokama du kartu į mėnesj. 
Jis* gauna $75,000 reguliarus 
algos ir išlaikymo kaštus. - . 

UETUVIU SALĖJE 

Ateikit j Lietuvių salę"pM&* 
lošti ir smagiai praleisti vak$* 
rą su savo draugais. Šios suį^ 
eigos atsibuna kiekviena vaka* 
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parera-
kit savo klubą ir Lietuvių safr 
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau į Lietuvių salę. 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 

• Bus • rodomi paveikslai nuo pirmą-, 
žmogaus sutvėrimo iki musų 

; kas sekmadienio vakarą lygiai niBO. 
! 7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 tr.»' 
i Teck Hall, 1446 E. 82nd Street Įt 
j Wade Park Avenue, Clevelande. la* 
1 ėjimas iš 82 st., 3 aukštas. Užpra-
j šomi geros valios Lietuviai lankytis 
| i paskaitas, atsiveskit ir savo drau-
| gus; Įžanga liuosa, rinkliavų nėra. 
Rengia ir kviečia Šv. R. T. (51) 

C H E C K I N G  A C C O U N T  
mm Per check 

54 per item de-
posited 

.• 10< <per~:quorterly 
storermint 

No fixed balance • Deposit by mail 

' Mail cheeks to pay bills 

Save your time and tires 

Ydifr fimmm and Atidrmts prinimdon your 
CMmimnd Trust Chmcks. A*Jt U»»i le/Vicr 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

mwff;;/« 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 

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

ALUS DEGTINĖ VYNAS 

! Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

| Eleanor ir Anthony Budas 
i Savininkai (20) 
i -
! • 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedelrlieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. v ; J 

S U P E R I O R -  '  
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

v Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis** 
"Arielkėle šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS. 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

* fiw. 
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PIRKIT DAR NORS VIENĄ $100 VERTIS WAR BOND 
\ »• I 

You can't wipe this out with your tears! 
WAR CHEST VEDĖ
JAI DĖKOJA LIE

TUVIAMS 

4 

j-M 

\ 

BUT BONDS WILL 
HELP YOUR BOYS 

DO I T !  

Y«*r fi|hting 0KC 4M paying ftffck 
the Japs for Pearl Harbor, that "deed 

that will lite in infamy." But it's a 
long way yet to Tokyo—where the 

final installment will be collected. 

We, at home, can't fight shoulder 
to slioo!dėr with our boys. Yet we 
can help today by getting behind the 
6th War Loan Drive with every dol
lar we can scrape together. This is 

every American's war. Buy an extra 
5100 Bond—and don't wait till you're 

asked. For we've a tough job ahead. 

Your Bonds prove that you haven't 

forgotten Pearl Harbor, Bataafi and 

the thousands of other crimes againi 

humanity by the Jap hordes. 

bond is an installment on u hat it's 

going to cost us to crush the Japs ia 

the long sea lanes of the Pacific—it's 

g6ing to take more superfortresses at 

$600,000 each, more P-47 Thunderi 

bolts at $50,000 each—morp of every 

type of materiel. 

v - And remember, when you buy 

finds you arc saving for your future 

aad the future of your country. Don't 

put it off—buy that extra Bond today. 

BUY AT LUST AN EXTRA WAR BOND TOP A Y! 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ 
ir LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 

Visiems vmusų Lietuviams kostumeriams 

WETHERED BAKERY 
7022 Superior Avenue 

nr 7 • * 
* * 

Linksmu Kalėdų ir Laimingų Nauju Metu 
Visiems mūsų Lietuviams draugams 

KOMIN S PHARMACY 
64im st. Clair Avenue kampas Addison Road 

Ateikit pas mus išpildyti jusų vaistų receptus. 

G R D I N A S H O P P E 
DOVANOMS PASIŪLYMAI 

SLIPAI — PAŽAMOS — NAKTINIAI MARŠKINIAI 
Nosinaites — Revlon Manicure Setai Kosmetika 

Kojinės — Geriausios rūšies už geras kainas. 

GRDINA SHOPPE 
6111 St. Clair Avenue HEnd. 6800 

Pirkit Savo Kalėdų Reikmenis il 

7915-79 f9 St. Clair Averue 
ENdicott 6513 

i 

Musų krautuvėje rasit tinkamų dovanų kiekvienam tarp 
sekančių dalykų: 
• RELIGIŠKI DAIKTAI f 

Puikus ražančiai, maldaknygės, stovyHH&i, medalikai, 
krvžiai, retežėliai su kryžiukais, altorėliai namams, pa
veikslai, Katalikiškos Biblijos. 

• BRANGMENYS 
Visokios rūšies erpflkos, a«?*kfcrai, perlai k&klūi, anra# 
kiai, broškos, komodei setai, muzikališkos pudrai dėžu
tes. kompaktai, odinės piniginės, muzikališkos cigare
te m s dėžutės, milTtariški šepečiai vyrafiis. k * 

••NAMAMS i ' 
Fuikųs gėlių ir scenerijų paveikslai, velvetiniai pieši
niai, vazos, trijų šmotų console-set,ai, fętografijoms ri
mai, veidrodžiai ir daug kitokių dalykų. 

jltddili Vl^arafe iki 0' vąl., šeštadieniais iki 10 vftL 

AKRON, OHIO 
Siiiulkios Žinios 

Dirvos rėclakcija fffW tokio 
turinio laišką iš The Cleve
land Community Fund* Cleve-
lando Lietuviams sąryšyje su 
nesenai buvusiu Wat Chest 
vajum: 

"Didžiojo Clevelando Lietu
vių gausus parėmimas pastaro 
War Chest vajaus l.uVo reikš
mingas faktorius pasekmingo 
užbaigimo sukėlimui paramos 
100 Community Fund Įstaigų 
ir kuris pridėjo Didžtojo Cle
velando dalį prie National War 
Fund biudžeto, j kurį ineina 
fJnited Lithuanian Relief Fund. 

"Svarbiausia parama iš šio 
miesto didelės Lietuvių popu
liacijos buvo tai parama Lietu
vių laikraščio, kuris patiekė 
War Chest atsišaukimus, kaip 

l praneša Herman Stein, tauti
niu grupių vajaus spaudos pir
mininkas. 

"Dirva patiekė Lietuviams 
atsišaukimus ir pasitarnavo žy
miausia priemone tą vajų pa
remti, sakė Stein. Jisai pažy
mėjo kad Dirvos redaktorius, 
K. S. Karpius, teikė War Chest 
visa kooperaciją šiamo vajuje. 

"Stein's vadovybėje, tauti
niu grupių spaudai buvo pa
tiekiama raštai War Chest va
jaus reikalais. Savo ryšiais su 
tautine spauda. Stein atlieka 
žymią rolę kiekviename Com
munity Fund vajuje, kuęis ope
ruoja War Chest, nuo jo įstei
gimo 1918 metais. 

"Tarp karo nukentėjusių ku
riuos sušelpia War Chest yra 
ir Lietuvos pabėgėliai ir tūk
stančiai kenkiančiųjų Lietuvo
je. Maistas, rūbai ir vaistai 
parūpinami per United Lithu
anian Relief Fund, viena iš 22 
National War Fund ištaigų ku
rios buvo atstovaujamos War 
Chest vajuje". 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėlius ir itūriu par
davimui daug: naujtj laikrodėlių. 

Gaiit čia gauti visokiu ^brang-
menų už žemas kainas. 

Paskutinę valand% perkantieji 
Kn led n dovana? "m* ja* ČIR. 

Frank Cerne Jewelry Co. 
6421 St. Clair Ave. 
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Antano Palionio sunus An
tanas lankėsi pas savo tėvus, 
.)uos labai pradžiugindamas. 
Jis sugryžo sveikas, ištarnavęs 
marinų armijoje 4 metus; jis 
jau pasiekęs saržento laipsnio. 
Jis dalyvavo mušiuose su Ja
ponais, buvo sužeistas; kada 
priešas jų vadą nužudė, jisai 
paėmė vadovybę, tuo pačiu lai
ku išgelbėjo nuo mirties du 
sužeistus skęstančius karei
vius. Už atsižymėjimus jis ap 
dovanotas Sidabrine žvaigžde. 
Jis yra linksmo budo ir save 
laiko Lietuviu ir tuo kelia sa
vo tautos vardą tarp kareivių. 

Trumpai paviešėjęs, atlan
kęs savo draugus, išvažiavo 
vėl i tarnybą. Ne tik tėvams 
bet ir kitiems Lietuviams džiu
gu turėti #tok[ narsų Lietuvį 
kareivį. 

K. PuiŠo duktė . Viola išva
žiavo į Alabama valstiją išleis
ti savo vyrą kareivį į užjuri, 
Atsisveikinus su joo gryžo at
gal. / •• 

Pp. Gaškai savo namuose su
rengė pokilį savo dukteriai pa
minėjimui jos gimtadienio, ir 
tuo pačiu laiku buvo parvažia
vęs jos vyras kareivis pasivie-1 

šėti namuos^. 

Mirė - Motiejus Venekunas, 
ilgą laiką gyvenęs Akrone, at-( 

sikėlęs čia iš Bridgeville, Pa. 
Iš Lietuvos paėjoYš Suvalkijos. 
Liko žmona, sunns ir^dukte, 
abu jau vedę. * ' 

Pereitą kartą pranešime mi
rusio Balčiūno nebuvo paminė
ta jo vardas, tai Antanas Bal-
čiunass mirė Lapkričio 6, pa
laidotas Lapkr. 8. Kalnas. 

''Dirva j* išsirašyti nereikli 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jtfs tširsą pusmetf. 

KALĖDŲ DOVANOS 
čia gausit liberaliu kreditu 
deimantus, sidabro daiktus, 
laikrodžius, laikrodėlius, vi
sokias brangmenas. 

Laikrodžiu taisytojas 
Optiškas Patarnavimas 

A. T. HUETER 
8513 Superior Ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
8*9 S6cietv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 
i '' į feUiriT 
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L i e t u v i š k a  
V A I S T I N I  

Jomv Zvalskis, Savininkas 
Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vientap 
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Clevelund 
Telefonas ENdicott 8(518 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Et
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit iCe 
pašto ženklais, gausit vieną 
nftiimerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
r^-6755 So. Western Ave,, 

f Chicago; m: — 
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Kulkosvaidis ant Kareivio Pečių 

T 
te 

SOCIAL SECURITY 
TAKSUS NORI PA-
UKT PO SENOVEI 

''[p-'tfp fi 1 5' V I  

Naujas 30-kalibro kulkosvaidis pritaikytas dviejų vyrų 
operavimui, naudojamas Bougainville, nešamas vieno vyro 
ant pečių, ir šaudant jis atsigula ant žemės. Tokiu budu kar
eiviai gali grei*iau judėti ir atidaryti priešui Ugnį kur reiLiia. 

DAR GALIT PIRKTI 
KARO BUNUS 

Clevėtandiečiai lėtai perka 
E serijos karo bonus, kaip.pa
sirodė šiame šeštame Vajuje. 
Iš numatytos sumos E serijos 
bonų, pardavimas pasilikęs už
pakalyje apie 16 milijonų do-
larių. . 

Vajus baigiasi šį šeštadienį, 
todėl dar kiekvienas turi pro
gą prisidėti prie šio vajaus. 

Kadangi iš karo frontų auk
štieji karo vadai šaukiasi dau
giau ir geresnių ginklų ir vi
sokių karo reikmenų, tas reiš
kia kad pirkimas daugiau bo
nų paskubins tų reikmenų pri-
davimą, ! ir sumažins žuvimą 
Amerikos vyrų, kurie kaujasi 
su atkakliais priešais Hf savo 
gyvybę. " 

Taip sunkiai kaujasi tr j'usų 
pačių sunai, broliai, todėl jusų 
pareiga yra gelbėti jiems čia, 
namų fronte, tuo lengvu ir pel
ningu budu. 

The Vdft Electric 
Distributing Co. 

8i30 Euclid AKt» 
Taisymo darbas 

NAMŲ ir AUTO RADIO 
Ttirim Išnuomavimui" Garsiakalbius 

Radio taisymas ir Phono 
kombįnucįjy .sp.ee;ialiatai, 

Kongreso narė Frances P. 
Bolton praneša apie diskusavi-
mą Social Security biliaus ku
ris nustato palikti po senovei 
mokėjimą po 1% iŠ darbinin
ko algos ir po 1% iš darbda
vio sąskaitos, dar vienam me
tui. Ji rašo, tose diskusijose 
iškelta daug dalykų ką žmonės 
nežino. Jeigu tas bilius nebū
tų priimtas tai sulyg senu nuo
statu nuo Sausio 1 reikės mo
kėti ir darbininku ir darbda
viui po 2fi. 

Iki šiol tani tikslui susirin
ko pinigų virš šeši bilijonai do-
larių, toli daugiau negu reika
linga. Bilius palikti rinkimą 
tų taksų po senovei House na
rių perleistas 262 balsais prieš 
72. 

Kurie kalbėjo už palikimą 
po senovei, įrodinėjo kad pa
dvigubinus mokestį už tai ne-

Balsuotojai dalyvavę rinki- bus padvigubinta atlyginimo 
muose Lapkričio 7, nepasiru- mokėjimas. Tuo tarpu gi esa-
pinę nubalsuoti Šelpimo reika- mas rezervas yra toks didelis 
lams prasytų levy, dabar tu- , , , , / 
rės antru kartu eiti balsuoti ir j PaKanKa. ^ 
pridarys daug kaštų patiems i . 
sau, nes pravedimui specialių! KAIP TAPTI AME 
balsavimų 

Eikit į Lietuvių banką ar į 
kurią kitą — pirkit dar ekstra 
$100 vertės karo boną! 

T 

Šelpimo Levy Balsavi
mas vėl bus Griiod. 28 

atsieina kelĮusde-
šimts tūkstančių dolarių. 

Lapkričio 7 visi rūpinosi bal
suoti tik už prezidentą ir gu-

RIKOS PILIEČIU 
Knygelė "KAIP TAPTI A?VJ-

berntorių, kitus dalykus aplei-1 RIKOS PILIEČIU" gaur.ama 
do. School Board Levy ir Wei-j Dirvos adm., už 25c. Kitur 
fare Levy balsavimai bus an- j persiuntimui pridėkit 5c. 
tradieni po Kalėdų, Gruodžio 
28 d. ' DIRVOS AGENTŪRA 

THE STONEMAN COMPANY 
7110 Superior Ave. , HEn. 1759 

Geleždaikčiai — PlumWntr Reikmenys — Peiliai 
Stiklo Daiktai — Elektriški Padargai. 
Visokį reikmenys ir jrankiai namams. 

fjftk&nui Kalčdų ir Laimingu Naujų Metų LietuviiHfls 

SW. 1434 (62) GL. 2564 

KUOMET JŲS PERKAT 

M O N C R I E F 
PERKAT PATENKINANČIĄ ŠILUMĄ 
Kreipkis j Šavo MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. gėdina, O. end 

P RADOME PALAJKYTI LONG DISTANCE VlE 

LAS LAISVAS NUO ^ftĖBCAL^GU MMkMŲ 

PER GRUODŽIO 24, 2S IR 2# 

Ėtuf Mote litai ŠofteU į&i VicfoujĮ t. 

T f f f  O W T O  t  e U P  t i f O  N  f  c  Q .  
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Duokit Savo Atliekamas Drapanas 
Karo Apnuogintiems Lietuvoje 
RUBU LIETUVAI RINKIMO VAJUS TĘSIAMA 1 

Duokit galimus dėvėti vyriškus ir moteriškus siutus, suknias, sveterius, kaklinius. batus 
(batų poras reikia tvirtai surišti); ploščius, apsiaustus, apatinius; vaikams visokio amžiaus 
rūbus, ir viską siųskit gerai supakavę į Bendro Lietuvių šelpimo Fondo sandėlį: 

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUNI) OF AMERICA, Inc. 
Warehouse 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

Clevelancle rūbai priimami: 

Dirvos Redakcijoje Šv. Jurgio Parapijos salėje P. Šv. N, P. salėje 

RUBU VAJAUS VEI
KĖJŲ SUSIRINKI

MAS 
Didžiajame Clevelande rū

bų vajus Lietuvos nukentėju
siems jau suorganizuotas ir 
prasidės Gruodžio 26. tęsis iki 
Sausio 2. 

Visi geros valios Lietuviai 
prašomi duoti savo atliekamus 
rubus, ir rauti iš savo kaimy
nų, o paskiau pristatyti Į cen-
tralinę vietą, šv. Jurgio para
pijos mokykla. 

Apsisautrokit, betgi, neduo
kit bolševikams, kurie gali pas 
i us lysti ir prašyti r ubu varde 
Lietuvių. 

šis vajus apims platu Cleve-
!andą, apie ji rašys visi laik
raščiai ir skelbs radio. Rubus 
duoda ir duos Amerikonai ir 
kiti. Bet jie pristatys i pažy
mėtas vietas arba musn žmo
nės nuvyks iš ju naimti. tain 
tai ansisaugoiama kad bolševi
kai nepaerrobtu. 

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

Jau galit gauti savo 1945 
metų sieninį kalendorių, kuri 
Dirva duoda visiems skaityto
jams užsimokantiems prenu
meratą. 

Dirvos ofisas atdaras vaka
rais iki 8 vai. 

VERTA APIE TAI 
PAGALVOTI 

Šventės tik už kelių dienų. 
Su jomis užeina ir pasismagi
nimo laikas. Iš praeities pa
tyrimų policija, žino kad per 
šventes padaugėja automobilių 
nelaimės. Todėl tai paskutinės 
trys savaitės Gruodžio mėnesi 
yra pats pavojingiausias lai
kas motoristams ir pėkstiems. 

Šiuo kritišku laikotarpiu da-

DAUG DALYVAVO 
KNYGOS DEDIKA

CIJOJE 

L i t h u ai n i an D i g ėst 
' 

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO 
1; 

PHONE: ENdicott 4485 

THE LITHUANIAN CHARACTER OF 
NORTHERN EAST PRUSSIA 

Skaitlinga minia Lietuvių 
dalyvavo šv. Jurgio parapijos 
salėje pereitą sekmadieni, de
dikavimo ceremonijose Čleve-
lando Lietuvių Garbės Knygos, 
kurioje surašomi Amerikos ka
rinėje tarnyboje esanti Lietu
viai vaikinai ir merginos. 

Programą atidarė ir vedė 
American Lithuanian War Ac
tivity komiteto pirmininkas J. 
K. yenslovas. Jauna mečių pa
rapijos choras, klebonui Kun. 
V. G. Vilkutaičiui akompanuo
jant, sugiedojo Amerikos ir 
Lietuvos himnus. 

Kalbas sakė P. P. Muliolis ir 
Kun. Vilkutaitis. 

Klebono kalba ypač buvo la
bai svarbi kad jis ragino Lie
tuvius, kurių tiek mažai yra, 
laikytis vienybės, dirbti išvien 

^Continued) 
v ., ^ ' 

• A tetynber of Lithuanian societies 
exfstefl in Prussian Lithuania, such 
as "Birute'", founded in Tilsit in 
1885, and the "Litauische Litera-
tische Gesellschaft", founded in 
J 880 under the leadership of J. 
Bezzenberger. Valuable material 
about the Lithuanian language ap
peared in publications of tfefe latter 

į societies. !, 
Vydūnas, author - philosopher, of 

Tilsit, Martynas Jankus and nu
merous others did mueh to uphold 
Lithuanian national consciousnqss 
in Prussian Lithuania. 

The linguistic boundaries of Prus
sian Lithuania in moi-e recent times 
are generally accepted as those out
lined in Professor Kurschat's in
troduction to Goammatik del Litau-
iechen Sprache (187ft), which says 

covers • vefy n«ftrly 10,000 square 
kilometers. According to the of
ficial German statistics for 1905, 
the population of this area was 
about 530,000. It goes • without-
saying that the territory inhabited 
by Lithuanians from time imme
morial extended over a considerably 
large area, but many of them suc
cumbed to Teutonic aggression, be
came thoroughly Germanized, and 
only isolated patches remain where 
Lithuanian is still spoken . . . 

"Here it is to be noted that, ac
cording to an agreement of the 
Allies ^with Russia, Lithuania Mi
nor as far as Koenigsberg was to 
be assigned to Russia; consequently 
the fate of this territory was al
ready determined in advance by the 
Allies and was partially recognized 
as a territory of Lithuania. 

"The minister of foreign rela
te at "Lithuanian is still spoken in tions of Russia, Suzanov, at the 
the northern parts of Prussia, name
ly, in and near the vicinity of the 
towns of Labguva (Labiau), Klaipe
da (Memel). Tilze (Tilsit), Ragai-
no (Ragnitt, Pilkalnis (Pilkallen), 
Stalupėnai (Stalupoenen), Darkiemis 
(Darkehmen). Įsrutis (Insterburg), 
and Goldape (Goldapen)." 

Toward the end of World War I, 
W. Lutoslawski, illustrating the 
Lithuanian characted of East Prus
sia, wrote in the book East Prussia, 

,.n.aviuum. sideda prie pavoju dar snie-, . . , . . , . T • . 
Abi Lietuviu naranijos bai-|^as« ,cdai ir slidus keliai, ^ics | vĮeni kitiems kaip pas Lietu-

cė savo rubu ' rinkimo vaius. oro sąlygos dikčiai prisideda1 Vllįs  \!'f.pnimf:. ^ . . 
prie nelaimių padidinimo. Pa- Paaiškino plačiau ir apie 
veizdan, automobiliui važiuo-1 ruošiamą Didžiajame Clevetan-
jančiam 20 mylių greitumu ant ru'bu va i u, prižade i o para-
slidžios gatvės ima virš 150 P1-!0,6* mokykloje patalpas tų, alliance of East Prussia w 
pėdu sustoti nuo to kai užde- sudėjimui, kur jie bus land or Lithuania* (p. 16). 
dama stabdžiai. Tas išdalies 

Kimo va uis, 
bot liko dar daug T iotuvių ku
rie savo rubus neatidavė. Pa-
darvkit tp dabar i>ri«tatvdami 
i Div^n arba i naraniios sales. 
Amerikonams bus irgi nuro-
dvta vietos kur rtiHis prista
tyti. 

SUSIRINKIMAS 

published bv the Polish Commission 
savo tautos labui, netrukdyti of Work preparatory to the Peace 

Conference of 1919: 
"11" East Prussia remains indepen

dent, the Junkers will very likely 
emigrate and the people, after a 
few generations, will ask for the 

with Po-

surušiuoti ir išsiųsti i centra-. -r} i,i„„ XT v , Claimed by Lithuania 
paaiškina kodėl daug sunkiau j Imi sandeli Biookljn, N. Y. _ _ ,— 
buti atsargiu važinėtoju ir sau-| kalbeto.ias buvo Ame-
giu pėksčiuoju žiemos metu. I rikos kariuomenes sarzentas, 

Tokiais atvejais, reikalinga \ kuris apsakė kaip Amerikie-
Antradienio vakaro, (Iruod.! yra važiuoti "ekstra" atsar- j ciai kariauja su JaDonais Pa-

' cifike, ir ragv*"> pirkti bonus. 
P>uvo atsilankęs ir vienas 

19. P. P. MuMolio ^fise atsibus! giai — važiuoti blaivai — ir 
visu tu kurio nori r>rie rubu i važiuoti atsižvelgiant į oro są-

beginning of the war made in-
cuiries among Lithuanians relative 
to Lithuania Minor, and, realizing 
the true situation, he evidently per
suaded the Allies to join both parts 
of Lithuania, whereby the territory 
of Russia was to be increased. This 
agreement was published by the 
Bolsheviki and is a matter of com
mon knowledge". 

Re-annexed by Hitler 
After World War I only the Kl&i-
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THE PERYSCOPE 
By ŠARŪNAS. 

VIEWING from London the un 
abated political unrest sweeping the 

lishmari to accept the idea that 
Russian demands are reasonable 
pid the attitude o'f the exiled Gov
ernment untenable". 

/ 9 i 
LITHUANIANS, however, never 

performed any anti-Soviet actions* 
peda (Memel) territory, a part of j liberated countries of Europe, John, They refused to join Germany in 
Prussian Lithuania, was detached 
from Germany and ceded to Lithu
ania. On the eve of the present 
was Hitler, by threat of force, 
succeeded in re-annexing that ter-

MacCormac of the New York Times 
says, ''Europe is having trouble 
finding her feet again". The people 
seem to be "clinging to the rock of 
nationalism, but many other hold-

ritory in March, 1939. With .the fasts are swept away 
rise of Nazizm, the Germanization 
of Prussian Lithuania was greatly 

Lithuanians expect this same 
rock of nationalism will, fipally, 

intensified. Purely Lithuanian na-. save their nation and help it stand 
mes, and those of Lithuanian ori- again on strong feet after the cruel 

In a memorandum presented to 
the Paris Peace Conference Prus- vjl, ^ riv. b„,feti b bmM 

sian Lithuania was claimed for completely erased occupations. 
Lithuania bv Augustinas Voldema-1 , v. _ 10QQ , . * , . , .I from the map m 1937 or 1938, as 
ras chairman of the Lithuanian | fm e , Lazdenai, Būdviečiai, 
Delegation. The same claim was Į si|enai g ̂  Žemaitkiemis, Pil-

/ / / 

ASSOCIATED Press reports frCm 
• nvežimo pasidarbuoti susirm-; lygas. Tokis atsargumas pa- Lietuvis karvs. Kuncaitis. 
K.'mas. Pradžia 8 vai. vakare, j daro skirtumą tarp saugaus ir j ^>° prograi 
~ ' ncjarna karo '-^onai, priimama Gruodžio' 19. ravojingo važiavimo. Prisilai-

GAUSIT PINIGU IŠ 
E. O. GAS CO. 

The East Ohio Gas Compa-

mašinon na^'far- kykit šių patarimų ateinan 
rw'iti išvežioti rūbams dėžes iv i čiomis savaitėmis. 
m bu s parve-žti prašomi ateiti į 
i ši susirinkimą, anb-ašu 
Superior a ve. 

AUGA FONDAS 
Rubu persiuntimas, supaka-

vimas ir kiti dalykai sudarys ny išmokės visiems gaso liau
tam tikrus kaštus. Tam tiks- dotojams už praeitus porą me
lui komitetas augina fondą — tų pervirš paimtus pinigus už 
jame jau yra apie $50. Kas gasą, bendroje sumoja apie 
gali prašomi paaukoti ir dola- i du milijonu dolarių. 
ii kitą tam fondui. j Miesto valdyba laimėjo hy-

Fondas pradėta su kortavi-1 la prieš gaso kompaniją, kuri 
mo vakarėliu pp. Karpių na- j buvo rasta perbrangiai imanti 
muose Gruodžio 10, ir Lietuviu ' už gasa. ir galutiniu Ohio Pub-
Moterų Ratelis paaukojo $10. * į lie Utilities komisijos sprendi-

Gruodžio 17, sav^o rezidenci-1 mu turės atmokėti pervirši 
joje šio fondo naudai rengia! pradedant nuo Birž. 30, 1942. 
lėlių parodą Mr. and Mrs. G!en į Gaso kompanija ėmė po 67c 

P»artshe, 2166 Demington | už 1000 kubiškų pėdų, jai pri-
Road. Cleveland Heights. Jie i pa'i^ta t^ise imti tik apie 63c. 

„ presented in various i.uhlicatior.s | „gallaii puskepo,iai, Šiaudine, Zi- Washington that the last of the 
proerramo blivo pardavi- T y.,- tln arlrs °-|lia:, Trakėnai, Ealtupenai, etc., not i i * - ._»* liithuunis! bv J< Žilius, nięiT*bpr ox . ,. « . jM a Irorn mant.inn t no larger citteę; refor- , ir" 

,, • • J that cieleffation, in which he says kareivių vardai . t« Garbes „tn X., „mi 

Knyga, ir tesesi kortavimas. 
Ren. 

ANGLIES PERVEŽIMAS 

that, "to the great regret and dis
appointment of the entire Lithu
anian natioh", Lithuanian claims 
to Prussian Lithuania have not 
been s-atNfięd. 

According to the Lithuanian Na 
Numat1 ta p'U metų sezonu , įjonai (Council in the United States 

Didžiaisiais Ežerais pei vežti • ^see independence for tfae Lithu-
apie 55 milijonus tonų minks- anian Nation 19]8( s> Senate 

tos ane-lies. Pernai pervežta j Document No. 305) :  

51,394,000 tonu. ; "The Lithuanians never eciucs-
1 ced in their severance from Prus
sian Lithuania, hut, to the contrary, 

five of Doolittle's Tokyo raiders 
to mention the larger cities refer-; interned in Soviet Russia after the 
red to above, and purely German 
names substituted for them. 

However, family names of Lithu
anian origin are still common, such 
as Povilat (Povilaitis), Baltruschat 
(Baltrusaitis), Juozupat (Juozupa'-
trs), Spirgat (Spirgaitis), Gavenat 
(Gavėnas), Gaidies (Gaidys), Va-
nagat (Vanagaitis), Gaigalat (Gai
galaitis), etc. 

raid, escaped across the Soviet bor
der into Iran. A Lithuanian from 
Kenosha. Wis., technical sergeant 
Theodore H. Laban, escaped some 
time previously, and now is back 
in service. 

§ t t 

RAYMOND Daniell reports to 
the New York Times from London: 

IŠVAŽIAVO 
Margaret Galkauskas, nuo 

1325 E. 65th st., pirmadieni 
išvažiavo Į Los Angeles, Cal. 
Ten tikisi susieiti su Lietu-

i viais. 

persisted in their demands for its 
annexation ... 

"Granting the boundaries indi
cated by Prof. Kurschat, the piece 
of territory which should for- every 
reason be returned to Lithuania 

SUSIRINKIMAS 

American Lithuanian War PAGELBĖDAMAS 

The absorption of the Baltic Sta
in the Polish Review of April 20,. tes by the Soviet Union and the 

1942, the Polish Information Cen- partition of Poland were not at 
ter of the United States published fjrst eaSy for the average English-
a map which indicated Lithuanian man to swallow, although the Gov-
and Polish settlements in East; ernment recognized their inevitabi-
Prussia and acknowledged the ex- jjty. The recent behavior of the 
istance of "a large number of j exiled Polish Government in Lon- Į ma už v*eną kart^, tris 
Lithuanians in the Gabit (Gumbi-1 don, however, has made it some kartus UŽ $1.00. PHduokit 
ne-Gumbinen) and Krolewicze (Ka-|what easier for the ordinary Eng- £atavai parašytą. 
raliaucius-Koenigsberg) counties". ' —- 1-

According to East Prussia, by 

Užkviečiami ir Lietuviai tarp 
J ir 5 vai. po pietų. 

BALF skyrius rengia korta-
vimo \akara Lietuviu salėje, 
šeštadieni, Sausio 13. * 

PADĖKA 
žinomi reiSkiame savo padė-

, ka tiems kurie kuo nors prisi-
Taipgi rengs kortavima sa-įdėjo prie laidotuvių rnusų žmo-
' amuose pp. žiuriai. diena;  nos ir motinos, Onos Lutkus, 

' 1 ranešta vėliau. j kuri mirė Gruodžio 1, palaido-
ta 6 d. 

IV'OMA R A C  T V I T R V I I M R K  Dėkojame Kun. Vilkutaičiui 
<1 ' l«ž oanialdas, taipgi Kun. Bar-l.V |tfc .r  Kun ir  „g 

Gruodžio 12 atsibuvo suren-1 lankyma ios ligoninėje. Ačiu 
gtos imtynės Public Audito-1 N. A. Wilkeliui už jo prielan-
liume, kuriose šį karta ^usi- ku patarnavima palaidojime. 
) il^. .1., T 1. 1 .  • ; i 'rr. V _ -i.. * 

į KITAM GELBSTI 
nuo 8 val„ Lietuvių salėje. Vi- PATS SAU 
si vietiniai Lietuviai yra kvie-i 
čiami ateiti ir kurie dar nėra' 
nariais prisirašyti. Bus išduo-| Dabar eina vajus Šeštos every instance larięe num ,= 
ta raportai is praėjusio Įiaren-, JJ. g_ Karo Paskolos bonų bers of Poles and Lithuanians .c. = 

the attack on Poland, as Berlin i 
ged them to do, and Soviet Russia 
did. Therefore, it seems, the case 
X»f the Baltic States should be en
tirely dissociated not only in th« 
minds of "the average English-, 
man" but also in the mind of th« 
British Government from the case 
of Poland and her boundaries. 

IT WAS made clear that the 
United States dissociated itself 
from the British interference in 
Italian internal affairs, when Lon
don vetoed the selection of Coiant 
Sforza as Foreign Minister. This 
ftmplfete abstention of Americans 
has alarmed the Italians and pro
bably all other countries in libera
ted Europe. It is being asked 
wheter the United States is again 
going to wash its hands of EurO>. 
pean affairs as, it <fid after the 
World War I. This would be sad 
for small countries, like Lithuania. 

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

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuoąiavimas, kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina-

Robert Machray, well-known British 
writer and journalist, published by 5 
the American-Polish Council in 2 
1943, Lithuanians predominate inijjjj 
the eastern pait of the regency of ~ 
Gabit (Gumbine). Their number E 
is difficult to determine because S 
none of the German census statis-ls 
tics can be regarded as reliable: is 

Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 

IR BALZAMUOTOJAS 
Šermenims f kambarius duodame vartoti nemokamai 

Naujoj, moderniniai j rengto j nuosavioj vietoj 
6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

gimo ir apkalbama ateities vei- parcJavimo. Bonds yra Jai only too easily and unscrupulously — 
J. K. Venslovas. 

• SNIEGAS užklupo ir Cle- ( 

velandą, nors oro biuras tik - iC1US^ 

taupymas ir UŽ juos Arne- entered as being of Germaii na-
rikos valdžia moka nuošim- tIO"^llty'' (p-.85)-

rino kad ta didžioji puga kuri 
iš šiaurės vakarų užeina, Cle 
velandą lies tik menkai. 

Prisnigo apie pusė pėdos gi 
lumo sniego, sutramdė tra^ika. 

Skolindamas savo pini
gus valdžiai gelbsti Ame
rikai laimėti karą# 

Prisiėjus laikui ir pinigų 
' ibo du Lietuviai'— pats pro- Toliau, ačiu visiems gimi-; šj0je pūgoje Ohio valstijoje reikalui, atgausi savo 
moteris Jack Ganson ir Juozas i nems, draugams ir kaimynams' 
Komaras. Tai buvo šaltas, au- į už aukas mišioms ir už pui-
cringas vakaras, ir todėl Ko-! kias gėles šermenims. 
maras Rako, jam toks oras | Laidotuvėms buvo atsilankę 
Aaip tik i sveikatą — jis savoj giminės Jonas Draunis iš Ta-
bosą Gar.soną sulamdė | 10 i njanua. Pa., ir Kazys Draunis 
minutų laiko. į iŠ Girardville. Pa. 

Jack Ganson per visą vasarą 
ėmėsi vakarinėse valstijose, 
guldydamas kitus stipruolius, 
b«t prieš musų Juozą jis ne
atsilaikė. 

Svarbiausias imtikas šį va-i 
karą buvo nauias, dar niekad 

•nematytas jaunas smarkuolis, | — 
'Tilf Gustafson. kuris parito! 

sutiko mirti apie 10 asmenų, skolą SU nuošimčiais. 
j Lietuvių Bankas yra val-

ATSIŽYMĖJO ! diška Įstaiga War Bonds 

What fate the European Advisory 
Commission of the Allies has de
cided upon for East Prussia is not 
known as yet, but, according to 
Alex Singleton, Associated "Press 
correspondent in London, interna
tional circles believe that: 
' "East Prussia, a small part of 
Old Prussia, is expected to be lar
gely incorporated into Poland, with 
a small portion going to Lithuania" 

Dirvos skaitytojai Feliksas pardav;mui. čia galit pir-
ir Sofija Mudrauskai gavo zi- j^į }Kin(Įs u| kiek tik kas' 
nią nuo savo sunaus, Aviation, . 

Lutkus ir šeiira i Machinist Mate Alfonso Mud- pasirenka. 
—- ——Irausko. Facifiko salose kad jis 

apturėjo atsžymėjimą nuo pa
ties Admirolo Nimitz. WASH MACHINE 

PARSIDUODA 
kreipkitės 

1043 East 70th St. 

Keniau pragarsėjusį Leo Nu-
ma, Suomi stipruoli. 

Buvo ir kitos dvi poros ge
rų iratikų. 

• TRAFIKO nelaimėse nuo 
pradžios metu iši Gruodžio 11 
Clevelande užmušta 86 asme
nys. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

U R C O 
FRUIT-VEGETABLE 

STORE 
7Q12 Superior Avenue 
NAUJA DARŽOVIŲ IR 

VAISIŲ KRAUTUVĖ 
Šviežios ir sezoninės daržovės 
ir vaisiai, viskas Svariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

l*ci~7X 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Avė. 

If this were agreed upon, there 
would be no difficulty in drawing 
a line between the Lithuanian and 
Polish populations, since the two 
have remained unmixed 'to a re
markable degree. What Vytautas 
planned in 1410 may thus be real
ized after lapse-of more than five 
hundred years. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) * 

7829 Euclid Avenue 
i • • I 

• jpr ni ̂  t 
mbrWmas. • 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias pa^^rinkimaii vliuusiii 
pavyzdžių ir marginiu. . 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

luokif Dovanas 
KURIAS GALI DĖVĖTI 

Tos labiausia patiks! 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodų spalvų ir suir'rįuiu 
$3.95 iki $6.00 

.KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daueybe iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $8.95 

MARŠKINIAI 
Paprastu vienodų spaivu ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 
KAKLUI ŠALIKAI 

Vienodu spalvų ir puikių mar
ginių ravon ir vilnonui 

$1.50 — $2 — $2.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos d irtai, vieno 

spalvų ir marginti 
$1.00 — $1.50 - $2.00 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysči'j ir viso-
khj fftvidalų 

$6.00 — $7.00 

PETNEŠOS I 
Visokių petne.šų, austų, siemta 
MU . tfyntetišku gurau 

$1.00 — $1.50 

STAMPS SU kožnu pirkiniu. A1 
Cia galit iškeisti '6av» Stamp Books. • "vRlJI 

THE HER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

h. u' : sA- iiteėSkJH&lk&t* ėuiĖtiL 
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