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Alijantu ne visai gudri po
litika su atvaduota Italija bus 
geras Įrodymas kad reikia su 
bolševikais Europoje elgtte at
sargiai. 

Atvaduotoje Italijoje i padė
tis visai bloga; žmonės neturi 
darbo ir pragyvenimo šaltinių. 
Miestuose žmonės maistą gau
na maitinimo punktuose. Jo
ki atstatymo darbai nepradėta 
dėlto kad Italijos lira liko be 
vertės ir Italijos bankai ne
skolina pinigų. Italijos mote
rys virsta paleistuvėmis, nors 
tokiu budu galėdamos misti. 
Paplito vagystės, • ' apgavystes 
ir sukčiavimai. 

Viskas ką žmonės žinojo 
kokią valdžią, jiems įkirėjo del 
to kad valdžia nieko gero ne-
pajiegia padaryti. 

Tas kaip tik eina į naudą 
komunistams: tik jie daro ge
rą pažangą savo agitacijoje ;— 
mat, komunizmui plisti dirva 
geriausia ten kur žmonfų gy
venimas. sunkiausias. Ji vis
ką pažada ir žmones patraukia 
j savo žabangas. 

Cleveland News i tai paste
bi sekančiai: 

"Čia saugiai Amerikoje gy
vendami, mes linkę tikėti kad 
Europoj pasibaigus karui, per
galę atsiekus, reikš pabaigą ir 
paliuosavimą. Militarinėje tar
nyboje esantiems, taip; bet 
visų tautų atsakomingiems as
menims bėdos bus tik prasi
dėjusios.... Jeigu mes nuo 
to atsisuksime ir bėgsifne kaip 
bailiai, mes paliksime sekantį 
ir aršesnį istorijos skirsnį sa
vo vaikams ir jų vaikam&'Lr « 
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AMERIKA TURI DI-
OELĘ BEMOKSLIŲ 

ARMIJĄ 
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Bolševikai Skubina Užimti Pabaltijo Kraštus 
KARO EIGA 
Vakarų fronte gyviausis 

veikimas eina tame kam
pe kur nusileidę Britų pa
rašiutininkai prie Arnheim 
turėjo atsilaikyti prieš at
kakliai puolančius nazius 
per virš savaitę laiko, ne
galėdami gauti daugiau pa
galbos. Rugs. 28 praneša 
jog apie 1,800 tų vyrų iš 
to apsupimo išspruko, pa
likdami sužeistuosius. Ten 
buvo nulėkdinta apie 8,000 
kareivių. Jie pakliuvę na-
zių rate, atsisakė pasiduo
ti, ir tiek kovojo kad sako
ma išmušė bent 15,000 Vo
kiečių aplinkui save. Jų 
tas atkaklumas pagelbėjo 
alijantams išvystyti naują 

NEDRĄSUS VEIKS-
MAI SUVALKŲ 

TRIKAMPYJE 

Rugs. 28 pranešimu, Ru
sai apsupa Rygą iš trijų 
pusių, atkakliai kariaujant 
su Vokiečiais kurie dar te
besilaiko Latvijos sostinė
je. Savo panaujintu puoli
mu Latvijoje ir Estijoje 
raudonieji pasiekė naujus 
laimėjimus. Iš Estijos na-
ziai veik visai jau išvyti. 

Suvalkų trikampyje, ku
ri Hitleris prijungė 1939 
metais prie Rytų Prūsijos, 
bolševikų armijos sakoma 
bando Vokiečius išstumti 
ir tą trikampį užimti. Ru
sai žiuri bet kodėl tai ne-

SUNAIKINTAS JAPO
NŲ LAIVYNAS 

FILIPINUOSE 

Ąlijantai Pradėjo Griauti Vakarų Sieną 
D A R B A I  

IR DAKBJMNKŲ 2SN10& 

Japonai gindamiesi nuo 
užkariaujančių Amerikiečių 
neša didelius nuostolius ir 
tuomi lėtai bet tikrai eina 
prie pralaimėjimo karo. 

Palau salose Amerikie-

mvlių nuo Holandijos-Vo
kietijos sienos. 

Blogas oras, lietus ir su-
tižus žemė sutramdė Ali
jantams smarkiau stumtis 
pirmyn kitose vakarų fron
to dalyse. 

Rugs. 27 Alijantu lėktu
vai 4,200 skaičiuje darė di
delį ataką Vokietijos mili-
tarinių ir industrinių pun
ktų visu vakariniu frontu. 
Žiauriame oro mūšyje nu
mušta 42 Amerikos didie
ji bomberiai ir septyni len-

, . gvieji greiti lėktuvai gynė-
Suv. Valstijose į kanuome-

nę nepriimta bėgyje šio karo j  • įveliu nuostolių pada-
dcl bemokslumo tiek vyrų kad! ryta ^keliams ir dirbtu

vėms Kassel, K*oelne, Mains 

žymų ataką Į rytus Meuse pultis į pačią Rytų 
upės pakraščiais, už kelių Prie kun°s sienos 

1  r  7  .  °  f i A n  C « A n i i n n  p f  A i r i  i m i  b - n  i A C  ties Šešupe stovi jau kelios 
savaitės. 

Bolševikai pasiryžę už
imti Lietuvą, Latviią ir Es
tiją pirm negu užeis žie-
ma. 

Užimtų Pabaltijo šalių „ 
žmonės baisiai persekioja- me", kai Japofeai pradžio-
mi, žudomi:, k-„. deportuoja- je karo tas salts -užėmė. 

čiai išmušė vis 7,000 Ja
ponų, patys nltekdami tik 
686 užmuštais, 406 dingu
siais -ir 4,408 sužeistais per 
pirmas 10 dienų tų salo už
ėmimo karo. % 

Pelelių saloje aįkžiklųs 
mūšiai tebesitęsia, kur Ja
ponai padalinti i dvi dalis 
ir tarp jų susisiekimas nu
kirstas. 

Gėn. Mac Arthur vykdo j 
gausų oro ataką Japonų 
valdomų salų, neduodant 
priešams ramybės. 

Pakartotinai bombarduo
jama Filipinų salos ir Ja
ponai jaučia kad pildosi 
MacArthur'o padarytas pa
sižadėjimas "Mes sugryši-
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4 Milijonai Liks be 
Darbo 

Su karo pabaiga Europą 
je prieš Vokiečius, praneša* 
karo darbo jiegų komisijo-
nierius McNutt, iš dabar-

! tinių karo reikmenų darbų 
bus paleista apie 4 milijo
nai darbininkų. Su tuo, 
sako jis, turės pasibaigti ir 
darbo jiegų kontrolė, _ kuri 
dabar prilaiko darbininkas 
karo dirbtuvėse. * 

Dabartiniu laiku reika-
linka daugiau darbininku 
tam tikroms pačių reika-
Mngiausių karo reikmenų 
•šdirbvstėms. 

Šis žemėlapis parodo vietas ir kryptis Į s v a r b i a u s i a s  da
lis kur taikoma Alijantu žygiai prieš Vokietijos Siegfried li
niją, arba vakaru sieną. Amerikos ir Britų jiegos vietomis 
priėjo ir pralaužė ta sieną. Už jos dar laukia Reino upė, kur 
Vokiečiai vėl atkakliai laikysis. 

mi i Rusiją?* 
Dvi Rusų armijos Įžengė 

i Čekoslovakiją ir Vengri
ją. Vengrija dar laikosi 
su Vokiečiais. 

užtektų sudaryti 15 divizijų— 
240,000 jaunų sveikų vyrų. 

Tie vyrai nemoka skaityt nei 
rašyt ir neišlaikė protinių kvo
timų, nors kūniškai sveiki. To
kiu budu armija neteko lygiai 
tiek vyrų vien del jų bemoks
lumo, kiek per ši karą priešai 
užmušė, sužeidė ar suėmė. 

Ameriką nustebino kada per 
pirmą Pasaulinį karą atsirado 
apie 700,000 bemokslių yyrų, 
kurie netiko tarnybai. O štai 
vėl, gentkartė vėliau, randasi 
dar jų tiek kad užtenka suda
rymui 15 divizijų. 

žinovai sako, tokie vyrai ką 
negali karo metu nešti ant pe
čių ginklo, netinka ir taikos 
metu paimti ant savo pečių at
sakomybės kokia priklauso pi
liečiui demokratiniame gyveni
me. Todėl, sako, po karo tu
rėtų buti daug kreipiama de-
iriesio į žmonių mokymą, ypač 
pietinėse valstijose, kur egzis
tuoja didžiausis bemokslumas. 

ir Ludwigshafene. Dalis 
lėktuvų plaišino Esseną ir 
kitus svarbius punktus. 

ITALIJOJE, naziai at
mušė Amerikiečius vaka
riniame šone Monte la Fi-
ni, kur mušis tęsiasi atsie-
kimui prarastų plotų. 

Vokiečių tikslas pasilai
kyti šiaurės Italijoje per 
žiemą, tuomi palaikant su
skaldytas Alijantu ^ jiegas, 
duoda naziams mažas pa
sekmes. Amerikiečiai eina 
pirmyn Apeninų kalnais ir 
jau pasiekė Po slėnį, kurio 
tvirtoves plaišina. 

LAIVAS Gripsholm par
vyko iš Europos su 218 
sergančių ir sužeistų Ame
rikos karių kurie buvo pa
imti nelaisvėje Vokietijoje. 
Tie pakeisti nelaisviai yra 
tokie kurie jau netiks ka
riauti. Parvežta keliolika 
ir Kanadiečių. • 

ĮSIVERŽĖ PER ALi 
BANIJĄ Į BALKA

NUS 

VOKIEČIŲ fronte ren
giamasi ilgesniam kariavi
mui negu iki Spalių 1: ka
reiviams išduodama pirmu
tiniai žieminiai rūbai. 

Europoje prasidėjo^ ru
duo, lietingi orai ir šaltos 
naktvs. 

Prez. Roosevelt paskelbė 
Spalių 12 Kolumbo Diena. 
Kita proklamacija paskel
bė Spalių 11 Lenkų Gene
rolo Pulaskio diena. ^ Jis 
žuvo Amerikos Revoliuci
niame kare. 

Auto nelaimėse visoje ša
lyje 1943 metais užmušta 
žymiai mažiau — 18,254. 

Politiškas Patarėjas 

" Manilos uoste, Filipinuo
se, lėktuvai sudaužė 103 
Japonų laivus ir 405 lėktu
vus dviejų dienų atakuose, 
tuomi sunaikinant Japonų 
oro jiegas Filipinuose. 

Japonų laivynas iš Fili
pinų vandenų turėio pasi
šalinti kiek jo dar liko ne
sugadinto. 

Didieji Amerikos lėk
tuvai vėl atakavo svarbias 
Japonų karo reikmenų sri
tis Mandžurijoje. 

-DUMBARTON KON
FERENCIJA BAIGTA 

ALIJANTAI GELBĖS 
ITALIJAI 

Ąlijantų jurų ir oro jie
gos įsiveržė Į Albaniją ir 
į salas Jugoslavijos pakraš
tyje, tikslu užkirsti kelius 
iš Balkanų bėgančioms na-
zių armijoms atgal į Vo
kietiją. Rusams einant į 
pietus iš šiaurės, manoma 
abiem alijantu armijom su
sisiekus sugauti daug ̂ Vo
kiečiu kareivių apleidžian-
člu Graikiją ir Balkanų ša
lis: 

Malarija, liga kuri labai 
kirto Amerikos karius pa
tekusius Pacifiko salose ir 
trukdė karą su Japonais, 
dabar jau dikeiai nugalėta, 
kaip praneša , naujai išras
tas atrabinas žymiai prisi
dėjo prie malar i jos nugalė
jimo. 

ALIJANTAI jau įaėmė 
nelaisvėn vakarų Europos 
karo fronte virš 500,000 
Vokiečiu kareivių. . 

Su sužeistais ir išmuš
tais Vokiečiai neteko jau 
apie milijono kareivių nuo 
Birželio 6,. kai Ąlijantai 

} įsiverąe Europon. 

Italija atsidūrė apverk
tinoje padėtyje: šalis karo 
nuteriota, žmonės neturi 
nei darbų nei kuo misti, ir 
iki šiol teikiama maisto pa
galba iš alijantu pusės ne
daro žymės. Komunizmas 
ten Įgauna viršų. 

Prez. Roosevelt ir prem
jeras Churchill savo kon
ferencijoje sutarė gelbėti 
Italijai atsistoti ant kojų. 
Tvąrka bus perleidžiama į 
pačių Italų valdžios rankas 
ir bus teikiama kitokia pa
rama. ^ 

Italijai bus paskirta Bri
tų ir Amerikos ambasado
riai ir Italijai leis paskir
ti savo diplomatinius at
stovus į W&shjngtona ir i 
Londoną. 

J1EŠKO PRIEKABIŲ 
PRIE SUOMIJOS 

Robert D. Murphy, nesenai 
paskirtas prie Gen. Eisenho
wer politišku patarėju. Jisai 
užims vietą dabartinio patarė
jo WiUiain F&Uips. 

7 • ' . . 

SUOMIJA nutraukė di
plomatinius ryšius su Ja
ponija. padarius paliaubas 
su Alijantais. Kada Sovie
tai nutrauks diplomatinius 
ir kitus draugiškus ryšius 
Su Japonija, atkakliausiu 
Amerikos priešu, nors so
vietai gauna Amerikos žy
mią paramą prieš atkak
liausi Rusijos priešų Vo
kiečius? 

Į̂ ». į", 
Apie 15 nuoš. moterų iš 

visu karo laivų statybos 
darbininkų buvo Gegužės 
1 dieną šių mefcų. 

Washingtonas. — Rugs. 
28 d. pasibaigė Dumbarton 
Oaks konferencija, kurioje 
per f) savaites Amerikos ir 
Britanijos atstovai norėjo 
pasiekti kokio nors susita
rimo su Sovietų atstovais 
ateities taikos ir saugos 
klausimais. Tai buvo tik 
kalbos; mažais dalykais ne
va susiprasta, bet kitais vi
sais klausimais nieko neat
siekta. Viename svarbia
me klausime, ar tarptauti
nėje organizacijoje turėtų 
teisę balsuoti iš pačių su
sitariančių valstybių save 
ginti jeigu ta valstybė pati 
pasidaro užpuolike ir pra
deda karą prieš kaimynę 
šalį. Maskva tą atmeta, j 
nes ji pati yra užpuolike 
jau dabar ir nenori dasilei-
sti kad kitos šalys galėtų 
nuspręsti kas yra kaltinin
kas ir agresorius. 

Tais klausimais bus kal
bama dar kada vėliau. Tai
gi, Maskvai pavyko tik lai
kas sugaišinti ta konferen
cija, o bolševikų armijos 
toliau tęsia kaimyninių ša
lių pavergimą. 

ŠIUO METU į kariuo
menę draftuojama po apie 
70,000 vyrų kas mėnesi. Iš: 
tarnybos paleidžiama apie 
pusė tiek kas mėnesį. 

Europos karui pasibai
gus ėmimas vyrų į kariuo
menę dar nebus sulaikytas, 
praneša kariuomenės rin
kimo direktorius Gen. Hei-
shey. ^ 

Maskvos organai Pravda 
ir Izvestija pradėjo rėkti 
jog Suomija sulaužius sa
vo paliaubų sutartis su So
vietais, n e n uginkluodama 
Vokiečių kareivių po Rug
sėjo 15 ir nepavesdama jų 
Raudonosios armijos va
dovybei. # 

Sovietų spauda kaltina 
Suomiją gelbėjimu Vokie
čių kareiviams pabėgti^ Ii 
Suomijos. 

Tai aiškus Maskvos jieš-
kojimas priekabiu Suomi
ją pulti ir visa užimti, da
bar kada Vokiečių kariuo
menės prasišalino ir nėra 
kas Suomijai pagelbėtų. 

šios savaitės pradžioje 
Amerikoje buvo užbaigta 
keletas streikų, kas suma
žino nedirbančių eiles iki 
žemiausio laipsnio-. ; 

Detroite penkiose karo 
reikmenų dirbtuvėse kilus 
nesusipratimams su darb
daviais buvo įvelta į strei
ką apie 10,000 CIO unijis-
tų, bet jų streikas. numa
tyta tuoj baigsis. 

Chicago j streikavo 2500 
darbininkų Revere Copper 
and Brass Co. dirbtuvėje.-

Amerikos dirbtuvėse ir 
šiaip darbuose nuo karo 
pradžios stojo i darbus net 
6,500,000 moterų daugiau. 

Šaudosi Gatvese 

Churchill žada vykti Ru
sijon pasimatyti su Stali
nu, kaip pranešimai sako. 
Jis savo pasitarimus Que-
beke su Rooseveltu baigė. 

Švedija uždarė visus ga
vo uostus svetimų šalių lai
vams, delei susidėjusių są-
lygų, kuomet dabar Balti
jos juroje eina kars. 

*iššl 
•*f v. 

West Virginia valstijoje 
valdžia užėmė į savo kon
trolę 44 anglies kasyklas, 
kur išplito streikai. 

Vokietijoj sumažino duo
nos davimo kieki dab&r kai 
Vokiečiams nukirsta gavi
mas maisto iš Prancūzijos, 
Belgijos, Holandijos ir ki
tų šalių kurios jau išspiiis-
ta iš jų rankų. 

Cleveland. O. — Grąsina 
streiku apie 18,000 darbi
ninkų puodininkystės in
dustrijoje devyniose vals
tijose. Valdžia deda pas-
stangas streiko išvengti. 

Vokietijos dirbtuvėse su
trumpinta darbi ninkams 
pietų laikas tik iki 15 mi-
nutų, o visą laiką darbinin
kai turi kuoskubiausia dir
bti gaminant karo amuni
ciją. Tas reiškia Vokiečiai 
dar rvžtasi kariauti. 

AMERIKA labiau varžo 
prekyba su Argentina del 
Argentinos nedraugingumo 
Alijantams ir perdidelio 
šališkumo naziams. Po 1 
Spalių U. S. laivams drau
džiama plaukti į Argenti
nos uostus. 

VOKIEČIŲ karo nelais-
vių tarpe Kanadiečiai vir
šininkai pravedė balsavimą 
patyrimui kiek jų yra na-
ziu partijos nariu. Iš 350 
nelaisvių pasirodė tik 4% 
vra naziai, 11 nuoš. dar ti
ki kad Hitleris turi progą 
laimėti kara. 

Amerikos karys Liege mie
ste, Belgijoje, už kampo pasi
slėpęs šaudo į paskutinius li
kučius Vokiečių, kurie slasptv-
damiesi namuose atakavo nu
galinčius juos Amerikiečius. 

GEN. DE GAULLE, Pran
cūzijos valdytojas, pranašauja 
kad karas gali nepasibaigti 
iki ateinančio pavasario. Dar 
Alijantams teks pernešti 
kaklias kovas, sako jis. 
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D I R- V A Padėkit Amerikai Laimėti 

Detroit, Michtf Naujienos 
PHILADELPHIA 9~tos A™ijos Vadas NEWARK, N. J. 

PHILADELPH1JOS 
P A S T A B O S  

JAU minėjau savo pastabo
se kad SLA 135 kuopa mūsų 
mieste, savo susirinkime Rug
sėjo 3, parinko tris narius su
organizuoti Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo skyrių. Išrin
ktiems nariams pasikalbėjus 
BU esančių komitetų viršinin
kais prieita prie vienodo su
pratimo, kad organizuoti nau
ją komitetą nėra reikalo, tik 
pavesti rinkimą drabužių ir pi-
ni.riškos pagalbos Lietuvos nu
kentėjusiems esančiam komi-
t tui. šis komitetas jau gy
vuoja čia apie du metai ir yra 
žinomas kaip Raudonojo Kry-

'Žiaus ir Karo Pergalės Komi
tetas. Jo pasidarbavimu daug 

* surinkta pinigų Raudonajam 
Kryžiui, o dar daugiau išpar- |  

duota Karo Bonų, už kurių da-
* lį buvo nupirktas Lietuvių var

du didžiulis bomberis. Ši ko
mitetą sudaro beveik visos 
musų mieste esančios draugi
jos, parapijos, kuopos, klubai, 

•Į ji sueina apie 100 atstovų. 
• Apart narių, komitetą suda
ro sekanti veiklus ir plačiai ži
nomi vietos Lietuvių judėji
me asmenys: Juozas Kavaliau-

- Fkas, pirm.; Kazys žadeikis, 
"Pranas Pūkas, Jonas Grinius, 
Mrs. Agnes Roman, William 
Paschall (Poška), Kun. J. Ce-

"pukaitis, Kun. V. Matusevi
čius, Kun. J, ^alančiunas, A. 
Kaniušis, Juozas Biržietis. Kr. 
Žemaitis, Antanas Dzikas. 
, Komitetan yra prisidėję ir 
Camden, N. J., bei Chester, 
Pa., Lietuviai. Taigi komite
to sudėtis yra gana stipri, jo 
sąstatas apima viįus... geru| 
Lietuvius- Šiam koteit^ui,3Ugg 
tikus dirbti reikia tikėti4? "Se
rų pasekmių, kaip jis atliko ir 
pirmesniuo.se savo darbuose. 

šis komitetas Rugsėjo 12 d. 
turėjo susirinkimą "ir SLA 135 
kuopos sumanymą, mielai ir 
vienbalsiai priėmė. . Taigi nuo 
dabar šis komitetais ineina j 
Bendro Amerikos Liiet. Fondo 
šeimyną, o musų mieste jis bus 
žinomas kaip BALF: skyrius. 

Todėl Philadelphijcss ir apie-
linkės, kaip Chester, Camden 
Lietuviai turi buti pasirengę 
rinkti drapanas ir pinigišką 
pagalbą nuo karo nukentėju
siems Lietuvos žmonėr.is, kaij> 
tik komitetas paskelbs vajų. 

A PSIMOKA v i s u  o n  e n i š k i  
darbą dirbti, šių pastabu ra
šytojas prieš 22 metus gyveno 
Lawrence, Mass. Tai buvo 
jaunystės metai. Būnant svei
kam, o turint norą didesrį už 
sveikatą, su kitais tų a ienų 
Lietuviais jaunuoliais, mes 'sė
ji ome, arėme ir akėjom e^ visuo
meniškus pasėlio grudus Lie
tuvybės dirvoje: mokėmės dai-
3!u, deklamacijų, vaidinimo te
atrų; organizavom kooperaci
jas ir jas vadovavam; pirkom 

Lietuviškus parkus, tautišką 
I ažnyčią ir kapines, ir galiaus 
3!>19 metais Lietuvių Ukėsų 
Klubui namą. Iš visų tvery-
bos darbų dvi kooperatyviškos 
•valgomų daiktų krautuvės pa
silaikiusios kelis metus suban
krutavo. Kiti kuriniai ir po 
šiai dienai gerai gyvuoja, kaip 
tonka išgirsti nuo pasilikusių 
mano gerų bendradarbių. 

Pastabų rašytojui, tiesa, pi
li igiškai prie tu darbų mažai 
t"ko prisidėti, nes mokinimosi 
laiku kiekvienas dolaris pačiam 
buvo reikalingas. Kuo pasta
bų rašytojas prisidėjo prie tve-
rybinio dari o tai sumaniu or
ganizavimu • naudingomis 
kalbomis. Tir: kūrybinės 
kalbos Lietuvių rav.dai buvo 

į daugiau įvertinamos r flo-
jariai.** Ir štai, po 23 nie; 'ai-

Icr- kaip su Lawrence, Mass.-
Lietuviais dirbau nupirkimui 
nuo . Vokiečių salės Lietuvių Pi
liečių Klubui, gavau pakvieti
mą pribūti jų rengiaman 25^ 

v 

Lit u t. Gen. Wiiiiaiix U. Sim
pson vadovauja Amerikos 9-
tają armiją Prancūzijoje prieš 
Vokiečius. Su pirma, trečia ir 
septinta armijomis, susidaro 
didžiausia Amerikos armija ko
kia kada turėta. 

metų sukakties paminėjimo 
banketan. 

Brolis A. Snapauskas kvieti
mo laiške tarp kitko rašo: "O 
dabar mes Lietuvių Ukėsų Klu
bas turėsime 25 metų paminė
jimą kaip pirkome svetainę. 
Spalių 1, 1944, turėsime vaka
rienę su prakalbomis. Kadan
gi jųs buvote geriausias musų 
organizatorius arba vadas tai 
Lawrence Lietuviai bei klubie-
čiai turėtų didžiausią garbę 
jus pamatyti ir išgirsti jusų 
kalbą, jei aplinkybės jum pa
velytų atvažiuoti. Jusų visuo
meniškus darbus mes čia gi
liai Įvertiname". . . . ir tt. 

Dalyvauti sukaktuvėse pasi
žadėjau, kaip nepasižadėsi to
kį atminimą gavęs, bet su pra
kalba tai jau kitas dalykas. 
Tačiau pasižadu atlikti ir tą, 
nors gal ne taip gerai kaip ki
tados galėjau. 

Z. Jankauskas. 

SVARBUS TAUTINIŲ VĘb 
KĖJŲ SUSIRINKIMAS 

Vasaros laiku, kada oras Mi
tas, Didžiojo New Yorko vi
suomeninis tautinis veikimas 
paprastai apsilpsta. Bet ato
stogų laikui praSjus vėl vis
kas . atsinaujina. 

Štai Rugsėjo 16, Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos 3-čias sky
rius surengė prakalbas Lietu
vių salėje, atidarymui veikimo 
sezono. Kalbėjo Julius Sme
tona ir K. S. Karpius iš Cle-
velando, ir Jonas Valaitis iš 
Brooklyno. Prakalbos pavyko 
ne tik kalbų atžvilgiu, bet ga
na daug susirinko ir patriotin-
gų Lietuvių, kurie Lietuvos 
vadavimo reikalams suaukojo 
gražią sumą pinigų ir išpirko 
didoką skaičių knygų "Time
less Lithuania". 

Kalboms pasibaigus parody
ta judomuose paveiksluose ve-
lionies Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos apsilankymo Cleve-
lande vaizdai, Dr. Vinco Ku
dirkos ir Dr. Jono Basanavi
čiaus paminklai ir iškilmės 
Lietuvių Kultūriniame Darže
lyje Clevelande ir pagaliau a. 
a. Prezidento Smetonos laido
tuvės. 

Po apeigų salėje, rengėjai 
veikėjų susirinkimo visus tau
tininkus veikėjus pribuvusius 
tą vakrą, pakviete į ponų Tre
čiokų namus pasikalbėti. Vei-, 
kėjai dalyvavo iš New Jersey, 
Ohio, ir Didžiojo New Yorko. 
Šios apielinkės buvo skaitlin-

LVS REIKALAI1 

Rugsėjo 17, šv. Antano pa
rapijos mokykloje įvVko Lietu
vai Vaduoti Sąjungos skyriaus 
susirinkimas. 

Lietuviams netekus taip va
dinamos Lietuvių salės, kilo 
klausimas kur Lietuviai laikys 
susirinkimus. ' LVS G-tas sky
rius net, išrinko komisiją su
rasti vietą susirinkimams lai
kyti. Ir skyriaus raštininkas 
gavo vietą ir sušaukė susirin
kimą. Klebonas Kun. I. Borei-
šis žadėjo ir ateityje pavelyti -
mokykloje Susirinkimus laiky 
ti. ' 

Jauniausias Veteranas 

s# 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI Į. 
(žinios apie mirusios Lietuvius šiame, skyriuje talpinama dyldtt) 

MlRi  12,800  IŠEI-

VIU LIETUVIU 
Su šiame numeryje paduo

damais mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius, skelbia 
mų šiame skyriuje, nuo Vasa
rio mėnesio, 1937 metų, pasie
kė jau 12,800. 

Pranešimai . apie mirusius 
Lietuvius čia talpinami nemo
kamai. 

LVS NUTARIMAI 
Stephania C. Douvan pranešė Gera]d w Haddon, iš Chi-

kad Karių Motinų* Draugija iš- cagos, 15 metų amžiaus, prieš 
fiMin oimn Itqimh mnllilQ iviafo iof nioc i llliWTIiV fltliko rinko trijų sunų karių motiną, 

Petronėlę Medonienę, vykti su 
peticijų parašais į Washingto-
ną. Tas užgirta. LVS sky
rius nuo savęs išrinko delega
tę Oną Wilkienę. Dabar jau 
yra trys karių motinos važiuo
ti iš Detroite su parašais į 
Washingtoną pfašyti Preziden
to Roosevėlto užtarti Lietuvą. 
Trečia Detroitietė yra centro 
komisijos narė, Stephania č. 
Douvan. . , , 

Jei dar kuri motina turinti 
tris ar keturis sunus karo tar
nyboje, ar žmona kurios vy
ras tarnauja, norėtų važiuoti į 
Washingtona, prašome praneš
ti komisijos narei Stephania 
C. Douvan, 2619 Montgomery 
St., telefonas^ Tyler 4-4954. 

Skyriaus pirmininkas Dr. J. 
Sims ir centro valdybos rašti
ninkas J. Kripas darė prane-

meta istojęs į laivyną, atliko 
13 kelionių Į Prancūziją gabe 
nant karo reikmenis. Jis pa
leistas namon. 

paskutinis šios vasaros išva
žiavimas. Tokį išvažiavimą kas 
metą surengia šv. Jurgio* pa
rapijos klebonas Kun. J. či-
žauskas, vasaros sezono užbai
gimui. 

Diena buvo graži ir šilta; 
žmonių buvo daugybe — tik 
grybų nebuvo. Mes pirmiau 
būdavo ten prisigrybaudavom, 
bet dabar ten jau trobomis ap
statyta, keliai išvedžiota, kur 
čia grybai ir beaugs. 

LIETUVIŲ SALft 
Rodos niekas buvo ta' Lietu

vių salė ir mes jos tinkamai 
neįvertinom, kada buvo Lietu-

1IIRĖ UKRAINIETIS MU
ZIKAS A, KOšYC 

Kaip praneša vietos Ukrai
niečiu dienraštis Svoboda, la
bai Lietuviams prielankus lai
kraštis, Kanadoje, Winnipege, 
Rugsėjo 21 d. mirė Prof. Dr. 
Aleksandras Košyc, 69 m. am
žiaus, šių dienų žymiausias 
Ukrainų tautos muzikos kom
pozitorius. gimęs ir augęs Di
džiojoj Ukrainoj, po Rusais. 

Nuo Lietuviu jam pasako
me: Ilsėkit ramybėje amžinai. 

K. Vidikauskas. 

gai reprezentuotos. 
Apkalbėta eilė klausimų, ap-

sistojant daugiau prie svarbių centro pirmininko P. J 
dienos klausimų. Nusistatyta žiurio namuose, Lakewood, O. 
remti Bendras Amerikos Lie- Skyriaus raštininkas Vytau-
tuvių Fondas. Artėjant šeš- tas Markivzas pranešė kad "Ti
tam ' Amerikos,. Karo Paskolos i . Lithuania''. knyga* par-
vajui, nutarta darbtfotis kad giduoda .bęu didelio vargo. 
Amerikos Lietuviai vėl pirktų Dr j peters*Petrauskas sa-

vių nuosavybė. Bet ji buvo 
|  musų Lietuvių centras, ir tik 

Šimus iš LVS centro valdybos' dabar, jos netekę, pasijutom 
posėdžio, kuris įvyko Rugsėjo kaip labai ji mums svarbi ir ^ 

reikalinga. Per daugel metų į RUDOKIENĖ E. mirė Rugs 

GUMANSKIENĖ Katr# (Gird-
vainytė), 70 m., mirė Rugs. 
1, So. Bostop, Mass. (Luokės 
parap.) Amerikoje išgyveno 
virš 50 metų. 

RAMUTYTĖ (vardas nepažy
mėta), jaunuolė, mirė Rugs, 
mėn., Bridgeport, Conn. 

SIPAITIS Antanas, 34 m., mi
rė Riigs. 7, Chicagoje, kur 
buvo ir gimęs. 

TARVIDIENĖ Marijona (Ud-
, rakaitė), seno amž., mirė 

Rugs. 6, Chicagoj. (Šiaulių 
ap., Žagarės p., Laižuvos k.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

KAZLAUSKAS Ipolitas, 44 in. 
mirė Birž. 19, Valentin Al
sina, Argentinoje. (Joniškio, 
p., Stebulių k.) 

ABRAšINSKIENĖ Marė (A-
liukaitė), 57 m., mirė Birž. 
24, Montevideo, Urugvajuj. 

ZARECKAS Mykolas, 66 m., 
mirė Rugs. 3, Springfield, 
111. (Marijampolės ap.) 

STAČILAUSKAS Juozas, 59 
in., mirė Rugs. 28, Log An
geles, Cal 

PLIKUNIĖNb Solomeja,' mirė 
.Birž. 30, Oregon City, Orė. 

(Biržų ap., Pasvalio par.) 
j KQNDRECKAS Jpnas, 58 ra., 

mirė Rugs, mėn., Sheboy
gan, Wis. (Marijampolės ap. 
Plutiškių par.) 

KACEVIčIUS Anupras, 72 m. 
mirė Rugsėjo m., Sheboy- ' 
gan, Wis. 

JAKOVIC ALBINA (Ragutis), 
36 metų, mirė Rugsėjo m., 
Sheboygan, Wis. 

YUŠKA Louis, pusamžis, mi-
r£ Rugsėjo 10, Chieagoje. 
(Skuodo jpar., Eržlos kaim.) 
Amerikoje išgyveno 37 me
tus. ' 

GARVINAVIČIUS Ignas, 53 
metų, mirė Liepos 30, Pitts
burgh, Pa. (Suvalkų rėdy-
bcs, Amenos k.) 

JUODSN'UKIENĖ Agota, *62 
m., mirė Detroite, palaidota 
Rugs. 19, pamaldos atsibu
vo Šv.' Jurgio bažnyčioje. 
(Iš Lietuvos paėjo Marijam
polės ap., Plutiškių par.) 

VASILIAUSKAS Feliksas. 60 
m., mirė Birž. 28, Philadel
phia*, Pa. Paliko sunų ir du
kterį, vieną brolį, tris sese
ris ir daug giminių čia Ame
rikoje ir Lietuvoje. (Kauno 
ap., Seredžiaus par., Karal-
girio vienk.) Paliko nuliu-
dime visus.!. Amžino atilsio 
jo sielai. Sesuo. 

PITTSBURGH 

karo bonus kuolabiausia. 
Apkalbėta eilė reikalų, ap-

tautinės srovės reikalai, kaip 
tai kitas suvažiavimas, ir tt. 

Šis veikėjų susirinkimas bu
vo galimas dėka ponams A. S. 
Trečiokams, W. Diliams, P. S. 
Gudui ir Budreckui, tiems New 
Jersey veikėjams. Jiems rei
kia padėkoti už davimą rude
nio veiklos sezono dilgsnio. 

Ponia Trečiokienė jau gerai 
išalkusius mitinguotojus paval
gydino skaniais užkandžiais. 

Visi dalyviai išsiskirstė vė
lai paryčiu, su mintimi darbuo
tis užsibrėžtam tikslui. 

J. Praeivis. 

Atsimete iš Slavu 
Kongreso 

Kaip žinoma, prieš kelis me
tus Amerikoje susitvėrė Slavų 
Kongresas, bendrai kovai už i 
Slavų tautų interesus. Tačiau, 
į tą kongresą sulindo daugiau
sia bolševikai ir pradėjo atvi-, 
rai dirbti už Sovietus. 

šiomis dienomis fjareiškė sa-1 
vo atsistatydinimą iš Amerikos i 

Slavų Kongreso Pittsburgho' 
veikėjas Gregory Zatkovich, i 
savu laiku buvęs Karpato-Ru-
sų- valstijos gubernatorius Če-i 
koslovakijoje. Jis Įtarė kon
gresą patekus komunistų kon
trolei ir kongresas daugiau n e
gali dirbti darbus kuriuos jis 
originaliai buvo užsibrėžęs.-

Kiek iki šiol nudirbo ginda
mas mažesnių Slavų tautų ne 
priklausomybę, savo darbą at
liko, stfko Zatkovich. Toliau; 
laikytis tame Slavų Kongrese | 
ir gelbėti komunistams jis ne-1 
mato reiXalo. i 

ANGLIAKASIAI TU
RI BUTI PASIREN

GĘ STREIKUI 

John L. Lewis, United Mine 
Workers unijos prezidentas, 
baigiant angliakasių dvimetinį 
suvažiavimą Cincinnati, Ohio, 
pareiškė išvykstantiems dęle-
gatams sugrvžus namon par
vežti pusei milijono mainerių 
žinią kad butų pasirengę strei
kuoti 1945 metų Balandžio mė
nesį, kuomet baigsis dabartine 
angliakasių unijos sutarti# su 
kasyklų kompanijomis. • 

ko nori gauti kitą knygą "Ti 
meless Lithuania", nes tą ku
rią pirmiau Įsigijo negali pa
gauti: ji eina tarp jo draugų 
iš rankų į rankas, kai vienas 
perskaito tuoj kitas pasiima. 

NEKALBĖKIT NETIESĄ 
Nustebau kai viena musų L. 

V. S. 6-to skyriaus narė, kuri 
nedalyvavo susirinkime, parei
škė ji stebintjsi kad musų sky
riaus susirinkime atsilankė 10 
narių. Girdi, ar skyrius tiek 
narių turi? Skyrius turi apie 
30 narių. Tikiu tą žino ir ši 
narė, ir kalbėdama netiesą tuo 
kenkia organizacijai. Negaliu 
įsivaizduoti clelko tokia nare 
norėtų savo organizacijai ken
kti ją boikotuodama, ypatingai 
šiais "Lietuvos ir viso 'pasaulio 
katastrofos laikais, kada tokia 
organizacija kaip LVS ląbai 
reikalinga. Buvo laikai kada' 
galėjome ir papletkauti ir pa
sididžiuoti. bet tik ne dabar! 

ji turėjo Lietuvišką vardą, da
bar gi pavadinta Meksikoniš-
ku vardu. Kaip koktu. Nors 
jau senai Lietuviai neteko šios 
salės, bet vis Lietuviai joje lai
kė parengimus ir susirinkimus. 
Iki šiol virš durų dar vis bu
vo: "Lithuanian Hall". Dar 
vis ji rodos buvo musų. Bet 
dabar .... R«P-

MIRĖ MOTINA 

28, Cambridge, Mass. 
PUZINIENĖ Uršulė, mirė 1 

Rugsėjo, Cambridge, Mass. 
JESIUNIENĖ P., mirė Rugs. 

2, Cambridge, Mass. 
ČESNULEVIČIUS Stasys, mi

rė Rugs, m., Shenandoah, 
Pa. 

ČEPONIS Juozas, 58 tnetų, 
mirė Rugsėjo mėnesį, Kulp-
mont, Pa. 

PAULAUSKIENĖ Marė, 55 
metų, mirė Bal. 26, Wilkes-
Barre, Pa.t (Marijamp. ap., 
Sasnavos par.) 

CADILLAC, Mich. — Nuo 
ši r d g ė l o s  m irė motina, Mrs. ^vv/0 1W*., 
Reuben Fleury, netekus trijų' gDJANAVIčIUs' Dominikas, 

gQ mjrė Rugs. 9, So. 
Boston, Mass. (Šiaulių ap., 
Kuršėnų par., Varbučių k.) 

rav6 sunų. Ji mira Rugsėjo 
18 d. Buvo gavus žinią kad 
sunus leitenantas žuvo kare 
Naujoj Guinejoj, Pacifike, ki
tas sunus užmuštas eksplozi-! 
joje kareivių stovykloje Camp 
Swift, Texas, o trečias tapo 
sužeistas Prancūzijoje. V. M. 

ATKAKLI KOVA 
PRASIDEDA 

JANKAUSKAS Juozas, pus
amžis^ mirė Rugsėjo 8, Chi
eagoje. (Šiaulių miesto). 

KEVEZA Jurgis, seno amž., 
mirž Rugs. 10, Chieagoje. 

KAIP SIUSTI KALĖ
DŲ DOVANAS 

KARIAMS 

Armijos ir Laivyno paštas 
pažy-mi į reikalą pakuoti Kalė
dų dovanas, siunčiamas užju-
rin kareiviams, į stiprias .me
talines, medines ar tvirto- po-
pierio dėžes. Dėžes reikia ap
rišti stipria virvute, aiškiai už-
"adresuoti. Popieros dėžes rei
kia dar iš viršaus apvynioti 
stipriu vyniojamu popierių, ki
taip siuntinis suplyšta. 

Atminkit: kareiviams Kalė
dinės dovanos turi buti išsiųs
tos ne vėliau Spalių 15 d. 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Iftnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
,)*veiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuvių Naujienos ... „v 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, pfLf 

Pasinaudokit šia proga per vasarą! 

Demokratų ir Republikon 

iš šalies nugirdusieji palaiko 
ta už faktą. t 

i 
GEGUžINF 

Rugsėjo 17, Birutės Darže 
įvyko "Grybų gegužinė". Tai 

Naujausias B-29 Kariškas Lėktuvas 

REGiISTROOKITES 

Dabartiniu laiku Pittsbur-
ghe ir Pentisylvanijoje atsibu-
ria piliečių užsiregistravimas 
!rarl galėtu Lapkričio 7 balsuo
ti prezidentą rinkimuose.-

Lietuvi-n nepraleiskit neuž
siregistravę. 

% ' ? 

. ' prezidento rinkimu vajus v< 
Kiekviena jiega, įe V1®ns* "u~ inėjo į senovišką politišką pur-
kli mintis mums rei a inga. ^ vienas kitam drabstymo 
Gal ta narė nie o og° nema-, papro^| kaj prabilo Roosevelt 
n>dama noiėjo pajuo au i, >e pra(jgj0 mesti De\vey kalti

nimus už jo pareikštas min
tis ir padarytus priekaištus 
Demokratams. 

Dewey iš savo pusės griebė-' 
si karštai ir griežtai atakuoti į 

Rooseveltą, skelt damas atiden-i 
gsiąs Rooseveltę rekordus ir 
toliau nekalbės apie jį ir De
mokratus švelniai. 

Dewey atsakydams į pfHiti-
tinę Roosevelto kalbą, kurf bu
vo taikyta įgilti Ąepublikonų 
kandidatui, sako prezidentas 
"jau numetė savo *kaukę 'ne-
politiškos' kampanijos, ir jau 
griebėsi klastingų kaltinimų ir 
neteisingų priekaištų". 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už SI.00 

Sn_uikųs skelbimai 'Dirvoj* 
kaip tai namų pardavimas, iš 
nuomavimas, krautuvių išnuo 
mavimas ar pardavimas, pajiea 
leojimai, padėkos laiškai, • gttU 
na patalpinti šia kaina. 

iki Spalių 1 
duodamas už 

(k 
W-'Y -
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Raidės ABCDE parodo kuriose vietose g&ndasi įrengtos 
kanuolės naujame B-29 kariškame lėktuve. Amerikiečiai pa- , 
naudoja šiuos lėktuvus prieš japonus tolimuose žygiuose. Jų 
šautuvai kontroliuojami elektra. 

Puiki, didele K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais. 
Popieros viršeliais kaina $1.50. ,. Tvirtais viršeliais, $2.00. 

Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais 1.50) 
A * 

ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS, jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt. 

Reikalaukit "Dirvoje' 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 
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L A I S V A  L I E T U V A  Įgąųl meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę pažinę *— 
Jungo nevilksim! » 
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Lietuva Pavojuje! 
Atsišaukimas į Lietuves Kareivių Motinas 

PETICIJOS PREZIDENTUI BUS VEŽAMOS SPALIŲ MĖNESI — DA
BAR LAIKAS DIRBTI UŽ LIETUVOS REIKALŲ GYNIMĄ - TUOJ 
GALI BUTI VĖLU. TSARP MAŽŲ TAUTŲ LIETUVA NEMINIMA 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

f<. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Clmtaittf S, Ohio 

štai jau artėja laikas vežti 
Peticijas su parašais pas Pre
zidentą Rooseveltą j Washing-
toną. Ta kelionė Į Washingto-
ną bus Spalių mšnesio pabai
goje. 1 

Kaip yra numatyta, petici
jas prašančias Prezidentą Roo
seveltą užtarti Lietuvos nepri
klausomybę prezidentui įteiks 
Lietuvių Kareivių Motinų De
legacija —Lietuvių motinų ku
rios išleido savo sunus kariau
ti už teisingą taiką ir mažų 
tautų laisvę. Motinų kurių 
vyrai perka karo bonus ir sa* 
vo sunkiu darbu gamina karo 
ginklus priešo nugalėjimui, tei
singai taikai pasaulyje įsteig-
ti. 

Kurios tik motinos gali, tu
rinčios vieną, du, tris ar dau
giau sunų ir dukterų karinėje 
tarnyboje, arba kurios jau tu
ri auksinę žvaigždutę, kurios 
sunus jau žuvo, prašomos dė
tis į tą delegaciją ir važiuoti. 

Svarbu pastebėti kad gali va
žiuoti ir kareivių žmonos ku
rių vyrai kariauja, kurios ga
li iš darbo išlikti. 

Dabar, kada bolševikai, mū
sų pastangomis išgelbėti, apsi
sukę gryžę žudo, naikina, tre
mia Lietuvos žmones, mes tu
rim čia dėti pastangas važiuo
ti pas Amerikos Prezidentą 
j ieškoti savo senajai tėvynei 
Lietuvai užtarimo. 

Kiekviena Lietuvė kareivių 
motina arba kareivio žmona 
privalo jausti savo pareigą ši
tuo budu prisidėti prie Lietu
vos laisvės gynimo! 

Reikia tikėti Prezidentas ne
atsisakys Lietuvių kareivių 
motinas ir žmonas priimti. 

Jos nuvažiavę pasakys: Mes 
iš savo pusės aukojome savo 
brangiausiuosius kovai už tuos 
principus kuriuos Amerika pa
siryžo ginti į karą įstodama. 
Ar tie principai bus įvykdyti? 
Ar mums bus duodama tas ką 
mes laikome brangiu ir ginti
nu — Lietuvos Laisvė ir Ne
priklausomybė? 

LVS skyriai, SLA kuopos, 
Sandaros kuopos, paskiri klu
bai, draugijos, chbrai, rinkit 
savo kolonijose po dvi-tris mo
tinas ar žmonas galinčias va
žiuoti, ypač iš rytinių valstijų, 
iš kur nuvažiavimas į Washin-
gtoną nebrangus, ir praneškit 
*pie tai, su delegačių vardais 
Ir adresais. Lietuvių Motinų 
Delegacijos Komisijai: 

Mrs. Ona Biežis, 
3241 West 66 Place 

Chicago, Illinois. 

Taipgi kartu praneškit Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos Cent
rui, 6820 Superior Ave., Cle
veland 3, Ohio, delegačių pil
nus vardus ir adresus. 

Svarbu kad delegatės važiuo
damos dėvėtų ant krutinės 
tiek žvaigždučių kiek turi ka
rinėje tarnyboje vyrų. 

Atsilankyti pas Prezidentą ir. 
Bugryžti rytinių valstijų mote
rys galės tą pačią dieną. 

Motinos ir žmonos Lietuvių 
kareivių, ątsilepkit greitai ir 
ruoškimės top svarbion kelio
nėn' * 

Lietuvių Kareivių Motinų 
Komisija 

Ona Biežienė, ; 
Chicago,' 111. 

Stefanija Douvan-
Čiurlionyte, 

Detroit, Mich. 
Hy pati ja Yčienė-žiurienė, 

Qeyeland-Lakewood, O. 

LIETUVA GALI 
BUTI PAVESTA 

RUSIJAI 

Dumbarton Oaks konferen
cijoje ir kitais atvejais kalbant 
dažnai buna paminima mažo
sios tautos. Lietuviai skaity
dami tas žinias tuoj mano kad 
į tą minimą mažų tautų skai
čių įkergiama 1r Pabaltijo ša
lys-

Į tai reikia žiūrėti atsargiai 
ir tėmyti atidžiau. Minimos 
mažosios šalys dažnai yra tai 
vakarų Europos valstybės Da: 

nija, Holandija, Belgija ir ki
tos, o Pabaltijo šalys visai ne
turimos mintyje. 

štai kaip vienas Amerikos 
laikraščių korespondentas api
budina pastarų dienų Įvykius: 

Washingtono valdžia jau pa
skyrė diplomatinius atstovus 
vakarų Europoje išlaisvintoms 
mažoms šalims, ir paskyrė am
basadorių Lenkijai. Skyrimas 
Lenkijai ambasadoriaus parodo 
kad Amerika pripažysta Len
kijos atsteigimą, nežiūrint So
vietų pastangų Lenkiją pasi
grobti. Lenkai mat Amerikoje 
sudaro didelį skaičių balsuoto
jų, todėl jiems Washingtono 
valdžia prieš rinkimus patai
kauja. 

Apie Pabaltijo šalis tas ra
šytojas šiaip sako: # 

Diplomatinis lakštas taipgi 
pažymi netiesioginiai ir Latvi
ją bei Estiją., kurios kartu su 
Lietuva sudaro Pabaltijo Val
stybes. Tuo klausimu eina 
tam tikra spekuliacija, ar ši 
šalis pasiryžus laikyti Rusijos 
pagrobimą tų trijų šalių jau 
įvykusiu faktu Europos politi
koje ir galutinai prieiti prie 
formalio pripažinimo jų Sovie
tams. 

Tas reikštų tramdymą Mas
kvos del Lenkijos, bet pripaži
nimą Sovietų pagrobimo Pabal
tijo šalių. 

Musų kova todėl dar labai 
sunki ir neaiški. Ji reikalau
ja visų Lietuvių akcijos dabar, 
prieš prezidento rinkimus. 

Nei Demokratų nei Repub-
likonų minėjimai "mažų tau
tų" visai nereiškia kad jie tu
ri mintyje Lietuvą. • 

Daugiausia šiame laike pa
gelbės Lietuvių Kareivių Mo
tinų delegacija pas Prezidentą 
Rooseveltą su peticijomis. 

SUOMIJA TENKA 
BOLŠEVIKŲ 
MALONEI 

Chicago Daily Tribune, ko
mentuodamas apie Suomių pri
imtas Sovietų karo paliaubų 
išlygas, kurios tą mažą šalį ga
li visai sunaikinti, nes Maskva 
viską užgrobia ir priverčia su
mokėti Rusijai 300 milijonų 
dolarių karo nuostolių bėgyje 
šešių metų, prikiša ką Prezi
dentas Roosevelt galėjo su Ru
sija ir Stalinu padaryti jeigu 
laiku butų panaudojęs protą. 

"Mainais už lend-lease pa
galbą Rusijai jis butų galėjęs 
gauti iš Stalino prižadus bent 
kam tik butų reikalavęs. Ru
sijos padėtis buvo desperatiš
ka. Jei, tuo laiku, ponas Roo
sevelt butų pasakę kad Rusija 
pirm negu gali gauti pagalbą 
iš musų turi sutikti žmoniškai 
elgtis su/savo kaimynėmis ša
limis, dabar nebūtų Lenkijos 
problemos, arba Pabaltijo pro
blemos šiądien skaldymui ir 
ardymui alijantų santikių. 

"Ponas Roosevelt žinojo kas 
gera ir kas neteisinga Suomių-
Rusų santikiuose pirm negu 
pradėta Rusijai teikti lend-lea
se parama." 

šiądien, Tribune rašo toliau, 
Roseveltas jau negali iš Rusi
jos nieko išgauti, priešingai, 
visus ginklus ir reikmenis jis 
pylė Rusijai be atodairos ir 
nieko už tai nereikalavo. Da
bar jau jis turi buti dėkingas 
Stalinui už politišką paramą, 
kuri gali buti atitraukta mo
mento įsakymu. Užtai Roose
velt ir turi linkčioti Stalinui. 
Dabar jau jo išrinkimas pri
klauso nuo komunistų kurie 
už jį dirba, ir nuo CIO unijos. 

RAGINA LEISTI AN
GLIŠKAI PULK. PET-

RUIČIO "KAIP JIE 
MUS SUŠAUDĖ" 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

PRANCŪZIJA BUS 
PRIIMTA PRIE 

DIDŽIŲJŲ 

•.VENGRIJOJE daroma iš 
eauležolių sėklų aliejus varto
jamas prie maisto, ir jo gami
nama daugiau negu kitų kokių 
augalų aliejų. 

Sprendžiant Europos taikos 
reikalus ir ateities saugumą, 
vietoje trijų didžiųjų — Ame
rikos, Anglijos ir Rusijos — 
tuoj atsistos ir Prancūzija. 

Prancūzijos ambasada Wa-
shingtone pradėjo vėl pilnatei
siai veikti, taip pat Preziden
tas Roosevelt paskyrė Ameri
kos ambasadorių Prancūzijai, 
ir kiek jau žinoma, Roosevelt 
pripažysta Gen. De Gaulle ko
mitetą, paėmusį išlaisvintą jša-
lį tvarkyti, teisėti Prancūzi
jos vyriausybe. 

Nekarti Karo Eigos Pašaliečiai 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba gauna paklau
simų ir net paraginimų su au
komis, kada bus išleista Ang
liškoje kalboje tas ypatingas 
aprašymas Pulk. Petru ičio — 
"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ". 

Kaip atsimenate, Pulkinin
kas J. Petruitis buvo vienas iš 
tūkstančių Lietuvos gerų pi
liečių Rusų. bolševikų enkave
distų suimtas, tardomas, kan
kinamas, verčiamas prisiimti 
visokius prasižengimus kurių 
prieš bolševikus nepapildė, ir 
pagaliau kada Hitleris su Sta
linu susikovė, kada Lietuviai 
sukilo prieš okupantus, ir ka
da bolševikams prisiėjo iš Lie
tuvos bėgti, jis su šimtais ki
tų buvo varu iš Lietuvos iš
vežtas į Rusiją, ten daugiau 
kankinimui, sušaudymui. 

Tą aprašymą skaitant kiek
vieno Lietuvio kraujas užverda 
prieš tuos barbarus, kurie at
ėję kaip vagys, žudikai į sve
timą Lietuvių kraštą, jį oku
pavo, apvogė, o žmones ėmė 
sistematiškai naikinti, šaudant 
vietoje, įkalinant, tremiant Si
biran, ir šimtais varantis gi
lyn į Rusiją, nukankinimui, 
kada jau patys okupantai tu
rėjo iš Lietuvos bėgti. 

Pulk. Petruičio kančios per 
visą Lietuvą dauginosi tūks
tančiais, nes tą bolševikai da
rė visoje Lietuvoje, kiekviena
me mieste, skirtingais tarpais 
ir su skirtingais žmonėmis. 

Jeigu visuomenė mato kad 
tas Pulk. Petruičio veikalas 
svarbu išleisti Angliškai, pra
šome atsiliepti į tai plačiau lai
škais. 

LVS CENTRAS 

Iš WATERMJRY, CONN. 
Mrs. M. Colney, American 

Friends of Lithuania vei
kėja, už parduotas knygas 
"Timeless Lith." $100.80 

Tadas Mikutas Gaujoms kny
goms leisti 10.00 

Dr. M. J. Colney naujoms 
knygoms 5.00 

Dr. M. Devenis, naujoms 
knygoms 3.0 D 

Jacob Trečiokas, naujoms 
knygoms 2.00 

BAIGKIME 
PETICIJAS 

Tuoj bus Padaryta 
Audiencija pas Pre

zidentą 
Yisi Lietuviai kurie turite 

Peticijų blankas skubėkit už
pildyti jas parašais savo mies
to gyventojų Amerikos pilie
čių ir negaišinant grąžinkite 
Mankas į LVS centrą. 

Jau daroma sutartys Petici
jų nuvežimui į Washingtoną ir 
įteikimui jų Prezidentui Roose-
veltui. 

Tai lengviausias, tai pigiau
sias ir kartu garbingiausias 

būdas j ieškoti užtarimo tai ša
liai* ir jos žmonėms i& kuriai 
mes esame kilę. 

Parašus Prezidentui nuveš 
Lietuvių Kareivių Motinos dį» 
vinčios po kelias mėlynas žvai
gždutes arba po auksinę žvaig
ždutę. Tokią delegaciją Pre
zidentas negalės atsakyti pri
imti. 

Kolonijos prašomos tuojau 
sudąryti dvi-tris Lietuves ka
reivių motinas kelionei | Wa
shington ą. 

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

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 

Newark, N. J., LVS surengto- j Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
se prakalbose Rugsėjo 
16 surinkta $74.00 

The New York Public 
Library už "Timeless 
Lithuania" . 13.80 

The American News Co. 
New York 9.80 

Shenandoah School District 
Shenandoah, Pa. 3.00 

J. Penkus, Lawrence, 
Mass. 3.00 

John Wanamaker Store 
Philadelphia, Pa. 3.00 

The State University of 
Iowa, Iowa City, la. 3.00 

A. C. McClurg & Co. 
Chicago, 111. 3.00 

LTETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

į Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 
į $ t Kitoms Angliškoms knygoms 

| $ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai'> 
j $ L. V. S. nario mokestį 
j $ Knygai 'Timeless Lithuania" 
I Viso $ 

Va ir Pavardė. 

Adresas 

Miestas Valst. 

Jau gatava KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA UŽ 3-ŪO 

KAIP IŠPLATINO 
"TIMELESS LITHU

ANIA" 

«r 

Jurgis Lapinskas, iš Worces
ter, Mass., darbštus LVS rei-
Italų rėmėjas, rašo LVS Centro 
faldybai primindamas kad pa
sirūpintume įteikti "Timeless 
Lithuania" prieš rinkimus pre
zidento kandidatams. Taipgi 
pažymi kaip išdalino savo įsi
gytas "Timeless Lithuania": 

"Aš gavau dvi knygas 'Ti
meless Lithuania', vieną man, 
kitą mano žmonai, tai mes tų 
knygų jau neturime: vieną 
atidavėm dirbtuvės dideliam 
milijonieriui, kuris savo dirb
tuvėse gamina Rusams viso
kias mašinas. Kitą knygą ati
davėm vyriausiam Worcesterio 
miesto daktarui, kuris norėjo 
sužinoti apie Rusų bolševikų 
užgrobimą Lietuvos. O trečią 
knygą, nupirkęs iš' Amerikos 
Lietuvio knygyno, padovano
jau miesto mokyklų inspekto
riui. Worcesterio visi knygy
nai užgrusti komunistų propa
gandos knygomis, tai ir mums 
reikia platinti savo knygą." 

Pora vaizdų iš karo Europoje. Kairėje: šypsantis vai
kutis, ant karo griuvėsių, nesuprantantis dar ką karas reiš
kia. Dešinėje, mergaitė vežasi susikrovus į vežimėlį savo tur-
žemišk| mantą, nežinodama kus pasidės ir kas jos laukia. 

ŠVEDIJOJE apsireiškia ko
munistų pavojus. Pereitą sa
vaitę, Švedijos atstovų rumų 
rinkimuose valdančioji social
demokratų partija pralaimėjo 
19 atstovų. Komunistų partija 
gavo 12 daugiau atstovų, da
bar turės išviso 15, daugiausia 
negu kada turėjo. Tas patvir
tina tikrinimus kad socialistai 
yrą tik perėjimas f komunis
tus. 

hV*® * < 

WW***.'*. •• ;'V 
7 - V-* C, 4 

Tim€ L €SS 
LITHUANIA 
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 užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave, Cleveland 3t Ohio 
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Šocializmas-Valstybes Pamatu Knisikas 
^rieš-tautinis ii Prieš-ręliginis Rusiško Socializmo Charakteris. Naujienų Puį-

bolševikiški^ Paskvilis* Socializmas — Priešvalstybinių Gaivalų Talkininkas. 

jau daug kartų turėjo- sti patriotu (nors tikrovėje jis 
riie progos nurodyti kad tipin- yra kosmopolitas), o kad įgy
ląs Rusiškųjų socialistų bruo- ti daugiau populiarumo, suda-
žas yra jiems nepatinkamo re- re sąjungą su politikuojančiais 
žimo juodinimas ir dergimas katalikais. Kad šis jo posūkis 
be jokių konstruktyvių pasiu- nepasirodytų perdaug dirbtinis 
lymų ateičiai, šitokia savo ir nenuoširdus, Grigaitis r^žo-
t&ktika socialistai sukursto ne- si savo Rusiškai-socialistišką 
apykantą senajam režimui, bet "kvapą" uždaryti savo kamba-
nenurodo kelių kaip sukurti ryje ir j Naujienas nepraleisti 
geresnę padėtį. Aiškus daly- plūdimų prieš bažnyčią ir per
kas kad šitokia taktika yra la- dažno socialistiško internacio-
bai tinkama parengti dirvai nalo garbinimo. 
|Vairioms revoliucijoms, bet Bet vis dėlto sunku Šiam so-
asiaiptol nelaiduoja tautai ir cialistų diktatoriui užmiršti sa-
Valstybei geresnio rytojaus. Ir v° praeitį: laiks nuo laiko vis-
dlšku kodėl: vien neigimu bui- tiek į Naujienas prasiskverbia 
ties nepagerinsi. ir ne taip jau gražių atsiliepi-

Socialistų griaunamąją galią mij apie bažnyčią, ir gana at-
afevu laiku labai gerai išnaudo- virų pusbolševikiškų atsiliepi
mo bolševikai. Turėdami su so- mU apie "buržujus". Kad tuo-
dalistais bendrą prieš-religinį se straipsniuose kuone viskas 
ir prieš-tautinį nusistatymą ir yra melas, nedaugeliui tai tė-
netgi bendrą ideologijos tėvą ra naujiena. Rusiškieji socia-
— Marksą, kiek tai liečia krik
ščioniškosios civilizacijos vals
tybės griovimą, bolševikai eina 
SU socialistais ranka j ranką. 

keliai tada tik išsiskiria kai 
ąpnoji tvarka esti sugriauna
ma: bolševikai, mat, tuoj rei
kalauja išskersti "buržujus", 
o socialistai juos nori sulikvi-
fjiioti socialinių reformų keliu. 

Jeigu betgi atsitinka kad so
cialistai paima patys valdžią j 
s^vo rankas, kaip, sakysime, 
buvo Lietuvoje, valstybė labai 
greitu laiku žygiuoja į suirutę. 
Ir aišku kodėl: kovodami prieš 
religiją ir prieš tautiškumą, jie 
išjudina pagrindą ant kurio 

listai, mat, jau išseno patyrė 
kad neapykantai kurstyti me
las ir šmeižtai kaip tik labai 
tinka. 

Gana ilgą laiką apydoriai el
gęsis, Grigaitis nesenai vienu 
N-nų straipsneliu (Smetonizmo 
Laikais Lietuvos Nepriklauso-

kordinis, berods, 1938 metais 
su 366,490,000 litų), taigi iš
laidos religijos reikalams nie
kuomet neviršijo nei 4,000,000 
litų. O anas socialistų rašyto
jas štai tvirtina kad 1934 me
tais išlaidos religijos reika
lams buvusios net virš 250 mi
lijonų litų, atseit apie 75 nuoš. 
viso valstybės biudžeto! 

Toliau, jis skelbia melą kad 
valstybės lėšomis buvo išlaiko
mos keturios rabinų mokyklos. 
Lietuvoje, berods, išviso tebu
vo dvi rabinų seminarijos: Vil-
jampolėje ir Telšiuose. Sunku 
neturinčiam prieš akis Lietu
vos biudžeto tvirtinti ar jos 
kokią pašalpą iš valstybės gau
davo ar ne, tik viena yra tik
ra kad pagrindines lėšas (ma
žų mažiausia 90'/') rabinų se
minarijoms išlaikyti surinkda
vo Lietuvos žydų bendruome
nės. Tik vienas 'teologijos-fi-
losofijos fakultetas buvo išti
sai valstybėms lėšomis išlaiko
mas, o netgi kunigų seminari
jos tegaudavo dalį joms išlai
kyti reikalingų sumų. 

Išskaičiavęs visas privilegi
jas kuriomis Lietuvoje naudo-

mybė, Rugs. 8) ryžosi paleisti jusis dvasiškija, autorius įde-
geroką kieki to savo Rusiškai- da tokią pastabą: "Neveltui 
socialistiško "kvapo", kurį il- Lietuvos dvasiškija sukildavo 
gokai buvo išlaikęs uždarytą, ant kojų, jei tik isgirsdavo rei-

Tas straipsnelis, parašytas kalavimą atskirti bažnyčią nuo 
labai bloga Lietuvių kalba ir i valstybės...." Suprask, jei 
pasižymįs neišvystyta mintimi socialistai dar syki valdžią 

kams, jie bus geriausi talkinin
kai. Kazys Rimvydis. 

Vienas iš Slaptų Britų Karo Pabūklų 

bei nelogiškumais, yra budin
gas socialistiškas rašinys. Vi
sas jo turinys gludi nurodyme 

stovi valstybė. Jų gi impoten-1kad "Smetonos prezidentavimo 
tiškas proletariato garbinimas, I laikais gera gyventi tebuvę po-
kvepėdamas internacionalizmu, 
teduoda kaž kokią abstrakčią, 
nerealią darbininkų klasės idė
ją, kuri anaiptol negali paten
kinti religinėje dvasioje išauk
lėtos ir tautiniai susipratusios 
tautos. 

nams ir kunigams, o vargdie
niams buvę bloga". Socialisti
ško "kvapo" pailiustravimui 
pacituosime keletą to rašinio 
sakinių: "... .tautininkų žmo
nės turėjo aukso laikus, eng
dami Lietuvos vargdienius ir 
lupdami nuo jų devynis kai-Socializmas ypač pavojingas <<TTV .... .v i i u-— i-i A i "us , Uz negalejima išmokėti mažoms valstybėms ne tik del , , ... . , , j , , -i • • .mokesčiu valdžiai ir bažnyčiai to kad būdamas bejiegingas,! _ ... .. i. , , • : istaksuodavo, jsvesdavo pilie-įis leidžia įsisaknyti netvarkai, w. , .v , * - .. , . cio paskutine karve ir arklį is kuri yra ypač pavojinga mažai . . . : . * , ,. . \ _ , , . . * , . . , , . kūtes, taipgi ir paskutini be-valstybei, bet ir dėlto kad vie- . „ 1T, n. . . . 

, . , ' , . . , _ kona , "Valdininku, visokių toje tautiškumo pastatydamas * , . , * j patentuotu ponu buvo devynios internacionalumą, jis grąso vi
sai sunaikinti valstybės indi
vidualumą ir jos tautinę asme
nybę. 

galybės. O kur valstietis, že
mės knisėjas...." "Ponams iš 
Smetonos dinastijos puikios al
gos buvo mokamos, poniutės su 

Lietuva išg>\eno keletą mė- tarnaitėmis, išsirėdžiusios ir 
nesių socializmo 1926 metais 
ir, rodos, tiek pasimokė kad 
niekuomet savu noru į tą tam
sią anarchiją nebegryš. Pa
dugnių siautėjimas ir patrioti
nių jausmų slopinimas buvo 
socialistų "dovanėlės" Lietu
vai. Tautinės studentijos pri
mušimas, daugybės Lenkiškų 
mokyklų pristeigimas ir prieš-
religiniai pasiketinimai atžy-
mėjo jų neilgo valdymo laiko
tarpį. Gruodžio 17 dieną bet
gi Lietuviu tauta davė tam 

išlepusios. .. ." "Tą patį kaip 
Smetonos dinastija, darė ir 
dvasiškoji valdžia, kuri turėjo 
didžiausias pajamas ir puikiai 
gyveno". 

Bebarstvdamas tuos sociali-
stiškus "perlus", rašinio auto
rius įbruka ir vieną didžiausią 
nesąmonę. Jis nurodo kad 
"vien dvasiškijos užlaikymui ir 
jos reikalams iš Lietuvos biud
žeto 1934 metais buvę išleista 
251,670,000". Aš sakau "ne
sąmonė". nes toks tvirtinimas 

svetimam gaivalui vieningą at- ^ perkvailas kad ji pavadinti 
sakvmą. Tuomet socialistiš-j me]u Išlaidos religijos reika-
ko įojaus rengejai , kiek pa- į iams (algoms, bažnyčių staty-
purkštavę Lietuvoje, bet griež 
tai sudrausti (Tauragės pu
čas), vieni nurimo, kiti išbė
giojo svetur laimės jieškoti, 
retkarčiais atlikdami Judo dar
bą Lietuvai. Socialdemokratas 
Plečkaitis, sakysim, pabėgo pas 
diktatorių Pilsudskį, kad jo 
pagalba grąžintų Lietuvai "de
mokratiją". Jis buvo jau be-' 
gryžtąs į Lietuvą sprogstamą
ją medžiaga nešinas, bet Vo- į 
kiečių ant rubežiaus nustver- j 

tas, buvo suimtas ir pasodin
tas į kalėjimą už nelegalų ga
benimą sprogstamos medžia
gos. Po "didvyriškų" Plečkai
čio žygių socialistų veikla Lie
tuvoje galutinai supliuško ir 
apie juos daugiau kaip ir nie
ko nebuvo girdėti. 

čia, Amerikoje, socialistišką 
pulsą dar kiek palaiko Grigai-

-|js ir apie jį susispietus Rusiš
ku marksistų klika. Jo bizniui 
likutiniu laįku ėnjus šlubuo
ti Grigaitis sii galvojo apsime-

bai ir tt.) paprastai siekdavo 
V/t yalstybės biudžeto. Gi val
stybės biudžetas, pradedant 

gautų tai ir dvasiškių nerimas 
nieko negelbės, atskirtų baž
nyčią nuo valstybės ir tiek. 

Kas del gero "ponų" gyve
nimo ir vargdienių skurdo Lie
tuvoje, tai joje kaip tik nebu
vo tokių didelių klasės skirtu
mų kaip yra senose kapitalis
tinėse šalyse. Viena, visa Lie
tuvių tauta su visais "ponais" 
ir "kunigais" yra kilus iš liau
dies, o antra, žemės reforma 
galutinai sulygino visus nely
gumus. Lietuvoje skurdo bu
vo daug mažiau negu eilėje se
nų Europos valstybių, ir net 
nešališki užsienio autoritetai 
nesykį yra pripažinę kad Lie
tuva turėjo labai sveiku* fi
nansus. 

Jei kalbėti specialiai apie 
"Smetonos laikus'^ tai kaip tik 
tautinio režimo metu Lietuva 
pasiekė didžiausio ekonominio 
klestėjimo, valstybės biudžetą 
(kurs yra tautos turtingumo 
rodyklis) padidindama kuone 
30'.; (nuo apie 260 milijonų 
litų 1926 metais iki apie 360 
milijonų litų 1938 metais). 

Iš čia panagrinėto ir kitų į 
jį panašių Naujienų straipsnių 
aiškiai matyti kad nėra vilties 
kad socialistai, ypač Rusiško 
tipo, kada nors priaugtų iki 
valstybinio galvojimo. Kaip 
buvo taip jie ir liks internacio
nalistais, valstybės pamatų 
graužikais su savo tradiciniais 
prieš-tautiniais ir prieš-religi-
niais nusistatymais. Kiekvie
noje valstybėje jie liks anar
chistais, bejiegingais netvar
kos skleidėjais ir Visuotiniais 
demoralizatoriais. Ta prasme 

SOVIETAI PASI
JUNGS SAU 

LENKIJĄ 

Rusų rauclbiii carai pradėjo 
vykdyti Rytų Lenkijos prisi
jungimą. Tai yra tos dalys 
kurias Lenkai valdė po perei
to karo. Tame ineina Gudija, 
Ukraina, Lietuvos dalis ir tt. 

Bolševikų sudarytas Lenku 
Tautinis Išlaisvinimo komite
tas gi pripažystamas pilnatei
siu valdovu Lenkijos žemių Į 
vakarus nuo Bugo upės, ką 
dabar dar reikia atkariauti 
nuo Vokiečių. Kartu su bol
ševikų armija į atimamas iš 
nazių Lenkijos sritis eina ir 
tas bolševikiškas Lenkų ko
mitetas, pajungimui Lenkijos 
Maskvos kontrolei. 

Rytuose nuo Bugo. upės že
mės, kurias pirmiau Lenkai 
valdė, priklauso, anot Maskvos 
žinių. Sovietų Lietuvos Respu* 
blikai, Sovietų Ukrainos Reš* 
publikai ir Sovietų Baltgudijos 
Respublikai. 

Kitaip sakant, ir Lenkija ko
kia ji bus, ir jau Lietuva, Uk
raina ir Baltgudija bolševikų 
laikomos savomis.;.. 

Maskva skelbia patvarkiu# 
ir gyventojų pakeitimą iš Ru
sijos į Lenkiją ir iš Lietuvos į 
Lenkiją. Reiškia, Lenkus iš 
užvaldomų šalių iškels į Len
kiją. 

To gyventojų keitimo prie
danga bolševikai skubiai išga
bens visus savo užimtų kaimy
ninių šalių gyventojus į Sibi
rą ir kitas Rusijos plynias. 

Londono Lenkų pastangos 
su Maskvos bolševikais derėtis 
neduoda jokių vaisių. Lenkai 
linkę Į visokias mekliorystes ir 
tikisi Maskvą apgauti, bet tai 
tuščios pastangos. 

žinovai ir tėmytojai tikrina, 
matant kaip Sovietai elgiasi su 
Suomija, Lenkija ir kitomis 
okupuojamomis šalimis, kad 
taika Europoje bus ne tik keb
li bet ir negalima įvesti. 

n 

Vienas iš Britų slaptų karo pabūklų vartojamų Prancu-
cijoje: tai liepsną metantis tankas, kuris leidžia liepsną per 
450 pėdų į priešakį. 

PRADEDAMA RUBU RINKIMAS 
LIETUVOS ŽMONĖMS 

Apdengkime Saviškius Lietuvoje. — Kaip Orga-
ganizuoti Rubų Rinkliavą Kolonijose 

Lapkričio 5 prasidės ir tęsis 
iki Lapk. 20 visoje Amerikoje 
rinkimas rubų ir avalinės Lie
tuvos žmonėms — Clothing 
Campaign for Lithuania. Tai 
Amerikos valdžios užgirtas vie
nas butų nukentėjusiai Lietu
vai gelbėti. 

Nuo karo nukentėjusiems 
kitų šalių žmonėms tų tautų 
žmonės ir nuoširdus Amerikie
čiai ta kryptimi jau senai vei
kia. Bendras Amerikos Lietu-

Čia organizuojama Amerikos 
pagalba Lietuvai, ne vien Lie
tuvių apribota pagalba saviš
kiams Lietuvoje. 

Keli žmonės suorganizavę 
skyrių tuojau gaukit patalpas 
rūbams sudėti. Atsišaukit per 
savo apielinkės spaudą. Pra
šykit automobilistų ir trokų 
savininkų rubus vežti. Tiek 
Lietuviška, tiek Amerikietiška 
spauda mielai talkininkaus. 

Dirbkime turėdami mintyje 

SIŪLO VOKIETIJĄ 
VISAI SUPLĖŠYTI 

vių Fondas tėra jauna šalpos kad kiekvienas gautas rūbas 
įstaiga. Bet jai lemta atlikti apdengs musų tėvelį, motinė-
didelį darbą. Norint prilygti lę, brolį, seselę ar giminę. Vi
jau senai veikiančioms kitų si gerai žinome kad Lietuvos 
tautų šalpos įstaigoms, mums žmonių valtys yra mumyse — 
Lietuviams tenka sunkokai pa-i jie žino kad mes Amerikoje 
dirbėti. j turime šiltą pastogę ir gerus 

Darbas pradedamas sparčiai rubus dėvime. 
vystyti. Tai visų Lietuvių | Mes pereito karo laiku nu-
darbas. yisų grupių parama kentėjusius Lietuvoje parėmė-
ir# pagalba reikalinga. Dėlto me. Mes siuntėme pagalbu ne
bent dabar, išmušus valandai, priklausomai Lietuvai. 

1930 metais, buvo tarp 300,-1 visiems priešvalstybiniams gai-
000,000 ir 400,000,000 litų (re- valams, pirmoje eilėje bolševi-

Paryžiečiai Apsieina be Gasolirto 

Washingtone, aukštųjų val
džios narių tarpe atsirado pla
nų dirbėjų Europos taikai pa
laikyti. Vienas toks yra Suv. 
Valstijų Iždo Sekretorius Mor-
genthau. Jis siūlo planą Vo
kietiją visiškai sunaikinti, iš
vežant iš jos visas mašineri
jas, visas reikmenis, ir naudo
tis sau. Uždaryti Vokietijos 
anglies ir kitokias kasyklas. 
Vakarų Vokietijos Saar sritį 
atiduoti Prancūzijai, o rytuo
se lai viską pasiima Rusija ką 
tik nori. Vokiečių žemes išda
linti į smulkias ukes ir Vokie
tiją padaryti tik ūkininkų Sa
limi, 

. Tam galima butų pritarti, 
jeigu tas pats Morgenthau šios 
šalies iždo pinigais negelbėtų 
kitos tokios grobuoniškos ša
lies, Rusijos. 

Europai naudos nebus pakei
tus vilką į mešką. 

Vokietijos suplėšymui nepri
taria Maskva, Sovietai nori 
išgauti iš Vokiečių kiek dau
giausia galima atlyginimų pa
dariniais. Koks Maskvos pro
gramas link Vokietijos niekas 
nežino, tačiau jis gali buti ir 
visai kitokis negu sąjunginin
kai vaizduojasi: kam plėšyti ir 
sunaikinti ją jeigu Stalinas ga-
ė» visą pasiimti sau.... 

kada Lietuvai reikia musų pa
galbos, privalome jiegas sujun
gti ir dirbti bendrai. Lietuva 
kelis kartus šio karo bėgiu ma
tė aktualų karo frontą. Ir da
bar Lietuvos žmonės yra karo 

Gelbėkime ir dabar kada Lie
tuva jau trečią kartą karo ug
nies naikinama. Težino Lietu
va kad mes su ja! 

Rubų Lietuvai Vajaus dar
bui BALF valdyba pakvietė ii-

ugnyje. Musų senoji tėvynė, j nomą visuomenininką, laikraš-
musų tėvų žemė, išnaikinta, tininką, radio kalbėtoją Joną 
jos žmonės išblaškyti. Jiems 
pagalba būtina! 

Rinkime Rubus dabar 
Tuo reikalu ir atsišaukiame 

į kolonijų veikėjus. Prašome 
organizuoti rubų Lietuvai rin
kimą. Surinktus drabužius pa 

Valaitį, kuris suteiks plates
nių žinių apie rubų rinkimo 
organizavimą. Kreipkitės: 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

19 West 44th Street 
Room 510 New York 18, N.Y. 

laikykit savo patalpose iki I.ap- Jonas Valaitis. Telefonas MU 
j kričio 1 d. Vėliau pranešime | 2-8062. 
kus rubus išsiųsti ir pateiksi- j 
me smulkias instrukcijas. Tuo 
laiku jau numatome turėti 
sandėlį New Yorke. 

Nukentėjusiems Lietu vos 
žmonėms Amerikiečiai nuošir
džiai ir duosniai gelbsti. Mu
sų giminėms Lietuvoje jie pa
siryžę teikti visokiariopą pa
galbą. Mes patys Lietuviai tuo! ' 
labj^iu privalome atjausti sa- j Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
visiems Lietuvoje. Ir daug j Centro valdyba gavo užsaky-
mes galėsim pagelbėti jei su- j jg Britanijos Karališkojo 
glausime savo jiegas, sukaup- j knygyno prisiųsti vieną kny-
sime pastangas, visą savo ener- gą "Timeless Lithuania". 
giją šio vajaus laiku, kad Bie-, Kadangi su Anglija susisie-

* ICas šiądien Paryžiuje turi dviratį yra laimingas', nes dvi
račiai yra vienatinis ,šių diei)ų komunikacijos budas^ ^rjeta .ėji
mo pėkščiomis. "štai tipiškas vaizdas Paryžiaus gatvėse.' 

RUSŲ armija įsiveržus Ru
in a ni j on ir paimdama tą šalį į 
savo kontrolę, atsisakė leisti 
Amerikos militariams atsto
vams vežtis Amerikos ir Bri
tų spaudos atstovus parodyti 
nuostolius padarytus Rumani-
jos aliejaus laukuose prie Plo-
esti, kuriuos Amerikos ir Bęi-
tų lėktuvai tiek bombardavo. 

ANGLIJOS KARALIŠ
KAS KNYGYNAS UŽ
SISAKĖ "TIMELESS 

LITHUANIA" 

tuvoje esantieji musų broliai 
pajustų musų pagalbą. 

Geriausias būdas organizuo
ti rubų rinkliavą toks: tuojau 
organizuoti grupes, skyrius ar 
narius. Reikalinga prie to dar
bo patraukti ir kitataučius. 

Parapijos, draugijos, klubai 
kurie Šiam darbui užjaučįa, ga
li skaitytis šios organizacijos 

kimas nenutrauktas ir knygas 
galima siųsti, užsakytą knygą 
į Londoną LVč> centras tuoj ir^ 
išsiuntė. , 

Tas paroclo" kad "Timeless 
Lithuania" suįdomavę ir Bri
tų aukštąją vyriausybę, kuri 
seka spaudą apie Lietuvą. 

Reikia pažymėti kad Ameri
kos aukštosios valdžios įstajį* 

DULLES AIŠKINA
SI DEL SAVO PA

REIŠKIMŲ 

Lietuvai ,t Vaduoti Sąjungos 
Į1 centro valdyba šiuo metu ve-
: da platų susirašinėjimą Lietu-
| vos klausimais su aukštaisiais 
| Demokratų ir Republikonų par-
j tijų vadais. Jiems išdėstoma 
1 ir Atlanto ;čarteris, ir antroji 

žiauri Sovietų okupacija, Lie
tuvos teisės į nepriklausomą 
gyvenimą, ir ko Amerikos Lie
tuviai kaipo šios šalies pilie
čiai tikisi Lietuvai iš Ameri
kos vyriausybės ir iš kandida
tų į prezidentus. 

Kaip jau žinoma, fefiia gau
sus gandai buk Roosevelt par
davė Lietuvą Stalinui Tehera
no konferencijoje. Nei Ęoose-
velt nei niekas kitas iš jo raš
tinės neprasitaria nei žodžiu ar 
tos kalbos ir rašymai turi pa
grindo ar ne. 

Republikonų kandidatas Gu
bernatorius Dewey paskelbė' 
kad jo patarėjas užsienio poli
tikos reikalais yra Adv. John 
Foster Dulles, kuris atstovavo 
Dewey ir Dumbarton Oaks su
važiavime, kur buvo tariama
si apie pokarinę taiką. 

Pirm vykimo į Dumbarton 
Oaks konferenciją, Gub< De
wey turėjo pasitarimą su Dul
les, ir Dulles tada spaudos at
stovams, kaip laikraščiuose bu
vo pranešta, pasakė: 

"... .Latvija, Lietuva ir Es-
tonija galės lošti savo rolę kaip 
valstybės Sovietų Unijoje". 

Šis pareiškimas buvo Advo
katui Dulles patėmytas iš L. 
V. S. valdybos raštinės. 

šiomis dienomis 'John Fos
ter Dulles prisiuntė Lietuvai 
Vaduoti, Sąjungai pasiaiškini
mo laišką, kuriame rašo: 

"Aš prisibijau kad laikraš
čių pažymėjimai kuriuos skai
tėte davė jums klaidingą im
presiją apie tai ką aš esu pa
sakęs.1 Diskusijos ėjosi apie 
Vokietijos priežiūrą tarptauti
nės policijos globoje, kas, aš 
sakiau, mano supratimu pir
miausia bus pareiga Rusijos, 
Britanijos ir Suvienytų Valsti
jų, su dalina pagalba iš puses 
išlaisvintų šalių. Tarp jų aš 
paminėjau, ypatingai, Prancū
ziją, Belgiją ir Holandiją. Ma
nęs buvo tada paklausta apie 
Latviją, Lietuvi ir Estoniją, 
ir aš pasakiau jog neminėjau 
jų sąryšyje su Vokietijos pri
žiūrėjimu kadangi jos turi sa
vo pačių problemas ir dar nė
ra žinoma ar jos gyvuos kaip 
nepriklausomos valstybės ar 
kaip valstybės Sovietų Unijoje. 

"Aš išsireiškiau apie padė
tį kuri, aš manau jųs pripa-
žinsite, egziituoja, Aš nerei-
škiau jokios opinijos apie to 
klausimo tikrovę." 

Nors Dulles tiki kad jis tuo-
mi pasiaiškina ką jis yra sa
kęs, tačiau Lietuviams tas jo 
pareiškimas nieko gero neža
da; jis parodo kad Lietuvos, 
kaip ir Latvijos bei Estijos, 
likimu nesusirupinęs, palieka 
tą nuošaliai ir nesiima spręsti. 
Jis nežino ar tos šalys galės 
gyvuoti savistoviai ar liks So
vietų Unijos globoje, ir toliau 
del j u nerodo susirūpinimo. 

Tai yra Lietuviams nepaten
kinantis pasiaiškinimas. Dul
les neteikia jokio savo progra-
mo ir nepasirūpina patvirtin
ti anksčiau, Republikonų par
tijos konvencijoje Chicagoje 
daryto geresnio pareiškimo: 

"Taikos sutartys privalo bu
ti teisingos; tautos kurios yra 
agresijos aukos privalo buti 
atstatytos nepriklausomos." 

Išrodo kad gal Republikonai 
ir to ką skelt« savo konvenci
joje, išsižada. 

skyriais. Svarbu organizuoti gos Wasfiingtone yra nusipir-
savo tautos žmones, bet ypa-; kusios net keletą "Timeless 
tingai prašome pakviesti ir ne Lithuania" ir taip pat kelias 
Lietuvių kilmės Amerikiečius knygas nusipirko didysis New 
kurie sutinka Lietuvai gelbė-jYorko Public Library knygy-
tj. šalpos darbui jie neatsisa- nas, kurį lanko įvairus pa^au-
kys. ' Jlio žmonės. 

RUSIJA yra pasiryžuą pa
statyti Turkijai reikalavimą 
nuginkluoti Dardanelius ir lei
sti Rusijai liuosą kelią per tą 
vandens ruožą į Viduržemio 
jurą. Bolševikai grąsina Kon
stantinopoliui, Turkų valdo
mam miestui Europoje. 

; Ę Ą 
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K .̂ 
maždaug prieš pusantro tūkstančio metų Hunų 

karalius Attila niokojo Europos tautas, žudydamas 
be pasigailėjimo gyventojus ir maustydamas ant jiečių 
smaigalių nekaltu aukų galvas, iš tuometinių Europos 
valdovu neatsirado nei vieno kurs butų tikėjęsis kad 
bendradarbiavimu su Attila butų buvę galima pagrysti 
ateities laiką. Nuo Attilos laikų žmonija pažengė prie
kin moksle, menė, technikoj# ir kuone kiekvienoje kito
je srityje. •_ . , ; 3 t i . 

Bet kai bolševikai masinėmis žudynėmis, marini
mais priverstiniais darbais ir kitomis baisiomis priemo
nėmis dvidešimts kelių metų bėgyje išžudę keliasdešimts 
milijonu Rusijos gyventojų, pagaliau įsiveržė i siaurės 
rytų ir pietų rytų Europą, o šiądien, žudydami ir de
portuodami vietos gyventojus, antru kartu ten plusta, 
nei vienas iš didžiųjų politikų vistiek neatsisako minties 
kad talkoje su bolševikais bus galima sukurti pastovią 
pasaulio taiką. Taigi, nors per tą pusantro tūkstančio 
metų žmonija pažengė priekin visose srityse vienoje 
srityje — dorovėje — ji ne tik nepažengė priekin, bet 
paėjo atgal. Tamsiame penktame šimtmetyje niekas ne
ketino bendradarbiauti su Attila, o^ štai, apšviestame, 
kultūringame ir civilizuotame dvidešimtame šimtmetyje 
nesibodima bendradarbiauti su Stalinu, kurs Attilos me
todus, patobulinęs juos bolševikiškais "išradimais", pri
taikė 20-tam šimtmečiui. Ir ne tik dabar nesibodima, 
bet ir ateityje nesiruošiama nuo to bendradarbiavimo 
atsikratyti. 
' Visą šiaurės rytų ir rytų-pietų Europą jau žudo en
kavedistai, nedarydami skirtumo tarp vyrų ir moterų, 
ir nesigailėdami senių, nei vaikų, nei kūdikių. Tiesa, jie 
nenešioja pasmeigę ant jiečių savo nužudytų žmonių 
galvų, bet užtai, sulindę į miškų^ tankmes ir nusitempę 
ten savo nelaimingas aukas, prieš mirtį jas bestijahskai 
kankina, o nužudę"— jas ten pat užkasa. O tiesai aklas 
pasaulis' Su ta rafinuotų žudikų gauja planuoja ateities 
taiką! • • 

LIETUVOS ATSTO
VYBĖS NAUJAS 

BIULETENIS 

Vėl gautas Lietuvos Atsto
vybes Washingtone leidžiamas 
Angliškas biuletenis, "Current 
News on the Lithuanian Situ
ation", Rugpjučio mėnesio. 

Biuletenis susideda iš 19 
didelių lakštų ir pilnas geros 
medžiagos įvairiais Lietuvos 
klausimais. Jame telpa šie 
straipsniai if skyriai: 

1. Soviet Annexationist Po
licy of 1940 Repeated in 1944. 

2. News from German and 
Soviet-occupied Lithuania: 

A—Latest Developments in 

Reoccupation of Lithuanian 
Teritory % ' 
B—Lithuanian Clash iįįĮth 
the Nazis 
C—German Colonization and 
Reprivatization of Property 
3. The Lithuanian Charac

ter of Northern Ėast Prussia 
4. Lithuanian-American Ac

tivities. . 
5. Reactions to Anti-Baltic 

Moves -
6. Independent Opinions on 

the Baltic States. 

LATVIŲ BIULETENIS 
Panašų biuleteni Angliškoje 

kalboje leidžia ir Latvijos At
stovybė W ashingtone. Latvių 
biuletenis taip "pat teikia gau
sias informacijas Amerikiečių 
įstaigoms ir žymiems asme
nims apie Pabaltijo šalis, Lat
viją, Lietuvą, Estiją, nušvie
čiant bolševikų 1940 m. klastą 
ir kitais klausimais surištais 
su tų šalių kova už nepriklau
somybės atstatymą,-, 

Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų 
Okupacijoje po 1920 Metų 

Rašo Karys J. V- VALICKAS. 

* * 

Bet ne visas pasaulis šiądien jau bėra aklas. Nese
nai W. C. Bullitt itikimai nurodė į bolševikų pavojų, o 
štai Spaliu mėnesio Reader's Digest numeryje Alexan
der Barmin aiškiai išdėstė bolševikų planus Amerikai 
pagrobti ir nurodė kad šiądien labiau negu bent kada 
kitados Amerikai gręsia bolševizmas. Bet jei Amerika 
subolševikėtų tai ir Europa, jei iki to laiko dar ir nebū
tų buvus bolševizmo galutinai praryta, vienu YPU 

skęstu bolševizmo nasruose. Juk yra aišku kad, nuga
lėjus Vokietiją, tik Amerikos kariuomenė besugebės ap
saugoti Europą nuo galutinio subolševikėjimo ir nuo 
komunistinio teroro Įvedimo. Bet jei pati Amerika tuo 
metu jau bus subolševikinta tai, aiškus dalykas, jos ka
riuomenė bent jau negalės buti prieš-bolševikinė. Is to 
•šplaukia kad pasaulinės revoliucijos pasisekimo ar ne
pasisekimo raktas gludi Amerikoje, ir iš to, savo ruoš
tu aiškėja kodėl Maskva deda tokias desperatiskas pa
stangas Amerikai sukomunistinti ir jos demokratinei 
santvarkai sugriauti. Komunistinė Amerika — komu
nistinis pasaulis; demokratinė Amerika — galutinis ko
munizmo pralaimėjimas ir galimas visiskas jo sugniu
žimas. 

minga AmeriKos roie užropos ... 
paramą Sovietų Unijai ir nepasitikrinant kad Ji nevir
stų besaikiu tironu — visame pasaulyje šukele didžiulę 
audra. Life redakcija, kaip jo leidėjai praneša, sąrysy-
je su~tuo straipsniu buvo užversta laiškais, kurių gero
ka skaičių redakcija patalpino Rugsėjo 25 Life laiškų 
skyriuje. 'Vienam laiško autoriui — matyti, kokiam bol
ševikų pakalikui — prašant, buvo patalpintas Pravdos 
atsakvmas Bullitt'ui. Gerai padaryta kad tas Piavdos 
raštas buvo patalpintas: nep^grystae, pykčiu ir grubiu 
bolševikišku chamizmu persunktas, jis ne tik niekur ne-
atremia gilių Bullitt'o tvirtinimų, bet savo bejiegisku-
mu jiems dar suteikia naujos įrodomosios galios. Tei
singai vieno laiško autorius nurodo kad, matyti, Bullitt 
pasakė tiesą jei bolševikai taip pratruko rėkti. 

Betgi gražiausią ir teisingiausią Bullitt'o straipsnio 
įvertinimą be abejo paduoda laiškas kurs sako kad sa\o 
tėvynei Bullitt be abejo patarnavo daugiau .minėtu strai
psniu negu visa savo ambasadoriaus tarnyba. Nėra abe
jonės kad Bullitt'o straipsnis buvo ne tik nuoširdus ir 
drąsus žodis, bet ir skaidrus šiądien, deja, taip lengvai 
užmirštamo laisvės ir teisingumo idealo žybtelėjimas. 
Kas ne kas, o komunistinio teroro kankinama Lietuvių 
tauta amžinai liks Bullitt'ui dėkinga kad jis lemtingu 
momentu pasakė lemtingą žodį. Dėkinga jam liks ir 
visa žmonija, kuri, gal pati to nežinodama, šiądien su ko
munizmu jau yra pradėjus mirtinę kovą. . 

to momento, slaptai verždamiesi { visas politinio ir so-
cialio gyvenimo sritis, komunistai pasiekė žymių laimė
jimų. Vieša komunistinė veikla Amerikoje su atviru 
siekiu jiega pagrobti valdžią pasibaigė visišku komunis
tu pralaimėjimu. Užtat ko jie negalėjo pasiekti atvirai 
to jie dabar siekia slaptai, kaip sąmokslininkaiiš čia 
ir pats straipsnio pavadinimas — "Conspiracy". Apsi
mesdami Amerikos patriotais, bet tikrovėje tebebūdami 
ištikimais Maskvos tarnais, Amerikos komunistai sten
giasi užimti Vadovaujamas vietas tiek administracijoje, 
tiek svarbiose organizacijose. 

Kova prieš Vokietiją ir Bolševikijos laimėjimai po
litika nesidominčių Amerikiečių tarpe natūraliai paruo
šė kuogeriausią dirvą komunistinei propagandai. Net 
gi ir patys Amerikiečiai ne komunistai, žavedamiesi bol
ševikų laimėjimais ir tų laimėjimų nuopelnus priskirda
mi komunistinei diktatūrai, o ne Rusų tautai, kuri pati 
yra kbmunistinės diktatūros nelaimingiausia auka, ski
na komunistams Amerikoje kelią. Taų} beliaupsinant 
didžiausius žmonijos priešus-komunistus, jie nejučio
mis paėmė į savo rankas žymią Amerikos viešojo gyve
nimo dalį, ir pati Amerika, pati net to dar nežinodoma, 
jau yra įvairiopai to komunistiško parazito čiulpiama. 

Šiądien komunistai jau valdo American Labor Par
ty, C. I O. ir net, išdalies, Demokratų partiją. Vienin
telės sritys kurioje iki šiol komunistai neturėjo jokio pa
sisekimo tai kariuomenė ir laivynas, priežastis — inte
ligentinga, gerai organizuota ir energinga kariuomenės 
ir laivyno žvalgyba. Tai buvo didžiausias krislas komu
nistų akvje. Ir tikrai, laivynui ir kariuomenei liekant 
švariems^ nuo komunizmo ir ištikimiems Amerikos kon
stitucijai, komunistų užsimojimas pagrobti valdžią i sa
vo rankas net ir po to kai jie butų jsigavę į įvairias 
svarbias valdiškas vietas, vargu ar galėtų pasisekti. Štai 
kodėl komunistai jau kuris laikas deda didžiausias pa
stangas kad komunistų veiklai sekti skirta kariuomenės 
ir laivyno žvalgyba butų panaikinta. 

Didžiausiu nusiminimu, Barmin konstatitoįa kad ir 
tos prieš valstybės saugumą nukreiptos komunistų pa
stangos susilaukė pasisekimo, tegul ir ne visiško. Lai
vyno žvalgybos aparatas Washingtone prieš kelis mė
nesius buvo gerokai sumažintas, o atitinkamas prieško-
munistinės žvalgybos skyrius New Yorke, kurs, sąryšy-
je su faktu kad New Yorke yra ir Amerikos Komunistų 
Partijos bustynė, turėjo nepalyginamo svorio, buvo vi
sai panaikintas. Buvo net kėsintasi sunaikinti neap
skaičiuojamos vertės turinčias komunistų bylas su vi
sais žymesnių komunistų vardais bei jų veiklos aprašy
mais. Tik ryžtingas Amerikos Senato įsikišimas išgel
bėjęs tuos gyvybinės svarbos dokumentus nuo sunaiki
nimo. 

Tai mat kaip giliai komunistiškas vėžys ir šioje pa
laimos šalvje jau turi ileidęs savo nuodingas žnyples! 

Kaip vienintelę kovos su komunistais priemonę Bar
min nurodo visiška atsiribojimą nuo jų, neatsižvelgiant 
kokias paslaugas jie besiūlytų ir kokiais patriotais jie 
besidėtų, 

čia yra gera pamoka ir tūliems mūsų veikėjams ku
rie savu laiku buvo pasišovę su komunistais bendradar
biauti jeigu jie pasisakytų už Lietuvos nepriklausomy-

i hę, o taip" pat ir tiems kurie tikisi galį su komunistais 
surasti modus vivendi. Ne tik reikia su komunistais 
nutraukti visus ryšius, bet reikia prieš juos k visomis 
priemonėmis kovoti. 

Jei 6'ullitt savo rašinyje Irtoje efičje paliepia Eu
ropos sukomunistėjimo galimumus, tai Alexander Bar
min savo straipsnyje "The New Soviet Conspiracy" yra 
išskirtinai pašventęs komunistų veiklai Amerikoje iš-

* analizuoti. Pats buvęs komunistas, ir ne eilinis, o žy
mus. Barmin stebėtinu aiškumu išdėsto bolševikų sie^ 
kius Amerikoje ir nušviečia priemones kuriomis savo 
tikslo siekdami, komunistai naudojasi. Komunistų Po
litinė Sąjunga, gimus iš panaikintos Amerikos Komuni
stų Partijos, tikisi ateityje paimti Amerikos valdžią į 
savo rankas, tačiau, jei šitai jai ir nepasisektų, tai mažų 

• mažiausia ji nori taip nusilpninti ir sudemoralizuoti 
. Ameriką kad ji nebebūtų rimtas oponentas Bolševikijai. 

Intensyvios komunistų veiklos pradžia reikia laikyti 
Amerikos Komunistų partijos panaikinimą, nes tik nuo 

Keistas yra tūlų įstatymų leidėjų nusistatymas:1 

žmogžudžiams nužudžiusiems vieną ar kelis asmenis 
skiriama elektros kėdė, o komunistams išžudžiusiusiems 
keliasdešimts milijonų žmonių ir besiruošiantiems krau-
juje panardinti visą žmoniją, arba visai jokių bausmiu 
neskiriama, arba skiriamos labai nežymios. Nejaugi 
dar kam šiądien neaišku kad kiekvienas komunistas yra 
baisių masinių skerdynių Rusijoje ir kitose bolševikų 
užimtose srityse bendrininkas? Kaip vėžys turi buti 
pašalintas iš žmogau%kuno.jei norima kad žmogus gy
ventų, taip-komunizmas turi buti pašalintas iš pasaulio 
jei norima kad žmonija liktų žmonijos vardo verta. 

Bullitt ir Barmin tarė savp žodį. Kas numano da
bartinio momento svarbą tas supranta kad Bullitt'o ir 
Barmin'c žodžiuose gludi raktas i žmonijos ateitį. 

Viskas nušviesta, ir pati žmonija dabar turi lemti 
savo likimą. Ką ji pasirinks: rąudonąji terorą ir žmo
gaus asmenybės sunaikinimą, ar kovą prieš raudonąjį 
terorą amžinųjų žmonijos idealų vardan? Tikėkimės 
kad po daugelio metų negirdėta vargo ir kančių žmo 
nija nueis antruoju keliu ir kūjo su pjautuvą sutriuški
nime sau paruoš pelnytos ramybės ir taikoą rytojų: 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

LIETUVIAI RŪPINOSI KĖLIMU IfENO 
VILNIAUS KRAŠTO KAIME 

Lietuvišku menu irgi kilo didelis susido-; 
mėjimas. Lietuvių studentų sąjunga Vilniųjk 
dažnai statė scenoje veikalus, išmokę vieną vei
kalą ir suvaidinę pačiame Vilniuje, jau vykdą-, 
vo ir | provinciją. Kaimas irgi susidomėjo ir 
vijosi miestą. Studentai ir kiti Lietuviai inteli
gentai turėjo paruošti scenai veikalus,- ir taip 
kaime kilo menas, plito knygos, literatūra, vai
dinimai ir kiti kulturingi dalykai pradėjo iš kai
mo išstumti kortas ir girtavimą bei kitus blo
gus dalykus. 

Vilniuje įsikūrė Lietuvių nuosava ligoninį 
pavadinta Lietuvių Poliklinika; jos vedėju bu* 
vo a. a. Dr. D. Alseika ir Dr. Ligeika. Lietuvių 
Poliklinika apsčiai aptarnaudavo Lietuvius ligo
nius; Lietuviai gydytojai prižiūrėjo savo tau
tiečių sveikatą geriau negu kitokios tautybės 
gydytojai. I^ietuvis Narbutas Vilniuje turėjo 
didžiausią vaistinę visame Vilniaus krašte ir 
visame Vilniaus mieste; jis aprūpindavo per 
šimtus kilometrų nuo Vilniaus gyvenančius Lie
tuvius gerais užtikrintais vaistais ir nebrangiai. 

Lietuvių Mokslo Draugija Vilniuje rinko 
Lietuviškas senienas ir jas saugojo kaipo ne
įkainuojamą turtą. Nekurie tie dalykai buvo 
ilgų amžių Lietuviški padariniai vaizduojantie
ji kad čia, Vilnius su visu kraštu, neginčijama 
Lietuva, ko vėliau Lenkai negalėjo pakęsti. 

Ryto švietimo Draugija rūpinosi Lietuvių 
mokyklomis ir švietimu Lietuvių. Vilniuje bu
vo dvi Lietuviškos spaustuvės — tai Aušros ir 
Juozapo Zavadskio. 

Lietuviai Vilniuje įsteigė vyriškų drabu
žių siuvimo mokyklą, moteriškų drabužių siuvi
mo mokyklą ir dar daugiau kitų visokių amatų 
mokyklų. Tam viskam finansuoti reikėjo la
bai didelio kapitalo, bet buvo labai neturtingų 
moksleivių, našlaičių, kurie neturėjo nei tėvų 
nei kitų ir juos lavino ir mokino Lietuvių Ko
miteto Vilniuje sąskaiton. Per ilgus metus Lie
tuvių Komitetui Vilniuje pirmininkavo Kun. 
Bieliauskas ir Kostas štašys. i 

(Lietuviai darbininkai kurie gyveno Vil
niaus mieste, ypač amatininkai, neblogai Uždir
bdavo, tat atlikdavo keli centai ir atsargai; taip 
pat ir kai kurie pasiturinti ūkininkai galėdavo 
sisutaupyti kelis centus į metus. Prie to ne
maža Lietuvių pargryžo iš Amerikos, kurie par
sivežė savo sunkaus darbo sutaupų, taigi buvo 
gyviausias reikalas steigti kokią nors finansinę 
įstaigą kuri priimtų ir saugotų Lietuvių pini
gus. P. Karazija, kaipo gerai nusimanantis fi
nansinėje srityje, patiekė planą, ir tapo suor
ganizuotas Lietuvių Kreditinis Kooperatyvas, 
šis kooperatyvas buto * suorganizuotas saugiais 
pagrindais, ir teikė Lietuviams trumpalaikines 
paskolas. Pajininkų-narių tam kooperatyvui at
sirado gana daug, bet buvo labai smulkus; indė
lių buvo irgi nemažai, nes galima buvo padėti 
pinigus kontrakto formoje; jei indėlis buvo auk
so formoje, padarai ir kontraktą kad nori atsi
imti auksu; jei jdėjai dolariais ir kontrakte bu
vo pažymėta kad pageidauji atsiimti dolariais, 
taip ir gaudavai. I kooperatyvą nešė indėlius 
ir nelietuviai ir ši Įstaiga trumpu laiku išaugo 
į bankinę įstaigą ir pasivadino kitu vardu, Vil
niaus Lietuvių Bankas. 

Lenkai per kokį laiką tik pro pirštus žiurė
jo į Lietuvių ekonominį bei kulturinį vystymą
si, nes Lenkai nebuvo pajiegųs tuo laiku imtis 
kokios akcijos prieš Lietuvius; Lenkai dar Vil
niaus krašte nebuvo ganėtinai įsistiprinę, o tuo 
labiau kad pilni Vilniaus ir apielinkės miškai 
šiugždėjo Lietuviškais partizanais. Dar prie to 
Lietuviai su Gudais sugyveno kaip broliai, ir 
vieni kitų reikalus rėmė kiek galėdami. Vienin
gumas tarp šių dviejų tautų buvo pilnoje to žo
džio prasmėje. Prie šių dviejų dalykųtprisidejo 
dar ir tas kad Lenkijoje nebuvo nusistovėju
sios valdžios, rietenos tarp piačių- Lenkų pasiekė 
aukščiausio laipsnio. 

Pažymėtina tas kad tuo laiku kai Lietuviai 
Vilniaus krašte kad ir.sunkiomis sąlygomis sie
kė susipratimo, Pilsudskis padarė savo jmarša-
vimą į Varšavą. Tai buvo perversmas Lenki
joje, ir tuojau po to maršo tautinės mažumos 
pajuto Lenkų priespaudą ir joms pradėjo dary
tis sunkiau kasdieną. Tas tapo įvykusiu faktu. 

Visą laiką Lietuviai Vilniuje sugyveno la
bai gražiai tarp savęs, ir jų sugyvenimas tęsė
si iki šio karo pradžios. Tačiau nors prislėgto
se sąlygose Lietuviams kylant savo susiprati
me reikėjo rimtos vadovybės, o to nebuvo, Vil
niuje tarp savęs Lietuvių vadovybė susitarti ne
galėjo, nes kunigija ir civiliai klerikalai valdė 
visą Lietuvišką aparatą, kaip apšvietos taip ir 
finansines operacijas. Pažangiems veikėjams 
nebuvo veik galima ineiti į Vilniaus krašto Lie
tuvių gyvenimo tvarkymo aparatą. Kunigai, 
nors būdami gerais Lietuviais, daugiausia sky
rė lėšas kad kuodaugiau Lietuvių išleisti į ku--
nigufc, taipgi" jie kišo visuomenės pinigus tiktai 
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Vilniaus krašto rašytojas. 

ten kur jiems atrodė tinkamiausia. Lietuviško
se mokyklose jie daug laiko užimdavo religi
nėms pamokoms, ir kokį susirinkimą atidarant 
ar uždarant nebuvo apsieita be maldų; visi bu
vo verčiami eiti išpažinties nors kartą į metą, 
ir buvo žiūrima kad Lietuviškas veikimas butų 
griežtai tikėjimiškais pagrindais. Ta tvarka ne 
visiems Lietuviams buvo priimtina, tat ir ski
limas turėjo įvykti už vadovybę anksčiau ar vė
liau, bet tas įvyko pavėluotai, ir išėjo į naudą. 
Vilniaus Lietuviuose įvykus skilimui, pažangie
ji sukurė Lietuvių švietimo Kulturos Draugiją 
su organu šviesa. Tiesa, pažangieji buvo pra
džioje nelabai skaitlingi, bet pasitikėtini asme
nys. Pirmos jų gyvavimo dienos buvo labai 
sunkios, kadangi pas klerikalus buvo likę visi 
finansai, bet laikui bėgant greitai sustiprėjo ir 
pažangieji, prie jų- priklausė Dr. Alseika, Dr. 
Ligeika, vaistininkas Norbutas, kurį mes Vil
niaus krašte vadinom Lietuvišku milijonierium, 
P. Karazija, stambus finansų žinovas ir gerai 
pasiturintis asmuo, taipgi Antanas Valaitis, eks-
klierikas J. Latvys, kuris per ilgus metus buvo 
Vilniaus žodžio redaktorius, jis irgi buvo stam
bus ūkininkas; totiau, • studentas Aleksandras 
Birinčikas, Prof. Krutulys, mano mamytė, Ona 
Valickienė, Vincas Žilėnas ir dar cbuig kitų iš 
Vilniaus miesto ribų ir miestelių, k-aip lygiai iš 
provincijos stambesnieji ir smulkesnieji ūkinin
kai stojo su Lietuvių švietime* Kultūros Drau
gija. Pažangieji taipgi sukurė Vilniuje Lietu
vių banką ir savo žinioje jį turėjo per visą lai
ką. Taip tai pažangiųjų padėtis labai pagerė
jo, diena iš dienos prie jų pristodavo daugiau 
ir daugiau Lietuvių, ir prieš pat šį karą pažan
gieji Vilniaus krašte stove*o gana aukštai. 

LENKAI IMA LIETUVIUS \ SAVO 
KARIUOMENĘ 

Berods 1924 metais Lenkai pradėjo regis
truoti Lietuvių jaunuomenę karinei prievolei at
likti ir tais metais rudenį buvo paskelbtas pir
mas naujokų šaukimas Lenkų kariuomenėn. 
Daug Lietuvių boikotavo tą šaukimą, vieni bė
go Laisvon Lietuvon, kiti slapstėsi, bet daugu
mas nebuvo' užsiregistravę, o karo metu kitų 
gimimo liudymai bažnyčiose ir Vilniaus konsis
torijoje buvo žuvę tai Lenkai užrašydavo metus 
kiek kas pasakydavo. Vienok Lenkai gaudyda
vo jaunus vyrus ir jeigu pažiūrėję ant ugio nu
manė pagautąjį esant kareivio amžiaus tai. nie
ko nesiklausę imdavo kariuomenėn. Bet ne ką 
Lenkai pešė iš to. Tik jau 1926 metais Lietu
viai sutiko, Laisvos Lietuvos patariami, tarnau
ti Lenkų kariuomenėje, ,bet Lenkai visvien la
bai mažai ėmė Lietuvius kariuomenėn. Tiktai 
1929 metais pradėjo imti masiniai Lietuvius i 
savo1 kariuomenę. Pirmiau Lietuvius siųsdavo 
Lenkijos gilumon, dažniausia % Mozuriją prie 
Prusu sienos, bet vėliau Vilniuje ir Lydoje Len
kų pulkuose jau rasdavosi ganėtinai Lietuvių. 

Bet kažin kodėl Lenkų karo vadovybe ne
davė Lietuviams kariuomenėje prasisiekti. Kiek 
man teko girdėti tai aukščiausia Lietuviai galė
jo pasiekti tik kaip Amerikoje vadina "saržen-
to" laipsnio, ir Įtai tik keliams tas pavyko, be 
Vilniaus žodžio redaktoriaus J. Latvio, kuris 
berods turėjo "poručiko" ar "podporučiko" laip
sni, kas buvo gal lygu Amerikonų pirmo leite
nanto laipsniui. Taipgi man pavyko vargais-
negalais pasiekti karininko laipsnio. Kitaip l:ad 
ir sugabiausiam Lietuviui Lenkai nedavė į. 11-
mylių prasisiekti kariuomenėje. 

(Bus daugiau) 

~T— 
• VAIKAI Amerikos mokyklose paskolino 

valdžiai $662,301,096 Karo Bonais ir štampai® 
bėgyje 1943-44 mokslo mėto, kas išeina po $22 
nuo kiekvieno mokinio iš apie 30 milijonų mo
kinių viešose, privatinėse ir parapijų mokyklose. 

• 1943 METAIS Amerikos v ukėse pavaduo
damas darbininkus dirbę .apie 600,000 moterį]* 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 

WAR CHEST VAJUS CLEVELANDE TĘSIS SPALIŲ 16 IKI 26 D. 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

KAIP Aš SUNAIKINAU BOLŠEVIKU 
KULKOSVAIDŽIŲ LIZDĄ 

Ginklai kuriais negalima buvo veikti 
Gimiau 1899 metų Lapkričio 29 d., Li

kėnų kaime, Ramygalos v., Panevėžio ap. 
Mano tėvai turėjo 8 ha žemės, bet buvo 
neturtingi. Buvome trys broliai ir trys 
seserys. 1913 metais išėjau Truskavos 
pradžios mokyklą. 

Praėjus Didžiojo karo audrai ir pra
dėjus švitėti Lietuvos laisvės spinduliams, 
ir aš ėmiausi darbo. Nors teturėjau vos 
17 metų amžiaus, bet 1918 metais buvau 
išrinktas Lietuvofe atstatymo Truskavos 
apielinkės komiteto sekretorium. Užėjus 
bolševikams, pasiryžau stoti savanoriu į 
musų dar begimstančią kariuomenę. Ir 
ištikrųjų, 1919 metų Kovo 14 įstojau į Pa
nevėžio srities apsaugos bur j, nors doku
mentuose, nežinau del ko, esu užskaitytas 
nuo Balandžio 23 dienos. 

Vos įstojus man į kariuomenę, ryto
jaus dieną vykome į frontą. Bolševikai 
artinosi prie Ramygalos ir turėjom sku
bėti į pagalbą negausingam savanorių bū
riui kuris stovėjo Ramygaloje. Kadangi 
bcįlševikų buvo didelės jiegos, todėl Ramy
galos neįstengėme atlaikyti. Bolševikai 
turėjo artilerijos ir kulkosvaidžių, o mes 
tik šautuvus, ir tie ne visi buvo tinkami 
kovai. Keletą turėjom net tokių iš kurių 
visai negalima buvo šaudyti. Nešiojomės 
ii'-juos kad atrodytume ginkluoti. 

: Užėmus bolševikams Ramygalą, mes 
stengėmės toliau jų neleisti. Man ir ki-
nems, viso apie 15 žmonių su būrio vadu 
Julium Scinka, teko užimti užtvarą Paši
lių kaime, apie 4 kilometrus nuo Ramyga
los. 

Suėmiau šnipą 
Vieną kartą, stovėdamas vienas sar

gyboje, pamačiau ateinanti nuo Ramyga
los dideli nepažystamą vyrą. Aš jį sulai
kiau. Tačiau, kaip sargybinis ir dar vie
nas, kratos daryti negalėjau. Taip lygiai 
negalėjau jo ir į sargybos bustynę vesti. 
Negi paliksi sargybą be jokios apsaugos. 
Teko laukti kol ateis atmaina. Žinoma, 
akių nuo suimtojo nenuleidau. 

Atėjus pamainai, nusivedžiau savo 
nelaisvi į sargybos bustynę. Iškratę nie
ko kad jis butų šnipas neradom. Bet vi
sai atsitiktinai vienas iš musų karių, be-
žaizdamas degtukų dėžutėmis kurias bu
vom laike kratos išėmę iš suimtojo kiše-
niaus, pastebėjo kad prie dėžutės dugno 
kažkas atsiknojęs. Patikrinę radom blo
gai prilipytą pergamento popierėlį ant ku
rio buvo surašyta įgaliojimas jam pereiti 
bolševikų frontą ir atgal gryžti. Po kitos 
dėžutės dugnu taip pat buvo įgaliojimas 
jam tartis su kaž kokiu Vokiečių genero
lu, tuo metu buvusiu Kaune okupacinėje 
Vokiečių valdžioje. Pasirodė tai buta bol
ševikų šnipo. Aš ųž to šnipo suėmimą iš 
musų kuopos vado karininko Varšiuko ga
vau 50 markių, o kiti du kurie jį nuvarė 
Į Kėdainius, gavo po 25 markes dovanų. 

Bokšte nušovem du bolševikus 
Gegužės mėnesio pradžioje, susitvar

kę ir padidėję savo skaičium, nesunkiai iš-
vijom bolševikus iš Ramygalos. Pasilsė
ję gavom įsakymą pulti bolševikus, įsi
tvirtinusius Griniunų kaime, esančiame 8 
kilometrus už Ramygalos Panevėžio link. 
Musų kuopoje tuomet buvo rodos apie 70 
vyru. ir turėjome vieną mažai tinkamą 
šaudyti kulkosvaidį. 

Griniunus puolėme anksti rytą, dar 
saulei netekėjus. Bolševikai nesitikėjo jog 
taip staigiai gali juos kas pulti, kiek pa-
šaudę bėgo Barklainių bažnytkaimio lin
kui, palikdami 5 kulkosvaidžius, 16 arklių 
ir daug kitos karo medžiagos. 

Tą dieną mes pasistumėjom iki Bis
tram polio dvaro, esančio netoli Uliūnų 
bažnytkaimio. Čia apsistoję, aš ir Anta
nas Viderskas ėjom žvalgyti. Priėję ne
toli Uliūnų, pastebėjom prie kapinių Vo
kiečių pastatytame bokšte du kaž kokius 
asmenis. Dengdamiesi krūmais bei slink-
dami grioviais, prisiartinom prie bokšto 
ir įsitikinom jog tai yra bolševikų žvalgai. 
Nutarėm juos iš ten išprašyti. Prisitaikę 
paleidom dviejų šautuvų ugnį. Iš bokšto 
iškrito su kulkosvaidžiu abu nušauti bol
ševikai. 

Kaip mes sudaužčm bolševikų traukini 
Gegužės viduryje gavom įsakymą vy-, 

kti į Koršinaukos kaimą (Velžio valsčiu
je), esantį prie plačiojo geležinkelio. Iš-
ardėm geležinkelio bėgius ir laukėm pas
kutinio bolševikų ttraukinio iš Panevėžio. 
Artėjant traukiniui, musų karo lakūnai jį 
dar apmėtė bombomis. Traukinys padidi
no greitį. Mes savo ruožtu taip pat ati-
dengėm ugnį, ir traukinys su didžiausiu 
triukšmu nuriedėjo nuo bėgių, beveik vi
sai suduždamas. Liko nesudužę tik kele
tas vagonų. Nemaža žuvo ir civilių išva
žiuojančių į Rusiją. 

Pavakarį mus pakeitė kitas kuopos 
būrys, o mes gryžom atsilsėti. Kitą rytą 
anksti aš ir kiti, viso* 9 vyrai, ėjom pakei
sti esančios prie traukinio sargybos. Ka
dangi dar nebuvo visai išaušę, negalėjom 
visko aiškiai matyti. Įžiūrėjom tiktai kad 
iš garvežio rūksta dūmai ir aplink vaikš
čioja žmonės. Mes drąsiai ėjom, nes ži
nojom jog ten yra musų sargybiniai. Pri
ėję visai arti prie sudužusio traukinio, pa
matėm jog čia jau nebe mūsiškiai bet bol
ševikai. Jie taip pat sužiuro į mus ir vie
nas iš jų Rusiškai užklausė: 

— Iš kur jųs gavot šalmus? 
Mat, mes buvom apsimovę Vokiečių 

šalmais. Supratę jog turim reikalą su bol
ševikais, greitai sprukom į netoliese esan
čius krumus ir paleidom ugnį. Tuomet 
jie sėdo į savo traukinį ir nuvažiavo Su
bačiaus link. Pasirodė jog bolševikai ki
tu traukiniu atvažiavę iš Subačiaus, išvai
kė musų sargybinius tą naktį ir norėjo 
bent dalį karo medžiagos pasiimti iš su
daužyto traukinio, bet mes sutrukdėm. 

Išaušus, skubiai buvo vežama bolševi
kų palikta karo medžiaga į Kėdainius ar
kliais, nes buvo sužinota jog bolševikai vėl 
ruošiasi mus pulti. Ko nespėjom išgaben
ti apipylėm žibalu, kurio buvo likę kelioli
ka statinių, ir uždegėm. 

Buože nudėjau bolševiką 
Pasitraukę iš Panevėžio, apsistojom 

Šilagalio kaime, 9 kilometrai į pietus nuo 
Panevėžio. Čia bestovint mums neteko 
su bolševikais susidurti. 

Gegužės pabaigoje išvijom bolševikus 
iš Pajuodžiu kaimo. Bebėgant man per 
vieno ūkininko kiemą, iš pirkios išbėgo 
bolševikas ir, pamatę mane, puolė su dur
tuvu. Man pasisekė jo šautuvą atmušti į 
šalį ir buože smogti jam * kaktą. Nuo 
smūgio jis vietoje krito negyvas. Tai bu
vo vienintelis mano susirėmimas su bolše
viku šaltu ginklu. Durtuvu smogti aš 
jam negalėjau, nes jo neturėjau. 

Vėliau, rodos, Birželio mėnesį, arti
nantis mums prie Kupiškio, aš su dviem 
draugais ėjau žvalgybon. Rodos tai bu
vo Jėsas iš Jotainių kaimo ir Kasputis iš 
Ramygalos. Aš ėjau gerokai pįrma savo 
draugų, nes buvau drąsesnis ūž juos. Pri
ėjęs prie kaimo, netikėtai akis į akį susi-
duriau su 5 bolševikais. Jie tuojau rikte
lėjo į mane: "Rankas aukštyn!" bet aš 
tuo pačiu momentu paleidau į juos šuvį. 
Vienas jų krito, o kiti persigandę leidosi 
bėgti. { mano šuvius tuojau atskubėjo 
mano draugai ir dar kiti trys, kita kryp
timi ėję musų žvalgai: būrio vadas Scin
ka, Krištanaitis ir Švėgžda. Bėgančius 
keturis bolševikus nušovėm. Bolševikai 
tuojau į tą kaimą paleido smarkią artile
rijos ugnį ir kaimą visai sunaikino. Mes, 
dabar jau šeši vyrai, traukėm pirmyn iš
žvalgyti sekančio kaimo. 

Priėjus mums kito kaimo pirmą sody
bą, bolševikai paleido į mus smarkią kul
kosvaidžių ugnį. Mes atsakėm savo šau
tuvų ugnimi ir trauktis visai nemanėm. 
Nustojus jiems šaudyti, ėjom į kaimą žiū
rėti kas ten buvo. Prie pirmos trobos ant 
kelio radom daug kraujo. Vėliau iš gy
ventojų sužinojom kad bolševikų čia buta 
per 100 raitųjų ir kad mes sunkiai sužei-
dėm ių vieną vyresnyjį ir vieną eilinį. Jie, 
pabūgę musų atkaklaus drąsumo, išsineš
dino. 

r 

Kuopa atsidūrė keblioje padėtyje 
Persikėlus musų štabui į Tumasonių 

kaimą, Obelių vai., Rokiškio apsk., musų 
kuopai teko kariauti jau Latvių žemėje. 
Pirmas mušis įvyko netoli Subato mieste
lio. Ten gal butų žuvus ir visa musų kuo
pa jei likimas nebūtų kitaip lėmęs. Buvo 
taip: musų kuopos pozicija buvo labai blo
ga; negalėjom pakrutėti — nei pirmyn, 
nei atgal, bet Julius Scinka netoliese pa
stebėjo griovį. Pakvietė mane, Juozą Kri-
štanaitį ir Juozą Švėgždą. Mes visi ketu
ri pasitarę leidomės į žūtbūtinį žygį: slin
kom tuo grioviu į šalį, o vėliau, suradę ge-

Šių metų Didžiojo Clevelando War 
Chest, kurio vajus prasideda Spa
lių 16 iki Spalių 26 dienai, apima 
eilę Europos karo nualintų salių ku
rios bus šelpiamos per National War 
Fund. Clevelande nustatyta sukel
ti $5,750,000 ir ta suma duos gali
mybę paremti kitų šalių nukentė
jusių žmonių šelpimą bei viso 100 
namų fronto Įstaigų, palaikymą čia 
pat, kurios ineina į Community 
Fund. 

Kaip pavyzdis medikalio šelpimo 
galimo pravesti per War Chest pa
rodo paveikslas, viršuje, vaizduo
jantis daktarus ir slauges prižiū
rinčius Europos karo nukentėjusius. 

Didžiojo Clevelando War Chest 
yra vienatinė autorizuota National 
War Fund Įstaiga kėlimui pinigų 
Clevelando srityje jos 22 federuotų 
organizacijų parėmimui. 

Prie 17 agentūrų iš National 
War Fund buvusių War Chest va
juje pereitą metą. šymet dadėta 
penkios naujos agentūros: Ameri
can Field Service, reikšmingas sa
vanorių ambulanso korpusas tar
naujantis karo fronte; America 
Denmark Relief; American Relief 
for Italy; Philippine War Relief; 
ir United Lithuanian Relief Fund— 
Lietuvių šelpimui. Pereitų metų 
17 National War Fund agentūrų 
apėmė eilę tautų, taipgi USO, Uni
ted Seamen's Service, War Priso
ners Aid, Refugee Relief Fund, ir 
U. S. Committee for Cure «£ Eu
ropean Children. 

Iš nustatytos $£,750,000 sumos, 
$3,952,953, arba 68.75%, eis vieti
nėms 100 Community Fund Įstaigų 
ir specialiam karo meto biudžeto 

reikalams; ir $1,797,047, arba 31.25 
nuoš., bus Didžiojo Clevelando da
lis National War Fund biudžetui. 

Tos 100 namų fronto Įstaigos su
daro jau per 27 metus remiamas 
per vietos Community Fund, kas 
apima 21 jaunimo globos ir auklė
jimo patarnavimą; 19 vaikų globos 
institucijų; 18 ligoninių ir 8 dis-
pensarus; 12 sveikatos ir fiamų lan
kymo patarnavimus; 8 namus se
neliams, 14 Įstaigų globojančių šei
mas, vaikus ir benamius; ir 8 cen-
tralines Įstaigas. 

Didžiausia dalis iš National War 
Fund biudžeto eis USO naudai, Į 
kurį ineina bendrai karo meto pa
tarnavimas iš Salvation Army, Na
tional Catholic Community Service, 
National Jewish Welfare Board, 
National Travelers Aid Association, 
W.M.C.A. ir Y.W.C.A. 

AKRON, OHIO 
Smulkios Žinios 

Vietos laikraštis praneše ga
na įdomių žinių apie patyrimus ? 
kario saržento Jurgio Sarafi-
no. Jis yra sunus buvusio Ak-
roniečio, Jono Sarafino, kuris 
prieš kelis metus išsikėlė gy
venti j Newberry, Mich. 

Sgt. Jurgis Sarafinas yra 
šaulys orlaivyje. Jis dalyva
vo puolimuose ant nazių Vo
kietijoje, taipgi dalyvavo Ali-
jantų invazijoje Italijoje. Tu
ri garbės medalius už atsižy-
mėjirnus veikmėje. Apie puo
limą Vokiečių ties Caen, Nor
mandijoje, pasakojo jis spau
dos atstovams, nors Vokiečiai 
buvo gerai prisirengę, bet Ą-
merikiečiai be didelio vargo 
sudaužė jų įrengimus ir įžen
gė Europon. Daug Vokiečių 
tame puolime užmušta ir su
imta. 

Po tokios kovos Jurgis Sa
rafinas ir kiti tuli jo draugai 
gavo ne tik pasilsio bet ir pa
siųsti į Michigan Universitetą 
specialėms studijoms, po ko 
vėl gryš į karo tarnybą. 

Malonu girdėti kad jaunuCH 
lis Jurgis Sarafinas, kuris gi
mė ir auko Akrone, pasiekė 
atsižymėjimų karo tarnyboje. 

Antoneta Kubilienė atosto
gas praleido Chicagoje pas sa
vo tetą, Verą Balsienę; ten 
matėsi su savo draugais ir pa
žystamais. Kalnas. ė 

resnę priedangą, leidomės pirmyn tol kol 
susilyginom su bolševikais. Tada staiga 
išilgai jų grandinės paleidom šuvius. Su
mišę bolševikai pasileido bėgti. Mes, pri
puolę prie jų pirmo kulkosvaidžio, gero
kai juos persekiojom ir tuo budu kuopą iš
gelbėjom iš keblios, o gal but ir pražūtin
gos, būties. 

Po to žygio, atvykus pas mus kariuo
menės vadui Generolui Žukauskui, kuopos 
vado buvome pristatyti apdovanoti Vyties 
kryžium. Generolas Žukauskas visiems 
mums keturiems prisegė Vyties kryžiaus 
kaspinus. Bet Vyties kryžiaus už šį kar
tą negavom, nes musų kuopos vadas, ma
tyti, pamiršo paduoti raportą, tai ir li
kom nepravesti kariuomenės įsakyme. 

Mane sunkiai sužeidžia 
Vėliau, rodos Rugpjučio pabaigoje* 

netoli Kalkunų stovėjo* bolševikų postas 
su kulkosvaidžiais ir neduodavo mums ra
mybės. Aš sugalvojau tą postą sunaikin
ti. Pasiėmiau keletą rankinių granatų ir 
per nekirstus dar rugius ir didelę žolę nu? 
slinkau prie bolševikų. Prislinkęs visai 
nepastebėtas arti jų, mečiau vieną po ki
tos tris granatas. Jis išsigandę išbėgiojo. 
Aš griebiau kulkosvaidį ir, smarkios bol

ševikų kulkosvaidžių ir net artilerijos ug
nies lydimas, pasileidau bėgti pas savuo
sius. Tačiau savųjų laimingai pasiekti 
man nebuvo lemta — sunkiosios artileri
jos sviedinys mane sunkiai sužeidė, ir be 
sąmonės buvau nugabentas į Rokiškio ka
ro ligoninę. Už šį žygį buvau vėl prista
tytas apdovanoti Vyties kryžium. Šį kar
tą buvau pravestas kariuomenės įsakyme 
1919 metų nr. 155. 

Gryžęs iš ligoninės buvau paskirtas į 
nerikiuotę, nes rikiuotėje jau buvau nebe
tinkamas. 

Visą laiką tarnavau 4-me pėstininkų 
pulke, penktoje, o vėliau septintoje kuo
poje. 

Iš kariuomenės išėjau 1921 metų Spa
lių 14 dieną. 

Jaun. ,pusk. Jonas Aulinskas, 
Panevėžys, 1937 m. 

(Bus daugiau) 

PAJIEšKAU giminių ir draugų. 
Aš^ paeinu iš Raseinių ap., Batakių 
p., Ožnugario k. po tėvais Pranciš
ka Gudaitytė, po pirmu vyru Ma-
žutienė; gyvenau Bentleyville, Pa, 
Jieškomi giminės yra Mozeris ir 
Gudaičių šeimos, ir pažystami, 

FRANCES MATLUS 
6912 Ladena Ct. Cleveland 3, O. 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas. 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
japną. Kiekvienas privalo j j turėti aav* 

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

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 

Srašykit prisiųsti jums 610 puslapig 
idumo žmonijos Istoriją. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

DEIiXiA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

KEIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

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

Norėdami 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 |f Ikpildj-
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
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i Nikodemas A. Wilkelis M • 

i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
1 IR BALZAMUOTOJAS 
e 
S Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
| Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
5 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

J . J . . t . J . . .  .  Į  .  »  »  Į i Į Į n Į  i j i  f  

VISOKIA APDRAUDA ii 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ; j 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- '1 

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 Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

!; 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67Sf ! ! 
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PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 

WATERBtRY, CONN. 
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Nuoširdi Padėka Gera
širdžiams Lietuviams 

American Friends of Lithu
ania piknikas įvykęs Rugsėjo 
17 sutraukė apie 1,500 žmonių 

ILGAMETIS WATER. 
BŪRIO LIETU VIS 

BIZNIERIUS 

Amsterdam, N. Y. 

*r. •> '/ 

MIRfi LIETUVAItte. Po ii-
go sirguliavimo ii* kentėjimų, 
Rugsėjo 8 persiskyrė su šiuo 
pasauliu Jadviga Mikolaitytė, 
.35 m., palikdama dideliame nu-
liudime motiną ir du brolius; 

.v . ."T" street vra seniausias nat* nir- 1<)S tšvas numirg 1914 m- Ga-
!? 71&ų. aP_1_elmklV: New Haven, | ' T.{o+„™0 , liirsa suprasti koks sunkus gy-

Kazys Strikulis, 851 Bank 

Bristol Hartford Npw Rri ^ mutinis Lietuvis valgomų dai-1 ' 1 , ^ nribioi, naruora, isew tsn-r i,-QI1+II„s0 w venimas fcuvo nasbs motinos 
tain Tm-rvviiio Ancnm'o "Rov.. tų krautuves savininkas Wa-___ tain, Terryville, Ansonia, Sey , , , 
mour, Oakville ir kitur, Taipgi! terl?UI?Je- T

J.1S yra beveik ,lr 

DRAUGO redaktorius, pats 
apsiteršęs cicilizmo smarve, 
dirba susirietęs primetinėti ką 
tokio tautininkams, ypač jų 
laikraščiams. 

Apžvalgoje, Rugsėjo 20, ši
mutis raSo: 

"Dirvos ir Vienybės redak
torių ir bendradarbių tušti, ne
patriotiški ir, pagaliau, negar
bingi . plepalai prieš Bendrąjį 
A m e r i k o s  L i e t u v i ų  Š e l p i m o  
Fondą užpylė gerokai vandens 
ant Lietuvių bolševikiškų ju-
došių darbų malūno. Jei šie 
redaktoriai to tikslo siekė, pa
vartę šių dienų bolševikų šlam
štus, gali jaustis ji pasiekę. 

"Vis tik mes nelaukėm kad 
kai kurie tautininkai virs Lie
tuviškųjų komunistų talkinin
kais ardyti bendrą Lietuvių 
šelpimo darbą. Yra rimto pa
grindo ir stebėtis ir piktintis". 

Tikrai, yra rimto pagrindo 
ir stebėtis ir piktintis iš tokių 
šimučio priekaištų tautiniams 
laikraščiams ir jų bendradar
biams. Bet tai yra doroje nu
smukusiųjų būdas kitiems ar
šiausius nusikaltimus primeti
nėti norint nuo savęs žmonių 
akis nukreipti. -

(Kas norėjo tikr© -b«ndradar-
^JčeYi&iiąJL įįffl 

šięiueio 'diriguojamas ftinilt) 
pirmininkas, kuris norėjo siųs- j Leadeka, Mary Kukaitis 

dalyvavo daugelis kareivių ir 
jūreivių su savo panelėmis, 
WACs ir Waves buvo priimta 
kaip svečiai. 

Programą atidarė artistas 
'Alex Vasiliauskas su Amerikos 
Himnu, pritariant orkestrui. 
Aldermonas Wm. Kolback, die
notvarkės vedėjas, po įžangi
nės kalbos, pristato Rėv. Ro
ger B. T. Anderson, kuris yra 
A. F. of Lithuania organizaci
jos narys ir geras jos rėmėjas. 
Antras kalbėjo p. Julius Sme
tona. Jis priminė kokias kan
čias dabartiniais laikais Lietu
vos žmonės kenčia, ir dar ko
kias reikės kentėti. Kadangi 
Lietuvių tauta yra krikščioniš
ka ir katalikiška tauta tai jei
gu ten įsigalės pjautuvo ir kū
jo simbolis, tas reikš Lietuvių 
tautos išnaikinimą. 

Kiti kalbėtojai buvo Edward 
P. , Egan, Patrick Walace, K. 
S. Karpius, Joseph Belazaras, 
Jr., Jonas Misiūnas, Dr. M. J. 
Colney. Toliau, art. Alex Va
siliauskas ir Stulginskį] #šeima 
palinksmino* publiką gražiomis 
dainomis. Programui pasibai
gus dalyviai piknike linksmi
nosi iki vėlam vakarui. 

Šio pikniko rengimo komisi
ja: Aldermonas William Kol
back, Jonas Klikna, E. Mažai-
ka, Dr. M. J. Colney, St. Ro-
manauskienė, Eleanor Kisho-
niutė, F. Panevičienė, M. Yam-
chuk, F. Dapšienė, Wm. Lan
ge, Št. Genoaitis, Mary Sabas, 
Antanina Colney, Margaret 
Senkus, Mary Krugelienė, Fr. 

ti - sovietams pagalbą priedan
ga Lietuvos žmonių šelpimo, 
bet Amerikos vaklši* sulai
kė. * ' 

Tautininkai tą nerimtą žygį 
tik kritikavo. 

Kas tame Bendrame Fonde 
sulygino bereikšmius socialis
tus su katalikais, o atsisako 

Pikniko pelnas paskirtas i-
rengimui Lietuvių Kambario 
St. Mary's ligoninėje, atmin
čiai šiame kare žuvusių Lietu
vių kareivių. 

šis piknikas buvo surengtas 
geram tikslui ir visų Lietuvių 
parama buvo pasekmingas, už 
ką rengimo komisija reiškia 

kitas. net reikšmingas sroves j visiems nuoširdų ačiu. 
"pripažinti"? Nagi šimutis. 

Tautininkai tik nurodo to
kio pasielgimo žalingumą. 

Kaš ėmė kalbėti kad su fcol-

Komisija taipgi reiškia pa
peikimą tiems asmenims kurie 
rodos nebūtų blogi Lietuviai, 
bet šio pikniko atveju jie ne-

ševikais (su Maskva) galiiraj sigailėjo nei laiko ngi savo zo-
butų susitarti "jeigu" Stalinas i džių ir dirbtuvėse, klubuose, 
švelniau elgtųsi su Lietuviais ? | gatvėse, telefonu ir kitaip de-
Nagi pats Draugo redaktorius! jo pastangas kitiems įkalbinę 

, Tautininkai įrodė kad pas ti kad nedalyvautų, neprisidė-
Staliną nėra jokių "jeigu", jis | tu, nepagelbėtų, ir tt. Tokie 
pasiryžęs Lietuvių tautą išnai- įronVin Jotu vei-
kinti —- ir naikina, kaip žinios 
apie antrą bolševikų okupaciją 
praneša. , : -

Kas bučiavo bolševiku tėvą 
Grigaitį, kuris 3abar pasižabo
jo katalikus, ir jeigu jam rei
kalas bus jis vesis katalikus 
politikierius ir į tarybas su 
Stalįnų? Nagi Šimutis. 

• Tautininkai tik įrodinėjo kad 
tas neišeis: j gerą tautai ir, ti
kėjimui, su laiku.. 

-Tokis žmogus kuris bučiavo 
tikėjimo, tautos ir valstybės 
priešą privalėtų tylėti iš gė-
dos. Betgi jis gėdos neturi: 
jis ir toliau drabsto tautinin-

žmonės kurie kenkia -kitų vei 
kiniams turi buti labai žemai 
nupuolę doroje ir žmoniškume. 
Nepritarti, neremti turi kiek
vienas savo asmenišką privile
giją, bet aikvoti energiją tuš
čiam darbui kenkti "yra žema 
ir negražu. 

MINĖJO GIMTADIENI. P-lė 
Ona Stulginskaitė, p. Morta 
Zailskicnė, Thomas, Deliniks, 
ir p. I. Rakauskienė pereitą 
savaitę minėjo savo gimtadie-
nius. ... , v 

SVEIKSTA. Poni Helen Sny
der, graboriaus žmona, ir p-15 
Ona Bagušiutė, diktokai susir-

paskutini3 Lietuvis tame biz
nyje, ne^ be vieno, kiti visi 
Lietuviai mėsos ir grosėrio biz
nieriai išnyko, pasiliko tiktai 
K. Strikulis. Jisai šiame biz
nyje yra jau 38 metai ir dar 
pasiryžęs ilgai gyvuoti. 

Iš Lietuvos jis paeina Pane
vėžio ap., Truskavos parapijos 
ir kaimo. Amerikon atvyko 
1899 metais, taigi 45 metai at
gal, ir visą laiką išgyveno Wa-
terburyje, mata to miesto au
gimą, pats su juo augo, ir ži
no gerai visą šios kolonijos 
Lietuvių judėjimą. Prie jo čia 
išaugo visa nauja Lietuvių 
gentkartė, ir daugelis jų da
bar jau suaugę į vyrus, išėjo 
kariauti už šią šalį, kurią mes 
mylim. Jo paties sunus, Sta
sys, Top Saržentas, 24 metų 
amžiaus, virš du metai kariau
ja su Japonais Pacifiko salose, 
kur užsitarnavo ir garbės žen
klus. Tėvai tikisi kad sunus 
gal netrukus parvyks apsilan
kyti. -

Jo žmona, Salomėja vardu, 
ir jie turi dar tris- dukteris. 

Pats Kazys Strikulis priklau
so prie vietos politiškų klubų, 
Lietuvių parapijoje, SLA kuo
poje, ir myli savo tautą, pare-_ 
mia Lietuvos reikalus visada. 
1931' metais jis lankėsi Lietu
voje, sako jam viskas ten la-, 
bai patiko ir džiaugiasi kad tu
rėjo progą pamatyti kaip mū
sų senoji tėvynė Lietuva, at
kovojus savo nepriklausomybę, 
mokėjo pati puikiai gyvuoti. 

Kazys Strikulis,,rūgsta 'tau
tinę spaudą, ir nežiūrint kad 
Dirva išeina toli nuo Water-
burio, jis ją prenumeruoja ir 
skaito per daug metų. Ame
rikos reikalus jis žymiai He
rnia pirkdamas karo bonus, ir 
kur gali prisideda prie vietinio 
veikimo ir Lietuviškų reikalų į 
parėmimo. 

Jeigu kiti Lietuviai bi^nie 
riai plačioje Amerikoje butu 
tokių rimtų pažiūrų kaip Ka
zys Strikulis, jeigu suprastų 
Lietuviškus reikalus kaip jis 
supranta, tikrai musų Lietu
viškas gyvenimas Amerikoje 
gymiai aukščiau stovėtų. 

Vi?iivardie 

palikusios su mažais vaikais, 
bet ji Dievui nerugojo, augino 

LAWRENCE, MASS. 

vaikus su viltimi ateityje. Bet 

KAIP BOLŠEVIKAI jblRRiM 

Musų raudonukai turi vasar
namį, kuris priguli prie Me-» 
thuen; vasarai jie gavo kar-
čiamos leidimą, ir ištisą vasa
rą traukė iš žmonių pinigus, 
gudriai priviliodami visų sro
vių žmones. Liepos 23 suren
gė pikniką, kuriame vienas 
kruvinas bolševikas užsiriogli
nęs ėmė šaukti buk gauta iš j 

centro žinia jog Lawrence kuo-

raides, U.S.S.R-, tad?, i us ge- '.gųs..... . M inkus yra biznie-
ras adresas; sako buk atdam-j Taus fr visų garsinimus priima, 
keliąs laiškams j Lietuvą si^f^uomi prisidėdamas prie Lie
sti, labai daug žmonių jtuomi tuvių sklaidinimo. Bet jis ir 

savęs nepamiršta, keturis kar
tus metuose daro parengimus 
savo naudai, tikėdamas žmo
nių .paramos. > 

Laikąs Lietuviams susipras-# 

suklaidina- Mat, £ęrai 
raščius mažai kas skaito* 

Kiti sako. iš Bostono raoio 
Minkus skelbia kur įunešii ru-
bus Lietuvos žrr.oncms, ir nu-' 
rodo bolševikų vietą. 3t.mo;i:s ti, neklausyti klaidinimų, ir 
sako, ;jis tautininJ*a% nertre- rubus duoti tjk Lietuvių ko-
luoja.,.>.. Tas Mink'is ke'h, mite tams kurie dabar organi-
kartuš man yra išsireiškęT Jc# zuojąsi Bendro Lietuvių šel-
jam neapeina ar baltai, afr jUcr-' pimo- Fo«do vadovybėje, 
dar ar raudonas, jam visi -ly- l- - Vietinis. 

nelaboji liga prisikabino prie pa turi surinkti $300, bet, sa 
Jadvigos ir per 10 metų grau
žė jos sveikatą iki visai pakir
to jos gyvybę. 

Man kaip giminef tankiai 
teidavo aplankyti •; sergančią 
Jadvigą. ir gaila .b^vo živirėti 
kaip ji namuose vysta, nyksta, 
kada visi jaunieji linksminasi, 
turi gerus laikus. Ji buvo lyg 
tas pageltęs lapas hnt žaliuo
jančio medžio. Vasaros metu 
ištolo į medį žiūrint matai pa
puoštą žaliais lapais, rodos tik 
žiūrėk ir gerėkis. Bet priėjus 
artyn pamatai kad tarp žalių 
lapų randasi vienas-kitas pa-
geltonvęs, mirštantis lapas, ir 
jis pirm laiko nukrinta žemėn. 
Tuo pageltusiu lapu buvo jau
na Jadviga, ir ji pirm laiko nu
ėjo į kapą, kaip tas pageltęs 
lapas. Ilsėkis, miela Jadviga, 
šaltoje Amerikos žemelėje, o 
likusiai mamytei ir broliams 
reiškiu širdingą užuojautą. 

Velionė palaidota Rugsėjo 11 
d., Šv. Kazimiero kapinėse, po 
trijų iškilmingų mišių atlaiky
tų Šv. -Kazimiero bažnyčioje. 
Ji buvo gimus Aęppįerdame. 

Z. K. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permailiž 

Kuon\et rengiatės ^persikelti' 
kitur gyventi, praneškit s*-
vc> naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują, vietą jęigų MnęjniiT^-'r>* 
kęsit. Parašykit, įyiumš iii 
t c atvirutę prieš f)er:sikgli-

•ną | kitą vieta gyventi. 

ko, mes surinksim $630 savo 
liuosu noru; tie pinigai bus su
naudoti dalis Laisvės palaiky
mui, kiti Lietuvai išvaduoti iš 
na^ių. Kacapų noras išpildy
ta, per du parengimu padaryta 
šimtai dolarių, bet ar to gana? 
Sumanyta daugiau kermošių 
daryti, žmones apgaudinėjant 
ir išnaudojant. 

Reikia apgailėti kad Lietu
viai eina ir jiems savo pinigus 
aukoja. Bolševikai rengia kar
tuves visiems geriems Lietu
viams, užbaigimui tautos gy
vybes, o Lietuviai juos seka. 

Dabar štai jų spauda jau ra
gina siųsti laiškus į Lietuvą 
ir sako reikia pridėti keturias 

; ^ 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
ISPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

L i e t u v i š k a  
V A I S T I N Ė  

jfįptias Zvalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atšaliau 
čiai. ' Kreipkitės į savo vientau 
či<J , vaistinę . visokiais rašalais. 

rNTERHATSONAL 
P H A R M A C Y  

Dirva , Cleveland 3. O. 5920 St. Clair Ave. „Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

I J t * — ' 

MES DUODAM IR IšKĘICIAM EAGLE STAMPS 
' > 

The May Co's 

i * 
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•APSKAIČIUOTA kad šio 
karo atlikusių medžiagų Ame
rika turės tiek daug jog reiks 
panešti bent 90 bilijonų dola-
ri'.i nuostolį. Karo reikmenų 
supirkta už 105 bilijonus dola
rių. 

ANTON ANZLOVAR 
Dfy Goods;' Millinery, Gents' Furnishings 

Pasinaudokit Jsiuo Musų Prekių Išpardavimu 
Ispardavir-as MOTERIŠKŲ PALTŲ, SUKNIŲ. Vaikams 

PALTUKU, SUKNELIŲ, tamgi MOTERIŠKI APATINIAI, 
SIJONAI, ir VYRIŠKI APATINIAI BALTINIAI . 

€252 ST. CLAIR AVE. (42) Atdara vakarais^ 

jais purvais, del to kad jie nu- gusios pasidavė į St. Mary'f 
ligoninę, bet jau sveiksta. į. 

SULAUKĖ SUNAUSL- Pvt. 
Juozas Rakauskas ir jo žmo
na susilaukė sūnelio. Krikšty
nos jvyko Rugsėjo 17; jauno 
sunaus vardas Robert Richard 
Rakauskas; krikšto tėvai buvo 
p-Jė Joan Lusas ir Frank Stas-
kevich. Dr. M. J. Colney. 

Expert Phono Radio 
Service 

AND WASH MACHINE REPAIRS 
/ 

Taisymo darbas visokių išdirbinių 
ir modelių. Greitas ir geras 

1 - patarnavimas 

7313 Wade Park Avt": 

* HE. 257« 

rodo kaip kenksminga yra tau 
tai ta eicilikiškai-bolševikička 
smarkė kuria šimutis susite
pęs. 

šimučiui reikia pasakyti: ne
užtenka dangstytis katalikiš
kumu, reikia turėti ir sąžinę. 
Ę, > Bupži Garfcaį 

n T  i i i ^  •  ' i  '  -  .  

į  MARGUTIS 
Skaitykit "Marguti", komp 
A. Vanagaičio leidžiamą'mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaifu 

.metams $2. Prisiųskįt. 1-Or 
paSto ženklais, gausit vljįat 
numeri pnmatym«ii 

So. Wester b 
Chicago, ID. - V 

J. Žemantau3ksi8 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
,130 Congress Avenue 
"^Waterbury, Conn. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas DaytoTis 

1302 Lamar St. Dayton, * 

ST. CLAIR SALES 
and SERVICE 

GAS and OIL Motor Work 
Brakes Body & Fender Fainting 

SAM KATZ, Proprietor 

6623 St. Clair Avenue 
Cleveland 2, Ohio 

-Business EN 9561 Kes. YE 5016 

/r T-% 

WALDORF 
RECREATION 

Bowling ir Billiards 
Naujoje vadovybėje. 

5802 Euclid Avenue 
Čia jums geriausia patiks 

praleisti liuoslaikis. 
Naudotis gali lo&ėjų lygor. ir 

privačiai. ^ 

EXprcss i0i>5 

SCKULTZ THE FLORIST 
Atidarė naują Gėlių parduotuvę 

~ §®21 Superior Avenue 

Mr. John L. Schultz pirmiau buvo 4^59 Ear^t 131 St. Da-
oar išleistas iš Ų. S. Armijos ir vėl pradeda Gėlių bizni. 
Gėlės visokiems įikslair.s, kukėtai, corsages, vainikai ir 
laidotuvėms gėlais. 

Greitąs patarnavimas Lietuviams. 

" .VATMV.W.V.V.VmW 
HHIEIAI JAr FAUDUODAMl — TAYLOIt S 

P H I L A D E L F H I A  

La Sca9a Opera 
BUBLIG HALL, SPALIŲ 4 iki 8-tos 

J PERSTATOMA AŠTUONIOS OPEROS 

Pasaulio Žymiaugi Artistai 
TARP JŲ 8 METROPOLITAN ŽVAIGŽDĖS 

DIDĖLIS CHORAS IR ORKESTRAS—ĮSPŪDINGAS BALETAS 
Dainuoja Milanov, Castajintt, Fvirsten, Reggia;ii, E:cole, Garrotto. 
Sved, Raj'ner, Engą>man, Martinelli, Czipišcki, Moscona, Morclii, 
Martini, Pilotto, R.iiįsi, Talcsko, Altieri, Inpolilto, Ross. Pandiscio. 

Guištppe Ramfcoschek ir Gabriele Simeoni, Dirigentai. 

TOSCA—Spaliu 4, Vakare AIDA—Spalių 7, Vakare 
TRAVIATA—Spalių 5, Valfare CAVALLSRIA RUSTICANA ir 
IL TROVATORE—Sjjalig 6, Vakare PAGLIACCI—Spalių 8, po p. 
LA BCIlf Mg—Spali* 7. po p. LUCIA DI LAMMER>|OOlt 

Spalių 8—Vakare 

į Kaino-—$1. $1.50, $2, $2.50, $3, $3.50 Plus 20% Fed. 
,* Vaikams Pusė Kainos 

f- ČEKIUS RAŠYKIT VARDU FALL OPERA FEoTiVAI 

ftt: i ̂  ̂ ; T1 * ^ 
i • • •A&Vl.. II 
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ja-į-i-įpt į., ''.sifili 
r t:* r 

SKAIDRIŲ SPALVŲ IR ŠILTI 

CHESTERFIELDS 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: _• 

VIŠTOS, ANTYS,,' ŽĄSYS, INDIKAK ir KIAUŠINIAI. 
Prrar.ki vjw>W Lietuviams. .Užkviečiamę visus. 

Kampas Superior ir Strict kNdicolt 502." 

Eraktiški plošeiai kasdieniniam dėvėjimui— 
į darbą . . sportui . . ^ mokyklai ... ir su 
karo reikalais surištais darbais! Pųifcįf} 
nauji; spalvų . . fuchsia, raudonos, žalio®, 
rudo^, juodos, mįynosir daug^kitokiai* 
Graliai pasiufi, velvetu' apvedžiotais kalnfo 
riais. ^Micros 10 iki 10 panelėm ir moterim, 

L'. . ? .7 . į - V* - ' •'i •• — -• e •"» - -- • c&y 

j ' + ? Su , - %< • *  A A ai -$b.\ i 
7* 
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| CLEVELANDO IR APIELINKES ZINIOS 
£ DIRVA—6820 Superior, Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 
j ^ 

JAU KETURIOS VA
ŽIUOS PAS PREZI
DENTĄ SU PARA

ŠAIS 

Iš Clevelando turime jau ke
turias Lietuvių kareivių moti
nas kuris užsirašė vykti į Wa
shington su peticijomis pas 
Prez. Rooseveltą. Jos yra: 

Agota Krakauskienč, 3 vai* 
kų kareivių motina, 

Marijona Gužauskiene, trijų 
kareivių motina, 

Marijona Saukiavičienė, tri
jų kareivių motina. 

Ketvirta yra LVS centro ko
misijos narė, išrinkta vadovau
ti šiai ekskursijai, Hypatija 
Yčienė-žiurienė. Iš jų namų 
taip pat trys vaikai tarnauja 
Dėdei Šamui. 

Rotu e-era kad atsirastų va
žiuoti nors viena kurios sunus 
jau žuvęs, ir taipgi kviečiamos 
važiuoti Lietuvių kareivių žmo
nos. 

Norinčios važiuoti tuoj už-
sirašvkit LVS centre, Dirvos 
redakcijoje. 

Liuteronai Užtaria 
Lietuvą 

Clevelando Liuteronų pasto
rių konferencijoje, Rugsėjo 26 
buvo padaryta pareiškimai už
tarianti Pabaltijo šalis. Kal
bėtojas priminė kad Amerikos 
Liuteronai neprivalo apleisti 

Laukia Roosevelto 
Clevelando Demokratų par

tijos vadas Ray T. Miller dard 
sutartį su Prez. Rooseveltu jo 
atvykimui į Clevelandą prieš
rinkiminei kalbai pasakyti, šis 
industrinis miestas laikomas 
stipria Rooeevelto tvirtove. 

Miller tiki Prez. Roosevelt 
galės čia atvykti Lapkričio 1 
ar 2 d., taigi prieš pat balsa
vimus. 

DAUG REGISTRUOJASI 
BALSAVIMAMS 

1940 metais piliečių užsire
gistravimas Cuyahoga apskri
tyje pasiekė aukščiausį laips
nį. Tada užsiregistravusių tu
rinčių teisę balsuoti apskrity
je buvo 637,300. 

šiuo laiku eina smarkiausias 
registravimasis ir jau yra už
siregistravusių 450,000 visoje 
apskrityje. Kadangi šymet nė
ra namie kareivių, tai galinčių 

The Philadelphia La 
Scala Opera Company 

Lankysis Spalių 4-8 

k! 

Zinka Milanov 

The Philadelphia La Scala Opera 
Company, kuri pradeda savo pirmą 
Clevelande sezoną Public Audito-
riume, Spalių 4 iki 8, stovi eilėje 
keturių didžiųjų operatiškų organi 
zacijų šioje šalyje, kitos trys skai-

balsuoti apskrityje šymet ti-1 tosi Metropolitan, San Francisco ir 
kima susidarys 550.000. 

.-.•t 
ii-

anian 
&20 SUPERIOR AVUSNUfe CLEVELAND V OHĮO PHONE: ĘNdicott 4480 

Soviet Annexationist Policy of1940Repeated in '44 
in* rhifflnrf. 

On August 3, 1940, the stage was 
set in Moscow for the final act of 
destruction of the freedom and in
dependence of a small state by -a 
giant power. The urge of the So
viet Union for more power and 
more territory was so g:reat that 
it could not resist the temptation 
to incorporate Lithuania within its 
domain dešpite the Communist 
theory, which was opposed to an
nexation. On tfek Lenin 
had preached: v* 

Any incorporation of a small or 
weaK nation into a iatge or Strong 
state witnout tiie detinue, ciear anu 
voluntary oesire to tnat etrect or 
that nation ... if tins nation is 
not accorded the right to decide 
the problem of the form of its poli
tical existence by a free vote—im
plying the complete withdrawal of 
the troops' of the incorporating or 
merely strong nation—tnen the in
corporation is an annexation, i.e.,, 
an arbitrary appropriation of a 
foreign country, an act of violence. 

(Collected works of Lenin' 
in Russia, B.XXII, p. 13) 

Ant violence it was . . . 
Tiie explanation of, tfte sudden Chicagos trupės. 

. j. u Po pasekmingo veikimo per virš change in tne Soviet attitude to-
Ar JUS bušlt tarp tų balsuo- 20 metij operos srityje, ko nebuvo ward Lithuania after more than 

tojų? ' atsiekę jokia kita operatiška orga- twenty years of exemplary friendly 
Būtinai reikia užsiregistruo- nizacija Philadelphijoje, La Scala relations cpn be easily discerned: 

-jgj persikėlėt kitur gyven- pasiryžo apimti ir kitus muzikalius it was the influence ol the Rerlin-
.. i .. . , , • . centrus ir nuo dabar bandvs buti Moscow unholy alliance that maae ... ^ .. . . ,u tl po paskutinio balsavimo, ir ce™rus nuo, * \ occupied by the Nazis, m 1944 the 
. . . , , , . nuolat nė Clevelando lankvtoja kas the difference. The annihilation ox „ . . *. , +lw„ t>o1 

Art. ' 3. Each of the two con
tracting parties undertakes to re
frain from any aggressive action 
whatsoever against the other par
t y  « »  »  k  

The Convention for t|i# Defini
tion of Aggression specifically says: 

No political, military, economic 
or other considerations may serve 
as an excuse for justification for 
the aggression referred III . Art. 2 
(of (he same Treaty) . . . 

The most recent treaty between 
Lithuania and the Soviet Union, 
namely, the Mutual Assistance Pact 
of 1939, confirms the validity of 
the treaties quoted above* and says 
in Article 7: • ' 

The realization of this Treaty 
must not infringe the sovereign 
rights of the contracting parties, 
especially the structure of thei 
state,, their economic and socia. 
systems, military instruments and 
and altogether the principles of 
non-intervention of one State in 
the internal affairs of another 
State. ^ r*' 

From the legal commitment# re
ferred to above, it is evident that 
the Soviet Union had no basis on 
which to claim either Lithuanian 
territory or its people'. 

After a period of three years 
during which Lithuania had been 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

fnim 

Pvt. Edward L. Rice, Long Beach, California, was on the receiving end of 
enemy hand grenades at Kwajalein Island. He removed his weapon from its 
mount, ran forward and raked the Japanese front line trenches with fire. He 
has won the Distinguished Service Cross. We must earn victory; buy more 
War Bonds. 

lt. S. Treasury Department 

Catholic Lithuania 

jei nebalsavot paskutiniuose 
reguliariuose rinkimuose. 

metą. Lithuanian independence was a 
.Vadovaujama Francesco Pelosi, brutal act of power politics, though 

Soviets again appeared on the Bal
tic scene and are once more in oc
cupation of almost the whole of 

Registruotis turi ir nauji žymaus talentų "atradėjo", ši ope- Soviet authorities tried, and are j iįhuania M0re0ver in the new 
piliečiai, ir iŠ kitu miestu at- ra davė bent dešimts pirmos eilės still trying, persistently to impress __ * thp R;d Army there 

vyklisieji kurie nori balsuoti. Metropolitan operai bėgyje upon the *rorW the idea that the p 
indic/tion that Soviet aims 

pastaru penk.ų met*. • mcorporat.on of L.thuama was different from those Paskutinė u ž s įregistravimo 
diena bus Spalių 9. 

Šie žvmųs nauji artistai kuriems based on the free will of the people, of 1940—political and economic en-
Pelosi vadovybė davė operatiškas legitimately expressed in the elec - t ithuini* Therefore 

Board of Elections patalpose progas pirm negu jie pateko į Met- tions of July 14-15, 1940. That Jh*Ve^"etjJ, liberation of Lithuania 

ŽUVO TRAFIKE 59 
Šymet su Rugsėjo 26 diena I 

ŠILTA-ŠALTA 

trafiko nelaimėse Clevelando į Mai nepastovus, kitoks negu sifcymejusių artistų Pelos! vadovy ligations;" fox- by this act 
sritvie užmuštu skaičius na- ! kitais metais. Pereita sekma- beje reikia paminėti garsusis; Ita as valid treaifte and viewed srit\.]e užmušiu SKAIČIUS pa , . baritonas Riccardo Straccian. taip promises to refrain from 

Donald Dame ir Angelo Canarutto, such ficticious grounds, the Soviet 
pastarasis yra muzikos dirigentas Union further compromised her re-

Oras Rugsėjo TO#!*esį Šymet Tarp ankstyvesnio periodo pa- putation regarding international ob- j 
»he broke 

solemn 
. . . .  ,  .  . v ,  .  b a r i t o n a s  R i c c a r d o  Straccian. taip promises to refrain from aggres-

siekė 59 asmenis. Pernai iki, dieni jau buvo apsireiskus^ ir Titta Ruffo Giovanni ?ion and interference in the inter-
tai dienai žuvusių buvo 71. i šalna. Rugsėjo 24 buvo sal- J^anatello, Pasqiiale Amato. Doro- pal affairs' of. her loyal neighbor 

' čiausias oras iš 69 metu. thv Manski, Ludvto- Hofmann, sa- I.ithuania. 
The Lithuanian - Soviet P e a c & 

Treaty of July 12, 1920, fer exam 
"slio. k^ris pra 

LANKOSI URRAIčIAI 
Clevelande pas J. G. Polte-

fiią savaitę vėl gražiai atšilo, vo epochos žvaigždės. 
gtai rekurie žvmieii artistai hu-

sinfio Oner 
rius vieši Jonas K. Urbaitis su PASIRAŠE IR ARK1VYSKU- sideda Spaliu 4: J3runa Castaa-na. clarationr 

ple, begins with the following dė-

žmona, Marijona, iš Donorą, PAS SCHREMBS 
Pa. Jie apsilankė Dirvos re- ' Alekas Banys, savo pasi-

pirmaeilė šio periodo kontralto; Ruf5sia( vithoi,t anjN p«Mi>vation 
Zinka Milanov. .Tugosa^č rakiai w|^atsoever„ . recognized Lithuania 
nė soprano, kuri yra neabejotina 

drtcijoje, Lieoivų Dainyje, sventusiame parašų rinkimo i„ė,linė Emmm De^rrn >r sutc with aU juridical eonseąuenccs 
ir ao^iurejo kitas Cleve'Bndo darbe> pasiekė ir patį aukš. Ponscne; Hiide Re^i,nv , (|lat follmt from such rK„gnition 

jdomybes. čiausį tikslą — gavo parašą Antoine, c.iovanni MartineUi, prie 
Urbaiėiai prisidėjo prie pla- clevelando Arkivyskupo Jo-

tinirro Timeless Lithuania ir seSchrembs. Kadangi ar- nptV!S;fn s**™ n-iTie'-vi" ^elnan^ia-
parasų ant peticijų rinkimo. kivyskupas iš senatvės serga į skeibiwe. 

Jie yra Dirvos skaitytojai, jr vjSą laiką gyvena šv. Jono 
rimti Lietuviai. Išaugino ir ligoninėje, pirmiau vieną kar-
išleido du savo sunus dakta- ^ jam bandžius prie arkivys-
rais. Jiedu abudu tarnauja ka- kUp0 prieiti buvo pasakyta jog 
riuomenėje ir jau pasiekę ma- jjs negali nieko priimti, nesi-
joro laipsnius. jaučia gerai. Dabar gi ir ar-

kivyskupo parašą ant peticijos 
LANKĖSI KARYS prašančios Prez. Roosevelto 

Benis Kundrot iš karo lai- užtarimo Lietuvai gavo. 
vyno, parvyko iš užjurio ir j šv. Jono ligoninės vedėjai 
Bugsėjo 14 iki 24 viešėjo pas paėmė ir daugiau peticijų blan-
savo tėvus. Jo atsilankymas kų ir pažadėjo jas išpildę pri
buvo tėvams visai netikėtas, siųsti į centrą. 
nežinota apie jo parvažiavimą. 

Jam betgi buvo liūdna pa- ATS]EKg AUKŠTUS 

tirti apie žuvimą kare jo gero LAIPSNIUS 
draugo, Povilo Vaitekūno, su! 
kuriuo pirmiau artimai drau- Smuikininkas Vincas 
gavo. 

Šiuomi Kundrotų šeima reiš
kia Vaitekūnams užuojautą jų i 
liūdnoje valandoje. Suzanną Saikais (Sakadols-

Kundrotai i kiut®) i^ijo Bachelor of Scien-

Grei-
čius, pp. Greičių sunus, įgijo 
Master of Arts laipsnį Muzi-

VAKARIENĖ IR 
ŠOKIS 

P. šv. N. Pag. parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road, rengia
ma skani vakarienė ir šokis, 
su kitais paįvairinimais, sek-, 
madienį, Spalių 1. Vakarienė 
lygiai nuo 5:30 vai., šokis nuo 
7:30 vai. Tikietas vakarienei 
tik S1.25. 

Del brangaus laiko, prašom 
užsisakyti tikietą nevėluojant, 
telefonu: KE 4263. 

Prašome jus paremti šį ver
tingą reikalą, nes vakarienės 
pelnas skiriamas naujos baž
nyčios statymo fondui. 

Komisija. 

3398 Altamont Ave. 

LVS SUSIRINKIMAS 

C« in Nursing laipsnį. 
Jiedu baigė Western Reser

ve Universitetą ir mokslo laip
snių įteikimas atsibuvo atitin-

Lietuvai Vaduoti Sąjungos karnomis ceremonijomis Seve-
svarbus mėnesinis susirinki- rance Hali. 
mas bus laikomas penktadienio 
vakare, RugsSjo 29, nuo 8:15 
vai., Dirvos redakcijoje. Yra1 

svarbių pranešimų ir būtinų 

BUVO sustreikavę 140 gele
žinkelių darbininkų kurie pri-

. . .  ,  .  .  ,  j  ,  v e ž a  g e l e ž i e s  r u d a  į  p l i e n o  d i r -reikalų aptarimui, todėl siuo- . . ® _ , , ,* ®. . , * v A V , , btuves. Del to turėjo sutruk-m i prašome tamstą dalyvauti. 
Valdyba. ti plieno darbai Corrigan-Mc-

Kinnev plieno fabrike, 4,600 
darbininkų negalėjo dirbti. 

Streikas šią savaitę baigėsi. SEPTYNIOS dirbtuvės Cle
velande jau pradėjo persikeis
ti į civiliu reikmenų gamybą, 
gavę tam valdžios sutikima. PAŠTU prenumeratą Dirvai 

Tflio-i nradės atsirasti tu da- Salima sll?stl ]r 18 Clevelando. Taigi pradės atsirasti tų da , Kag netur- laiko pributi admi. 

and in a spirit of free and good 
will renounces for all time all sov
ereignty rights, of Russia concern
ing the Lithuanian nation and Lith
uanian territory which previously, 
belonged to her. The fact that 
Lithuania for some time was un
der Russian sovereignty does not 
impose on the Lithuanian people 
and (heir territory any 
towards Russia. 

In the Lithuanian-Soviet * Non-
aggression Treaty, valid until De
cember 1945, we read: 

Art. 2. The Republic of tilfcua-
nia and the U. S. S. R. mutually 
undertake to respect in all circum
stances the sovereignty and terri
torial integrity and inviolability of 
each other. 

m 

(THE TABLET, Brooklyn, N. Y.) 

A bGok with the title "Have the 
Baltic States a Right to Live?" 
has recently been published in 
Sweden. The answer is a curt 
'•No!" if ttyė Soviet program of 
expansion in Eastern Europe is 
conceded by the Western world ... 

The approaching annexation will 
mean the most severe trial in her 
long history. It is also to be feared 
that not only will the religious in
stitutions be closed as long as the 
Baltic State is under Soviet rule, 
but also that the Lithuanian people 
themselves will be dispossessed of 
their country. The extent of this 
uprooting may be foreseen in view 
of the record of the Reds in their 
short period of occupation in 1940-
1941, which was recently described 
by a writer in the London "Nine
teenth Century and After" . . . 

BIZNIO PROGOS 

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

CROSSTOWN STORE 
4938 * Payne Ave. (40) 

ateikit tarp 2 ir 3 po pietų. 

OHIO valstijos kareiviams 
reikalinga išsiųsti 214,273 bal
savimo lakštai. Tokis skaičius 
karių turinčių teisę balsuoti 
atsišaukė iki Rugsėjo 25. 

REIKALINGI TUOJAU 

MAŠINISTAI 
PILNAI PATYRĘ 

Turi mokėti patys suruošti darbft. 
Gera mokestis nuo y&l&nd^, 

Kreiptis tuojau: 
į Mr. J. Zavoda, tarn % & 

NEWBIJRGH MACHINE 
ENGINEERING CO, 

437 E. 106th STREET 
Gale E. 105 Car Line. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V 

f A 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

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

758 E. 93rd St. GL. 2815. 

URGO FRUIT and 
Vegetable Store 

7012 Superior Avenue 

NAUJA DARŽOVIŲ IR 
VAISIŲ KRAUTUVĖ 

fivie/ios ir sezoninės daržovės 
ir vaisiai, viskas švariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

PARSIDUODA NAMAS 
7114 Wade Park Ave.: pavienis 8 

kambarių namas, 4 garažai, ce
mento Įvažiavimai; lotas 40x150. 
Namas puikiame stovyje, viduje ir 
iš lauko, su skiepu, tvirtu stogu. 
Tefel. EX 3461. (41) 

PARSIDUODA NAMAI 
DVIEJŲ šeimų, Lake Shore Blvd. 

ir Neff Road, prie Lietuvių baž
nyčios;; G kambariai, tile maudynė 
su shower; dvigubas garažius, ce
mentinis Įvažiavimas. Greitam pir
kimui kaina $13,000. (40) 

EASTERN REALTY 
404 E. 156 St. IV 5110 

PARSIDUODA GROSERNĖ 
Per 12 metų išdirbta to paties sa
vininko grosernė ir vaisių parduo
tuvė, garantuota $800 savaitinių 
ineigų, viskas cash. Užsidaro 7 va
kare, trečiadieniais nuo 1 po pietų. 
Smulkmenų kreipkitės tarp 2 ir 3 
po pietų—8429 BROADWAY. (41) 

PARSIDUODA NUOSAVYBĖ 
4 šeimų namas su kampine groser-

ne, parsiduos pigiai žemiau ver
tės del šeimos nesutikimų; imkitės 
šios progos greitai. Matyti gali
ma 10 iki 11 rytą. (41) 
3358 W. 18 St. kapip. Storer Ave. 

GIMIMAI Clevelande pradė
jo mažėti, kaip skelbia miesto 
sveikatos direktorius. Pernai 
Rugsėjo mėnesį gimė 1,746 kū
dikiai, šymet per 20 Rugsėjo 
dienų gimimų buvo tik 952. 

lykų kurių iki šiol truko arba 
mažai buvo galima gauti. 

nistracijon, įdėkit laiškan $2 
ir pasiuskit su savo adresu. 

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. 

HOUGH Dining Room 
UŽKANDŽIAI IR PIETUS 

Kasdien ll:,r0 iki 1:30 po pietų 
Vakarienę 5:3C iki 8 vak. 

Sekmadieniais 4:30 iki 7:30 vak. 
Mr. & Mrs. Leonard E'irhart, Sav. 

8106«/2 HOUGH ^AVENUE 

LIETUVIU SALEJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą 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. 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 EĄST 200 ST. 

Priė Lake Shore Blvd. 

DEGTINĖ — ALUS 

UŽKANDŽIAI 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis** 
"Arielkele šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIF^E, OHIO 

KUOMET JŲS PERKAT 

M O N C R I E F 
PERKAT PATENKINANČIĄ ŠILUMĄ 

Kreipkite® į MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina. O. 

NAUJOS RUDENINES 
vEii Skrybėlės 

; tilisusiu pavidalų ir stilių gatavos jusų pasirinkimui 

15.00 ir $0.00 
MERR1MAČ Brand Skrybėlės O *95 

Plačiai žinomos rūšies -

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS ~ didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis kainomis po 

$2.95 $3.95 $4.95 $6.95 
Nauji Rudeniniai Kaklaraiškiai $1 ir $1.0 

Gerai žinomi Silvo Brand yyrąms kaklaraiščiai 

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

|\Y|^Al UREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. i^Vi/ a i 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " * l^/%| 

THE KRAMER & REICH 00. 
7010 Superior Avo Atdara Vakarais 
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