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KARAS su Vokietija gali 
bent kurią dieną pasibaigti ir 
ras Amerikos Lietuvius nepa
siruošusius savo istorinę par
eigą tėvų žemei tinkamai at 
likti. Lietuvos Lietuviams bur 
na ir po karo bus užčiaupta sa- j 

vo tikrą valią pasakyti. Ta va- i 
lia bus bandoma klastuoti. j 

Vienintelė Lietuvos laisvės | 
užtarytoja yra Amerika. Bet i 
Amerikos Lietuviai neturi ap
galvoję plano kurį galėtų Ame
rikai siūlyti Lietuvos klausi
mu. Stojama už nepriklauso
mos JLietuvos atsteigimą. Bet 
kas valdys Lietuvą iki žmonės 
valdžią išsirinks? 

• ' \ 
KAI kurie laikraŠ&Ai kalba 

apie tarptautinę komisiją iš 
Amerikonų, Anglų ir Rusų. Bu
vęs Amerikos Valstybės Sek
retorius Welles siūlo leisti Pa
baltijo valstybių gyventojams 
plebiscitu pasisakyti del savo 
ateities. Ar tas Amerikos Lie
tuviams priimtina? Ar tas 
priimtina išviso Lietuviu tau
tai, kuri jau buvo apsispren-
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Amerikos Kariuomene'jau Įsiveržė Vokietijon 
Paėmė320,000nelaisvių Jie Išmušė Japonus iš Guam Salos Pacifike 

STALINO PLANĄ 
VYKDO 

Stalino bernąs Gedvilas 
jau apšauktas "tarybų Lie
tuvos" "premjeru", ir kai
po tokis paskelbė jog bol
ševikai bandysią sustiprin
ti ryšius su milijonu Lietu
vių Amerikoje. Tai tuščios 
pastangos, nes su bolševi
kais Amerikos Lietuviai jo
kio bendro neturės, ir ry-

dus ir buvo nepriklausoma su- j šiu nebus. 
Vereninš valstybė? 

Kokia konstitucija Lietuvos 
žmonės valdžią rinkti| jei bu
tų duota proga? 

ITų ir panašių gilių klausimų 
milsų spauda nesvarsto. * 

Geriausia butų pareikalauti 
atsteigimo Merkio koalicinio 
kabineto (kiek ministrų dar 
gyvų Rusijoje), šis kabinetas 
Lietuvą tinkamiausia atvestų 
v§i nepriklausomybės kelian. 

- KITAS kelias; -ĮfttJgelsti 
Lietuvos požemiui, kuris Įvyk- fr tikės, 
de tautinę vienybę ir kovojo 
prieš nazius, laisvai išeiti vie
šumon, kaip daro Prancūzijos 
ir Belgijos požemiai, ir suda
ryti laikiną valdžią. Laisvės 
kovotojai tegul laisvę kuria! 

M. Gedvilo 'paskyrimas* 
"premjeru" yra tai parody
mas kad Maskva vykdo 
Stalino skelbtas "sovietų 
respublikų teises". Lietu
va, tuo budu norima pa
saulis apgauti, buk imasi 
veikti savistoviai ir rūpi
nasi savo šalies reikalais. 

Kaip toli užsilikę barba
riškame protavime Stalinas 
ir jo patarėjai Kremliuje: 
mano jie mulkių komediją 
vaidini ir. pąsaufe tiurės 

1ŠTIKRO, KAIP IL
GAI KARIAUS 

AMERIKOS Lietuviai priva
lo visais budais jieškoti lais-
vaus susisiekimo kelių su Lie
tuva. Mums reikia laisvų ke-
liij pątirti Lietuvos žmonių no
rus, nes tik tada galėsime rea
liai jiems padėti juos kūnyti. 
Reikia laisvų kelių pašalpos 
perdavimui. 

Mes nežinome koks trijų 
okupacijų ir karo kankintas 
Lietuvos veidas. Butų kaip 
tai nesąmoninga ir tragingš 
jei demokratijų talkininkė "de
mokratinė" Rusija rodytų to
kią pat kelių varžymo krypti 
kokią varė Hitleris. 

Laisvų susisiekimo keliu BU 
Lietuva! Pyrago gerumas pa
žystamas ji valgant. Kol lais
vų kelių Lietuvon nebus tol vi
są propagandą apie Lietuvos 
"apsisprendimą" buti laimin
ga Sovietų Sąjungoje margis1 

ant uodegos neš..'., 
• 

LENKAI dar nežino kaip 
pavyks su Rusais susitarti. Su
tikdamas rubežius palikti iki 
po karo, Mikolajezyk, sakoma, 
griežtai stoja ne už Stalino 
staiga "pamylėtą" Lenkų 1921 
metų konstituciją, bet už Pil
sudskio 1935 metų konstituci
ją. Tuo budu, sakoma, busią 
išlaikytas Londone esančios 
Lenkų vyriausybės in exile le-
šališkumas. 

Stalino globojamas Lenkų 
"patriotų" komitetas siūlo iš 
Londoniškių priimti tris žmo
nes, bet Londoniškiai stoja tik 
už sukurimą naujos vyriausy
bes išlaisvintoje Varšavoje, 
kur butų po penkis atstovus 
visų didesniųjų partijų, įskai
tant ir Stalino "patriotų" ko
miteto, nors šie gal neturi tiek 
atramos visuomenėje kiek, ki
tos Lenkų partijos. 

Iš Londono pranešama 
kad Vokiečių apskaičiavi
mais karas tegalės tęstis 
dar tik 8 savaites. 

Washingtone nekurie da
ro spėjimus jog su Vokie
čiais gali prisieiti kariauti 
dar visą 1945 metų žiemą. 

Geriausia bus jeigu kiek
vienas sau spėsim kiek il
gai dar karas tęsis, nes ir 
tų kurie skaito save eks
pertais spėjimas yra toks 
geras kaip ir kitų. 

MAINE valstijoje nomi
nacijų balsavimuose gau
sią daugumą balsų gavo 
Republikonų kandidatai j 
gubernotorius ir j kongre
są. Amerikos politikai sa
ko: "Kaip balsuoja Maine 
valstija taip rinkimai nu
svyra visoje šalyje". Pa
žiūrėsim. ; 

Rugs. 14 pranešimais iš 
Prancūzijos karo fronto, 
Amerikos jiegos sutikda-
mos nuostabiai menką pa
sipriešinimą Įsiveržė j Vo
kietijos paruhežio miesto 
Aachen priemiesti ir tęsia 
savo užkariavimo darbą. 
Tas miestas stovi svarbio
je dalyje tos taip vadina
mos "Siegfried Linijos", 
kur Vokiečiai sakė laikysis 
prieš šluojančius Alijantus 
iš vakarų, gynimui savo 
žemių nuo Alijantų okupa
vimo. 

Amerikiečiai tuo budu 
perlaužė nazių išgarsintą 
vakarų sieną bent trijose 
kitose vietose 90 mylių il
gio fronte. Paėmė paru-
bežio kaimą Rotgen, i pie
tus nuo Aachen, ir prisiar
tina jau per 325 mylias nuo 
Berlino. 

Tikima kad Vokiečiai pa
sitrauks atgal iki upės Rei
no, 40 myliu i rvtus, ir ten 
stengsis priešintis. - - ' 

Nuo Įžengimo Prancūzių 
jon Amerikiečiai ikšiol pa
ėmė 320,000 Vokiečių nelai
svėn. žymus skaičius taip
gi išmušta. 

Rugs.* 13 apie 6.000 Ali
jantų lėktuvų, didžiausias 
bendras atakas istorijoje, 
bombardavo Vokietija tarp 
Siegfried Linijos ir Berli
no, numetant 10,000 tonų 
bombų. Tame žvgyje nu
mušta 53 Vokiečiu lėktu
vai. t Amerika neteko 27 
bomberių ir 9 mažų paly
dovų lėktuvų. 

ITALIJOJE, Alijantų ar
mijos palengva žygiuoja j 
šiaurę. 

Praneša jog naziai ap
leidžia šiaurine Italiją ir 
traukiasi i Vokietiją. 

NUSKANDINTA 89 
JAPONU LAIVA! 

Filipinų Salos Smal
kiai Atakuojamos 

Amerikos orc» jfegos vėl 
atakavo Filipinų salas, .ku
rias Japonai karo pradžio
je iš Amerikos atėmė. Už
puolime suplaišinta 89 Ja
ponų didesni ir maži laivai 
uoste, sunaikinta apie 200 
lėktuvų. Tai pradžia di
delio vajaus Filipinų salas 
išlaisvinti. • : • 

Taipgi atakuota Palau ir 
kitos salos, arčiau pačios 
Japonijos, įrodant Ameri
kos karo pajiegų užsimoji
mą jas užimti. 

Didieji B-29 lėktuvai ata
kavo Japonų laikomus mie
stus Mandžurijoje. 

A u k1 i < i Amerikos karo vadai Pacifike, parodoma išli
pę Guam saloje, kurią atėmė iš Japonų. Tą salą japonai pir
miausia iš Amerikiečių užgrobė, po Pearl Har'oor atakavimo. 
Atsisukęs žiuri Admirolas Nimitz, karo laivyno vadas. 

ROOSEVELT VĖL 
SU CHURCHILL'U 

TARYBOSE 

ŽIASI Į ČEKIJĄ 
BOLŠEVIKAI VLR-

Raudonoji armija artina
si prie Čekijos sienos ir be 
abejo įsiverš į tą šalį, prie
danga sutarties, žadėdama 
ją "apginti" nuo Vokiečių, 
o paskui gali buti tas kas 
padaryta su Rumanija. 

Šiaurės Lenkijoje bolše
vikai užėmė Lomžą ir pri
siartino vėl arčiau Vokie
tijos sienos. 

Prasidėjo Rusų judėji
mas prieš Vokiečius Lietu
voje, Šešupės paupiu, kur 
Rusai pasiruošę puolimui Į 
Rytų Prūsiją. Kaip kur 
raudonieji žvalgai buvo in-
ėję į Vokiečių pusę, bet po 
susišaudymų gryžo atgal. 

Bolševikai taipgi veržia
si Bulgarijon ir Graikijon. 

VOKIEČIAMS NAU
JAS PASIDAVIMO 

PARAGINIMAS 

Iš Londono skelbia jog 
Roosevelto- Churchillo kon
ferencija paskelbs Vokie
čiams naują besąlyginį pa-

D A R B A I  
IR DAKBJMNKV ŽINIOS 

Washington. — James F. 
Byrnes, Karo Mobilizacijos 
direktorius, praneša apie 
paruoštus ir gerai jau ap
dirbtus planus įvesti 5 die
nų, -10 valandų darbo sa
vaitę visoje šalyje kaip tik 
karas su Vokietija baigsis. 
Bus palengvinta ir daug 
dabartinių ekonomiškų su
varžymų su Vokiečių nu
galėjimu. ' 

Kartu, sako, pakils dau
g e l i o  c i v i l i n i ų  r e i  k m e n ų  
kainos. 

Prez. Roosevelt vėl susi
tiko Quebeke, Kanadoj, ap
tarimui svarbių karo klau
simų. Pats svarbiausias sa
koma yra tai sutarimas už
baigti nukariavimą Japoni
jos, nesJVolri^jarJau teį-jkaį nesugriautą. iįsavo gloibą, nieko nepąda-
giama. > I Hitlerio agentai iš savo f SfatJgumo pagerinimui. 

Japonija gali tikėtis dl- pusės skelbia savo žmonių 
džiausiu atakų lėktuvais, I dvasios sustiprinimui buk 

sidavimą, jeigu jie nori iš
laikyti savo šalį daar visiš-Į'kų nors užiminėjo kasyklas 

Cincinnati, Ohio. — An
gliakasių unijos preziden
tas John L. Lewis, UMWA 
dvimetiniame suvažiavime, 
savo kalboje tarp kitko pa
reiškė jog angliakasiai tu
rės apšaukti streiką kaip 
tik karas pasibaigs, iško
vojimui pagerinimų kasyk
lose saugumo įrengimų. 

Lewis priminė kad val
džia, bėgyje pastarų poros 
metų, laike mainerių strei-

Vokiečiai bijo kad Ali-
jantai gali daryti invaziją 
j Vokietiją per Baltijos ju- ... „ ». . , nu„aisti 
rą, pasinaudojant ivaziavi- ^Kl _vo 

v
ee^ ' 

RUMANIJA pasirašė su 
Maskva taikos sutartį, ku
rioje priversta pasižadėti 
kariauti su Rusais kartu 

panašiai kaip daroma su 
Vokietija, ir kiek ilgai Ja
ponai galės tą panešti pa
aiškės trumpu laiku. 

Stalinas taip pat buvo 
kviestas į šią konferenciją, 
bet jis atsakė šiurkščiai ir 
nedraugiškai, dabar esąs 
"labai užimtas karu pla
čiame fronte ir todėl .nėra 
galimybės pasitraukti nei 
trumpam laikui". Atsaky
me Stalinas nepridėjo jokio 
žodelio linkėjimui pasiseki
mo, ar nors kokį pasveiki
nimą. Tas jo atsakymas 
laikoma * tėškimu į. veidą 
Amerikos ir Britanijos di
diesiems vadams. 

Alijantai siūlys Vokietijai 
tam tikras sąlygas pavida
le Wilsono 14 punktu, ne
norėdami panešti baisių 
nuostolių kokie laukia tę
siant užpuolimą V okieti-
jos.... 

Kongreso komisija nuvy
ko į New Yorką patyrinėti 
CIO politiškos akcijos ko
miteto fondų. Tas komite
tas varo labai plačią akci
ją už Rooseveltą, reikia pa
tirti iš kur ima pinigus. 

Amerikos armijon vyrai 
vis dar bus imami po apie 
100,000 kas mėnesį, iki šių 
metų galo. 

Kaip greit Europoje ka
ras baigsis tūkstančiai ka
reivių bus grąžinami Ame
rikon kaip tik sąlygos leis. 

mu per Rusiją ir Suomiją. 
Bet bolševikai to nedaleis. 

Suėmė Tūkstantį 

Saipan saloje, Pacifike, 
kada ją Amerikiečiai už
ėmė šią vasarą, likę civili
niai Japonai, įbauginti kac1 

Amerikiečiai yra "baisus" 
žmonės, nusižudė apie 10,-
000 žmonių. Vyrai pjovė 
savo žmonom gerkles, mo
tinos subadė savo vaikus, 
ir visaip kitaip žudėsi. 

turės užmokėti 300 milijo
nų dolarių karo atlygini
mų Rusijai ir atiduoti So
vietams Besarabiją ir Bu
koviną kaip 1940 metais 
bolševikų buvo užgrobta. 

Taigi jau pirma Sovietų 
auka krito. Tas laukia ir 
Suomiją ir kitas, kurias 
patys bolševikai 1933-40 m. 
užpuolė ir turėtų joms at
lyginti nuostolius. 

De Gaulle pertvarkyda
mas Prancūzijos laikinos 
valdžios kabinetą prisiima 
daugiau kairiųjų, įsileista 
du komunistai ir keturi so
cialistai iš 22 valdžios na
rių. 

De Gaulle pąreikalavo 
lygios atstovybės Prancū
zijai tarvbose kur spren
džiama Europos likimas. 

Prieš Hitlerio gyvastį 
suokalbio dar 7 pripažinti 
kaltais nuteisti mirčiai. Ei
lė kitų pirmiau apkaltintų 
asmenų jau nužudyta. 

Rado Draugus 

Grand Rapids, Mich. — 
United Automobile Wor
kers (C.I.O. narys) pradė
jo čia savo metinę konven
ciją. Tarp kitų sumanymų 
vienas siūloma toks: viso
se industrijose unija ban
dys pasirašyti 30 valandų 
darbo savaitę, ir tą vyk
dys kaip tik karas baigsis. 

Graikijos partijų vadai 
labai susiskaldę ir tarp sa
vęs niekaip nesusitaria — 
sako, atgavę laisvę jie gal 
ims tarp savęs kariauti. Ir 
Graikijoje įgavo dkielę ita-
hką komunistai. 

Pasaulis dabar, laukia Stali
no žodžio. Jis parodys kas 
Maskvoje pučia: nuogas impe
rializmas ar noras su kaimy
nais (ir Amerika) sugyventi. 

Lieut. Clarence E. Coggins 
iš Poteau, Okla., savo iškalbu
mu paėmė tūkstantį Vokiečių 
nelaisvėn. Jis pats buvo pate
kęs jų nelaisvėn, bet tuoj pri
simetė Vokiečių vadams Įrody
ti kad Amerikiečiai juos yra 
apsupę ir tuoj paims, arba iš
žudys. ir Vokiečiai sutiko pa
siduoti. 

Pastaromis dienomis pa
skelbta apskaičiavimas kad 
iki šiol naudojamų automo
bilių kasdien po 4,000 ati
duodama į senos geležies 
laužus visoje šalvje. Šy-
met apie 1,500,000 jų bus 
nuimta nuo kelių ant vi
sados. 

Gen. Marshall, vyriausio 
štabo viršininkas Washing-
tone, sako po karo Ameri
ka turės tik mažą bet at
sakančią profesionalę ar
miją iš gerai išlavintų ka
rių/ Armijos užpakalyje 
stovės piliečių * rezervas ir 
reikalui bus gatavi pašau
kimui. Draftavimas vyrų 
militarinei tarnybai po ka
ro ner$a4a Kongrese pri
tarimo* 

Anglijoje miestai prade
da vėl uždegti gatvėse lem
pas. Štai pirmas miestas 
Manchester naktį Rugsėjo 
12 pirmą kartą po keturiu 
metų užžiebė lempas. Iš 
džiaugsmo žmohės gatvėse 
šoko, bučiavo lempų stul-
pus. 

Del dar tebesitęsiančių 
angliakasių streikų anglies 
nuostoliai pasiekė 600,000 
tonų. šymet buvo numa
tyta per visą metą iškasti 
626 milijonus tonų anglies, 
bet vargu tas kiekis bus 
pasiektas. To pasiekimui 
reikalinga kas savaitę pa
gaminti po 12,038,000 tonų 
anglies, bet pagaminama 
apie milijonu tonų mažiau. 

Nauji streikai kilo WTest 
Virginia minkštos anglites 
kasyklose, padidinant ne
dirbančių eiles iki 10,000. 

W. Va. streikai apėmė 
14 kasyklų. 

Rado 38 lavonus. Bel-
laire, Ohio. — Dasikasus į 
anglies kasyklą kur Liepos 
5 ištikusiame gaisre žuvo 
66 darbininkai, rasta 38 la
vonai 

• Clevelande. ištiko strei
kas Alcoa dirbtuvėje, 600 
darbininkų nustojo dirbę 
del nesusipratimo kilusio 
sąryšyje su keturių darbi
ninku klausimu. 

Meksikoj pereitos savai
tės pabaigoje Parral upės 
potviniuose žuvo apie 80 
žmonių. Potviniai kilo po 
smarkaus lietaus. 

Amerikos Generolas, Brad
ley (stovi) ir Britų Generolas 
Montgomery, Prancūzijoje ra
do sau ir porą naujagimių šu
nyčių, savo žygiuose prieš na-
zius, 

Iš Švedijos, Goteburgo, 
parvyksta trys laivai su iš
keistais Amerikos, Kana* 
dos ir Britanijos karo i* 
civiliniais nelaisviaia iš Vo* 
kietiios. 
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PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

P A S T A B O S  ' '  
^ KARO eiga Lietuvoj visiš-

jkąi nutilo. Dvi savaites praėjo 
be jokių Anglų spaudoj prane
šimų kas Lietuvos žemėje de
dasi; rodos kad butų tarp ka
riaujančių milžinų ant Lietu
vos parblokšto kuno padaryta 
paliaubos. To tačiau nėra ir 
negalima tikėtis kad Lietuvo
je mūšiai jau paliovė ir Lie
tuvos žmonėms taika atėjo. 
Keikia laukti pradedant žūt
būtinės kovos išnaujo. Trum
pa ateitis tą parodys. 

KITA mintis seka. Amerikos, 
Rusijos ir Anglijos atstovų ta
rimasis Dumbarton Oaks, Wa
sh i ngtone, sudarymui pasto
vios (?) taikos ir jos palaiky
mui po karo Europoje, kaip 
tenka neaiškias žinia skaityti 
apie Trijų Didžiųjų 

I R V A 

• : : V1-" ••"''I»-'•* 
e>A» -J'r ' '* ^ ~ f "J fc Z&7 *"? 
' Padėkit Amerikai Laimėti 

•..r v? 

Detroit, Mich*, Naujienos 
ri, fkuomet už/ tokį ^darbą £ Ru
sijoje gręsia -mirties* bausme ?" 
Ir tt. 
tį sTai * žingėidžiau » skaityti ne
gu pasaką. Vilnies ir Lais
vės redaktoriams patariu išti
sai išversti šį raštą į Lietuvių 
kalbą ir pateikti jį savo skai
tytojams. Ką sakote, Vidikas-
Vabalas į tai? 

KRAVCHENKO savo rašte 
pasisako ir tai kad jį seka en
kavedistai (NKVD) ir jo gy
vybei gręsia pavojus. Tačiau 
paragavus tikros žmonių lais
vės jis sako, "lai bus kas bus", 
bet laisvės neišsižadėsiu. 

Z. Jankauskas. 

CT. 

PITTSBURGH 

KELIONĖ | CLEVELAND^ 
' """N* 

Pasinaudodamas poros dienų 
"beveik švente, o dar vieną, nuo savęs 

susitarimą mažų tautų klausi- j pridėjęs ir patraukėm Cleve-
galėjo paveikti į Baltijosjlando linkui: aš, mano žmone-

' lė ir duktė Danutė. Išvykom 
šeštadienio rytą, Rugsėjo 2, 
tikslu atlankyti savo giminių 
Broneikų, kurie gyvena Euc-
ltd, Ohio. Jie turi du sunus ir 
abu kariuomenėje: jaunesnysis 
laivyne kur su Japonais kau
nasi, o vyresnysis buvo lakū
nas, antras leitenantas. Gruo-

POLITIKA IČfclčtASI Kareiviams Balotai 

mu 
Ir Lenkijos karo frontą. Taip 
galima tik mintyti, bet pasa
kyti kaip tikrai bus šiądien 
dar negalima. 

RUGSĖJO 8, sekmadi e n į, 
Lietuvių Muzikalėje salėjs at
sibuvo SLA 135 kp. susirinki-
3 įas, kuriame ir pastabų rašy-
tojui teko dalyvauti. Atlikus <jžio mėn. bombarduojant Vo 
kuopos paprastus reikalus ir 
išklausius SLA seimo rengimo 
komisijos nedabaigtą raportą, 
nutarta rengti pirmą visų šio 
miesto SLA kuopų išvažiavi
mą, sekmadienį, Rugs. 10, na
rio Jatužio vietoje, priemiesty
je. 

Fo visų kitų kuopos reikalų, 
Jonas Grinius Įnešė kad reika
linga ir Philadelphijos Lietu
viams pradėti rūpintis Lietu
vos žmonių reikalai^, ypač rin
kimu pinigiškų aukų ir dr&įm-
Šių per Bendrą Fohdą, kuris 
jau įsteigtas ir valdžios užgir-
tas. Susirinkimą*? tam pritarė 
ir nutarė organizuoti BALF 
skyrių. Darbo pradžiai parin
kta trys nariai: J. Grinius, W. 
E. Norkus ir Z. Jankauskas, 
šių pastabų rašytojas. šių 
asmenų pareiga bus sudaryti 
stiprų ir aktyv] BALP skyrių 
Philadelphijoje. 

TEKO paskaityti Cosmopo
litan žurnale įdomų straipsnį, 
"I Broke With Stalin's Rus
sia", parašytą Sovietų Pirkly-
bos Komisijos atstovo Victor 
A. Kravchenko, trijų rrtnesių 
laidose. Tai įdomi reve'i&cija 
kas dedasi "darbininkų roju
je". 

Tiesa, daug dalyku mes Tt,-
tysi žinome kurie sekėme pra
džią Rusijos revoliucijos ir to
liau įdomavomes tos šalies gy
venimu, bet rašytojas atiden
gia daug ir nežinomų. Para
gavęs Amerikos laisvės, tas 
Rusas pabaigoje savo rašto 
klausia: 

"Kodėl kapitalistinėj Ameri
koj visi darbininkai yra gerai 
pavalgę, gražiai apsirėdę, kuo
met mano tėvynėj, kur nėra 
kapitalizmo, po ilgų metų ir 
įtempto darbo, jie dar nusku
rę, prastai gyvena, nedavalgę? 

"Kodėl Amerikos kapitalis
tai nieko neslepia nuo Sovietų 
oficialių pasiuntinių savo ofi
suose, dirbtuvėse, kuomet įma
no tėvynėje yra prisakyta slė
pti viską nuo musų .pačių? 

"Kodėl darbininkų unijom 
Amerikoje turi laisvę reika
lauti didesnių algų už d^rbą, 
kuomet pas mus darbininkų 
algos valdžios yra nustatytos? 

"Kodėl Amerikos darbinin
kai gali streikuoti ir už tai 
nėra šaudomi nei kalinami, 
kuomet mano 'p ašte butų pa
sielgta kitaip? 

"Kodėl Ameriko darbinin
kas pavėlavęs 20 mimi •> dar
ban nėra kalinamas ar ] river
stinai turi atlikti darbą kaip 
kad Rusijoj? 

"Kodėl bent Amerikos pilie
tis gali nusipirkti spaustuvę ir 
reikšti savo mintis kaip jis no-. 

kietiją buvo paskelbta dingęs 
Le žinios, bet dabar po 7 mė
nesių gavo nuo jo laiškutį kad 
jis gyvas, tik Vokietijoje ne
laisvėn patekęs. Taigi tėvams 
ir visiems jų draugams didelis 
džiaugsmas kad jis. atsirado 
gyvas. 

Sekmadienį pcf pietų, kartu 
su Broneika nuvažiavom Į Lie
tuvių Darželį atlankyti Lietu
vos didvyrius Dr. Basanavičių 
ir D. Kudirką. Jie sau stovi, 
rodos giliai susimąstę apie Lie
tuvos likimą. 

Lietuvių Darželis' švariai už
laikomas ir tvarkus; apačioje 
prie Gedimino Stulpų žydi gė
lės, net malonu pažiūrėti. Ra
dom ten vieną Lietuvių šeimą 
besėdint, paklausėm iš kur, sa
ko Ruzgiai iš Clevelando. 

Prie Birutos fontano nors 
vanduo ir neveikia bet graži 
viet.utė; radom kitatautes mer
ginas fotografuojantis. 

Pasukom ir prie Dirvos re
dakcijos, bet sekmadienį užda
ryta tai nieko ir neradom. An
troje pusėje gatvės. Lietuvių 
salėje, bingo lošė kitataučiai. 

Nuėjom i Lietuvių Klubą, 
žmonių pilna, bet pažystamų 
nesuradom. Pasikalbėjom su 

iečia į Pikniką 
American Friends of Lithu

ania rengia pikniką sekmadie
nį, Rugsėjo 17, Lietuvių Parke, 
už Lake wood. Dienos progra-
me dalyvaus Dirvos redakto
rius K. S. Karpius, kalbės Ju
lius Smetona, dainuos Stulgin
skių sesutės su broliuku Ed
vardu, taipgi dainuos , žymus 
tenoras Alex Vasiliauskas; šo
kiams gros Victor Zembruskis 
orkestras. Pikniko pelnas ski
riamas įrengimui kambario St. 
Mary's Ligoninėje, atminčiai 
žuvusių Lietuvių kareivių šia
me kare. Taipgi bus užrašų 
knyga, kurie dalyvaus piknike 
ir kokiu nors budu prisidės 
prie sukėlimo lėšų to kambario 
įrengimui visų vardai bus [ra
šyti šioje knygoje. 

Vaikinai ir merginos kurie 
esat Dėdės Samo tarnyboje, 
kviečiami dalyvauti piknike 
kaip svečiai. , } 

Komisija kviečia visuomenę 
dalyvauti ir paremti šį labda
ringą ir svarbų tikslą. 

CONN. LIETUVIŲ PIKNI
KAS PAVYKO. Rugsėjo 3 d. 
įvyko Conn L. T. Skyrių pik
nikas New Haven, Conn. Atsi
lankė apie 500 tų Lietuvių ku
rie rūpinasi rėmimu Lietuvos 
reikalų. Dienotvarkę vedė M. 
Vokietaitis, pradedant su Ame
rikos Himnu. Kalbėjo Kun. E. 
Gradeckis, Prof. K. Pakštas,-p. 
Devenienė,. Dr. P. Vileišis, Pi*. 
M. J. Colnsy. 

Programo vedėjas sveikino 
S. Bujaunauską iš Ansonia, J. 
Leonaitį ir P. Labanauską iš 
Hartford, p-lę J. Jenušionytę 
iš New Britain, Jacob Trečio
ką iš Waterbury ir kitus už jų 
uolią darbuątę j#iQ , piJjįjįUfo su
rengime. T i 

Buvo ir dainų, ką. išpildė ap
linkinių parapijų chorai. Pro
gramas baigta su$į£dant Lie
tuvos 'Himną. 

Lai šis Conn. L. T. skyrių 
parengimas buna paVyždis ki
tų kolonijų Lietuviams,' bend
rame veikime už Lietuvos lai
svę ir nepriklausomybę. 

Dr. M. J. Colney. 

Politika, kaip ir lietų lai
kai, keičiasi. Kaip nesenai 
kew Yorko Gubernatorius De
wey savo kalboje , kuri buvo 
atspausdinta beveik visuose 
didesniuose laikraščiuose, už
tarė mažas Pabaltijo tautas, 
tikrindamas joms laisvę, bet 
nei mėnesiui nepraėjus jis jau 
skiria Pabalti jos tautas ko
munizmo 'karaliui". | : 

Būdami vieni iš.ftjį mažų 
tautų matėme reikalo padėko
ti Gub. Dewey už jo užtarimą 
ir jau buvom pasiruošę, bet 
štai nemaloni žinia pasiekė ir 
mes su padėka susilaikėm. 

Keista kad politikieriai taip 
dažnai keičia savo mintis, daž
niau negu keturi metų laikai. 

MIRIMAI W 

DZIMDZI-DRIMDZI 
Gavome žinių kad Dzimdzi-

Drimdzi susitarė mirtėti 20 j 
> 

nietų savo į Ameriką atvyki-1 
mo sukaktuves. Ta proga jie 

S MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS! LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 
i -T y.. T-£!•»*£. v, • 

• . ).ff I! II. I HIIIIJĮHĮ • . 

Šis vaizdas paroti o Amerikos 
, T , .. V- 7 Uavimo balotus, iš Hawaii sa-aplankys vieną-kitą Lietuvių karjug užjuryjį prii„,ant bal-

Kareiviai balsuos kiek anks-
lų atgabentus į Saipan salą. 

SIŲSKIT KAREIVIŲ 
KALĖDINES DO
VANAS DABAR 

Jeigu norit kad jusų sunus 
• ar vyras ar brolis gautų Kalė-

klubo gaspadorium Bill £>reen> j d0ms dovaną kokią jųs norit 
kurio Lietuviška pavarde Gu- jam nusiųsti, tai siųskit savo 
revičius. ^ dovanas dabar, kaip praneša 

Taip pasisvečiavę Clevelan- Qffjce 0f \yar Information. 
<ie, pas sąvo gerus draugus, J išsiųsti reikia būtinai tarp 
pirmadienį po pietų vėl pa- į Rugs§j0 15 įr Spalių 15 dienų, 
traukėm atgal į Pittsburghą. qajgj ruoškit savo siuntinius 
Pirmos dvi dienos buvo gra- j c|aiJar įšsiuskit. 
žios. tik pirmadienį po pietų ^ Krautuvėse galit gauti pir-
pradėjo lyt ir lijo kol tik Ohio, ̂  specialias dėžutes tų siun-
... 1... 1 kai įvažia-: sucjgjimui. valstijoj buvom; 
vom J Pennsylvania ir lietus 
baigėsi. Juozas Virbickas. 

Svarbu tvir
tai. saugiai suvynioti, gerai 
surišti tvirtais šniūrais, ir aiš
kiai užrašyti adreaą. ; 

PLANUOJA DARBUS 
Pittsburgho miesto valdyba 

apskaičiuoja kad karui pasi
baigus miesto sutvarkymui ir 
atnaujinimui reikalinga bus 
pravesti didelis darbų progra
mas, kuris apims 36 milijonų 
dolarių sumą. Tai bus nuobė-
gų (sewers) atstatymas, van
dens linijų pravedimas, gatvių 
grindimas, laiptų statymas Ir 
atnaujinimas, ir tt. 

Allegheny apskrities valdy
ba taip pat turės atlikti tam 
tikrus reikalingus darbus, ku
rie sudėjus su miesto projek
tais bendrai apims 88 milijo
nų dolarių sumą. 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesiniu žurnalas, 28 puslapių, 
\ fcveiksluofas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuviu Naujienos 
832 M. 6th Si. Philadelphia 6, Pa. 
«i • » "'i 

• GELEŽINKELIS 400 my
lių ilgio karštame vasaros ore 
prasiilgina 338 yardus. 

koloniją, tarp jų Detroitą. 
Detroitu paskirta atsilanky

mo dieną per Thanksgiving, 
kuri išpuola lapkričio 30. 

Rugsėjo 6 d., LVS skyriaus 
komisija rengimui Dzimdzių 
priėmimo, A. Kvederas, J. Am
brose, M. Rinkunas ir Marė 
Sims turėjo susirinkimą ir ga
lutinai nutarė rengti Dzimdzių 
vakarą ir jau paėmė Lietuvių 
salf. 
' " * i 

25 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

• Leonas ir Ona Lanšauskai 
šymet mini 25 metų vedybų 
sukaktį. Ta proga jų draugai 
veikėjai Motuzai Rugsėjo 9 d. 
surengė Lanšauskams vakarie
nę. Dalyvavo jų giminės ir 
artimieji. *. 
' Lanšauslttf " vienintelis sunus, 
taip pat Leonas; jau antri me
tai randasi karo tarnyboje, 
medicinos korpuse, Anglijoje. 

VIEŠĖJO 
Stephania Douvan-čiurliony-

tė savaitę laiko viešėjo pas sa
vo brolį; Tamą Čiurlionį, Cle-
velande. Jos, sesutė, Nastutė, 
dar pasiliko Clevelande. 

GRYŽO Iš ITALIJOS 
Cvril Adams-Adomaitis, ka

riško lėktuvo šaudytojas, su
nus Marie ir Louis Adams, 
^014 American Ave., gryžo iš 
/Italijos. Cyril skrido 51 kar-

į priešų žemių bombardavi
mus. Jis buvo net Rusijoj ir 
Rumanijoj. Apdovanotas gar
bės ženklais ir medaliais. Jam 
teko but i ir dideliame pavoju
je, kur daug jo draugų žuvo, 
bet jis pats išliko sveikas. 

Pora savaičių atgal Marie 
Adams pradžiugus pasigyrė 
gavus laišką kad gryžta jos 
sunus iš Italijos. Bet praėjo 1 

savaitė įr antra, o sunus ne-
parvyksta ir žinių nėra. Ne
kantriai tėvai laukia, susirūpi
nę ar kas blogo nebus nenuti
kę. Kaip sunku motinai lauk
ti su n aus kuria turėjo gryžti 
iš karo lauko.... 

Bet štai vieną dieną jų taip 
lauktas sūnelis įžengia į jų il
gesio pilnus namus, sveikas ir 

čiau ir jų balsai bus pargaben
ti oru į Ameriką suskaitymui 

linksmas. Kokia laimė! Išny
ko abejonės, dingo liūdesys, 
prasidėjo jų namuose džiaugs
mas. Cyril namie, jis viešės 
pas tėvelius apie mėnesį laiko. 

SUSIRINKIMAI 
Rugsėjo 17 d., nuo 2 vai. po 

pietų, Dr. Sims namuose įvyks 
LVS 6-to skyriaus susirinki
mas. Labai svarbu, malonėki
te visi nariai ir kurie norite 
prisirašyti, dalyvauti. 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Lietuvių skyriaus pirmi
ninkė V. Motuzienė pranešė 
kad šį mėnesį įvyks susirinki
mas kaip paprastai paskutinį 
ketvirtadienį, Rugsėjo 28, Mil-
tono salėje, 2380 24th St., nuo 
8 vai. vakare. Moterys pagal
vokite, ir savo sumanymus pa-
tiekit susirinkime. Rcp. 

Detroite ir Wayne apskrity
je War Chest fondui aukas 
rinks apie 20,000 laisvanorių. 

Buvo parvažiavęs apsilanky
ti pas tėvus Kazio ir Onos 
Vilkų sunus, Dr. Stanley Vil
kas su žmona, tarnaujantis ka
riuomenėje Texas valstijoje. 
Tėvai jam surengė atsisveiki
nimo pokilį. Dr. Stanley Vil
kas su Amerikos kariuomene 
išvažiuoja į užjurį. 

Darbšti poni Ona Vilkienė 
nepamiršus ir Lietuvos rūte
lių darželio: prie savo gražių 
namų užlaiko gražų gėlių dar
želį su rūtomis. Man atsilan
kius poni Vilkienė nusipirko 
"Timeless Lithuania". V. M. 

BOGUŠAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugpj. 12, Chicago j e. 
(Raseinių ap., Viduklės p.) 

GURINĄS Kazys, pusamžis, 
mirė Rugpj. 12, Chicagoje. 
(Telšių ap. Gadunavo p. Uz 
markės k.) 

GENDVILAS Juozas; 57 metų, 
mirė Rugpj. 19, Chicagoje. 
(Telšių aps., Alsėdžių par.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

ARENTA Jurgis, 67 m., mirė 
Rugp. m., Worcester, Mass. 
(Punsko par.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. ' % 

BAGDONIENĖ (vardas nepa* 
žymėta) mirė Rugp. IjS d., 
Lawrence, Mass. 

MANDRAVICKAS Edvinas, 
advokatas, 31 m., mirė Bal
timore, Md.^ Rugp. 11, kur 
buvo ir gimęs. 

ANIUNAS Rapolas, mirė Rug
pj učio m., Baltimore, Md. 

JUŠKEVIČIUS Vincas, mirf 
Rugp. m., Bridgeville, Pa.' 

PACKEVIČIENĖ Katrė, mirė 
Rugp. mėn., Bridgeville, Pa. 

RĖKUS Adomas, p u s a m žis, 
mirė Ru£pj. 14, Chicagoje. 
(Veisėjų p., Barsčių kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

BEGANSKAS Juozas, pusam
žis, mirė Rugp. 22, Chicago
je. (Utenos ap., Labanoro p. 
Palaka jų k.) Amerikoje iš
gyveno 36 m. 

ŠNAIDERIENĖ Ona, 28 metų, 
mirė Rugp. 22, Chicagoje. 
Gimus Minneapolis, Minn. 

JANKAUSKAS Jurgis, pusam
žis, mirė Rugp. 21, Chica-
goj. (Jurbarko par., Kalnė
nų k.) * 

PANAVAS Vincas, pusamžis, 
mirė Rugp. 21, Chicagoje. 
(Zarasų ap., Rimšės p. Me-
deišių k.) Amerikoj išgyve
no 33 metus. 

TJRiBA Juozas, seno amžiaus, 
mirė Rugpj. 20, Chicagoje. 
(Kėdainių ap., Grinkiškės p. 
Piplių k.) Amerikoj išgyve
no 56 metus. j 

PUIDOKIENĖ Barbora (Num-
gaudaitė), mirė Rugpj. 23, 
Chicagoj. (Telšių ap., Židi
kų p., Dilbikų k.) Amerikoj 
išgyveno 37 metus. 

MOCKEVIČIŪTĖ Marė, 84 m. 
mirė Rugpj. 15, Brooklyn, 
N. Y. \ 

SMILGEVIČIENĖ Ona (Ale-
liunaitė), pusamžė, mirė 1 
Rugs. ChicagojT (Telšių ap, 
Alsėdžių p., Avidų k.) Ame
rikoj išgyveno 31 metus . 

t 

BARAUSKAS A., mirė Rugp. 
5, Detroit, Mich. Palaidotas 
Hugp. 9. Buvo ilgametis 
Dirvos skaitytojas. Liko su
nus ir žmona, Marf. 

GUŽAUSKIENĖ Ona (Gražin-
akaitė) ,- pusamžė, mirė Rug-
pjučio' m., Chicagoj. (Tau
ragės ap., Šilalės p., Giede-
liškių k.) Amerikoj . Išgyve
no 37 metus. 

STRUMILA Pranas, 53 metų, 
mirė Rugpj učio 18, Maspeth, 
N. Y. 

KARVELYTĖ Aldonį 
mirė Rugfr į8, Ridgewood, 
N. Y. 

VE BE RIS Edvardas, mire p 
Rugp., Brooklyn, N. 

RAGICKAS Pranas, 58 metų, 
mirė Liepos 4, Waterbury, 
Conn, (šakių ap., Griškabū
džio k.) 

TAMULIONIS Juozas, 54 m., 
mirė Liepos 2, YouligStown, 
Ohio. (Seinų ap., Vileikų k.) 

ATMANAVIčIENĖ Marė, 54 
m., mirė Rugp. 2, Sebasto-

- pol, Pa. (Seiw| ap., Nemu
naičio k.) 

NORBUTAS Jonas, 50 metų, 
mirė Rugp. 25, Chicagoje. 

DAUBARAS Pranas, pusamžis, 
mirė Rugpj. 27, Chicagoje. 
(Krekenavos p., Genių km.) 
Amerikoj išgyveno 31 m. 

URBONIENĖ Elzbieta (Kali
nauskaitė), pusamžė, mirė 1 
ap., Kvietkų par., Roikienos 
k.) Amerikoje išgyveno 37 
metus. 

ČEPONIS Julius, 36 m., mirė 
Liepos m., Villa Devoto, Ar

gentinoj. (Rokiškio aps., Ka
ma j ų par.) 

VENSKAUSKAS Vincas, 70 
m., mirė Rugp. 20, Grand 
Rapids'!. Mich. 

NAlfŠĖftlENĖ 'ftatrir^ m., 
mirė Rugpj. 22; 'Grand fea-
pids, Mich. 

JURGILAS Adomas, 53 mėtų, 
mirė Liepos 16, Buenos Ai
res. Argentinoje. (Raseinių 
apsk.) 

MEWARK, N. J. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu-
tikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit viemi 
mmeri pamatymui. 

. M A R G U T I S  
$755 So. Western Affw 

Chicago, ID. 

PasioauęįokU u* proga per vasarą! 

1 $ 
duodamas už 

Sunaikinama Amerikiečių Stotis Kinijoje 

Vaizdas parodo Hengyang lėktuvu stotį, Kinijoje, ku
ria naudojosi Amerikos armijos 14-ta 15ktuvy eskadrilė. Ja
ponams užpuolus ją ir paimant, ji buvo padegta ir mažai kas 
liko joje naudingo. 

LIETUVOS PREZIDENTO 
LAIDOTUVIŲ FILMOS IR 

v PRAKALBOS 
LVS 3-čias skyrius rengia 

prakalbas ir rodymą Lietuvos 
Prezidento A. Smetons laido
tuvių filmų.' Tai pirmą kartą 
toks parengimas- musų koloni
joje. s 

Atvyksta į Newarka žymus 
svečiai, Lietuvos Prezidento 
sunus Julius Smetona, ir Dir
vos redaktorius, LVS Centro 
sekretorius, K. S. Karpius. Jie 
pasakys kalbas, ir bus parody
ta a. a. Lietuvos Prezidento A. 

1 Smetonos Amerikęje viešėji
mo filmos ir paskui jo nelai
mingos įKurlįes įr ląięĮątuvįjj 
filmos. " ' • " ~ 

Visfc&s tas atsibus Lietuvių 
j salėje. 180 New York avenue, 
; nuo 7 vai. vakare, ir į^nga vi
siems dykai. 

Kviečia Komisija. 

TAISO SVEIKATĄ* Veikė
jas V. Ambrazevičius išvažia
vo į Battle Creek Sanitariųoią, 
Michigan valstijoje, "pataisy
mui save sveikatos. 

$ 

Puiki, didelė K. S. JiĄRPIAUS Istorinė Apysaka 
• * " * * 

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais. 
Popieros viršeliais kaina $1.5j). .. Tvirtais viršeliais, $2.00. 

Atid.uoctama už $1.00 (Tvirtais viršeliais j .50) 

Si istorinė ąpysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas. Lietuvi® 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip Jie sugryžo j Lietuvą; Alpjid meilę, prietikius, iirtp 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

.•,-1*. J 
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Dabar Teikiama Lietuvai Pagalba iš Amerikos 
Butu Pavedama tik Paleckiui 

•k-

Vyrlausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas Skelbe Tęs 
Kovą ir su Bolševikais — ir Savo Kovos Nenu
trauks Pataikauti ir Nusilenkti tiems kurie Lietu
vą Pavergti Kėsinasi Visiems Laikams. Lietuvių 
Žudymas Tęsis. Nei Lenkai Tiesiog be Rusų šel
pimo Fondo Nepasiekia Savuosius ; Bolševikams 
Visi Jų Piliečiai Lygus. 

URAGVAJAUS LIETUVIAI PAREIŠKĖ IŠTI-
TIKIMYBĘ LIETUVOS ATSTOVUI 

PIETŲ AMERIKOJE 

Amerikos Lietuviams gavus 
tlisę su savo Bendru Lietuvos 
Šelpimo Fondu ineiti j Natio
nal -War Fund, ir besirūpinant 
kokiu budu Amerikos Lietuvių 
aukos galės Lietuvą pasiekti ir 
ar išviso pasieks, Čia galime 
patiekti žinių apie tai kaip pa
daryta su Lenkais, kurie taip 
pat susirupinę Lenkijos žmo
nių šelpimu. 

Nors Bendro Lietuvių šelpi
mo Fondo vadai užtyli ir sle
pia nuo visuomenės žinias ko
kias sąlygas bolševikų valdžia 
davė Lietuviams, ir nežiūrint 
nekuriu teisinimo fondo va
dovybės ir barimo musų už no
rėjimą- aiškiai žinoti ir visuo
menei pasakyti, turim pranešti 
kad Lietuvių fondo pašalpa te
galės eiti tik į Rusiją ir bus 
bolševikų Paleckio ir jo agen
tų žinioje, jeigu iki to Maskva 
<t»sileis. 

Chicago Sun, Sovietams pa
lankus laikraštis, Rugpjučio 22 
įdėjo sekantį pranešimą kaip 
Maskva sutiko priimti Ameri
kos Lenkų norimą teikti pa
šalpą Lenkijos žmonėms: 

Civiliniai dabar gali siųsti 
gftšalpas į Lenkiją per Sovie
tų Uniją, pasinaudojant lai
vais ir .sandėliu Russian War 
Relief, Inc., kaip paskelbia 
Morris Lewis, Chicagos srities 
tfts fstaigos direktorius. 

Russian Relief |staigos prie-
fĮKįonėmis naudotis leidimą davė 
Sovietų vyriausybė. Amerikos 
reikmenys j Lenkiją gali buti 
pervežamos nemokamai Rusų 
laivais [ U. S. S. R., persiun
timui Lenkijon ir išdalinimui 
ten priežiūroje ir sulyg nuro
dymų Lenkijos Tautinio Lais
vinimo Komiteto, Lewis paaiš
kino. 

Siuntiniai reikalinga pagy
nėti ir persiųsti į vietinį Rus
sian War Relief 80 E. 
Jackson blvd. 

šitas leidimas Lenkams sių
sti siuntinius į Lenkiją viską 
pasako. Pasako: 

1. Kad pašalpa į Lenkiją 
galima siųsti tik per Rusų ko
miteto ofisą Amerikoje: 

2. Kad reikia gauti, sutiki
mas Sovietų vyriausybės siun
tinius siųsti (nors skelbiama 
kad Russian War Relief yra 
grynai Amerikos piliečių . or
ganizacija); 

3. Kad visi siuntiniai turi 
eiti tik per Rusiją ir į Rusiją; 

4. Kad siuntiniai paskui pa
vedami Maskvoje sudarytam 
komunistiniam Lenkų Tauti
niam Komitetui (jis lygus Pa
leckio valdžiai Lietuvoje;}. • 

Viskas tas pritaikant prie 
Lietuvių pašalpos teikimo Lie
tuvai, atitinka tą patį: 

1. Pašalpa turės eit! per 
Russian War Relief ofisą; 

2. Kad siųsti, pirmiausia 
reikėjo gauti Maskvos valdžios 
sutikimas (su Maskvos sąlygo
mis) ; 

3. Viskai nuvežama tiktai į 
Rusiją (per Murmanską, Vla
divostoką ar kijįjį kuri tolimą 
Uostą); 

4. Išdalinimas — jeigu siun
tiniai pasiektų Lietuvą, kam 
reikia abejoti, — bus pavesta 
tik Paleckiui ir bolševikų prie 
jo pristatytiems šnipam*. 

Kitokių sąlygų Stalinas ne
prisiima, ir todėl reikia paabe
joti ar teikiama kokia nors pa
šalpa, iš fondo ar privačių as
menų, pasieks tikslą. 

Kaip žinome iš pirmiau, So
vietų vyriausybė yra atsakius 
Amerikai jog visi Rusijos pi
liečiai yra jiems lygus ir šel
piami bus tie kuriems labiau
sia pašalpos reikia, o tuos ku
rie reikalingi pašalpos nuskirs, 
šiuo atveju, Maskva, arba Pa
leckis, ne mes Amerikiečiai au
kotojai ar fondo vadai. 

Jau kartota ir ^pakartota 
kad Maskva nesutinka įsileisti 
pei to paties Russian War Re
lief atstovų, nei Amerikos Rau
donojo Kryžiaus atstovų pri
žiūrėti iš Amerikos teikiamos 
pagalbos išdalinimo. 

Jei į Lietuvą patektų kokia 
pašalpos dalis tai Lietuvos ko
munistai, ją gaudami, žinos tik 
kad tai pagalba nuo "šviesiau
sio saulelės" Stalino, kuris tei
kėsi savo išrinktuosius pašelp-
ti. 

Amerikon, save keliu, galėtų 
ateiti net "padėkos laiškų", 
bet tai bus tik tokia pat Stali
no išgalvota apgavystė kaip ir 
kitos, išviliojimui daugiau au
kų ir pašalpos. 

Jeigu Stalinas mokėjo ap
gauti didelę Ameriką, kurios 
pagalba buvo taip reikalinga, 
ir per kelis metus Rusijos mu
žikai nežinojo kad jie gauna 
maistą ir ginklus iš Amerikos, 
buvo įtikinti jog tas viskas 
atsiranda "geniališko saulės" 
malone ir sumanumu, tai Lie
tuvius, Lenkus ir kitus apgau
dinėti jiems bus dar lengviau. 

LIETUVIŲ IŠNAIKINIMAS 
STALINO TIKSLAS 

žinant iš bolševikų apsiėji
mų su Lietuvos žmonėmis nuo 
Lietuvos okupacijos 1940 me
tų, žinant visas iki tai okupa
cijai Maskvos klastas: pasira
šymą sutarčių, Lietuvos apvy-
limą, okupaciją, pavergimą, ir 
žmonių žudymą, kankinimą ir 
trėmimą, — argi galima dasi-
leisti kad dabar Rusai staiga 
pakeitė savo nusistatymą link 
Lietuvos (ir kitų. kraštų pa
vergtų žmonių) ir pasidarė 
geri, mielaširdingi, ir daugiau 
nekankins, nepersekios, nežu
dys, o vietoje to leis dalinti 
pašalpą siunčiamą iš Ameri
kos? 

Kad taip nebus liudija per 
tris metus Stalino iš Maskvos 
neliaujamas baubimas kad Lie
tuva yra Rusijos nedaloma te
ritorija ir kad jis Lietuvą uį-
ims ir valdys kaip savo, be itie-
keno kišimosi iš pašalies. 

Jeigu Stalinas butų pasikei
tęs savo nusistatyme link Lie
tuvos, jis butų sutikęs su visų 
pareiškimais kad Lietuva tu
ri buti atsteigta laisva, nepri
klausoma valstybė. Dabar gi 
jis ne tik to nepareiškė ir ne
mano pareikšti, bet "išlaisvi
na" Lietuvą paimdamas ją sa
vo plane numatyton vergijon. 

Tą žinojo ir Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
dar kai Lietuva buvo Vokiečių 
okupacijoje, ir todėl tas Komi
tetas organizayosi kovai už lai
svę taip prieš nazip taip ir 
prieš bolševikus. 

tetas be abejo pasiruošė kokius 
nors savo veiklos planus. 

Suprantama, bolševikai, Sta
lino įsakymu, turės dėti visas 
pastangas to Komiteto narius 
nusmogti, visus Lietuvai nepri
klausomybės trokštančius ele
mentus terorizuoti, areštuoti, 
kalinti, žudyti — kad Lietuva 
daugiau nebūtų nuo Sovietų 
Unijos atplėšta. 

Taigi, apgaudhtftų save tas 
kas manytų kad tokius užsi-
brėžimus turėdamas Stalinas 
leis tuos laisvės trokštančius 
Lietuvius maitinti, gelbėti* iš 
Amerikos gaunama parama. 

šiame klysta tie kurie taip 
mano, kaip klysta tie kurie ti
ki kad jeigu mes švelniau ir 
draugingiau link Sovietų atsi-
nešime, gražiai apie juos kal
bėsime tai Stalinas ims ir su
teiks Lietuvai laisvę, o kad 
apie bolševikus kalbame varto
dami karčius teisybės žodžius 
tai Stalinas tyčia mums ken-
šija, baudžia.... 

Jeigu mes čia šaldliežuvausį-
me ir gražiai su bolševikais 
kalbėsimės, net jiems pasvei
kinimus siusime, Amerikos ir 
Anglijos valdžia manys kad 
mes ir sutinkame palikti Lie
tuvą Sovietų valdžioje, ir tik 
palaimins tą. 

Taip pat mes apgausime ir 
Lietuvoje laisvės kovotojus, 
kurie žino kokie bolševikai yra, 
o mes savo nuolaidumu duosi
me progą Stalinui ir Paleckiui 
paskelbti Lietuvos žmonėms 
jog mes sutinkame ir užgina
me Sovietų pavergimą Lietu
vos. 

Vis kaip nors musų pastan
gos ir kovos budai pasieks Lie
tuvos požemio vadus ir kovo
tojus ir jie jausdami kad mes 
stovime už nepriklausomą Lie
tuvą po senovei, stipresni jau
sis kentėti ir kovoti. 

Ar Sovietai gražumu su An
glija ir Amerika kalba? Tik 
rėkia ir reikalauja, diktuoja ir 
savo. sąlygas stato: Amerikai 
nėra kada nei prasižioti pasa
kyti ką ji mano, o Sovietai iš
rėkė ir išgavo viską: ir gink
lus, ir maistą, ir svetimas že
mes ir kaimynines tautas. 

^Bolševikams užeinant, Komi-Jnių. 

KAS DARYTINA AMERI
KOJE 

Nerodydami bolševikams sa
vo nusilenkimo, atsisakydami 
užsileisti pavergiami, mes čia 
turime toliau tęsti savo kovą 
kaip tęsėme: 

Rašyti Amerikos laikraščiuo
se įrodinėjant kad po šio karo 
tik viena Rusija bus tautų pa
vergėja ir naikintoja (Vokie
čiai ir Japonai, kurie to siekė, 
bus sumušti), jeigu bolševi
kams bus leidžiama atsiekti 
visas už užgaidas; . 

Turime siųsti savo rezoliuci
jas ir prašymus Kongreso at
stovams kad ir toliau Amerika 
nepripažintų Lietuvos pavergi
mo Sovietams; 

Turime leisti knygas ir kny
geles — tokias kaip Pulk. J. 
Petruičio "Kaip Jie Mus Su
šaudė", ir kitas, — įrodymui 
bolševikų žvėriškumo jų oku
puotuose kraštuose; 

Turim skubėti rinkti petici
jai parašus ir prieš preziden
to rinkimus nuvežti juos į Wa-
shingtoną Prezidentui Roose-
veltui įteikti. K. S. Karpius. 

LIETUVOS spauda paskiau
sia paminėjo pavardes mirusių 
38 žymesnių Lietuvių, tarp jų 
mokytojų, daktarų, inžinierių, 
studentų ir šiaip kitokių žmo-

MONTE VIDEO, Uragvajus.— 
Uragvajaus Lietuvių Kulturos 
Draugijos skaitlingas narių ir 
prijaučiančių Lietuvių susirin
kimas įvykęs Birželio 25 šių 
metų, vienbalsiai nutarė. pa
skelbti šį pareiškimą Lietuvos 
atžvilgiu: 

1. Kad ši Draugija yra vie
nas iš organizuotosios Lietu
vos išeivijos visuomeninių or
ganų, kuris nuoširdžiai stovi 
už visišką Lietuvos Nepriklau
somybę. 

2. Kad ši Draugija griežtai 
smerkia Vokiečių okupaciją, 
pastojusią kelią atstatyti Lie
tuvos Nepriklausomybę, kurią 
sutrempė Rusijos diktatūra. 

3. Kad niekas neturi teisės 
okupuoti Lietuvos žemės arba 
tų žemių dalį nei kištis i Lie
tuvos vidaus reikalus, nes tie 
reikalai yra grynai pačios mu
sų tautos reikalai. Apsilenk
dama su šia tiesa Sovietų Ru
sija pasielgė su Lietuva lygiai 
taip kaip ir Vokietijos dikta
tūra. 

4. Kad ši Draugija. nepri-< 
pažindama nei jokįų okupacijų, 
Lietuvos ir jos išeivių diploma
tiniu atstovu laiko tik gerbia
mą Dr. K. Graužinį, Įgaliotą 
Lietuvos Ministrą ir Nepapras
tą Pasiuntinį Pietų Amerikai, 
kurį yra pripažinus Uragva^ 
jaus Vyriausybė, ir tik jis vie
nas tėra teisėtas ir legalus di
plomatinis Lietuvos Atstovas 
Uragvajuje. 

5. Kad ši Draugija yra nu
sistačius palaikyti nuoširdžius 
ryšius su Lietuvos Atstovybe 
Buenos Aires, su ja bendradar
biaujant, gerbiant , ir ginant 
Lietuvos Atstovo autoritetą; ir 
aktingai remiant jo pastangas 
Lietuvė* valstybiniuose reika
luose. 

• Julius Jazauskas, Pirm. 
Bronius Steponis, Sekr. 
Juozas Babilius, Iždininkas. 

* # * 
šiaurės Amerikos Lietuviai 

savo spaudoje nėra darę viešo 
pareiškimo apie savo atsineši-
mą į Lietuvos Įgaliotą Minis
trą Washingtone, kaip sulyg 
čia telpančio pranešimo pada
rė Pietų Amerikos, Uragva
jaus Lietuviai Montevideo su-^ 
sirinkime, linkui Lietuvos Mi
nistro Pietų Amerikai. 

Bet mes esame pakartotinai 
rašę ir kalbėję kad Lietuvos 
Ministrai kurie dar išliko ne-
kuriose valstybėse, yra tai 
Nepriklausomos Lietuvos sim
boliai, ir juos reikia stengtis 
būtinai palaikyti ir gerbti. 

Lietuvos Atstovybės yra tai 
tęsinys arba kontinuitetas bu-
vius laisvos [Lietuvos, ir kol 
tokių Pasiuntinybių turėsime 
tol Lietuvos nepriklausomybės 
byla stovės stipriau ir tai bus 
įrodymas kad Lietuva vis dar 
oficialiai tų šalių pripažysta-
ma, nežiūrint visų smurtų ir 
pastangų ją pavergti. 

Amerikos tautinė Lietuvių 
Visuomenė, laikydama Lietu
vos Atstovybę Washingtone 
Lietuvos oficialiu centru, ne
siėmė steigti jokio paskiro biu
ro ar centro, ir nereikalauja 
jos uždarymo, kaip toli daro 
musų bolševikai. 

Tuomi, gal but, Amerikos 
tautinė visuomenė neviešai pa
darė tą linkui Lietuvos Atsto
vybės ir Ministro P. Žadeiko 
Washingtone, ką dabar forma
liai pareiškė Montevideo Lie
tuvių susirinkimas, Uragvajtt* 
j e, Pietų Amerikoje. 
* Steigimas "informacijos biu-
tų" ar 'centrų" reiškia lyg pa
sikėsinimą pasidaryti save Lie
tuvių tautos atstovybe, nepri-
pažystant to kas pačios Liė* 
tuvos yra įstėigta ir gyvuoja, 
ir yra palaikytojos Lietuvos 

: valstybės gyvayųno tęsinio. 

Lietuvos Ministras 
^Washingtone 

Povilas žadeikis 

Tarp keleto Lietuvos minis
trų išlikusių mums draugin
gose šalyse, yra Ministras Po
vilas žadeikis Washingtone. 

Jis aktyviai dalyvavo Lietu
vos nepriklausomybės darbuo
se nuo pat Lietuvos kūrimosi. 
Amerikos Lietuviams jis žino

mas kaipo vienas iš pirmuti* 
nių nepriklausomos Lietuvos 
pasiuntinių, atvykęs čia su fi-
nasine misija. Vėliau paskir
tas Lietuvos konsulu, paskiau' 
generaliniu konsulu, o po B. K. 
Balučio išvykimo J Londoną, 
1934 metais paskirtas Lietu
vos Įgaliotu Ministru Washing
tone. 

Pietų Amerikoje, Buenos Ai
res, randasi Lietuvos Įgaliotas 
Ministras Dr. Kazys Grauži
nis. ^ A 

(Kitame numeryje tilps at
vaizdas S. Lozoraičio, Lietuvos 
Ministro Italijoje.) 

KAS TA 
LINIJA" 

JI LAIKYS? 

"SIEGFRIED 
IR KIEK 

U. S. VALDŽIA NE-
DUODA PINIGŲ 

LIETUVOS ŽMONIŲ 
ŠELPIMUI 

Alijantams puolant Vokieti
ją iš vakarų, pradėjo išeiti ai
kštėn gandai apie "Siegfried 
Liniją", kuri esanti paruošta 
ginti Vokietijai nuo sąjungi
ninkų įsiveržimo. Ta linija ei-
nanfi nuo šiaurės juros į pie
tus iki Šveicarijos,. visu Vokie
tijos vakarų parubežiu. Ar ta 
linija kiek reikš ir ar prie jos 
Hitleris atsilaikys tuoj pasiro
dys. Tuo tarpu jau išeina kiti 
gandai iš Vokietijoj kad Vo
kiečiai tegalės laikytis prieš 
sąjungininkus neilgiau dviejų 
mėnesių. 

Ta "Siegfried Linija" šiuo 
atveju gali reikšti tiek kiek 
reiškė pasakiška "Stalino Li
nija", kada Vokiečiai žygiavo 
į Rusiją 1941 metų vasarą. 

Kaip paties. Bendro Fondo 
pirmininko jau pranešta musų 
spaudoje, Amerikos valdžia ne
sutiko skirti šiam Fondui pi
nigų šelpimui Lietuvių esan
čių po bolševikais, nes valdžia 
žino kad Lietuviams ta pašal
pa vistiek netektų. Tokiu "bu
du valdžia padėjo mums įrody
ti kad bandyti šelpti dabar Lie
tuvos žmones nėra prasmės, 
nes pašalpa tegali eiti tik per 
bolševikų rankas, ir Lietusiai 
jos jokiu budu negautų. Tas 
pataisys nuomonę apie mus tų 
Lietuvių kurie buvo manę kad 
nežiūrint ,kas Lietuvą valdo, o 
pašalpą Lietuvos žmonėms tu
rime siųsti. 

BOLŠEVIKAI PRA
DEDA SAVO 

TRIKSUS 
Sovietai jau dabar sudaro 

Amerikai akis muilinti planą 
ir jau pradėjo pirkti iš Ame
rikos sau reikmenis mokėdami 
pinigais, parodymui kad karui 
pasibaigus Amerikos bizniai 
gali tikėtis pelnų iš bolševikų 
prekybos. 

Tuomi nori gauti Amerikos 
vadų pritarimą kad su Rusija 
reikia artimai draugauti ir lei
sti jai sauvaliauti, kitaip nu
stos bolševiku biznio. 

Jau gatava KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA UŽ 3.00 

* 

ii 

DR.OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymui 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Aye. Cleveland 3, Ohio 
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Sot 1^4 ištiš k a' t  D e I  y rl  u 
r*- Grigaitis Atranda kad Bendro -Lietuvių Fondo Steigimas Yra Talkininkavimas 

Bolševikams? Lithuanian National Relief Fund ir Popieriniai Katalikų ir 
Socialistų Fondai. Ar "Lietuvai Nei Centd" šūkį Grigaitis Laiko Lietuvos 
šelpimiit • 

Pirkit Ų. S. War Bonds 

Iš keletos kritikos pastabų 
dėl United Lithuanian Relief 

•Fund tarybininkai buvo atra
dę kad tautininkai "šmeižia" 
bendrąjį Lietuvių fondą. Gri
gaitis tame netgi įžiūrėjo tal
kininkavimą bolševikams. Po 
kurio laiko (Rugsėjo 5, Nau
jienose) betgi tas pats Grigai
tis prisipažino kad tautininkų 
atstovai ^>p. Olis, Karpius ir 
Tamošaitis dalyvavo šių metų 
Kovo 25 Chicagoje įvykusiame 
Bendro Lietuvių šelpimo Fon
do steigiamajame susirinkime, 
atseit, mažų mažiausia, jie bu
vo vieni Bendrojo Fondo stei
gėjų. Bolševikai gi, kaip vi
siems yra žinoma, tėra sudarę 
paprastą Russian War Relief 
agentūrą (Committee to Aid 
Lithuania) ir visuomet buvę 
ir yra didžiausi Bendrojo Fon
do priešai, šmeižikai bei skun
dikai. Jie niekuomet nieko 
bendro su Bendruoju Lietuvių 
Šelpimo Fondu nėra turėję, 
nei, tuo labiau, prie to fondo 
steigimo prisidėję. Tat jeigu 
tautininkai buvo vieni Bendro
jo Fondo steigėjų, o bolševi
kai — didžiausi jo priešai ir 
kenkėjai tai kame gi tautinin
kų talkininkavimas bolševi
kams? Juk jeigu tautininkai, 

se tarybininku fonduose, jei 
juose kas ir buvo tai senai vis
kas iš jų "išgaravo". O ką jie 
sušelpė, ypač soėialistiški fon
dai ? Gal Grigaitis šelpimą 
mato posakyje "Lietuvai nei 
cento"? Jei LNRF ir glali kas 
ką primesti tai tik ne Grigai
tis, kuris Lietuvos šelpimui 
absoliučffei nieko n&Si Nuvei
kęs. 

Gale savo rašinio Grigaitis 
"sublizga" vienu nauju suge
bėjimu: nurodo ką p. Macke
vičius "manė" atsistatydamas 
iš LNRF pirmininko pareigų. 

tą galėjo bandyti pasiekti bu
vo Lithuanian National Relief 
Fund. Tačiau kadangi Wash-
ingtone buvo nurodyta kad į 
National War Fund Lietuviš
kasis fondas tegalės buti pri
imtas tada kada jis atstovaus 
visai Amerikos Lietuvių vi
suomenei, Lithuanian National 
Relief Fund sutiko susilaikyti 
individualaus prašymo buti 
priimtam į National War Fund 
ir prisidėti į naujai kuriamą 
Bendrą Lietuvių šelpimo Fon
dą. Anų gi katalikiškų ir so-
cialistiškų fondų "prisidėji
mas" President's War Relief 
Control Board akyse neturėjo 
jokios reikšmės, nes anie visi savo atsistatydinimo rašte, bet 
buvo neregistruoti. tiesiog pasako ką p. Mackevi-

štai kodėl mes ir tvirtiname 
jog nuopelnas kad United Li
thuanian Relief Fund šiądien 
yra National War Fund narys, 
pirmoje eilėje priklauso tauti
ninkams, o ne tarybininkams. 

Tautininkai sutiko savo fon
dą paaukoti bendrų Lietuvos 
interesų labui, gi katalikai ir 
socialistai nieko nepaaukojo, 
nes jų fondai President's War 
Relief Control Board akyse net 
neegzistavo. Jeigu šitos tie
sos akivaizdoje Grigaitis nesu
randa nieko geresnio kaip, pats 

APOKALYPSO RAITELIAI SKRIEJA PER PASAULI 

M I R T I E S  P A V O J U S !  
Kiekvieną Dieną Tūkstančiai Žmonių Krenta Karo Fronte, b^t 

500,000,000 Alkanų Artinasi Pavojus Mirti Hytqj.. « 

Badas St*ti£fet -Ptečfcrttte žemyne. Penkiems" MiM}6nams 
Vyrų, Moterų ir Vaikų, Gyvenantiems Mokslo ir 
Progreso Amžiuje, Pasidarė Liūdni Viduramžių 
Laikai. Ne tik Europa Viena Kenčia, Dejuoja ir 
Kinai, kurie Moka Milijonais Žmonių Kovoje prieš 
Japonus. Senasis Pasaulis Dusauja po Barbarų 
Jungu. 

Musų Specialia Korespondentas Vyt. Arunas-^tedgfttitfcis. 

tfttšai jau penki metai kaip 
karo dievas Marsas skrieja ant 
savo ugningo žirgo per pasaulį 
viską naikindamas. Užpakaly
je jo lieka išgriautos sodybos, 
plytgalių krūvos, lavonai ir 
dar lavonai. Kiek žmonių li
ko sužalotų visam amžiui, o 

čius "mane . Galimas dalykas 
kad Grigaitis ir turi dovaną 
skaityti kitų žmonių mintis, 
bet vargu ar ta "dovana" gali 
turėti įrodymo vertės. 

Kazys Rimvydis. 

BAIGKIME 
PETICIJAS 

kaip Grigaitis nurodo, tikrai j meluodamas, kitus apšaukti 
butų talkininkavę bolševikams 
jie ne tik nebūtų prisidėję 
prie Bendrojo Fondo steigimo, 
bet butų jam trukdę ir visaip 
kenkę kaip kad šiądien daro 
musų bolševikai. Iš tos pa
stabos aiškiai matyti kad Gri
gaičio tautininkams primeta-

melagiais ir koliotis, tai tas tik 
patvirtina kad nežiūrint ilgo 
gyvenimo Amerikoje jis iki 
šios dienos dar neužmiršo sa
vo Rusiškai-socialistiškos "kul-
turos". 

Kas del Grigaičio puolimų 
prieš Lithuanian National Rė

mas talkininkavimas bolševi- lief Fund ir priekaištų kad jis 
kams tėra vienas jo įprastų 
kliedėjimo pasireiškimų. 

Būdami betgi Bendro Lietu
vių šelpimo Fondo nariai tau
tininkai anaiptol nemato jokio 
reikalo nei naudos nutylėti to 
fondo kūrimo eigos, ypač kad 
tarybininkai, Grigaičio koman
duojami, apie to fondo atsira
dimą skelbia nemaža netiesos. 

Rugsėjo 1 Dirvos numeryje 

daug išleidęs administracijos 
reikalams tai pirmų pirmiau
sia turime nurodyti kad Lithu
anian National Relief Fund, 
kaip fondas registruotas Pre
sident's War Relief Control 

Tuoj bus Padaryta 
Audiencija pas Pre

zidentą 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

centro valdyba turėjo savo po
sėdį Clevelande, Rugsėjo 10. 
Šiame posėdyje galutinai nu
tarta paskirti asmenis kurie 
pradės rūpintis audienciją pas 
Prez. Rooseveltą Lietuvėms 
kareivių motinoms įteikimui 
peticijos su parašais, prašant 
Lietuvai užtarimo prieš Sovie
tus. 

Tuo tarpu, prašome visus 
baigti Peticijoms parašus rin-

Board, yra pastarojo kontro- kti ir atf1nuski,rt« 
lėje. Jam buvo pristatomos vlet* .Paras? bl»nk"s *elkla 

grąžinti nevėliau Spalių 10. 
Peticijų vežimas atsibus se-

kantf mėnesį — Spalių pabai
goje. 

visos finansinės apyskaitos, ir 
kadangi PWRCB visas apy
skaitas patvirtino ir jokių už
metimų nepadarė, matomai vi-

mes faktais įrodėme (žiūrėk skas buvo tvarkoje. 
"Tiesos žodis apie Lietuvos 
šelpimą"), kad pagrindinis šio 
P'ondo įsteigimo nuopelnas pri
klauso tautininkams, o ne A. 
L. Tarybai, kaip Grigaitis ir 
jo bendrai skelbia. Tas musų 
atviras tiesos žodis, matyti. 
Grigaitį trenkte pritrenkė nes, Grigaičio nurodymas kad L. 
jis tuoj pasiwre j savotiską įN R Fun(i niekuomet Bieko 

Užuot gilinęsis f fedefalftĮ 
įstaigų kontroliuojamas finan
sines atskaitomybes, Grigaitis 
geriau padarytu susikoncen- . , „ . . 
T . : . , , ir apkalbėta kiti svarbus rei-travęs į savas ir apsigalvojęs! * 
ar ten visuomet viskas tvar 
ko j e. 

'delyrium". Tuoj jam ėmė 
vaidintis „ . i nėra sušelpęs yra netiesa. Tam 

„ . .. . ronP1^cai » SV1" tikros sumos šelpimo reika-
tos ir kit. panasųs baisūnai. ,amg buvf) kirtos ir atitin. 
1 riedu prie tų baisūnų Grigai- kamiems asmenims įduotos. 

da!' 1,nma,sf išrastą kiek) siek.tiek inj h. žiądi(!n dar 

savo demagogiško melo ir nei teb§ra LNFR 8askaitoje ir jie 

iš šio nei iš to ėmė skęrečiotis 
prieš Lithuanian National Re
lief Fund. 

Musų pakartotinai buvo nu
rodyta kad prieš Bendro Lietu-

bus perduoti ten kur PWRGB 
nurodys. 

Grigaitis kaltina kad LNRF 
miegojęs. Bet ką darė anie 
neregistruoti popieriniai tary-

vių Fondo įsteigimą iš visų j bininkų fondai, apie kurių "su-
Lietuviškų šelpimo organizaci- bendrinimą" su tautininku fon-
jų-fondų, vienintelis užregis 
truotas Prezident's War Relief 
Control Board buvo Lithua
nian National Relief Fund, ši
tai kaž kaip neaiškiai Naujie
nų Rugsėjo 4 numeryje pripa-
žysta ir pats Grigaitis. Gi 
priimtinu i National War Fund 
tegali buti tas fondas kuris 
yra užregistruotas President's 
War Relief Control Board. Ir 
United Lithuanian Relief Fund 
pirmiau buvo užregistruotas 
President's War Relief Control 
Board, o tik paskUi buvo pri
imtas į National War Fund. 
Gi anie katalikiški ir soeialis-
tiški fondai, kurie prieš Ben
drojo Fondo įkūrimą tegyvavo 
ant popierio, bet nei vienas jų 
ne'buvo registruotas Presi
dent's War Relief Control 
Board, net draugėn susidėję, 
negalėjo ir bandyti buti priim
ti į National War Fund. 

Vienintelis fondas kuris ši-

du Grigaitis rašo? Tautinin
kų fondas vis dar tebeturi po
rą tūkstančių dolarių, o anuo- lų viršams ir vaikų batukams. 

Verkia prie Nužudytų Pelenų Palaidojimo 

Šis vaizdas parodo Lenkijoje, prie Lublino, moteris ver-
^IMčias prie 'Vokiečių nužudytų vyrų iaidOjiftio vietos, g&f-
sipje "žudymu stovykloje",. Nužudytų žmonių, lavonai sude
ginami ir supilami į bendrą iškastą duobę. 

Jis nepaduoda tų motyvų ku- j tokių kurie niekad nepa
duos p. Mackevičius išdėstė matys savQ namų 

Kada nors po karo,* koks tu
ristas pravažiuodamas puošniu 
automobiliu, Lybijos dykumo
se, Tunise ar kur kitur, užtiks 
nemaža panašių parašų: "ši 
žemė yra šventa, nes čia ilsisi 
tie kurie mirė už savo tėvy
nę". Ir ten šalia Amerikiečio 
guli Jugoslavas, šalia Norvego 
— Prancūzas, šalia Lenko — 
Ispanas.... Be abejo, tarp jų 
nemaža yra ir Lietuvių. 

šis karas nepasirinko vienos 
ar kitos tautos, jis spaudžia 
vienodai visas tautas. Euro
poje, Azijoje ir Amerikoje jau 
nemaža yra namų kuriuosna 
niekad negryš tėvas, sunus ar 
brolis. 

Ir štai po penkių metų Mar
so švaistymosi pasaulyje, už
pakalyje jo seka Apokalypso 
raiteliai.... Tai maras, ba
das ir visokios užkrečiamos li
gos. 

žmonės gyvenantieji toli už
frontėje, ramiąme kampelyje, 
niekad nesupras ir nepajiegs 
pažinti visų karo baisybių, ka
da nervai pakrinka nuo kasdie
ninių bombardavimų, kada rei
kia veržti pilvo diržą, nes nė
ra kas valgyti. 

Normaliu taikos metu žmo
gus suvartodavo per dieną iki 
2,400 kalorijų. Vėliau pirmo
mis karo dienomis šis skaičius 
nukrito iki 1500 kalorijų, o 
šiuo metu žmogaus kasdieni
nis maistas siekia vos tik 1000 
kalorijų. Reiškia, Europos gy
ventojai turi mažiau kaip pu
sę normalios porcijos. Kad ge
riau galima butų įsivaizduoti 
sunkią šeimininkių padėtį, pa
sakysiu kad Paryžiečiams po 
Vokiečiais leista tik 175 gra
mus mėsos per mėnesį nusipir
kti. O riebalų jie gauna tik 
50 gramų per mėnesį. Daržo
vių trūksta, duonos taip pat. 
Ir sugebėkit jus iš to visa pa
daryti pietus. Bet dar bloges
nė padėtis kaip Prancūzijoje 
yra Graikijoje. Ten žmonės 
tiesiog iš bado miršta gatvėje. 
O kur lavonai guli gatvėje ten 
ir užkrečiamos ligos yra ne 
svetimos. 

Sąjungininkai jau dabar ima 
rūpintis kaip padėti atsistaty
ti sugriautoms ir išvaduotoms 
iš po nazių jungo valstybėms. 
To pasekmėje, liko įkurta Uni
ted Nations Relief and Reha
bilitation Administration, kuri 
trumpai visiems žinoma IfNR 
RA vardu. 

šios įstaigos tikslas yra po 
išlaisvinimo teritorijos, ar tai 
po Suvienytų Tautų kariuome
nės užėmimo, ar tai po priešo, 
atsitraukimo, jos gyventojams 
suteikti pagalbą, dalinant mai
stą, rubus, vaistus. Taip pat 
bus imamasi priemonių kuo-
greičiausia atstatyti tvarką to
je teritorijoje, pramonės ir že
mės ūkio atnaujinimu, belais
vių ir pabėgėlių grąžinimu. 

Užduotis kuri laukia UNR 
RA yra didelė. Vien tik mais
tu aprūpinti išalkusią Europą 
per 6 mėnesius reiks apie 50 
milijonų tonų maisto. Ir šiam 
kroviniui pervėžti reiks 23 mi
lijonų tonų laivyno. Kita svar

bi užduotis laukia tai sugrąži
nimas pabėgėlių ir tremtinių. 

Jau dabar, žiūrint į svarbu
mą ir reikalingumą, jie padali
no Europą į keletą geografinių 
ruožų. 

Vakarinė Europa, čia pri
skiriamos sąjungininkų šalys 
kaip Prancūzija su 40 milijo-

'35' milijonais ^vėntojiĮ, Čeko
slovakija su 15 milijonų ir Bal
tijos valstybėfc (Lietuva, Lat
vija ir Estija) su 6 milijonais 
gyventojų. Viso 56 milijonai 
žmonių. '' '• . ^ 

Mus labiausia įdomauja * pa
dėtis Lietuvoje. Kaip žinome 
tai žemės ūkio šalis. Iki karo 
sunkiosios pramonės mes ne
turėjome. Visa žaliava tekda
vo įvežti iš užsienio. Pagrin
dinis Lietuvos eksportas buvo 
tai miškas, linai, sviestas ir 
bekonas. Iš užsienio mes įsi-
veždavome viską, kaip tai ma-
šinas, žibalą, geležį, druską. 
Po karo šių dalykų 'labiausia 

SOVIETAI NEPRI
SIIMA UŽPUOLI-
' KŲ VARJ2Q r 

Dumbarton Oaks konferen
cijoje, kur Amerikos, Britani
jos ir Sovietų atstovai .tariasi 
apie ateities taikos ir apsau
gos nuo užpuolikų programą, 
iškilo klausimas ir apie tai 
kas daryti su agresore užpuo
like šalimi kuri pasirodys to
kia iš pačių tų didžiųjų valsty
bių kurios daro planus suvar
žyti kitas šalis nuo užpuolimo 
kaimyniškų žemių. 

Tas klausimas labai svar
bus, nes kaip gi pasaulio tai
kos palaikymo organizacija gy
vuos be suvaržymo ir savo pa
čių narių. Sovietai neprisiima 
jokio suvaržymo ir matyt nori 
pasilikti agresore, tik bausti 
kitas jai kitos blogą darys. 

Sutarimo pasiekta kad di
duma narių didžiųjų valstybių truks. Lietuvos ūkis laike ka 

nŲ gyventojų, Belgija su 8 mi- ro liko išdraskytas, žemės bu- tarybos turi nubalsuoti panau
doti jiegą prieš agresorių ar
ba užpuoliką. Bet kada pati 

lijonais, Holandija su 8 mili-! vo atgrobtos nuo savininkų ir 
jonais. Viso šiame ruože pri- į išdalintos kitiems, kurie nesi-

Toliau, LVS valdyba nutarė 
leisti kitas svarbias knygas gi
nančias Lietuvos klausimą. 

Nutarta siųsti daugiau "Ti
meless Lithuania" į Angliją, 

kalai. 
Cehtro valdyba taip pat ra-

portavo apie savo rašymą me
morandumų sąryšyje su įvyk
stančia Dumbarton Oaks kon
ferencija ir Amerikoniškoje 
spaudoje Straipsnių Lietuvos 
reikalais. 

Baigkit peticijas rįttkti, ku
rie turit liuosas blankas sku
biai gaukit ant jų parašus, ir 
norintieji daugiau peticijų ra
šykit tuoj į: 

LVS CENTRAS 
6&20 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

•KRALIKŲ kailis naudoja
mas Vokietijoje naminių ava-

skaitoma iki 56 milijonų gy
ventojų. Atsižvelgiant kad ta
me ruože bus lemiamas mušis 
prieš Vokiečius, šios šalys sun
kiausia pakels visas karo bai
sybes ir griovimus, tat jų at
statymu teks pirmiausia pa
galvoti, nes atstačius vakarų 
Europos pramonę, galima bus 
tada pagelbėti ir kitoms Euro
pos valstybėms, gaminant iš
dirbinius vietoje. Jeigu prie 
šio ruožo mes priskirsime dar 
Italiją tai mes turėsime apva
lų skaičių 100 milijonų gyven
tojų, kuriuos reiks apdengti ir 
pavalgydinti. 

Kitas reikšmingas ruožas tai 
Balkanų Europa, šiame ruože 
mes rasime dvi rūšis valsty
bių: vienos — tai ištikimos są
jungininkams, ir kitos — Vo
kiečiams parsidavusios valsty
bės. Prie pirmųjų galima pri
skirti Jugoslavija su 12 milijo
nų gyventojų, Graikija su 7 
milijonais, Albanija su 1 mi
lijonu. Viso 20 milijonų. Ju
goslavija, kuri yra žemės ūkio 
šalis, atrodytų kad po mažos 
pašalpos pajiegs pati savo iš
galėmis pasikelti, tačiau Grai
kija, kuri yra vargingiausia, 
reikalaus dvigubos pagalbos. 

Prie kitos grupės, naziams 
parsidavusių, priklauso Veng
rija su 8 rtiilijonais gyvento
jų, Rumanija su 18 milijonų, 
Bulgarija su 6 milijonais, viso 
32 miljonai žmonių. Iki šiam 
laikui šios valstybės sugebėjo 
pačios išmisti, jos net siųsda
vo dalį produktų Vokiečiams. 
Bet kas ten pasiliks kada Vo
kiečiai atsitrauks? Juk jie 
viską sunaikina vietoje ko ne
gali išvežti. Tų valstybių gy
venimas bus nekuriam laikui 
sugriautas ir joms teks irgi 
pagalbą teikti. 

Rytinei Europai priskiria-

rupino pagerinimu derliaus. 
Tat pirmiausi Lietuvai pa

galba bus reikalinga atstaty
mui žemės ūkio, nes su savo 
eksportu ji galės pagelbėti ki
toms kaimynėms valstybėms 
kurios kęs badą, kurių sjemė 
neneša derlių, bet kurii| lau
kuose stovi fabrikai. 

Dar lieka Skandinavijos Eu
ropa, tai Norvegija su 3 mili
jonais gyventojų ir Danija su 
4 milijonais. • 

Bet pilną Europos vaizdą 
mes turėsime jei pridėsime Vi
durinę Europą su 70 milijonais 
gyventojų. Tai Austrai ir Vo
kiečiai. Nežiūrint koks bus 
sąjungininkų nusistatymas Vo
kiečių klausimu, ir nežiūrint 
kokį mes kerštą turėsime šir
dyse, tačiau šių kraštų izolia
vimui, užkirtimui plėtimosi už
krečiamų ligų teks teikti sani
tarinė pagalba. Be įo, „šiojJ 
vieta yni turtingiausią savo 
pramone; atstačius ir kontro
liuojant sąjungininkams, gali
ma bus pasiekti pramonėje 
stambių laimėjimų. , 

Tokiu budu mes turėsime 
aplink save 102 milijonus žmo
nių kurie dieną ir naktį laukia 
musų kaip išvaduotojų, nes tą 
dieną kai mes įžengsime į jų 
žemę, jie žino kad pas mėsinin
ką vėl bus mėsos, o pas duon
kepį duonos, ir vaikučiai nebe-
lakstys gatvėse basi; vaistinė
je ras nusipirkti vaistių ir mir
tis nesilankys taip dažnai jų 
namuose. 

Visą Europą mes galime pa
dalinti į dvi sritis: pramonės 
ir žemės ūkio. Po karo, Ryto
jaus Europoje nebus muitinių, 
šalys ves mftinų prekybą. Ten 
bus dirbama mašinos, gyvento
jai susispaudę gyvena, ten nėra 
rugių laukų, ten nesigano kar
vės. Už tai ten žemė duoda 

mos šios valstybės: Lenkija su geležies rudą ar anglį. Tačiau 

Patys Kareiviai Taisosi Ginklus Pacifike 

n 

01 
m 

Naujoj Guine.joj, Pacifike, išlavinti mekanikai kareiviai 
dirba prie taisymo įvairių ginklų, rankinėje dirbtuvėje, kųr 
neturi veik jokių'mašinų, bet darbą atlieka rankom, kaip,pe
no včj e meistrai atlikdavo, .šie mekanikai tiaiso viską nuo di
džiųjų kanuolių iki mažyčių laikrodėlių. 

kuri iš tų didžiųjų valstybių 
"užpuls kitą šalį, ar ji pati turi 
teisę dalyvauti balsavime, nes 
ji paprastai balsuos, prieš jos 
baudimą. 

Tas privedi prie supratimo 
kad Rusija užpuldama savo 
kaimynes šalis dabartiniu lai
ku, neturėtų teisės balsuoti sa
vęs apgynimui. Tuo gi tar
pu Sovietai, okupavę daug ma
žų šalių, atsisako duoti kitoms 
didėsėms valstybėms galimy
bę imti to užpuolimo klausimą 
spręsti, o reikalauja kad butų 
palikta patiems bolševikams 
su tomis šalimis susitarti sa
votiškai. . ' . 

Bolševikų atstovai taipgi 
metė Britų prašymą duoti pa
sinaudoti Rusų bazėmis teiki
mui Lenkams pagalbds prieš 
Vokiečius Varšavoje. 

Taip tai Sovietai visose tai
kos yr apsaugos konferencijose 
elgsi§ •.; nesikiškit • į ' Blusų rei
kalus kur mes ką užgrobėm, 
tik tarkit viską taip kad išeitų* 
musų naudai viskas kitkas. 

' «* - " 

kitoj vietoj kur nėra fabrikų, 
ištisi laukai siubuoja nuo sun
kaus kviečio varpų, ten švy
tuos dalgiai, baubs karvės. Iš 
ten bus siunčiamas maistas 
tiems fabrike dirbantiems dar
bininkams, o anie siųs trakto
rius, automobilius, mašinas, 
dalgius.... 

Šiądien Europa badauja. Mi
lijonai miršta. Ir kas viso to 
kaltininkas? Tai nazių reži
mas! Jis norėjo karo, jie ir 
pakels jo pasekmes. Kada aš 
prisimenu visus tuos nazių bu
delių išžudytus nekaltus žmo
nes kuriuos man taip dažnai 
teko pamatyti Vokiečių užim
tose žemėse, aš kl&usiu ar mes 
galime dar gerai galvoti apie 
Vokietį. 

Karas be neapykantos, įbė 
keršto Jai lyg vedybos be mei
lės. Karas kuris vedamas 
prieš Hitlerišką režimą, prieš 
nazius, tai kova gero prieš 
blogą. Mes nenorime numirti, 
bet mes norime nugalėti prie
šą. Tai yra klaidinga manyti 
kad patriotas turi savo kruti
nę atstatyti užpuoliko kul
koms. Ne! Jo prievole yra jį 
užmušti, o ne žudytis pats. 

Reikia kad šia neapykanta 
oras butų taip persisunkęs kad 
patys medžiai rautųsi iš šak
nų ir griūtų ant užpuolikų, 
kad akmenys patys keltųsi nuo 
žemės ir kristų ant priešų gal
vos, kad ženeiė • ir 
prarytų priešą. 

Europos mbtinos, nežiūrint 
kurios tautos, kurių sUnai kri
to kare, pasiruošusios Hitleriui 
gyvam esant išnarstyti kau
lus, išdraskyti akis. Tokia di
delė neapykanta Vokiečiais yrą 
Senajame pasaulyje. Ir kada 
Vokiečiai bus paklupdyti ant 
kėlių, nereikia sustoti prie sie
nos, reikia žygiuoti iki paties 
Berlino. Reikia žygiuoti iki vi
siškos pergalės, tik tada bus 
galima kąlbėti apie. taiką, to* 
kurti Nauji* ^Europą. 
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'» M USŲ įgyvenamą' laikotarpi'lodinti 
1V'1 • def&tfemo • Wkotarpiu. Visi žino kas yra bolse-

KAS KĄ RAŠO 
(Skaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

rvti Europoje^ bet iš žymesniu Amerikos vyrų tik vie-
nąs^VV. C. Bullitt tesiryžo atvirai savo nuomonę išdėti. 

Daug vilčių buvo dedama kad Repubiikonai pasuks 
gHėžtai prifeš-bolševikine kryptimi, netgi buvo tam tik
rų simptomų kad jie ištiktųjų rengiasi tuo keliu nueiti. 
Betgi Gubernatoriaus Dewey Rugsėjo 8 Louisville pa
sakyta kalba ta? viltis išblaškė. Savo kalboje Dewey 
pbbr&e kad "keturių didžiųjų" bendradarbiavimas tu
ris ir toliau tęstis; tai reiškia kad ir Repubiikonai su
tiks. kiek tai iiuo jų priklausys, kad bolševikai išžudy
tu ir išmarintų eilę Europos tautų, štai tau ir diuieji 
laisves obalšiai! Kiek tai' liečia Dewey džentelmeniškus 
atsiliepimus a])iė Lenkiją bei jo švelniaširdiškumą, kai 
jis nurodo kati Lenkei motinai sunus ar vyrąs lygiai to-
kis brangus kaip ir Amerikietei, tai tie žodžiai, mums ro
dos, išskyrus ttdi'Ą rinkimų metu pasitikrinti galimai 
daugiau Lenkų balsų, kitos kokios reikšmės neturi. Nes 
galantiškumas Lenkės motinos atžvilgiu, koks jis be
būtų elegantiškas, jokiu budu nesulaikys bolševikų nuo 
Lenkijos subolševikinimo. Lygiai taip pat ir jo posakis 
kad ir mažos tautos turės dalyvauti pasaulinėje orga
nizacijoje, anaiptol nesulaikys bolševikų nuo Lietuvių 
fautos išžudymo. 

Iš Dewey buvo laukta konkrečių pasisakymu prięs 
fbolševiku ekspansiją ir kaimyninių mažų ir vidutini** 
•valstybių niokojimą, o susilaukta bendrų, r^antiskų, 
(bet tuo nemažiau tuščių, posakių. Taigi ir Repubiiko
nai yra defeatistąi- žinodami kad bolševikai siekia pa-
jvergti eilę tautų, jie ne tik nesiryžta tų tautų ginti, bet 
liiet pareiškia kad su bolševikais reiks bendradarbiauti. 

Lietuvių betgi yra visai kita padėtis. Jie negali su 
bolševikais bendradarbiauti ne tik dėlto kad tai butų to
lygu draugavimui su musų tėvų, vaikų ir vis^s musų 
Itautos žudikais, bet ir dėlto kad tai vistiek neišgelbėtų 
musų tautos huo mirties. Yra baisi padėtis, bet žiūrė
jime jai tiesiai į akis ir nekiškime galvos į smėlį. Bol
ševikų likimas Lietuvoje reiškia Lietuvių žudymą, ma-
linimą ir visos tautos išnaikinimą. Taigi vienintelę rea
li išsijgelbėjiitVb viltis tera galimybėje kad vis dėlto tarp 
sąjungininkų ir bolševikų kils konfliktas ir bolševikai 
#u visa savo sistema bus sutriuškinti. Užsimojimas gi 
Su bolševikais bendradarbiauti tereikštų bejiegį striau-
giškumą. Tokiu bejiegiu striausiškumu yra ir galvoji
mas kad bolševikai pasikeitė, kad jie dabar jau "geres: 

Iii" ir panašiai. Įvykiai Svyriuose ir masiniai suėmimai 
Ir sušaudymai be jokio teismo visoje Lietuvoje, kaip bu-
Mo parašvta Rugpjueo 31 d. Garse, tą ir taip jau nepa-
jįrystą optimizmą visai išsklaido. Dar blogiauuž strau-
fiškumą yra kruvinųjų žinių iš Lietuvos slėpimas ir 
JUankinimas. Visa tai prisideda prie Lietuviškos visuo
menės migdymo ir liūliavimo, o tai savu ruožtu reiškia 
|alą visai Lietuvos bylai. Užtai visų musų pareiga yra 
^isur ir visomis progomis plačiajai Amerikos ir musų 
Lietuviškai visuomenei kuoryškiausiomis spalvomis teik
ti bolševikų nusikalstamųjų darbų faktus, del jų protes
tuoti ir nuolat juos priminti./ . 

Tiesa, musų Lietuvių pa jiegoS'mažos. Bet bolševi
kiškasis vėžys grąso visai Europai, visų pirma rytinei 

Sos daliai. Taigi mes kovoje prieš bolševikus nebusime 
ieni. Betgi žinokime kad, kaip gaisrą užgesinti tegali-

§a sukėlus alarmą ir pašaukus gaisrininkus, tai lygiai 
ip ir nuo bolševikiškojo vėžio apsiginti tegalima nuo-
tos visomis priemonėmis nurodant j jo pavojų, o ne jį 
ostant ir dangstant. Lietuviška spauda ir organizuo

ja visuomenė ypač paskutiniu metu ta kryptimi ir^ eina. 
Betgi tą viską galima ir reikia dar labiau išryškint ir 

, dar labiau sugriežtini 
• 4r~ & * 

Tuo tarpu didieji karo įvykiai artinasi į savo bai
giamąjį laipsnį. Bulgarija ir Rumunija šiądien jau yra 
pusiau subolševikintos, ir nuo bolševikų apsivalyti joms 
kaip ir nėra vilties. Jei dar neprasidėjo tai labai grei
tu laiku ir šiose valstybėse prasidės šviesiojo elemento 
žudymas ir deportavimas. Kitoje fronto pusėje Suomi
ja, kuri iki šiol taip didvyriškai kovojo prieš Bolseviki-
ją, šiądien jau gyvena paskutines savo nepriklausomo 
gyvenimo dienas. Kai Vokiečiai savo kariuomene iš 
Suomijos atitrauks, reikia, laukti, bolševikai, suradę ko
kių nors priekabių, Suomiją okupuos._ Jie butų, be abe
jo, šita anksčiau padarę, bet neįstengė. 

Greta šitų kariniai-politinių įvykių tuo pačiu metu 
vyksta ir kiti reiškiniai kurie rodo kad mes gryztame 
į tamsų, barbarišką laikotarpį. Vadinamų "patriotų 
siautėjimas", tyčiojimasis iš moterų ir įvairus nevaldo
mi minios aistros .pasireiškimai rodo kad Vakarų pa
saulio kultura ir civilizacija yra -begalo susmukus. Ka
da prieš ketveris met.Us Vokiečiai skuto galvas mote
rims, Vakarų pasaulis piktinosi šituo Vokiečių barba
riškumu. O šiądien pats Vakarų pasaulis eina Vokie-
čiif pėdomis. Viso šito akivaizdoje taip ir norisi kartu 
su Nietsehė sušukti: "Viešpatie, viskas, buvo 
melas, ir tik mano puolimas buvo tiesa"; v ' 

• . •• 
kkekių visokių karo aukų visose šalyse randasi 

> * ir tie žmonės kurie jau nukentė, neteko gyvasčių ir 
kurie dar ir toliau hukentės — kurie savu noru ar sąly
gų delei persimetė į bendradarbiavimą su priešais oku
pantais. Vieiii kolaboravo su bolševikais, kiti, bolševi
kus jšvijus, kolaboravo au Vokiečiais. Tai Tik Lietuvos 

k atveju. Tas btivo ir dar .tebėra įvairiose šalyse kur ka-
ras tęsiasi. Tas šalis užimant sąjūhgihinkams, gaujos 
žmonių, .vietoje - rupintis šalies greitesniu. sutvarkymu, 

žodžiai Aukštyn, 
Darbai Žemyn 

Sąryšyje su Kunigų Vieny
bes seimu Chicagoje,. <Brok}yno 
Amerika rašo: 

"Lietuvis, su maža. išimtimi, 
yra judriausias asmuo Lietu
vių visuomenės tikybiniame ir 
tautiniame gyvenime". Ame
rikos bendradarbis Juronis pri
duria: "Tik daugiau drąsos ir 
pasiaukojimo vienyti tikrų Lie 
tuvių eiles". 

žodis labai vietoje, nes rei
kia kad 'judriausi asmenys" 
pradėtų, ištiesų, buti judrus ir 
baigti tą "didingos koalicijos" 
tragi-komediją tarp tikinčiųjų 
tautinių skaitlingų katalikų ir 
bedievių tarptautininkų ne
skaitlingų socialistų, nejieš
kant susitarimo su "tikraisiais 
Lietuviais" tautininkais. 

Ar kunigai turės gana drą
sos ir pasiaukojimo pasakyti 
savo keliems kreivu keliu nu
ėjusiems vadams, kad gana?! 

Reikės 10 Milijonu 
Darbų 
_____ 'i 

• ŽINOVAI tikrina kad ka
rui pasibaigus šioje šalyje tu
rės buti surasta darbo del apie 
10 milijonų darbininkų. Kaip 
tik baigsis karas *su Vokiėtija 
apie du niilijonąi * darbininkų 
neteks darbų. ^ :-j ^ 

Bendrai šioje 'lityje yra ikf 
55 milijonų žmonių gyvenančiu 
iš darbo. Apie 45 milijonai jų 
turės darbus, kadangi šalies 
gyvenimas visas nesustoja nie
kad, bet laikams apsunkėjant 
tuoj pradeda augti milijonais 
bedarbių eilės, kada darbai su
mažėja. Pereitą depresiją be
darbių skaičius buvo pasiekęs 
10 milijonų žmonių. 

Atsiminimai iš Okupuotos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir KentėjimsuiLl^akų 

Okupacijoje po 1920 Metų 

S' ; * 

- & i 

RAŠo Karys*J. V. VALICKAS. 

Streikų Amerikoj Nėra 
šeši Amerikos darbo unijų 

vadai buvo nuvykę į Europos 
karo frontą is pietavo su Gen. 
Eisenhower. Jie patyrė kad 
Amerikos kareiviai žino jog 
žinios apie streikus Ameriko
je yra tik propaganda, ir kad 
tie darbininkai kurie stovi gat
vėse prie dirbtuvių vartų nėra 
piketai, o tik gatvekarių lau
kiantieji* * 

. •ŠVINAS naudojamas įvai
riems gaminiams dabar dau
giau, nes jo daugiausia galima 
gauti nekariniams reikalams. 

pasileidžia kaip laukiniai gyvuliai persekioti, kankinti, 
bausti tuos kurie jų sprendimu buvo nusikaltėliais už 
tai ką jie veikė priešo sudarytose sąlygose. •' 

Kas atsitiks Lietuvoje? Paveizdan, yr& žinių kad 
bolševikams užeinant 1940 metais, tokie žymus ir žino
mi kunigai kaip Kemėšis, Krupavičius, šmulkštys, ne
skaitant jau šiaip politiškų oponentų ir visokių nepasi
tenkinusiųjų, džiaugėsi kad bolševikai duos jiems pro
gą tautininkus prašalinti iš valdžios ir jie patys, kaip 
nors susitaikę su bolševikais, gaus valdyti. 

Buvo kitų, kaip Paleckis, Gira ir kiti, kurie tiesiog 
parsidavė bolševikams ir išanksto inėjo į jų sąmokslą 
Lietuvoje esančią tvarką sugriauti ir Įvedus terorizmu 
naikinti visokią atsparą kuri galėtų buti kada priešu 
komunistams. Kiti prie jų vėliau prisidėjo, tapdami ko
laboracionistais. Ta pati istorija atsikartojo ir Vokie
čiams inėjus. Visi džiaugėsi, išskyrus bolševikus, kad 
Vokiečiai "išlaisvins" Lietuvą iš bolševikų priespaudos. 
Vokiečiai vykdė savo tvarką kaip žiaurus okupantas, 
kaip darė bolševikai. Bet ir jiems su laiku dalis pradėjo 
talkauti. 

Neskaitant bolševikų, kurie dabar gryždami į Lie
tuvą pradėjo vėl savo terorą prieš visus neištikimuosius, 
ar ir patys Lietuviai, neatsižvelgdami į sąlygas, vienų ir 
kitų okupantų sudarytas, gaujomis leisis siausti ir per
sekioti, bausti, net žudyti vieni kitus, ar jie rimčiau at
sižvelgs } tą reiškinį? Rimtieji Lietuvos žmonės priva
lėtų griežtai nusistatyti vieni kitų nepersekioti, o žino
mus aiškius kaltininkus pavesti tam tikram sudarytam 
teismui teisti. ~ . 

Butų naudinga tai skiepyti visoje tautoje dabar, 
nes musų ir taip maža liks. Turėtų išnykti ta mintis ir 
iš čia atbėgusių Lietuvos žmonių, kurie net čia norėtų 
tai daryti, ir visai nekaltiems, tik savo gyvuliškos pa
giežos išliejimui. Naudingiau šaliai ir tautai bus jeigu 
visi rūpinsis taupyti kiekvieną Lietuvį, ir ruošis kaip ša
lį gaivinti, dirbti, atsistatyti, vietoje tuščiu kerštu apsi
metus bėgioti, kurstyti, keršyti. 

Lietuvoje visiems vietos ypač dabar užteks, tik pa
dėkime jai atgauti laisvę ir nepriklausomybę. -

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Okupuotos Lietuvos Lietuviai buvo pasida
linę i tris centrus, būtent: Vilniaus rajonas, ku
ris rūpinosi greitu aptarnavimu Lietuvių Gardi
no apskrities, Trakų apskrities, Lydos apskri
ties, Voložino apskrities, Ašmenos apskrities ir 
paties Vilniaus miesto Lietuviais. Švenčionių 
centras rūpinosi Švenčionių apskritimi, Bres
laujos apskritimi, Dysnos apskritimi, Pastovų 
apskritimi ir Švenčionių miesto Lietuviais. Gi 
Suvalkų centras rūpinosi Gardino apskrities da
limi, Seinų apskritimi ir Augustavo Lietuviais. 
Betgi svarbesniais reikalais tai ' Vilnius buvo 
centras visos Okupuotos Lietuvos Lietuvių. 

Vilniuje, Lenkų okupacijos metu, išeidinė
jo maždaug šie laikraščiai: Vilniaus Rytojus, 
savaitinis, paskui išeidinėjo du kartu savaitė
je su priedu Artojas, kurs buvo skiriamas kai
mo ūkininkams, miesto darbininkams bei pre
kybos ir pramonės šakoms; antras priedas buvo 
Aušrelė, skiriamas vaikučiams. Vilniaus Ryto
jus buvo katalikiškos visuomeniškos-tautiškos 
minties laikraštis. 

Vilniaus Aušra buvo mėnesinis žurnalas, 
leidžiamas kunigų aprūpinti Vilniaus krašto 
Lietuvius tikėjimiška literatūra, bet kartu buvo 
ir tautiškas žurnalas. 

Jaunimo Draugas buvo mėnesinis žurnalas, 
paskui pradėjo eiti du kartu į mėnesį, skiriamas 
buvo jaunimui, redaguojamas katalikiškoje tau
tiškoje dvasioje. 

Vilniaus žodis išeidavo kartą į savaitę; šis 
laikraštis apėmė visokias šakas, kaip mokslo, 
ūkio, literatūros, teolegijos ir kitas, bet dau
giausia, buvo pašvęstas politiniams reikalams. 
Vilniaus žodis buvo tautinės-demokratinės min
ties laikraštis. 

Studentų žodis buvo neperiodinis leidinys, 
išeidavo keturis kartus metuose; tai buvo mo
kslo ir muzikos sričiai skirtas žurnalas, leidžia
mas pačių moksleivių. 

Šitie laikraščiai pilnai aptarnavo Vilniaus 
krašto Lietuvius ir jų reikalus. Vilniaus Ryto
jaus redaktorium ilgiausia yra išbuvęs Julius 

I Navikas, kurs buvo ir atsakomingasis redakto
rius. Jaunimo Draugo redaktoriums ilgiausia 
yra išbuvęs Adv. Antanas Juknevičius; Vilniaus 
žodžio redaktoriais ilgiausia buvo Dr. D. Alsei
ka ir Jonas Latvys. 
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" LIETUVAITĖS D AIM Ą 
(M. Dagilėlis) 

^ žittau, man sakė nesykį mamaite _ 
Jog čia musų žemė, jog aš Lietuvaitė. 
Iš širdies aš myliu Lietuvių šalelę, # 

Jų kalba išmokau garbint Visagalį. 
Mane užaugino Lietuvos laukeliai ^ 
Ir dainų išmokė jos raibi paukšteliai. 
I mane čia veizi iš dangaus aukštybių 
Musų apgynėjas, Viešpats Dievs galybių. 
Ir dori seneliai, viengenčius; atpiinę, V 
J Praamžių meldžias už mano tėvynę, 
Ir ši mano balsą, Lietuvaitės maldą, 
Teišklauso Viešpats, kursai viską valdo! 

Iš širdies man veržias 
.žodžiai kuokarščiausiy 
H!)uok šviesos ir laisvės 
Tėviškei, Aukščiausia! r if 

"MILIJONIERIŲ" GADYNĖ 
Pirmomis dienomis po paliaubų mūšių Lie

tuvių su Lenkais, Vilnijos kraštą Lenkai vadin
davo" Litwa Srodkowa" (Vidurinė Lietuva). 

Žmonių gyvenimas Vilniaus krašte pradžio
je buvo ganėtinai laisvas. Iškarto Vilniaus 
krašte gana plačiai buvo vartojama Lietuviš
kos "Ostmarkės" ir Lenkiškos markės, "Polska 
Krajowa Kasa Požyczkovva" (Lenkų Skolina
mosios Kasos). Nupigus Lenkiškoms markėms 
žmonės turėjo jų galybes, kad paprastas piemuo 
už vienos dienos paganvmą karvių gaudavo apie 
milijoną Lenkiškų markių. Valiutoje kilo di
džiausias chaosas. Jau paprastiems kaimo žmo
nėms tokie skaičiai buvo nesuprantami, visi bu
vo milijonieriais. Tuo dar metu Lietuviškos 
"Ostmarkės" buvo geresnėje vertėje, tat žmo
nės gaudyte gaudydavo Lietuviškus pinigus, 
kurių vertė umai pakilo. 

Dar egzistuojant Lenkų valiutos chaosui 
ietuvoje pasirodė LITAS ir Ostmarkės palen

gva išeina iš apyvartos, be jokių beveik žmo
nėms nuostolių. Lietuvos Litas pradeda skverb
tis ir į Vilniaus kraštą, kas labai Lenkams ne
patiko politiniais sumetimais. Tuo metu dar 
Vilniaus kraštas buvo labai neaiškioje padėty
je, nes nebuvo žinoma tikrai kas Vilniaus kraš
tą valdys. Tarptautinėse instancijose dar tęsė
si bylos. 

Lenkų jiegos nebuvo užtektinai gausios po-
.itišku ^tžvilgiu. Gausingiausi buvo Gudai arba 
kaip jie save vadino "Tuteiši', bet Gudai poli
tiškai nebuvo organizuoti kad galėtų "Litwos 
Srodkowos" valdžią paimti į 6avo rankas. Lie
tuvių organizuotumo irgi truko, bet Lenkai su 

ietuviais galima sakyti visai nesiskaitė, ir jie, 
nors Vilniaus krašte taip pat neturėjo organi
zuotumo, kiek galėdami kiekvieną atliekamą na
mie Lenką siųsdavo Vilniaus kraštan, ir kariuo
menės pagalba į Litwos Srodkowos valdžią su
gužėjo Lenkiškos dvasios žmonės. Jie maty
dami kylantį Lietuvių ir Gudų tautini susipra
timą, stengėsi kuogreičiausia' inkorporuoti Vil
niaus kraštą arba Litwą Srodkovvą į Lenkijos 
valstybės ribas ir padaryti ją nedaloma Lenki
jos respublikos dalimi." 

'Lenkai greit paleido plepalus kad jiė Vil
niau* krašto žmones aprūpins druska, kerosimi 
ir gutalinu, bet tas Vilniaus krašto nei Lietuvių 
nei Gudų neviliojo. Vilniaus krašto miškai pil
ni buvo Lietuvių partizanų, ir tai buvo pusėti
nai gerai organizuoti, žmonės vis laukė kad 
tai bus kokie tai plebiscitai-balsavimai prie ko 
Vilniaus krašto žmonės panorės prisidėti, prie 
Lietuvos ar prie Lenkijos. < Lietuvius partiza
nus Lenkai stropiai sekdavo, kuriuos pagaudavo 
arba nužiurėdavo įtartinais, tuojau areštuodavo 

V Idiitio kauziulis 
Vienas iš jaunesnėsės kartos Vilniaus 

krašto Lietuvių rašytojas-poetas. 

ir labai kankindavo. Bet liaudis partizanus la
bai rėmė, partizanai gulėdavo ir gyvendavo miš
kuose, ateidavo ir į kaimą ir žmonės juos pri
imdavo ir maitindavo. Miškuose partizanai la
vino piemenis ir berniokus kaip vartoti ginklas, 
vienu žodžiu ruošė kovai prieš Lenkus. Pieme
nys atnešdavo partizanams miškuose valgyti ir 
pranešdavo gaunamas žinias. 

LENKŲ SMURTAS SU VILNIAUS 
KRAŠTO PRIJUNGIMU 

Litwos Srodkowos delegacija nuvyko Var
šuvon ir, žinoma, paprašė kad Lenkų valdžia 
priimtų Litwa Srodkową i savo korporaciją, ką 
Varšavos valdžia mielai ir padarė.... Paskui 
už kiek laiko žmonės sužinojo kad pasauliui pa
skelbta jog Vilniaus krašto žmonės nusibalsa-
vo prisidėti prie Lenkijos, o toji delegacija tik 
pildžius Vilniaus kratšo žmonių valią.... 

Betgi tokių balsavimų, kiek man yra žinoma, 
niekada Vilniaus krašte > n,ėra< buvę, nes negau
sinti Lenkai Vilniaus krašte ba 1 s a vimu s-ple bic-
citą butų pralaimėję. 

Kaip greit priėmė Varšavos valdžia Vil
niaus kraštą į savo nedalomą Lenkiją, taip greit 
Vilniaus kraete buvo pradėta gundinti žmonės 
kad eitų balsuoti rinkimams Lenkijos Seimo, 
nes tuo laikotarpiu buvo Lenkijoje rinkimai ir 
tuo budu Lenkai norėjo tikrai Vilniaus kraštą 
sucementuoti su Lenkija. Betckiek teko gir
dėti, tuos rinkimus Vilniaus krašto Lietuviai 
boikotavo ir nepripažino, taipgi diduma Gudų 
pasekė Lietuvių pavyzdžiu. Kaip greit tie rin
kimai pasibaigė, tai Lenkai, susitvarkę kiek 
valdžioje, bandė išgelbėti chaosingą Lenkijos 
valiutos padėtį. Jie Įvedė Zlotus, kurie egzista
vo iki šio karo pradžios. Įvedę zlotus kaipo le
gale valiutą Lenkijoje. Lenkų valdžios ponai la
bai apmovė savo piliečius: valdžia niekam veik 
neleido žinoti datos kada markės išeina iš kur
so, bet pagavo piliečius visai išnetyčių, ir tokiu 
budu milijonai markių liko valstiečių kišeniuo-
se be vertės. Piliečiai labai pasipiktino tuomi, 
taip skaudžiai nukentėję, bet valdžios ponai iš 
to be a'oejo labai daug laimėjo. 

Lenkijos kūrimosi pradžioje, ten. valdžia 
buve pusėtinai demokratiška, galima sakyti ko
alicinė, tat ir tautinės mažumos nejautė Lenkų 
kumščio tokio svorio, užtat ir Lietuvių tautinis 
susipratimas galėjo buti plečiamas, ir jis kilo 
iki 1927 metų. Berods tik vienoje Trakų ap
skrityje veikė apie 127 Lietuvių mokyklos; Len
kų mokyklų nebuvo galima nei su žvake rasti 
Lietuvių apgyventose vietose. Apie 1927 metus 
Vilniaus krašto Lietuviai j-au turėjo pusėtinai 
inteligentijos ir mokytojų, taip kad jau beveik 
buvo aprūpinta kiekvienas Lietuviškas- kaimas 
ir Lietuviška mokykla. 

Nuo atgavimo Lietuvos Nepriklausomybės 
iki 1927 metų okupuotoje Lietuvoje Lietuvių 
švietimas žengė šuoliais pirmyn. 

Tat buvo užsibrėžta atlietuvinti apgudinu
sius Lietuvių kaimus, įsteigti Lietuviškas mo
kyklas apgūdėjusiuose Lietuviškuose kaimuose 
ir šviesti žmones Lietuviškoje dvasioje. Tokių 
apgudėjusių vietovių buvo beveik visur apart 
Traki} apskrities ir Švenčionių.. Reikėjo dary
ti žygiai atlietuvinimui Lydos, Suvalkų, Seinų, 
Dysnos, Breslaujos, Ašmenos ir kitos apskri
tys. 

(Bus daugiau) 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapniny^ 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvie: 
?apną. Kiekviena* privalo JĮ turėti 
namuose. • 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave, . Cleveland 3, Ohlt 

WĮ V / 

m 

7? 1 

« A-. s &.L, 



D I R V A  Padėkit Amerikai laimėt ka«| 
mSI 

; j* 

Kaip Lietuviai savo Laisvę 
gyne 25 metai atgal 

(Tęsiny! i Š  pereito nr.) 

Vokiečiai sumušė musų viršilą 
Iš karto, kai atvykom iš Vilniaus, apie 

porą savaičių santikiai su Vokiečiais Kau
ne buvo labai geri. Jie viską mieste ži
nojo — kur yra bolševikų lizdai, kur slap
tai varoma degtinė ir pranešdavo mums. 
Paskui Vokiečiai ėmė mus užkabinėti. 

Taip, sakysime, apie Sausio pabaigą, 
mus, visą komandą, nuvedė i pirtį. Gryž-
tant mums rikiuotėje iš pirties, Vokiečių 
gurguolė, prisėdus kareivių, kiek tik ga
lint arkliais, paleido tiesiog per vidurį 
musų rikiuotės. Laimei, nei vienas karei
vis nepapuolė po arkliais. Mes visi bu
vom beginkliai. Tik vienas viršila turėjo 
revolverį. Jis, išsitraukęs revolverį, šau
dydamas vijosi gurguolę, norėdamas ją 
sulaikyti. Bet nei Vokiečiai į viršilą, nei 
viršila į Vokiečius nepataikė. 

Visa tai įvyko Gedimino gatvėj prieš 
Vokiečių generalinį štabą. Iš štabo išbė
go su ginklais daugiau Vokiečių. Suėmė 
mnsų viršilą, nuginklavo ir nusivarė į šta
bą. Viršila, musų vadovybės išlaisvintas, 
gi*vžo į kareivines, bet' Vokiečių gerokai 
buvo sumuštas. 

Tada musų santikiai su Vokiečiais jau 
buvo nekokie. Mes kiekvieną vakarą bu
vom pasirengę nuo jų gintis, nes buvo sa
koma jog jie ateisią mus nuginkluoti. Kai 
tik, būdavo, ateina vakaras tuojau mes 
pasirengiam kulkosvaidžius ir budim iki 

•ryto. Visame mieste sustiprinom sargy
bas. Ėjo gandai kad Vokiečiai pulsią Lie
tuvos banką. Pasiuntėm ir ten savo sar
gybą su kulkosvaidžiu. 

Pradžia karo su bolševikais — mes 
atimam Jezno miestelį 

Vieną kartą, Vasario mėnesį, gryžęs 
iš sargybos, girdžiu musų kareivius besi
kalbant jog raštinėje užrašinėja vyrus vy
kti į frontą prieš bolševikus. Nuėjau ir 
užsirašiau. 

Rytojaus dieną apie 15 žmonių iš mu
sų komandos su svetimuoju karininku nu
vykom į komendantūrą. Ten radom jau 
apie ^0 ar 70 pasirengusių vyrų. Tą pa
čią dieną išvykom plentu Prienų link. Ki
ti buvo apsiginklavę šautuvais, o mes, kul
kosvaidininkai, nešėm vieną kulkosvaidį. 
Prienuose parą pailsėję, išvykom Jezno 
link. Atvykę netoli Jezno miestelio, ap
sistojome miške laukti vakaro. Sutemus 
išvedė mus iš miško, ir mes ėmėm siausti 
miestelį su bolševikais. Naktis buvo tam
si, ūkanota; visur purvas. Iš miestelio 
buvom gavę žinią jog bolševikai turį įsi
traukę kulkosvaidžius į bažnyčios bokštą. 
Mums buvo įsakyta, pamačius raudoną 
raldetą, gulėti vietoje, šaudyti ir šaukti 
valio. 

Miške stovėjo ir Vokiečiai su viena 
patranka. Apsiautus miestelį1, visur buvo 
tvlu. Niekur nei vieno šūvio. Staiga pa
sirodė viena-kita raudona rakieta. Mes 
atidarėm į miestelį ugnį. Iš miestelio pa
sigirdo kulkosvaidžių tratėjimas. Bet, 
kai tik Vokiečiai paleido kelis patrankos 
sviedinius, bolševikų kulkosvaidžiai nuti
lo, o mes tik šaukėm ir šaukėm valio. Pa
galiau palengva ėmėm žygiuoti į miestelį. 
Bolševikai buvo jau pasitraukę iš mieste
lio Vilniaus link. Mums užėmus miestelį, 
gyventojai mus labai palankiai pasitiko. 
Atsirado ir klebonas. Pakvietė mus į kle
boniją, ir kuo turėdamas pavaišino. 

Miestelį paėmus, atvyko viena kuopa 
mūsiškių, o mes Kauniškiai gryžom atgal. 
Bekeliaujant man atplyšo bato padas. To
liau su tokiu batu eiti buvo neįmanoma. 
Padą parišau virvele ir taip gryžau Kau
nan. Grvžę ir vėl ėjom į sargybas banke, 
komendantūroje, kalėjime ir kitur. 

Santikiai su Vokiečiais ėjo vis blo
gyn. Į Šančius atvyko Vokiečių jurinin
kai spartakai. Jie musų kareivių labai 
nekentė. 

Prano Eimučio nušovimas Kaune 
Kovo mėnesio 18 dieną, man giyžus 

iš sargybos ir pavalgius pietus, įbėgo į 
kareivines komandos viršininkas Goštau
tas ir šaukia: 

— Vyrai, rengkit kulkosvaidžius! Vo
kiečiai užpuolė Metropolio viešbučio sar
gybą ir nušovė mokomos komandos Pra
ną Eimutį! Pasirengkit ir laukit įsaky
mo. 

Tas istoriškas atsitikimas ivyko 1919 
metais, kai Lietuvių santikiai su bolševi
kais, su Vokiečiais ir su Lenkais ėmė įsi
tempti. 

Pasirengėm ir laukiam kas bus to
liau. Kulkosvaidžius parengėm ir išsta-
tėm balkone. Vokiečiai apsiginklavę jo
dinėja ir vaikščioja gatvėmis. Taip pat 
ii* musų kareiviai vaikščioja, pulkeliais. 
Tačiau vieni kitiems nieko nedaro. 

Vakare, sutemus, iš musų komandos 
išrinko apie 50 kareivių su vienu kulko
svaidžiu ir išvedė j Metropolio viešbutį, 
kur buvo apsistojus užsienio misija. Mus 
suvedė pro užpakalines duris. Kulkosvai
dį pasistatėm prieškambaryje ties didžio
mis durimis. Atėję radom ir daugiau mu
sų kareivių. Buvo ir keli Prancūzų kari
ninkai. Aš buvau paskirtas pirmuoju nu
meriu prie kulkosvaidžio, o kulkosvaidis 
buvo parengtas šaudymui. Kiti kareiviai 
buvo išskirstyti po visą viešbutį. Antra
me aukšte prie kiekvieno lango stovėjo 
dėžė rankinių granatų. Man buvo įsaky
ta, jeigu didžiasias duris Vokiečiai atida
rys ir puls į vidų, paleisti kulkosvaidį į 
darbą. 

Praėjus apie pusei nakties, priėjo 
prie manęs Prancūzų karininkas ir sako: 

— Leisk mane prie kulkosvaidžio, nes 
Vokiečiai tuoj puls j vidų. 

Aš neleidau. 
Bet niekas nepuolė. Tik buvo girdė

ti kaž kas atidarė išorines duris, bet ir vėl 
uždarė. Taip išbuvom visą naktį be di
desnių įvykių. Rytą pakeitė mus kiti sar
gybiniai, o mes gryžom į kareivines. 

Lapkričio mėnesį iš musų kuopos iš
skyrė apie 25 kareivius su vienu puskari
ninkiu. Į jų tarpą ir aš patekau. Pa
ėmėm iš belaisvių stovyklos apie 200 be
laisvių ir išvažiavom į Eglaitės miškus į 
darbus. Miškas buvo pilnas visokios Vo
kiečių paliktos karo medžiagos. Mes tą 
medžiagą tvarkėm ir gabenom kur buvo 
nurodyta. Dirbom iki 1920 metų Vasario 
mėnesio. Baigę darbus, gryžom į Kauną. 
Aš buvau paskirtas į 8-to pėstininkų pul
ko 6-tą kuopą. Čia mane pakėlė jaunes
niuoju puskarininkiu. Kuopoje nebuvo nei 
vieno eilinio kareivio, buvo tik puskari-
ninkai, viršila Strazdas ir kuopos vadas 
leitenantas Sližys. 

Po poros dienų iš skyrimo punkto ga
vome naujokų, Tauragiškių Žemaičių ir 
prasidėjo naujokų mokymas. Darbas ėjo 
labai skubiai. Mėnesį pamokę, išvykome į 
frontą prieš Lenkus ties Žasliais ir Žiež
mariais. Apsistojom Miežonių kaime prie 
Kaišiadorių. Pastovėję kelias dienas, ga
vome įsakymą užimti barą. 

Aš gavau dokumentus kad esu atlei
džiamas iš kariuomenės kaip atitarnavęs 
metus savanoris ir nemobilizuojamų me
tų. Gryžęs į savo kaimą, tuojau stojau 
tarnauti į miliciją. Tuomet ir milicijoje 
buvo sunki tarnyba: be paliovos reikėjo 
kovoti su visokiais vidujiniais priešais, 
miškai buvo pilni plėšikų, kaimai pilni de
zertyrų, degtindarių, ir tt. 

Užrašė Jaun. Pusk. J. Norvilą, 
Šiauliai, Kovo 13, 1987. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

VIEŠNIA Iš CHICAGOS 

ft Chicagos atsilankė p. Ve
ronika Balsiene. Ji čia pralei
do atostogas, viešėjo pas savo 
brolio dukterį Antonettą Ku
bilienę ir brolio sunų Antaną 
Bartkų. Atlankė savo draugus: 
M. Maeerauskienę, Aleką Lum-
picką ir Maikį. 

Iš čia nuvažiavo j Clevelan-
dą, ten apsilankė Lietuvių Kul
tūriniame Darželyje ir labai 
juo gėrėjosi. Tokio paminkli
nio Darželio neturi jokia kita 
Lietuvių kolonija Amerikoje, 
ir Clevelando Lietuviai už jo 
Įrengimą verti pagarbos. 

Paskui prasidėjo"' 4Kiikyihas": 

giminių ir draugų: viešėjo pas 
savo brolį ir brolienę Antaną 
Bartkų, pas1 Petkus, pas bro
lienę Marę Bartkienę. Ji pri
vaišinus, su draugu Dominiku 
Jokubaičiu nusivežė į farmas 
pas Steponavičius Ir Čia turė
jo gerus laikus. 

Sugr.vžus, apsilankė pas sa
vo dukterį Julę ir jos vyrą 
Nerauskius. Viešėdama pas 
dukterį, atlankė buvusią bro
lienę ir jos vyrą Joną Lapie-
nius, ir biznierius Urbšaičius ir 
Dumbliauskus, greta Dirvos. 

Neužmiršo apsilankyti Dir
vos redakcijoje, ir kaip ilga
metė Dirvos skaitytoja vėl at
naujino savo prenumeratą. Ji 
Chicagoj gyvendama per daug 
metų skaito Dirvą ir su ja 
nesiskiria. 

Smagiai praleidus aTūstogas 
šiuomi per Dirvą siunčia savo 
draugams ir giminėms širdin
gą padėką. 

Pas Matildą Sideriiitį vai-
šėsna iš kariuomenės parva
žiavo jos vyras kareivis. Gryž-
tant jam tarnybon, ji pati iš
važiavo palydėti jį į Kaliforni
ją. Kalnas. 

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

•ALIEJAUS industrijai lei
sta padidinti petrolejaus ga
mybą po 105,900 bačkų j dieną 
daugiau per Rugsėjo mėiesį. 
Tuo budu šį mėnesį aliejaus 
bus pagaminama aukščiausias 
kiekis istorijoje — po 5,051,-
800 bačkų kasdieną. 

'Senų -Namų Daktaras* 
Pirmutinis Lietuvis 

JSppieriuotojas Clevelande 
ISPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS • 
Vincas Debesis •'< 

7605 Star Ave. EX. 0417 . 

•TERMOMETRUS išrado 
mokslininkas GaUleo 1592 me
tais. 

PAAIŠKINIMAI 
(Apie kiek anksčiau minėtus žygius) 

(1) Į komendantūrą nevažiavom, bet 
šautuvus -pasiėmėm, o taip pat ir po 15 
šovinių iš kareivinių. Vežikus radom be
stovinčius prie kareivinių rajono. Sėsda
mi į roges, šautuvus užsitaisėm ir pirmą 
kartą viešai pasirodėm ginkluoti Vilniaus 
gatvėse. 

Iki 1919 metų Sausio 1 dienos, taigi 
iki čia kalbamo įvykio, ginklus į sargy
bas veždavom slaptai, nes ištikro Vokie
čiai tuoj nuginkluodavo. Tą dieną Vokie
čiai mus jau nebelietė, ir jų vėliava nuo 
Gedimino pilies kalno bokšto jau buvo nu
imta, iškelta Lietuvos vėliava. Vilniaus 
gatvėmis važiavome, ant kelių pasistatę 
šautuvus, tuo savo pasirodymu stebinda
mi Vilniausr gyventojus. 

Išlipom vadinamame Veršių sode ar
ba Veršininke prie Gedimino Kalno. Veži
kus paleidom, o mes, išsirikiavę po du, nu
ėjom Gedimino Kalnan. Vėliavą jau ra
dom atvežtą iš Lietuvos Tarybos. Ją at
vežė karo valdininkas Petras Gužas. Su 

juo, kaip rodos, buvo pora kareivių. Gal 
su jais buvo ir pusk. J. Norvilą. 

(2) Pusk. J. Norvilą vėliavos pakėli
mo aprašyme netyčiomis suklydo. Bokš
te buvo karininkas P. Gužas su jam pade
dančiais vėliavą iškelti kareiviais. Kiti 
kareiviai pasiliko išsirikiavę apačioje prie 
pilies bokšto, lauke. Vėliavą keliant, bok
šte iš revolverių, o mes, apačioje, iš šau
tuvų vienu metu iššovėm po tris kartus. 
Po salvėmis karininkas Škirpa pasakė kal
bą. Po to karininkai su kareiviais pasi
bučiavo. Tik vėliavą pakėlus, atėjo Len
kai pasižiūrėti. Keliant vėliavą, Lenkų 
nemačiau, nors visą laiką stovėjau lauke 
prie bokšto durų. 

Ir man pačiam kitos dienos rytą teko 
sulaikyti kalne du Lenkus legioninkus ir 
neleisti jiems prieiti arčiau prie pilies bok
što. 

Vėliavą keliant dalyvavo dešimts ka
rių. Jų tarpe karininkai Kazys Škirpa ir 
Petras Gužas. Baigiant kelti vėliavą, at
ėjo karo valdininkas Jonos Nistelis. 
| pirmąją garbės sargybą prie vėlia

vos buvo paskirti: sargybos viršininkas 
karo valdininkas J. Niskelis ir sargybi
niai — Stasys Butkus, Mikas Slyvauskas, 
Albinas Rauba, Pranas Plauska ir Ro
mualdas Marcalis. Visi jie vėliavos pakė
limo dalyviai. Kareiviai dalyviai dar bu
vo Jonas Norvilą ir Vincas Steponavičius. 
Jie, vėliavą pakėlus, sargyboje nedalyvavo 
it* po pakėlimo gryžo į kareivines. 

Pusk. Stasys Butkus. 
(Bus daugiau) 

MIKALDOS 
Karalienes Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
Įdomios pranašystes senovės laikų Sabbo* 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Bu 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti palto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

Kaina su prisiuntimu 30c. 

VALGI1J 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

ELEMENTORIŲ* 
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus. 

**D!rvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

Kaina su prisiuntimu 50c 

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
"MARGUčIO"-VANAGAIčIO 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, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 26c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohit 
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S A V I N G S  •  C H E C K I N G  
L O A N S  •  T R U S T S  «  

AH BANKING SERVICE* 

fludai 

TAUPYMUI 
PINIGU 

Pirkit daugiau karo bonu 
ir štampų. 

Padėk kiek i banką kiekvieną 
mokesties dieną — čionai į . 

Sarictijf" Safoinps 

127 Public Square 

^  : i  L i e t u v i š k a  

V A I S T I N I 
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 vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  V 

5920 St. Clair Ave. Clevel&fkA 
Telefonas ENdicott 8618 
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ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga —kaina $2.00 

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

D I E V Ą  
1820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

DEI/LA C. JAKTTBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir lIpĮktyt 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniitaL 

jgmmmiiiiiiimmmiiiiimimiiiiiiiiiiiiiiimimiiimiMiiiminiiiiimiiiiiiiimiiiiiiK 

| Nikodemas A. 
| Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
1 IR BALZAMUOTOJAS 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
= 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
TiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiimmmiimiiiiHiiiiiuiiiiiiiniiHHiiiiimiimHi 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- \ 

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P . - P .  M U L I O L I S  
Vienatine Vietinį. Pastovi Lietuviška Real Estate 

;: 6606 Superior Ave. Cleveland HEndemm 673t 
1  t t t t t t  t t 1 f  *» |  į 
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įžINUTtŠ 
Sjekniadįenį^ Rugsėjo 3, Dai-

nosį Iprajugijos !<£horas dalyVa-
vo jtuiii Lietuvos žydų 50 me
ti* ,vedybipio |į gyvenimo sukak
ties įiiįejimb islįdlmėję. Tie 
patrio'tingi Liėtuvos Žydai mi-
nldami savo auksinį ve&ybinj 
jūbilejų užsikvietė Dainos cho
rą padainuoti jiems Lietuviš
kas vedybinei dainas, Jcurias 
jie taip mėgsta, ir patys pasi
rinko tūlas savo mėgiamas dai
nas, jų tarpe ir "Pasisėjau ža
lią Rutą". Visos Lietuviškos 
dainos kurias choras dainavo 
buvo atspausdintos puošniame 
sukaktuvių programe, su jubi
liatų paveikslais, ir pasiliks 
ne tik žydi^ lai^Jfe Lietukų 
tori joje. " ! 

įymuš vietos biznierius ir 
energingas veikėjas tautinėje 
dirvoje, J. A. Gutauskas su 
žmona Darbo Dienos švenčių 

projja išvyko atlankyti < sąvo 
brolį New Hayen, Conn.," ir Se
serį Worcester, Mass. Gryžo 
patenkinti savo įspūdžiais, tik 
apgailestavo kad rado. sunkiai 
sergančią savo brolienę5 p. Gu* 
tauskienę. * 

Baltimorės Liet. Draugijų 
Taryba ir Dainos Choras ener
gingai rengiasi prie "The Uni
ted Nations Victory Pageant 
ant Baza Ir", kuris įvyks Spa
lių 8 iki 12, Fifth Repment 
Armory saleje. ' 

Dvi didžiausios ir turtin
giausios vietos pašalpinės drau
gijos, DLK. Kęstučio ir DLK. 
Mindaugo veda pasitarimą su
jungti jas abi į vieną. Jeigu 
jos susijungtų, kas neabejoti; 
nai ir įvyks, tai atliks didelį ir 
naudingą darbą Lietuvių išei
vijoje. r 

Jos susi vieny damos sudarys 
vieną didelę pašalpinę draugi
ją su 800 narių ir su $90,000 
kapitalo. Linkėtina joms gero 
pasisekimo tame užsimojime. 

TOI.I1VH SVECIA|.^ P|sku-
tinę Rugpjučio savaitę lankėsi 
Baltimorėje poni Agota Prons-
kietienė su sunum Augustu iš 
New Yorko, ir pp. Magdalena 
Valatkienė iš Roslindale, Mass,, 
ir Ona Blažienė iš Staughton, 
Mass. Ponia Prariskietienė yrą 
P. Jaro dėdienė, o ponios Va
latkienė ir Blažienė yra ponios 
Jarienės pusseserės. Jos atva
žiavo atlankyti jau senai ser
gančią p. Jarienę ir viešėjo vi
są savaitę pas Jarus ir Škulius. 
Skulienė yra Jarienės tikra se
suo. f1.- P. Jaras. 

YQUNSSTOWN 
*L 

žINUTfiS 

•AMERIKOS kariai namie 
ir užjuriuose per Padėkos die
ną bus aprūpinti kalakutiena 
taip kad galės prisivalgyt iki 
sočiai. Be to, jau dabar ga
minama 12 uncijų dėžės kala
kutienos kuri bus išdalinta ne
laisvėn patekusiems Amerikos 
kariams per Raudonąjį Kryžių. 

KAS platina Dirvą — tas 
nlatina apšvieta. 

Ltetflfaų Dienos 10-tas me
tinis šv. Pranciškaus Lietuvių 
pardpijos piknikas Rugsėjo 3 
buvo sėkmingas. Suvažiavę į 
pikniką Lietuviai lifeksmai pra
leido laiką prie geros muzikos 
ir įvairių žaidimų. 

• 

Gaila kact pasaulinis kon
fliktas viešus parengimus nu
skriaudė jaunimu, bet yra vil
ties kad ateinančio meto Lietu
vių Dienos parengimas bus di
desnis ir linksmesnis, nes dau
guma musų jaunimo gal bus 
pargryžęs iš karo lauko tarp 
savųjų i* mylimų draugių. 

MIRĖ Motiejus Baratinskas. 
Rugsėjo 5 savo namuose mirė 
M. Baratinskaš. Prie jo gyve
no jo netekėjus duktė, Rožė. 
Jis mirė staiga, širdies liga, 
sulaukės 74 metu amž. Palai-

T H E  E L | ? C T R I C  I L L U M I N A T I N G  C O M P A N Y  

sina, 
Laužydama Savo Kontraktą, 

dotas, Rugs. 9 \ pamaldos atsi
buvo Lietuvių šv. Pranciškau? 
bažnyčioje. 5 

( 

Velionis buvo šio miesto il
gametis gyventojas ir veiklus 
tautiškai katalikiškoje dirvo
je, rimtas žmogus. Gaila ne-i 
tekus tokio žmogaus kuris vi-1 
sada neatsisakė remti savo 
tautos ir kulturos reikalus. Jis 
daug prisidėjo prie suorganiza
vimo draugijų ir dabar gyvuo
jančius Lietuvių parapijos. 

Mari Goodof f - Žukauskienė 
su savo duktere Kastancija, is 
Mexico, Maine, viešėjo pas sa
vo žentą ir dukterį Marks. 

Viešnios dalyvavo ir Lietu
vių Dienos piknike ir pasipaži
no su kitais Lietuviais. Rep. 

Expert Phono Radio 
Service 

AND WASH MACHINE REPAIRS 
Taisymo darbas visokių išdirbimų 

ir modelių. Greitas ir geras 
patarnavimas 

7313 Wade Park Ąkve. 
HE. 2579 * 

Skalbiamų Mašinų 
Taisymas 

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

HE. 8458 
•Šaukit po 6:00 vakare. (84) 

ST. CLAIR SALES 
and SERVICE 

GAS and OIL Motar Work 
Brakes Body & Fender Painting 

SAM KATZ, Proprietor 

6623 St. Clair Avenue 
Cleveland 2, Ohio 

Business EN 9561 Res. YE 5016 

LA SCALA OPERA 
f. CLEVĘLANDĘ 

«.««. - - -i'*-: *, v 
ea'; Spalių 5 — "La Traviata''; 
Spalių 6 —- "II Twrtratore"; Spalių 
7 — "Ljft Boherrie" (po pietų); va
kare "Aida"; Spalių 8 po pietų 

*$1 Pagliacei", 
D!: Lammermoof", 

Clevelandiečiai operų mėgėjai tu-
\DfatiaUKi®s ruueniuirf 0$tr*4 Tc«-
tivalis bus "ičuomet. j Čievfelamlą at
vyks Philadelphia La Seala Opera rts progą girdėti mylimus savo dai-
Company, perstatymui ęiles operų į tan Opera, k. tai: Bruną Castagna, 
Public Auditorijoje, pradedant Spa-1 ninkus dalyvavusius su Metropoli-
lių 4. Atvyks eilė žymiausių opc- Zinka Milanov, Dorothy Kirstęn, 
ros žvaigždžių ir jas galės mayti Nino Martini, Alexander Sved, 4ŠI©* 
ir girdėti kiekvienas Clevelandįetis, v&nni Martinell ir daug kitų. 
nes jžangas kainos bus visai prjeina-i Tikietai išanksta gaunami Tay-
mos." . , lor's Department Store, kainos — 

Daugelis Clevelando organicae jj $1 iki $3.50. Vaikams p.ufce kainos. 
teikia savo nuoširdžią paramą vieti- —.— 
niarn komitetui kuiis susi<i'jua iš: 
Mr. Harry Payer, Henry M. Busch, į 
Appeals Court Judge Daniel E. 'Mor
gan, Harvey J. Humphrey, Charles 
H. Kellstadt, B. D. Nicola, Harry 
D. Sims, Wiliams A. Stinchcomb ii 
Mrs. Norma Wulff. 

A1 Si rat Grotto pasiėmė remti 
pirmutinio vakaro operų "Tosca", 
ir tai bus Grotto Naktis. Katali
kių Moterų Klubų Federacija atsi
darė tikietų pardavimo budelę Hol-
lenden Hotel kooperuojant su Cle
veland Council Knights of Colum
bus. Cleveland Rotary remia one-
rij "La Traviata" ir Kiwanis dir
ba už "II Trovatore". Prisirleda ei
lė Clevelando industrinių firmų. 

Sekmadienio vakaro perstatymas 
•'Lueia Di Lammermoor" remiama 
The Thompson Products Comoanv. 

Clevelande sezonas Philadelohia 
La Scala Opera Company susidės iš 
septynių operų: Spalių 4 — "Tos-

AKTXTAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

WALDORF 
RECREATION 

Bowling ir Billiards 
Naujoje vadovybėje. 

5802 Euclid Avenue 
Čia jums geriausia patiks 

praleisti liuoslaikis. 
Naudotis gali lošėjų lygos ir 

privačiai. 
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* Geri LinkSjimai įams 

TJžKViEčIAME JUS PAS1LOŠT1 ČIONAI 
Laisvų vietų randasi kas vakaras pakankamai. 

SUPERIOR CAFE ir 
BOWLING ALLEYS 
6927 Superior Avenue 

CLEVELAND, OHIO 

•» ri fc 

Publikai Kurią Mes Aptarnaujame: 

v ^ , Sausio 13-tą šių metų Lokalas Unijos No. 270, Utility Workers Organizing Committee, 
..J3J.O., ir The Cleveland Electric Illuminating C ompanjT pasirašė sutartį kuri turi tęstis iki se-
iįįįmčių ipetų Sausio 31 dįėnos. ^ r ' ' 

.> ši sutartis nustato kad bėgyj<į* io laikotarp io įieturetų puti streįky mas&ij darbuos^ ir kad 
nebutu grąsinima streii\US>: -*• < 

Betgi vadovybė Lokalb No. ^ tiesioginiai sulaužą savo Unijos sutartį padarydama gra
sinimus streikuoti. Tas buvo padaryta pranešimu į National Labor Relations Board, į Natio
nal War Labor Boand^ if \Jį.^ department of'Labor apie Unijos pasiryžiiiM| pravesti bąisavi-

del streikąvimo.. 1 ' ; ' 
Aiškiausias tikslas šio streiko grąsinimo yra tai pajtekmėti National War Relation Board 

ir tokiu budu pastūmėti užęimanymą iš Unijom pusės gauti bendrą algų pakėlimą po 7 cen
tus [valandą'tienįs r šios Kohipanijos darbininkams kuriuos Lckalas Nc. 270 atstovauja. 

Sulyg musų kontrakto yra sutarta kad to kis algų pakėlimo reikalavimas "yra nesusipra-
gmo klausimas ir bus bendrai patiektas išsprendimui per National War Labor Board". 

Regional War tabor Board Čmė Dalyką į Savo Rankas 
Šis sumanymas buvo bendrai paduotas. Taryta iš tri.ių narių nuskirta per Regional Board 

išklausė abi nesusipratimo puse3. Taryba nuo savęs rekomendavo, du prieš vieną, kad Regionai 
Board priėjo išvados jog tok3 siūlymas mokesti pakelti nepriimtinas. 

Nelaukiant kokio žygio imsis Regional Board del tos tarybos raporto, Lokalo No. 270 va-
dovvbė tuoj pareiškė savo pagrąsinimą streiku tiesioginiai sulaužant savo 'sutarties išlygas — 
neatsižvelgiant į faktą kad visuomenės interesai, kaip lygiai ir Unijos ir Kompanijos, reika
lauja teisingo išsvarstymo laisvo nuo spaudimo ir grasinimų. , 

Unijos vadovybės grąsinimas streiku yra grąsinimas visuomenės interesams. Tai yra gra
sinimas sulaikyti elektros šviesos ir pajiegos tiekimą Clevelande ir 131 kituose miesteliuose 
Šiaurinėje Ohio užkirsti galimybes 350,000 «ios kompanijos kostumerių, ir 1,350,0C3 žmo
nių, naudotis elektra — suparaližiuoti gatvekarių transportaciją ir sukliudyti geležinkelių opa-
ravimą uždaryti šimtus karo industrijų, išmesti 300,000 karo darbininkų iš daroo. ir sulai
kyti karo produkciją taip būtinai reikalingą musij šalies: ginkluotoms jiegoms dabar kariau
jančioms keliuose karo frontuose. ' . 
' Karo laiku ar taikoje, teikimas elektros pa tarnavimo visuomenei priklauso nuo šios Kom

panijos darbininkų prisilaikymo savo darbo sutarčių kurias jie pasidarė, ir teisingo savo par
eigų išpildymo kaip sutartys reikalauja. , 

Unijos Vadovybės Ogligacijos ir Sutartys 
Aikšiausia pareiga yra,iš pusės Lokalo No. 270 vadovybės — kuris atstovauja įV70 ope

ruojančių,, prižiūrinčių ir kitokius darbus dirbančių šioje Kompanijoje — laikytis savo Unijos 
sutarties, atšaukti sulaužymą Unijos susitarimo ir atmesti tuojau ir besąlyginai savo pareiškę 
mą apie pasifyžimą pravesti streiko balsavimą. - V • 

Jeigu nebūtų išpildyta ši moralinė, visuomeniška ir $&triotin£ obligacija, vienatine greita 
priemonė prašalinti streiko grąsinimą — ir baiifiūs ir teroro ką tas su savim atneša —Jielfį 
patioms eiliniams Lokalo No. 270 nariams priversti Unijos vadovybę sulaikyti streiko akciją. 

Visuomenės interesai, ir taip pat interesai rimto santikiavimo tarp darbininkų ir kompa
nijos, reikalauja kad Lokalo $9, 270 nariai padarytų gają grąsinimui streiko jr ^rorizjno, 

' * Su tikna pagarba, 
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President. 
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MES DI ODAM. Iii 1ŠKE1ČIAM E*LGLE STAMPS 

Plunksnom Dabinta*! 

Sequin Dabintos! 

Žibučiais Dabintos! 

. . ŠIOS 

NAUJOS 

9 

Pat^s p»proiaJai ant jusų rudeni 
nėr. skrybėlės pasako jos naujumų! 
Jos papuoštos skaidriais tibtičiais 
kad žėrėtų nakties mota . . . bliz 
**anti sequins Šiaip linksmoms išoi-
£orns . . . puikios paukščių plunk 
?nos- prie. rimtų graiių jus'4 drepa-
«^! \ Kąty^cei^ sjpafyjj 

Tiu* May ('o. 

.i', W M ,aaBB8BĮ 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

i  a n Digest 
Dalyvavo Demokratų 

Konvencijoje 

Frank .]. Lausche 

Demokratu kandidatas Ohio 
gubernatoriaus vietai, Frank 
J. Lausche, Clevelando lviayo-
ras, dalyvavo Ohio valstijos 
Demokratų dvimetiniame su
važiavime, Columbus mieste, 
kur pasakė žymią kalbą. Jis 
Įrodė kad pats bus savo bosas, 
vengs siaurų partiviskumų ir 
neleis partijos vadams tvarky
ti reikalus, o pats bus reikalų 
vedėjas valstijoje. Kitas da
lykas yra su Republikonų kan
didatu Stewart, kuris, kaip 
Įrodoma, yra partijos Įrankis 
ir valdytų partijos naudai, ne, 

.visuomenės gerovei. 
"Valdžios narys kuris tam

pa apsuptas ambicingų, godžių 
bosų, gelbsti savo bosams fi
nansiškai pralobti, tuomi nai
kindamas taksų mokėtojų iž
dą", pareiškė Lausche. "Kai 
aš liksiu valstijos gubernato
rium, mano vadu bus mano są
žinė ir aš busiu atsakingas vi
suomenei kuri mane išrinko." 

Toje valstijos Demokratų 
konvencijoje, priėmę savo par
tijos platformą, Ohio Demo
kratai pažadėjo numažinti tak
sus. tuo pat laiku pažadėjo pa
didinti senatvės psnsiją-ir be
darbės atlyginimus iš valstijos ' 
ižde susirinkusiu perviršių, gi j  
Ohio valstijos kareiviams su- i 
'rryžtantior^s iš kariuomenes 
ir darbininkams kurie bus pa-1 
leisti iš karo darbų, rūpinsis j 
sudaryti darbus. • \! 

Kandidatai Lausche važini- j 
ia su prakalbomis no ;v^irius 
Oh?o miestus, kur ir Lietuviai 
lankosi paklausyti jo kalbu, j 

Anna Kaskas Dainuos "U Trovatore" Operoje 
su San Carlo Opera Company Rugsėjo 17 

Anna Kaskas, Metropolitan 
operos dainininkė, atvyksta j 
CIevelandą su San Carlo Ope
ra Company ir dainuos Am-
neris rolėje "Aida" operoje ir 
Azucenos rolėje "II Trovatore". 
Tos operos bus perstatomos 
Masonic Auditorium, Rugsėjo 
14 iki 17. 

Anna Kaskas yra pirmaeilė 
Metropolitan Operos kontral
to ir specialiai pakviesta dai
nuoti tose dviejose operose. 

Lietuviams ji yra plačiai ži
noma, kilus Hartford, Conn., 
ir savo balso gabumais prasi-
skynus sau kelią Į dainos po-
saulį. Ji buvo parvykus Lie
tuvon ir dainavo Kaune, pas
kui buvo pasiųsta Italijon to

liau lavintis dainavimo, o su-
gryžus j Ameriką 1936 metais 
laimėjo "Auditions of the Air" 
konteste iš virš 700 kitų dai
nininkų, ir $1,000 dovaną. Tas 
atidarė jai duris į Metropolitan 
Operą New Yorke, kur ji ir po 
šiai dienai dainuoja. 

San Carlo Opera Company 
perstatys Cleveland© šias ope
ras : 

Penkt. Rugs. 15 — "La Tra
viata" ; 

šešt. po pietų, Rugs. 16 — 
"Faust": Vakare "Rigoletto". 

Sekm. Rugs. 17, . po pietų, 
"Carmen", vakare, "11 Trova
tore". 

Šias operas galima matyti 
už populiares kainas, tikietai 
išankst<$ parduodami Taylor's 

Ticket office. 

Svarbus Susirinkimas 
American Lithuanian War 

Activity komiteto svarbus su
sirinkimas bus laikomas antra
dienio vakare, Rugsėjo 19, nuo 
8 vai., Lietuvių salėje. Nariai 
prašomi dalyvauti ir atsivesti 
naujų prisirašyti. 

Randasi daug gerų sumany
mų kuriuos be atidėliojimo 
vykinsime. Visi skaitomi šios 
organizacijos nariais kurie už
simoka 50c į metus, reikalui 
esant jie šaukiami i susirinki
mus atvirutėmis, kad imtų da
ly vumą reikalų svarstymuose. 

Butų prasta pamesti nebai
gus darbą. Juk mes daug ge
ro galime padaryti, tik reikia 
noro. 

Clevelando Lietuvių karei
vių suregistravimas j specialę 
knygą prasidėjo: tėvai ir arti
mieji giminės priduokit savo 
kareivių vardus. 

Nekurie mano kad galima 
sau tokią knyga nusipirkti už
rašymui savo kareivio vardo 
ir laikyti pas save. jie klausia 
kiek ta knyga kainuoja. Jos 
kaina $30, ir niekam nepar
duodama, ii tik viera ir vra, 
ir i ja irašomi Clevelando Lie
tuviu kareiviu vardai. Pinigai 
ios įgijimui buvo nukelti kor-
tavir^o vakarėliais, ir tiems ku
rie dalvvavo tuose vakarėliuo
se tariame ačiu. Komisija. 

PADSKGS ŽODIS 
Giminės, kaimynai, geri prie-! 

teliai ir nuosirdųs draugai, pri-1 

imkit mano padėkos žodi už I 
jusų bent kokj prisidėjimą pa- į 
sitarnavimu, užuojauta ir ki-; 
tu kuo laike laidojimo mano 
mirusios numylėtos žmonos, 
Onutės, motinos mano bran
gaus sūnelio, kuris dabartiniu 
laiku randasi kur nors Pacifi-
ke. 

Aš savo i r  varde sunaus Jo
nelio tariu visiems širdingiau
si ačiu už viską, taipgi už gė
les, lankymąsi šermenyse per j 
v i s u s  v a k a r u s ,  i r  u ž  l a b a i . s k a i - j  
tlingą palydėjimą atiduodant: 
jai paskutinį rrazu patarnavi-į 
mą. ' 

Ačiu Wilkeliams, ypatingai 
1). Wilkelienei už jos malonų 
priėmimą atsilankiusių pama
tyti mano Onutės paskutini 
kartą. 

Dėkoju draugams iš kitų ko
lonijų kurie prisiuntė mari di
delius, jausmingus užuojautos 
žodžius. Ačiu Pivaronams iš j 
Pittsburgho, Izabelei Yurgilie- j 
nei iš Bostono, Mrs. Miller iš i 

Detroito, Rinkevičiūtei iš Wil-Į 
kes-P.arre, ir Petraičiams iš! 
Pittsburgho už pribuvimą jj 
laidotuves. j 

Ačiu Dr. Biežiui ir p. Biežie- j 

nei, taipgi Vitauskaitei už pri-
siuntimą gėlių ir užuojautos I 
laiškų. Ačiu Gegužiams. Vi- Į 
taičiams, Mažuknams, Jokufcv- į 
nams, p-lei Yčait.ei, ir Lietu
vos Atstovui P. žadeikiui ne 
tik už užuoiautas bet ir už 
prisiųstus ilgesnius raminan
čius laiškus. • | 

Kitu visų kuriu vardu nemi-! 
niu del iu daucrvbės prašau at-į 
leisti, bet šis ačiu yra ir tiems 
visiems už ju parodytą prie
lankumą musų liūdnoje valan
doje. 

Jonas Brazauskai ir 
sunus Jonelis. 

PILIETYBĖS 
PAMOKOS 

Norintiems tapti U. S. pilie
čiais rudeni vėl pradedama pi
lietybės pamokos. Kuriems rei
kalinga mokytis pilietybės pa
grindinių dėsnių, pamokas ra
sit savo kaimynystėje miesto 
knygyno skyriuje arba kokio
je kitoje viešoje įstaigoje. Pa
mokos buna vakarais nuo 7 v. 
iki 9 vai., kartą savaitšje. 

Alekas Banys Lankėsi 
Youngstowne 

Praplėtimui Peticijų plačiau 
ir darto pagreitinimui, Alekas 
Banys, paimdamas vieną die
ną iš darbo, pirmadieni nuva
žiavo j Youngstowna. Ten at
silankė pas Vyskupą McFad-' 
den, kuris, pats paeinantis iš 
Clevelando, vos metas laiko 
naujoje diocezijoje vyskupau
jantis, BanĮ nuoširdžiai pri
ėmė, pasirašė ant peticijos ir 
padrąsino ji dirbti toliau, nes 
Lietuviai turi teisę už savo tei
ses kovoti. Kada už trijų va
landų nuvyko Į Lietuvių Šv. 
Pranciškaus parapiją pas kle
boną Kun. Sofranec, buvusį 
vikarą šv. Jurgio parapijoje 
Clevelande, Kun. Sofranec pa
rodė jam gautas iš vyskupijos 
kanceliarijos peticijų blankas 
kurias Banys ten paliko. Kun. 
Sofranec paėmė daugiau peti
cijų blankų ir pažadėjo parašų 
parinkti. 

A. Banys taipgi paliko blan-
kų kitose parapijose kurias ap
lankė, ir visur pažadėjo para
šu parinkti ir prisiųsti atgal į 
CIevelandą. 

Banys dėkoja vyskupui ir 
Kun. Sofranec už j u toki Prie
lankumą Lietuvos bylai. Kad 
taio Lietuviai kunigai visur ro
dytų savo susirūpinimą pagel
bėti Lietuvai, narašn rinkimo 
istorija butų visai kitokia. 

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO , PHONE: ENdicott 4480 

WHO IS GOING TO KEEP RUSSIA 
IMPOTENT? 

M 
(K. S< KARPIUS, in the Cltvftland Plain Dealer, Sunday, Sept, 10) 

LVS VALDYBOS 
SUVAŽIAVIMAS 

Pereitą sekmadienį, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos centro pir
mininko P. J. žiurio reziden
cijoje Lakewoode atsibuvo L. 
V. S. Centro valdybos svarbus 
suvažiavimas. Dalyvavo Cle-
velandiečiai: P. J. žiuris, K. 
S. Karpius, sekretorius, Dr. S. 
T. Tamošaitis, Spaudos komi
sijos narys, iš Detroito. Dr. J. 
J. Sims, vice pirmininkas, su 
žmona J. Smailis, iždininkas, 
ir J. Kripas, finansų sekreto
rius. iš Ann A^bor. Mich. 

Antarta nauji IVS darbai, 
^aitnrras senų darbu, ir ben
drai tesimas pasta n2*11 dirbti 
už Lietuvos vadavimą. 

SVEČI AVIMAIS! 
Ona Vlčinskieng buvo nuva

žiavus j Detroitą paviešėti pas 
savo gimines ir pažystamus, 
svečiavosi pas Rimkunus ir k. 

Jonas .Samoška, iš Spring
field, Ohio, atvažiavo su savo 
žmona, kurią atvežė į Cleve
lando kliniką. Jis apsilankė 
Dirvoje, nusipirko knygą "li-
meless Lithuania", padovanos 
miesto knygynui. Jie ten re
mia Frank J. Lausche į guber
natorius, sako Samoška. Jis 
yra rubų siuvėjas. 

SržETSTAS 
Povilas Šukys gavo žinią 

Jog karo lauke tapo sužeistas 
Jų sunus Leit. Vitus Šukys. 

ICE CAPADES 
The American Legion Club všf 

parkviečia į CIevelandą Penktą Lai
dą Ice Capades, kas bus perstato
ma Cleveland Arenoj, Rugsėjo 27 
iki Spalių 11, su popiečių perstaty
mais Spalių 1, 7, ir 8, kaip prane
ša Judge Frank J, Merrick, Prezi
dentas American Legion Club. 

Tarp populiarių mėgiamų artistų 
praeityje kurie Arenoj dalyvavo, 
matysit vėl: Donna Atwood; ''Old 
Smoothies", Markand & Thomas; 
Trixie; Jamie Lawrence, Red Mc
Carthy, Nate Walley ir Edythe 
Dustman; Phil Taylor; Condon & 
Bohland ir eilę kitų. 

Dalyvaus net 75 gražuolių^ ledo 
čiuožinėtojų, kurių vienų kostiumai 
apima pusėtiną turtą, prie jų bus 
16 žavėjančių Orcadettes. 

Tikietai parsiduoda Arena box 
office, ir Bond Clothes; bendra in-
eiga $1.20; rezervuotos vietos po 
$1.80, $2.50 ir $2.90. Telefonu už
sakymų šymet nepriims. 

GAUNA NAUJŲ 
SKAITYTOJŲ 

Ona Ramanauskienė, kuri 
plačiai žinoma Clevelande kaip 
namų popieriuotoja, nors da
bartiniu laiku labai užimta 
darbais, bet turi laiko ir Dir
vai naujų skaitytojų gauti. Ji 
jau šią vasarą užrašė kelioliką 
naujų prenumeratorių, nors 
šymet oras toks nepatogus ir 
karštas buvo skaityti. 

Poni Ramanauskienė pati se
nai Dirvą skaito ir nori palai
kyti savo miesto ir Ohio vals
tijos vienatinį Lietuvišką laik
raštį. 

Poni Kazakevičienė, iš Key
stone Cafe, nors turi daug dar
bo savo biznyje, bet surado lai
ko išvažiuoti j giras grybauti. 
Grybavimas tai gal jau pirmas 
ženklas rudens. 

Keystone Cai'e, 6607 # Wade 
Park a ve., yra plačiai Lietuvių 
lankoma užeiga, gražiai įrener-
ta ir smagi vieta. Ten visada 
skamba Lietuviška muzika ir 
dainos. Naktį atdara iki 3:30 
valandos. 

Your "editorial of Sept. 2, "Can't 
Dodge Them Now", is a timely 
warning that the Allies should de
cide now on the fate of Turkey and 
the Dardanelles. For that matter, 
they should decide on the fate of 
many other small and larger na
tions and the entire Europe. As 
far as it,, is known, not even the 
Dumbarton Oaks conference is tak
ing any heed in that direction. The 
way the Reds are occupying one 
nation after another, it seems soon 
it will be too late" to say anything 
to the bosses of the Kremlin so far 
as the enslaved nations are con
cerned. 

"No territorial aggrandizement", 
as proclaimed iji the Atlantic Char
ter, seems to be turning into a 
joke. But the joke is on some one 
who is not careful enough in time, 
as the aggrandizement is in full 
swing and tco much one-sided. 

"The Russians still want the Dar
danelles", you say in one of your 
editorial paragraphs. What Russia 
does not want, will some one an
swer that? Russia wants Finland, 
Estonia, Latvia, Lithuania, East 
Prussia, Poland, Hungary, Czecho
slovakia, Romania, Greece, Bulga
ria, Yugoslavia, the Dardanelles, 
and China. A territorial aggrandi
zement extraordinary! 

Please let me tell you some more: 
In June, 1940, while Stalin and 
Hitler were partners in crime, 
when the Red armies surged into 
Lithuania- and occupied it, and the 
American citizens at that time in 
Kaunas were anxious to obtain their 
passports to return to the good old 
U. S. A., the Soviet commissars ob
serving all this, sarcastically re
marked: "What is your hurry, com
rades? In a year's time we will be 
in America, too!" "With Hitler's 
blessing, at that time...) Yes, the 
Russians want America, too, but 
just now - they have to suppress 
deep in thnir hearts their plots for 
a revolution here. But Stalin's 
greed for conquests is giving him 
as good a results elsewhere—this 
time, mind you, with the blessing 
of Uncle Sam and John Bull! 

The aggressor nations, Germany 
and1 Japan, as much as they were 
set on conquests, will be defeated 
and will not gain an inch of other 
territories; they are bound to lose 
some of their own territories (as 
Italy did). It will be easy to keep 
them impotent if we make up our 
minds on i.that, because they will 
be beaten after this war. 

But who is going to keep Russia 
impotent—the potent danger of the 
peace of the world tomorrow ? 
Russia, as we plainly see, in spite 
of the proclamation of the Atlan
tic Charter, denouncing "all territo
rial aggrandizement", has gained 
most. Russia is the only power 
that has conquered, with the aid of 
America's arms and food ant sup
plies, other peoples' territories and 
subjugated many nations, and is 
still on a rampage for more con
quests. Is this war for the sole 
purpose of aggrandizement of So
viet Union, to make other peoples 
slaves of Russia? 

One certain fact stands out: As 
the matters now drift, there will be 
no nations victims of aggression 
other than those victimized and en
slaved by the Soviet Union after 
this war. 

Was this the aim of onr entry 
into the Second WorW Wiir. and 
why is Russia receiving all the fa
vors of America and Great Britain, 
at the sacrifice of millions 61 our 
young men—man v of whom are 
t.hp m^be1*"* of the nation* falling 
under the Russian slavery? 

THE PERISCOPE 
By SARUNAS. 

ŽUDYSTĖ 
New Lexington, Ohio, Kugs. 

11, tulas Vincent Nash, 50 m., 
bedarbis puodu darbininkas, 
prisipažino kirviu nužudęs sa
vo žmoną ir penkis vaikus, sa
ko nenorėjo kad ' jie vargių 
taip kaip jis vargo. * 

TAKSŲ už namus ir nuosa
vybę mokėjimas prasidėjo su 
Rugsėjo U, baigsis Spalių 9. 

LIETUVIŲ SALĖJE 
Ateikit J Lietuviu salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekviena 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. 

KAMBARYS. VYRUI 
Geras kambarys, Vienam vy
rui, Lietuvių šeimoje. Kreiptis 
6028 Superior Ave. HE. 6253 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmeti. 

C. L; SULZBEGRER, of the New 
Times, seems to have lost hope for 
Lithuania's freedom. Writing from 
Cairo aboutr the emerging Russian 
frontier policies, he says: "The Bal
tic States question—which Moscow 
never regarded as a question—has 
been settled and agreed to by Lon
don and Washington, although this 
agreement has not yet been speci
fically announced". 

/// 

THE LITHUANIANS themselves, 
however, have not lost hope, and 
will never lose it. The United 
States has a lively concern for the 
rights of the smaller nations. This 
is a settled, long-time United States 
foreign policy. The greatest enemy 
of Lithuanian freedom seems to be 
Russia. But on the 25th anniver
sary of the Bolshevist revolution 
in 1942; Joseph Stalin said very 
distinctly that the program for 
which the Allies are fighting in
cluded "equality of nations and in
tegrity of their territory, libera
tion of enslaved nations and resto
ration of their sovereign rights, 
the right of every nation to arrange 
its affairs as . it wishes". Those 
words mean something, and Lithu
anians will remind Moscow of them 
every day. 

/// 
WRITING FROM ROME to Jfoe 

Life magazine, William C. Bullitt, 
former U. S. ambassador to Russia 
and France, says that Italians fear 
that the war will result in the 
"subjugation of Europe by Moscow 
instead of Berlin." 

"The Romans, expect the Soviet 
Union to dominate Finland, Esto
nia. Latvia. Lithuania. Poland. Ro
mania. Bulgaria. Hungarv and Cze-
r-linrelovakia. the ea^em ^f 
Germanv". This would (v»rtain*v 
mean a third world war, because 

K A I M Y N I Š K O S  

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

UQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINIS ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

V 
I^HASSETT 

WAS BORN IN THE BRONX 
BUT HAD TO PUT IM3 Y5ARS 
F A C H  WITH B ' K L V N  AM THE 
BOSTON BRAVES BEFORE HE GOT 
A REAL CHANCE TQMAKE GOOD 
IN HIS OWH B0R0-~M$ A BIG 
H£LP TO M YAHKS FN BAGG/HG 

THEIR I9$2 PEHHPHT if/ 

' ''vWPS' 
R* 

A3 
\\ 

BUDDV'5 A HEUT ASSIGNED To AN 
AIRCRAFT CARRIER-ZWD YOU 
CARRY THE FIGHT TO 
THE ENEMY TOO B/ 
BUYINGWAR BONDS,f 

j * £ _ 
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Europe did not stand for the domi
nation of Napoleon, or of Hitler, 
and will not stand for the domina
tion of Moscow. 

//# 

WRITING from London, Geof
frey Parsons, of the New York He
rald-Tribune, says: "The Polish 
government in London is still an
xious to retain Vilna and Lwow 
inside Poland's post-war frontiers'.' 
Our advice to the Poles in London 
would be: "forget it". 

tit 
HOWEVER, some of the Poles 

appear to have left Moscow with 
the definite impression that while 
the Russian demand for Polish, ter
ritory east of the Curzon Line was 
hard and firm, Lwow and Vilnius 
to which Poles "attach a deep sen
timental value" (according to a 
dispatch by Raymond Daniell from 
London to the New York Times) 
are still bargaining points. Premier 
Stalin appears to have a hard time 
understanding the Polish attitude 
toward these two cities, since he is 
"giving" the Poles two German 
cities just as big — Breslau and 
Stettin. 

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS 
6 ir 6 kambarių; moderniškas, prie 
transportacijos linijų ir krautuvių. 
Turi buti parduotas, nes išvažiuo
jam iš miesto. Kreipkitės: 

758 E. 93rd St. GL. 2815. 

URGO FRUIT and 
Vegetable Store 

7012 Superior Avenue 

NAUJA DARŽOVIŲ IR 
VAISIŲ KRAUTUVĖ 

Šviežios ir sezonines daržoves 
ir vaisiai, viskas švariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

ASTOR THEATRE 
Hough Ave. and E. 84th St. 

Ketv. ir Penkt. Rugs. 14-15 
William Bendix-Susan Hayward in 

"THE HAIRY APE" 
Taipgi 

Wally Brown-Gordon Oliver in 
"7 DAYS ASHORE" 

SeStvSekm.-Pirm. Rugs. 16, IT, 18 
Michael O'Shea-Anne Baxter in 
"THE EVE OF ST. MARK" 

Taipgi 
Marjbrie Reynolds-Dennis O'Keefe 

in "IIP IN MABEL'S ROOM"-

Antrad.-Trečiad. Rugs. 19, 20 
Dick. Powell-Linda Darnell in 

"IT HAPPENED TOMORROW" 
Taipgi 

Edmund Lowe-Janis Carter in 
"THE GIRL IN THE CASE" 

Duodam Gražių Indų Moterims 

PARSIDUODA NAMAS 
Priešais Lietuvių Darželi ant Her-
rick Road—septynių kambarių mu
ro ir shingle, labai didelis viešasis 
Jiambaris, 4 dideli miegkambariai 
ir saulės kambaris antrame aukš
te; išba,igtas trečias aukštas; mu
ro garažius, automatiška gaso ši
luma; gerame stovyje. Parduoda 
savininkas, LI O083. 

PARSIDUODA KEPTUVĖ 
25 metai išdirbta vieta to paties 
savininko, našlė parduos pigiai, ir 
garantuoja $500 savaitinių ineigų; 
yisi moderniški įrengimai. 

CROSSTOWN STORE 
4938 Payne Ave. (40) 

ateikit tarp 2 ir 3 po pietų. 

SUPERIOR CAFE 
ir BOWLING ALLEYS 
turi pakankamai vietos 
6927 Superior Avenue 

Reikalinga vaikai Pit Boys 
dirbti vakarais, gera mo
kestis. Kreiptis tuoj 40) 

6927 Superior Ave. 

t 25' 
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LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 EAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINfi — ALUS 

UŽKANDŽIAI < 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielk§lė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

., Kazys Stonis, Savininkai. 
W1CKLIFFE, OHIO 

CLEVELANDO MĖGIAMAS FURNASAS 
^ Per 50 Metų 
M O N C R I E F 

Užsisakyk- iš MONCRIEF Pardavėjo Dabar 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

NAUJOS RUDENINES 
vSLT Skrybėles 

včliausig pavidalu ir stilių gatavos jusu pasirinkjaąiil 

$5.00 ir $0.00 

MERR1MAC Brand Skrybėles 2*95 
Plačiai žinomos rūšies 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis kainomis po 

$2.95 $3.35 $4.95 $6.95 

Nauji Rudeniniai Kaklaraiikiai $1 ir $1.0 
Gerai žinomi Silvo Brand, vyrams kaklaraiščiai 

Nauji Sport Marškiniai $2.95 - $3.95 
Ilgom rankovėm languotų medžiagų ir vienodų spalvų. 

OYKAI GREEN STAMPS «o koinu pirkiniu. HYI/'A I 
Cia galit iškeisti savo Stamp Books. • lw\| 

THE KRAMER & REICH 00. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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