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Ohio Lithuaniâ  P̂ublishing C®. 

8820 Superior Ave.* Cleveland, OM# 

0Į%> ~ <ly National Lithuanian Newspaper publis hed in Ohio, reaching a very large majority of the 
/° ^ 80,000 Lithuanians in the St site and 20,000 in Cleveland 

8vhwHpti«n per Yea* Ik Adrwtf 
fn the Unite.! States 
fi» Canada 

Entered as Second-Class matter Decern? 
bor 6th, 191 n, at thp Cleveland Postoffici 

wu'pr t.he Art of March 3, 1879. 

AMERIKONŲ spaudoje kri
tikų aptariama šiomis dieno
mis išėjus Prancūzo Andre Ge-
raud (Pertinax) knyga "Pran
c ū z i j o s  D u o b k a s i a i "  s u k e l i a  
minčių ir Amerikos Lietuvyje. 

Kaip New York Tribune sa
ko, knyga neiškelia tiesmukų 
kriminaliai išdavikiškų žygiu 
Prancūzijos vadų kaip Gaine-
lin, Reynaud, Petain, Lavai ir 
Daladier, bet piešia dar bjau
resnį vaizdą — "pinacų politi
kos", asmeninio pykčio, fana-
tiškumo, tuščių pasididžiavimų 
ir visiško nesugebėjimo. 

Tą patį galima pasakyti ir 
apie Amerikos Lietuvių srovių 
vaduš-vadukus, kaip Klausutis 
Worcesterio Amerikos Lietu
vyje nesykį rašė. Tiesioginio 
išdavimo Lietuvos laisvės rei
kalo prikišti negalima, bet — 
tie vadai elgiasi, kaip Tribune 
kritikas sako, Prancūzijos va
dai elgėsi. Prancūzija sukniu
bo. Ar sukniubs Amerikos 
Lietuviai svarbioje istorinėje 
valandoje? ' 'f 

• 
TYLA — GERA BYLA. Ru

sijon patekusių Lietuvių tyla 
geriau apie jų suvaržytą ir 
tragingą būklę byloja negu il
giausi pranešimai pasakytų. 

Rusijon buvo Lietuvių pate
kę ir 1914-1918 metų karo lai
ku. Bet caro valdžia nepada
rė jų nebyliais. Jie kalbėjo, 
organizavosi, leido laikraščius, 
siuntė Amerikos Lietuviams 
plačius laiškus fir straipsnius, 
žodžiu, niekas nedraudė turė
ti santikių su Amerikos. Lietu
viais ir niekas Amerikos Lietu
viams nepastojo kelio tiesti 
pagalbos ranką Rusijon pabė
gusiems Lietuviams. Lietuvių 
t a u t i n i s  g y v e n i m a s  n e b u v o  
trukdomas: rašyta ir leista 
knygos, organizuota chorai, 
kurta mokyklos (net gimnazi
jos). 

DR. V. KUDIRKA manė, 
žiauresnes ir kvailesnės val
džios negu caro, pasaulyje ne
gali atsirasti. Bet matyti, yra 
pažanga net žiaurume ir kvai
lume. Sovietų Rusija skelbia 
Lietuvą padarius "ūkiškai so
cialistine, kulturiniai Lietuviš
ka". Tikrenybėje gi, Lietuvos 
turtų šaltiniai tapo nudžiovin
ti, o kulturą smaugia žiaures
nė ir kvailesnė diktatūra negu 
caro. 

Visa musų bolševikelių sklei
džiama propaganda atsimuša 
kaip kakta į sieną į kietą fak
tą kad Maskvos diktatūra ne
leidžia Amerikos Lietuviams 
turėti laisvų santikių su Rusi
jon patekusiais Lietuviais. Ko
dėl? 

AMERIKOS PREZIDENTO 
priešrinkimų vajuje įvykiai pa
kurstė mažų tautų (tarp jų ir 
Lietuvos) viltį kad Amerika, 
visgi, nestovės už ruošiamą 
"keturių didžiųjų" pokarinę 
diktatūrą pasaulyje. 

Republikonų kandidatas De-
wėy pareiškė, tai butų posūkis 
pliką jiegą, be teisingumo, gar-
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Paryžius Išlaisvintas nuo Vokiečių Okupacijos 
LIETUVA PRIEŠŲ 
PERPLĖŠTA BAI

SIAI KENČIA 

Lietuvoje tęsiasi naiki
nanti mūšiai, nes Vokiečiai 
vietomis tebesilaiko ir net 
parodė pasipriešinimų bol
ševikams į vakarus nuo 
Šiaulių, net perkirsdami 
raudonųjų liniją. 

Mūšiai atsibuna ir Su-
valklijoje prie Šešupės, už 
kurios vietomis jau prasi
deda Rytų Prūsija. Rusai 
Rytų Prūsijon dar neįsi
veržė, tik sakoma sugabe
no virš 150,000 kariuome
nės prieš Vokiečius. Tas 

Vokiečių Sužlugimas Smarkeja 
Paryžius tapo išlaisvin

tas iš nazių okupacijos pa
čių miesto kariautojų pa
stangomis, ir tuo pat laiku 
į miestą inėjo Prancūzų 
šarvuota divizija ir Ameri
kos kariuomenės dalis va
dovaujama Gen. Bradley, 
pagelbėjimui miesto išlais
vintojams atsilaikyti jeigu 
Vokiečiai bandytų išnaujo 
miestą pulti.. .. 

Po keturių metų nazių 
priespaudos, Paryžiaus gy
ventojai vėl tapo laisvi. 

Miesto kariautojai sukilo 
prieš Vokiečius tuo metu 

eiškia jog raudonųjų jie-1 kai Amerikos kariuomenė 
gos randasi vienoje Lietu
vos dalyje, o nazįai dar te
besilaiko kitose Lietuvos 
dalyse, ir taip perplėšta 
Lietuva kenčia baisias ka
ro pasekmes, žmonės net 
tarp savęs negali susisiek
ti, ir gal but nėra kaip iš
leisti niekur žinių kaip bol
ševikai atėję išnauio su 
Lietuvos žmonėmis elgiasi. 

Rusai dar tebekovoja j*tt-
šaliais Varšavos. 

JAPONIJA VĖL BOM
BARDUOTA B-29 

LĖKTUVAIS 

St. Raphael miestelyje, 
Pietų Prancūzijoje, nuskus
ta galvos 25 gražių Pran
cūzaičių, kaipo pabaudimas 
už jų palaikytus artimus 
ryšius su Vokiečiais. 

Korsikos saloje, kuri bu
vo išlaisvinta pereitą žie
mą, gyventojai dar pikčiau 
baudė merginas už drauga
vimą su Vokiečiais: joms 
buvo nuplėšiama rūbai ir 
buvo varinėjamos gatvėmis 
nuogos. i 

filosofas Pascal gerai sakė 
kad teisingas turi buti stiprus, 
o stiprus — teisingas. Stipri 

Amerikos naujieji bom-
beriai B-29, iš savo stovyk
los Kinijoje, Rugp. 20 d. 
atakavo Japonijos salas — 
suplaišė Japonų plieno cen
trą Yat'awa ir kitus mies
tus Japonijos namuose. 

Kiti B-29 atakavo Japo
nų pozicijas Kinijoje. 

U. S. submarinai, naikin
dami Japonijos laivyną, vėl 
nuskandino 19 , laivų, tarp 
jų du karo laivus. 

Iki šiol išviso nuskandin
ta 760 Japonų laivai, 115 
laivų sugadinta, 37 nuskan-
dinimas netikras. Viso iš
mušta iš vartojimo 858 lai-
vai. 

Mariana salų užkariavi
me Amerikiečiai išmušė 
44,956 Japonijos kareivius. 

Eina žinios kad Japoni
ja trumpu laiku gali pradė
ti visais galimais budais 
stengtis siūlyti Amerikai 
kompromiso keliu taiką, be 
visiško jos sumušimo. 

U. S. valdžia iškėlė bylą 
prieš 47 geležinkelių lini
jų, kurios kaltinamos su
sitarimu nustatyti, kainas 
už pervežimą, 

pradėjo ji apsupti. Per ke
turias dienas pirm to mie
ste tęsėsi kova su okupan
tais, pasalingas jų naikini
mas, žudymas. Karą vedė 
apie 50,000 ginkluotų pože
mio kariautojų, kuriems į 
talką stojo visi kiti kas tik 
kokį ginklą turėjo. 

Visoje Prancūzijoje pa
kilo patriotų ųpas ir žmo
nės gelbsti haSkįnti prie
šus kur tik gali. 

Tuo pačiu metu, Alijan-
tų jiegos išlipo dar trečio
je vietoje Prancūzijoje — 
Bordeaux srityje, iš Atlan-
tiko pusės. 

Pietų Prancūzijoje Ame
rikiečių kariuomenės dalis 
smarkiai pasišovus pasie
kė svarbų industrini mies
tą Grenoble, 140 mylių į 
šiaurę nuo Viduržemio ju
ros. LTžimta Toulon, svar
bus karo laivyno uostas 
prie juros, ir užkariauja
ma kiti miestai. ; 

Silpnai sekasi tik Caen 
ruože, kur žymaus veiki
mo nematyti. Ta sritis ir 
visas kanalo pakraštis la
biausia Vokiečių ginamas, 
nes ten randasi Įrengimai 
iš kur leidžiama Anglijos 
naikinimui tos robot ra-
kietos. 

Gen. De Gaulle vyksta j 
Paryžių tartis su paskirtu 
militariu miesto guberna
torium. 

Prancūziją atvaduojant, 
Prancūzai be abejo parei
kalaus sau vietos greta są
jungininkų darančių atei
ties taikai planus. 

Kur nors Prancūzijoje 

PETAIN, 88 metų senu
mo Prancūzijos Maršalas 
ir Vichy vyriausybės gal
va, tapo Vokiečiu išgaben
tas iš Vichv ir laikomas ne-
laisviu Belforte. Vokiečiai 
ir kitus savo bendradarbiu^ 
Prancuzus išsigabeno. 

Amerikiečiai Užima Tifti&tt Salą nuo Japonų 
D A R B A I  

IR DARBJMNK# AiNIOS 

Amerika^ Anglija, Kinija ir 
Rusija nebus teisingos jei ne
atsižvelgs į teisėtus mažų tau
tų reikalavimus. Mažosios tau* 
tos turi tokią pat teisę gyven
ti kaip didžiosios. 

Mažų tautų viltis padrąsino 
ir; Valstybės Sekretoriaus Hull 
pareiškimas apie busimą šį ru
denį daugelio valstybių konfe
renciją, peržiūrėti keturių di
džiųjų planus. Pranešimas iš 
Washingtono New York Times 

Romoje mirė Kardinolas 
Maglione. popiežiaus vals
tybes sekretorius, 67 me
tų amžiaus, r 

# 

San Francisco, — Vienas 
čia gyvenantis Prancūzas, 
iš Paryžiaus, Išgirdęs ži
nią apie Paryžiaus, išlais
vinimą, iškėlė baliį savo 
600 darbininkų dirbančių 
jo krautuvėje, visiems už-
fundydamas šampano. 

RUMANIJA IŠSTOJO 
IŠ KARO 

Washington.-*-Karo dar
bų vadovybė tikrina kad 
iki sekančio Liepos mėne
sio iš lėktuvų industrijos 
bus paleista 234,000 darbi
ninkų, mažinant karo' ii&kr 
tuvų dirbimą. 

Detroite, Fordo Willow 
dirbtuvėje, kuri išdirba Li-

.berator bomberius, iki šių 
nnetų Gruodžio busią palei
sta iš darbo 17,000 iš apie 
30,000 tos dirbtuvės darbi
ninkų. 

Shenandoah, Pa. — Vai* 
| džia paėmė savo kontrolėn 
Reading kompanijos ang
liakasy klas, kuriose pradė
ta streikuoti Birželio 29 ir: 
apie 4,000 darbininkų ne
dirba. 

Ilga eilė vandeninių traktorių, kuriais Amerikiečiai pa
siekė ir užėmė iš Japonų Tinian salą, Pacifike. Tai tik kitas 
smarkių Amerikos kariautojų sustojimas pakeiiui į Tokyo. 

VOKIETIJA IR JAPO
NIJA TURĖS BUTI 

OKUPUOTOS 

Rugp. 24 pranešimu Ru-
manija išstojo iš karo Vo
kiečių pusėje. Rumanija 
priėmė Amerikos, Anglijos 
ir Rusijos pateiktas karo 
paliaubų sąlyga^ 

Vokiečiai pradėjo kur 
galėdami šaudjįfc Rumani-
jos kareivius. 

Tuo pat laiku Rumanijai 
eręsia bolševizmo pavojus. 
Sovietų armijos veržiasi į 
Rumaniją. 

Tikima ir Suomija tuoj 
padarys karo paliaubas su 
Rusija. 

BRITŲ karo laivynas šio 
k&ro metu, nuo Rugs. 1939 
metų, prarado 272 karo lai
vus ir 298 šiaip laivų nau
dotų karo reikalams. 

sako, šis klausimas paliečia ir 
Pabaltijo valstybes, kurios 
skaitomos nekamv^ančioiuis, 
kaip Turkij*. -

Paruošia Vokiečius 
Pralaimėjimui 

Vokietijos žmonės pra
dėta paruošti sutikimui ka
ro pralaimėjimo ir visų ne
smagumų kokie su tuo se
ka. v 

Praradimas P a r y žiaus 
parodo kad Vokiečių pra
laimėjimas karo neišveng-
tinas. * 

Britų premjeras Churchill, 
pastaru laiku lankęs Norman
diją, kalbasi su Amerikos Ge
nerolu Omar Bradley jo sto
vykloje kur nors Prancūzijoje. 

BULGARIJA jau atvirai 
pareiškė kad jos paskelbi
mas karo Amerikai ir Bri
tanijai buvo klaida. Jį da
bar j ieško budų greitai pa
daryti taiką. 

Bulgariios premjeras sa
ko, paskelbimas karo nebu 
vo tai pačios šalies žmonių 
noras, tai buvo tik pašali
nė prievarta. 

Prez. Roosevelt paskelbė 
jog tarp Britanijos, Ame
rikos ir Rusijos įvvko susi
tarimas Vokietijos okupa
vimo klausimu. Smulkme
nos dar nėra apdirbtos, ta
čiau bendru principu susi
tarta. 

Prezidentas sugryžęs iš 
savo kelionės Pacifike, pa
skelbė kad Vokietijai ir Ja
ponijai nebus leista baigti 
karo iki jų žemės nebus 
sąjungininkų jiegų užim
tos. 

ŽUVO 255. Juodosiose 
jurose Vokiečiai nuskandi
no laivą vežusį pabėgėlius 
iš Rumanijos į Turkiją. Su 
laivu nuskendo 255 važia
vusių pabėgėlių, kurių tar
pe buvo daug Žydų. 

KAIP GABENAMI I 
RUSIJĄ LĖKTUVAI 

Iki šiol slaptai gabenta į 
Rusiją karo lėktuvai iš šios 
šalies ir jau nuo 1941 metų 
rudens nugabenta 10,000 
lėktuvų. Ypatinga kad So
vietai tų lėktuvų nepanau
doja Berlino bombardavi
mui. 

Kita paslaptis verta ži
noti yra ta kad bolševiką' 
neleidžia į Rusiją su duo
damais lėktuvais nuskristi 
Amerikos lakūnams. Ame
rikiečiai nugabena lėktuvus 
į Fairbanks, Alaska, iš ten 
Rusai lakūnai skrenda jais 
per Sibirą į Rusiją. 

SAKO ROOSEVELT 
LIKS LAIMĖTOJU 

; AMERIKA tikisi gjiuti 
keturis naujus kardinolus, 
suįyg vėliausių gandų iš 
Vatikano. A r k i v yskupai 
Bostono, New Yorko, Chi-
cagos ir dar koks vienas 
tikima bus išrinkti Kardi
nolais sekančioje Kardino
lų konsistorijoje. 

Iš keturių kardinolų ku
riuos U. S. turėjo prieš ka
rą, tėra gyvas tik Philadel-
phijos Kardinolas Dough
erty. 

51 užmušta. Freckleton 
kaime, Anęliioje, ant mo
kyklos nukrito Amerikos 
dedantis lėktuvas ir toje 
nelaimėje užmušta 51 as
menų. daugiausia vaiku
čiu. Iš sužeistų tikima dar 
keliolika mirs. . * 

Taksų mokėtojai už 1943 
metus, patikrinus jų rapor
tų blankas, dabartiniu lai
ku gauna iš valdžios iždo 
atmokėjimus perviršiu, 
savaitę po apie 335,000 as
menų gauna čekius. Tai 
yra tie kuriems buvo iš
skaityta Victory tax dau
giau negu jiems taksų iš
puolė mokėti. .. y-'*,. 

Sviesto gamyba sumažė
jo tiek kad civiliniams gy
ventojams teks mažiau se
kančių 6 mėnesių bėgyje. 

George Gallup pravesti 
bandomi balsavimai prana
šauja Prez. Rooseveltui lai
mėjimą prieš Dewey prezi
dento rinkimuose Lapkri
čio 7 dieną. 

Šie balsavimai rodo jog 
Roosevelt stovi pirmoj vie
toj 28-se valstijose turin
čiose 286 elektorinius bal
sus, Dewey gi 20 valstijų 
turinčių 245 balsus. 

San Francisco. — Prezi
dentas Roosevelt įsakė ka
ro laivyno sekretoriui pa
imti i savo kontrolę apie 
100 mašinų dirbimo kom
panijų apie San Francisco, 
del to. kad unija atsisakė 
sutikti atliuosuoti darbi
ninkus nuo dirbimo viršlai
kį. Unija laidžia darbinin
kams dirbti 8 valandas die
noje arhą 48 valandas sa
vaitėje. . ~ 

Valdžios užimtose dirb
tuvėse pradedama pildyti 
valdžios reikalavimai. 

Huntington, W. Va. —1 

Sustreikavo 1600 darbinin
kų International Nickel Co. 
kaltindami kompaniją at
sisakant sutaikyti nesusi-
sipratimus. 

Groton, Conn. — Vel iš
ėjo į streiką keli šimtai 
darbininkų Electric Boat 
Co., nors streikas buvo pa
sibaigęs pereitą savaitę. 

Amerika šiuo laiku lei
džia karo reikalams po 277 
milijonus dolarių į dieną, žinios kačl darbininkų uni-

H ill man bus tardomas. 
Atstovų Rumų komisija 
tyrinėjanti rinkimų vajų 
išlaidas, pašaukė CIO po
litinės akcijos vadą'Sidney 
Hillman pasiaiškinti apie 
tas milžiniškas sumas pi
nigų kurias CIO» iš darbi
ninkų renka' Prez. Roose-
velto rinkimų pravedimui.^ 

CIO jau gyrėsi turinti 
net 6 milijonus dolarių rin
kimų vajui, kas reiškia bal
sų pirkimą už pinigus. ^ 

Iš nekuriu vietų ateina 

Pernai šiuo laiku išlaidos į jos nusmerkia šį Hillmano 
užsimojimą darbo žmonių 
vardu politiką lošti. 

buvo po 257 milijonus do
larių dienai. 

Valstybės skolos Rugp. 
11 pasiekė $210,640,000,000, j Detroit. Packard Motor 
arba 63 biliionus daugiau j Co. praneša jog pasiryžus 
negu buvo Rugp. 11, 1943. po karo išdirbti , po 200,000 

savo automobilių kas me-
Pabėgo 4 Rusai. Seattle, 

Wash. — Iš Rusų prekinio 
laivo nabėgo keturi jauni 
jūreiviai, vyriausias jų 32 
metu amžiaus. Jie jau iš
auklėti komunistinėje dva
sioje, bet nažino kad Ame
rikoje geriau negu bole.švi-
ku "rojuje". Amerikos val
džios agentai juos suėmė. 
Vieno jų pavardė paduota 
Starkos, gal Lietuvis. 

ta. Tikisi turėti darbo del 
28.000 darbininkų — dusyk 
tiek kiek dirbo prieš pat 
karą^ • 

Indiana valstijoie išeio 
i streiką trijų angliakasvk-
lų darbininkai. Viso nedir-
va 2400 angliakasių. 

Reikalauta pripažinimas 
unijos kasyklų prižiūrėji
mo darbininkams, 
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D I S V A fadėkit Amerikai Laimįi 
T 

PENNSYLVAMJOJE Detroit, Mich., ĮVfiujięągs 
PHILADELPHIA Katinui $100,000 

PARAPIJOS BĖDOS 
Pereitą žiemą sunegalėjo šv. 

Andriejaus parapijos klebonas. 
Parapijonims nieko nesakęs, 
išvažiavo su savo šeimininke 
gydytis į Floridą visam sezo
nui. Sakoma, parvažiavęs kiek 
sveikesnis, bet ne visai. Šei
mininkei tai buvo sveika, nes 
gryžo labai linksma ir paten
kinta. 

27ei žodelio netaręę savo ge
radariams, klebonas vėl išva
žiavo visai vasarai su ta pa
čia šeimininke į pamares prie 
Atlantic City, kur sakoma pir
kęs rezidenciją. Iš atostogų 
bi""/o keletą kartų parvykęs 
r: kmadieniais, bet kai viską 
la^ko slaptybėje tai žmones vi
saip spėlioja ir pletkavoja. 

Parapijonai su reikalais at-1 

eina, bet klebono vis dar nėra 
inamie. Abi bažnyčios nyksta, 
pasitikėjimas ir kolektos" ma
žėja, prastos kalbos didėja ir 
velnias dirba viršlaikį. Para-
piionės tariasi eiti pas kardi
nolą su dideliais skundais i% 
prašymu išmainyti kleboną-

Nusiminus. 

T* 

-4-

Brookline, Mass., mirdamas 
turtuolis atsižadėjo visų savo 
giminių ir paliko $100,000 glo
bojimui šio 8 metų senumo 
katino. Paliko ir savo buvu
siai šeimininkei, kuri apie tą 
katiną rūpinsis. Su katinu 
žaidžia tos šeimininkės anūkas. 

GRYŽO Iš ATOSTOGiŲ 
Philadelphijos žinoma Lietu

vė tėvynainė, poni Emilija Že
maitienė, kuri kartu su savo 
vyru užlaiko puikų Emilia's 
JIairdressing Parlor, antrašu 
32,01 Green street, buvo iš
važiavus atostogų, truputį at
ilsėti. Rugpjučio 14 ji sugry-
žo į savo namus ir bizni, ir 
matosi atostogos jai daug pri
sidėjo, nes atrodo vėl atsiga
vus ir atjaunėjus... . 

RINKIMAS PINIGŲ POLI
TIKOS TIKSLAMS 

Vietos Lietuviai klebonai ši 
sekmadienį rinko pinigus-au-
kas palaikymui -Lietuvos 'At
stovybės prie Popieriaus. Su
prantama, žmonės davė. Bet 
butų davę dar ir daugiau au
kų jei tame dalyke nesislėptų 
vienpusiškumas, vien tik rū
pinimasis savu politišku kro-
meliu, o ne tikra laisve tėvy
nės Lietuvos. 

Didesniam aukų gavimui, 
buvo aiškinama kad Popiežius-
turi didelę moralinę jiegą, to
dėl reikia prie jo būtinai pa
laikyti Lietuvos atstovybę. 

Bet čia žmonės kalba, kada 
buvo Teherane konferencija 
ten neva Churchill užsiminė 
kad reiktų prie Sąjungininkų | 
pritraukti ir popiežius, tcdei 
kad jis, anot kunigų, .turi dide
lę moralinę jiegą. Roosevelt 
jam tame užmanym* pritarė, 
bet Juozas Džiugašvili, rūky
damas savo pypkę, tylėjo. 

Tada Roosevelt, paleidęs da
mą iš savo cigareto, paklausė 
jo tiesioginiai ką jis mano a;iie 
OhurchHl'o pasiūlymą. Jio-
zas, kaip tikras realistas, prt-
Vilo: "O kiek popiežius galėti 
paruošti divizijų kariuomenes 
kariavimui ?" Roosevelt tega
lėjo atsakyti: "Nei vienos". 

Tada tas nedaperėtas popas 
tik šiurkščiai atsakė, ir kalbą 
apie popiežiaus talką nukirto. 

Taip, popiežius turi didelę 
jiegą ir reikšmę, bet ji turi 
prasmės tik tarp kulturingų ir 
idealingų žmonių. Bet tikri 
realistai, dargi barbarai, ku
riuos Teherane atstovavo Juo
zas Džiugašvili, su tuo nesi
skaito ir tik pasišaipo. • 

Todėl reikėjo kartu aukas 
rinkti ir Lietuvos Atstovybei 
Londone palaikyti, nes ten ša
lis ir žmonės aukštos kulturos, 
ir turi nepalaužiamą militari
se jiejn — tas reikalingas di
vizijas kariuomenės, gurios rei-
k'nle mokės pi l.iHuoti sąlygas 
barbarams. "'-'ntbri/ietis. 

PITTSBURGH 

Nori Gauti i Darbut 
Kare Nelaisvius 

Svarstom* statymas į dar
bus Vokiečių karo nelaisvių, 
delei stokos darbininkų Pitts-
burgho srityje. 

Viena firma kuri svarsto 
panaudojimą nelaisvių karei
vių prie darbo yra Heinz Corp. 

Ta kompanija jau naudoja 
belaisvius kareivius savo sky- čiam tikslui 
riuose, taigi dabar svarsto pa
naudojimą belaisvių ir Pitts-
burghe. 

Klausimas yra tik kur juos 
apgyvendinti, tačiau sako bus 
galima panaudoti. apleistų mo
kyklų pastatus tam tikslui. 

KOMUNIZMO VERGAS 

Liepos 28, komunistų Lais
vėje tilpo straipsniukas plepa
lų, užvardintas "Jie Sabota-

I žuoja Drapanų Rinkimą Lie
tuvos žmonėms". Pasirašęs $. 

Į Meison, tas pats Meison kuris 
buvo nuvažiavęs Į Washingto-
ną piketuoti Baltuosius Namus 
kada Adolfas su Juozu 'buvo 
mylimi draugai. Meison nusi
skundė buk aš parašęs Vieny
bėje kad rūbų rinkimas Lie
tuvos žmonėms dar yra peran-
kstyvas, nes negalima pasiųs
ti į Lietuvą. O kitoj vietoj 
aš rėkiąs kad reikia paskubin-
ri rubų rinkimą, užbėgimui už 
akiu tiems kurie renka ir siun-

*• .-.r* 
čia ne 'Lietuviams. ' 

Taip, aš pirmiau rašiau ir 
dabar pakartoju kad iki šiolei 
rubų negalima siųsti j Lietu
vą, ir patartina kad žmonės 
apsisaugotų nuo netikrų agen
tų kurie renka rubus Lietuvių 
vardu bet ne Lietuviams, štai 
tas pats Meisonas pasisako 
kad jie turi paėlfcę krautuvę 
785 Bank st. ir ten dirba keli 
jų draugai, kurių vardu pami
ni, tik praleidžia Kristiną Sta-
nislovaitienę. Jie surinkę ru
bus siunčia į centrą, Lietuvai 
Pagelbos Teikimo Komitetui. 
Tikrumoje tai į Laisvės pavo
gę Brooklyne; o iš ten siunčia 
tiesiog į Maskvą, ne į Lietuvą. 

Metas atgal, tie patys drau-
gučiai rinko rubus del Russian 
Relief. Bet kaž kaip ten jų 
biznis pablogėjo, tuomet jie 
sumanė pasivadinti kitu var
du, "Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas", o rubus vjs-
vien renka iš Lietuvių tam pa-

fRUMPOS ŽINUTĘ 
, žv. Pranciškaus Lietuvių pa
rapijos 10-tas metinis pikni
kas rengiamas Rugsėjo-Sept. 
3, Whippoorwill Grove, Meri-
dian-Crum Road, Route 18. 

Ta vieta vietiniams Lietu
viams jau yra paprasta, ir ki
tų miestų-miestelių Lietuviai 
ją žino, kurie kas metą pikni
ke atsilanko. • *' 

Laikas netolimas iki pikni
ko dienai, tai jau dabar ren
gimo komitetas užprašo visus 
vietos ir iš kaimyninių mies
tų Lietuvius atsilankyti. 

PI c Vic Katilius parvyko 
trumpam laikui iš Dėdės Šamo 
tarnybos pasiviešėti pas saviš
kius. Jis tarnauja medikalia-
rfie skyriuje Texas stovykloj. 

Stepas Janaš su šeima iš
važiavo į Kaliforniją karo dar
bo tarnybai. -Negerai kad mu
šu miesto Lietuviai taip ma
žėja. Daugumas iš jaunesnių
jų Lietuvių pasiges Stepo link
smo budo ir juokų. , / 

Linkėtina Janams laimės ir 
laimingos kelionės. ' Ręp. 

MIRfi JONAS fOĮpįt0įf 
Rugp. 12 mirė Jonas §>hur-

kus, 58 metų, nuo 9816 Chen-
l'ot St. Velionis buvo ilgame
tis Detroito gyventojas, se
niau gyvenęs rytinėje dalyje 
Lietuvių kolonijoje: visų buvo 
žinomas kaip geras žmogus. 

Paliko nuliudime savo žmo
ną, Marijoną, dukterį Luciją 
(slaugę, kuri darbuojasi ligo
ninėje) ; sunus Viktoras tar
nauja U. S. Coast Guard, už 
instruktorių; sunus Alekas — 
armijoje, šiuo laiku randasi 
Prancūzijoje. 

Velionis Rugp. 16 gražiai pa
laidotas; pamaldos atsibuvo $įį,. 
Jurgio Lietuvių bažnyčioje. 

Laidotuvių apeigomis rūpi
nosi laidotuvių direktorius G. 
Stepanauskas. 

Paėjo Akmenių par., Šiaulių 
aps. Lietuvoje tur&jo keturis 
trolius. * \T. M. 

j^IRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie niirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) # 

AMERlklEcltj KA
RIŲ ŽMONOS IŠ 

AUSTRALIJOS 

Atima Darbus iš Strei
kuojančios Dirbtuvės 

Pereitos savaitės pabaigoje 
Pittsburgho srityje tęsėsi keli 
streikai kuriuose nedirbo apie 
8,000 darbininkų. Streikai bu
vo karo reikmenų dirbtuvėse 
ir anglies kasyklose. 

Armijos ir Laivyno virše- i timų agentų. 
nybė padarė savotišką tvarką' PIKNIKAS IR SUVAŽIA-

Toliau, tie patys draugučiai, 
parvažiavę iš praeito komunis
tų suvažiavimo Brooklyne, pa
siskelbė buk jie suorganizavo 
komitetą karo bonus parduoti, 
bet praėjo ketvirta ir penkta 
karo bonų paskola, ir jau ar
tinasi šešta, o kiek jie karo 
bonų- pardavė? 

Nors aš nenorėjau į to žmo
gelio rašinį atsakyti, tačiau 
reikia visuomenei paaiškinti 
kas yra tas Meisonas ir kas 
tie jo tavorščiai, kokie jie yra 
patriotai Amerikos ir Lietu
vos, ir kam jie darbuojasi. 

Butų patartina kad geri Lie
tuviai, ištikimi Amerikos pi
liečiai, apsisaugotų nuo tų sve-

pabaudimui Penna Transfor
mer Co. streikuojančių darbi-

i ninku: atima iš tos dirbtuvės 
j darbams reikalingas medžią-
' gas ir persiunčia į kita dirbtu-

VIMAS 
Co'rtn. Lietuvių Tarybų sky

riai rengia pikniką, įvyks Rug
sėjo 3, Sea Cliff, Morris Cove 
Lietuvių Parke, New Havene. 

Amerikos kareivių nuvyki
mas kariauti prieš Japonus 
Pacifike davė Amerikos karei
viams ir kitus laimėjus? kas 
sykiu fcpfAmerikos laimėji
mas. • <• -•/« 

Daug Amerikos kareivių ap
sibuvo Australijoje, ten jie už
kariavo mergelių širdis, ir jų 
daugelį apsivedė. 

Štai šiomis difenomis į $an 

Francisco -atplaukė vienas di
delis laivas iš Australijos, ku
riuo atvežta į Ameriką 395 
Australietės -kareivių žmonos, 
jos tūlos atsivežė jau ir užgi
musius kudikius — viso 74 kū
dikių. Kitų kūdikiai gims čia. 
Jie savo jaunas žmoneles par
siuntė į Ameriką pas savo tė
vus. Kiti jie iki šiol jau bus 
žuvę, nes tik po tulo laiko jų 
gyvenimo Australijoje, gerai 
pasiruošus Amerika pradėjo 
Japonų nugalėjimą saJose -gu
linčiose j šiaurę nuo Ąustrali-
jos. 

Šis kareivių žmonų ir kūdi
kių parvežimas iŠ Australijos 
yra jau trečias pastarų dvie
jų metų bėgyje. 

Kareivių kūdikiams priimti 
Raudonojo Kryžiaus slauges 
uoste turėjo < 74 tuščius veži
mėlius, į kuriuos, išlipusios su 

ŠEIMYNINĖ TRAGEDIJA 

Detroito policija rado nusi
žudžiusius vyrą ir žmoną/ tū
lus George ir Kate Willis, a iš
vykusius iš Pietinų valstijų į 
šį miestą dirbti. Vyras dirb6 
dienomis, jo žmona naktims 
tai pačiai Continental Motors 
Co. Jie išgyveno 25 metus 
vedę. Spėjama kad uždirba 
mi dideli pinigai ir nepasitikė
jimas vienas kitu del santikių 
su kitais priešingos lyties as
menimis buvo jų mirties prie
žastimi. Vyras matomai pir
miau nušovė savo žmoną, po 
to pats nusišovė. Jų kamba
ryj rasta krūva pinigų, 

BALTIMORE, MD. 

vę Camden, N. J. Reiškia, jei j Piknike bus įdomus programas, 
darbininkai nori streikuoti tai kalbės Prof. K. Pakštas, poni 
neteks darbo. 

Šios savaitės pradžioje ap
sireiškė streikai angliakasyk-

\ TT/sirašykit Amerikos 
TTFTUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. . Adresas: 

Lietuviu Nauiienos 
332 N. 6th-St. Philadelphia 6, Pa. 

Devenienė, Mayoras Murphy, 
Kun. Ed. Gradeckis, Kun. J. 
Kurkauskas iš Ansonia; New 

lose — 11 kasyklų vakarinėje į Britain vargoninkas A. Grigo-
Pennsylvanijo je paliesta strei- Į raitis su vyrų choru išpildys 

kų. Tas reiškia kad gali iš-; dainų programą, bus geras or-
kilti kitas šio karo bėgiu vi-ikestras, skanių užkandžių ir 
suotinas angliakasių streikas. į išsigėrimų. Likusis pelnas ski-

I riamas Lietuvos reikalams. 
I ' Dr. M. J. Colney. kos. 

MICIUD AS Aleksandras, 49 
m., mirė Bal. 30, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Biržų p.r 
Argentinoj išgyveno 20 m. 

MELNIKAS Jonas, 44 metų, 
mirė Bal. 29, Buenso Aires, 
Argentinoj. (Marijampolės 
aps.) 

JAKUBONIS Joktibas, 67 me
tų, mirė Bal. 27, Buenos Ai
res, Argentinoj, ap., 
Geidžiūnų k.) 

GASIUNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Rugp. 1, Chicagoj. (Pa-
nev. ap., Raguvos v., .Siau
rės vienk.) 

TJAJAUSKIENĖ Marcė (Zan-
gulytė), pusamžė, mirė Lie
pos 31, Chicagoj. 4įįlierikoj 

• išgyveno 37 m. 
STASIULIENĖ Anelė, pusam

že, mirė Rugp. 2, Chicagoj. 
(Telšių ap., Gadunavo par., 
Palitkalnių k.^ Amerikoj iš
gyveno 35 ni. 

BAČIULIS Kazys, pusamžis, 
mirė Liepos 31, Chicagoje. 
(Panev. ap., RamygalOf p., 
Burklainių k.) 

SMITH Agnes (Sidaravičiute) 
mirė Rug. 1, Chicagoj. (Sei
nų ap., Sirtautų par.) 

JARECKAS Antnas, pusaUfik 
žis, mirė Rugp. 4, Chicagoj. 
(Panevėžio ap., Naujamies
čio par.) A merikoj išgyveno 
45 metus. 

VAIZGAUSKAS Juozas, seno 
amžiaus,' mirė Rugp. 4, Chi
cagoj. (Kėdainių ap., Baiso
galos p. Slamaičių k.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. \ 

ČEPULIS Antanas, pusamžis, 
mirė Rugpj. 5, Chicagoje. 
(Zarasų ap., Dūkšto p<, £u-
demiškių k.) 

lALKAUSKAS Edvardas T„ 

STALGAITIS Vincas, 67 me
tų, mirė Liepos 27, Union 
City, N. J. 

SINKEVIČIUS Jurgis, 74 
mirė Rugp. 2, Clevelande; 

palaidotas Rugp. 5, Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
šv. Jurgio bažnyčioje, gedulos 
mišias laikė klebonas Kun. Vit-
kutaitis, Kun. Bartis ir Kun. 
Ivanauskas. Visi kunigai pa-' 
lydėjo ir į kapines; ten gražp 
pamokslą pasakė Kun. Vilkijp*, 
taitis. Palydėjime dalyvavo 
daug žmonių. 

Velionis buvo ramaus, gero 
budo žmogus, visų mylimas. 
Išaugino gražią šeimą; palikfj 
nuliudime žmoną, du sunus fir 
dvi dukteris su šeimomis. 

Paėję Stulgaičių k., Griška
būdžio p:, šakių ap. Amerikoj 
išgyveno 46 metus. 

Chicagoje gyvena jo brolis 
Jonas, kurio žmona nesenai 
mirė, ir dvi seserys. 

Velionio žmona, Antanina 
Sinkevičienė, prašė jo brolio ii* 
seserų tuoj atsišaukti, prane
šant savo adresą. Rašykit: 

Antanina Sinkevičiene, 
5813 .Luther Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

MIRĖ ADV. E. G. MONROE-
MANDRAVICKAS 

- / % 

Rugp. 16 mirė jaunas advo
katas. Edvardas G. Monroe-
Mandravickas, nevedęs, 30 m. 
amžiaus. Paliko dideliame nu
liūdime tėvą, Joną Mandrayic-
ką, ir seserį, Hildą, taipgi gi
mines ir draugus, ir jųsų šį ko-
respondentįį, veKolijp krikšto 
tėvą. 

Velionis buvo jaunas, aukš
tas, malonus ir draugingas as
muo. Metai laiko atgal pradė
jo sirginėti širdies liga, ir nuo 
to mirė. Rugpj. 16 rytą, 5 va
landą, jo sesuo rado j| lovoje 
mirusį. Laidotuvės buvo gra
žios ir įspūdingos; pamaldos 
atsibuvo šv. Petro parapijos 
bažnyčioje. 

Velionis 1939 m. baigė Ma
ryland Universiteto teisių sky-

KUR STOVI AMERI
KOS DARBO FEDE
RACIJA PRIEŠ CIO? 

mOim 

Demokratų p&rtijos konvenr 
cijoje Chicagoje CIO trukš-
mingas pasirodymas, CIO da
lyvavimas Prez. Roosevelto ta
rybose, ir gandai kad CIO tu-

10 metų, mirė Rugp. 5, Chi-jri paskyrus tarp trijų ir 6 ftii*-

kudikiais jaunos motinos, su- rj^ jr p0 to tapo pilnateisiu 
dėjusios savo jauniklius. stu~' advokatu 
mė įuos pirmyn — j naują gy
venimą Amerikoje. 

Adv. Monroe buvo vienas iš 
įkūrėjų Lietuvių Demokratų 

^ j Klubo, buvo jo nariu visą ląi-
• NELATMES darbuose ben-.j^ jr užėm§ vietas klubo val-

drai imant atsieina darbdaviui .dyboje. , 
*35 nuo kiekvieno darbinin

ko kas metą. -
•VOKIETIJAI telefonu dau

gumu sjtoyl antra |k> Ąjjneri-

VJšTOS Penn sylvan i jos ukė-
se padėjo 912 milijonų kiauši
nių per Liepos mėnesį, tuomi 
padarydamos naują Liepos mė
nesio rekordą. 

Tačiau Birželio mėnesį kiau
šinių buvo padėta dai- 27 mi
lijonai daugiau. Mat, Liepos 
mėnesį jau buvo sumažėję viš
tų skaičius 5.5 x nuoš. 

Pirmieji Sužeisti Kareiviai Parvežti į U. S. 

Amerikoje bus 30^0,000 
Lėktuvų 

Amerikos Civilinės • Orlaivi-
ninkystės administratorius sa
ko, po karo šioje šalyje rasis 
apie 300,000 civilinių naudoja
mų lėktuvų ir visoje šalyje bus 
Įrengta 6000 lėktuvams nusi
leisti aikščių ir stočių. Šią
dien civilinių lėktuvų yi»a tik 

J25s000 ir 3000 orlaivių stočių. 

Eilė ambulansų Norfolk, Va., karo laivyno prieplaukoje,-
paima vežti į ligonines iš karo jauko Europoje .parvežtus su
žeistus Amerikos kareivius. ' Pirmieji sužeisti kariai iš Eu
ropos 'parvežta "j Norfolk. Kaip tik kurie pągerėja Juo's ga
bena į ligoniues arčiau jų namų. Kiti pasveikę grąžinami f 
karines pareigas. % - -

. •' - . V •- i • 

Gaila kad šaltaširdė mirtis 
nuskynė tokį jauną žiedą, ge
rą Lietuvį ir profesionalą. Ve
lionis didžiavosi esąs Lietuviu 
ir gerai vartojo Lietuvių kal
bą. Palaidotas Holy Redeemer 
kapinėse, šalia savo motinos, 
kuri mirė prieš kelis metus. 

Ramiai ilsėkis, garbingas 
Lietuvi. '.*>• 

Albanas Kurelaitjs, 

Indijonų Arbatžolėf 
Stebėtinai jrelbsti nuo prasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, Vi
durių kataro, kepenų sustingimo, 
taiso nešvarų kraują, odos lieras, 
inkstu negalavimą ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
I verdančio vandens, įdėk pusę nuo-
duko arbatžolių. Kai atauš, nukošk, 
įrl'k medaus ar clikraus ir laikyk 
šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk imti nuo 
mažo stikluko iki kav«s puoduko 
kas rytas prieš valgymą ir vakare 
einant gulti, du kartu i dieną. 

Perkant žolių mišinį visada pra
šyk FLQRAI/>ĮER$g, o gausi gc-
rmusių. ' "• 

Kaina 50c—3 baksai už $1.00. 
Pasarga: Su 'ordtrtu 4 malonėkit 

siųsti ir oinigus, kitaip orderiai nq-
bOs išpildorhi. 1 '{'•&) 

J. SKINDER 
935 W. 3*th St. Chicago, 111. 

cagoj, kur buvo ir gimęs. 
KACEVIČIUS Anupras, 72 m., 

mirė Rugpj. 2, Sheboygan, 
Wis. " "* 

JUŠKA Stasys, mirė Rugp. 5, 
Chicagoj. (Panevėžio apskr., 
Naujamiesčio par.) 

DROCIUNIENĖ Antanina, 49 
m., mirė Birž. 13, Inkerman, 
Pa. (Suvalkų rėd.) 

VINSKIENE Ona, 63 m., mi
rė Liepos 9, W. Frankfort, 
111. (Suvalkų rėd.) 

GEDVILAS Motiejus, 68 m., 
mirė Geg. 12, Detroit, *Mich. 

LEMEžIS Aleksas, 64 m., mi
rė Birž. 19, Harvey, 111. 

MOCKEVIČIUS Kazys, 70 m., 
mirė Rugpjučio 5. Jamaica 
Plains, Mass. Amerikoj iš
gyveno 50 metų. 

RAS1ULIENĖ Kazė (Krauja-
liųtė), pusamžė, mirė Rugf>. 
7, Chicagoj. (Ramygalos p., 
Kraujalių k.) Amerikoj iš
gyveno 33 m. / 

JUCEVIČIENĖ Jadviga, pus
amžė, mirė Rugp. 7, West 
Pullman, 111. (Raseinių ap., 
Kražių p.) Amerikoj išgyve
no 10 metu. 

lijonų dolarių Roosevelto iš
rinkimui ketvirtam terminui 
lyg įrodo kad "visi darbinin
kai" ir jų vadai yra Roosevel
to pusėje. "tačiau, kiek tai 
liečia visus dąrįininkus, taip 
ištikrųjų nėra. ' ^ 

Amerikos Darbo Federaeiįa, 
atstovaujanti kitą dalį Ameri-
jkos organizuotų darbininkų, ir 
dabar laikose seno GompeifSp 
nustatymų rasti darbininkams 
draugus abiejose partijose ir 
remti juos balsavimų metų. 

Kongrese beveik tiek pat 
atstavų yra Amerikos Darbo 
Partijos remiamų Republikonų 
kiek ir Demokratų. / 

CIO, su savo fondais ir <wi-
tatoriais, pasikėsino didžiau
siam užsimojimui unijų istori
joje — užimti į savo kontrolę 
Federalę ir valstijų vy^iąųsy-
bes, kaip paaiškėjo iš vient> 
tos organizacijos vado. 

Kokią poziciją paims Ame
rikos Darbo Federacija šių m$-
tų rinkimuose? Be abejo ne
leis CIO atstovauti save ir sa
vo vadoavujamus darbo įmo
nes. 

m 
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A VACATION here means mcrėased ability to work fojf 
Victory. Relax on the world's finest white, sandy feeac)^ 
Swim in the blue waters of Lake Erie. All sports . . 
tennis, golf, boating, fishing, etc. All amusement*. 
Excellent meals. Dancing nightly. "Name" bands eacji 
Week-end in Grand Ballroom, including such famcuf 
bands aa Tommy Tucker, Will Osborne, Bobby Sherwoo^ 
Ada Leonard, Stan Kenton and others. "L. 
Easily reached by rail or bus and Hourly steamer from Saccfr 

9. Thwdow ftooMvelt daily at 9 a. m. from ClėvcletnĮ 
••titters al>6 from Detroit aic( Toledo. On U. S. Route 6 and Ohio 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo i|evilksim! . i 

NETURIME LEISTI SAVO SENTIMENTAMS IŠNYKTI 

Reikia Daugiau Pasididžiavimo Savo Ievyne 
Ar pas visus Dega Vienodai Tėvynes Meiles Ugnis? — 

Jei mes Nekovosime, Lietuvai Laisve iš Dangaus 
Nenukris. — Kariauti yra daug Lengviau negu Su
kurti Taiką. — Kodėl Tylima Užsienio Spaudoje 
apie Lietuvą? — "Penktoji Kolona" kuri Prekiau
ja Lietuvos Istorijos Deimantais. — Mes Neturime 
Gėdytis, bet turime Didžiuotis kad esam Lietuviais. 

* * * 

Rašo Vyt. Arunas-Gedgaudas. 
(Dirvos Speęialis Korespondentas Afrikoje) 

Eini tu nuvergta, nenugalėtfr-v-
Nuliudus tiktai, nenusiminus, 
Žinodama kad tavo veidą lėtą 
Nelaimės aukština, vargai dabina. 

(Jb Kessu-Aleksandravičius 
42.7.12.) 

daug lengviau negu sukurti 
taiką. Ir jis buvo teisus. Ar 
galima bus sudaryti taiką, jei 
valstybės teiks viena kitai te-
ritorialinius reikalavimus, ar
gi galima bus atstatyti valsty
bę jei jos žmonės iki šiądien 

norėjau šiądien ^ildenWr* Ma^i ^ kfa sėdės vy-
riausybeje? Ginčydamiesi mes 
užmirštame tai kad tuo mes 

Tai n#ra klausimas kurf aš 

' 'f c-

atrodo kad yra daug problemų, 
daug svarbesnių ir daug kon
kretesnių, kurios reikalauja 
pirmenybės, bet manyje stai
ga kilo jausmas parašyti šį 
straipsn]. 

Aš nežinau kaip žiuri j pa
saulio įvykius Amerikos Lie
tuviai. ' Aš dar mažiau turiu 
žinių kokią poziciją užima šiuo 
metu Lietuviai pavergtoje Lie
tuvoje. Tačiau aš žinau vieną, 
kad pas visus Lietuvius dar 
teberusi tėvynes meilės ugne
lė. Pas vienus ji liepsnoja di
dele liepsna, pas kitus ji vos 
tik rusena, o pas trečius ji jau 
pasidarė juoda anglimi. Iš 
laikraščių ir informacijų ku
rios aplinkiniais keliais per 
neutralias valstybes mane pa
siekia, galiu susidaryti įspūdį 
kad Lietuvoje Lietuviai /prie
šinasi okupantams, kad pas 
juos dar yra viltis išvysti Lie
tuvą nepriklausomą, laisvą ir 
demokratišką, savųjų žmonių 
valdomą. 

Gyvendamas toli nuo tėvy
nės aš jaučiu stiprų jausmą 
kad man norisi sušukti savo 
tautiečiams išsisklaidžiusiems 
po viso pasaulio kampelius: 

"Neužmirškit didžiuotis sa
vo tėvyne. Musų dienos paro-
liu turi buti tai PASIDIDŽIA
VIMAS. Lietuvos ateitis pri
klauso tik nuo musų pačių!" 

Kiekvienas iš musų galvoja, 
be abejo, apie Lietuvos atsta
tymą, tik šią mintį kartais ap
dengia bevilties šešėliais. Aiš
ku, kiekvienas iš musų netiki 
kad atsirastų koks nors gera
daris kuris imtų ir padovano
tų Lietuvai laisvę. Ne, tikėkit 
mano mieli prieteliai, ji pati 
laisvę pasiims. Aš ja pradedu 
didžiuotis ir tai ne romantiš
kai, bet realiai —^ aš ją suly
ginu su kitomis tautomis, ma
tuoju jos jiegas ir sprendžiu, 
o kaip jinai šauni! Aš mačiau 
kaip kitose senose ir prityru
siose Europos šalyse pašlijo 
reikalai ir visi pradėjo dairy
tis į kitus, tikėdamies pagalbos 
iš šalies. Lietuvis kitoks, jis 
nieko kaip kepto karvelio ne
laukia, nieko iš šalies nesitiki, 
bet pasitiki pats savimi, ir kol 
jis to pasitikėjimo nepristigs 
tol juo galima tikėti. Jis ne-
nusilenkė niekam, bet sukan
dęs dantis kentė ir kenčia. Jis 
priešinasi Vokiečiui kaip prie
šinosi Rusui, ir vėl priešinsis. 

štai jau penki metai kaip 
mes vedame kovą ištrėmime, 
pilni pasididžiavimo savo tė
vyne. Mušis dar nėra laimė
tas. Reikia dar daug jiegų ir 
energijos. Kariai kurie muša
si fronte laukia iš jusų ne vien 
tik rėmimo pinigais, ne vien 
tik liejimo patrankų, jie lau-

Jcia kad iŠ jusų spinduliuotų 
pasiryžimas laimėti, kad jųs 
rimtai pagalvotumėte kaip su
tvarkyti pokarinį gyvenimą. 

Vienas žymus Anglų politi
kas pasakė kad kariauti yra 
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daug kenkiame savo tėvynės 
reikalams. 

Šiądien pasaulyje daug kal
bama apie Liuksemburgo ir 
Monako kunigaikštijas. Viena 
yra garsi savo kunigaikštyte 
ir mažute kariuomene iš kelių 
dešimčių vyrų, o kita garsi sa
vo lošimo namais, kur ne vie
nas ant žalio stalo paliko visą 
savo turtą ir dar ne vienas 
tikisi po karo ten atsilošti. 

Daug rašoma apie Balkanų 
valstybėles, apie Albaniją, ltu-
ri sudaro tik du didelius Lie
tuvos apskričius. Prieš kelias 
savaites visa pasaulio spauda 
stambiomis raidėmis paminėjo 
kaip prieš keletą metų, Vęly-
kų rytą, Italai pasmaugė Al
banijos nepriklausomybę; žur
nalai įdėjo gražius paveikslus, 
rašė kaip Albanai gyveno, kaip 
jie karžygiškai kovoja už sa
vo nepriklausomybę. O apie 
Lietuvą nei žodžio, lyg ji nie
kad nebuvo gyvavus, lyg jai 
nebuvo išplėšta laisvė. Jeigu 
ir užsimena tai kalba kaip apie 
Rusų ar Lenkų provinciją. Tai 
daroma tyčia, tai daroma są
moningai, sulyg paruoštu pla
nu. 

Jeigu yra "penktoji kolona" 
kurie išduoda priešui savo ša
lies tvirtovių paslaptis, tai yra 
taip pat "penktoji kolona" ku
rie prekiauja savo tėvynės 
gražiaisiais istorijos perlais, 
kurie prisidengę patriotų var
dais atlieka duobkasių parei
gas. Beveik kiekviename už
sienyje leistame mokslo veika
le Lietuvos nuveikti karžygiš
ki ar kulturiški darbai priski
riami musų "mieliesiems" kai
mynams. Ir kas gi tiems mok
slininkams ir rašytojams su
teikia tas klaidingas informa
cijas? — ogi mes patys. Aš 
noriu pasakyti, ne visi mes pa
tys, bet tarp musų gyvenanti 
ta "penktoji kolona", kurie ar 
tai už pinigą, ar tai iš patai-

Filipinų Prezidentas 

i 

Sergio Osmana, Filipinų sa
lų savivaldybės vice preziden
tas, sudeda priesaiką Washin-
gtons užimdamas prezidento 
pareigas, po mirties prezidento 
Manuel Quezon. 
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kavimo, ar tai norėdami pagar
sėti užsienyje, suteikia tokį 
"meškišką patarnavimą" savo 
tėvynai. Ir anot jų Kęstutis 
buvo Vokietis, Birutė buvus 
Palangos Lenkė, o Vytautas 
tai grynakraujis Rusas. Sve
timieji nežino musų istorijos, 
daugelis iš jų nežino net geo
grafinės Lietuvos padėties.. 

Manęs dažnai klausinėja ar 
Lietuvoje dar daug tebėra Es
kimų ir ar musų trobos yra iš 
ledo statytos (!) Todėl kiek
vieną spausdintą žodį apie Lie
tuvą kitataučiai ima už gryną 
pinigą. 

Tačiau visa laimė kad ne
daug musų tarpe yra tokių ku
rie prekiauja savo tėvynės is
torijos deimantais. Bet nors 
jų ir nedaug, jie daro didelę 
žalą savo tėvynei, nes jie čiul
pia jos gyvybinius syvus. 

Iki šiam laikui mes dar ne
turime išradę termometro tė
vynės meilei matuoti. Gal jie 
myli Lietuvą labiau už mane. 
Juk Prancūzas Lavai galvoja 
taip pat kad jis *myli" Pran
cūziją, pardavęs ją Vokiečiams. 

Kuri iš Lietuvių organizaci
ja labiau yra patriotiška sun
ku pasakyti. Svarbu kad kiek
viena iš jų siektų Lietuvos lai
svės, kad ja didžiuotųsi. Mes 
turime visur, ar tai Lietuviš
koje ar svetimoje spaudoje 
kelti Lietuvos klausimą, judin
ti jį iš mirties taško; mes tu
rime siekti kad Lietuvos atsto 
vai ineitų i Tautų Sąjungą, 
kad ten 4>utų sprendžiama ne 
vien tik Balkanų ir Vidurinės 
Europos valstybių klausismas, 
bet kad nebūtu užmiratas ir 
Pabaltijis. — 

Kuo mes esam blogesni už 
Holandus ir Danus? Ar del 
to kad ten karvės riebesnės, 
kad suris geltonesnis? Jie 
myli savo tėvynę, mes mylime 
savo ir kaip jie taip ir mes 
norime matyti savo nepriklau
somą valstybę ir norime patys 
demokratiškai valdytis. 

Kodėl tylima apie Lietuvą, 
Latviją ir Estiją? Ar todėl 
kad jos nėra nei Germaniškos 
nei Slaviškos rasės? Ar to
dėl kad jos vienų ir kitu nute-
riotos ir nualintos miršta ba
du? 

¥ # ¥ 

Prieš mane guli laiškas nuo 
vieno tautiečio, rašytas prieš 
porą metų ir atėjęs aplinkiniais 
keliais iš Lietuvos — 

"... Ir vargas gi jai, musų 
tėviškei. Mina ją dabar visi. 
Ar neateina kartais tokia min
tis kad koks buvęs režimas ne
buvo bjaurus, bet vis dėlto 
galėjai šauktis, jei ne valdžion 
tai bent pas savuosius, o da
bar svetimas viską tvarko — 
viešus ir privatiškus reikalė
lius. 

Bet man viena drąsos duo
da tai ta musų viltis, tas mu
sų užsispyrimas — kaž koks 
Žemaitiškas užsispyrimas, ku
rio nepajiegė niekas palaužti: 
Kas bus, kas nebus, o Lietu
vis nepražus! 

Ir kaž kaip išdidų ir gera 
nešioti tos šaunios tautos var
dą. Mes neturime gėdytis kad 
esame tokios šiądien mažos 
tautos sunumis, bet turime di
džiuotis tuomi kad per ilgus 
šimtmečius Lietuvis » niekam 
nenusilenkė, kad Lietuvos ku
nigaikščiai valdė Rusijos ir 
Lenkijos žemes, kad niekam, 
nežiūrint nei prie drakoniškų 
priemonių nepasisekė nutautin
ti Lietuvį. Lietuvis visad pa
silikdavo ištikimas savo žemei, 
savo kalbai, savo papročiams. 

Tai dabar, kada tyčia sten
giamasi mus užmiršti, mes tu
rime šaukti, reikia rėkti pa
sauliui kad mes norime laisvės, 
kad keturi ir pįisė milijono Lie-

LIETUVOS DAR
BININKAI KOVO

JE UŽ LAISVE 

Laisvės Kovotojas, Lietuvos 
požemio laikraštis, paskelbė se
kantį straipsnį: 

"Dviejų žiaurių okupacijų 
laikotarpyje dideles ir sunkias 
aukas yra pakėlę Lietuvos dar
bininkai. 

"Su dideliu nepasitikėjimu 
Lietuvis darbininkas žiurėjo į 
bolševikų pažadus. Ir neapsi
riko : greitai darbininkai pa
matė kad vietoje žadėto 'tar
nybinio rojaus', jis sulaukė ne
matytos tironijos, darbo vergi
jos, gyvenimo lygio numušimo 
kelis kartus, ię didžiausio fizi
nio ir moralinio prievartavimo 
kartu su kitais tautos sluogs-
niais. n 

"Vėliau, atėjus juodžiau
sioms musų tautai dienoms su 
masiniais Lietuvių trėmimais, 
Lietuvis darbininkas' nebuvo 
aplenktas — ir jis buvo veža
mas užkaltuose vagonuose klai-
kion nežinėn. Todėl nestebė
tina kad, kilus Vokiečių-Sovie-
tų karui kovoje prieš bolševi
kus sukilėlių eglėse su ginklu 
rankoje mes matėme šalia val
dininko, moksleivio, karininko, 
ūkininko ir įmonės arba ūkio 
darbininką. 

"Dar nespėjus atvėsti bol
ševikų pralietam Lietuviškam 
kraujui ir Vokiečiams panaiki
nus visas Lietuvių sukilimo 
prieš bolševikus metu sukurtas 
Lietuviškas institucijas, prasi
dėjo antroji šio karo metu Lie
tuvių tautos priespaudos ir 
prieš ją kovos fazė — Vokiečių 
okupacijos laikotarpis, ši an
troji okupacinė priespauda pir
miausia palietė Lietuvos darbi
ninkiją. čia užteks tik pami
nėti prievartos keliu vežimą į 
darbus Vokietijos pramonėje, 
keletos markių už dienos dar
bą atlyginimus ir panašiai. 

"Lietuvis darbininkas dantis 
sukandęs kartu su visa Lietu
vių tauta kenčia prispaudą ir 
nedateklių ir laukia šviesesnio 
gyvenimo rytojaus — laisvos 
nepriklausomos Lietuvos. 

"Bolševikai deda visas pas
tangas ardyti Lietuvių tautos 
vienybę ir paskleisti komuniz
mo propagandos' • nuodų darbi
ninkijos tarpe. Lietuvis dar
bininkas yra perdaug sąmonin
gas kad galėtų pasiduoti bent 
kokiai demagoginei agitacijai, 
nes bolševikinio 'rojaus' pra
džią jis jau gavo patirti ir, jei 
ne susidėjusios tarptautinės 
aplinkybės, iššaukusios Vokie-
čių-bolševikų karą, jis kartu 
su kitais tautos sluogsniais bu
tų sunaikintas Sibiro ar Ka-
zakstano lageriuose, kur ne 
vienas jo brolis jau yra miręs 
sunkia tremtinio mirtimi ar 
dar neša už mirt) blogesnės 
vergijos naštą. 

"Lietuvis darbininkas tikė
damas nepriklausomos Lietu
vos atgimimu ir pasiryžęs už 
tai jokių aukų nevengti, kartu 
tiki į tokią gyvenimo santvar 
ką ir sąlygas kurios užtikrins 
jam ir jo šeimai visa tai ko 
reikia kiekvienam žmogui kad 
jis galėtų jaustis pilnateisiu 
valstybės ir tautos nariu, tiek 
moraline tiek materialine pra
sme. Darbininkas turi gauti 
visa tai kas duodama ir ki
tiems tautos nariams; už tokią 
ateitį darbininkas ir kovos ir 
mirs." 

ŠIS PATARIMAS KENKSMINGAS IR 
VISAI NE VIETOJE 

Vienybėje Juozfts '"Tysliava 

"Vienas Baltimorietis man 
rašo: 

"Baltimorės Lietuvių Tary
ba yra nutarus nesiųsti aukų 
jokiam centrui tol kol nepa
aiškės kokiu budu tos aukos 
galės pasiekti tą tikslą kuriam 
jos buvo renkamos. Aukos 
renkamos Lietuvai, bet, papra
stai, jos sunaudojamos to ar 
kito musų centro administra
cijos reikalams'. 

"Tai labai svarbos nutari
mas. Juo turėtų susidomėti ir 
kitos musų kolonijos", baigia 
p. Tysliava. 

Nei su tokiu Baltimorės Lie
tuvių Tarybos nutarimu nei 
su p. Tysliavos užgyrimu su
tikti negalima. Tai yra klai
dinga ir kenksminga pažiūra. 

Nors B. L. Taryba neišskyrė 
kokias aukas turi mintyje, ar 
Lietuvos vadavimo akcijai, ar 
Lietuvos nuo karo nukentėju
sių žmonių šelpimui, ir p. Tys
liava to skirtumo nepadaro, ta
me skirtumo nėra, svarbu tik 
pats principas. 

Pirmiausia, visuomenė, Ame
rikos Lietuviai kurie jaučia 
reikalą Lietuvos vadavimo ir 
šelpimo, duoda-aukoja del to 

veikėjų kurie tą supratu ir au
kotojų kurie tą darbą parėmė, 
tiek daug darbo jau yra nu
veikta. 

Jeigu Amerikos žmonės bu
tų ėmę sakyti: "Pirksim karo 
bonus tada jeigu matysim kad 
vadai gerai pasiruošė karui", 

Arba: "Duosim kraujo kada 
atsiras sužeistų ir mirštančių 
kareivių", 

Arba: "Palauksrfn iki 
šai visas kulkas iššaudys tada 
mes pulsim juos", — 
išeitų ta pati istorija kaip gal
voja tie musų vietiniai komi
tetai kurie žmonių noriai duo
damas aukos Lietuvos vadavi
mo akcijai, sulaiko savo kon
trolėje. 

Reikia žinoti kad viskas, pa
remta ant administravimo kaš
tų ir aukojanti publika neklau
sia apie administravimo kaš
tus, tik pritardama reikalui 
aukoja. 

Visokioje akcijoje, visokio
je labdaroje kur apima aukas 
ar valdiškų pinigų skyrimą, 
pirmoje vietoje apskaičiuoja
ma kiek administravimas rei
kalaus: kiek tarnautojų dirbs, 
kokios bus jų algos, kokie ofi
so kaštai, reikmenys, ir tt. 
Administravimo kaštai nėra 

AMERIKA IR ANO* 
LUA STOJA VIENA 

KITAI KELYJE 

kad yra veikianti komitetai ir smerktinas dalykas, nes admi-

tuvių nori matyti savo laisvą, 
nepriklausomą valstybę. 

Mes esam dėkingi toms val
stybėms kurios mus priglaudė 
pabėgus nuo okupantų perse
kiojimo, mes padedame jums 
visomis išgalėmis laimėti ka
rą, mes kovojame už jų idea
lus, bet mes prašome jų, mes 
tikimės kad jos neužmirš mu
sų pavergtos motįnos tėvynės. 
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del to kad nori kad tie komi 
tetai veiktų darbą kurį pats 
reikalas iššaukė. 

Bet štai, staiga, viendje ar 
kitoje kolonijoje, vietiniai ko
mitetai ar Tarybos, keli asme
nys, ima ir nusprendžia pasi
likti žmonių sudėtas aukas 
savo globoje. 

Antras dalykas, jeigu nuo 
1940 metų, Jęai Sovietai okupa
vo Lietuvą, iki šiolei per ketu
ris metus visi veikėjai, visi au 
kotojai, visos draugijos ar kuo
pos kurios jau suaukavo tūks
tančius dolarių veikiančioms 
Lietuvių centralinėms organi
zacijoms butų pasilaikę tas au
kas savo kišeniuose ir butų 
skelbę, "nesiųsim aukų jokiam 
centrui, kol nepaaiškės kokiu 
budu tos aukos galės pasiekti 
tą tikslą kuriam jos renkamos" 
tai šiądien Amerikos Lietuvių 
patriotinių centrinių organiza
cijų nebūtų buvę nieko nuvei
kta, jos butų turėjusios likvi
duotis, kaipo nevertos pasiti
kėjimo ir neremtinos, o ar tie 
vietiniai komitetai ar veikėjai 
kurie aukas sulaiko savo ižduo
se, butų ką nors nuveikę? 

Musų visi troškimai ir no
rai butų likę be vertės, komu
nistai savo propaganda ir dar
bais butų visur užŲndę, apme
lavę, suniekinę, ir kur mes šią
dien stovėtume? 

Nebūtų buvę išleista nei 
"Timeless Lithuania" nei ki
ti jokia darbai atlikta; nebūtų 
pravesta peticijos nei karo bo-
nų penkių milijonų vajus; ne
būtų buvę galima jokiai Lie
tuvių delegacijai kur nors Lie
tuvos reikalais nuvažiuoti ar 
kokį laišką pasiųsti. 

Tiesa, būrelis pasišventėlių, 
kurie supranta kad reikia dir
bti, butų dirbę, aukoj ęsi, dėl 
to kad jie supranta darbą ir 
aukojimąsi, tuo tarpu kai ko
lonijų komitetai, kurie aukas 
sulaikytų, pasirodytų visai be 
supratimo ir be atsakomybės 
žmonės, arogantai kurie viešai 
pareiškę nepasitikėjimą centri
nėms organizacijoms, sakytų, 
ot, mes tai nudirbsim ir Lietu
vą išvaduosim ir nukentėjusius 
sušelpsim, kada tas laikas at
eis !.... 

Koks tas laikas ir kada jis 
gali ateiti? 

Tokio dalyko visai nėra. 
Laikas dirbti už Lietuvos 

vadavimą prasidėjo su tą va
landa kada Lietuva tapo oku
puota, ir ačiu tam kad radosi 

. -J 

nistravimas yra tai vykdymas 
viso to darbo kuri organizaci
ja ar fstaiga užsibrėžus nudir
bti. 

Tas pats atitinka Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai, Amerikos 
Lietuvių Tarybai, ir Bendram 
Lietuvos šelpimo Komitetui. 

Kitas dalykas jeigu pasiren
kama viena ar kita organizaci
ja ir jai išreiškiama pasitikė
jimas jos rėmimu. Kuri ne
remiama ta neturi pasitikėji
mo tų ar tų žmonių, tq ar tų 
vietinių komitetų. 

Taigi, patartina kolonijų ko
mitetams nesiimti sau tokios 
teisės "areštuoti" visuomenės 
sudėtas aukas Lietuvos vadavi
mo ir šelpimo darbui, bet sku
biai siųsti į savo pasirinktą 
centrą vykdymui darbų kurie 
dabar būtinai reikalingi. 

Jusų atidėliojimai rytojams 
tų rytojų gali nesulaukti. 

Aukotojas. 

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

Kodėl Amerika ir Anglija 
neskelbia viešai savo pokari
nių planų, sakoma yra priežas
tis kad Amerika nepasitiki An
glais, o Anglai su nepasitikė
jimu žiuri į Ameriką. 

Dalykas eina apie pokarinę 
komerciją ir orlaivininkystę. 

Amerikonai, kurių aviacija 
išvystyta iki aukščiausio laips-

prie-'nio, po karo galės užimti svar
bų vaidmenį civiliniame gyve
nime. Britai taip pat numato 
kad aviacija bus svarbus gy
venimo dalykas po karo. 

Per veik šimtą metų Britų 
laivai dominavo juras. Kuo
met lėktuvai pradės užimti ju
ros laivų vietą, Britai norėtų 
turėti pirmenybes ore. Betgi 
Britai numato kad Amerika 
taip pat turės stiprų oro lai
vyną, ir jaučia kad Amerika 
sudarys Britams žymią konku
renciją ore. Amerika šiądien 
gamina lėktuvų daugiau negu 
visos kitos šalys sudėjus į vie
ną. Jos lėktuvai skraido virš 
visų jurų ir kontinentų. Ame
rika dabar turi orlaiviams sto
tis visose pasaulio dalyse. To
dėl Britai ir baiminasi kad U. 
S. gali kėsintis paimti visą oro 
susisiekimo biznį ir pastumti 
Anglus į šalį. 

Tame ir yra Britų ir Ame
rikiečių skirtumai. Britai lin
ksta prie idėjos "laisvo oro', 
Amerikiečiai to mažai paiso. 
Amerikiečiai nori laisvos pri
vatinės iniciatyvos ' tarptauti
nėmis ir vidaus oro linijomis, 
kuomet Britai jieško galimy
bių kad oro keliais galėtų vei
kti jų valdžios kontroliuojama 
oro linija. 

Tuo tarpu kai Amerikiečiai 
ir Britai jieško sau ateityje 
komercinių rinkų, Sovietai vi
su inirtimu darbuojasi paver
gti po savim svetimas šalis. 

Kur Britai ir Anglai rinkas 
savo bizniui ras jeigu ,leis bol
ševikams visur įsigalėti? 

• LAKŪNAMS nukritusiems 
jurą pastaru laiku išrastas 

"naujas gelbėjimuisi dalykas — 
"arbatos maišelis" iš tam tik
rų chemikalų. Pamerktas van
denin tas chemikalas sudaro 
labai skaidrų, geltoną plėtmą 
ant vandens, kurį galima pa-
tėmyti už 10 mylių tolio. Ant 
talio jurų vandens tas gelto
nas plėtmas, nuolat didėjantis, 
labai atsiskiria ir gerai pai*» 
mijamas. 

"Kad Lietuva vėl Butu Laisva ir Neoriklausoma!" 

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

šiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir Lietuvių Tautinis šelpimo Fondas yra inkorporuotos ir 
yra inkorporuota ir valdžioje registruota organizacija. 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką f. Lietuvos Vadavimo darbams 
Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai7 

$ L. V. S. nario mokestį 
Viso $ 

Vardas far Pavardė.. 

AdresHUw.**.. 

Miestą*......................,....,....... Valat*. 

33^- SI KUPONĄ STJ SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CKNTRUI 
•IIIIIIIHIIIHINHIUIIINIIi 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue 

-v ' : 

Cleveland ^ Ohte 
-V..-/-: • r A t ^ 
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D I R V A  Pirkit U. S. War Bonds 

Lietuvos Šelpimo Reikalu Analyze 
Bolševikų Nusistatymas Išžudyti Lietuvių Tautą Lietuvos Šelpimo Viltis Daro Iliu

zorinėmis, kol Bolševikai bus Lietuvoje. Negalėjimas Principe Neigti šelpimo 
Darbo ir Lietuvos šelpijno Trukdymas Aplinkiniais Keliais. Russian War Re
lief Globos Priėmimas — Tolygus United Lithuanian Relief Fund Pinigų Ati
davimas Bolševikams. * 

Šiądien nemažai rašoma ir 
dar daugiau kalbama apie Ben
drą Lietuvos šelpimo Fondą — 
United Lithuanian Relief Fund 
of America. Ir ne be pagrin
do: Lietuviškojo šelpimo fon
do priėmimas į National War 
Fund yra didelis moralinis ir 
politinis Lietuvių laimėjimas. 

Gaila, betgi, kad tiek raš
tuose, tiek, tuo labiau, kalbose 
nepaliečiamas pats svarbiau
sias klausimas: ar Lietuviškas 
šelpimo fondas tikrai galės su
teikti pagalbą Lietuvos žmo
nėms? Tiesa, normaliai net ir 
karo metu šitokio klausimo ne
turėtų išviso kilti, nes nuken
tėjusių nuo karo šelpimas, ro
dos, niekam negaištų kenkti. 

visai nesuinteresuoti kad Lie- bolševikų valdžia. Kai tik į 
tuvių tauta išliktų gyva, an- jos atstovus bus kreiptasi Lier 
tra, jie nenorės kad kas "pa
šalinis" pamatytų kokį "rojų" 
jie iš Lietuvos padarė ir kaip 
jie tą "rojų" tvarko. 

Principe, žinoma, jie prieš 
Lietuvos šelpimą nieko pasa
kyti negali." Nes net ir moty
vas kad jie Lietuvą laiko So
vietų Sąjungos dalimi, dar ne
uždaro šelpimui durų. Tikro
jo motyvo — noro Lietuvių 
tautą išnaikinti ir to naikini
mo pėdsakus paslėpti —r jie 
viešai pareikšti negali. Juk 
net ir bolševikas nelaiko dory
be viešo gyrimosi kad jis yra 
žmogėdra. Greta to, jokia val
stybė negalėtų bolševikams 

Nereikia, betgi, užmiršti kad teikti paramos jei jie viešai 
Lietuvos šelpimo reikalu teks 
susidurti su Sovietų Unija, ku
ri, atroro, šio karo baigiamoje 
fazėje laikinai užims Lietuvą. 
O kai tenka susidurti su bolše
vikais, kiekvienas klausimas 
neišvengiamai susikomplikuoja. 
Juk ir toks klausimas ar Lietu
viškas fondas galės teikti nuo 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms pašalpą, negalėtų kil
ti santikyje su jokia kita vals
tybe išskyrus Sovietų Uniją ir, 
gal, Japoniją. 

Kodėl gi tas klausimas iš-
tikrųjų kyla? Svarbiausia dėl
to kad Sovietu Unija tebelaiko .... , XT -r, 
T . , - i , , _ , . si pikto sekios. Nors Russian Lietuvą savo valstybes dalimi. \T7_ A ;1,_ 
Kadangi betgi Lietuviai kol 

prisipažintų esą žmogėdromis. 
Užtat galima laukti — ir jau 
yra kai kurių simptomų — 
kad jie Lietuvos šelpimą truk
dys aplinkiniais keliąif. 

RUSŲ FONDO "KOOPERA
CIJA" 

Prieš kurį laiką United Li
thuanian Relief Fund gavo iš 
Russian War Relief laišką, ku
riuo Rusų fondas mūsiškiam 
fondui žada "kooperaciją". Iš 
paviršiaus žiūrint, tas koope
racijos pasiūlymas atrodo ne
kaltas. bet jo kiek gilesnė ana
lyze parodys kad jame slepia-

gyvi niekuomet nesutiks buti 
nei sovietų, nei keno kito ver
gais, ir sovietai tai žino, jie 
dar 1940-1941 metais aiškiai 
parodė kad jie yra nusistatę 
Lietuvių tautą išnaikinti: va-
dus-ideologus išžudyti, o visą 
kitą pajiegiąją ir atspariąją 
Lietuvių tautos dalį — gal 
apie pusantro milijono žmonių 
— išvežti į Rusijos gilumą, 
kad jie ten išmirtų. Nežiūrint 
kai kurių naivių optimistų prie
šingų vilčių, bolševikai šiądien 
tebėra to paties nusistatymo. 
Kad taip ištikrųjų yra aiškiai 

War Relief yra Amerikos pilie-

tuvai pašalpos teikimo klausi
mu, be abejo jie nurodys kad j 
tuo klausimu reiks susitarti j 

su Russian War Relief. Kada; 
gi bus imta tartis su Russian 
War Relief, pastarasis, be abe
jo, taip viską patvarkys kad 
visa šelpimo organizacija ir 
atstovų siuntimas į Lietuvą 
pereis į jo rankąs. Rezultate 
į Lietuvą bus pasiųsta kokie 
15 Russian War Relief atstovų 
ir "del pagražinimo" bus pri
siimtas koks vienas-kitas Uni
ted Lithuanian Relief atstovas. 

Jeigu musų fondo atstovai 
ir nuvyks į Lietuvą jie nieko 
ten negalės nuveikti, nes bus 
budriai enkavedistų saugomi ir 
negalės be jų žinios niekur ir 
nosies iškišti. Kas Amerikos 
Lietuvių iš Amerikos valdžios 
iškovotą materialinę paramą 
Lietuvai, esant tokiai organi
zacijai, gaus, nesunku pasaky
ti: 1% Lietuvių ir 99% bolše
vikų. 

Jeigu viso šito akivaizdoje, 
United Lithuanian Relief Fund 
atmestų bolševikiško fondo ko
operaciją, bolše.yikų valdžia 
Lietuvių fondui savarankiškai 
veikti vistiek neleistų ir Lie
tuvos šelpimo sumanymas lik
tų palaidotas. Sovietų yaįdžia 
gi "pasiteisintų" kad ji suti
kus į Lietuvą pašalpą praleis
ti, bet pats Lietuviškasis fon-

čių organizacija, logiškai gal- da3 jjų0 pašalpos teikimo atąi-
vojant, negalima neprieiti iš- sakęs. 
vados kad nei vieno rimtesnio 
žygio Russian War Relief ne
gali atlikti nepasitaręs su bol
ševikų valdžios atstovais ir iš-
anksto negavęs jų aprobacijos. 
Juk pagaliau ir visas Russian 
War Relief veikimas, kiek jis 
liečia nuo karo nukentėjusių 
Sovietų Sąjungos piliečių šel
pimą, yra pagrystas . aktyvia 
sovietų valdžios pagalba. Vis
kas ką Russian War Relief sa
vo paties jiegomis padaro yra 
išgavimas subsidijos iš Natio-

j . , , i j i i- m • nal War Fund ir įvairių aukų rodo faktas kad bolševikai, vosu . 1 

tik Įkėlę j Lietuvą koją, tuoj 
pradėjo masines žudynes (Svy
rių pavyzdys) įr terorą visoje 
Lietuvoje. Per visokias kliū
tis mus pasiekiančios žinios šį? 
tuos faktus patvirtina. 

Tat ne tik kyla klausimas, 
bet net ir yra beveik tikra, kad 
bolševikai jokiu budu nesutiks 
su Lietuvos žmonių šelpimu. 
Ir tai ne tik dėlto kad jie yra 
pasiryžę Lietuvių tautą išžu
dyti, taigi anaiptol nenori jos 
gelbėti nuo mirties, bet ir del 
to kad visos tautos šelpimo 
organizacija yra susieta su 
daugelio šelpimo punktų pačio
je Lietuvoje Įsteigtimu ir bent 
keliolikos atstovų į Lietuvą 
pasiuntimu (priešingu atveju 
Lietuvos šelpimas butų dau
giau popierinis), kurie ne tik 
užkirstų kelią bolševikų plano 
— Lietuvių tautos žudymo — 
įgyvendinimui, bet dar virstų 
sunkių bolševikų valdžios nu
sikaltimų — masinių žudymų 
ir deportavimų bei negirdėto 
skurdo — liudininkais. 

Kai prieš porą metų puvo 
kilęs sumanymas organizuoti 
pagalbą Rusijos gilumon išvež
tiems Baltijos pilečiams, bol
ševikai su tuo nesutiko: Rau
donojo Kryžiaus ar kurios ki
tos tarptautinės organizacijos 
atstovai, pamatę kokiame neiš
pasakytame skurde tremtiniai 
gyvena, be abejo butų virtę 
bolševikams labai nemaloniais 
jų "rojaus gyvenimo" liudi
ninkais. Tat ir šį kartą nėra 
abejonės kad ir konkrečiu Lie-
tuv6s šelpimo atveju bolševi
kai kratysis bent kokios "sve
timos" pagalbos; viena, jie, 
kaip jau aukščiau pasakytą, 

rinkimas Amerikoje. Gi visos 
tos pašalpos pristsatymas į So
vietų Sąjungą ir jos išdalini
mas netgi fiziniai neįmanomas 
be aktyvios bolševikų valdžios 
pagalbos. 

Dabar gryžkime prie bolše
vikiškojo fondo mūsiškiam ža
damos kooperacijos. Kame ta 
kooperacija gludi? Aišku kad 
ne atitinkamų sumų iš Natio
nal War Fund išgavime ir ne 
aukų tam fondui Amerikoje 
rinkime (tai musų pačių rei
kalas), bet tos visos materia-

šitaip kiek gilesnės analyzes 
šviesoje atrodo Lietuvos šelpi
mo klausimas: arba tenka su
šelpti 99'/<- bolševikų ir lfc Lie
tuvių, arba bent iki to laiko 
kol Lietuvoje bus bolševikai, 
nuo šelpimo atsisakyti. Gali
ma, žinoma, per atitinkamas 
Amerikos federalės valdžios 
Įstaigas mėginti išgauti mū
siškiam fondui Lietuvos šelpi
mo reikale daugiau savarankiš
kumo. Ne tik galima bet ir 
reikia pamėginti tatai padary
ti. Bet vienintelis būdas ta
tai pasiekti butų Amerikos val
džios spaudimas bolševikų val
džiai. Tačiau šios dienos vė
jams pučiant tokio spaudimo 
butų labai sunku sulaukti. 

Bolševikiškojo fondo "glo
bos" prisiėmimas turėtų, gre
ta aukščiau išdėstyto blogumo, 
ir neigiamos politinės reikš
mės. Kadangi atitinkamas fon
das rūpinasi tik atitinkamos 
šalies piliečių šelpimu, tai su
tikimas kad bolševikiškas fon
das vykdytų Lietuvos šelpimą, 
analogijos keliu reikštų prisi-

linės pašalpos į Lietuvą nuga- į pažinimą kad Lietuvos valsty-
benime ir jos išdalinime Lie-1 bė yra Sovietų Unijos dalis. 

DEWEY LIETUVĄ 
SKIRIA SOVIETU 

SM3I0AI 
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Republikonų Vadai Ne
laiko Savo ŽodŽio 

Kaip žinoma, šią savaitę su
sirinko Amęrįkps, Anglijos ir 
Rusijos atstovų konierenciją, 
Dumbarton Oaks, prie Wasliirj-
gtono, aptarimui pokarinės tai
kos išlaikymo klausimų. 

šioje konferencijoje pakvie
stas dalyvauti ir Republikonų 
partijos kandidatas į preziden
tus, Gubernatorius Dewey. 

Dewey pats nedalyvauja, feet 
jis pasiuntė savo atstovą, ad
vokatą John F. Dulles. Šis 
advokatas, veiklus tarptauti
niuose reikaluose, sakoma bus 
Valstybės Sekretorium jeigu 
Dewey bus išrinktas preziden
tu šį Lapkričio mėnesį. 

Rugpjučio 19, Dewey turėjo 
savo pasitarimą su Dulles ir 
kitais savo patarėjais, apkalbė-
jimui klausimų liečiančių Dum
barton Oaks konferenciją. 

Dewey sutiko su Dulles i*» 
siulymu kad Suv. Valstijos, 
Britanija ir Rusija turės pri
laikyti Vokiečius nuo tolesnių 
agresijų. 

Betgi nieko nekalbama apie 
tai kas sulaikys Sovietus nuo 
tolesnių agresijų, nes tik So
vietai šio karo bėgyje prisi
plėšė agresijos ir smurto ke
liu savo kaimynių žemių; jokia 
kita valstybė nieko negauna, 
negaus nei Vokietija nei Japo
nija, nors jos pirmoje vietoje 
buvo pasikėsinusios daug Už
grobti. 

Tame pasitarime su Dewey, 
kaip spauda praneša, Dulles 
yra pasakęs sekančiai: 

Vokietijos prižiurę j iilui • tu
ri imti dalyvumą Prancūzija, 
Belgija ir Nederlandai. Pats 
Dewey jam patarė kad ir Len
kija turėtų buti priskaityta į 
tą skaičių, bet kaslink Lietu
vos, Latvijos ir Estijos, Dulles 
pareiškė, jos galės lošti savo 
roles kaijpo valstybės Sovietų 
Unijoje. 

Republikonų partijos kon
vencijoje Chicagoje Birželio 27 
d. buvo paskelbta partijos plat
forma, kurioje buvo pasakyta 
(kas liečia mažas tautas ir be 
abejo Sovietų agresiją): 

"Taikos sutartys privalo bu
ti teisingos; tautos kurios yra 
agresijos aukos turi buti at
statytos suvereninėmis ir sayi-
stovėmis." £ • 

Taigi ir DeWey ir Dulles už
miršo savo partijos programą. 

tuvos žmonėms. Bet jeigu 
Russian War Relief be bolše
vikų valdžios pagalbos ir ben
dradarbiavimo negali savo ma
terialinės pagalbos pristatyti į 
Rusiją ir ją ten išdalinti, kaip 
tas pats bolševikų fondas be 
sovietų valdžios pagalbos gali 
pažadėti padėti panašią pašal
pą nugabenti į bolševikų kon
troliuojamą Lietuvą ir ją ten 
išdalinti. Aišku kad jis šito1 jos užmigimą. 

Tačiau ir tą pažeminimą butų 
galima prisiimti jei butų rea
laus pagrindo tikėtis kad ši
tuo Lietuvių tautai butų pą-
dėta išlaikyti sąvo fizinę gy
vybę. Nes ką padėtų politi
nių tautos teisių apgynimas 
jei pati tauta butų fiziniai iš
mirus? Juk valstybės gyveni 
me, fizinė mirtis sykiu reiškią 
ir amžiną politinį eg?istenci-

#£IOJE šalyje yra paruošta 
virs 185,000 savanorių mišku 
gaisru kovotojų kurie gatavi 
kovoti su rudeniniais miškų 
gaisrais, kurių paprastai daug 
pasitaiko. 

. . .  . . . .  ,  

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisva Lietuvą. 

_ $t. Eny Užėmimas _ 
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ATSIŠAUKIMAS Į ORGANIZACIJAS 
TIMELESS LITHUANIA 
llfLATlHlMO RiiKĄm 

Padovanoki! Savo Vardu šią Hnygą Vhiveršitetaitt& 
Kolegijoms, Miesto Skaitykloms, ete. 

-Amerikos- Universitetai vie
nas po kitam perka "Timeless 
Lithuania" savo kjiygynams. 

Perka, užsisako šią knygą ir 
Amerikos miestų skaityklos-r-
Public Library. 

šiomis dienomis didysis Mew 
Yorko knygynas užsisakė ke
turias "Timeless Lithuania". 

Jau buvo minėta, Clevelando 
miesto knygynas nusipirko 6 
knygas. 

Kitų miestę knygyftAi per
kasi po vieną, dvi. Net iš ma
žų miestelių Mass. valstijoje 
gauta užsakymai po vieną kny
gą "Timeless L&huaaia" jų 
skaitykloms. _ 

Universitetai kttlp tik pati
ria kad yra išleista Lietuvos 
istorijos knyga, užsisakinėja 
po vieną, kartais po dvi. 

Bet šitie užsisakymai ateina 
po vieną-kitą savaitėje. Nors 
jie parodo kad "Timeless Lith
uania" yra pageidaujama ir 
reikalinga knyga, bet ji negali 
vienu kartit praplisti visuose 
bent svarbesniuose knygynuose 
bei mokslo įstaigose jeigu ji 
nepateks dabar tuojau, kaipo 
dovana nuo Lietuvių. 

Dabar, kada Sovietai Lietu
vą okupavo, Amerikiečių tar
pe bus didesnis susįįdomavi-
mas apie Lietuvą, ir todėl rei
kalinga kad kolonijų draugijos, 

"TIMELESS LITHUA
NIA" PATINKA 
IR KANADOJE 

kuopos, chorai, klubai skubiai 
nupirktų ir padovanotų "Ti
meless Lithuania" say° miesto 
ar miestelio knygynui, ar^ą 
universitetui ąr kolegijai. 

Nebijokit jeigu jusų daroma 
dovana pateks net ir ten kur 
jau patys nusipirko. 

Glevelando ir New ¥»rko 
viešų knygynų pavyzdis pabo
do kad knygynams reikalinga 
daugiau negu viena knyga. 

Tie knygynai kur turi kelias 
knygas, jie duoda jas išsineš
ti norintiems plačiau skaityti 
ir studijuoti; jei turi tik vieną 
knygą tos neduodą niekam neš
tis skaitymui, laiko tik reika
lingų duomenų pasirinkimui. 

Pabar knygos praplatinimas 
bus Lietuvių reikalams nau
dingesnis. Jeigu knygą gaus 
nuo jusų, ar tai kuopos, ar klu
bo, ar choro ar draugijos, tuo 
sužinos kad to miesto Lietu
viai interesuojasi ir yrą gana 
susipratę savo miesto knygyną 
ar universitetą apdovanoti. To
kios įstaigos dovanas- mielai 
priima ir knygoje įrašo dova
notojų vardą. 

Skubėkit užsakyti 4«fear vie-
ųą arba dvi "Timeless Lithua
nia" pq $3.00, ir užsakymus 
siųskit: LVS CENTRAS 

6820 Superior Aventy 
Cleveland 8, Ohifc 

Ir Kanadoje yra. keliolika 
Lietuvių ir kitataučių užsisakę 
"Timeless Lithuania", bet yra 
ir didesnis'pageidavimas ją ten 
paplatinti. 

S. Balčiūnas iš Toronto, Ka
nados, rašo LVS, Centrui; 

"Timeless Lithuania*' per p. 
Sakalą iš Montrealo jau ga
vau. Ačiu širdingai. Turiu 
pasakyti, tai neįkainuojamas 
turtas turėti tokią knygą, ro
dos kad tai gyvas daiktas, ta
rytum patį knyga kalba į ta
ve, kad ir nemokantis Angliš
kos kalbos tiesiog žaviesi jos 
gražiais vaizdais ir tt. 

Knyga labai lengva skaityti 
ir viskas suprantama ir silp
niau žinantiems Anglų kalbą. 
O jaunuomenė, mokanti skaiT. 
tyti, jos turiniu negali atsige
rėti. Jau kelintas jaunuplis 
paėmę skaityti šią knygą ne
gali atsitraukti nuo jos. Sa
ko, "Niekuomet nesame taip 
daug apie Lietuvą patyrę kaip 
dabar perskaičius 'Timeless Li
thuania'. Gražiasuias vaizdas 
matosi akyse musų tėvų gim
tinės ir visų musų Lietuvos". 

Aš noriu užsisakyti penkias 
"Timeless Lithuania" knygas. 
Gal kam nors įsiulysiu, o kąip 
kam podovanosiu. Noriu pa
skleisti plačiąų žinių ąpie Tė
vynę Lietuvą, 

Malonėkit rtiati parašyti kam 
aš turiu pinigus siųsti. Ar yra 
kokia nuolaidu jeigu didesnį 
skaičių imsiu ? 

U Kodėl dabar 

taip trūksta 

Telefono reikmenų?" 

be bolševikų valdžios pagalbos 
negali padaryti. 

Bet jeigu taip tai jos neat
siklausęs jis ir jokių - pažadų 
duoti negali. Išeina, jei bol
ševikiškas fondas Lietuviška-

Deja, įš aukščiau pateiktų 
samprotavimų aiškėja kąd net 
tautiniu nusižeminimu nęgaji-
ma pirkti vaistų Lietuvių gau
tos gyvybei palaikyti. Tat be
lieka pasirinkti kietą kovą sų 

jam pažadėjo "pagalbą" tai tik Lietuvių tautos žudikais-bolše-1 
su bolševikų vaklžios žinia ir vikąis ir pasitikėti kad Dieviš-
aprobacija. koji Apyaizda bus maloninga 

Ką gi bolševikų valdžia turė- senai bočių šaliai. I 
jo galvoje teikdama Russian 
War Relief minėtą aprobaliją? 
Ogi tą kad kai Lietuviškasis 
fondas imsis Lietuvai teikti 
pagalbą tai tos pagalbos or
ganizavimas bus nukreiptas 
per Russian Wer Relief. Mat, 
pašalpos teikime Lietuvai no
ri nenori teks "kooperuoti" su 

Stepas Lileika. 

4. Žemant*w#lc£i» 
N o t a r a as 

"Dirva*** Agentas 

130 Congress Avenuą 
Waterbury, Conn. 

TELEFQNO bi?pis giliai p&si-
nėręr karę ir vigą laiką eitia 

dąr gilyn. 

Juo tolinu Amerikos jįpgps žy
giuoja, tuo daugiau prietaisų, vie
lų ir telefonų jiems reikia, ir Pa_ 

mię esantieji kaip matosi ręįfca-
lauja daugiau, taipgi. 

Nuo 'to kai įvestąs National pe-
fense programas 1940 metais, 
męs aprūpinome susisiekimo rei
kalavimus Armijos, Laivyno, ka-
rp reikmenų dirbtuvių ir veik vi
sų kitų; Bendrąjį. . paėmus, Bei J. 
System padaugino naudojamų te
lefonų skąįčiąų dat*giai| $,50Q,IH10 
tęlefpnų. 

Afįisy galimybė padaryli ję-
ėjq iš musų turėtų rezervų kurie 
dalpąr. .jau yrą sunaudotį. Pau-
giąų jąų nėra gajima gauti, 
beveik visos telefonų dirfeimo ga
limybės įr darbo jįegos turėjo ga
mini karui reikalingus kagiuni-
kacįįpš. pnętąisųg,. 

Bet mes darome viską kąs galima 
visus aptarnauti ir kaįp greitftf 
galima— 

« 

Panaudojant visus budus gar 
linčius duoti patarnaviirtf. 

Ątimant Įrengimus tuoj kaip 
||k pątąrnavimas baigiami. 

fHaveręiant vienos partijos Ii? 
Ui jas | dviejų ąr cjaugiąu šei-
ifiit kur galinią ir reikalinga. 

Operuojant eentralinius ofi? 
•us viršiau jų normalių ga-

' JViįiunnf vpač visus įrengi
mus kurių negalima pakeisti. 

4ęįį jįS ęsąt vieųąs i$ vįrš 6P.Q00 
ąsipenų laukiančių telefonq pa
tarnavimo Ohio valstijoje, męs 
negalime pasakyti kada galėsime 
jus aptarnauti, betgi prižadame 
ka$ jusų užsakymas nebus už
mirštas ir mes - įvesime jį atįtin-
katfcfije ei&fc. 

pųlintis už nukirsto ipecĮžic! 
kelmo kareivis tykoja pasiro
dančių Vokiečių tarp griuvė
sių, o kiti du Amerikos kariai 
skiiba. į. Prancūzų kajmą. £tj 

iy užkilti porcijas. 

(į&kit WaA BondU P&upoiu! 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 
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n i n v a 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

pvEWEY kalba sąryšyje su ''Keturių Didžiųjų" konfe-
rencija buvo idealistinio vėjelio dvelktelėjimas ma

terializmo miglose. Faktas betgi kad Dewey tą kalbą 
pasakė kaip ir sąrvšyje su besiartinančiais prezidento 
rinkimais, jo idealizmui meta agitacinės kalbos sesei*. 
Tačiau, iš kitos pusės, aiškus mažųjų tautų teisių akcen
tavimas ir jiegos politikos nusmerkimas vis dėlto paro-
ro Republikonų kandidato į prezidentą gerą valią, 

Dewey kalba įvairių Amerikos sluogsnių buvo su
tikta dideliu entuziazmu, Net ir savo sprendimus ilgai 
sveriąs Valstybės Sekretorius Hull parodė sąryšyje su 
Dewey kalba'neįprastą akcijos greitumą. Jis pakvietė 
Dewey dalvvauti busimos taikos organizavimo planavi
me ir tam darbui sutiko priimti kaip asmeninį kandida
to į prezidentą atstovą žymų užsienio politikos žinovą 
if vieną garsiausių Amerikos advokatų, John F. Dulles. 

Nors Dewey ir pabrėžė kad "Keturių Didžiųjų" už
simojimas po karo valdyti pasaulį, kaip sudarąs smurto 
$ktą, butų Amerikos idealų išdavimas, vis dėlto jis sa
vo kalboje tenkinosi daugiau bendrais posakiais negu 
konkrečiais nurodymais, tuo palikdamas atviras duris 
toli einančiai interpretacijai, kuri, kaip Atlanto Čarte-
fio pavyzdys rodo, laikui bėgant, gali gerokai pakeisti 
bendrųjų posakių pirmesnę prasmę. Jis savo kalboje 
let nepaminėjo Sovietų Sąjungos jau šio karo bėgyje 
{vykdytų ir dar tebevykdomų didžiausių smurto aktų, 
fcaip, sakysim, ciniška komedija su Lenkijos "Tautiniu 
komitetu", begėdiškas Baltijos valstybių savinimasis, 
Jtarąs su Suomija, ir kiti grobuoniški Bolševikijos užsi
mojimai. Tačiau silpniausia jo kalbos vieta, be abejo, 
gludi Rusijos klausimo apėjime ir net jai tam tikros ro
lės paskyrime busimos taikos sargyboje. 

Kol Amerika ir Anglija neįžvelgs pilnu aiškumu kad 
svetimų žemių prisiplėšusios Rusijos palikimas tokia ko
kia ji yra šiądien bus nuolatinė grėsmė pasaulio taikai, 
ir kol šios didžiosios valstybės neįsitikins kad bendra
darbiavimo su Bolševikija negali buti, pasaulinės taikos 
planavimas bųs labai panašus į kortų namelių statymą. 

Šiądien jau yra galutinai paaiškėję kad pagrindinės 
ateities taikos pasisekimo sąlyga yra tiek Vokietijos, 
$ek Bolševikijos sutramdymas. Butų gera kad ir tuli 
mūsų Lietuviškos visuomenės veikėjai nustotų tikėję ko 
nors gero iš Bolševikijos susilaukti. Įsisąmoninkime 
vieną kartą visiems laikams kad Lietuvos, kaip ir viso 
pasaulio, būtina gerovės sąlyga yra grobuoniškos Vokie
tijos ir Bolševikijos galios sudaužymą# U 4i+ & m 

Karo veiKsMai ffštfftse frontuose rodo kad Vokieti
jos dienos vis labiau ir labiau artinasi prie galo. Sąjun
gininkų išlipimas Pietų Prancūzijoje ir jų didelės per
galės Prancūzijos šiaurėje yra geriausi mažėjančio Vo
kietijos atsparumo rodykliai. Rytų fronte Vokiečiams 
paskutiniu laiku pasidarė lyg ir lengviau, bet tai dąr 
nereiškia kad jų vakar dienos bičiuliai, bolševikai, kurią 

Sražią dieną nepaplus lygiuose Rytų Prūsijos laukuose, 
iada Vokietijos valdomoji erdvė sąryšyje su sąjungi

ninkų žengimu priekin lemtingai sumažės, jos visa ap
sigynimo sistema kurią dieną staiga sugrius, nes sąjun
gininkų aviacija, kurios persvara prieš Vokiškąją diena 
6 dienos auga, bent kokį organizuotą pasipriešinimą 
padarys nebegalimu. . 

Betgi Vokietijos sugniužimas, žymėdamas baigia-
ąjį Europos karo tarpą, atskleis duris daugeliui nau-
ir sunkiai išsprendžiamų problemų. Mat, kiek iš vie-

osios nuomonės pareiškimų galima suprasti, didieji šių 
ienų politikai yra įpuolę į kaž kokį nepaprastą, lyg ir 

! lipnotinį. miegą. Negana to kad jie vis dar tebesitiki 
lusijos pagalba tvarkyti ateities pasaulio taiką, jie kaž 
[odei sau įsikalė į galvą kad bolševikai Europoje eis tik 

: ki tam tikrų sienų, o toliau jau jokiu budu neis. Tar-
• um tos sienos koldo galingo raganiaus butų buvusios 
užburtos! Kodėl bolševikai turi sustoti prie tų užburtų 
sienų, niekas jokio paaiškinimp neduoda. 

Šiuo tarpu betgi butų labai įdomu žinoti kas bus da* 
foma jei bolševikai prie jiems nubrėžtų sienų nesustos, 
| žygiuos toliau, ir ar yra tam eventualumui pasiruošta, 

jCad sąjungininkai, susitarę su Vokiečiais, kaip kai ku-
'Jie gandai rodo ir ko tūlas bolševikų pakalikas rašyto
jas Jay Franklin labai bijo, eis mušti bolševikų, tėra la-
fcai neįtikimas dalykas. Bet kad bolševikai, paplūdę po 
Vokietiją ir kitas Europos dalis, mėgins ir toliau lysti, 
Jiol kas nors jų neapdaužys, tai jau panašiau į tiesą. 

Visa tai turint galvoje, labai logiška yra laukti kad 
Vokiečių surmišimąs ne t-įk savaime neišspręs Europos 
taikos problemos, bet kažin ar jis nereikš naujo karo 
pradžios. įšiaip ar taip, šis ateinantis ruduo ir ateinan-
' žiema neabejotiną} duos raktą į tolimesnių ateities 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Lithuanian Bulletin 
Katalikų Drauge įdėta Ro-

chesterio Katalikų Federacijos 
skyriaus patikrinimas Lithua
nian Bulletin leidimo finansų. 
Pasirodo, devynių to biulete
nio numerių išleidimas (su 
priedais) ir išsiuntinėjimas at
siėjęs $1,100.67. Reiškia, po 
$122 numeris (iš to matyt tų 
biuletenių leidžiama visai ne
didelis skaičius, ir tuo budu 
jo nauda menka). Du trečda
liai atspausdintų numerių siun
čiami Amerikonams, trečdalis 
Amerikos Lietuviams. Stam
biausi aukotojai buvo Roches-
terio Lietuviai, surinkę $1,000 
to biluetenio leidimui. Pavie
nių aukų ir prenumeratų gau
ta $349. 

Dabartiniu biuletenio redak
torium yra Prof. K. Pakštas, 
kuris užėmė Pulk. K. Griniaus 
vietą. Prof. Pakštas buvo Lie
tuvių Kulturos Instituto vedė
ju, bet neįstengė jam ganėti
nai paramos sukelti; jis išlei
do porą leidinių (Vaičiulaičio 
apie Lietuvių literatūrą, ir 
Prof. Senn'o apie Lietuvių kal
bą). 

Biuletenis (prie Pulk. Gri
niaus) tinkamai savo pareigas 
ėjo, nors kilo ginčų apie Kun. 
Chase knygelę-priedą. Tačiau, 
šis biuletenis neužpildo junto-
mos, spragos. Į musų suame
rikonėjusio jaunimo mases pa
žiūrint, sąmoningas Lietuvis 
'patriotas ^rokStų jįfc įtraukti 
aktyvion kovon už Lietuvą. 

Amerikos gyvenime ir vi
suomenėje šis jaunimas, jei 
butų tinkamai informuojamas, 
skatinamas, ir sąmoninamas, 
taptų svarbi pajiega Lietuvių 
tautos kovoje už teises. Chi-
cagoje ėjęs Jaunimas, ir Dir
vos skyrius Lithuanian Digest 
bando šią spragą užpildyti. Gal 

butų gerai j«i LVS valdyba 
pasvarstytų Lithuanian Digest 
leisti atskiru laikraštuku. 

Sandaros pranešimu, "Time
less Lithuania" autorius Dr. 
Norem ragina Amerikos Lietu
vius "leisti Angliška kalba žur
nalą ir tuo budu kitų tautų 
žmones plačiau informuoti apie 
Lietuvą ir jos troškifus". 

Įdedant $25,000 į tokį žur-
nalą^ duotų šimteriopai dau
giau naudos Lietuvos laisvės 
bylai negu New Yorke įkurtas 
Lietuvių Informacijos Centras. 

Lenkai, sakoma, "durni", bet 
jie biurą ne New Yorke, o W3-
shingtone įkūrė. O mes via 
po užpečkius, po užkampius. 

/ / / 
Lietuviški šokiai 
Bridgeporte 

Savo seną "tėvynę", Bridge
port, Cofin., atlankęs, J. Svy-
runas pastebėjo įdomų faktą: 
Amerikonų organizacijos, Lie
tuvių klubo salėje rengtuose 
šokiuose, benas griežė Klum
pakojį! Vietos Lietuviai pa
aiškino kad Klumpakojis, No
riu Miego, ir Suktinis įsigyve
nę Bridgeport© Amerikonuose 
1936 metais, kada miesto šim
to metų sukaktuvėse Lietuviai 
vadovaujami M. Bakuno, ga
baus medžio išdrožėjo, pasiro
dė su tuos šokius perstačiusią 
Lietuvių šokėjų grupe. Ame
rikonams taip musų šokiai pa
tikę kad dabar vietos muzikan
tų benai juos griežia ir, sako
ma, veik visi juos šoką. Apie 
tai rašoma Amerikos Lietuvy
je. 

"•••• ątM» 

U. S. Laivynas Dusyk 
Didesnis už Kitų Šalių 

Sudėjus į Vieną 

Suv. Valstijų karo laivynas, 
nežiūrint karo meto paneštų 
nuostolių, dabartiniu laiku yra 
dusyk didesnis negu kitų vi
sų valstybių laivynUs - sudėjus 
į vieną. Dabartini^ laiku, su 
naujai išstatytais k^i^o laivais, 
Amerika turi net 14,000 įvai
rių rūšių karo Mivų/ nuo pačių 
didžiųjų iki mažesnių. 

1943 metais Amerika 'staty
dinosi po penkis laivus į die
ną, šių metų eigoje naujų lai
vų pastatoma po 11 kasdien. 

Prie to, turi 180,000 lėktu
vų, kuriais gali kariauti virš 
vandenų ir užjuriuose. 

f*' =3 
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S K A I T Y M A I  * *  

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJA IR KIJEVO RUSIJA 

;¥ykių susįdėstymą. 

•NUO 1941 metų Kovo, ik} Balandžio X944 metų, iš 
Amerikoj nugabentą United Nations šalijns kariaujan
čioms pjrieš Ašį, 26,00 tankai ir 840,000 kitų militarinių 
motorinių važiuojamų padargų. ; ^ 

•PIETŲ Afrikoje gimimų skaidk^f^a aukščiau
sias negu kur kitur Britų imperijoje, vidutiniai gema 
jo 35.6 nuo 1000 gyventojų. 

•NORS mes naudojame dirbtiną:jg gamtišką švie^ 
eą kiekvieną dieną, tačiau niekas nežino kas šviesa tik
renybėje yra, ' 

•PIRMUTINIS elektriškas lakomotivas bujfo iš
statytas pąrodąi ir operuojamas Liepos 26, 1847 metais. 

•KAS gali užginčyti kad lengviau yra buti išmin
tingu kitienis^ie^tu4>ats-6ii«i.^^. 

TEVYNES MEILĖ 
(M. Dagilėlis) 

Aį myliu tėvynę, šalį didvyrių, 
Kur žyd' išsiplėtus tarp žaliųjų girių. 
Myliu aš senelių kaulus ant kurgano: 
Turtas tai tėvynės numylėtos mano. •« 

Meilus man laukeliai kai puikiai žaliuoju, 
Ežeras kai šniokščia, upės tyvuliuoja. 
Tinka man darželiai, myliu rutų žiedą, 
Myliu paukštužėlius kai sędnelyj gieda. 
Man meili kalbelė nors vargdieniai šne^, 
Ir dainelės meilios iš širdies jei teka. 
Man meili šalelė ir meilus namelis, 
Kur gyven' matutė, brolis ir tėvelis. 
Ąš myliu tėvynę, myliu ir mylėsiu, 
Nors ir del tos meilės daug ką nukentėsiu. 

PETRO VAIČIŪNO EIbM 
Giedra ir šventa 

Padangės pasaulyj ir mano širdy|. f 
jpžiaugtis man lemta " į 
Dievą sutikus glūdybės kelyj. 

Žemės aidijos 
Supa padangių beribes dausas. 
Baltos lelijos 
Žadina širdis— be meilės, sausas.... 

Rytmečio varpas " f 
Gyvasties dainą prikalė gandu. i 
Plečiasi tarpas — 
Širdį atvėręs save a| rfmdų. 

^ Kaitrinas ugnys 
Mano krūtinėj sapnais sukeltoj. 
Skausmas bedugnis 

mio-^u4ės lelijoj baltoj 

Rašo VYT. ŠIRVYDAS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
Slavefms (kaip visą Europą) išjudtno lau-

Kinių Hunų pasirodymas. Hunai spaudė Sla
vėnus, Slavėnai spaudė Lietuvius, nors Vokie
tis Vasmeris sako, tai Gotų karaliaus Ermenri-
kio (mirė 370 metais) bandymas užkariauti vi
sas tautas nuo Juodųjų Jurų iki Baltiko priver
tęs Slavėnus keltis prie limeno ežero. Gotų is
torikas Jordanis, kaip žinoma, sako, Aisčiai mo
kėję duoklę Ermenrikiui. Krievus sulaikydami, 
Lietuviai, be abejojimo, tai padarė suorganizuo
dami savo karo spėkų sąjungą. Kiek toje są
jungoje buta valstybinės idėjos sunku pasaky
ti. Gal labai maža, nes prabėgo dar 850 metų 
iki Mindaugas tikrai sukurė Lietuvos valstybę. 

M. Liubavskis, savo "Lietuvos. Istorija iki 
Liublino Unijos* (rašyta Rusiškai), bando pa
sakyti: "lš Gotų kalbos Lietuviai pasisavino ir 
kunigo žodį vadui,, valdovui, kunigaikščiui pava
dinti". Jei tas butų tiesa tai Lietuviai Gotams 
butų skolingi viena politinės organizacijos prad-
mena — karo ir politikos vado, kunigaikščio, 
vardu. Bet kalbos sumetimais, Prof. Buga sa
ko, žodis "kunigas" (kaip ir "pinigas", Vokiečių 
pfenig) Lietuvių kalbon patekęs ne tais anks
tyvais amžiais bet daug vėliau, būtent, apie 
1200 metus po Kr. (p. 70). Gotai darė musų 
prabočiams Įtakos, bet tik per Slavėnus: 

"Aukštesnį kulturos laipsnį rodančių žo
džių iš Gotų kalbos patekta Slavėnų kalbon dau
giau ne 30. Tuo tarpu Baltai iš Gotų tėra gavę 
vos devynis žodžius. Gotiškos kulturos Pru-
sucąna eita ne tiek tiesioginiu keliu, kiek per 
Slavėnus. Iš senų senovės, mat, Slavėnų (Ve-
netų, Venedų) buta kaimynais su Gotais" (Prof. 
Bųga, p. 75). 

Rašytinių • dokumentų- stokuojant, galima 
pažiūrėti ką iškasenos (archeologija-) sako. 

Prof. Vernadskis peržvelgia Sovietų Rusi
jos archeologų darbus taip vadinamuose Gniez-
dovo kapuose, ties Smolensku. Ten Bateki kai
me (kuris primena Batakių m., Tauragės aps., 
Lietuvoje) Rusai radę giliausiuose sluogsniuo-
se senienų kurias užrašo Lietuvių prabočiams, 
žymėtiniausia tai rankinis ypatingo darbo pjau
tuvas ir gausybė įdomių žirgams apibalnojimo 
.dalykų. Iš tų liekanų Prof. Vernadskis spėja, 
Lietuviai buvę karingi ir geri raiteliai, o pjau
tuvas rodąs mokėjimą žemę dirbti. Spėjama, 
Lietuviai tada gyvenę rąstų triobose ne kai
mais bet pavieniais, po girias išsisklaistę kie
mais, i>o dvi ar tris kartas krūvoje, griežtai 
klausančias šeimos galvos, šeimoms suside-
dant, kilo gentys ir, galiausia, tautelės (p. 232). 
Šios senienos siekia 7-tą amžių po Kristaus, gal 
net anksčiau. Virš jų randama Slavėnų Krievų 
senienos, prie kurių 9-me amžiuje prisideda Va
riagų (švedų) ir Bizantįjos-Kaukazo senienos. 

Metraščiuose šio krašto miestai, pagal me
tus, šitaip išplaukia švieson: Smolenskas, 880 
metais; Palackas, 862; Zaslavas, 1000; Vitebs
kas.. 1021; Minskas, 1066; Naugardukas (vė
liau Mindaugo sostinė), 1116; Gardinas, 1128; 
Nesvyžis, 1224. (Skirmuntaitė, "Pagal Nemu
nu", Vilnius, 1922, p. 29). 

Slavėnų ir Krievų spraudimasi, gsU buti, 
buvo pirmas akstinas Lietuviams Į didesnes šei-1 
mų sąjungas burtis, iš kurių vėliau išaugo ku
nigaikštijos. Akstinas įsismarkino, tačiau, tik 
po to kai Novgorode ir Kijeve susidarė taip va
dinama Kijevo Rusiją, rtiškia po 862 metais. 

\ 

II. 

Kij evo Rusija prasideda Novgorodo Slavė
nų pas užjurio Skandinavus pasiųstu prašymu: 
''Musų žemė plati ir turtinga, bet joje tvarkos 
nėra; ateikite pas mus kunigaikščiu valdyti". 
Ir 862 metais, sakoma, atvykęs Skandina venas 
Riurikas su broliu Sineum, ir Truvoru. Prof. 
Vernadskis sako, atvyko tik vienas Riurikas su 
draugais karžygiais. Sineus tai Skandinavų žo
dis "signjotr", reiškiąs "pergalėtojas". O Riu
rikas buvęs Jutlandijos (Danų) kunigaikštis 
Rorik, veikęs sų Skandinavėnais Normandais 
Prancūzijoje ir iš ten atsivežęs mintį vadintis 
^Didžiuoju Kunigaikščiu" (Grand Duke). 

Tačiau, tai,buvo ne pirmutinis Skandinavė-
įų pasirodymas ir įsistiprinimas Slavėnų žemė
je. Skandinavėnus (istorijoje, jie dar vadina
mi Normanais, Variagais, ir Vikingais) traukė 
turtinga Bizantų Imperija, kūdikis ir atskala 
garsingos senovės Romos Imperijos, ypatingai" 
jįps sostinė Konstantinopolis, pietuose nuo Rusi
jos. Skandinavėnus ten traukė du tikslai: tur
to pasiplėšti, ir prekiauti. Skandinavėnai buvo 
(iideli pirkliai-plėšikai. Kaip sako Šapoka, tos 
prekybos ^tgarsia^-dar ir šiądien Lietuvių kal

boje pasilikę žodžiuose "4>irka" (nuo - miesto 
Birka, ties Švedijos Stockholmu) ir "vaizba" 
(nuo Visby miesto, Gotlandijos saloje, Baltijos 
juroje). Prekybos su Bizantija ir už jos sto-
vėjusiom Musulmonų tautomis siekdami, Skan
dinavėnai Pa-Volgėje sukurė taip vadinamą 
''Rusų Kaganatą", gyvavusį tarp 737 Ir 839 me
tų. . 

Per tuos neišbrendamus miškus ir pelkes,, 
kurios ano meto Lietuvą ir Rusiją nuklojo, ge
riausi prekybos keliai buvo upės. Tokiu budu, 
Skandinavėnai savo sodybas ir miestus kure pa<-
upėmis. Nors Prof. Vernadskis sako, žodis "Ru
sas" kilmė gali buti kitokia, bet dauguma ma
no tai bus Suomių "Ruotsi", kuriuo Suomiai va
dino savo kaimynus kitoje Baltijos juros pusė
je, švedus, šių švedų įtaka Slavėnams buvus 
tokia stipri kad jų vardas perėjęs Slavėnams ir 
jie iki šių dienų vadinami "Rusais", kaip Pru
sus nukariavę Vokiečiai ikšiam vadina "Prli-
sais", nors jie tokie pat "Prusai" kaip dabarti
niai Rusai yra "Rusais" (Ruotsi). 

Savo "A History of Europe", H. A. L. Fi
sher sako: "Švedų įtaka buvo tiek stipri, o Sla
vėnai buvo tiek kantrus švedų valdymą priim
ti kad Ruotsi (Rusų) vardas, kuriuo švedai bu
vo savo kaimynams Suomiams žinomi, perėjo 
nuo ponų pavaldiniams" (p. 183). Iš šių Ruot-
sų (kuriuos Slavėnai Variagais vadino), pasak 
"Fisher'o: "Slavėnai pramokę valstybinio gyve
nimo pradmenų", nors Prof. Vernadskis mano, 
Slavus politiniai organizuotis pralavinę Iranė
nai Sarmatai, gyvenę Pietų Rusijoje nuo 200 
metų pirm "Kristaus. Karingumo gi juos pra-
mokinę Hunai, atvykę į Pietų Rusiją 370 me
te po Kristaus. 

šiaip ar taip, Variagai sukurė tą "preky
bos miestų" Kijevo Rusiją, apie kurią istorikas 
Kliučevskis kalba. Kijevas, kaip žinoma, Rusų 
istorijoje vadinamasi 't*'Rusijos' miestų motina". 

šie Vikingai veikė ir Lietuvos žemėje, šeš
tame amžiuje jų būrelis apsigyveno Dauguvos 
žiotyse (Vernadskis, pt 266). Septintame am
žiuje Pietų Švedijos valdovas turėjo pilių Kur
še (tarp jų gal ir Apuolę), o 8-to amžiaus pra
džioje, Danijos ir Švedijos karalius Ivar valdė 
dabartinę Livoni.tą (Latvijos dalį) ir Estiją. 
' Musų istorikas Šapoka šitaip aprašo Vikin
gų gadynę Lietuvoje ir Rusijoje: "Prieš įsiku
riant Lenkų ir Rusų, o vėliau ateivių Vokiečil| 
valstybėms, Aisčiams dar tekę susidurti su at
eiviais iš už Baltijos juros — su Vikingais, ar--
ba Noimanais. Jie buvo visą Europą užpludę. 
Būdami nepaprastai karingi, jie veržėsi į pa
saulį, ^.ieškodami turtų ir valdžios. Tuo budu 
Aisčių pajuriuose jie pristeigė savo kolonijų. 
Tuo metu pasaulyje geriausia klestėjo Bizantų 
Imperija: ji turėjo didžiuosius prekybos cen
trus ir buvo turtingiausia. Skandinavėnai pa
laikė nuolatinį susisiekimą upėmis su Bizanti-
ia iš Baltijos juros į Juodąją jurą. Vienas tų 
svarbių upės kelių ėjo per Dauguvą ir Dnieprą; 
čia įsikūrė Vikingų sodybos saugančios upe ke
liaujančius pirklius nuo plėšikų (už tą patar
navimą, Vikingai, aišku, imdavo savo duoklę" 
(P 24). 

(Bus daugiau) 

IŠNIEKINTOS 
YIvLlAVOS 

šioje knygoje atvaizduota sunkios rounn 
tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos atga
vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet Ne
priklausomybės. Parodyta begalinis susipratė-
lių pasišventimas del,savo tėvynės, del brolių 
labo, del šviesios ateities. "Išniekintos Vėlia
vos" yra tai tartum knygos "Baudžiava" tąsa. 

(Kaina Jp prisiuntimu 65c.) 

Reikalaukit "Dirvoj©* 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

AlIlvALDOS 
Karalienes Sabbos 

P  R  A  N  A i Y  S  T  E S 
(domios pranašystės senovės laikų SabDOj| 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų Itnyf# 
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. 89 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti paštt 
tenkleliais. (Vietiniams po 25c.) ; 

Kaina su prisiuntimu 30c. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. • "Cleveland 3, Ohi* 
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ki D I R V A  Padėkit Amerikai laimėt karą, 

Kaip Lietuviai savo Laisvę 
gynė 25 mėtai atgal 

*. (Tęsinys iš pereito nr.) 

Įstoji* j Lietuvos kariuomenę 
Gruodžio 13 rytą einu jieškoti Valsty

bės Tarybos. Galva sunki, o šonkauliai 
tarp savęs riejasi nuo tokio miego. 

Gatvėse sutikau dabitų Lenkų legio-
ninkų. Iš pažiūros matyti kad sulenkė
jusių' dvarininkų sūneliai. Išsipuošę, ka
riškai apsirengę. Legioninkų daugiausia 
buvę driskių, bet šių neišleisdavo j gatves, 
kad negadintų Lenkiškos reklamos. Gat
vėmis švaistėsi tik dabitos. Ne taip kaip 
musų Lietuviai, kurie nepripažino jokių 
reklamų. Nei manyti nemanėm slėpti sa
vo apdriskimo. 

Atėjus į Šv. Jurgio prospektą, jau iš
tolo matau ant vienų namų plevėsuojančią 
raudoną vėliavą su baltu Vytim. Ineinu 
Į vidų ir lipu į antrą aukštą. Ten matyt 
ir daugiau žmonių. Visi pusiau tylomis 
kalbasi tarp savęs ir tik retas dirsteli j 
mane. Žiuriu, prie vienų durų stovi 17-18 
metu vaikinukas. Prasti sodietiški dra
bužiai, ilgi, ant akių nusvirę plaukai ir J 
šmulą kepuraitę įsegtas baltas mažutis 
Vyties ženklas. 

— Drauguži, kur čia savanorius pri
ima? — klausiu prie jo priėjęs. ^ 

Jam parodžius kad turiu eiti į tas pa
čias duris prie kurių jis stovi, aš vėl jo 
klausiu kas jis per vienas. 

— Lietuvos savanoris! — drąsiai ir 
išdidžiai atkirto. 

įsmukau pro duris i kambarį. ^ Pilna 
Įvairių žmonių. Bet čia ir publika švares
nė. Vienas iš jų, simpatiškos išvaizdos ir 
Rusų kario drabužiais, tik be antpečių, 
priėjo prie manęs. 

— Gerai! — sako jis, man pasisakius 
kad atvykau į kariuomenę stoti. — Bet ar 
tamsta žinai kokiu reikalu mes kariuome
nę organizuojame ? Musų tikslas ginti ne 
kurios nors partijos reikalus, bet tėvynę. 
Ar sutiksi su tais musų reikalavimais? — 
atidžiai į mane žiūrėdamas klausia. 

Man atsakius kad tuo tikslu aš esu ir 
atvykęs, jis man priminė kad musų jau
noj kariuomenėj busią reikalaujama grie
žtos drausmės, griežtesnės negu Rusų ka
riuomenėje. Nors ir labai del tokio drau
smės apibudinimo nustebau, nes caristi-
nėje Rusų kariuomenėje drausmė buvo 
žiauri ir nežmoniška, bet sutikau. Užra
šė mano vardą, pavardę, paklausė ar tu
riu kokią nors rekomendaciją, ir tt. Man 
davė palydovą, tą pati savanori kuris sto
vėjo prie durų, ir abudu išėjome į karei
vines. 

Mus apipuolė Lenkų legioninko 
užsiundyti valkatos 

Einam gatvėmis. Jaunas savanoris 
pirma, o aš paskui. Sutinkam dabitų Len
kų legioninkų, o čia mane veda apskuręs 
sodietis, kurį tik iš Vyčio ženklo kepurėj 
galima pažinti kad tai Lietuvos kareivis. 
Lyg ir nepuiku su tokiu kareiviu eiti. 

— Ar nebūtų geriau gatvėje, kol uni
formą turėsim, Vytį iš kepurės išsiimti, 
kad miesto nejuokintume, — patariau aš 
jam. 

— Ką, ar mes turim ko varžytis? Juk 
mes ne ponai susirinkom į Lietuvos ka
riuomenę, bet darbo žmonės, — atkirto 
man jaunas savanoris. Ir, aukštai galvą 
iškėlęs, ėjo pirma manęs. Aš, išgirdęs jo 
tokį drąsų atsakymą, daugiau simpatijų 
jam pajutau* Tai buvo jaunas bernužė
lis sodietis, kaip iš tarmės matyti, Žemai
tis. 

Lenkų legioninkai žlebsi akim, iro
niškai nusišypso ir, aukščiau barzdos sa
vo "honorą" papūtę, eina toliau. Vienas, 
netoli musų sulaikęs gatvėje keletą vaikė
zų, parodė į mus ir kaž ką jiems pasakė. 
Jam nuėjus, tie vaikėzai mus kaip širšės 
tuoj apspito ir pradėjo įvairiais pasityčio
jimais lydėti. 

— taryba, ryba, voda vysechla, ryba 
zdechla, Litwy nebędzie, Litwa zginie! — 
ir panašiais, net bjauriausiais žodžiais ko-
liodami mus sekė. O tokių pasityčiojimų 
iš gatvės valkatų ir davatkų gatvėje daž
nai išgirsdavom. Pykom, bet tylėjom, sie
loj kerštą ugdydami, kad įsistiprinę tiems 
valkotams atsilyginsim. 

Be skundų ir aimanavimų 
Atėjome į kareivines už Neries. Tąi 

buta Rusų artilerijos kareivinių. Mano 
palydovas, viršilai mane pristatęs, gryžo 
atgal Viršila išklausinėjęs iš kur ir kas 

aš per vienas ir pasiteiravęs koki laipsnį 
turėjau Rusų kariuomenėje, užrašė ma
ne, kaip vėliau pastebėjau, puskarininkiu, 
nors jam kelis kartus buvau aiškiai pasa
kęs kad tarnavau eiliniu kareiviu. Kokiais 
sumetimais jis mane "pakėlė" j puskari
ninkius nežinau. Gal tai padarė todėl 
kad truko puskarininkių. Jis ypač nu
džiugo kai pasisakiau kad Rusijoje esu 
tarnavęs Lietuvių batalijone. Po viršilos 
apspito kiti manęs klausinėti iš kur aš ir 
ar daugiau iš musų krašto ruošiasi sava
noriais stoti. 

Kareivinėse savanorių buvo visai ma
ža, rodos apie 70. Už sienos dar tebebu
vo Vokiečių kareivių, kurie baigė savo au
kso dienas Lietuvoje. Jų tarpe buvo vie
nas Mažosios Lietuvos Lietuvis, kuris vė
liau stojo pas mus savanoriu. ^ Ant narų 
voliojosi menki čiužinėliai kareiviams gu
lėti. Kai kurie savanoriai buvo U* be jų. 
Kiekvienas dėvėjo savo drabužius. 

Vaikščioju po kareivines ir prisižiū
riu. Nėra jokios drausmės apie kurią to
kiu iškilmingumu man Taryboje priminė. 
Visus jungia tik geri norai ir pasiryži
mas. Maistui per dieną gaudavom po 8 
markes. Už jas kaip nori taip maitinkis. 
Jeigu gerai pavalgysi pietų ir dar pasilik
si pusryčiams, tai vakarienei neužteks. Jei 
vakarienę pavalgysi tai pusryčiams ne
liks. Reikėjo šiaip-taip maitintis! 

Bet manote kad pirmieji savanoriai 
buvo nepatenkinti, skundėsi? Visai ne! 
Nei žodžio neišgirdau kad kuris butų nu-
siskundęs. Linksmi vyrai eina į tarnybą, 
laukia kovos ir tikisi geresnių laikų. 

— Nėra ko perdaug reikalauti, kada 
nėra iš kur paimti, — sako. — Pavargkim 
pirmasias dienas. 

Į tarnybą mielu noru skuba, bet mal
kų pijaustvti, skaldyti tai nors imk pagalį 
ir varyk. Darbą laikė negarbingu. 

— Ar mes malkų skaldyt atėjom? — 
ne kartą tekdavo nugirsti. — Ne! Mes 
kariauti atėjom. 

Griežtumu negalėjau privaryti vyrus 
malkų skaldyti ar kitų panašių darbų dir
bti. Reikėjo pavyzdžiu veikti, kad tai 
nėra negarbinga, bet būtina, ir patys kar
eiviai savo darbus turi atlikti. Kelis kar
tus mačiau kaip patys puskarininkiai iš
eidavo malku priskaldyti. Prie jų prisi
jungiau ir aš. 

— Duok man pjūklu. Aš eisiu, o tam
sta eik į kareivine, — kartą man einant 
su pjuklu, pribėgęs sodietis savanoris sa
ko. 

— Aš taip .pat esu kareivis ir turiu 
atlikti kas yra kariuomenei reikalinga, — 
atsikirtau. 

Netrukus ir visi suprato kad darbas 
ir kariuomenėje nėra^ žemas ir kareiviui 
nepritinkąs. Paskirti eidavo nesipriešin
dami. "Geltonsnapiai" išlengvo pradėjo 
nriprasti prie drausmės ir klusnumo. Vė
liau net moksleiviai savanoriai nesipurtė 
darbų. Tekdavo išsivalyti Vokiečiu pri
terštas kareivines. Ir atlikdavo tai juo
kaudami ir Vokiečius pašiepdami. Nebe
liko jokio skirtumo tarp moksleivio ir ne 
moksleivio — visi buvom lygus savano
riai. 

Žyiitikas nuo Švenčionių 
Kareivinėse buvo marga. Švaistėsi 

vieni Rusų kareivių uniforma, kiti moksl
eivių, o daugiausia sodiečių drabužiais. 
Buvo net venas Žydukas savanoris nuo 
Švenčionių. 

— Kas tave atvarė j kariuomenę?, — 
klausiu aš jo. 

— Ui, mano draugai Lietuviai ėjo, ir 
aš su jais atėjau, — atsakė jaunas Žyde
lis. — Ir aš noriu del Lietuvos kariauti. 
Ar aš ne toks kaip kiti? 

Puikus buvo Žydukas. Vėliau jį fron
te sutikau. Buvo sanitaras. 

Iš kitataučių daugiausia buvo Gudų. 

Nudžiovė vienuolika šautuvų 
Nuėjau pažiūrėti kaip mokosi pirmie

ji savanoriai. Juos mokė kambariuose, 
nes vengė Vokiečių akių. Man inėjus, ra
dau bemokinant rikiuotės. Viršila Zalies-
kis, Vilnietis, rėkavo Lietuviškos koman
dos žodžius. Išpradžių, nepratus prie Lie
tuviškų komandų, kaž kaip keistai skam* 
bėjo. Rodos, Lietuviška kalba netinka ka
riškai komandai įr tiek. Malonu ir džiu* 
gu kad sava, bet ir taip neįprasta. Ta* 
eiau greit apsipratom su savo gimtosios 

kalbos komandomis ir nebejautėm keistu
mų. • . . 

Ginklus, kaip patyriau, laike slaptai. 
Kai vieni mokosi tai kiti budi kad neuž
kluptų Vokiečiai. Pavojų pajutus, kulko
svaidis tuoj slepiamas po grindimis. Kar
tą Vokiečiai tokią pamoką buvo užklupę. 
Bet rado tik savanorius. Kulkosvaidis jau 
gulėjo po grindimis ir žymės nebuvo kad 
grindys yra atplėštos. Į sargybas taip pat 
eidavom be šautuvų. Priimdami sargybas 
kartu priimdavom ir ginklus. Sargybi
niai stovėjo viduje, nes lauke ginkluotam 
pasirodyti Vokiečiai neleido: tuoj nugin
kluodavo. 

Gruodžio 15 žiuriu parvažiuoja kele
tas linksmiausių savanorių. Tokio džiaug
smo savo amžiuje nebuvau matęs. Sava
noriai, džiaugsmingai nusiteikę, po karei
vines pukauja: "šautuvų parvežė!" Parve-
žusieji šautuvus, draugų apsupti, juokia
si ir giriasi, pasakodami savo įspudžius, 
kaip jie Vokiečius apgavo. Jie, Vokie
čiams nematant, "nudžiovė" 11 šautuvų. 
Tai buvo didelis indelis į musų tų laikų 
apsiginklavimą. Išviso su gautais ir nu
džiautais parvežė 317 Rusiškų šautuvų. 
Tai buvo musų pirmieji šautuvai Vilniu
je. Iki tol turėjom tik keletą vargais-ne-
galais įsigytų šautuvų. Ir ši didesnėji gin
klų partija, nors ir viešai gauta, buvo įgy
ta per kryžiaus kelius. 

Susikumščiavome su Vokiečiais 
^Pirmuosius ginklus tekdavo įgyti mi

licijai ginkluoti, bet ne kariuomenei, nes 
Vokiečiai ginklus duodavo tik milicijai 
(policijai). Ginklai buvo perkami iš de
moralizuotų Vokiečių kareivių. Toks pir
kimas buvo pajovingas. Vieni parduoda, 
o kiti atima. Nupirkus tekdavo skubiai 
dumti į kareivines ir paslėpti kad Vokie
čiai nerastų. Būdavo, nupirkus nespėda
vau kelių žingsnių nueiti, jau kiti Vokie
čiai pagauna. Bet ir savanoriai nesnaudė. 

Taip, sakysim, vieną vakarą keli sa
vanoriai išėjo ginklų "medžioti". Buvo 
atėjęs prie kareivinių Vokietis šautuvo 
parduoti. Vienas savanoris prie jo pri
ėjo pirkti, o kiti pasislėpę seka. Pirmaš 
nupirko ir jau nešasi į kareivines. Staiga 
iš už kampo išdygsta pora Vokiečių ir no
ri pirkėją sulaikyti. Bet taip pat staiga 
iš už karųpo išlenda keletas savanorių ir 
sulaiko puolančius Vokiečius. Po keleto 
aštrių žodžių pasipila kumščiai ir, kai sa
vanoris su šautuvu dingo, po jo pabėgo ir 
Vokiečius sulaikę savanoriai. 

Minėtus šautuvus sunešė į vieną kam
barį ir tuojau prie jų pastatė pirmą sar
gybą. Kitą dieną prie šautuvų paskyrė 
mane sargybos viršininku ir davė tris ka
reivius: J. Motiejūną, Antaną Simanaus-
ką ir Julių Baltramavičių. Tai buvo ma
no pirmoji tarnyba Lietuvos kariuomenė
je. Sargybos priėmimą ir perdavimą at
likome pagal statutą. 

Iš kur buvo kilus musų didelė drausmė 
_ Dieną buvo gera, bet naktį miegas 

ėmė musų akis lipdyti. Net ir plepus Ju
lius su savo nepaprastais nuotikiais nega-
lėjo miego išblaškyti. Teko leisti dviem 
nusirengus miegoti ir tik trečias budriai 

po kambarį vaikščiojo. Pats, kaip sargy
bos viršininkas, bijojau ir pamanyti apie 
miegą. Jaučiau savo labai atsakingą par
eigą. Neįsivaizdavau kas reiktų daryti 
netekus to vienintelio musų turto, tų šau
tuvų kurie tuo kartu mums buvo branges
ni už viso pasaulio turtus. Jie buvo ir 
musų garbė, kad jau esame ginkluoti.^ 

Mus galėjo pulti Vokiečiai, Lenkai, ir 
bolševikai, nes tuo kartu Vilniuje organi
zavosi trys valdžios ir jų kariuomenės— 
Lietuviai, bolševikai, Lenkai, o ketvirtoji 
— Vokiečiai — viską valdė ir laikė savo 
rankose. Priešų nebuvo nei iš priešakio, 
nei iš užpakalio — jie buvo iš visur. Pa
galbos iš niekur nesulauktume, o musų vi
sai maža. y 

— Primigk trupulfį Mes pabudėsim, 
-rr- ėmė mane draugai kalbinti. Atsisa
kiau, ir palei karštą peciu visą naktelę 
prasnaudžiau, net keliose vietose savo 
kepurę pradegindamas. 

Atvirai sakant, tokią pat pareigą tuo
met jausdavo kiekvienas kuriam tik skir
davo kokią atsakingą pareigą. Tik dabar 
supratau kad, man stojant savanoriu, tas 
karininkas Valstybės Taryboje apie drau
smę pasakė teisybę, kad ji busianti griež
tesnė negu Rusų. Ištikrųjų ji buvo griež
ta, bet ir nebaisi, net ir nejaučiama, nes 
buvo kilus iš Lietuviškos sielos. 

(Bus daugiau) 

•DŽIOVA Šioje Salyje stovi 
septintoje eilėje mirčių prie
žastimi dabartiniu laiku. 

Expert Phono Radio 
Service 

AND WASH MACHINE REPAIltS 
Taisymo darbas visokių išdirbimij 
ir modelių. Greitas ir geras 

patarnavimas 
7313 Wade Park Av«* 

HE. 2579 

VALGtflJ 
GAMINIMAS 

far Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Dide!5, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilig. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvojfcf 

Skalbiamų Mašinų 
Taisymas 

Visas darbas garantuotas. 
PERKAM SENAS SKALBIA
MAS MAŠINAS NEŽIŪRINT 
JŲ AMŽIAUS IR STOVIO. 

HE. 845F 
Šaukit po 6:00 vakare. (34) 
t  

L i e t u v i š k a  

v A I S T I N r 
Jonas 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 vienian* 
čio vaistinę visokiais reikalais* 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Clevelani 
Telefonas ENdicott 8618 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit jsigyti šią mažą, kišeninę 
<'MARGUČI0"-VANAGAIČI0 dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų su 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, « 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c. 

S A P N I N I N K A S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo jį turėti gavo 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohia 

"C Savings wi l l  a lways 

be important  to  the 

man who wants to  

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security  and personal  

independence!"  

Savers always welcome 
at our 46 off less 

;oUNt»<3 

HANDY BEVERAGE 
STORE 

6613 Hough Avenue 
Visoki VYNAI, ALUS 

ir POP išsinešti. 
Phone EXpress 3354 

Atdara nuo 12 dieną, iki vidurnakčio 

\ 
L 

DEIiliA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott IT«3 

ana 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga —• kaina $2.00 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu fĘ 
. prašykit prisiųsti jums 610 puslapif 

didumo žmonijos Istoriją. 

6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

P J. KERŠIS 
809 Society for Savings BIdg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kraip-
kitea į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą {vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildf-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeaiticaL 

HII!!IIIMIIIilllllflllll!llllllllllllllilllillllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllll| | | | | |!l| | | | |y {  

I Nikodemas A. 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
! IR BALZAMUOTOJAS | 
s s 5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai = 
E Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj j§ 
= 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 S 
Tlllllllinillliuilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiii 

VISOKIA APDRAUDA 
T3!es esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Tod&l pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson ITU j 
A**# 
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Gerb. 

SPRAGILAS 

rALIO! GERB, SPRA
GILAS DAR GYYAj| 

IR SVEIKAS! 
Aną rytą, parėjęs iš dar-

vo, vaikščioju po Superiją 
apsipirkinėdamas sviesto, 
bulvių, kieušinių, pieno, ir 
sutinku einant į redakciją 
poną redaktorių. Jam net 
plaukai atsistojo pamačius 

- nfane, . •' > 
— Sveikas-gyvag,, gerb. 

Spragile! Bet duok pačiu-
pinėt, ar čia tu tikrai, ar 
tik tavo dvasia! — sako jis. 

— Gerą rytą, ponas re
daktoriau. Ko taip stebie
si mane pamatęs? Te ran
ką, čiupinėk kiek nori: aš 
tas pats kaip būvami, •— sa
kau aš. "•.. '.,*v. 

— Tas pats kaip buvai, 
bet kur buvai kad taip il
gai apie tave nei žodelio 
negirdėt ir nematyt? Juk 
jau gal metas ar daugiau 

laiko kaip nepasirodei JDir-
voje. Tavęs visi pasiilgo, 
<*&. sako jis. 

— Argi tikrai taip daug 
laiko praėjo? Man dabar 
ilgai ir daug dirbant, lai
kas greitai pjrąein% gą-
kau aš. P "" 
v — Ąš maniau kad tave 
bolševikai sučiupo" Ir kur; 
į Aląską ištrėmė. Tikrai 
vįsi dirviečiai tavęs pasi
gedo, 'o mes nežinom nei 
kaip aiškintis jięi k$;. sa
kyt, — sako jis. 4 * -t 

~ Mat, dabar karo me* 
Į#s, visi daug dirba, dirbu 
ir ąš, ir dirbu naktinj šiftą, 
tai ir nėra kada niekur iš; 
eit jf apsilankyk, : sakau 
ašį "" "*' * | 

— Tai nors iš darbo par
ėjęs, dienos metu galėjai 
ką nors parašyt Dirvai, vi-, 
si tavęs išsiilgę, — sako jis. { 

—-1 Galėčiau tai galėčiau, i 
įeigu dabar butų WPA lai
kai ir tiek uždirbtum kaip 
dabar uždirbi. Bet dabar 
reikia dirbt kaip jaučiui,! 
po dvyliką valandų kas1 

dien, ir po septynias die
nas savaitėje. Prie to, ir 
mano šonkaulis dirba, tai 
pačiam reikia ir valgyt su
sirast, pasidaryt, pavalgyt, 
na o po tokio nusidirbimo 
žmogų tik į lovą traukia 
koias užverst, ne kur nors 
vaikščiot ar ką rašyt, — 
sakau aš. 

— Tai tikrai liūdną pa
veikslą gerb. Spragile, nų-
piešei. Bolševikai sakyda
vo, juo blogiau tuo geriau, 
o dabar, anot tavęs,, juo 
geriau tai blogiau;*— sako 
jis. 

Taigi, taigi, septynios ja ir savo niekšystes vari-
dienos po dvylika valandų nėja, bet kiek aš patyriau 
tai ne bi kas gali atlaikyt, 
sakau aš. 

— Tai perdaug pinigų 
uždirbsi, ką veiksi su pini
gais? — sako jis. 

Pinigų, bile tik jų yra, 

tai valdžia visus bolševikus 
iki vienam surašinėja, kad 
laikui atėjus nei vienas tų 
šeškų negalėtų ištrukti ir 

tis, — sako jis. 
ai įdomų dalyką id, 

Šiame Kubile Gali Pasilaikyti Gyva 

vis yra kas su jais veikti, j Spragile, man papasakoji. 
Bet atima visokius taksus, Aš apie tai dar tiiėko tikro 
ir dar bonus reikia pirkt, j nepatyriau, —- sako jis. 
tai pinigai ir sumažėja, — 
sakau aš. 

— Tai kur dabar dirbi, 

— Bolševikams įsismar 
kavus visoje Amerikoje, jie 
jau pradėjo kuždėti kad 

gerb. Spragile? — sako jis.'už pusės metų po karo pa-
—• Kųr? Ugi Jack ąiiįd baigos ir Amerikoje bus 

Heintz, — sakau aš. įvesta sovietai. Yra ir ki-
— O, tai ten kur visiems tų dalykų dęl kurių jie šu-

daug moka ir visokių pato- rašinėjami, ir bus riestai t 
gumų duoda, — sako jis. kaip kitų tautų bolševi-

— Taip, duoda, bet nusi- kams taip ir Lietuviškiems; 
dirbęs žmogus nenori nie- rąų«donkakUam|į*; w" ifkau1 

ko. Geriau butų trumpiau as. ^ ž " 
dirbt ir kiek notfs pasilsėt, — Butų ištikro gerai jei 
— sakau aš. J valdžia apsižiūrėtų kokius 

— Kaip patekau? Visi į niekadėjus savo tarpe tu-
Pirmiau ilgus metus dirbai ri. Jie naudojasi dabar 
prie geležinkelių lokomoti-, Amerikos karo draugingu-
vų Kolinvude, — sako jis., ijiu su Rusiją ir Ameriką 

— Kaip patekau? Visi į " 
Jack and Heintz skverbė* 
si, nuėjau ir aš jau virš 
metas laiko; gavau dirbti 
naktimis, ir dirbu. Dabar 
kad ir norėtum išeit nega-. 
Ii, tai ir turiu dirbt ir lauk| 
kam pabaigos,, — sakau 
aš. » 

— Na tai smagu buvo 
nors pasimatyt, gerai kac| 
esi sveikas, ir kad bolševi
kams nepakliuvai, — sako 

Kalbant apie bolševi
kus, .aš galiu pasakyt kacj 
bolševikams gali prieiti ka
da nors ir riestai čia Ame
rikoje. Nc-rs jie smarkiau-

/ 

Ą 

J 
Uiicag-oje, Cook Coifntv ligoninėje, šitokiame elektriška

me kvėpavimo kubilo, Arlene Kveton, 11 metų mergaite, iš
laikoma gyva. Kada elektriškas pumpas sustojo veikęs, dak
tarai pumpavo jai orą per 8 valandas rankom. Dr. Jonas P. 
Vaitkus parodoma atėjęs pavaduoti Dr. Bernstein. 

beveik gatavi po kojų pa-1 valdžia davė jiems laisvai 
minti, o Rusiją kaip dur- pažaisti, kad jie, ftejausda 
naropių apsiėdę garbinĮJ 
sako jis. t 

— Amerikonai kurie bol
ševikų neą&kęnčia, sąjsfi, 

mi pavojaus, išlystų kaip 
žiurkės iš kampų, tada vi
sus juoc pamatvs ir žinos 
U m laikui at

ėjus, — sakau aš. 
— Jeigu taip tikrai butų 

tai mūsų Lietuviškiems bol-
ševikėliams vėl prisieis la
bai karšta. Del jų turės 
nukentet ir daug tokių ku
rie iš savo žioplumo paskui 
komunistus sekioja, — sa
ko jis. - r " 

— Jeigu jie nori išnešti 
savo kailį sveiką lai meta 
dt rnavoje, o jeigu ne tai 
tikrai sulauks prastų py
ragu, — sakau aš. 

— Na, kaip bus, gerb. 
Spragile, ar parašyti ką 
nors Dirvai vėl? Žinok kad 
be tavęs ir Dirvos biznis 
nukenčia. Rašyk nors ret
karčiais, jeigu ne 

, tos, — sako .iis. 
~ Na tai ką darysi, gal 

! ir parašysiu. Ale kad nuo 
didelio darbo nei protas 
neveikia, — sakau aš.* 

Į — Na tai iki pasimaty
mo, — sako jis. 

— Iki pasimatymo, —sa
kau aš. 

m-
* >. • 

M Ŝ DUODAM IR IŠKEICIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CO 
». - 'SlSWfcN. 

pirkit Rudens ir žiemos Reikmenis 

Lininiai ir kiti Baltiniai 
t* 

Į f# ^ Ąf> 

> >/*€? • 

Baltų Žąsies Plunksnų Pagalves 
Minkštos pagalvės gausiai pripiltos baltų 

" žąsies plunksnų. Impilai tvirtos geros rū
šies tryžiuotos medžiagos. Jos yra priim-

• to didumo 21x27 colių. Pirkines jų 4.49 
kelias uz sią zemą kainą 

Spaųsainti Lino Rankšsiuosčiaį 
Puikių spalvų sutaikymas ką rasit tikltai 
minkytuose, geruose lino audimuose. Pasi
rinkimas iš Meksikoniškų, žemuogių, Gė
lių marginių, raudonų, mėlynų, žalių QOc 
spalvų. Parsiduoda yardas po ° 

fMastertuft' Ghenille Antklodės 
'.-".'.įjiiidėk Colonial žavetinum^ į savo mieg-
;• kambarį su "Mastertuft" chenille antklo-

<ie. Gražios neš išrodo kaip rankų darbo. 
- Rožinės, žajios, mėlynos. Ir peaęh ft 98 

spalvų, gražių spalvų dugnu ' * 

¥ 

Tvirtas Lovos Springso Uždangas 
Apsaugokit savo springsus nuo dulkių ir 
sutepimo šiuo tvirtos rūšies apvalkalu iš' 
ACA bryžiuotos medžiagos. Laikys daug 
ilgiau. Pilnos arba mažesnes mie- 3 10 
ros. Lengvas uždėti ir nuimti **" 

• v 
Chenille Maudynes Sudėtinis 

Stori skalviam i chenille patiesalai ir už
dangalo apvalkas kelių gražių gausių spal
vų su gėlių pavidalais. Švelnių spalvų ro
žinės, mėlynos, žalios arba peach. 3.98 
Patiesalas yra 20x30 colių 

h' V, / 
*• 

1 

Irish Lino Didoki Ranktluosčiai 
Gryno lino rankšluosčiai žibančio damksk 
pavyzdžio ir apsiulėtais kraštais. Ditteli 
16x30 colių. Labai sugerianti ir gražiai 
skalbiasi. Pirkites jų po tuziną' 1 AA 
ilgesniam iš.tekifriui. ;.V.. 
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Jųs* TURIT SAGUTĘ 
Taip, jųs turit tą sagutę . . . magišką sagutę 
kiuri komanduoja milžinų jiegą. Tai ta sagutė, 
iirba svičė, kuri pastato staiga i aarbą neliau-

•l^mą elektros "energiją jųsij naudai . . . |įk įft-
lytejimu jusų piršto! ' . " , 

Elektra šiądien atlieka suvirs 39,C9Q skirtin-
jpų darbų namie, krautuvėje, dirbtuvėje . . . 
iįįsur aplinkui jus! Elektriškas patarnavimas 
pradeda arba nustoja dirbęs sulyg jusų noro, 
įirba pigiari |r pasitikėtiiiai. 

Nuo tada kai jųs gimėt, elektros įmoksiąs pa-

tirė galimu eiles naujų industrijų—užlaikančių 
ijijonus darbininkų, ir aprūpinančių dešimtis 

tpilijonų nesuskaitoma daugybe naujų produk-

§, kas padaro darbą lengvesniu ir gyvenimą 
rtingesri$T~' ' -r 

^ ii*|, elektras i>izni$ reni 

giasi aprūpinti jus—p« Pergalės—dar su dau
giau produktų ir daugiau aptarnavimo kas su
teiks daugiau palengvinimo jusų rūpesčių ir pa
daugins j'tisų smagumus. 

Ateityje, jųs norėsit padauginti savo naudo
jimą elektriško patarnavimo. Ir kaip pigi da
bar elektra yra. ji pataps dar pigesnė kai ji 
teiks jums daugiau ir daugiau naudos . . . n«£ 
juo daugiau elektros sunaudpsijt, tuo mažiau ji 
vidutiniai iluo milto kaštuoą. ' ' -

Faktiškai, vidutinė kaina elektros kurią tei
kia The Illuminating Company namų naudoto
jams pi&ėjo kiekvieną metą iš visų 52 mets^ 
kaip ši Kompanija luvo biznyje. Šiądien vidu
tinė kaina dar vis eina pigyn!—THE CLEVE
LAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPA
NY. 

TONIdHT 
vi f &•«« 
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CLEVELANDO IR AP1EUNKĖS ŽINIOS 
x DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
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Mokykloms Ohio Rei
kis Šimto Milijonų 
Apskaičiuojama kad karui 

pasibaigus Ohio valstijoje vie
šoms mokykloms statyti rei
kalinga bus apie šimtas mili
jonų dolarių, apėmimui pla
taus mokymo programo, pra
dedant nuo paprasto jaunimui 
mokslo iki suaugusiųjų. Rei
kalinga bus parūpinti mosklas 
kariams parėjusiems iš tarny
bos kurie nebaigę mokslo turė
jo stoti kariuomenėn, ir tt. 

KAPT. J. J. KAMESIS 
PACIFIKO SALOSE 

Dr. J. J. Kamesis, Armijos 
gydytojas, pasiekęs kapitono 
laipsnį, atrašė Dirvos redakto
riui labai Įdomų laišką iš Pa-
cifiko salų, kur jis nepersenai 
tapo nukeltas. Aprašo tos di
delės salos kur jis randasi ido-
mų gyvenimą, žmones, jurų ir 
koralių salų grožį, pažymi kaip 
jis ten praleidžia liuoslaikį žu
vaudamas, ir tt. 

Toje saloje yra ir daugiau 
Lietuvių karių iš Clevelando, 
ten nuvyko ir imtikas ^Petras 
Baltrėnas. -

M I R I M A I  
Žuvo Prancūzijoje 

Andrius ir Marė Krugis (Ma
rė Krompas), kurie gyveno ir 
laikė krautuvę Girardville, Pa., 
dabar gyvenanti Clevelande, 
gavo pranešimą iš Karo De
partment© kad jų jauniausias 
sunus, Pvt. Leonard C. Krugis, 
19 m., mirė nuo žaizdų Birže
lio 19, Prancūzijos invazijoje. 
Jis paskiausia buvo parašęs Į 
namus Birželio 7, iš Anglijos. 
Prieš išvykstant kariuomenėn, 
Rugs. 3, J.943, jis dirbo Cleve
land Airport laboratorijoje; j 
užjurį išvyko pereitą Kovo m. 

Liko jo kitas brolis, Pfc. Al
fonsas, kuris randasi San Die
go, Cal., stovykloje; taipgi dvi 
seserys, Anastazia Halaburda. 
kurios vyras, Sgt. Stasys, da
bar randasi Naujoj Guinejoj, 

j kita sesuo, Josefina Halaburda, 
gyvena Willoughbv, Ohio. 

Gedulos pamaldos už karei
vi Leonardą atsibus šv. Jurgio 
bažnyčioje, Rugs. 3. 

Marė Krugis tik lest sugryžo 
iš ligoninės, po operacijai ant 
kojos. Krugiai gyvena 7705 
Wade Park ave. 

RUDENINĖ GRAND 
OPERA SPALIŲ 4 

•CLEVELANDO Pokarinio 
Planavimo Komisija numato 
statybos darbų miesto ribose 
tiek kad kas metą bus pasta
toma už apie $125,000,000 per 
10 metų po karo. Statylai 
reikalinga bus apie 37,0C0 dar
bininkų. kurie bus gaunami 
tuoj kaip tik karas baigsis. 

Miesto valdyba taip pat pla 
nuo ja statybos darbŲ už apie 
30 milijonų dolarių. 

Po karo, kaip spėjama, vi
dutinis gyvenamas namas pa
statyti kaštuos apie $6,030 ar 
mažiau, neįskaitant žemės kai
nos. 

Clevelando fv^rtinimas operos at
neša ir daugiau progų operas ma
tyti, surengiant šymet Rudeninį 
Operų Festivalį, kuomet Philadel
phia La Scala Opera Company ati
darys savo pirmutinį perstatymą 
Public Auditoriume Spalių 4. 

Apsllpažinę su opera ir priprat? 
tikėtis paties geriausio, gaudami 
progą praeityje matyti Metropoli
tan Operą, Clevelando muzikes mS-
gfjai greitai įvertins taip pat aukš
tos rūšies pragarsėjusios Philadel
phia La Scala Operos vaidinimus. 
Ta op«r* YI* VFDOVYBSJT'V Francesco 
Pelosi. . • ! 

Giacomo Bernardi, Clevelando lm-
pressario nuo 1919 m., kuriam pri
klauso kreditas partraukime šios 
operos Į mušu miestą, prane.ia JOG 
baigiama planai kuiie praves re
kordinį tikietų pardavimą. Tikietų 
pardavimas prasidės Taylor's De
partment Store su Rugsėjo 11. Ti-
kietai dabar gaunami visam sezonui 
perkant sykiu, VVJW Huilding už 
kainas nuo $1.00 ĮKI- $8.50, ir per
kant visoms vienu kartu sutaupo
ma vienos operos ^AINA. • 

KARPAVIČIUS Antanas, 62 
m., mirė Rugp. 18, Bedford, 

Ohio, kur palaidotas pirmadie
ni, Rugp. 21. 

Liko duktė, Zdanienė, ir 
pusbrolis K. Paulauskas, gyve
nantis Dayton, O., kuris buvo 
atvykęs į laidotuves. 

Velionis paėjo Garliavos pa
rapijos, Amerikoje išgyveno 34 
metus, daugiausia Clevelande. 

PARAŠŲ RINKIMAS 
Apsilankęs St. Alexis ligo

ninėje, Alekas Banys netikėtai 
susitiko ten tarnaujančią Lie
tuvaitę, Antano Žitkaus duk
terį. Ji mielai priėmė peticijų 
blankas ir pasižadėjo surinkti 
kelis šimtus parašų. Jis taip 
pat aplankė kitas katalikišką^ 
institucijas ir jose priėmė pe
ticijų blankas, pasižadėdami iš-
pildę grąžinti. 

SVARBUS SUSIRINKIMAS 
Clevelando Lietuvių War Ac

tivity Komitetas šaukia savo 
speciali susirinkimą antradie-! 
nio vakare, Rugpjučio-August į 
29 d., nuo 8 vai., Lietuvių «sa 
lėje. 

Yra svarbių reikalų, ypatin
gai jau gatava Lietuvių Karei
vių surašymo knyga, kurion 
hus pradėta surašyti Cleve
lando Lietuviai kareiviai tar
naujanti šiame kare. 

Visi šios organizacijos na
riai prašomi dalyvauti ir užsi
mokėti savo mokestį už šiuos 
metus. 

Kviečia Valdyba. 

AUTO NELAIMĖJE ŽU
VO TĖVAS IR ABU 

VAIKUČIAI 
Pereitą sekmadienį, automo

bilio nelaimėje užsimušė Juo
zas J. Bucks, 30 m. amžiaus, 
žinomo seno Clevelandiečio Jo
no Rakausko posūnis, ir mir
tinai sužeisti du jo vaikučiai, 
sunus 9 metų ir dukrelė 2 me
tų, mirė tą nakti ligoninėje. 

Jo žmona, Nellie, 30 m., sun
kiai sužalota išliko gyva. Jie 
buvo išvažiavę pasivažinėti, ir 
automobiliui nubėgus nuo Euc
lid ave. prie 243-čios gatvės 
ir atsimušus į medį ištiko ta 
nelaimė. 

Tėvas ir vaikučiai laidojami 
penktadienio rytą, pamaldos 
Šv. Povilo bažnyčioje, Chardon 
rd. ir E. 200 st. 

VOKIEČIAI karo nelaisviai, 
taipgi importuoti darbininkai 
iš Meksikos ir Jamaika salos, 
dirba Ohio ukėse prie surinki
mo tomatų, kurių derlius šy
met didelis. Darbų betgi ukė
se yra tiek kad galėtų sunaudo
ti 11,000 darbininkų, jeigu tik 
galėtu gauti. 

SVEČIAVI MAIŠI 
Marijona Gužauskienė buvo 

nuvažiavus i Detroitą pasisve
čiuoti pas gimines ir draugus. 

Pas Antaną Zdanj, Bedford, 
Ohio, lankėsi jo sesers sunus, 
Edvardas Renkus, kilęs Pitts-
buhge, dabar gyvena New Yor-
ke. 

• DIVORSAI Clevelande pa
daugėjo šymet iki tiek kad tei
sme divorsų davimas išėjo be
veik po vieną kas dvi valan
dos per visą pirmą šių metų 
pusmetį. Išviso išduota divor
sų 2400 poroms per pirmus 6 
mėnesius. 

• MAYORAS Frank J. Lau-
che, kandidatas į Ohio guber
natorius, pareiškė jog panaiki
nimas dabar esamų 3c "sales 
tax" ant pirkinių butų pražū
tingas valstijai po karo. Mie
steliai ir kaimai turės pasirem
ti ant tų taksų. Tačiau, sako 
Lausche, bus galima panaikin
ti tuos taksus nuo maisto ir 
nekuriu kitų svarbių reikmenų. 

PAŠTU prenumeratą Dirvai 
galima siųsti ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi
nistracijoj įdėkit laiškan $2 
ir pasiuskit su savo adresu. 

©PENNSYLVANIA geležin
kelio kompanija planuoja sta
tyti po karo didelę savo gele
žinkelio stotį prie E. 9th ir 
Lakeside ave. Stotis apimtų 
$5,000,000 programą. 

• KARO užsakymų Clevelan
do srityje per antrą šių metų 
bertainį padaryta už $900,000,-
000 — daugiau negu už dusyk 
tiek kaip per pirmą bertainį. 

Čia išdirbama visokiausi ka
ro ginklai, karo vežimai, bom
bos ir kitoki reikmenys. 

ATIDARYMAS 
NAUJA DARŽOVIŲ IR 

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

Superior Fruit and 
Vegetable Store 

7012 Superior Avenue 

STREIKAS miesto valdybos 
tarnautojų, kuris turėjo prasi
dėti Rugp. 22, atšauktas. 

MIESTO ribose gyvena vai
kų tarp 5 ir 18 mętų,^amžiaus 
152,073, kaip parodo mokyklos 
amžiaus vaikų surašymas. 

Cuvahoga apskrityje mokslo 
metas viešose mokyklose pra
sidės Rugsėjo 5 ir 6 

IŠVYKO KARIUOMENĖN 
Musu sunus Albertas Dau-

paras išvyko kariuomenėn per
eita penkiadienį. Jo išleistu
vėms buvo surengtas pokilis. 
kuriame dayvavo giminės 
d r ^ u o - a i .  M . .  V  

Išleistuves rencė Tofty Pe-
vec, manageris Clair-Doan Re
creation baseball tymo, kuria
me Albertas buvo vienas iš 
geriausiu lošėjų. Už išleistu
vių sureneirra tariame Tony 
Pevec nuoširdn ačiu. 

Petras Dauparas. 

iliionas Išeilės 

K 

ian Digest  
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LITHUANIA NOT RUSSIAN 
Counts on Atlantic Charter To Help Restore 

Independent Republic 

ši Clevelandietė karo darbi
ninko našlė, Mary Thompson, 
parodoma gavus federalinės 
valdžios čekį kaipo socialį at
lyginimą po vyro mirties. Tas 
čekis pasitaikė buti milijoninis 
išeilės. 

PARSIDUODA NAMAS 
6206 SUPERIAR A<VE., 3 šeimynų 

namas, su maudynėmis, didelis 
lotas, kaina $5,500. 

Kreiptis 7926 CORY AVE. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekvieną vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž* 
niau į Lietuvių salę. 

JIEŠKAU KAMBARIO 
Lietuvių šeimoje, East arba 
West Side, prie gatvekirių 
linijų. Praneškit tuoj: 

Juozas Komaras, 
Dirva 6820 Superior Ave, 

By Joseph Belaząt&i, Į$T 

(The Čourant—Hartford, Conn, J 

Now that Russian Armies are 
once again streaming across the 
Baltic States and Lithuania Is fre
quently mentioned aš in their path, 
it is more than ever essential that 
American^ should know something 
of the actual facts about Lithuania. 
Most people, having only a vague 
notion that Lithuania is a small 
country somewhere betweeit Russia 
and Germany, and having heArd of 
it. as a strip of territory taken awiy 
from Russia after the First World 
War, imaprine that it should be re
turned to Russia, • as its "rightful 
owner", after this war. 

Although under foreign occupa
tion since- 1940, Lithuania is still 
recognized as an independent gov
ernment by the United States, and 
the Lithuanian Legation in Wash
ington is: still functioning. Despite 
this stand of the United States, So
viet Russia has laid claim to Lithu
ania as an integral part of the U. 
S. S. R. Under the Russian 1940 
occupation, forced "elections" were 
held," and on the outcome Russia 
staked her claim. So it is obvious 
that the problem of Lithuanian in
dependence ' , unless that nation is 
"sold out" and betrayed by the 
United Nations, far from being re
solved by Russia's arbitrary action, 
will be one of the main issues to 
be decide# by any' fast peace settle
ment. 

Lithuania, with an area of rough
ly 51,775 square miles and a popu
lation of about 4,000,000, its an
cient capital the city of Vilnius, 
first declared her independence on 
February '16, 1918. On July 12, 1920, 
Soviet Russia signed a treaty rec
ognizing Lithuania's independence 
and renou'ricing all claims to her 
territory: J • . 
* Poland, ddsFfegartfing t&e estab

lished bbrrtėi's of Lithuania, staked 
hfer O1*RN clairhs on the historic Vil
nius territory. The League of Na
tions having intervened to prevent 
au armed1 conflict, on October 7, 
1920, PoMnd likewise signed a 
treaty at Suvalkai, renouncing the 
City of Vilnius. In direct contra
vention of that treaty, only two 
days later,-'A Polish force comman
ded by General Zeligowski stormed 
the city, once more seizing Vilnius 
for Poland. Although the League 
of Nations and the rest of the 
world denounced this military coup, 
Poland retained the city. Protest
ing this criminal act, Lithuania 
severed reflations with Poland. 

On JanUary 19, 1923, the citizens 
of Memel (Klaipeda territory), as
sembling in the city of Silute, de
clared thefr adherence to Lithua
nia, antj in 1924 this status was of
ficially recognized by the League 
of Nations. Lithuania, thus ac
quiring a fine deep-harbor seaport 
at Memel (Klaipeda), although she 
could not consider her boundary 
problems settled, was contend to 
let them rest while she bent all her 
energies to reconstruction of her 
war-torn lands. M 

In the post-1918 years Lithuania 
had no other source of livelihood 
but agriculture. Her people, cooper
ating wholeheartedly in an inten
sive national farming program, 
earn Lithuania the title: "Granary 
of the Baltic". Twenty-two years 
of agricultural achievement were 
destroyed when, in 1940, Russia 
occupied Lithuania. Though Russia 
declared her troops were there to 
protect Lithuanians from Nazi Ger
many, the so-called "elections" rig
ged by the Soviet had the same 
mysterious effect as Hitler's Nazi 
plebiscites: according to Moscow, 
Lithuania "unanimously" was in 
favor of being incorporated into 
the Soviet Union. This is indeed 
strange in view of Lithuania's in
comparably higher standard of liv
ing than that to be found in the 
U. S. S. R. at that time. 

Notwithstanding Lithuania's be
ing cleansed of the voracious Nazis 
by the advancing Soviet Armies, 
Lithuanians themselves, and Lithu
anian-Americans, too, can never 
recognize Russia's claims to their 
country. Unable to put up any 
large-scale armed resistance, Lith
uanians can none the less still aid 
in guerrilla fighting, sabotaging 
and hindering the Nazi legions. 
Since they can thus help to speed 
the day of Germany's unconditional 
surrender, Lithuanians still feel 
they have a right to pin their 
hopes on the Atlantic Charter prin
ciples. They count on the support 
of all freedom-loving PTOGLĘŠ in 

•JYAŽŽUŠĮ lik 

oncė again attaining their own free
dom. These are dark days, but we 
may still hope and pray for the 
restoration of the free and indepen
dent, democratic Republic of Lith
uania. R 

"CITIZENS WITH 
RESERVATIONS" S a V'T;. -•> • • 

""-LIT ANTHONY DAINUS 

(The Detroit Nėws, Aug. 19) 
To the Editor: Your recent edi

torial, 'Citizens With Reservations', 
has all the earmarks of the totali
tarianism of both Mein Kampf and 
The War and the Working Class in 
its attempt to muzzle one of Amer
ica's most cherished rights, free
dom of speech. 

You resented the fact that our 
naturalized citizen does not see eye 
to ' eye with your Philip Adler on 
international questions; meaning, 
of course, the Soviet plan to de
stroy or dominate neighboring re
publics, and you concoct an edi
torial threat, "it is high time that 
something be said about him (the 
naturalized citizen) pyblicly by 
someone whose word has weight". 

In the first place, your assump
tion is based on the false premise 
of "naturalized citizen". You cer
tainly have not conducted a survey 
as to the citizen status of these 
champions of small nations, while 
on the contrary this writer can per
sonally vouch for the native citizen
ship of many of. these Americans. 

In the second place, your thesis 
must be verv embarrassing to the 
same Mr. Adler, for in hi,S case it 
nroves A boomerang since he is a 
Russian-born naturalized citizen. To 
quote you, "if the new citizen's 

preoccupations lie outside our life 
and national interests ... he is one 
of U? under false pretenses", which 
fits the gentleman to a tee since 
he with a monotonous invariability 
constantly defends the Soviet poli-

K  A I M  Y N I Š K O S  
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 Ę. 79th Street 
DEGTINfi ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

817 EAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINĖ — ALUS 

UŽKANDŽIAI 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis9 

"Arielkčlė šiltesnė'* 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

5)34 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 29u 

Kazys Stonis, Savininkas. 
W1CKLIFFE, OHIO 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Aye. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
1 ^ 

PFC. WAV N EL N A S SI, 
FORMER JOCKEy, WAS PROBABLY THE 

SMALLEST 50LD!£R IM TH£ LOS 
NEGRO S |NVA9!GM-//£ WEIGHED 
OtiLi 98 POUNDS WHErtHE WEMT 
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Myne BROUGHT 
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CAM MAKE SURE HE'LL 
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THE WM/riG COLORS 

AGAIN 
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cy, which as any child will tell you, 
is usually opposed to American 
democracy. "What's sauce for the 
goose is sauce for the pander". If 
your naturalized citizen Alder is at 
liberty to delve into Old World 
politics, so are native-born citizens. 

However, Mr. Adler should be 
commended for his renewed criti
cism of my recent letter, for in it 
he abandoned the "unanimous pleb
iscite" as Russia's claim to Lithu
ania, but instead unfortunately ap
peals to "The Statesman's Year
book", 

In view of the puny reasons he 
had submitted and in view of the 
fact that Mr. Adler is a student of 
Russian affairs, I would like to ask 
this parting1 question: What is the 
Soviet's main claim to Lithuania 
or why does it plan to seize her? 

ST. CLAIR SAt.ES 
and SERVICE 

GAS and OIL Motor Work 
Brakes Body & Fender Painting 

SAM, KATZ, Proprietor 

6623 St. Clair Avenue 
Cleveland 3, Ohio 

Business EN 9561 lies. YE 5016 

AKINIAI 
gnlima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 
Atliekame taisvmo darbą 

.... NAMŲ ir AUTO RADIO 
Išnuomojame Gersiakalbius 
Radio taisvmas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 
8839 Euclid Avenue 

SW. 1431 (37) GL. 2584 

'Senų Namų Daktaras9 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS TLFT. 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Plymouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 6290 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenii 

Uaipgi Popieriuojam ir T-
Maliavojam Namus. 

lmos klesos darbas. (36) 
8903 WADE PARK AVE. 

Jwsu MONCRIEF Pardavėjas 
Suteiks PILNĄ šildymo Patarnavimo 

TAISYMĄ DABAR! 
NELAUKIT iki ŽIEMOS 

The Henry Furnace Co. Medina, 0. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

VIETOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
Paranki vieta Lietuviams. Užkviečiame visus. 

Kamnas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

Visos Kiek Tiktai Turime 
VYRŲ IR VAIKINŲ ŠIAUDINIS 

Skrybėlės už 1/3 
Buvo 1.95 iki 4.95 Visokių pavidalų ir stilių 

Vyrų Šport Marškiniai 
Skirtingų vienodų | 
spalvų. 1 *0# 

Trumpom rankovėms 

riški Skalbiami 
Kaklaraiščiai 

Geros, 4 nesigarankščiuoja. CC« 
Tvirto darbo, bryžiuotos 
ir languotos. 2 už $1.00. 

Vyrų Slack Kelnės * 
Skirtingų ir  vienodų 
spalvų. MM 7D 

Pilnai iškirptos, gero darbo. 

Vaikų Blue Denim 
Overall Kelnes 

Tvirtos vaikams dėvėti J |"Q 
Mieros 6 ,iki 12 metų. 

DYKAI GUIS®** STAMPS su kožnu pirkiniu, FT VIS A I 
Cia galit iškeisti savo Stamp Books. " ' IV/VI 

THE KRAMER & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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