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apie Sovietų slaptosiofN% 
nes policijos elgesį Lietuvį * 
Latvijoje ir Estijoje kelia Vi
suomenėje nerimo ir Maskvai 
suteikia gerą liktarną jos ta
riamam žmoniškumui ir demo
kratijai. 

Prancūzijos požemio vadai 
laisvai pasirodė ir žada dirbti 
savo tėvynei iki pirmutinis sei
mas susirinks. Lietuvos pože
mis dar giliau j požemį sulin
do, jei negavo šešių pėdų že
mės nuo Rusų policijos kulkų. 

Amerikonų ir Anglų išlais
vinti Belgai sušaukė parlia-

* posėdį —p Rusų "išlais-
Lietuva šaukiasi tik 

jijlį ir Dievo. Uždary
mas vjshį laisvų susisiekimo 
kelių su Lietuvos žmonėmis 
nuogandžius pranešimus tik 
labiau išdidina. 

• 
ASSOCIATED Press žinia iš 

Maskvos praneša jog Estijos 
"Aukščiausias Sovietas" nu
sprendęs įkurti savo užsienio 
reikalų komisariatą. Sekantis 
žingsnis bus skyrimas Sovietų 
Estijos diplomatinių ir konsu-
liarių atstovų kitoms šalims, 
pirmon vieton švedijon ir Suo-
mijon. 

Šie Estais apsimaskavusių 
Rusų bolševikų manevrai ver
čia manyti kad netrukus bus 
bandoma ir "Tarybinės Lietu
vos" vardu atkišti Washingto-
nan kokį dįktatorinį kucą, iš
stumti žadeikį. Toks bandy
mas, aišku, sukeltų Ameęikea 
Lietuvius. "''"iŠ • " ^ 
• PIKTI mūsų bolševikų siun
dai ir prasimanymai apie Ben
drą Amerikos Lietuvių Fondą 
visuomenę tik paskatino ener
gingiau to fondo skyrius kolo
nijose organizuoti. Keikiamas 
ožys tunka. 

Nors spaudoje eina platus 
išsiaiškinimai fondo suorgani
zavimo istorijos, bet visos sro
vės nusprendė šip fondą veiklą 
ir tikslus remti. Reikia kad 
šis fondas butų stiprus, pini
gingas ir kad jis Lietuvos žmo
nes betarpiškai ir nepolitiniai 
pasiektų. 

•. 
LIETUVIŲ Kunigų seimas 

Chicago j e nutarė organizuoti 
Amerikos Lietuvių karius ka
talikus. Nekatalikai, turbut, 
paliekami velniui organizuoti. 

Kunigai gal nepajuto kaip 
šiuo savo nutarimu nusižengė 
Amerikos dvasiai. Pereito ka
ro veteranai Lietuviai sukurė 
regis septynis Amerikos Legi-
jono burius, kuriuose gražiai 
sutelpa katalikai ir nekatali
kai. Visi tie skyriai turi gra
žių santikių su parapijomis ir 
jų vadais. Kunigų Vienybės 
nutarimą vykdant, visuomenė
je kils daug nesusipratimų ir 
nesmagutnų Katalikų Bažny
čiai. 
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Barbarai Rusai Lietuvius 
-# 

KARO EIGA 
Amerikos armijos tankai 

kurie per dvi dienas buvo 
sutrukdyti, kolei kitos da
lys Amerikos jiegų lauže 
Vokiečių apsigynimo Sieg
fried sieną į šiaurę nuo 
Aachen, pagaliau pradėjo 
veržtis pirmyn linkui Rei
no upės, pačioje Vokietijo
je. Atkaklus mūšiai eina 
už tvirtovę prie Metz. 

Metz tvirtovė yra viena 
iš stipriausių vakarų. Eu
ropoje. Amerikiečiai užė
mė kitą stiprią Vokiečių 
tvirtovę Driant. 

Piešia, Sprogdina 
Terioja 

ir Vaikus 

Naujoji Orine Armija prieš Vokiečius 

•T' 

O* 

(Lietuvos Požemio Pranešimas — Sfc:-dių 1) l 
Kaip jau buvo atžymėta, naujiems okupantams Ru

sams įsiveržus Vokiečių okupuoton Lietuvon, didžiau
siu kentėtoju buvo ne Rusai ir ne Vokiečiai bet Lietu
vos žmones. Jų namai, jų ūkiai, visas j if turtas sunai
kintas arba išplėštas; didhtgi nauji Kauiui pastatai kaip 
Vytauto Muzejus, Prisikėlimo šventevė, ^ur-erniškos ii-

Už Metz tvirtoves nn-j šonines pastatai — susprogdintai. Žmorf# evvybes oĮcu-
dasi svarbus Vokietijos in- Pa»tai <laiko niekais; su moterimis .r vaikus apsieina 

barbariškai. f 
Rusų politines policijos (enkavedistu^ būriai, karo 

veiksmų proga, žudo, plėšia, naikina. f-
Sibiran varomų skaičius toks kad nef gyvulinių 'va

gonų neužtenka jų pervežimui; tremtinių būriai varomi 
kaip galvijai — basi, be šiltu drabužių, alkani. 

Tai Lietuvių tautos naikinimas, tai } dangų šaukian
ti skriauda, vykdoma tų kurie save taiką ir iai-

dustrinis Saar slėnis. 
Holandijoje ir Belgijoje1 

karo frontas veik nepasi
keitė. 

ITALIJOJ, Amerikiečiai 
artėja -prie svarbaus mies
to Bologna. Vokiečiai ten 
vėl pradėjo sudaryti smar
kesnį pasipriešinimą. 

BALKANUOSE, Anglai 
pradėjo veržimąsi į Grai
kiją. Pastaromis dienomis 
užėmė kelias salukes Grai
kijos pakraštyje. Balka
nuose randasi kpie 200,000 
Vokiečių kareivių, kuriuos 
stengiamasi apsupti ir su
naikinti. 

Prez. Roosevelt pavedė 
pokarinės Vokietijos kon
troliavimą Valstybės Sek
retoriaus Hull nuožiūrai. 
Jo darbas bus paruošti pla
nus sulvg kurių Vokietija 
buvo prižiūrima kad po ka
ro vėl nesiimtų ginkluotis. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Streikas Sulaikė 50,000 
Darbininkų Darbą 

Detroit, Mich. — Dideli 
karo darbai tapo sutruk
dyti del sustreikavimo tri
jų tūkstančių maintenance 
darbininkų ir 11 dirbtuvių 
tapo uždarytos. 50,000 ki
tų darbininkų buvo paleis
ti namon. 

Šis streikas gali paliesti" 
apie 300 Detroito dirbtu
vių gaminančių karo reik
menis. 

Ohio valstijoje šios sa-. 
vaitės pradžioje streikavo 
apie 3,700 darbininkų Nor
wood, Kent ir Ironton mie
steliuose. 

LIŪDNAS VARSA* 
VOS LIKIMAS -v 

PASKANDINTA 1,220 
JAPONŲ LAIVŲ 

svę mylinti tauta". , 
Tokio kruvino keršto užklupti, tik įįiątys narsieji 

Lietuvos kariai-jaunuoliai teįveikia priešinti?.. Rusų ak
las kerštas ir laukinis žiaurumas tik gilina ir kelia ne
apykantą pri^š juos. 

Gelbėdami savo šeimas ir gyvybes, daug Lietuvių 
bėga nežino patys kur, apleisdami savo numylėtas sody
bas. Daug bėga J Vokietiją, nežinodami kalHen lau
kia vargas ir pragaras. Daug atsidnrė Žemaitijoje, jų 
tarpe spėjama ir Arkivyskupas Skvireckas, (Kiti pra
nešimai skelbė jis-bolševikų nužudytas). Daugelis iria
si per juras, bijodami pakliūti Vokiečių gestapininkų 
sauvalei. Girdėti esama paskendusių juroje. 

Kaip praneša Švedijos žinios, ten šveduose atsidūrė! sukilę Lenkai viduje tapo 
iki Spalių 1 dienos bent pustrečio šimto naujų atbeg'e- j Vokiečiu išterioti. Lenkų 
lių. Paskutinis telegramas iš Stockholmo gautas Ameri-j va(įas QerL Bor (Komorov-
koje Rugsėjo 29 sako kad is Norvegijos atbėgo du Lie- gj^i) Vokiečiams pasidavė 
tuviai, gi iš Suomijos — 107. Jie ten esą dabar inter
nuoti kaip karo dalyviai. 

Ištikro Lietuviu tauta randasi kryžminėje ugnyje. 

Lieut. Gen. Brereton, U. S. armijos (kampe), tapo pa
skirtas komandieriurn Pirmos Alijantu orinės armijos. Vir
šuje parodoma vaizdas kaip jo armija leidžiasi užpakalyje 
Vokiečiu linijų pastarame užpuolime nazių tvirtu pozicijų. 

U. S. NETEKO 42,000 
tį^-^LEKTUVŲ ' 

.Peranksti pradėtas Len
kų sukilimas prieš Vokie
čius Varšavoje atnešė liūd
nas pasekmes. Bolševikai 

_ nepajiegė miesto užimti ii* 

po 63 dienų laikymosi. Ru
sai tuo tarpu neleido Ang-

VOKIETIJOS gyventojfti 
'Hiato jau visko pabaigą ir 
norėtų kad karas baigtųsi 
greičiau. Tik negali atsi
kratyti Gestapo ir nazių 
atkaklaus užsispyrimo žū
ti — nepasiduoti. Nėra 
kas toks galingas kad pa-
jiegtų prieš juos perversmą 
surengti. 

& 
'
r 

KARUI pasibaigus nu
matoma sumažės prekyba 
tarp Amerikos ir Anglijos, 
nes Anglija nepajiegs pir
kti sau reikmenų iš Ame
rikos nei pusę tiek kiek 

'pirkdavo prieš karą. To
dėl rūpinamasi Britaniją 
kaip galint palikti stipres
nę po karo. 

. lams-Amerikiečiams prista-
Bet kas stato sau namus ant vargo ir kraujo mūsų bro- {įyįj Lenkams karo reikme-
lių tas pats susilauks pražūties. Nei Vokiečiams nei1 

Rusams nelemta liuti Lietuvos ponais, nes Lietuvos jau
nimas - Lietuvos laisvės kovotojai — ir visa tauta ne
siliaus priešintis barbarams atėjunams-uzurpatoriams. 

Per Rugsėjo mėnesį Pa-
cifike sunaikinta mažiau
sia 1,220 Japonų laivų, iš 
jų 303 didesni gilių jurų 
laivai, transportai, tanke-
riai ir karo laivai. Tai re
kordinis Japonų lai^no 
naikinimo pasiekimas. 

Indijos vandenyne Bri
tų submarinai paskandino 
32 Japonų laivus. 

Palau salose, į rytus nuo 
Filipinų, U. S. kariuomenė 
įsistiprino devyniose salo
se, ir tik poroje vietų Ja
ponai tose salose dar tebe
silaiko, tai ant Pelelių sa
los kalnuose, ir Ąngaur sa
loje. 

Dvi Japonų įrengtos* or
laivių aikštės paimtos ir 
išmušta apie 10,000 ginan
čių kareivių. 

Kinijoje Japonai užėmė 
ketvirtą Amerikos orlaivių 
stotį, kuri naudota Japonų 
atakams. 

Japonai apgula ir grasi
na paėmimu Foochow, pas
kutinio Kinų uosto rytinė
je šalies dalyje. 

Paryžiuje uždrausta lei
sti Alijantų kareivius į pa
leistuvystės namus, kurių 
esama net 180. Kareiviai 
taip pat pastatyti po griež
čiausia bausme jeigu bus 
sugauti lankant tuos už
draustus namus. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS PROTESTUOJA 
Lietuvos Atstovas Pietų Amerikoje, pasiremdamas 

Washingtono kolegos oiiciale nota, taipgi slaptomis ir 
viešomis žiniomis iš Vokiečių bei Rusų okupuotos Lie
tuvos, pareiškė protestą Rugpjučio 31 d. del Vokiečių 
bei Rusų žiaurumų ir pretenzijų j Lietuvos lakve ir in
tegralumą. Not?i išsiuntinėta vyriausybėms; 

Spaudoje pasirodžius žinutė buk du Lietuvos vys-_^ 
kupai nužudyti, tikrenybei neatitinka. Taip esą pareis- prieš^o" jjfnet "pasmerkia 

nų. 
Tuo tarpu Londono Len

kų vyriausybė in exile vis 
veda derybas su Maskva, 
nors Stalinas ir jo Lenkų 
"patriotų" komitetas aiš
kiai parodo kad jie siekia 
Lenkiją pavergti. 

Taikantis Maskvai, Lon-
doniškiai Lenk ai pašalino 
Sosnkovskį iš apsigynimo 
vadovybės ir paskyrė Gen. 
Bor, tačiau ir tam bolševi
kų komitetas Lubline pasi 

Amerikos armija nuo ka
ro pradžios Gruod. 7, 1941, 
neteko jau 42,000 kariškų 
lėktuvų. Iš to skaičiaus 
27,400 lėktuvų sunaikinta 
kitokiomis negu kariavimo 
priežastimis. Daug jų su
dužta laike kareivų lavini
mo. 

Karo operacijose numuš
ta 27,000 priešų lėktuvų. 

Kada prieš 10 metų ku
ri šalis gyrėsi turinti "net 
4,000 kariškų lėktuvų" iš
rodė ji labai galinga ore 

CIevelande, Illuminating 
Electric Co. darbininkams 
įsakyta pasiruošti streikui 
kuomet karo darbo taryba 
atsisakė pakelti mokesties. 

! po 7c valandai. 
į Protesto streikui' paruo* 
! šta ir Davtono elektros 
iSS^aiaM- ••••• ; 

Detroit. — Henft'"Toit!/ 
automobilių magnatas, pa
skelbė jog kaip tik baigsis 
karo reikmenų išdirbimas, 
jo dirbtuvėje į 60 dienų bus 
pradėta gaminti automobi
liai. 

VOKIETIJĄ LAUKIA 
IŠNAIKINIMAS 

kus Lietuvos Pasiuntinybė Washingtonc. 

Prancūzijoj tęsiama tar
dymas ir nusmerkimas su
šaudymui taip vadinamų 
nusikaltėlių kurie Vokie
čių okupacijos metu palai
kė santikius su priešais. 

ŠEŠTA karo paskola pa
skelbiama prasidės Lapkri
čio 20, ne 11, kaip buvo an
ksčiau pažymėta. Baigsis 
Gruodžio 16. Nuskirta su
kelti 14 bilijonų suma. 

Raki etų Laivas Šaudo Japonų Užpuolime 
.  .  'V** M "  - ™  - "  - - V  J 
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už per greitą sukilimą Var
šavoje. 

Varšava liko sugriauta 
panašiai kaip Stalingradas 
ir miestas dar vis yra Vo
kiečių rankose. 

Amerika išdavė 175 mi
lijonus dolarių karo nu
kentėjusių šelpimui virš 20 
šalių. Iš tos sumos paski
rai daugiausia teko Brita
nijai, 40 milijonų dolarių. 

Paryžius. — Prancūzijos 
laikinos vyriausybės galva 
Gen. de Gaulle vykdo ne-
kuriuos suvalstybinimo žy
gius: rekvizavo svarbesnes 
anglies kasyklas ir Renault 
automotivu dirbtuves. Tai 
žingsnis link suvalstybini
mo didžiųjų industrijų su
lvg kairiųjų skelbiamo pro-
gramo. 

Naujas Amerikos rakietinis laivas atidaro ugnį užpuolant 
Jaoontis ir rengiantis išsodinti kareivius Morotai saloje. Lai-
yas paleidžia durnus savęs uždengimui nuo priešų. 

RERLINAS gali ateity-
ja jau nebūti Vokietijos so-

istinė, kuomet Alijantai ga
lutinai paims Vokietiją Į 
savo kontrolę. Žinovai sa
ko, Vokietijai taip pat gre
sia komunizmo pavojus, ir 

j to tiktai Stalinui reikia: 
1 jis mielai pasitarnaus Ali-
jantams kaip geras talki
ninkas kur tik eis bolševi
kų naudai. 

CIVILINIŲ bals uoto jų 
šių metu Lapkričio 7 die
nos rinkimams priskaito-
ma į 39,500,000. Prie to 
skaičiaus prisidės dar keli 
milijonai kariškių balsų. 
' 1940 metais prezidento 

rinkimuose dalyvavo 49,-
800,000 balsuotojų. 

Jeigu Vokiečiai užtęs ką
ra per žiemą, jie išstatys 
savo šalį žiauriausiam nai
kinimui kokį tik Alijantų 
aukščiausi karo vadovybė 
galės išgalvoti. Pačių Vo
kiečių grasinimas išdegin- .v.., 
ti su žeme pasitraukiant,. MEKSIKOJ, istikus po-
tik nepasiduoti nebus toksjtviniui Tehuantepec srity-
didelis sunaikinimas koki j ie spėjama bus žuvę iki 
atliks Alijantai jeigu rei-1300 žmonių. Bijoma taip-
kės Vokietiją užkariavimo j gi paplitimo epidemijos to-
budu paimti. • ! je dalyje, kur nušluota kai

mai ir miesteliai ir žmonės 
liko be maisto ir be pasto-

RACION A VIM AS TĘ-1 ges. 
SIS IKI PO kA.RO : sužeidžiamų Amerikos 

SU JAPONAIS I kareivių, 96 nuošimčiai pa-
— j gydomi, ačiu naujiems is-

Valdžia praneša jog kai-1 radiniams. Iš pagylamųjų 
nų ir algų kontroliavimas j du trečdaliai sugryžta at
bus palaikoma ir po Euro-! gal į tarnybą, o trečdalis 
pos karo baigimo, iki Japo-į lieka įvairių laipsnių inva-
nija bus nugalėta. Tas su-jlidais. 
laikys bereikalingą kainų 
iškėlimą, reikmenų bran
gimą, ir algų kėlimą, sulai
kant šalį nuo išsipūtimo ir 
pagaliau plyšimo, kaip ^ tas 
gali lengvai pasitaikyti. 

BRITAI praneša sunai
kinę 37 Vokiečių laivus Ai-
gajos juroje ir Arktikos 
ruožte, Norvegijos pakraš
čiais. 

MIRE. Spalių 4 d. New 
Yorke mirė Alfred Smith, 
70 m., buvęs New Yorko 
gubernatorius per keturis 
terminus, ir 1928 metais 
laimėjęs Demokratų nomi
nacijas į prezidentus, bet 
tada prezidentu buvo iš
rinktas Hoover. Smith iš
kilo žymia figūra iš bied-
nos šeimos. 
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PHILADELPHIA 
ĮVEIKĖ JŲ SVARBI SUEIGA 

IR KNYGA "LITUANIA 
|NTRE FUEGO CRUZADO" 

jPhiladelphijos Lietuvių Rau
donojo Kryžiaus ir Karo Per
galės Komiteto nariai — drau
gijų delegatai ir pavieniai vei-

'• kėjai, Rugsėjo 26 vakare, tu
rėjo susirinkimą Lietuvių Mu-
zikalėje salėje, apsvarstymui 
evarbaus dalyko — United War 
Chest vajaus, kadangi Lietu
vių bendras šelpimo Fondas 
tapo priimtas j United War 
Fund ir šio mėnesio War Chest 
vajaus surinkta pinigų dalis 
toks Lietuvos karo nukentėju
sią žmonių šelpimui. 

šiame susirinkime, Kuzi. St. 
Jtaila teikėsi duoti man peržiū
rėti naują knygą Ispanų kal
ba apie Lietuvą, "Lithuania 
Entre Fuego Cruzado". Tai 
puikus, didelis 500 puslapių 
gausiai iliustruotas veikalas 
apie Lietuvą, išleistas Buenos į 
Aires, Argentinoje, panašiai 
kaip šiaurės Amerikoje buvo 
šymet išleista knyga "Timeless 
Lithuania". Tos Ispaniškos 
knygos autorius yra Casimiro 
Verax. Knyga kaip iš pavir
šiaus taip ir viduje gražiai pa
daryta, su daugeliu Lietuvos 
vaizdų, ir telpa a. a. Antano 

SLA SEIMO AT
GARSIS ' 

"f"" ; 

Detroit, Mich., 
A  j i  n ? ;  1  i  

Nuo SLA šeinio jau prabė
go trys mėnesiai — tai ilgokas 
laikas. Seimas apvalė SL-4-
nuo Marksizmo šiukšlių. Li<* 
ko vienas-kitas dar, bet laikui 
bėgant ir tie paskutinieji iš
garuos. SLA liks švarus nuo 
išlaukinių taip sakant "politi
kierių". 

Pavelysite pasakyti kas S. 
L. A. seimą atstovavo Phila-
delphijoje pereitą Birželio mė
nesį: buvo S advokatai, 5 dak
tarai, 2 inžinieriai, 4 redakto
riai, 10 saliuninkų, 36 šiaip 
biznieriai, 37 moterys, o darbi
ninkų 50 atstovų — taigi dli 
prieš vieną. 

Visą seimą buvo didelė dau
guma tautiškai nusistačiusių 
delegatų, ir Marksistai nega
lėjo nieko tokio sukelti, taigi 
ir nemėgino. 

Po seimo viskas ramu. Bet 
nėra jau taip ramu centre, nes 
ten nėra pinigučių. Politikie
riai paliko Lėšų Fonde skolų 
suvirš $6,000. Tai žodžiai nau
jo SLA prezidento W. F. Lau
kaičio pasakyti SLA VII Ap
skričio suvažiavime Rugs. 24, 
Pittstone, Pa. 

PASKUTINE ptfoGA 
SIŲSTI KALĖDINES 
DOVANAS KAREI
VIAMS UŽJURYJE 

~ .Teigti norit'1<ad jūsų karei
viui ar jureiviui esančiam už-
juryje jusų Kalėdų dovanos 
butų pristatytos Kalėdų šven
čių laiku, siųskit fcayo dovanas 
d a b a r .  . . . • < * •  •  

Spalių 15 yra paskutine die
na jusų siuntiniui paštan pa
duoti. 

Gaukit specialius tvirtus pa
kus toms dovanoms siųsti, ir 
tvirtai juos suriškit bei aiš
kiai užadresuokit. 

< I 

YOUNGSTOWN 

IŠ MUSŲ PADANGĖS 
Rugsėjo 24 čia lankėsi Kum 

M. Kazėnas iš Pittsburgho, su 
juo atvyko ir G-kas. Jie tu
rėjo prakalbas Lietuvių para
pijos salėje tuoj po sumai. Ku
rie atsilankė išklausyti mišių 
tai visi susirinko j salę paklau
syti ir jų prakalbų. G-kas už
siminė trumpai apie Lietuvos 
vargus, bet vyriausias jo tik-

Taipgi paliko antrą mortge- Į sjas kųV0 išplatinti savo biz-
Smetonos ir Aleksandro Stul- Čių, vietoje pirmo, nes seimo j nį0 lioterijos knygeles vietos 

knygose nuosavybių vertė pa- Lietuvių tarpe. 
žymėta $444,737.50 (tai yra, čia jiedu vyko į Akroną 
politikierių skaitlinė), bet tik- jr paskjau sa^§ vyks į Cleve-
renybėje Penna• Valstijos De- jan(ja tuo pačiu bizniu, 
partmento knygose vertė pa-
žymėta $350,000. Didelis skir- AI>IE A- BANIO ATSILAN-
tumas, ar ne? _ K\MĄ 

Toliau, Laukaitis praneša (''a t>uv0 atsilankęs p. Ale-
kad per ketvertą metu nnsto-1kas Ban5's » Cleveland* iš-
ta net 600 nariu. Politikeriai I platinti peticijas už Lietuvą, 
paskelbė '-konversija" jau p„ Lietuvių ir kitataučių tarpe. 
Pilei. Tarvhos rinkimu. Lau-! Kada"si .iis apsilankė pas kle-

ginskio, Lietuvos buvusių pre
zidentų atvaizdai ir daug kitų. 

Tą knygą tikiu butų galima 
jsigyti per Kun. Railą, kuris 
sako net pažysta ir jos auto
rių. žinoma, Lietuviai čia ne
moka Ispaniškai skaityti, ta
čiau galėtų padovanoti tokiems 
kurie tą kalbą pažysta, dides
niam pasitarnavimui Lietuvos 
laisvės reikalams. 

Kaip "Timeless Lithuania" 
visais budais reikia skleisti 
tarp įžymių Amerikiečių taip 
šią Ispaniška kalba "knygą-.rei
kia platinti tanv tij ktfr*?r3pa-: 
sitarnaus Lietuvos interesams 
daugiausia. Kun. St. Railos 
adresas; 324 Wharton street, 
Philadelphia, Pa. 

K. ^fdikauskas. 

PITTSBURGH 

SENA NAŠLĖ NE TE £0 
$5216 

North Side dalyje našle. Ro
se Queeno, 60 m., patikėjus j 
magišką gydymą, neteka savo 
gyvenimo sutaupų $5216- Ji 
nesijausdama gerai, nus gkun-
dė savo nesveikata, štai pas 

prieš porą mėnesių užeina 
jauna, apie 30 metų amžiaus 
moteris, kuri pasisiūlo jai pa
gelbėti. Sako, padėk po lova 
įSakties metu bliudą vandens 
ir kepaluką duonos, o ant kak
lo užrišk pundelį su pinigais, 
.tai ir viskas. Tuoj pagysi. Ji 
išsiėmė iš banko $1000 ir ėmė 
tuo magišku budu gydytis, bet 
negelbėjo. Vėl atsilankė ta 
jos geradarė, ir ji pasiskundė 
jai kad tas būdas nepegellėjo. 

Geradarė sako, tai perma
nai pinigų ant kaklo parisai, 
ką nori kad gelbėtų. Tada se
noji išėmė iš banko visus sa
vo turėtus pinigus ir davė tai j 
geradarei pagelbėti užrišti jai 
a n t kaklo visus jos pinigus. 

Panešiojus kiek tą rišulį ant 
kaklo, nesulaukus pagalbos, ji 
numanė pažiūrėti į savo rišu-
li, ir rado tiktai popiergalius, 
o pinigus buvo pasiėmus ir 
pabėgus ta "geradarė", kuomet 
ji pagelbėjo rišti rišulį jai ant 
kaklo. 

kaiti s prašo SLA narių prira
šyti 2000 naujų narių, tuomet 
konversijos planas nebus rei
kalingas. 

SLA valomas nuo "politi
kierių" Įtakos. Tikimasi se
kantį SLA seimą turėti jau 
persijotą SLA nuo "ambicingų 
politikierių" Į tikrus veikėjus, 
kurie vien tik rūpinsis frater
nal i ne SLA gerove. 

Laukaitis pasakė kad. jis nė
ra surištas su jokia musų po
litikierių srove, niekuomet ir 
nebuvo. Visados buvo Lietu
vis ir dirbs tik Lietuvystės 
darbą. 

Naujas SLA prezidentas W. 
F. Laukaitis prašė VII Apskri
čio paramos SLA naujų narių 

LANKĖSI VEIKĖJAS 
VINCAS AMBROZEVIČIUB , t 

Pas musų biznierius ir vei
kėjus Juozą ir Albiną Ambrose 
viešejo Ambrose pusbrolis, žy
mus Lietuvių tautai nusipelnęs i 

savo darbais, Vincas Ambro-
zevičius, iš Newark, N. J. 

V. Ambrozęvičius buvo nu
važiavęs taipgi į Tabor Far-
mą, paviešėti pas gerai žinomą 
vasarnamių savininką ir veikė-1 
ją, Juozą Bačiuną. - < 

Daug dirbant ir darbuojan
tis Lietuvos reikalais, V. Am
brazevičiaus sveikata sumen
kėjo, tat jis buvo atvykęs po
rai savaičių j Battle Creek re-

' zortą. Išvažiuodamas, p. Am
brozęvičius jautėsi gerai. .. 

j/j. BAčIUNAS DETROITE 
Rugsėjo pabaigoje Detroite 

įvyko Viešbučių Savininkų su
važiavimas. Kadangi Juozas 
J. Bačiunas yra viešbučių sa
vininkas tai ir jis suvažiavime 
dalyvavo. Jis buvo apsistojęs 
Fort Shelby viešbutyje. Nors 
mažai laiko turėdamas pasi
stengė aplankyti savo gerą 
draugą Dr. J. J. Jonikaitį, o 
su kitais nors telefonu pasikal
bėjo. Detroitą apleido Rugsė
jo 30 d. 

GRYŽO Iš ALASKOS 
Išbuvęs virš du metu Alas-

koje, gryžo į U. S. artileristas 
Juozas Uždavinis. Juozo se
sutė A. Gužauskienė labai bro
liuko išsiilgus ir trokšta pasi
matyti. Gal greitai tos laimės 
sulauks. Juozas Uždavinis ir 
jo sesutė Gužauskienė yra gi
mę šioje šalyje, bet užaugę 
Lietuvoje. 

APLANKĖ SUNŲ 
KARIUOMENĖJE 

Veikėja Bessie Keblaitienš 
buvo išvažiavus į Great Lakes, 
ill., karo aviacijos mokyklą ap
lankyti sav^' Šimų jurininką 
Eduardą Keblaitį. Pirmą kar
tą Eduardas atsiskyręs nuo 
savųjų, buvo labai pasiilgęs sa
vo mamytės. Eduardas labai 
jaunas, vos pasiekęs karo tar
nybos amžiaus. 

*mr 

;' MTRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI "5 
(žinios apie mirusius Lietuvius Šiame skyriuje talpinama dykai) 

'* ' v-'f ' 

bona Kun. Sofranec ir jam pa
liko pluoštą peticijų del rinki
mo parašų tai Kun. Sofranec 
energingai darbuojasi parašų 
rinkime ir jam gerai sekasi. 

LVS centras yra prisiuntęs 
daugeliui šio miesto Lietuvių 
peticijų blankas ir p. Yurku-
nienė ir kiti jau rinko parašus 
ir tokiu budu p. A. Baniui rei
kėjo išanksto susirašyti su 
tais Lietuviais kad jis bus čia 
pas kleboną, tai butų susirink
ta ir sykiu pasitarta apie pe
ticijų reikalą. Gaila kad taip 
nebuvo padaryta ir tas nelabai 
gerai atsiliepia į tuos kurie jau 
buvo pradėję tą darbą. 

PAGERRĖ ONĄ KASKAS 
Rugs. 18, čia atsilankė ope-

v&juje. Apskričiui nustatyta i ros artiste Anna Kaskas su 
300 narių kvota, šis Apskri- j gan cari0 Opera Co. Vienoje 
tis ją išpildys, nėra nei kai-, jg gja statytų keturių operų, 
bos. Pereitą vajų prirašė l^l"Aida", dainavo ta musų Lie-
narių į SLA. | tuvaitė artistė. Vietos Ame-

VII Apskritis turėjo savo į rikiečiij spauda apie ją gražiai . . 
30-tą metinį suvažiavimą. Bu-1 atsiIjep§. Lietuviu Moterų Siu- _ .^Ufi!?e-10

1 . ° . . , v 

, . „ • „v.n.,;ri0n 1 . , . • * ^ i - .. Lietuviu skyriaus susirinkimas 

IŠVYKO f LAIDOTUVES 
Veikėja, L. R. K. Moterų Są

jungos Michigan valstijos di
rektorė, Julė • Medonienė, išvy
ko Philadelphijon į savo tetos 
Petronėlės Adomaitienės laido
tuves. Adomaitienė buvo naš
lė; paliko dvi dukteris, Bronę 
ir Eleną. Bronė ištekėjus ir 
jos vyras Marks yra karo tar
nyboje dabar sužeistas. Jie tu
ri mažą kūdikį. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VIENETO NAUJI DARBAI 

vo pagerbtas pirmas preziden-; klubas jai suteikė gyvų 
tas M. Padolskis, senelis, jam; gėlių^ bukietą, kaip pagarbą 
įteikta dovana $10. Dalyvavo, nUo vietinių Lietuvių, 
ir pirmas vice prez. V. Kama- Anna Kaskas yra maloni pa-
rauskas. _ sikalbėjime ir gražiai vartoja 

Apskrities valdyba liko iš-; Lietuvių kalbą, ji sako myli 
rinkta ta frati, tik naujas vice; gavo tautos kalbą ir drauge 
pirmininkas, A. Ami rozaitis. j Lietuvą, kur ji yra buvus ap-
Sekantis suvažiavimas nusta- > siiankyti ir dainuoti. Rep. 
tyta laikyti Wilkes-Barre, Pa. 

šiame suvažiavime nuotaika 
buvo labai jauki. Delegatas. 

-NETIKĖJO. BANKAMS 
W A Y N E SB!" "4 G, Pa. — Tū

las Thomas P-^'nn, angliaka
sys, neturėjo pasitikėjimo ban
gams, taigi laikė savo uždirb
tus pinigus prie savęs -vige
lyje segiodamasis. Rug;. 2" 
j i s  nuė jęs  į  kasyk lą  d i rbt i ,  pa
sikeisdamas rubus pasikabino 
lįįarškinius, kurių kišeniuje bų-
vd jo $509' pinigų, ir ;3ugryžęš 
savo pinigiį nerado. 

J. A. Urbonaa 
Dirvos a genias Day t oil# 

M(»2 Lamar St. Dayton. *) 

Miltono salėje, čia buvo nu
tarta rengti vakarą Spalių 28, 
fioje pačioje salėje, Raudono
jo Kryžiaus naudai. Vakaras 
bus su šokiais ir užkandžiais. 
Rengimo komisiją sudaro na
rės: pirmininkė V. Motuzienė, 
ižd. M. Petrikienė, B. Keblai-
tienė, J. Juodvalkienč ir vice 
pirm. O. Wilkiene. 

Russell Hoak, Elkhart, hid., 
1 ankierius, atsiekė savo gyve
nimo troškimo tapti geležinke
lio darbininku. Jis dirba dalį 
laiko ant N. Y. C. lokomotivo. 

KELIONĖ l ŽIEMIUS 
Vaistininko ir veikėjo žmo

na, Malvina Smailienė, su ke
liomis draugėmis, buvo savo 
automobiliu išvykus į šiaurinę 
dalį Michigan valstijos, kur 
yra gausi Lietuvių ūkininkų 
kolonija. 

KARIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
PASEKMINGAS 

Rugsėjo 24, Karių RėmSjų 
išvažiavimas buvo. sėkmingas. 
Diena buvo graži, daug žmo
nių ; dikčiai išparduota laimė
jimo tikietų. Tikiu liko ne
maža suma pelno. Išvažiavime 
kalbas sakė Teisėjas Juozas P. 
Uvick, Dr. Peters, karys C. 
Adams ir kiti, padarydami ma
žus pranešimus. Kalbų ir per
statymų vedėju buvo Matas -J. 
.Šimonis. Jis gi pareiškė jog 
biznierius Kastantas Jazbutis 
pažadėjęs kariams $1,000 au
ką. Jei tiesa tai matyti karių 
rėmėjams sekasi iš visų pusių. 

D R A F l ž I Ų  R I N K I M O  
KOMISIJA 

Užbaigus Raudonojo Kry
žiaus reikalus, pirmininkės pa
šildymu buvo išrinkta Lietuvos 
žmonjms Drabužių linkimo ko
misija. Jau kelios moterys tu
ri pundus drabužių, tik juos 
reikia sudėti į paskirtą vietą. 
Dabar yra nutarta nešti dra
bužius pas komisijos nares ar 
jas pašaukti ir jos pačios pa
siims. Komisijos antrašai ir 
telefonai: 
B. Keblaitienė,. 3820 Euclid av. 

Tel. T Y 7-3878 
J. Juoclvalkienė, 4468 52nd st. 
V. Motuzienė, 14676 Santa Ro

sa Dr., tel. UN 3-8529, 
O. Wilkiene, 16569 ti'racey av., 

tel. VE. 6-6414, 
M. Sims, 2207 Oakman Blvd. 

tel. HO. 6702, 
M. Smailienė, 12GC0 Jos Cam-

pa u, tel. TW. 1-9692. 
Vietą drabužiams duos ir 

j pagelbės rinkime M. šaltienė, 
2258 24th St. 

Patariu šį rašinį su antrašais 
išsikirpti ir turėti, kai kas no-

; rės priduoti drabužių tai ir 
j paduokite antrašus. Kuriam 
1 kur Lus arčiau ar patogiau ten 
tas nuneš ar pašauks. Rep. 

GALECKIS Vincas, 51 metų, 
mirė Rugsėjo 13, Chicagoj. 
(Vilkaviškio ap., Laukeliškių 
p., Pad varių k.) Amerikoje 
išgyveno 32 metus. 

STABINGIS Bronius, 51 metų,: 

mirė Liepos 6, Buenos Ai
res, Argentinoj. (Leipalin
gio p., Smailiškių k.) 

ANDRIUNAVIČIUS S t a s y s 
(jaunuolis) mirė Geg. 29, 
Berisso, Argentinoj. (Pane
vėžio aps., Ramygalos par., 
Triškavos k.) 

PILI A CK AS Mykolas, pusam
žis, mirė Rugs. 11, Chicagoj. 
(Panev. ap., Ramygalos p. 
Jutainių k.) Amerikoje iš
gyveno 38 metus. 

RAMANAUSKAITĖ Ona, 18 
metų, mirė Rugsėjo 12, St. j 
Charles, 111. Gimus Chica
go j e. 

BITAUTAS Ignas, mirė Rug-
pjučio 22, Spring Vallęy, 111. 
•(Kauno apsk.) 

ŠALGAUSKAS • Judz&š, mirė 
Rugpjučio 25, Spring Val
ley, 111. 

SMARDAKIENĖ Ona, 5& m„ 
mirė Rugsėjo 6, Spring Val
ley, 111. • 

PAULIKAS Tadas, 70 metų, 
mirė Rugsėjo 13, Philadel
phia, Pa. 

MATULIONIS Juozas, 48 me
tų, mirė Rugsėjo 5, Ply
mouth, Pa. . i 

VISOCKIS Juozas, mirė Rug
sėjo 6, Nanticoke, Jpa. . . 

MASILIŪNAS Juozas, mirė 
Rugpjučio 21, Braddock, Pa. 

MARCIN Antanas, 40 m., mi
rė Rugsėjo 13, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

PETRAITIS Jonas, mirė Rug
sėjo 13, Norwood, Mass. 

VAIŠNIENĖ Uršulė, 78 metų, 
mirė Rugsėjo 9, Baltimore, 
Md. 

BEKERlS Juozas, 64 metų, 
mirė Rugsėjo 2. Minersvil-
1e, Pa. 

MAČUKAS Stasys, pusamžis, 
mirė Rugsėjo 10, Chicagoje. 
(Kauno aps., Triškių par.) 
Amerikoje išgyveno 42 me
tus. 

GUDAS Povilas, pusamžis, mi
rė Rugsėjo 14, Chicagoje. 
(Telšių ap„ Medingienių p., 
Ketrakalnio k.) Amerikoje 

i išgyveno 34 metus. 
MIKOLAITYTĖ Jadviga, 35 

metų, mirė Rugsėjo. 8, Ams
terdam, N. Y., kur buvo ir 
gimus. 

ŠVERMICKAS Juozas, pusam
žis, mirė Rugs. 14, Chica
goj. ̂  (( Mar i j amp. ap., Dauk
šių par., Varnapių k.) Ame
rikoj išgyveno 38 metus. 

MACEIKIS Juozas, 56 metų, 
mirė Rugsėjo S, Pittsburgh, 
Pa. 

JANKAUSKIENĖ B a r b o ra , 
pusamžė, mirė' Rugsėjo 18, 
East Chicago, Ind. (Taura
gės ap., švėkšnos p., Bilvi-
čių k.) Amerikoje išgyveno 
30 metu. 

TR AI N A US KAITĖ Ruth, 'ir& 
rė Rugs. 18, Chicagoje. 

ZERUNSKIENĖ Rozalija (No
reikaitė), pusamžė, mirė 17 
Rugsėjo, Chicagoj. (Telšių 
ap., Nerindaičių p., Sukinių 
k.) Amerikoje išgyveno 36 
metus. , 4 

SAMOšKIENfi Elena TAhtu-
kauskaitė), seno amž., mirė 
Rugsėjo 16, Chicagoj. ^Jur
barko miesto.) 

SIMONAVIčIUS Domi nikas, 
64 metų, mirė Rugp. 9, So. 
Boston, Mass. (Raudėnų p., 
Vasbučio k.) Amerikoje iš
gyveno 37 metus. 

ČEPLEVIČIUTĖ Agnė, 41 »l., 
mirė Rugsėjo 5, Grand Ha-
pids, Mich. 

REIKAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Rugs. 16, Chicagoj. 
(Telšių ap., Luokės p., Kai
lių k.) Amerikoje išgyveno 
43 metus. 

r N 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

. . Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

. i 

PAJIEŠKAU giminių ii' 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 Mozerių ir 
Gudaičių šeimos, ir pažystami. 

FRANCES MATLUS 
6012 Ladena Ct. Cleveland 3, O. 

Ų/sirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

m 

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

Lietuviu Naujienos 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

Statement of the Ownership, Management, Circufotiqfl, 
etc., Required by the Act of Congress 
of August 24, 1912, and March 3, 193$ 

Of DIRVA, published weekly at Cleveland, Oteia, Oct^wr 2, 1944 

K A S  p l a t i n a  D i y v J j  
platina apšvietę. 

t?s 

WATERSURY, CT, 

SEIMYNISK A V AK A RIEN Ė 
IR PRAKALBOS 

A. L. Taryta rengei šeimy
nišką. vakarienę ir prakalbas 
sekmadieni. Spaliu 8, 48 Green 
Street salėje. Tjj pat dieną 
atsibus A. L. T. mėnesinis su
sirinkimas toje saiėje, prasi
dės nuo 4 vai. po pietų; vaka
rienė ir ori'kalbos nuo 6 vai. 
Kalbės K.' Pakštas. Dr. Petras 
Vileišis, Antanas Orantas, po
ni M. J. Colney, Joseph Ber
notą. Kurie išgalite prašomi 
dalyvauti šiame Darensrime. 

Dr. M. J. Colney. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas, 

' Congress Aveniu ; 
Water bury, Conns 

Amerikiečių Tankai jau Vokietijoje 
' * » ' s v ij** 

Amerikos pėstininkai su savo tanku įžygiuoja į mieste
lį jau Vokiečių žemėjė. Pradžioje tokių jsiveržimtį kur Ame
rikiečiai prasiiaužė per Vokiečių linijas, sutiko ir iš civilinių 
gyventojų tam tikrą pdsiprešinimą. 

PERDAUG PRIDIRBO 
Detroitas buvo žinomas kaip 

streikų miestas. Bestreikuoda-
mi darbininkai taip pagreitino 
produkciją kad jau nekuriucs 
darbininkus turės paleisti iš 
darbų. 

Spalių 1 laikytame CIO uni
jos susirinkime viršininkai pa
darė nariams pranešimu kad 
kompanijos nekuriu darbu da
liu darbininkus turės paleisti 
iš darbo. 

MIRĖ ŠIRDIES LIGA 
Mrs. Sophie Bare, 81 metų, 

nuo 2277 Poland street, Ham-
trarr.ck, Mich., Spalių 1 d. li
goninėje pagimdė dukterį. Ji 
ėmė rūpintis kodėl jos vyras, 
Frank, 32 m., neatlanko ją. 
Ligoninės prižiūrėtojos nega-

; Įėjo jai pasakyti priežasties — 
kad jos vyras, buvęs nuėjęs 
pažiūrėti futbolo lošio Key-
worth stadiume, Hamtramcke, 
tuo pačiu laiku beeidamas par
virto, ir kada, daktaras atėjo 
apžiurėji jis jau buvo miręs. 

V. M. 

itate of Ohio 
bounty of Cuyahaga ss 

Before me, a Notary Public in and for the State and county aforesaid, 
personally appeared K. S. KARPIUS, who, having been duly sworn 
•.ccordino to law, denoses and says that he is the BUSINESS MANAGER 
ff'the i)iitVA and that the following' is, to the best of his knowle.ljre 
ind belief, a true statement of the ownership, management (and if daly 
>iiper, the circulation); (!tc., pf the aforesaid publication fcr the date shown 
,n the above caption, required by the Act of August 24, 1912, as amended 
by the Act of Mareh 3,* 1983, embodied in section 537, Postal Laws ami 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit: •? . 

1. That the t\amrs ^r"! n d r^sscs of the publisher, editor, managing 
,;#tor, and business manager are: 

THE 01110 LITHUANIAN PUKLISHILNG CO., INC. 
Editor: K. S. Karpiurs, 844 Par .wood. Drive, Cleveland, Ohio 

. Managing Editor: K. S. Karpius, 
Business Manager:' K. S. Karpius 
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Vegai meilč Lietuvos 
Dega musų širdyse! L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevilksim! 

Lietuvių T auta Didvyriškai Kovoja 
Žinios apie Trijų Lietuvos Vyskupų Nužudymą ir Jų Reikšmė. Informacijų Centras Interpretuo

ja Paskutines Žinias ii Lietuvos. Tos Interpretacijos Dirbtinumas. Lietuvių Tauta Pasiryžus 
Nugalėti ąr Mirti* 

Grąžinkit 

Spaudoje buvo pasirodę ži
nių kad bolševikai savo siautę 
jimo įkarštyje Lietuvoje gre
ta tūkstančių kitų Lietuvių 
nužudė ir Arkivyskupą Skvi
recką, vyskupus Brizgj ir Ma
tulionį. Ar tai yra tiesa sun
ku pasakyti: iš Lietuvos atei
nančių žinių neįmanoma patik
rinti. Betgi turėdami galvoje 
bolševikų sužvėrėjimą ir są
jungininkų abejingumą bolše
vikų žudomų tautų atžvilgiu, 
turime rimto pagrindo tikėti 
kad bolševikai bus tikrai nu
žudę šiuos tris aukštus Kata
likų Bažnyčios pareigonis. 

Pirmosios savo okupacijos 
metu bolševikai dar nebuvo su
spėję pradėti atviro dvasiškių 

-persekiojimo, ir tik pasitrauk
dami iš Lietuvos jie nužudė 
kelioliką kunigų. Aną sykį jie 
pirmų pirmiausia ėmė suimi
nėti ir žudyti buvusios vyriau
sybės narius ir žymesnius Lie
tuvius veikėjus, pirmoje eilėje 
tautininkus, apšaukdami juos 
fašistais ir liaudies priešais. 

Su kartėliu širdyje tenka 
pastebėti kad tą bolševikišką 
kaltinimą tautininkams mielai 
naudoja ir čionykščiai tarybi-
ninkai su p. Grigaičiu prieša
kyje. Tai parodo kad parti
niai politikieriai labai dažnai 
gal net nejučiomis virsta prieš
valstybinių gaivalų pagelbinin-
kais. Kiek tai liečia socialis
tus tai jie pagal bendrą taisy
klę praskina kelią bolševikams. 
Jie sukuria kokią neva socia-
listišką organizaciją, o po ku
rio laiko žiūrėk jos vadovybę 
ir perima bolševikai. Tuomet 
socialistų vadai protesto ženk-
lan arba iš tos organizacijos 
išstoja, ar, atskilę, sudaro ko
kią kitą organizaciją, ar kaip 
kitaip reaguoja. Bet kas iš 
to? Vistiek didesnis ar ma
žesnis žmonių būrys, socialis
tų pastangomis suorganizuo
tas, pereina bolševikų žinion. 
O socialistų vadų "protestai" 
jų padarytos žalos akivaizdoje 
tėra jų bejiegiškumo įrodymas. 

Tipišku šios rūšies pavyz
džiu gali buti American Labor 
Party: jos organizatoriai bu
vo socialistai, bet jos vadovy
bė ilgainiui perėjo į bolševikų 
rankas. Gana analogingas da
lykas vyksta su CIO, kurios 
vadovybė praktiškai jau kuone 
perėjo j Political Action Com
mittee rankas, kuris, savu 
ruožu, yra bolševikų įrankis. 
Tai tarp kitko . Dabar gryžki-
me prie bolševikų siautėjimo 
Lietuvoje. 

Kaip jau minėta, pirmosios 
savo okupacijos metu jie ven
gė masinio dvasiškių persekio
jimo. Šitai pirmų pirmiausia 
jie darė dėlto kad jie nenorė
jo sukiršinti plačiųjų tautos 
sluoksnių kurie, kaip istorija 
rodo, visuomet s u k i r šinami 
kuomet viešai imama persekio
ti religija. Tuo pačiu jie tikė
josi bent išdalies užmigdyti 
tuos pačius plačiuosius slUok-
snius: "Fašistus, liaudies prie
šus mes persekiojame ir žudo
me, bet kunigų ir bažnyčių 
neliečiame". Bet, labiausia, jie 
nenorėjo kad žinios apie baž
nyčios ir dvasiškių persekioji
mą pasklistų po užsienį, kurio 
akyse bolševikai vis dar tebe-
sistengia vaidinti tolerantingus 
bažnyčios atžvilgiu. Komunis
tų propaganda Amerikoje ik
šiol dar tebebubnija kad Bol-
ševikijoje yra pilna tikybos 
laisve. Ta proga komunistai 
pakartotinai pabrėžė kad sta
čiatikių metropolitas meldęsis 
ar kitaip kaip pagarbą reiškęs 
"gerajam tėveliui Stalinui". 
Mat, m vėl išnau 

jo pagarsėtų bažnyčių niekini
mu ir tikinčiųjų ir dvasiškių 
žudymu tai šituo jie pateiktų 
dar vieną savo barbariškumo 
įrodymą ir daugelį abejingai 
ar del neišmanymo net jiems 
palankiai nusiteikusių žmonių, 
ypač Amerikoje, nustatytų 
prieš save. štai kodėl jie dar 
tuo tarpu dangstosi religinės 
tolerancijos skraiste. 

Tikrovėje jie betgi yra ar
šiausi religijos priešai, ir, lai
kui atėjus, imasi bažnyčių nai
kinimo ir tikinčiųjų persekio
jimo. Tą jie savu laiku pada
rė Rusijoje, tą jie padarys vi-
sosė šalyse kurias tik jiems 
pasiseks užimti ir kuriose jie 
įstengs išsilaikyti. 

Lietuvoje bolševikų ir Vo
kiečių okupacijų pasekmėje žy
mesnių politinio gyvenimo va
dų kaip ir nebeliko: vieni jų 
buvo negailestingai nužudyti, 
kiti ištremti ir pasmerkti lėtai 
mirčiai. .Tuo budu vienintelis 
šviesus ir gerai organizuotas 
atspirties taškas Lietuvoje bė
ra Katalikų Bažnyčia, ir, ją 
sunaikinus, nebeliks kam są
moningai ir plačiu mastu bol
ševikams besipriešinti. 

štai kodėl žinias apie trijų 
šviesiausių Lietuvos vyskupų 
nužudymą galima laikyti įtiki
momis. 

Arkivyskupas Skvireckas bu
vo žinomas kaip didelis moks
lininkas ir asketas. Lietuva 
tikėjosi jo asmenyje susilauk
ti pirmutinio Lietuvio kardi
nolo. Jei žinia apie jo nužu
dymą yra tikra, Arkivyskupas 
Skvireckas virto pirmutiniu 
Lietuviu arkivyskupu-kankiniu. 

Vysk. Matulionis, jau pir
mojo pasaulinio karo pasek
mėje buvo pakliuvęs į bolševi
kų kalėjimą ir ilgai jame išsė
dėjo. Jis taip pat buvo žino
mas kaip didelis asketas ir 
ypatingai aukštos doros kuni
gas. 1 

Vysk. Brizgys, Arkivyskupo 
Skvirecko padėjėjas, buvo jau 
nepriklausomos Lietuvos auk
lėtinis. Tai buvo didelio mok
slo vyras, didelis patriotas Lie
tuvis ir energingas bažnyčios 
administratorius. Jau pirmos 
bolševikų okupacijos metu jis 
pasižymėjo kaip nenulenkia
mas bažnyčios, o sykiu ir Lie
tuviškumo, gynėjas. Tat ne
būtų nieko nepaprasto jei bol
ševikai tikrai jį butų nužudę. 

Bet jei bolševikai jau nesi
varžo žudyti net vyskupų, ne
sunkiai galime įsivaizduoti ką 

-

Brazilai Italijoje 

Brig. Gen. da Costa, Brazi
lijos karo vadas Italijoje (klu
po), su savo štabo padėjėjais 
Italijoje. Jie gerai pasižymi 
karo veiksmuose prieš nazius. 

jie daro su eiliniais žmonėmis. 
Per Švediją mus pasiekian

čios žinios pakartotinai paro
do kad enkavedistai masiniai 
ir negirdėtu įtužimu žudo ir 
deportuoja Lietuvos žmones. 
Tarpe vietovių kuriose tokios 
masinės žudynės buvo sureng
tos minima Vilniaus, Utenos, 
Alytaus ir Ukmergės miestai 
(be kitų, jau anksčiau minė
tų). 

Toks bolševikų sužvėrėjimas 
iššaukia Lietuviuose stiprią 
pasipriešinimo reakciją. 

Vietoje Vyriausio Lietuvos 
Išlaisvinimo Komiteto susiku-
rė Lietuvos Apsaugos Komite
tas ir jo vadovaujami Lietu
viai patriotai keliose vietose 
jau sėkmingai pasipriešino en
kavedistams. Eiti į miškus 
slapstytis ir kovoti prieš rau
donuosius budelius ir yra šią
dien vienintelė išeitis. Geriau 
buti nušautam besiginant ar 
žuti nuo bado ir šalčio miške 
negu pasiduoti enkavedistų ma
lonei. Juk pastaru atveju vis-
vien nuo mirties nepabėgsi ir 
dar turėsi kęsti bestijališkus 
kankinimus ir pasityčiojimus. 
Tat tebūnie pasveikinti Lietu
viai partizanai! Prieš juos 
mes lenkiame galvas, o jų var
dą dar ilgus metus pagarbiai 
minės dėkinga tėvynė. 

Bet jei tiesa kad Lietuviai 
partizanai didvyriškai kovoja 
ir prieš Vokiečius ir prieš bol
ševikus tai lygiai tiesa ir tai 
kad musų Informacijų Centras 
iki šiol dar nesugeba atsikra
tyti savo pataikaujančios dva
sios. Paduodamas paskutines 
žinias iš Lietuvos, Informacijų 
Centras pabrėžia kad Lietuvos 
patriotai ginasi išimtinai nuo 
enkavedistų. Bolševikų kariuo
menės operacijų prieš Vokie
čius, jie, girdi, sąmoningai ne
trukdą. Tai, pasak Informaci
jų Centro, parodą kad bendro
je padėtyje Lietuviai gerai 
orientuojasi. „ 

Nesunku numanyti ko Šito
kia "informacija" siekia musų 
Informacijų Centras. Pabrėž
damas gerą Lietuvių orientaci
ją, kad jie nekliudą bolševikų 
kariuomenei mušti Vokiečių, 
jis, be abejo, nori išvesti kad 
Lietuviai raudonosios armijos 
atžvilgiu, kuri yra Anglijos ir 
Amerikos kariuomenių talki-
nikė, yra lojalus: tuo jie bent 
pasyviai prisidedą prie bendro
sios victory. Atseit, sąjungi
ninkai turėtų šitai įvertinti ir 
Lietuvių už jų "gerą orientaci
ją" neužmiršti. Ar tai realu! 
Nekalbant jau apie naivumą 
tikėtis už "gerą orientaciją" 
pirkti sąjungininkų malonę, 
kuomet Lenkai ir Jugoslavai, 
net paaukoję savo ištisas šalis, 
labai mažai tos malonės tesu
laukė, "geros orientacijos" at
radimas yra grynas Informa
cijų Centro išmislas. 

Juk tas pats Informacijų 
Centras nepersenai yra skel
bęs kad raudonosios armijos 
įkandin slenka enkavedistai, 
kurie tuojau ir pradeda vyk
dyti terorą. Atseit, kur inei-
na raudonoji armija ten ineina 
ir enkavedistai. Tat kokia jau 
čia "gera orientacija" nekliu
dyti raudonajai armijai žengti 
priekin? 

Toliau, jei raudonoji armija 
iki pat karo galo nebūtų įžen
gus į Lietuvą, Vokiečius su
triuškinę į Lietuvą butų atžy
giavę sąjungininkai, o tai vi
sai Lietuvių tautai butų buvus 
tikra palaima. Tat ir vėl, ka-
me^gi gludi ta 'gera orientaci
ja" nekliudyti bolševikams į 
Lietuvą grūstis? 

Priežastis kad Lietuviai ne

sipriešina raudonajai armijai 
tikrovėje gludi ne jų 'geroje 
orientacijoje", o negalėjime. 
Juk aišku yra kad po visą kra
štą išdraikyti neskaitlingi par-
tieanų būriai negali pasiprie
šinti milijoninei lėktuvais, tan
kais ir kitais moderniniais gin
klais aprūpintai bolševikų ka
riuomenei. Kodėl tų paprastų 
faktų nesugeba įžvelgti musų 
Informacijų Centras ir vietoje 
to stengiasi iš požemių iškas
ti kaž kokias "geras orientaci
jas", niekam neaišku. 

Tiek del savotiškos žinių iš 
Lietuvos interpretacijos. 

Pačios gi žinios, nors ir bai
sios, parodo kad Lietuvių tau
ta, nors ir plukdoma krauju j e, 
yra pasiryžus ne tik gyventi 
bet ir drąsiai už šį pasiryžimą 
mokėti aukščiausią kainą. Lai
svėje išaugus Jaunoji Lietuva 
supranta kad "Dulce et deco
rum est pro patria mori" ir 
kad "Mors et fugacem perse-

kquitur virum". 
Julius Smetona. 

KOLONIJŲ VEIKĖJAI! RUOŠKIT SAVO ATSTOVES VAŽIUOTI § 
WASHINGTONĄ! SKUBĖKIT GRAŽINTI J LVS CENTRA PASI

RAŠYTAS PETICIJAS* DABAR LAIKAS RŪPINTIS UETUVA! 

MASKVOS DARBAS 
PLATINAMAS IŠ 
WASHINGTONO 

Iš Office of War Informa 
tion, Washingtone, siuntinėja
mas taip vadinamas "Baltic 
News Bulletin", kurio Rugsėjo 
28 numeryje tarp kitų patie
kiama pranešimas, apie "Ben
drą Sovietų Lietuvos susitari
mą su Lenkais pasikeisti gy
ventojais". Iš to Buletenio iš
rodo kad jis tarnauja grynai 
Maskvai ir jau priėmęs už fak
tą jog Lietuva jau yra Sovie
tų Socialistinė Respublika, ir 
ji savo santikius su Lenkais 
"tvarko" su Lenkų Tautinių 
Laisvinimo komitetu veikian
čiu Liubline. Ten, Liubline, 
Rugsėjo 22, pasirašyta ta "su
tartis" tarp sovietų Lietuvos ir 
Lenkų komiteto. Ir keista kad 
ta žinia jau spėta taip greitai 
patekti į Washingtoną, ten iš
spausdinta biuletenis ir jis iš
siųstas tuojau Lietuvių, Lat
vių, Estų ir kitiems laikraš
čiams. 

Kadangi tos žinios tikslas 
yra klaidinti Amerikos visuo
menę, ir kadangi Office of 
War Information, oficialė val
diška įstaiga Washingtone, tą 
praneša kaip kad Lietuva jau 
visiškai butų baigta paversti į 
Sovietinę Respubliką, dar ka
rui nepasibaigus, kuomet tau
tų likimas neišspręstas, sienų 
klausimas visai nesvarstytas, 
tas Office of War Information 
dirba Maskvos darbą, o ne tą 
kas. liečia Amerikos karo in
teresus. 

Tos "sutartys" kokios daro
mos tarp Lenkų bolševikų ir 
Lietuvos "sovietų" yra grynas 
Maskvos padaras ir sulyg Sta
lino nurodymų. Kas blogiau 
tai kad paskleidę tokia ži
nias apie šalių tarpsavį "susi
tarimą" pasikeisti gyventojais, 
bolševikai ims gabenti Lietu
vos visus žmones į laukinės 
Rusijos gilumą, ir niekam ne-
išrodys kad tai daroma bolše
vikų didžiausiu barbarišku iš
skaičiavimu Lietuvių tautą iš
naikinti. , 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centras pasiuntė Office of War 
Information del šitokių žinių 
skleidimo protesto laišką. 

IS Detroito praneša: 
LVS 6-to skyriaus susirinki

me Rugs. 17, išrinktos petici
jas į Washingtoną vežti centro 
komisijos narė Stephania Dou-
van-čiurlionytė, Ona Wilkiene, 
ir Kareivių Motinių Draugija 
nuo savęs išrinko P. Medonie-
nę. Iš Detroito bus trys arba 
daugiau. 

Dabar lieka pasirūpinti su
kelti joms kelionės lėšos. Dr. 
J. Jonikaitis yra paskyręs tam 
tikslui $200. Dr. S. Biežis, 
Chicagietis, paskyrė $100. Gal 
dar atsiras geros širdies žmo
nių kurie paaukos liuosnoriai. 

Iš Clevelando jau pasiren-
guvios važiuoti keturios mo
tinos, turinčios po 3 ir 4 sū
nūs karinėje tarnyboje. 

Clevelando 1-mas LVS sky
rius turi ir fondą savo miesto 
delegačių kelionei paremti. 

Iš Bostono ir iš Naujos An
glijos pranešama apie rinkimą 
motinų važiuoti pas Preziden
tą Rooseveltą. 

Kitos kolonijos klausia in
formacijų apie hotelius Wa
shingtone, ir tt. 

Reikia pažymėti kad hotelių 
nereikės toms motinoms kurios 
norės tą pačią dieną gryžti iš 
Washingtono. Kurios norės pa
matyti Washingtona ir ilgiau 
ten pabūti tai jų pačių reika
las su nakvyne, nes tikrai ten 
sunku viešbučiuose kambarius 
gauti. 

Kareivių Motinų Peticijų de
legacija bus sutvarkyta taip 
kad susirinks Washingtone ry
to metą, atliks peticijų įteiki
mo rautą į valandą laiko, ir 
tą patį vakarą galės traukiniu 
išvažiuoti. Kurios atvažiuos iš 
artimų miestų galės gryžti tą 
patį popietį. 

Kareivių Motinų arba žmo
nų važiavimą geriausia gali 
sutvarkyti kiekvienos koloni
jos tam prijaučianti veikėjai: 
jie prašomi kareivių motinas 
ir žmonas rikiuoti tai ekskur
sijai, dėlto kad pačios Lietu
vės motinos, daugiausia senes
nės, nedrysta ir nesupranta to 
reikalo. Prikalbinkit jas va
žiuoti, pranešant kad galės tą 
pačią dieną ar vakarą iš Wa
shingtono gryžti. Ten jų va
dovavimu pasirūpins Karefvių 
Motinų Komisija. 

Skyriai, ar kuopos ar klubai 
ar draugijos kurios turi parin
kę motinas važiuoti į Washin-
gtoną tuoj praneškit apie tai 
LVS centrui, 6820 Superior 
Ave., Cleveland 3, Ohio, ir Ko
misijos Pirmininkei: 

Mrs. Ona Biežis, . 
8241 West 66 Place 

Chicago, 111. 

Turėkit pasižadėjusių vykti 
vardus ir adresus, žiūrėkit kad 
jos dėvėtų ant krutinės tiek 
žvaigždučių kiek turi tarnybo
je sunų ir dukterų. 

Vietinio komiteto grupei bus 
pranešta visos informacijds 
kur ir kada važiuoti ir kur 
Washingtone susirinkti. 

Kiekviena Lietuvė kareivių 
motina privalo laikyti sau už 
garbę kad ji dalyvaus tokioje 
istorinėje kelionėje. Seniaus 
tokius žygius atlikdavo vyrai, 
dabar moterims pasitaiko pro
ga, ir jos kviečiamos važiuoti, 
daugiau — geriau! 

Lietuvių Kareivių Motinų 
Komisija 

Ona Biežienė, 
Chicago, Iii. 

Stefanija Douvan-
Čiurlionytė, 

Detroit, Mich. 
Hypatija Yčienė-žiurienė, 

Cieveland-Lakewood, O. 

BAIGKIME 
PETICIJAS 

KARAS TIKRAI NUSI
TĘS Į 1945 METUS 

U. S. Kariai Vokietijoj 

/ 

Po savo pastaros konferen
cijos su Rooseveltu, Churchill 
sugryžęs į Londoną darė pra
nešimą parliamentui apie karo 
eigą, persergėdamas kad tie 
kurie tikėjo jog karas baigsis 
šį Spalių ar Lapkričio mėnesį 
gali labai apsirikti, nes karas 
Europoje gali užsitęsti gerai į 
1945 metus. 

Vokiečiai pasitraukę į Sieg
fried Liniją, daugiau nebėga 
bet pasiryžo stovėti ir "kariau
ti. Jiems buvo gera proga ir 
pasiruošti bei persiorganizuoti 
tuo laiku kai Alijantų jiegos 
sekdamos paskui Vokiečius tu
rėjo palaukti iki bus prigaben-
ta naujų karui reikmenų. 

Siegfriedo Linija su laiku 
bus perlaužta, bet gali imti il
gai, kaip ilgai truko išsiveržti 
iš Normandijos, kur Alijantai 
pirmiausia prieš Vokiečius iš
lipo. 

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

Jau daroma sutartys Petici
jų nuvežimui į Washingtoną ir 
įteikimui jų Prezidentui Root** 
veltui. 

Tai lengviausias, tai pigiau
sias ir kartu garbingiausias 
būdas j ieškoti užtarimo tai ša
liai ir jos žmonėms iš kurios 
mes esame kilę. 

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

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

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask at any of our $6 Offices • 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

'• Y/ < * - r* 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
š»^we LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 
$ Kitoms Angliškoms knygoms 

$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai7 

$ L. V. S. nario mokestį 
$ Knygai 'Timeless Lithuania" 

Vis© f 

Vardas ir Pavardė 

Adresas...... 

Miestas Valst 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi-
ai crfr>lrimA 117. lfliava T .iPtnVfl,. 

* Amerikos didelių lauko ka 
nuolių batareja jau inėjus. Vo . 
kiečių žemėn, prie Biltheim Į 
kaimo. Taigi .Vokiečiai nesu- : 
laikė Alijantų įsiveržimo j jų 
"šventą žemę". Bet tai tik 
pradžia* 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir JtpUdy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmaaiiiBaL 
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'ZffT"-' D I Ė V A Pirkit U. S. War Bonds 

Banga prieš Komunizmą Patepimas Hitlerio t [GRAIKŲ RUBŲ RINKIMAS SEKTINAS 
PAVYZDIS IR LIETUVIAMS • 

Graikų Karo Nukentėjusių Šalpa Vedama Plačiu 
Ma&tu. Lietuva taip pat Baisiai Nukentėjui 

Amerikoje pradėjo kilti di
desnė ir didesnė banga fcrieš 
komunizmą, kai komunistai, ti
kėdami buk visi kiti yra dur
ni, tik jie vieni išmintingi, su-
likvidavę savo partiją sulindo 
į Demokratų partiją išrinkti 
Rooseveltą Prezidentu, o Hill-
maną — prezidento valdytoju. 

Keistas dalykas kad kitatau
čių laikraščiai Amerikoje, šia
me vajuje už Prezidentą Roo
seveltą, pradėjo gauti iš CIO 
Politinės Akcijos Komiteto ne 
Roosevelto paveikslus talpinti 
spaudoję, bet Sidney Hillmano! 
Maskvai, Matyt, svarbu yra šia 
proga išpopuliarizuoti Hillma-
ną (kurio tikra p avardė yra 
Šmuila Gilman, žydukas iš Ža
garės, Lietuvos). 

Demokratams labai kenks
mingu gaivalu virto komunis
tai, kurie sulindo į šią partiją 
laimėti Ameriką sau. Ar De
mokratai pajiegs jų atsikraty
ti ir kaip galės atsikratyti tai 
sunku pasakyti. Su komunis
tais žaidžiant gali buti labai 
liūdnos pasekmės, ypač kada 
valdančioji partija prisiima 
juos partneriais. Iš Roosevel
to pusės, gal jau nepasitikima 
savo jiegomis rinkimus laimu
ti jeigu griebiamasi tokio ža
lingo padaro kaip bolševikai. 

Ir bolševikai ne veltui stojo 
Rooseveltą remti. Jie ne tuš
čioms uždarė savo partiją: jie 
tą padarė po gilaus apskaičia
vimo, su Maskvos pritarimu ir 
todėl su Maskvos parama da
bar dirba. 

Kodėl Prezidentas Roosevelt 
taip pasikeitė link komunistų? 
Juk Rugsėjo 29, 1936 metais, 
tada būdamas kandidatas an
tram terminui jis smerks ko
munistus kada jam buvo pa
daryta priekaištas stisidejimo 
su komunistais tada. 

"Aš ne j ieškojau, aš ne j ieš
kau ir aš atmetu paramą bent 
keno kas skelbia komunizmą ar 
koki kitą svetimą 'izmą' kuris 
teisingais keliais ar klastomis 
pakeistu musų Amerikonišką 
demokratiją Tokia tai mano 
pozicija. Ji visada tokia bus " 

Na o dabar? Patys aršiau
si komunistai, pradedant nuo 
Browder'o, liko atkakliausiais 
agitatoriais už Roosevelto iš
rinkimą, ir anot Browder'o ko
munizmo likimas šioje šalyje 
priklausys nuo išrinkimo Roo
sevelto, todėl komunistai bū
tinai turi ji išrinkti. 

Amerikos spauda sako, ne
žiūrint kad komunistai pervir
to Amerikos "patriotais", jie 
pirmoje vietoje stato Sovietų, 
ne Amerikos interesus. 

Jeigu Rusijos ir Amerikos 
interesai šiuo laiku yra vieno
di — karas prieš Vokietiją — 

jie gal ne visada bus tokie.. 
Cleveland Plain Dealer re

dakcija pastebi reikšmingai: 
"Ar gali ši šalis pavesti rei

kalus administracijai kuri yra 
remiama ir gal priklausys nuo 
grupės kurios patriotizmas ir 
ištikimybė Su v. Valstijoms ga
li buti staiga užsukta kranu 
kurį kontroliuoja Maskva ar 
kokia kita svetima sostinė? 
Mes ifetoianoirie". 

ALIJANTlJ NESUTA
RIMAS PRAILGINA 

KARĄ 

Dalykų tėmytojai jau gar
siai kalba kad Alijantai berei
kalingai prailgina karą ir žu
do daugiau savo vyrų ir neša 
nuostolius del dviejų priežas
čių:* (1) nesusitarimo tarp sa
vęs del karo tikslų ir (2) ne-
pareiškiaut Vokiečiams ko jie 
turi iš nugalėtojų tikėtis. 

1943, Sausio mėnesį, Casa-
blankos konferencijoje Roose
velt ir Churchill sutarė paskel
bti jog karą tęs iki Ašies jie-
gos "besąlyginiai pasiduos", 
bet Prezidentas patėmijo jog 
tas nereiškia sunaikinimą Vo
kietijos, Italijos ir Japonijos 
gyventojų, tik padarymą galo 
tų šalių karo vadų samprota
vimui paremtam užkariavimu 
ir kitų žmonių pavergimu. 

Bet iki šiol nei viena šalis 
iš Ašies pusės, nei Italija, nei 
Rumanija, Bulgarija ar Suo
mija besąlyginiai nepasidavė 
Tuo tarpu Vokietijos vakarų 
fronte eina atkakliausias ka
ras, Vokiečiai kovoja kaip pa
dūkę, nežinodami kas jų lau
kia jeigu pasiduos. Jiems ne
liaujamai skelbiama laikytis ir 
kariauti, jeigu nori išlikti lai
svais, kitaip jie bus vergais. 

Tuo -tarpu Amerikoje skel
biama Vokietijai sukone veikti 
net paiki planai. Vokiečiai tą 
"inodami tęsia karą. 

Jeigu pasiūlytų kokliA pasi
davimo sąlygas tada karas žy
miai greičiau baigtųsi. Bet 
del tų sąlygų nesusitaria ne 
tik Amerika, Anglija, Rusija, 
bet ir pati Washingtono admi
nistracija. 
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Septynių milijonų Graikų 
tauta, kurios 'sūnų Amerikoje 
yra 400,000, šalpos darbe yra 
viena pavyzdingiausia susi
tvarkiusių. Jie darbą pradėjo 
kaip tik Vokiečiai Graikiją už-

Rubų paruošimas -
Moterys ir meFtiiVbą riffotfs 

surušiuoja pagal rūšis: ipote-
rims, vyrams, vaikams vilno
nes ir kitokių medžiagų dra
panas, rankšluosčius, paklodes 

puolė. Tu6 metu Graikus gel-, ir kitokius drabužius ir užklo-

Ėelgai kariautojai iškabino 
savo stovyklos lan'ge, Liege, šį 
Adolfą Hitlerį pašiepiantį pa
veikslą, po to kai Belgija ta
po išlaisvinta. 

HITLERIS BANDĖ 
ĮSIVERŽTI ANGLĮ-
JON 1840 METAIS 

PAAIŠKĖJO kad Amerika 
yra davus Rusijos karo laivy
nui stoti Amerikos pakrašty
je, iš kurios dabar atliekama 
pervežimas j Rusiją iš Ame
rikos gaunamų karo ir maisto 
reikmenų. Amerika buvo ge
ra duoti bolševikams bazę sa
vo žemėje, bet Sovietai ir iki 
šiai dienai atsisako duoti Ame
rikos lėktuvams stotis Sibire 
veikimui prieš Japoniją. 

Dabar pradeda iškelti aikš
tėn kad 1940 metų rudeni Hit
leris, po Prancūzijos nugalėji
mo, darė pasikėsinimą įsiverž
ti Anglijon. Britų oro jiegos 
Vokiečius pasitiko ir užpuolė 
Kanale, užliejant vandeni ga-
so'linu ir padegant. Tūkstan
čiai jo kareivių tuo budu su
degė arba liko sukoneveikti ir 
Įsiveržimas nepasisekė. Hitle
ris tą bandė tada, bet matomai 
su mažu prisirengimu, norė
damas greitomis Britaniją pa
mušti, kada ji buvo sumušta 
Prancūzijoje ir paskutiniai jos 
kareiviai pabėgo atgal Angli
jon. 

Hitleris bandė, bet jam ne
pasisekė, ir del to-istorija da
bar visai kitokia. 

bėti susirupino visas pasaulis, 
ir per tris metus Graikų šal
pos įstaiga - savo veikimą su
spėjo išvystyti iki milžniško 
laipsnio. 

Graikų naujų šalpos sandė
lių atidarymo proga, Rugsėjo 
12 New Yorke dalyvavo ir Dr. 
J. B. Končius, BALF pirminin
kas. Atidarymo iškilmėse pa
aiškėjo kokioje sunkioje padė
tyje randasi Graikijos žmonės. 

Lietuva taip pat pergyve
na svetimą okupaciją ir dide
li gyvenimo sunkumai yra už
gulę musų senąją tėvynę. Per
eito karo metu gyvenau Lie
tuvoje. Atmenu kaip mano tė
vas, išgyvenęs Amerikoj 25 
metus, iškeitęs $4,000 sutaupų 
j Vokiškas markes, Vokiečių 
okupuoto j Lietuvoj, už man 
dar tada nesuprantamą bilijo
ninę markių sumą viso labo 
nusipirko — lazdą. 

Cukraus svaras $50 * 
Kas dedasi dabar Lietuvoj*, 

kurią Sovietai baigia okupuoti, 
taip pat galime įsivaizduoti. 

Rugsėjo 11 d. Life. žurnale, 
Amerikos komercijos atstovas, 
Eric Johnson, pabuvojęs So
vietų Sąjungoje keletą mėne
sių, raportuoja savo patyrimus. 
Jis sako kad, be valstybinių ra-
cionuotų maisto įstaigų, įstei
gta komercialės krautuvės Le
ningrade, Maskvoje ir Kijeve, kiečiai jų šalį užpuolė. Šią-
Tose krautuvėlėse galima nu- dien ir Lietuva yra pačiame 
sipirkti maisto. Jose cukraus žiauriausiame karo fronte, 
kilogramas kaštuoja 700 rub
lių, kas lygu $133. Lašinukų 
klg. 650 rublių ($123.50). ^o-

dus. Suspaudžiama 50 vyriš
kų kostiumų arba 300 vaiku
čiams drabužių j vieną pundą. 
Spaudžiamoji mašina pundą 
suspaudžia j plytos pavidalo 
keturkampi siuntinį. šimtui 
svarų rubų vartoja 6 uncijas 
naftalino, kad kandys vilnų 
neėstų. Rūbai savyje turi drė
gmės, todėl apvyniojama sto
ra, drėgmę sutraukiančia po-
piera. Antras popieros lakš
tas drėgmės iš oro į pundą ne
įleidžia. Tokių punkų trimis 
spaudžiamomis mašinomis per 
dieną paruošia per pusantro 
šimto. Iki dabar, į Graikiją jie 
jau yra pasiuntę virš 4 milijo
nų drabužių. 

Tam tikrą budą vartoja pa
ruošimui avalinės ir skrybėlių 
išsiuntimui. Avalinės didžiau
sias klausimas tai kad poros 
nebūtų sumaišytos, todėl duo
dant porą batų reikalinga jas 
surišti į krūvą pat% pradžioje. 

' • 

Pasiruoškim gelbėti 
saviškiams 

Graikų Amerikoje tėra pu
sė tiek kiek Lietuvių. Laimė 
kad jie didumoje yra geri biz
nieriai ir su kitataučiais pa
laiko kontaktą, todėl gauna jų 
paramos. Bet tą galime pa
daryti ir mes, Lietuviai. 

Graikai pradėjo savo žmo-

t*ALTIMOR3i MB. 

JUNGTINIŲ TAUTŲ IŠKILMES IR LIETUVIŲ 
DIENA JAU ČIA PAT 

Tautiniu Grirpfty Paroda. Tautų ir Amerikai Himnai. 
Lietuvių Diena ir Lietuviška Bakuže su Rankdar
biais. Didelis Banketas — Kinų, Lietuvių, Norve
gų ir Ukrainų Programas. 

Tautinių grupių iškilmės, ku
rių pelnas skiriamas įkurimus 
Garbės Sąrašo (Honor Scroll) 
Preston Gardens Aikštėje, pra
sidės sekmadienį, Spalių 8, nuo 
7 v. vakare, milžiniškoj Fifth 
Regiment Armory. Pėr salę 
maršuos tautinių grupių pui
kai, tautiškuose drabužiuose— 
jų tarpe ir Lietuviai; kiekvie
na grupė estradoj giedos savo 
Tautos Himną, ir paskui visos 
grupės giedos Amerikos Him
ną. Kalbės Maryland Guber
natorius O'Conor, Baltimorės 
Mayoras McKeldin, ir kiti gar
bės svečiai. Bus ir kitokių 
veiksmų, o vėliau seks bendri 
šokiai, kuriems gros garsus 
Vincent Lopez ir jo orkestras. 

šis iškilmių atidarymo va
karas bus "Maryland Night". 

Pirmadienį, Spalių 9, bus če-
koslovakų ir Rusų vakaras. 

Antradienį, Spalių 10, Kinų, 
Lietuvių, 'Norvegų ir Ukrainų 
vakaras. 

Trečiadienį, Spalių 11—Bri
tų, Lenkų, ir Graikų vakaras. 

Ketvirtadienį, Spalių 12 (Co
lumbus dieną) "Pan-American 
Night". 

Spalių 10, kaip ir kitas die
nas (apart Spalių 8) Armory 
bus atvira publikai nuo 3 vai. 
dieną. Anksčiau atvykę turės 
geresnę progą pamatyti visas 
įdomybes ir grožybes. 

Tarp kitko, Lietuviai čia ma
tys tipišką savo tėvų krašto 

Kiek Lietuvai šiądien reikia 
pašalpos visi žinome. Sako-

BENDRO FONDO 
RAŠTINĖS FORMA-
LIS ATIDARYMAS 

NEW YORK CITY. - Rug-
sėjo 26 d. įvyko oficialis Ben
dro Amerikos Lietuvių Fondo 
raštinės atidarymas, 19 West 
44th Street. Atidaryme daly
vavo per 60 žmonių: National 
War Fondo, įvairių kitų tautų 
fondų, miesto, spaudos, tikybi
nių organizacijų, jų šalpos įs
taigų vedėjų bei kitų įstaigų 
atstovai. 

Principaliais kalbėtojais bu
vo New Yorko miesto tarybos 
pirmininkas Newbold Morris 
ir Lietuvos Ministras Pulk. P. 
žadeikis iš Washingtono. 

kolado 1800 rublių ($352). Viš- ma kad Lietuvoje net užpul-
ta 350 rubliai ($66.50). Kava vynu. 
400 rubliu ($76). Makaronai tlet. desPfat,skai kai kurlems 

250 rublių ($47.50). reikia rub«' . / 
[Johnson toliau raportuoja Kaip^ tada Graikai taip da-

kad darbininko alga Rusijoje |->ar Lietuviai gali ir privalo 
800 iki 900 rublių per mėnesį *m^is darbo: praktiškai, vie-
(tarp $152 ir $171). Bet iš- ninKa'. konstruktyviai. Ame-
skaičius visokius mokesčius ir 
išlaidas, lieka darbininkui 400 
rublių ($76). Už tuos pinigus 
,iš komercialės krautuvės sovie- nadoje gyvena veik kiekviena-

'•1942 METAIS Suv. Valsti
jose buvo' išleista apie 225,030,-
000 knygų. 

w p arr-s i IFTIJVIAI «TJ OHI° CUPERNATORIUM BRICKER 

* 
]  i;  i ! 'v is  kandidatas  i Lim-ji  -

gos teisėjus, Adv. Antanas A. 
Olis, ir Assistant Attorney Ge
neral Juozas j. Grish turėjo 
pasitarimą su Ohio Guberna
torium Bricker, kuris kandi
datuoja Į Amerikos vice prezi-

< k n t o  v i e t ą ,  i r  s u  I l l i n o i s  G u 
bernatorium Green, del Repub-
l i k o n ų  p a r t i j o s  n u s i s t a  t y m o  
link Lietuvon nepriklausomy
bės reikalų. Pasitarimas įvy
ko Rugsėjo 18 dieųą, Chięago-
je, laike American Legion kon
vencijom. : 

Viršuje- paveiksle- matom, iš  
kairės j dešinę: Illinois Public 
Administrator John T. Demp-
sey, kandidatas State Attor
ney vietai, Gubernatorius John 
Pricker, ••Gubernatoritis 4 Green, 
Adv. Antanas A.'/oIfs tr Juo-
zaa J. Grish. - "* 

tų pilietis gali šiądien nusipir 
kti svarą cukraus per mėnesį. 
Beje, Raudonosios armijos ka
rininkai viską perka puse kai
nos. 

Panašios sąlygos Lietuvoje 
Lietuva baigiama bolševikų 

okupuoti. Panašios ekonomi
nės kaip ir kitokios sąlygos 
gyventi, -Lietuvoje sulygina
mos su sovietų sąlygomis. l)ar 
blogiau, Lietuva yra pačiame 
karo fronte, aišku kad fronte 
ekonominės sąlygos Lietuvos J 
gyventojams yra dar blogės-j 
nės. Tas aiškiai atsako į klau
simą ar Lietuvai reikia pagal
bos. 

Graikų rubų sandėliai 
Graikų rubų sandėlių vedė

jai buvo malonus aprodyti sa
vo milžiniškas patalpas kurio
se paruošiama rūbai Graikijos 
žmonėms apdengti. Sandėlį pa-
sisamdę penkiems metams. Tas 
parodo kad jie pašalpos darbi 
mano tęsti gana ilgai. Vien 
tik sandėliuose dirba 40 darbi-
nikų. Be to, Graikai turi pa
našius sandėlius San Francis
co. Bostone ir kituote 'mies 
tuose. 

.Graikams daug sudovanoja 
naujų medžiagų rūbams. Joms 
sukirpti sandėlyje įsteigta kir
pimo skyrius. Nusistebėjau 
kad iš naujos ftiedžiagos siu
vami "nauji rūbai čia, kur dar
bininkas daug 'brangesnis ne
gu Graikijoj. Sandelio užvaiz-
dos įrodinėjo jog tai užsimoka, 
nes dirbama dideliu mastu, 
prie to, medžiagų aukotojai 
nori pariiatyti užbaigtą pro
duktą. 

nių šalpos darbą kaip .tik Vo- bakūžę, kur tilps musų sesu
čių visoki margi raštai ir įvai
rus rankdarbiai. 

Bendroje salėje, tą v&ltarą 
Kinai, Lietuviai, ir Ukrainie
čiai teiks savo tautinius val
gius, už prieinamą kainą. 

Vakaro įžanga bus $1 ypa-
tai. Bet kas norės dalyvauti 
specialiam Kinų, Lietuvių, Uk
rainiečių ir Norvegų bankete, 
sumokėjęs $5 dalyvaus ban
kete, kuris prasidės nuo 6 v. 
vakare ir už tą patį tikietą tu
rės progą matyti vakarinį pro
gramą ; tam nereikės pirkti 
dolarinio tikieto. 

šiame bendrame bankete, ir
gi Armory, dalyvaus Lietuvos 
Ministras Povilas žadeikis, Ki
nų, Nbrvegų ir Ukrainų atsto
vai bei garbės svečiai. 

Nuo 7:30 vak., bus Kinų, 
Lietuvių ir Ukrainų progra
mas. Lietuvių programą pil
dys šv. Alfonso parapijos mo
kyklos vaikučiai ir Dainos Cho-

Klementas V. Andreikus, 

rikiečiai gelbėdami kitoms tau
toms gelbsti ir Lietuviams. > 

Lietuvių Amerikoje ir Ka

me centre. Kiekvienas turime 
draugų kitataučių kurie nori 
ir gali Lietuvai gelbėti. Šią
dien Lietuvai pagalba neatidė
tina. Pagalbą Lietuvai šią
dien ir duokim. Laukdami ry
tojaus galim daugeliui neiš-
gelbėt net gyvybės. 

Duodami savo auką National 
War Fondui, per jį duodame 
ir Lietuvai. ' ' » 

Jowas Valaitis, 

ras. 
tenoras, patieks parinktų dai
nų, o moterys ir mišrus choras 
užtrauks skambias dainas, ve-

BALF Rubų Vajaus vedėjas, dant poniai Lelijai Bakerckie-

Buvusios Prancūzų Milicijoj Teismas 
a** ** - *! 

nei ir akompanuojant Elenai 
Juškauskaitei. 

Po tffrogramo bus bendri šo-
«kiai. 

Lietuvių komiteto sąstatas 
tam parengimui: 
Vyriausias Komitetas: Anta

nas J. Miceika, pirmininkas," 
Kun. Dr. L. Mendelis, Vin
cas Bredickas, Magdė Bude-
lytė, Juozas Kasinskas, Vin
cas Lukos, Jonas Pazneika, 
Vytautas Petruška, Julė Ra
stenienė, Vera Mikušauskie-
nė, Elzbieta Lazauskienė, J. 
Kalinauskas, Anelė Keidošy-
tė. 

Garbės Komitetas: Kazys Ake
laitis, Magdalen Clayton, Ja
ne Chaney, Petras Jaras, D. 
Mačiulis, Mildė K. Menger, 
Juozas Milunaitis, H. Man-
dravickaita, Veronika Pau-
lio^iienė, Juozas Olevičius, 
Charles Ozel, Vincas Pečiu
lis, Antanas Strazdauskas, 
Stasys J. Janušas. . 
Kitų Komitetų suminime Ūk 

pirmininkus: 
Adv. Tarnas G. Gray-Grajaus-

kas, Priėmimo; 
Dr. A. želvis, Lietuvių karių 

Garbės Sąrašo; 
Jurgis Gelkus, Pramogų; 
Jonas Kairys, Bakūžes staty

mo; 
Marijona Remeikienė, Lietuvi

škų Rankdarbių; 
Dr. Jonas Bučnis, Lietuviškų 

Pašto ženklų; 
Adv. Nadas Rastenis, Garsini

mo; 
Nellie Miller-iVIiliauskienė, Ka

reivių Motinų; 
Vincas Višinskas, Programui 

skelbimų rinkimo; 
Marijona Milunaitienė, Valgių; 
Jonas Kotha-Krakauckfcs, - Gė

rimų ; 
Vincas Velžis, Tikiėtų; 
Ona Lukos, Laimėjimį; 
M. Volskienė, Eksponatų. 

Prie tų dargi viršuje stovi 
bendrasis Garbės Komitetas ir 
May oro komitetas, tai viso ko
mitetuose dirba per 100 asme-
nų. 

Visi, tautinių grupių nariai 
ir seni šio miesto ir valstijos 
piliečiai dirba kartu vienam 
tikslui — įvertinimui šio mie
sto vyrų ir moterų pastangų 
laimėjime šio karo, kuris yra 
yra už apgynimą Amerikos 
teisių ir pasaulio tautų laisvės. 

Amerika — Demokratybes 
širdis. 

Baltimore — gimtinė Ame
rikos vėliavos. . 

Tautinės grupės, kartu dirb
damos su visuomene, įrodo sa
vo darbu kaip įvairių tautų 
žmonės gali broliškai sugyven
ti ir bendrai dirbti. 

Lai po šio karo tautų, kraš
tų ir žmonių nepriklausomybė, 
laisvė ir demokratybė, ( taip 
kaip čia Baltimorėje, pasiekia 
visus pasaulio kraštus! 

O mes visi Lietuviai, orga
nizacijos ir pavieniai, parem
kime musų komitetą ir pavie
nių asmenų šį darbą, kad tau
tinių grupių iškilmės ir Lietu
vių Diena butų kuogražiausia 
atžymėta. . 

žatla atsilankyti svečių ir iš 
Philadelphijos, ir gauta gražių 
dalykų išstatyti Lietuviškoje 
Bakūžėje nuo W. M. Chase, iš 
Hartforn, Conn. 

Dirbkime bendrai ir dąly-
vaukim kuoskaitlingiausia šio
je tautinių grupių talkoje, tuo-
mi įrodysim kad Lietuviai mo
ka savo šalį, Ameriką, gerbti, 
ir savo tėvu žemę gražiai at
minti, ir todėl jų senoji xtėvy-
nė privalo rasti laisve ir ne
priklausomybę tarpe kitu lai
svų tr lįepriklausomu tautų! 

Pub. Kom. 

- šis vaizdas parodo teismą Grenoble mieste, buvusios na-
zių valdžioje Prancūzų milicijos' narių, šeši tos milicijos vy
rai'tapo-nuteisti-mirti, kiti-kalėjiman.įvairiems laikams. To
kių kaltininkų teismui daug pristatė" boiševikiiojanti šnipai. 

Tvarkys oro kelius. Su
laikymui paskirų šalių nuo 
užėmimo . pačių geriausių 
oro linijų, del kurių paskui 
turėtų net kilti karas, nu
matyta Lapkričio mėnesi 
sušaukti bent 50 šalių at
stovai i tarybas sudarymui 
tarptautinės oro komisijos. 
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CTAfft Oepaitttiento pareiškimas bendri Amerikos 
^ Lietuvių-Latviu-fcstų delegacijai kad Amerikos vy
riausybė Pabaltijo kraštų atžvilgiu tebesilaiko savo 1940 
metų Liepos 23 dienos nusistatymo, be abejo yra dide
lis moralinis musų pastiprinimas., Deja, tik moralinis, 
nes vienas toks pareiškimas anaiptol neišgelbės Lietu
vos žmonių nuo bolševikų teroro, ir jei teroras ilgiau 
pasitęs, Lietuvių tautai bus padaryta nepataisomos ža
los. . . . , x t-. 

Šiądien bolševikų užimta šiaurės ir pietų rytų bu-
ropa gyvena tokiose sąlygose kadygryni pareiškimai jos 
jau negali patenkinti, nei jos likimo sušvelninti. Šiądien 
reikia jau realios akcijos, kuri sustabdytų enkavedistų 
siautėjima užimtuose kraštuose. Kadangi šiądien Bol-
ševikija visiškai priklauso nuo Amerikos, neatrodytų 
kad butų sunku, tokią realios akcijos formą surasti. Tuo 
labiau kad, kaip Earl Browder vienoje paskutinių savo 
kalbų yra pareiškęs, komunistų dalyvavimas kuone vi
sų Europos valstvbiu valdžiose esąs įvykęs faktas. s Jis 
betgi nepaminėjo' kad kai kuriose valstybėse komunistai 
yra jau kur kas daugiau negu vyriausybių nariai ir kad 
tikrasis komunistų tikslas yra visų pirma Europos, o 
paskui Amerikos ir viso pasaulio sukomunistinimas. 
Bulgarijoje ir Rumanijoje komunistai jau yra tikrieji 
šeimininkai, o neilgai trukūs, dabartiniam sąjungininkų 
nuolaidumui tebesitesiant, jie įsišeimininkaus ir eileje 
kitų valstybių. Tat neatidėliojamas bolševikų sutram
dymas šiądien jau yra reikalingas ne tik Pabaltijo kraš
tu gyvybei išlaikyti, bet ir visam pasauliui nuo komuniz
mo apsaugoti. 

# * * 

Šiądien daugelis aukščiausiu^ karo tikslu tebelaiko 
Vokietijos sutriuškinimą, bet kai kurie toliau matanti 
žmonės jaii tiesiog nurodo kad pagrindinė problema da
bartiniu metu jau yra komunizmo^ klausimas. Tuli są
jungininkų nuolaidumą Bolševikijai tebebando paaiškin
ti faime kad Stalinas nesusitartų su Hitleriu. Reikia 
betgi oasakvti kad šiądien šita galimybė yra jau žymiai 
sumažėjus, nors c]ar ir ne visai išnykus. Neatrodo kad 
Hitlerį šiądien begalėtų išgelbėti bent kokia sąjunga 
su Stalinu,' o ir Stalinas Vargu ar beišdrystų su juo tar
tis, žinodamas kokį įspūdį tai padarytų Amerikai. 

Šiądien komunistai taip yra apdumę akis Amerikos 
publikai, ir jau vien dėlto jie nedrystų tartis su Vokie
čiais kad tas jų susitarimas vienu ypu išsklaidytų bol
ševikiškos propagandos Amerikoje paleistus durnus, 
įvairios organizacijos kurias komunistai laiko bėgyje 
užvaldė, ypač komunistų kontroliuojamas Political Ac-
j • n TTinni nnolA+1 oovn lt O If AC 1P1 hnl-

KAS KĄ RAŠO 
(S|>au^oje Pasidairius) 

Bolševikai Pakirto Kelią 
* 

Taikos Planui 
Dumbarton Oaks konferen

cija, kur per šešias savaites 
buvo tariamasi apie ateities 
taikos ir saugumo programą, 
kaip pranešė iš Washingtono, 
pasiekė sutarimo "90 nuošim
čių". Bet svarbiausi 10 nuo
šimčių nesutarimo ir yra kliū
tis visam taikos programui, o 
tas sukliudvmas paėjo iš Ru
sų pusės. Nesutarimas paėjo 
del klausimo ar viena iš "ketu
rių didžiųjų" valstybių suda
rančių aukščiausią pasaulinę 
tarybą, turi teisę pati balsuo
ti jeigu ji-bus agresijos kalti
ninkė. 

Dumbarton k o n ferencijoje, 
Sovietų atstovai laikėsi kad 
ir apkaltinta sąjungininkė tu
ri turėti teisę bateuoti. Ame
rikos ir Anglijos atstovai su 
tuo nesutiko. 

Cleveland News rašo: 
"Kodėl Rusijai reikia kad ir 

apkaltinta agresingumu (kitų 
šalių užpuolimu) valstybė tu
rėtų teisę balsuoti? 

"Rusija turi paėmus rytinę 
pusę Lenkijos. Lenkai pareiš
kė jog tai yra niekas kitas 
kitas kaip agresija. Rusai ga
vo tą teritoriją kai Hitleris ,į-
maršavo Lenkijon 1939 metais 
ir atidavė rytinę Lenkiją Ru
sijai. \ 

"1940 metais, Rusija užsiko
rė ant trijų Pabaltijo šalių, iki 
tol buvusių nepriklausomomis. 
Tos trys šalys tada paverstos 
pro-Rusiškomis sovietų valsty

bėmis, nors nėra U. S. S. R. 
dalimis. Rusija dabar vėl jau 
įkraustė politiškus komisarus 
į atkariautą Lietuvą, Estfją ir 
Latviją, atnaujinimui ten so
vietų stovio. 

"Tie Lietuviai, Latviai, ir 
Estai kurie nenori sovietiško 
veido bet pilnos demokratinės 
nepriklausomybės, gatavai tą 
pavadino 'agresija'." 

Taigi, Sovietai užėmę eilę 
svetimų žemių ir pavergę "ma
žas tautas, nori turėti balsavi
me pilną teisę, pasipriešinti 
kitų valstybių balsavimui kad 
ji yra agresorius. Na o kai 
viena šalis tam pasipriešina, 
kitos negali nubalsuoti ją bau
sti. Stalino planu, turi buti 
visti vienbalsis sutikimas. ... 

Taip tai bolševikai sugaišino 
šešias savaites "taikos plano" 
darymo laiko ir per tas savai
tes užgrobė dar daugiau Euro
pos šalių. Dabar visas reika
las palikta naujam pasimaty
mui Roosevelto' ir Churchillo 
su Stalinu. Tuo tarpu, raudo
nosios armijos šluoja. Europą. 

Vokiečiu daug nepajiegia j-

Atsiminimai iš Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų 

5 Okupacijoje po 1920 Metų V3 
Bąšo KAKYS J. Vį VALIOK AS. 

(Tęsinys iš pereito fit.) 
GARSIOS RETORSIJOS IR LIETUVIŲ • 

•PERSEKIOJIMAI VILNIAUS KRAŠTE 

Tuo laikotarpiu Lietuvoje' jvyko "pučas", 
kuri surengė socialdemokratų vadai Kedys, Pa
plauskas ir Plečkaiti.-:,' bet nepasisekė. Tada i 
okupuotą Lietuvą daugelis jų atbėgo, nešdami 
savo kudašių ir gelbėdamiesi nuo bausmės. Tie 
atbėgėliai net savo "kariuomenę" organizavo 
okupuotoje Lietuvoje, su Lenkų valdžios prita
rimu, tikėdami rasią progą gryžti LietuVon ir 
smurtu nuversti Lietuvos valdžią, išžudant daug 
jiems nepageidaujamų Lietuvių ir prijungiant 
Lietuvą prie Lenkijos. Plečkaitininkai leido ir 
savo organą Pirmyn ir j ieškojo paramos Vil
niaus krašto Lietuviuose, bet jos nerado nei pas 
klerikalus, nei pas* pažangiuosius, gi Vilniaus 
krašto Lietuviai buvo gerai informuoti apie so-
cialistėlius Plečkaitininkus, kurie buvo daugiau 

[niekas kaip tik Lietuvos valstybės išdavikai ir 
kirsti, Vokiečiams leidžia Ame- jcs priešai. Teko man pačiam kalbėti su tu-
rikos ir Anglijos kariuomenės 
mušti, o sovietų armijos ima 
į savo vergiją bejieges rytų ir 
pietų rytų Europos šalis. 

lais padoresniais atbėgėliais Plečkaitininkais, jie 
išreiškė apgailestavimą taip padarę. Bet Pleč
kaitininkai daugiausia buvo miestelėnų padau
žos su prasta reputacija, kuriuos geri piliečiai 
vadindavo "chuliganais" arba "peilininkais". 
Daug Plečkaitininkų buvo Lenkiško gaivalo iš 
Lietuvos, kuriems Lietuva nieko nereiškė, o tik 
jiems rūpėjo Lenkija ir beveik visi jie biivo tos 
slaptos Lenkų organizacijos Lietuvoje P. O. W. 
(Peoviakai — Polska Organizacja Wojskova) 
nariai, tat Vilniaus krašto Lietuviai turėdami 
gilią tautinę sąvoką negalėjo su šiomis visuo
menės atmatomis turėti kad ir mažiausio reika
lo. Tik Vilniaus krašte "žydberniai", kurie bu
vo toki pat visuomenės atmatos, su Plečkaiti
ninkais susisėbravo, bet ir tai buvo tik keli to-
kie. Paskiau, nieko nenuveikus, Plečkaičio vi-

Tuomi bolševikai matyt! sa "kariuomenė" tapo Lenkų valdžios likviduo-

/ / # 

, PARYŽIUJE, kaip tik jį 
Amerikos ir Britų kariuome
nės išlaisvino, komunistų at-
steigta spauda pradėjo varyti 
atkakliausią agitaciją Įrodinė
jant kad nei Amerikai nei An
glijai nepriklauso kreditas už 
Prancūzijos išlaisvinimą, bet 
Rusijai. Amerikos teikiama 
pagalba neigiama,' viską gero 
Prancūzijai daro Sovietų Ru
sija. 
nori sukiršinti Praneuzus prie 
nesusipratimų ir skilmo 
Amerika. 

•KREGŽDĖS kurios gyvena 
smėlėtuose upių krantuose, sa
vo lizdą turi įkasė iki keturių 
pėdif gilumoje. 

Tuo tarpu Amerikoje, Demokratams bevaldant, ko
munistai turi kuopuikiausią veikimo dirvą. Preziden-

Pvezidento Roosevelto pu įtartinu. mažiausia m&zu 

kuroriškus gabumus, kurių jis ir netruko pademonstruo- # 

ti. Jo Oklahomoje pasakyta kalba žybtelėjo galingumu j gaį begali laikytis Vokietija. 
ir tuo gyviu impulsu kurio teturi pasiryžę ir savo kelio; Bet tuo tarpu, kai dar tebesitąsoma su Vokietija, 
teisingumu Įsitikinę žmonės. Betgi charakteringiausią^bolševikai užimtose šalyse nieko netrukdomi varo savo 
ir labiausia Įsidėmėtiną tos kalbos momentą neabejoti-, žudomąjį darbą. Vėliausios žinios rodo kad enkavedis-

"sutvarkvti" užimtuosius kraštus, 
[iia dar neatmerkė savo akių. Šią-

t  ^  . . . . . . .  : a d  j o s  s a v o  a k i s  t u o j a u  a t m e r k t ų ,  
budinimas. Antra vertus, nors gal ir yra perdėtas_kai; bet reikia tikėtis kad bus susigriebta dar laiku. Kuo 

ta ir ji nuėjo šunims šėko pjauti, kaip seni žmo
nės sako. 

Taigi aš padengiau Lietuviu tautines są
vokos augimą Vilniaus krašte, ėjusi suvaržyto
mis sąlygomis, iki 1927 metų. 

Dabar aš kalbėsiu kaip sekė smūgis po 
smūgio Lietuviams Vilnijoje, kada Lenkai jau 
pasijuto visai galingi savo programą vykdyti. 

.1927 metai Vilniaus krašto Lietuviams bu
vo sunkiausi mefai vienu kartu tiek smūgių pa
kelti nuo Lenkų. Įsistiprėjus Lenkų valdžia pa
sijuto kad jau atėjo vyriausias laikas ir kad 
reikia imtis akcijos prieš Lietuvius ir pradėt 

jų tehevaldcmus Žemaičius ir dali Suvalkijos, ar, ati- naikinti jų kulturą ir kalbą tame okupuotame 
traukę savo kariuomenę iš Latvijos ir Estijos, visai pa- krašte. Bendrai buvo plačiai pasimota greituo-
sitrauks ir iš Lietuvos. • . ' . jfc nutautinti Lietuviai ir paversti kraštą tikra 

Kitas dalykas su bolševikų veržimusi Į Balkanus. Lenkija. 
Jų įsibriovimo į Vengriją ii* Jugoslaviją Vokiečiai ne- Iki 1927 motu kaip koks amaras plaukė 
gali nevertinti, nes šitai ne tik atkerta jų kariuomenę j Vilnį jen Lenkai iš visų kampų, čia įsistiprinti, 
žemutiniuose Balkanuose, bet ir tuo pačiu sudaro pavo-, ir kada jau jų pakankamai čia buvo, jie ir pra-
jų pačiai Vokietijai. Viso šito akivaizdoje, galime pa- dėjo savo senai užsibrėžtą planą — lenkinti 
sakyti, kad gal jau labai netolimoje ateityje šian ar ten tautines mažumas. 
Įvyks lemiami mūšiai, kurie galutinai nuspręs kiek il- 1927 metais lyg perkūnas iš giedro dan

gaus treijkė: ėmė lakstyti po kaimus Lenkų 
žandarmerija, policija, baudžiamieji skadrai ir 
prie jų prisidėjo visoki Lenkų ir kiti padaužos. 
Ak tai užėjo laikas! Seni žmonės pamatę to
kį Lenkų įdukimą pasakodavo kad net caro lai
kais žandarai taip nedūko prieš Lietuvius kaip 
ėmė dūkti Lenkai. Jie ne# tik dienomis bet ir 
naktimis siautėjo po kaimus, miestelius užda-

kurių laikraščių prisibijojimas kad jei Prezidentas Roo-1 anksčiau tuo geriau — tuo mažiau raudonieji budeliai į rinėdami Lietuviškas mokyklas, knygynus, ir 
sevelt butų ketvirtą kartą išrinktas, Hillman virstų ne-, bus suspėję ^šžudyti nekaltų aukų. Juk vra aišku kad j užantspauduodami juos neribotiems laikams. 

buti ramv-matomu Baltųjų Namų šeimininku, vis dėlto Preziden-1 kol nebus sunaikinti bolševikai tol negalės 
to Roosevelto nukrypimas į kairę paskutinių poros me-jbės ir taikos pasaulyje. Todėl bolševikų sunaikinimui 
tų bėgyie yra visai akivaizdus. . i j turėtų susitelkti visi geros valios žmonės. 

(š kitos pusės, paskutiniai Amerikos vyriausybės j —- - — 
žygiai Sovietų Sąjungos atžvilgiu buvo greičiau ant-| 
ausis bolševikams negu paglostymas. Taip ilgai bolše-j 
vikai nešiojosi su Lenkijos Tautiniu Komitetu, taip j 
garsino, o štai Washingtonas ėmė ir paskyrė ambasado-. 

• • T 1 TqC l^Q"f ll* fill i 
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rių prie Londoniškės Lenkų vyriausybės. Tas \mtii 
Jugoslavijos vyriausybe. Kiek Maskva nesinėrė iš kai
lio del bolševiko Tito, o Washingtone vis vien paskyrė 
savo diplomatini atstovą prie karaliui ištikimos Jugosla
vijos vyriausybės. Susiinteresavus didesniais # įvykiais, 

Visuomenė gal ir neatkreipė užtektino dėmesio j tuos 
o+iniiia Amovilfns žviriiis hfvt šitai nesumažina 

si 
PU 

ifli5'"%ll! 

yra rimtas jspė.iamąsis zo # 
'tis kad, laikui atėjus, žodžius seks veiksmai; Tiesa, 
Amerikos visuomenę kiek atšaldė nelaukta žinia kad 
bolševikai turi laivyno baze Amerikos kontinente. Bene 
bus tai kontrbalansas Amerikos aviacijos bazėms Ru
sijoje? 

• * # 

Arnhemu ~ -
4  r ių pasisekė išsigelbėti. Sąryšyje su tuo nurodoma Kac 
džiaugsmas del greito Vokiečių sumušimo kol kas dar 
tebėga perankstvvas. Sąjungininkų kariuomenė apru-

— tai ženklas 

KARIO MOTINA 
Užgeso ugnis kaminėlvj, 
Visi pelenai išblėso.... 
Ir nyku. nyku kambarėlyj, 
Tik vejas stogą drasko, plėšo. 

Ateidavai tu prie žvakelės, 
Kur  aš  kn ibo jau  pr ie  darbų. . . .  
Sakydavai, "Pavargs rankelės 
''čia šalta, drėgna ir grubu." 

rali tekti prv . 
v Nežiūrint j tai, neatrodo kad Vokiečiai galėtų dar 

ilgai Lakytis. Rytų fronte, bolševikai vis lenda gilyn ir 

Dabar tik vĘjas kauMa, '«Ž!a, 
Nferamus  i lg i  vakara i . ! . .  
Gėlės palangėj jau sulužę, 
Šiurena vieni stagarai. 

Ir tavo medis pasodintas, • 
Lūkesty  j  ge ls ta  pamažu. . . .  
Ąk, ar sugryši kai švis rytas,s 

Ar bėgt  pa laukt i  r  v ie  be  r  ž  ų  ?  * 
' Marija Aukštaite. 

JUOS 

Suimdinėjo Lietuvius ukininkus, inteligentus, 
mokytojus ir visus prieš ką turėjo kiek nusi
žiūrėję. Vienus palaikę per naktį daboklėje, iš
tardę paleido, kitus vežė Vilniun į garsų Lukiš
kių kalėjimą, ten laikė iki teismo, dar kitus jie 

| tiesiog per demarkacine liniją grūdo Lietuvon. 
| Lenkams viešpataujant iki 1927 metų, ka? 
I kurie paprastieji žmonės veik nedarė jokio skir-
;tumo tarp Lietuvos ir Lenkijos valstybių, daž-
! nai sakydavo esą nėra jau taip bloga gyventi ir 
i po Lenkais, turime savo Lietuviškas mokyklas, 
'niekas nedraudžia Lietuviškai kalbėti, ko dau
giau ir norėti ? Betgi tais 1927 metais net ir 
akliausi ir didžiausi optimistai praregėjo kokie 
geri Lenkai Lietuviams pasirodęs ir be išgamų 
Vilniaus krąšte nei viena? I aetuvis neturėjo 
kad ir .mažiausių simpatijų Lenkams, kiekvieno 
Lietuvio širdyje tada užkietėjo Lietuviškas 
kraujas ir prasidėjo vidujinė kova prieš Len
kus, kuri tęsėsi iki pat -sio antro pasaulinio ka
ro pradžios. Lenkai uždarė ir Lietuvių spaudą 
kad žmonės negalimi butų informuoti kas vyk
sta, tat Lietuviai, pasiliko ir be spaudos, ir tik 
u! kokio laiko teatgauta spauda. 

Toks mokyklų uždarymo laikotarpis tęsėsi 
per apie me'tus, ir galop; po kelias mokyklas 
Lenkai leįž& atidaryti kada Lietuviai smarkiai 
užprotestavo ir iš užsienio buvo padaryta spau
dimas. Vilniaus krašto Lietuvių balsą išgirdo 
laisvieji broliai Lietuvoje, kurie pranešė užsie
niui ir kartu prašė kad užsienis. į tai atkreiptų 
ypatingą dėmesį. ; ; , y 

Lenkai tada buvo suėmę daag Lietuvių ku
nigų, vienus buvo uždarę Lukiškių kalėjime, ki

tus tiesiog Lietuvon išsiuntė, o kitus išgrūdo J 
grynai Gudiškas ar Lenkiškas parapijas. Ken
tėjo visi Lietuviai be skirtumo pažiūrų. 

Bet kadangi Lietuviai buvo giliai įleidę sa« 
vo tautinės sąvokos šaknis tai Lenkai nepajie-
gė visko iškart iš Lietuvių išplėšti. Tačiau ji| 
užsibrėžtas ir gerai suplanuotas Lietuvių per
sekiojimo ir lenkinimo darbas buvo įtemptai iĘ 
sistematingai gyveniman vykdomas. 

Kurios mokyklos išliko neuždarytos 1927 
metais, jos pasiliko dar egzistuoti; ir leido kiek 
uždarytų mokyklų atidaryti, kai karias be sąl» 
gų, kitas su sąlygomis. 

1927 metų rudenį pradėjo plaukti iš visos 
Lenkijos "oebotnikai" arba "savanoriai" j Vil
niaus kraštą, Lenkų valdžios apgyvendinami. 
Pirmiausia jiems davė kiek žemės dvarininkai 
ir jie dvaruose dirbdavo dalį laiko. Kitiems 
davė žemės ir įkurdino ukiuose. pati Lenkų val
džia. . Tie Lenkų "ochotnikai" buvo reikalingi 
Vilniaus krašte Lenkų vaUV/Jai dviem tikslais: 
kad jie lenkintų Lietuvius ir kad saugotų Len
kų dvarininkus ir jų -Uirtą. Tie Lenkų "sava
noriai" buvo lyg kokia pagalbinė kariuomenę 
prieš Lietuvius, nes įtūžę prieš Lenkus skriau
džiami Lietuviai sunku buvo suvaldyti nuo ker
što. Lenkai dvarininkai turėjo sudarę Lietu
vių veikėjų sąrašus, "gerųjų" ir "blogųjų", tat 
ne vienas dvaras durnais nuruko už tai. Tai 
buvo savotiškas atlygis dvarininkams. 

Tie Lenkų atsiųsti "savanoriai" buvo tai 
Lenkų 'legijono eks-kareiviai, kurie kovojo Vil
niaus krašte už pavergimą lietuvių, kaip ir ki
tuose frontuose, taigi jie ir buvo parinkti, kaig 
žmonės sakydavo, kaip "zakalitmi paliokai", H 
kiti juos vadindavo "kirviais". 

Lankai gerai žinojo kad nors jie ir uždarys 
iki paskutinei Lietuviškas mokyklas, bet iki 
bažnyčiose egzistuos Lietuvių kalboje pamal
dos jie negalės Lietuvių sulenkinti. Taigi jie 
užsimeko pasiekti savo pastangų vaisiuj kad ir 
per bažnyčias butų varoma lenkinimo darbas. 
Jie daugelyje mišrių parapijų išnaikino Lietu-, 
vių kalbos pamaldas ir tik kelis kartus į metus 
pavelijo pasakyti bažnyčioje Lietuviškus pamo
kslus, o grynai Lietuviškose parapijose įvedė 
pamaldas perpus Lenkiškai. Lietuvių parapi-
josna atsiuntė grynai Lenkus kunigus. 

Per bažnyčias Ičnkmii Lietuvius ir Gudus,, 
reikėjo gero, tvirto, nesikeičiančio, nenuolaidaus 
ir Įžūlaus vyskupo ar arkivyskupo. Sąžininges
ni Lenkų dvasiškiai nedryso imti tokios pozici
jos, tat vienas atsirado -iš jų kurs nepaisė kaip 
išganyti Lietuvių ir Gudų sielas, jam rūpėjo 
tiktai pasaulietiški dalykai, Lenkų valdžios įsa
kymai ir aukštas d'vasiškio st;hnas. Tokiam bu
vo pažadėta Vilniaus diocįzijos arkivyskupo 
vieta. Tokiu Lietuvių katalikų ėdiku buvo ar
kivyskupas Romualdas JaTbrzvkowski! 

Arkiv. Jalbrzvkowsk'i berods .inėjo Lietu
vio sufragano vyskupo Michalkevičiaus sąskai-
ton. Man vieną kartą geras Lietuvis patrio
tas kunigas, Nikodeuias Raštutis, Vilniuje sa
kė: "Vaike, šitas1 arkivyskupas ir mane nu
skriaudė; bučiau turėjęs parapiją, o dabar pa
skyrė kunigaut ir.enkoje bažnytėlėje, kad vos 
pusbadžiai galir.ia pragyvent; džiaugiuosi tik 
kad nors galiu Lietuviškai vaikučius poterių 
pamokyt". 

Lietuviškuose valsčiuose Lenkai Lietuvių 
tautybės viršaičius pakeitė Lenkais atsiųstais ;š 
Lenkijos: Lietuvius girininkus ir eigulius taip
gi pakeitę tais atėjūnais; Lietuvius plentų ir 
kelių prižiūrėtojus pastatė Lenkus; daroininkus 
dirbtuvėse statė daugiausia Lenkus. Vienu žo
džiu., Lietuvius stumdavo iš vietų kur tik galė
davo savus Lenkus pastatyti, taip kad Lietuviai 
1i7ko tiktai vergais, daugiau nieko: jie likosi be 
teisių. 

I Vilniaus kraštą parvažiuodavo kartais 
Lietuvis Amerikonas ar šiaip Lietuvis susitau
pęs kelis skatikus norėdamas kokią porą hekta
rų žemės nusipirkti niekaip negalėjo gauti lei
dinio iš valdžios, vien dėlto kad Lietuvis. 

Lietuviu pavardes pradėjo Lenkiškai užra
šinėti iv lenkinti. Vienas atsitikimas buvo Šven
čionių krašte, kur kilo labai didelis protestas ir 
pasieka net pačią ..Lenkų valdžią Varšavoje del 
Lietuvio pavardės, žmogaus pavardė buvo Ga-
latiltis. gi Lenkai jo pavardę dokumentuose už
rašinėjo "Golotvlec". Ta pavardė pasidarė juo
kino::1, nes "golotvlec" Lietuviškai išeitų nuo-
gas^ Bet Lenkai to nepaisė. Dar daug kitų 
atsitikimų pasitaikė su Lenkų išvertimu Lietu
viškų pavardžių, ir Lietuviai labai atkakliai ko
vojo už savo šventas teises, tiktai ta kova buvo 
labai nelygi. 

(Bus daugiau) 

S A P N Į  N  1  N  K  A  S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas SapninykaUi 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
;apną. Kiekvienas privalo Ji turėti 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoj^ 



& I K V A Padfkit Amerikai laiaijt karą 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

KOVOS SU BOLŠEVIKAIS ALYTUJE. 
JUOZAPAVIČIAUS ŽUVIMAS . 

Iš baimes niiręs savanoris 

Gyvenau -Rudiškių kaime, Punsko v., 
Seinų apsk. (dabar Lenkų okupuotas). 

Dar jaunas būdamas, išgirdau jog 
renkasi savanorių Lietuvos kariuomenė. 
Prisikalbinau dar tris savo draugus, nu
važiavau Vokišku traukiniu j Alytų ir 
1919 metų Sausio 1 dieną stojau į 1-mą 
pėstininkų pulką. 

Gal trečią dieną mane su draugu pa
skyrė eiti sargybą miške prie vieškelio ir 
plento, kuriuo ėjo didelė kontrabanda. 
Šautuvą turėjom tik vieną. Nakties me
tu užgirdom atvažiuojančius kontraban
dininkus. Aš šuktelėjau: "Stok!" Važia
vo net šešios kontrabandininkų pastotės. 
Sustojo. Aš, užsitaisęs šautuvą, stovėjau 
toliau nuo vežimų, o savo draugui kuris 
neturėjo šautuvo, liepiau apžiūrėti Veži
mus. Nepraslinkus nei penkioms minu-
toms, kontrabandininkai, matydami jog 
juos sulaikė tik du vyrai, ėmė j mus šau
dyti iš brauningų, o aš kelis kartus šo
viau stačiai Į juos, nes turėjau tik penkis 
šovinius. Pasigirdus musų šūviams, at
vyko daugiau kareivių, ir mes kontraban
dininkus suėmėm. Jie vežėsi i Vilnių, kur 
tuomet buvo bolševikai, daug visokių pre
kių: javų, audinių, ii- tt. 

Šusišaudant su kontrabandininkais, 
mano draugas taip nusigando jog iš tos 
baimės, apie savaitę pasirgęs, mirė. Ma
ne musų pulko vadas Juozapavičius pagy
re už tinkamą tarnybos pareigų ėjimą ir 
perkėlė į mokamą komandą. Mokytis 
man labai gerai sekėsi. 

Pas mus dažnai atvykdavo pulko va
das Juozapavičius ir mokė kaip reikia kau
tis su priešais. Jis nuolatos pabrėždavo 
jog reikia taip kautis kad kova butų žūt
būt laimėta. Tie jo žodžiai daugeliui iš 
musų įstrigo galvon ir širdin. 

Vasario 13 dieną, dar mums bemie
gant, staga pasigirdo pavojaus šauksmas 
ir komanda: "Stok rikiuotėn!" Greit ap
sirengę išsirikiavome ties Saratovo karei-
iičmis." Priešakyje buvo kapitonas Geru
laitis ir pulko vadas Juozapavičius. 

Vokiečiai pabėgo 
švietė mėnulis, bet buvo ūkana. Mes 

aiškiai nujautėm jog bus kas nors nepa
prasto. Aš buvau kairiajame rikiuotės 
sparne ir kaip tik iš kairiojo sparno pa
skyrė šešis kareivius, jų tarpe ir mane, 
sušaudyti šešis sugautus išdavikus. 

Man pasidarė labai nemalonu ir net 
šiidis ėmė drebėti jog teks šauti į gyvą 
taikinį. Bet nieko nepadarysi: nusiva-
rėm tuos išdavikus į mišką apie vieną ki
lometrą nuo kareivinių ii*, viršininko va
dovaujami, šovėm nusikaltėliams tiesiai j 
krutinę, kad jiems butų lengviau mirti, o 
mums mažiau žiūrėti jų kančios. 

Po valandėlės bolševikai mus užata-
kavo, jų kulkos jau atsimušė į musų kar
eivines. Mes pamažu traukėme j Alytaus 
miestą. Ant Nemuno tilto Vokiečiai bol
ševikams pasipriešino. Mes išsirikiavom 
prie Nemuno ir bandėm bolševikams at
sišaudyti. Atidengus bolševikams smar
kią kulkosvaidžių ugnį, Vokiečiai nuo til
to pabėgo, o mes persikėlėm kairiojon Ne
muno pusėn, išsipylėm grandinėn ir smar
kiai atsišaudėm bolševikams. Prasidėjus 
i mus ir iš užpakalio šaudyti, pasitraukėm 
Į šventoriaus kapus prie bažnyčios. Dar 
ir šiądien galėčiau parodyti tuos namus iš 
kuriu i mus šaudė. 

Mums užtektinai pristatė šovinių, ir 
kova virė, tariant musų pulko vado žo
džiais, žūtbūtinė. 

Po kurio laiko pamatėm jog musų 
pulko vado Juozapavičiaus bėriukas vie
nas laksto anoje pusėje Nemuno. Iš to 
supratom jog musų vadas žuvęs. Tuojau 
pamatėm besiveržiančius prie tilto žmo
nes. Per miglas buvo sunku atskirti kas 
jie per vieni: mūsiškiai ar bolševikai. 

Staiga užgirdom komandą: "Trauk
tis!" Nutilo šaudymas, ir mes pasileidom 
iš kapinių didžiosios gatvės link. Aš dar 
turėjau gerokai šovinių ir, bėgdamas pas
kui savo draugus, atsišaudžiau į bolševi
kus. Ties vienu gatvės kampu vienas 
mano draugas nušautas krito. Aš, dar 
kartą šovęs pro kampą, smukau i daržus 
| r  l a u k u s ,  . . .  

Išgaudom vietos bolševikus • 
Bolševikų šaudymas juo tolyn juo <!tt-

rėsi smarkesnis. Mes bėgom Simno link. 
Bolševikai mus vijo ir šaudė. Pailsau ir 
vos tegaliu pabėgti. Bet ir kautynės lio
vėsi. 

s Pajutau jog mano bate šlapia. Pa
maniau kad prisėmiau. Dar kiek palukč-
jus pajutau skausmą. Pasirodo, kojon 
priešo kulka pataikė, bet nelabai, nes kau
las buvo sveikas. Persirišau, Įsėdau i ve
žimą ir atvažiavau į Simną. Po savaitės 
vėl buvau sveikas, Simne mus apdalino 
po 5 markes, ir mes pasisotinom. 

Vakarop mums Į pagalbą atvyko Vo
kiečių traukinys su patrankomis ir kulko
svaidžiais. Manėm kad gryšim Alytun ir 
ten pasiseks mums bolševikus sumušti. 
Tačiau viskas pasikeitė: musų mokama 
kuopa eina i Marijampolę, o visi kiti eina 
su Vokiečiais Alytaus link. 

Naktis. Perėję Krosnos miestelį žy
giuojame toliau. Prie Bamštarų (Pažels-
vių) dvaro mums vietiniai bolševikai pa
stojo kelią. Ir vėl mes pamanėm: "Žūt
būt" ir išsipylėm grandinėn. Musų kuo
pos vadu buvo karininkas Kemėžis. Pasi
girdo jo komanda: "Pirmyn!" ir mes šau
dydami ėjom priekin. Priešais namelyje 
pamatėm žiburėlį žibant. Pamanėm jog 
ten esama bolševikų. Apsupom namelį ir 
ėmėm į jį šaudyt. Bet pasirodė kas kita: 
namelyje buta musų, bolševikų nuginkluo
tų ir suvarytų karininkų bei kareivių. Tai 
ir buvo musų apie 14 pirmiau nelabai at
sargiai važiavusių karių, kuriuos vietiniai 
bolševikai nuginklavo ir suvarė į nameli, 
o patys pasislėpė miške. 

Arti namelio radom nušautą musų 
karininką Ruzgą ir išmėtytą kulkosvaidį. 
Paėmę lavoną, kulkosvaidį ir kitus daik
tus, ėmėm žygiuoti toliau. Neilgai trukus 
suėmėm du civilius, kurie, kaip paaiškėjo, 
ir buvo bolševikai, nuginklavę musų kar
eivius ir nužudę Ruzgą. Rytą, Vasario 14, 
jie buvo sušaudyti. 

Po Velykų visa musų mokoma kuopa 
išsiskirstė. Mane paskyrė 3-čios kuopos 
burininku. Ten buvo naujai sumobilizuo
tų naujokų, kuriuos ir teko mokyti. 

Pačmiau nelaisvėn du bolševikus ir... 
armoniką 

Rodos, Kovo 24 dieną visas 1-mas pul
kas išvyko iš Marijampolės į Alytų, o iš 
ten į Daugus. Bet ir vėl gryžom i Alytų. 
Paskui per Prienus nužygiavom i Kauną, 
kur buvo musų pirma priesaika. Pasto
vėję Kaune apie dvi savaites, nuvykom 
traukiniu į Jonavą. Ten gyventojai labai 
maloniai mus pasitiko. Musų orkestras 
bažnyčioje per mišias grojo. Žmonės, pir
mą kartą išgirdę Lietuvišką orkestrą ir 
išvydę bažnyčioje jaunus Lietuvos karei
vėlius, iš džiaugsmo net verkė. 

Išėję iš Jonavos, viename kaime ra
dom bolševikus. Sugriaudė musų patran
kos ir sutarškėjo kulkosvaidžiai. Paėmėm 
kaimą ir kelis belaisvius. Smarkiai beei
dami, pasiekėm Širvintus ir čia apsisto
jom. Musų žvalgyba dažnai susišaudyda
vo su bolševikais. Iš čia musų naujai su
mobilizuotų naujokų pabėgo, bet mes, sa
vanoriai, nieko nepaisydami, traukėm pir
myn. 

Prisiartinus prie Kovarsko, mane su 
trim kareiviais paskyrė į nakties žvalgy
bą. Bevaikščiodami paklydom. Išgirdę 
armoniką, tyliai prisėlinom prie namų, ir 
žiūrime, vakaruškos. Atsargiai pro lan
gą apžiūrėję pamatėm bolševikus bevaka-
niojant su musų mergaitėmis. 

Staiga atidarėm duris ir, atkišę šau
tuvus, garsiai surikom: "Rankas aukš
tyn!" Geruoju paėmėm du bolševikus j 
nelaisvę. Jų buvo ten ir daugiau, bet, 
lempą bolševikams užgesinus, mes neno
rėjom šaudyti kad nekliudytume mergai
čių. Didelę kratą daryti ir ilgiau pasilik
ti mums buvo pavojinga, todėl paėmėm jų 
armoniką, du belaisivus ir, vieno senio ve
dami, sugryžom į Kovarską. Ta armoni
ka ilgai linksmino musų kuopą. 

Ir vėl ėjom pirmyn. Prie Troškūnų 
susišaudėm su bolševikais, kurie vis trau
kėsi atgal, o mes linksmi su dainomis juos 
vijome. 

Smarkiai apiplyšom 
Utena—Daugailiai. Čia jau smar

kiai susišaudėm. Pasiekėm Antalieptę ir 
apsistojom. Bolševikai apie Baltriškių 
bažnytkaimį (Zarasų apsk.), bet mes jų 
čia jau nebepriveikėm, nes jie gerai įsi
tvirtinę. Prasidėjo smarkios kovos. Daug 

CLEVELANBE REIKS SUKELTI $5,75Q,000 WAR CHEST VAJUJE 
t . 

T 

fc 

Teikimui maisto, r ubų, medikalės 
pagalbos milijonams benamių karo 
nukentėjusių Europos žmonių, Di
džiojo Clevelando War Chest vaju
je Cleveland© pradedant Spalių 16 
ir baigiant 26, nusistatyta sukelti 
$5,750,000 suma. 

National War Fund gaus dalj iš 
musų sukeltos sumos pinigų šelpi
mo operavimui užimtose ir pastaru 
laiku išlaisvintose šalyse. Prie to, 
National War Fund apima savas 
organizacijas, USO, United Sea
men's Service, War Prisoners Aid 
ir American Field Service, ambu-
lansų korpusą veikiantį karo fron
to linijose. 

Viena iš tipiškų didelės armijos 
iš savo namų išvytų žmonių karo 

nuteriotaje Europoje parodoma vir
šuje, kuriems laikiną prieglaudą ir 
maistą patiekiama National War 
Fund pagalba iki jie V6i gal&g su-
gryžti J savo namus. 

Generolas Dwight D. Eisenhower 
iš Vyriausios Alijantų karo stovyk
los rašo, "Visi Amerikiečiai žino 
jog tai yra privilegija aukoti i Na
tional ir Community War Funds šį 
tautų išlaisvinimo metą. Parem
dami musų militarišką žygį šie pa
tarnavimai kurie paeina iš tų fon
dų pasiekia musų draugus ir kai
mynus namie ir kitose šalyse ir ka
ro bei priespaudos prislėgtus žmo
nes visame pasaulyje". 

Tarp šimto naminių Įstaigų ku

rios gauna pinigus iš War Chest ši 
metą yra 21 "jaUfilttlo aptarnavimo 
Įstaigos; 19 mažamečių globos įs
taigų; 18 ligoninių ir 8 dispensa-
rai; 12 sveikatos ir namų slaugių 
patarnavimų; 8 namai seneliams; 
14 Įstaigų globojančių šeimas, vai
kus ir benamius; ir 8 centralinės 
įstaigos. 

Tarp penkių naujų, šalpos organi 
zacijų priimtų i National War Fund 
kurioms taipgi teks pinigai iš šio 
vajaus yra ir Bendras Amerikos 
Lietuvių Fondas, karo nukentėju
siems Lietuvos žmonėms šelpti — 
net tiems kurie iš Lietuvos išbėgo 
Į kitas šalis gelbcdami savo gyvas 
ti. 

sykių juos atakavom, bet vis niekas neiš
eidavo. Nakties metu apsikasėm Teter-
vų ir Purvynės kaimuose, kuriuos skyrė 
ežeras. Mes čia jau didelį vargą vargom, 
ypač del drabužių, kurie buvo smarkiai 
suplyšę. Tik viena milinė ir buvo musų 
apsirengimas. 

Vieną sykį buvau paskirtas į didelę 
žvalgybą. Norėjom gerokai paerzint bol
ševikus. Paėmėm vieną seną ratą ir prieš 
auštant ant kalno pastatėm taip kad bol
ševikų pusėje atrodytų jog tai kulkosvai
dis. Musų kuopai vadovavo karininkas 
Zabulionis. Prašvitus, smarkiai apšau-
dėm bolševikus iš šautuvų ir rankinių kul
kosvaidžių. . Bolševikai atidengė smarkią 
ugnį į mus, o mes, palikdami tą seną ra
tą, pabėgom į kitą kalną, bet jau iš šono 
bolševikams. Bolševikai, norėdami paim
ti tariamąjį kulkosvaidį, pateko į musų 
ugnį ir paliko keletą savo negyvų. 

Vėliau puolėm kaž kokį miestelį, bet 
mums nepasisekė. 

šioje vietoje mes kovėmės apie 6—7 
savaites. 

Vieną sykį mano draugas, J. Švedas, 
darė žvalgybą ir buvo nukautas. Apver
kiau aš ji ir parašiau laišką1 jo namiš
kiams. 

SENATOR PEPPER 
TAUTINIU GRUPIŲ 

KOMITETO PIR
MININKAS 

Jkirėjo tas musų su bolševikais šau-
dvmasis. Kitos dalys musų kareivių nak 
ties metu užėmė musų vietas, o mes pasi
ryžom padaryti žūtbūtinį puolimą. 

Visur tylu. Tik retkarčiais kur pa
sigirsta šautuvo šūvis. Kartais medžiuo
se paukščiai sučiulba. Ramus ežero kran
tai. Mes, visa 3-čia kuopa, žengiam pir 
myn, pasiryžę užeiti bolševikams į užpa
kalį. Taip ir padarėm: nuėjom už antro 
ežero, suradom tinkamą vietą ir tyliai pa
sidarėm sau apkaselius. 

Danguje pasirodė raudona auštančios 
dienelės pašvaistė. Nekantriai laukėm 
keistos ir didelės kovos. Ant mnsų užėjo 
bolševikų patruliai, kelis kartus iššovė ir 
pabėgo. Buvo jau bemaž šviesu. Mes ati-
dengėrn kulkosvaidžių, šautuvų ir grana
tų ugnį. Iškilo baisus mušis. Visų rūšių 
ginklų šūviai susiliejo į vieną dideli užėsį. 
Pakvipo paraku. Bolševikų tarpe iškilo 
didelis sąmyšio, ir jie buvo nugalėti, nors 
mes ir netekom daugelio savo draugų. Šį 
sykį bolševikai bėgo kaip patrakę, o mes 
vijom juos, smarkiai šaudydami. Musų 
pulkui tuomet vadovavo majoras Ladyga, 
o kuopai vyresnysis leitenantas Džiuvė. 
Musų patrankos dar pylė bėgančius bol
ševikus. 

(Bus daugiau) 

Senator Claude Pepper 

Robert E. Hannegan, Demo
kratų Nacionalio Komiteto pir
mininkas, praneša jog Senato* 
rius Claude Pepper iš Florida® 
sutiko priimti Demokratų Na
cionalio Komiteto siūlymą bū
ti pirmininku Tautinių Grupiij 
Komiteto prezidento rinkimų, 
vajuje. " 

Senatorius Pepper, per du 
terminu United States Senatį 
pasižymėjo kaipo visų Ameri
kos žmonių vadas. Jo rekof-
dar rėmimo ir balsavimo ui 
paprastų žmonių reikalus ne
turi sau lygaus Senate. 

Kaipo narys svarbaus Užsie
nių Santikių Komiteto, jis va
dovavo debatus Amerikos už
sienio politikos nustatyme ir 
pravedė žinamąją. Connally Re
zoliuciją. 

Kaip narys Comercijos Ko
miteto ir švietimo ir Darbo 
Komiteto Senate, jis vadovau
ja Karo meto Sveikatos ir švi«K 
timo komisijai. 

Senatorius Pepper taip pat 
yra narys Specialio Komiteto 
studijuoti ir tyrinėti mažų biz
nių reikalus, ir Specialio Ko
miteto Pokarinei Ekonominei 
Politikai ir Planavimui. 

NAUJA TELEFONŲ 
KNYGA JAU 

GATAVA 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit j Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai pjaleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kft savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur. Čia tapo 
padidintos dovanos, todel^ jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau j Lietuviu salę. 

Jau Prasidėjo Rudeninis ros_ narių- ... . . 
" Dar galite matyti keturias ope-

, Operos Sezonas 

f — \ 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

m 

Daug tūkstančių studentų ir vai
kų akompanuojami savo tėvu eis 
pamatyti ir išgirlti Grand Operą 
už populiares kainas šios savaites 
pabaigoj The Philadelphia La Sca-
)a Opera Company perstatymuose 
Public Auditorium. 

Clevelandieciai operos mėgėjai 
parodė didelio susidomėjimo šiomis 
operomis ir dalyvauja gausiai. Tų 
operų pastatyme dalyvauja d'alis 
Žinomų Metropolitan operos daini
ninkų ir Philadelphia La Scala Ope-

WALDORF 
RECREATION 

t 

Bowling ir Billiard® 
Naujoje vadovybėje. 

5802 Euclid Avenue 
Čia jums geriausia patiks 

praleisti liuoslaikis. 
Naudotis gali lošėjų lygor, ir 

privačiai. 

EXpress 1005 

ras, kadangi bus statoma penkta
dienio ir šeštadienio popiečiais po 
operą, ir sekmadienį. 

Faktas kad karo suvaržymai žy
miai sumažino naują Didžiojo Cle
velando direktorių arba The Ohio 
Bell Telephone Company knygą, pa
rodo ta pati knyga, kurios 383,000 
kopijų bus išdalinta bėgyje dviejų 
savaičių laiko. 

žymus skirtumas padaugėjime 
puslapių reguliariškame vardų sm-
rašyme palyginus su padaugėjimu 
koks buvo tik prieš Japonų užata-
kavimą Pearl Harbor. . Ta knyga 
išleista Rugsėjo mėnesi 1941, turė
jo * 60 puslapių padaugėjimą virš 
pirmesnės knygos. Naujoji knyga 
kuri dabar išnešiojama turi tik 12 
tokių puslapių daugiau negu jos 
pirmtakunė, išviso 671 puslapius. 

Knygos išplatinamos pastango
mis 1,100 mokyklos vaikų, dirban
čių po mokyklos valandų ir šešta
dieniais, ir 600 suaugusių žmonių. 
Prie to, 20 trokų reikalinga išvežio-
jimui tų knygų j sritis kur mokyk
lų vaikai gali jas paimti. Kiekvie
nas vaikas atliks išnešiojimą savo 
kaimynystėje. 

Senas telefonų knygas prašoma 
atiduoti, bet pirm negu atiduos iš
vartyti atsargiai ar nėra joje ka» 
reikalingo Įkišta ir palikta. 

ANTON ANZLOVAR 
, Dry Goods, Millinery, Gents' Furnishings 

Pasinaudokit Šiuo Musų Prekių Išpardavimu 
Išpardavimas MOTERIŠKŲ PALTŲ, SUKNIŲ, Vaikams 

PALTUKO, SUKNELIŲ, taipgi MOTERIŠKI APATINIAI, 
SIJONAI, ir VYRIŠKI APATINIAI BALTINIAI. 

6202 ST. CLAIR AVE. (42) Atdara vakarais. 

DETiliA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

giiiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiniiiiuiiiiiiuiiniiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimmnTiiHiiiiitiiHiiiiiiiiii 

| Nikodemas A. 
I Laismiotas Laidotuvių Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJAS 
5 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
E Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
Tiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiinmtniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes fesam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P . -P. MULIOLIS 
Vienatine Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Aye. Cleveland HEnderson 6729 ; 
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PIJUŠAS % Stokyardų labai 
nudžiugo kad tautininkai re
mia Bendrą fondą, bet jis la
bai nenorėjo kad tautininkai 
j tą fondą ineitų, 

Savo džiaugsmą pareikšda
mas apie tautininkų nutarimą 
fondą remti, Pijušas labai no
ri kad tautininkai daugiau apie 
tą fondą nieko nerašytų. Mat, 
jį ir visą tarybininkų kliką 

i. y 
ingtoną, melavo kad čia tve
riama bendras i v visų * Lietuvių 
fondas. Tautininkai ištikro su
tiko bendrą fondą, tverti ir ant 
tb ' 'sutikimo įlasSi-ašė* tautinin
kai, cicilikai, katalikai ir kiti. 

Bet tarybininkų vadų pa
rašai tik tiek reiškė kiek reiš
kia Stalino ar Hitlerio parašai: 
bi tik gauti prisikibti, kad pas
kui galėtų apgauti. 

Valdžiai Washington# įrodi
nėdami jog steigia bendrą fon
dą su tautininkų įregistruotu- ninkus ir visuomenę apgauti 
fondu kaipo pagrindu, savo 
spaudoje skelbė-gyrėsi kad jie 
vieni patys. įsteigia fondą. Ir 
koks galėtų buti bendras fon
das jeigu jie vieni steigia? Bet 
jie taip skelbė ir melavo — 
melavo net to iondo bendrame 
steigiamame susirinkime, tik
rindami kad fondas yra "visai 
naujas, kitas", "nieko bendro 
su senuoju tautininkų fondu 
neturi" ir "jusų pinigai pasi
lieka atskirai kaip buvo".... 

Dabar iš Washingtono pa
kilo paklausimas kodėl buvęs 
tautininkų fondas nėra inkor
poruotas į tą bendrą fondą, ku
ris sutvertas to pirmojo fon-

baimė ima: Jie lindo į Wash- \ do registracija? 

N • ' 

Tarybininkai valdžiai turėę 
'aiškintis t ir raudomi<5tiv dėlto 
kad jie valdžią Apgaudinėjo ir 
susuko valdžios duotą sutiki
mą# steigti nauja bendrą fon
dą senojo tautinio fondo vie
toje. * 

Jie manė viskas taip ir bai
gsis, ramiai, bet nelaimė, tame 
sename fonde yra pinigų, ku
riuos valdžia suprato naujasis 
fondas paims į savo iždą. Bet 
tarybininkai, norėdami tauti-

tų pinigų nepriėmė Kovo 25 d. 
suvažiavime Chicagoje, tuomi 
tikėdami įrodysią kad jie su
darė naują fondą savo pastan
gomis, be tautininkų malonės. 

Neturėdami ką Lietuvių vi
suomenei sakyti del tokio sa
vo šposo (ką valdžia jiems sa
kys jie mano visuomenė negir
dės), jie griebėsi vėl meluoti 
ir šmeižti senąjį tautininkų 
fondą ir jo žmones, buk val
džia "uždaranti" tą fondą, —• 
reiškia, tautininkus randa ko
kiais tai nusikaltėliais! 

Ne, valdžia neuždaro tauti
ninkų Įregistruotą fondą, dėl
to kad tas fondas valdžios su
tikimu buvo leistas sudarymui 

naudojo fondo, kurio', pinigus 
tafybifiihkų klika gudriai no
rėjo nepriimti (mat, jie netu
rėjo patys ko įnešti tai . jautė
si gėdą, o 'žinojd kad jnešdami 
pinigus tautininkai turės tei
sę fonde turėti ir savo tinka
mą reprezentaciją). 

Nežinodami ką daryti jie 
dabar griebėsi tautininkų fon
dą apmeluoti, bet ar meluos ar 
ne tas tautininkų fondas val
džios akyse vistiek yra nau
jojo pagrindas ir tik todėl jis 
buvo valdžios pripažintas kaip 
BENDRAS Lietuvių fondas. 

Pirmiau jie kiek lindo prie 
valdžios, niekas jiems nedavė 
naujo numerio ji} įmanytam 
fondui tverti. 

Taigi, Pijušas labai nori kad 
tautininkai kaip avinėliai imtų 
ir užtylėtų jų klastas, kad vi
suomenė manytų jog jie yra 
teisingi, dori ir darbštus žmo
nės. 

Supa Garbą. 

BOLŠEVIKŲ spauda skel
bia: "Paryžiuje.... komunis
tai ir socialistai taikoj darbuo
jasi. Panašiai kaip Italijoje". 

Tuomi jie nori privilioti at

gal . Grigkitį į "bendrą^ frontą"1 

— tai galim tikėtis kad ir ka-j 
talikai politikieriai kartu su 
tuo bolševikų tėvu eis prie bok 
ševikų, kada Grigaliui pasi-f 
rodys jau proga ir lftikak nau
dotis iš bolševikų. 

Istorija pasikartoja! 

BOLŠEVIKAI, kaip. rodos, 
šymet pasijus labai apsigavę 
kad nestatė savo kandidato i 
prezidentus: šymet kaip tik 
visi prezidento kandidatai gau
na progą sakyti milijonams 
kareivių savo agitacines kal
bas, ir bolševikai negaus! O 
tai puiki ir pigi proga revoliu
cijai, kurią jie pražiopsojai 

Gal Demokratai ir gerai pa
darė šitaip nustelbdami po sa
vo skvernu komunistus! 

TAUPYK1T IR 
KIT PGP1ERĄ 

f mojant bereikalingai1 visus 'pa
kelius ir dalykus kurie perka
uni. Daug dalykų galima par
sineš# nusipirkusi be suvynio-

/ 1 • i U f 

j irno. 
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Šalyje nera ptfkanka? 
mai poplerlbs visiems reikalams 
aprūpinti. Darbininkų truku
sias sumažino popieros medžio 
paruosiĄią 1943. menate, o šy
met tikima trukumas bus dar 
didesnis. Tačiau popiera rei
kalinga karo dirbtuvėms ir ka
riuomenei. . 

Galima* Slftaypyti ŠimtyįS. 1 Cleveland 2/ Ohio 
kstančių naujos popiefor.' tidvV-' Business EX 9561 Res. YE 5010 

ST. CLAIR SALES 
and SERVICE 

GAS and OIL Motor Work 
Brakes Body & P'ender Fainting 

SAM KATZ, Proprietor 
6623 St. Clair Avenue 

URGO FRUIT and 
Vegetable Store 

T012 Superior Avenue 
NAUJA DARŽOVIŲ IR 

VAISIŲ KRAUTUVĖJ 
Šviežios ir sezoninis daržovės 
ir vaisiai, viskas Svariai užlai
koma. Lietuviu kaimynystėje. 
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KILIMAS UP... 
10,000 MYLIŲ PER 

•• v 

VISAME PASAULYJE yra tik vienas greitas, tik
ras ir jaugus AUKŠTYN keliavimas! 

Tai yra elektriškas elevatorius kuris perveža dau
giau pasažierių kasdieną negu visos kitos publiškos 
transportacijos Amerikoje ... 30 bilijonų asme
nų per metus! 
f IK VIENAME CLEVELANDE yra virš 3000 pasa-
lierinių ir prekių elevatorių operuojančių pigia, pa-
sifikėtina elektros pajiega kurią teikia The Illumi
nating Company. - ' . 

Apskaičiuota kad tie elevatoriai kyla UP išviso 
apie 10,000 mylių. į dieną.. .ir, suprantama* tiek pae 
tolumo DOWN. 
MODERNINIS ELEVATORIUS yra įstabumas elek
tros srityje, atsiliepiantis tik į sagutės pajudinimą 
. , . jo a^darymo ir uždarymo, pradėjimo ir-austo-• 

jimo, signalų sistema, saugos prietaisai, šviesa ir 
ventiliacija viskas kontroliuojama automatiškai. 

"{•' i* * 
Kaip elektriškas elevatorius padarė galimu tokius t;į 

miestus kaip Clevelandaą—padarant aukštus budin-f 
kus praktiškais—taip menas ir mokslas elektros sri
tyje padaugins parankumus ir patogumus pokarinių 
namų. 
PIGI KOKIA ELEKTRA YRA DABAR, ji taps dar 
pigesnė kuomet ji teiks tolesnius gerumus jums . . . 
nes juo daugiau ėlęktros sunaudoji, tuo mažiau ji 
nuo vieneto, kaštuoja. 

Vidutinė kaina elektros kurią tėikia Tftfe 'Illumina-
ting Company namų naudojimui nupiginta kiekvieną* 
paskirą metą iš 52 metų kaip ši Kompanija yra biz
ny ie . . . ir vis eina pigvn!—THE CLEVELAND 
ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY. 
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Gražios ir Patogios 
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Csražios išvaizdos, šil
tos flannelette pažamo: 
;u plačiom kelnėm pa 
tolumui. D ž i a nęsiesi 
jas turėdama kai už 
OJS šaltas sm'^' s ŽJ 
mos oras. Mieros 32 
iki 40 panelėms ir mo
terims. 

BRYŽILCTOS 
Rudos — Mėlynos 

SPAUSDINTOS 
Mėlynos — Rožinsjg 

VIENSPALVĖS 
Pyčinės — Mėlynos 

Žalios 

VYRŲ 2TONE 

Gražus margi  prieša
kyje susegami svete-
riai mėgiamose dvįejo-
pų spalvų kombinaci
jose 

- Vft l « 
VAIKŲ 2-TONE 

licažičrv išvaizdos ir stflraus il 
-rankovėm priešakyje .suse

gami vaikiams sveteriai. Šviesių 
Ir" " tamsių ' mėgiamų "koftibintfci-

^Rųeroa- iki 36 

The May CQ.'S 
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SUSITVĖRĖ B, A, L, 
FONDO SKYRIUS 

Rugsėjo 29, LVS 1-mo 
skyriaus susirinkime susi
organizavo Bendro Ame
rikos Lietuvių Fondo sky
rius iš apie 20 narių. 

Valdyba išrinkta: Pirmi
ninkas P. J. žiuris; vice 
pirm. Dr. S. T. Tamošaitis, 
sekretorius K. S. Karpius, 
iždininkas J. Ubšaitis. 

Nario mokestis metams 
$2. Kurie nori įstoti j šį 
bendrą darbą gali priduoti 
savo duokles skyriaus val
dybos nariams. 

Mayorąs Frank J. Lausche Laimes Cuyahoga 
Gubernatoriaus Balsavimuose Nepaprastai 

Didele Dauguma Balsų 

Spalių 9-ta Paskutine 
Registravmuisi Diena 

Kas turi registruotis: 
Atvykusieji iš kitur į Cle-

velandą dirbti piliečiai, čiagi-
miai ir ateiviai; 

Tie kurie nebalsavo pereito 
rudens rinkimuose; 

Tie kurie permainė savo gy
venimo vietą po pereitų balsa
vimų ; 

Tie kurie gavo pilietybes po-
pieras. Nauji piliečiai nors tu
ri pilietybės popieras bet nesi-
registravę negalės balsuoti. 

Kur registruotis: City Hali, 
Board of Elections. 

Ohio miestų ir miestelių Lie
tuviai privalo apsirupinti už
siregistravimu savo Board of 
Elections jeigu ineinat į virš-
paminėtą registruoti reikian-
čių eilę. 

Iki aiol užsiregistravusių ir 
turinčių teisę balsuoti piliečiu 
Cuyahoga apskrityje yra jau 
apie 455,000 ir kareivių balo
tų aplikacijų gauta virš 50,000. 

šiomis dienomis pravestame 
bandomame balsavime gautos 
pasekmės parodo kad Mayoras 
Frank J. Lausche laimės Cuy
ahoga apskrityje balsavimus 
stebinančia dauguma 161.000 
balsų prieš Republikonų kan
didatą. šis apskaičiavimas re
miamas ant bendro balsuotojų 
skaičiaus, kurių apskrityje yra 
475,000. Prie to dar tikima 
prisidės balsai karinėje tarny
boje esančių pilnamečių vyrų 
ir moterų kurie balsuos už 
Frank J. Lausche. 

Iš tų 475,090 balsų, kaip 
apskaičiavimai parodo, Frank 
J. Lausche gaus apie 318,000 
balsų, Stewart gaus 157,r00. 

Tai butu didžiausias balsų 
skaičius kada nors Cuyahoga 
Apskrityje duotas bent kokiam 
gubernatoriaus kandidatui. 

Mayoras Lausche turi dide
li pritarimą tautiniu grupių 
piliečių tarpe, kadangi jis pats 
yra ateiviu biednų darbininkų 
sunus, sunkiu darbu ir pasi
šventimu išėjęs mokslus ir sa
vo teisingumu, blaiviu protavi
mu ir darbštumu pasiekes to
kias aukštas vietas kuriose iis 
iki šiol buvo. Jis t us pa\s tin
kamiausias gubernatorius Ohio 
valstijai, kurios miestai ir di
delė dalis ūkių yra apgyventa 
ateiviais. Jisai 'geriausia su
pranta tų žmonių reikalus ir 
todėl pirmiausia žiūrės žmo
nių interesų. Jis griežtai atsi
sako klausyti partijos bosu. 
kurie paprastai nori išnaudoti 
kandidatu savo reikalams, ka
da jis buna išrinktas. 

Lausche prižada Ohio vals-
tiiai ekonomini valdvma, nai
kinimą aikvojimo taksais su-

m 
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6820 SUPERIOR AVENūfc CLEVELAND 8 OHIO PHONE: ENdicott 

Upset at Dumbarton 

Frank i. I ;iu<ehe 

mokamų pinigų, kas duos ga
limybe sumažinti taksus. Jis 
gaiėjb ekonomiškai vadovauti 
Clevelando miesto administra
vimą, ir sako kad galima pa
našiu budu vadovauti valstijos 
reikalus. 

Lausche neužmiršta Ir far-
rrterių Reikalų, juos atydžiai 
studijuoja ir tikrina kad ga
lės daug pagelbėti valstijos 
farmeriams jų gero\§ei page
rinti. 

Ohio Lietuviai, miestų dar
bininkai, biznieriai ir ūkinin
kai, stokite remti kandidatūrą 
šio draugingo žmogaus, Frank 
J. Lausche. Balsuokit už jį 
Demokratų tikietu, Lapkričio 
7 diena. 

Spalių 10 Mayoras Lausche 
kalbės Youngstowne, Stam-
baugh auditorijoje. Jo kalba 
eis per radio visoje valstijoje. 

PUBLIC LIBRARY PĖKSČIUJU SAUGOS 
75 METAI SAVAITE 

24,435 Ateiviai Tapo 
Piliečiais nuo 1940 

Nuo 1940 metij prezidento 

Šiomis dienomis The Cleve
land Public Library mini 75 
metus savo tarnavimo šios sri
ties gyventojams. Cleveland 
Public Library buvo atidaryta 

rinkimų, Cuyahoga apskrityje .kaip Cleveland Public School 
pilietybę Įsigijo 29.435 ateiviai Library prie Superior Avenue 
šios apskrities gyventojai. į ir W. 3rd Street. L. M. Oviatt, 

Šymet iki Rugsėjo 1, pilie-! tuolaikinis skaityklos vedėjas, 
tybę priėmė 8,708 ateiviai —I turėjo savo žinioje kolekciją iš 
tai yra labai didelis skaičius. 5800 knygų, šiądien, 75 me-

Tarp tų tūkstančių yra jei tai vėliau, Cleveland Public Li
ne tūkstantis tai visai netoli brarv, vadovaujama Clarence 
to Lietuviu kurie tapo pilie-1 S. Metcaif, turi knygų kolekci
niais. Ar jus, nauji piliečiai, ją virš dviejų ir pusės milijo-
naudosites savo privilegija — j nų. 
Lbalsavimu šiais prezidento, gu- Per Spalių mėnesį ivairios 

ernatoriaus ir kitų valdžios šio knygyno skyriai turės pa-
narių rinkimais? j ruošę specialius parodymus šio 

Bet norint balsuoti kiekvie- knygyno augimo ir prisidėji
mo prie šios bendruomenės gy
venimo. 

Main Library turės savo pir
mą sukakties atžymojimą tre
čiadienį, Spalių 11, nuo 2:30 
iki 4:30 ir nuo 7:30 iki 9:30 
su tam tikrais specialiais iš
statymais. 

Knygyno skyriai visam mie
ste turės savo išstatymus ir 

% 

nas naujas pilietis turi buti už
siregistravęs. Registruotis ga
lima City Hali, ir paskutinė re-
gistravimuisi diena yra pirma
dienis, Spalių 9. 

LANKOSI KARIAI 
Sgt. Algirdas Blaškevičius 

parvyko pas tėvus paviešėti 
trejetui dienų. Jis buvo me-, 
dikalėje srityje, paskiau buvo Pro?iami1s SJ -^enebi 
nusiųstas i Minnesota Univer
sitetą mokytis Norvegų kai DIRBTUVĖSE Cleveland^ 
bos, dabar vėl perkeltas i me- j šymet per pirmus keturis mė-
dikalę sriti. " ! nesius nelaimės darbuose su-

Marinas Antanas Levickas į mažinta^60 n uos., lyginant su 
parvyko paviešėti pas savo i tuo pačiu laikotarpiu pernai, 
žmoną ir tcvus. i Žinios is 914 firmy kuiios (is-

Karys Jonas' Milikas, sulyg j lyvavo nelaimių mažinimo va-
pask utinių žinių, apdovanotas i j u j e, kuriose bendrai _ dirba 
už atsižymėjimus mušiuose. i 210,907 darbininkai, ture.io tik 

Nesenai buvo pranešta kad 3»620 nelaimingus atsitikimus 
jo brolis Petras žuvo karo lau
ke. Milikienė turi ir kitus du 
sunus tarnyboje. 

darbo laiku. 

• PADARYMUI C 1 evelando 
orlaivių stoties pirmaeile viso-

SVIESTAS 20 PUNKTŲ i ie šalyje, jos vedėjas skelbia 
Sviestui apmažėjus, padau-į<^..reikalirsa dar apie šešių 

ginta punktu skaičius sviesto !Tli'1Jonu dolarii. ^ 
svarui nuo 16 iki 20 punktų, j * TUCATDC 

Kartu nuo Spaliu 1 panai-; A«* B UK I H t A B IxE 
kinta mėlyni punktai įvairiems j Hough Ave. and E. 84th St. 
produktams kurie iki tol rei
kėjo pirkti mėlynais punktais. Ketv. Penk. šešt. Spalių 5-6-7 

Bing Crosby-Rise Stewens in 
NORI PROHIPICITOS "GONG MY WAY" AUK1 i icunii.ici.nn> .... Taipgi "FUNTIME" 

Kongressmanas Michael A. Sekm pirm Antr s„ali 

Feighan iškelia aikštėn jogei 
Ohio valstijoje ir Clevelande 
atkakliai dirba organizacija už 
sugrąžinimą šalyje prohibici-
jos. Ji dirba patylomis, bet 
įtemptai, ir sako daro žymų 
progresą. 

Taigi, tie kurie norit prohi-
bicijos sugryžimo turėsit pro
gą kurią nors dieną balsuoti 
už ją. 

Fred MaciVlurray, Barbara Stawyck 
is Ed L. Robinson in 

"DOUBLE INDEMNITY" 
Trečiadienį, Spalių 11 

Ruth Terry-Bob Livingstone in 
"GOODNIGHT SWEETHEART" 

Taipgi 
Trudy Marshall-Ronald Graham 

in "LADIES of WASHINGTON" 
Moterims duodama indai. 

Ketv. Penktad. Spalių 12-13 
Charles Bickford-Ann Dvorąfc in 

"GANGS of NEW YORK" 
Taipgi Lloyd Nolen-Lola 

"GANGS OF CHICAGO" 

Mayotfas išleido proklamaci
ją skelbiančią Pėkščiųjų Sau
gos Savaitę, kuri tęsis nuo 9 
iki 14 Spalių. Bus dedama 
specialiai pastangos atkreipti 
pėkščiųjų dėmėsi i pavojingu
mą eiti per gatvę šiaip kurio
je vietoje, be apgalvojimo, kaip 
tas yra daugybės daroma, ir 
tai vadinama "jaywalking". 

Pėkstieji patenka po * auto
mobiliais ir esti užmušami ar 
sužeidžiami iš priežasties neat
sargumo papročių gatvėje. Di
duma šių metų mirtinu nelai
mių apima pėksčiuosius kurie 
nebuvo atsargus einant sker
sai gatvę. 

Šis nelaimingas paprotis ne
paisyti atsargumo dažniausia 
atsitinka paskutiniuose ' metų 
mėnesiuose. Praeities rekor
dai parodo kad Spalių, Lapkri
čio ir Gruodžio mėnesiai yra 
pavojingiausi. N e atsargumas 
'.r skubėjimai, taipgi pailgėji

mas tamsos valandų ir blogas 
oras sudaro sąlygas kurios bu
na priežastim nelaimių neat
sargių pėkščiųjų. 

Išvengimui trafiko nelaimes 
ateinančiais* kritiškais mėne
siais reikalinga atminti vieną 
— Imk Laika ir Eik Atsargiai. 
Geriausia užsitikrinti saugu
mą yra einant skersai gatvę 
naudotis nužymėtais skerske-
liais, nes ties jais ir važiuo
jantieji labiau tėmija pėks
čiuosius. 

Cleveland Police Dept. 

Reikia Darbininkų 
DIRBTUVĖS DARKUI 

Lengvas švarus darbas, dieną arba 
naktimis, nereikalinga patyrim'o. 

Gera mokestis nuo valandų, darbą 
besimokinant. Kreipkitės 

NEWBURGH MACHINE 
ENGINEERING CO. 

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

REIKALINGAS GERAS KAM
BARYS PRIE ŠEIMOS 

paprastas valgis, bet šilta lova; 
arti prie karų ir krautuvių. Už
simokėsiu visada išank#to. Pra-
neškit laišku. . (43) 

STANLEY .LUKASSUS 
1429 Wayne Ave. Lakewood 7, O. 

HOUGH Dining Room 
UŽKANDŽIAI IR PIETUS 

.Kasdien 11:30 iki 1:30 po pietų 
Vakarienė 5:30 iki 8 vak.*-* 

Sekmadieniais 4:30 iki 7:30 vak. 
Mr. & Mrs. Leonard Ehrhart, J3av. 

8106y2 HOUGH AVENUE 

(EDITORIAL, 

THE CLEVELAND NEWS, 

, October 2, 1944) 

The ^Dumbarton Oaks parl#$ tit) 
world peace by international ma
chinery ends the session in which 

Russia sat with a "00 per cent 
agreement and A 10 per cent dis
agreement", this to be passed along 
to the Churchill - Stalin - Roosevelt 
meetings, Undersecretary of State 
Stettinius announces. 

The 10 per cent disagreement Is 
Russia's. It follows the Russian 
diplomatic pattern with perfect 
consistency. This , disagreement is 
over whether one of the "big fou*" 
powers composing the proposed top 
world council—the executive assem
bly—shall have a vote if it is ac
cused cf aggression. 

At Dumbarton, Russia insisted 
the accused ally should have a vote. 
The other powers, the U. S. and 
Britain, disagreed. 

Why should Russia wish a power 
accused of aggression to retain a 
vote ? 

Russia has taken the eastern half 
of Poland. The Poles have said 
that is nothing short of aggres
sion. Russia got this territory when 
Hitler marched into Poland in 1939 
and handed east Poland to Russia. 

In 1940, Russia moved in on the 
three Baltic countries, until that 
time practically independent. The 
three countries then became pro-
Russia soviet states, though not 
part of the U.S.S.R. Russia al
ready is moving political commis
sars into recaptured Lithuania, Es
tonia, and Latvia, to resume the 
soviet status there. 

Those Lithuanians, Latvians, and 
Estonians who don't want s soviet 
complexion, but complete democratic 
independence, have already called 
this "aggression". 

Rumania, Bulgaria, Greece an:l 
Yugoslavia remain to be settled. 
In all four, the new leadership is 
pro-Soviet. It could easily happen 
that Red troops would be needed 
to support this now leadership 
against anti-Communist dements 
of those nations. Which, if it hap
pens, would look like "aggression". 

So Dumbarton fails, in an im
portant degree, to settle the big
gest problem before the post-wav 
Allies, the question of whether Rus
sia intends to let her allies counsel 
with her about the future of cen
tral Europe. We are impressed 
with Marshal Stalin's consistency, 
as well as that of the state he 
operates. We expect him to hold 
out for a vote for any major ally 
accused of aggression. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

AMERICAN HEROES 
BY LEFF 

P 

LITHUANIAN WAR 
RELIEF OFFICE 

OPENED 

The New York Times on Septem
ber 27th contained the following 
brief in connection with the open
ing of the United Lithuanian Re
lief Fund office in New York: 

"Povilas Zadeikis, Lithuanian Mi
nister to the United States, and 
Newbold Morris, President of the 
City Council, were optimistic speak
ers yesterday at the opening of the 
headquarters of the United Lithu
anian Relief Fund of America at 
19 West 44th St. Dr. J. B. Kon
čius, Chairman of the new organi
zation, presided. 

"Mr. Zadeikis pointed out that 
although Lithuania 'is hot listed 
among the beligerent nations of 
this war, her suffering has been 
great enough to have her listed as 
a member of the National War 
Fund', as a result of the country's 
being a battlefield for fierce fight
ing between Nazi and Soviet ar
mies. He said the Lithuanian peo
ple hope the principles of the At
lantic Charter finally will bring 
'true liberation' to theįr country. 
. "Mr. Morris said New Yorkers 

have always rushed to the aid of 
'disaster-stricken peoples' and, be
cause Lithuania is one of the thir-
ty-one nations united in the Na
tional War. Fund drive now under 
way', he looked forward to Nov. 
11, 'when we will exceed our goal 
of $17,200,000'. He added that \\e 
had 'no fear for Lithuania, if thev 
two men who drafted the Atlantic 
Charter will stand behind it® lan
guage'." 

A MOSCOW broadcast relayed 
through London September 19 saiu 
"the Soviet Union has shown that 
it is in no way interested in the 
acquisition of foreign territories or 
the the conquest of foreign na
tions". Any Lithuanian, Latvian 
or Estonian will tell you that this 
is a downright falsehood. Even 
the Finns. Jqst Petsąna© /which . tht 
Russians "aid hot wahi"? OK, 
yeh ? 

/ # / 

THE FRENCH National Council 
of Resistance Avhich directed the 
underground fight against the Gen-
mans has held an open meeting in 
Paris ant decided to remain in ex
istence until a Constituent Assem
bly is called. Similar Resistance 
Councils in Lithuania, Latvia and 
Estonia, after these countries were 
"liberated" by the Russians, not 
only do not dare to hold open meet
ings, but have members fleeing for 
safety to Sweden. Such is the bit
ter difference between being libera
ted by democratic Americans and 
totalitarian Russians! 

/ / /* 

ASSOCIATED Press from Mos
cow reported that the so-called Su
preme Soviet of Estonia, meeting 
irt territory re-occupied by the So
viet Russians, has voted to estab
lish its own Commissariats of For
eign Affairs and Defense. Accord-
inp; to bolshevik Lithuanian news
papers in the United States, some
thing similar is being bruited by 
the "Supreme Soviet" of Lithuania. 
It seems that "soviet" Lithuania 
lost its "president" Paleckis, whose 
place has been taken by loud
mouthed Gedvilas. 

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 Ūrbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V , , S 

f  ^  

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 BAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINĖ ALUS 

UŽKANDŽIAI 
i • i 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

*4Kur alus skanesnis" 
f "Arielkelž šiltesng" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S- Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

The Navy plane plunged into the Pacific a mile off Guadalcanal's shark-
infested shores. T/Sgt. Julius Mayer was on shore patrol with a fellow-soldier. 
Launching a 2-man rubber raft, they reached tlic Navy fliers, placed them safely 
aboard and propelled^liem to shore. Buy War Bonds for the safety of our men. 

II.  S.  Treasury  bcpcrtmcnt  

AT A United Relief and Rehabi
litation organization meeting in 
Montreal, Canada, aid to India, Ita
ly and even Germany was proposed 
but not even a kind or sympathetic 
word was offered to the Lithuan
ians, Latvians and Estonians. Des
poiled and butchered by the Nazis, 
they are left to the "tender" total
itarian mercies of the secret police 
of- the Soviet Union who, like car
rion crows, follow the brave Red 
Army, to "liquidate" and "make 
pure". 

/ / t  

WILLIAM PHILIP snssnt, who 
writes for the New York World-
Telegram and other papers, says: 
"It is clear that Russia is about 
to succeed in doing what Kaiser 
Wilhelm's Germany aspired to do, 
but failed—ta dominate the politi
cal and economic lives of all the 
peoples from the Baltic and North 
Seas to the Adriatic, the Aegean, 
Baghdad and the Persian Gulf". In 
line with this aim, Simms says; 
"the seeds of civil war are being 
planted over half of Europe". The 
question is — what England and 
the United States are going to do 
about it? ^ 

/ / / 

THE LITHUANIANS of Balti
more are organizing a special Lith
uanian Dav, October 11th. in a 

special series of Nationality Days, 
to raise funds for a Honor Scroll 
to bear the names of all Baltimore 
service men. About 400 Lithuanian 
names will also be on the seroli, 

t / 9 " • 

A SERIES of mean and dastard
ly attacks ^ave been made by the 
"devil's dozen" of Lithuanian com
munists upon the United Lithuanian 
Relief Fund of America because it 
wants to bring relief to war-rava
ged Lithuanians whom the world 
(including Moscow) forgets/ 

1 

BIZNIO PROGOS 

PARSIDUODA GROSERN8 

Per 12 metų išdirbta to paties sa
vininko grosernė ir vaisių parduo
tuve, garantuota $800 savaitinių 
ineigų, viskas cash. Užsidaro 7 va
kare, trečiadieniais nuo 1 po pietų. 
Smulkmenų kreipkitės tarp 2 ir 3 
po-pjoMj—8429 BRQ40WAY. iU) 

PARSIDUODA NUOSAVYBĖ 
4 šeimų namas su kampine groser-

tie, pars i duos pigiai žemiau ver
tės del šeimos nesutikimų; imkitės 
sios progos -greitai. ' Matyti gali
ma 10 iki 11 vytą. (41) 
3358 W. 18 St. kaitų). Storer Ave. 

NESPEKULIUOKIT 
Tikti i MONCRIEF Furnasus 

Monciief Jaisymo Dalys yra laikytos 
Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėjų 

The Henry Furnace Co. . Medina, O, 

SCHULTZ THE FLORIST 
Atidarė naują Gėlių parduotuvę 

8021 Superior Avenue 
Mr. John L. Schultz pirmiau buvo 4C59 East l$i Da
bar išleistas iš U. S. Armijos ir vėl pradeda Gėlių biznį. 
Gėlės visokiems tikslams, buketai, corsages, vainikai ir 
laidotuvėms gėlės. 
Yra Lenkų kilmės, studijavęs gėlininkystę New Yorke 
ir dirbęs žymiose gėlių parduotuvėse. 

NAUJOS RUDENINES 
Skrybėlės Vyrams ir 

Vaikinams 
vėliausiu pavidalu ir- stilių gatavos jūsų pasirinkimui 

$5.00 ir $0.00 

MERR1MAC Brand Skrybėlės ^*95 
• Plačiai žinomos rūšies ^ 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
# pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis, kainomis po 

$2.95 $3.35 $4.95 $6.95 

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

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

DYKAI STAMPS su kožnu pirkiniu. f\Yif Al 
Čia galit iškeisti gavo Stamp Books. IV#\I 

THE SiAff R & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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