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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

* BE KŪRYBINIŲ jiegų isto
rijoje yra ir naikinimo. Gy-
vulingi arkliai gali gražiausią 
pievą, vietomis taip nutrypti 
kad jokia žolė ten nežeis, žvė
r i š k a i  p a č i u p i n ė t a  m a ž e s n ė  
tauta gali nebeatsigftuti. Ne
jau toks likimas Lietuvių tau
tai- skiriamas? 

Basios žinios apie Rusų slap
tos NKVD policijos siautimą 
nazių paliktuose griuvėsiuose 
tik liūdnas mintis gimdo. 

• 
WILLKIE mirtis ištraukė iš 

gyvųjų tarpo gerą Lietuvos 
draugą. Jis matė Sovietijos 
gerasias puses, bet dryso pa
minėti Maskvos negražų elge
sį su Pabaltijo valstybėmis. 
Kas jo vietą užims? 

• 
AMERIKOS Lietuviu Tary

bos suvažiavimas New Yorks 
tarė šį bei tą, bet patį svar-
biausį klausimą tylomis pra
leido. Kol Amerikos Lietu
viuose nebus įvykinta tokia 
pat kieta vienybė žūtbūtinėje 
kovoje kokią Lietuvos Lietu
viai sukurė, tol visos Ameri
kos Lietuvių pastangos bus 
pusgyvės. Taryba apie vie
ningą veiklą nieko nepasisake. 

• 
BENDRO Amerikos Lietuvių 

Fondo skyriai kolonijose ne
rangiai organizuojasi ir ne-
budriai veikia. Įžymių Ame
rikonų veik niekur nepritrau
kia. Organizavimuisi, be abe
jo, kliudo nesusitarimas tarp 
dviejų didžiųjų musų patrioti
nės visuomenės srovių: tauti-

r Dės ir katalikų. Kliudo ir ne-
'^askelbimas kas daroma - rasti 

• pašalpai kelią į Lietuvą, ir kas 
ant to kelio ištiesų kliūtimi 
stovi? 

• 
MUSŲ spauda kaž kaip šal

ta girti nesenai įkurtą Ameri
kos Lietuvių Informacijos Cen
trą. šis centras, matyti, ju
rų neuždengė. Biuro vaisių 
maža Lietuvių spaudoje, o 
Amerikonų laikraščiuose visai 
nematyt. Angliška kalba nuo
latinio informacinio- propagan
dinio žurnalo dar vis nėra. 

• 
SLA pradėjo taip vadinamą 

"Prezidento Vajų". Tai bus 
pirmas naujo SLA prezidento 
Laukaičio vadovybėje vajus. 

Tikimasi, visi Laukaičio ir 
SLA organizacijos draugai pa
sistengs vajų pasekmingu pa
daryti. 

• 
BUTŲ svarbu didinti Ame

rican Friends of Lithuania 
organizaciją, nes visi juntame 
Amerikos visuomenės balso 
svarbą Lietuvos laisvės klau
simui. Tačiau, tik Waterfcury-
je skyrius veiklesnis. Chica
go j e ir Clevelande skyriai ap
mirę, o kitus jų nei nėra. Ka
ras įžengia į paskutinį pabaig
tini laikotarpį. Reiktų mums 
subrusti! 
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PREZ. ROOSEVELT LIKO 4-tam TERMINUI 
Naujas Ohio Valstijos 

Gubernatorius 
OHIO NAUJASIS GUBERNATORIUS 
LAUSCHE GALI BUT? DEWEY OPO

NENTAS 1948 METAIS! 

Pirmą kartą Amerikos Istorijoje! 

MAŽOMS TAUTOMSI RINKIMU ATGAR-
PAVOJUS NEP UŽ

ŠALINT AS 

PRANK J. LAUSCHE 
Clevelando Mayoras, atei
vių darbininkų sunus, lai
mėjo Ohio Gu'bernoato-
riaus rinkimus Demokra
tų sąrašu, nors valstija 
didumoje t alsavo už De
wey i prezidentus. 

NAUJAS PAVO
JUS EUROPAI 

Floridoje, karo laivyno 
lėktuvų bazėje, Lapk. 6 už
simušė 18 lakūnų oro susi
lėkime. 

New York Times savo 
Lapkričio 3 laidoje įtakin
gu mostu atkreipė Ameri
kos visuomenės dėmesį į 
tai kad išlaisvintoje nuo 
Ašies jungo Europoje jau 
vėl pradeda rodytis išgąs
tingi apsireiškimai. Sky
riuje "War News Summar
ized", pirmame puslapyje 
skaitome (Lietuviškas ver
timas) : 

"Du politiški įvyriai ap
niaukė Europos veidą. Ko
munistai Prancūzijoje nu
traukė santikius su Gen. 
De Gaulle vyriausybe del 
nuginklavimo taip vadina
mos Patriotinės Milicijos, 
ir Lietuvos ir Estijos at
stovai pareiškė protestus 
del to kad Nazių vergijai 
sugriuvus, to vietoie įve
damas Sovietų viešpatavi
mas". 

New York Times oatal-
pino ir tuos Lietuvos ir Es
tijos atstovų pareiškimus. 

SIAI KITUR 

NAUJAS STALINO 
TRIUKAS 

Hitleris, sulyg praneši
mų iš Londono, turėjo pa
sivesti smegenų specialis
tui išegzaminuoti jo protą. 
Tūlas laikas kaip apie Hit
lerio veiksmus nesigirdi. 

ROBOTAI kokiair Vo
kiečiai naikino Angliją vi
są šią vasara, tik didesni ir 
pavojingesni, sako, gali bu-
,ti pradėti leisti ir j Ame
riką. Tą persergėjimą pa
darė bendrai armiios ir lai
vynu vadovybė Washing-
tone* • 

Lapkričio 7, minėdamas 
Rusijos revoliucijos sukak
tį, Stalinas savo kalboje 
pirmą kartą viešai iškėlė 
apkaltinimą ir Japonijai, 
su kuria jis stengėsi palai
kyti sutartis ir taiką. 

Vokietiją ir Japoniją jis 
pavadino "agresyvėm tau
tom" ir reikalavo kad jos 
abi butų nuginkluotos ir 
padarytos silpnos. 

Taip tai sovietų agreso
rius, tautų užgrobikas ir 
pavergėjas, išmetė kitą sa
vo kortą Amerikai ir An
glijai: jis nori pasirodyti 
kad Rusija bus svarbi Ja
ponų nugalėjime ir nugin
klavime. 

Žinovai spėja kad Stali
nas tuomi kreipia jau savo 
akis 'į rytus ir pradės jieš-
koti priemonių užgrobti ir 
Kiniją, kuri Japonų ka
muojama, 

Leidžiant Dirv% j spau
dą dar nėra galutinų bal
savimo pasekmių iš neku
riu šalies dalių, todėl nėra 
žinoma ir galutinės skait
linės balsavimų, tačiau tas 
nepakeis padėties. Frank-
lift D. Roosevelt išrinktas 
4-tam terminui 23,437,274 
balsais, jis gavo 35 valsti
jose didumą balsų ir todėl 
gavo 314 elektorinių balsų, 

Dewey gavo 20,628,446 
balsus ir tik 118 elektorinių 
balsų. Tie Elektoriai galu
tinai nusprendžia oficialiai 
prezidento išrinkimą. 

Ko Amerikos gyventojų 
diduma norėjo tą ir gavo: 
demokratišku budu, rinki
mus laimėjo tris terminus 
išbuvęs prezidentas, kuris 
susiduria su audringo pa
saulio reikalų eiga dar ke
turiems metams ateityje. 
Pasaulinis karas dar tebė
ra pačiame Įkarštyje, be ži
nios kada galės buti baig
tas, nors persvvra jau aiš
ki Alijantų pusėje. 

Liūdnas mažų pavergtų 
tautų likimas 

Prez. Roosevelt, stoda
mas į šį karą su viską nu
lemiančia Amerikos gink
lų ir žmonių jiega, vietoje 
tą viską panaudoti prave-
dimui savo programo kaip 
jis yra pasireiškęs Atlan
to Čarteryje, davėsi palen
gva apsimuilinti akiplėšiš
kam Stalinui, ir visą šios 
šalies svorį padėjo išauklė
ti naują agresorių, tautų 
pavergėją ir pavojų pačiai 
Amerikai. 

Roosevelto likimas pre
zidentu palieka mažas pa
vergtas tautas bolševikų 
išnaikinimo pavojuje. Sta
linas ir Sovietų propagan
da ir toliau laikys užkerėję 
Rooseveltą ir didelę dalį 
Amerikos žmonių pasako
mis kad reikia pirmiau lai
mėti karas — ir leisti So
vietams po ta priedanga iš
naikinti bolševikų okupuo
tų šalių gyventojus! 

(Žiur. pusi. 5 apie tai.) 
Demokratai pasilieka su 

diduma atstovų Senate ir 
Kongrese. Tas užtikrina 
visą paramą Roosevelto 
politikai. Bet ar jis ir to
liau eis akis užsirišęs, ar 
ir toliau ves slaptą diplo
matiją ir slėpdamas viską 
nuo šalies žmonių, leis So
vietams užgrobinėti šalis, 
o klausys tik Stalino priža
dų apie "daug biznio* po 
karo iš Rusiios? 

Jeigu ir dabar Roosevelt, 
gavęs visos šalies įgalioji
mą elgtis savarankiškai ir 
grąžinti pasauliui teisingą 
taiką, ją praloš, jis liks is
torijoje nusmerktas žmo
gus, kuris pradėjo gerai, 
bet nemokėjo baigti. 

Londone, pasiekus žiniai 
apie Roosevelto laimėjimą 
rinkimų, dalis spaudos pa
reiškė jog tai turi reikš
mės ateities taikai. 

Vokietijos radio veikė il
gai po reguliarių valandų 
stengiantis patiekti klau
sytojams žinias apie Ame
rikos prezidento rinkimų 
pasekmes. 

Rusijoje plačiai buvfc iš
kabinėta garsiakalbiai per 
kuriuos buvo skelbiama ži
nios apie rinkimų eigą. 

Amerikos kariuomenėms 
užjuriuose apie balsavimo 
pasekmes buvo patiekta ži
nios per radio iš 50,000 žo
džiu 

VĖL SUDAUŽĖ 29 
JAPONŲ tAIVUS 

U. S. karo laivynas Paci-
fike naudojant šimtus ka
riškų lėktuvų, atakavo Ma
nilą Filipinų salose, kur 
smarkiame mūšyje sugadi
no ar nuskandino dar 29 
Japonų laivus ir daug lėk
tuvų. Viso pastaromis sa
vaitėmis mūšiuose apie Fi
lipinų salas sugadinta arba 
nuskandinta 71 Japonų ka
ro laivas. 

D A R B A I  
IR DAKBJMNKŲ ŽINIOS 

Toledo, Ohio. — Aštuo
nios šio miesto karo dirb
tuvės kurias užėmė kariuo
menė laike mechanikų uni* 
jos streiko, vėl tapo parlei
stos privatiniam operavi-
mui. Kariuomenės kontro
lė tose dirbtuvėse užbaigta 
kuomet visi darbininkai su-
gryžo ir darbai prasidėjo 
pilnu saiku. 

PREZIDENTAS F. D. ROOSEVELT, laimėjęs rinkimus 
ketvirtam terminui. Ar jis sulauks šio termino galo? Taf" 
bus išprezidentavęs 16. metų, pirmą kartą Amerikos istorijo
je. T^mykit kaip jis žymiai apsenęs ir pervargęs, nors dar 
yra 62 metų amžiaus. Karo eiga jį žymiai pribaigė. 

SULAIKĖ RUSUS 
PRŪSIJOJE 

SMARKUS SUSIKIR
TIMAI SU VOKIE

ČIAIS 

Lapk. 9 pranešimais iš 
vakarų fronto, trečioji U. 
S. armija sumušė Vokiečius 
išrangytame Metz -Nancy 
fronte ir užėmė 16 mieste
lių. Taip apsireiškė gyvu
mas tame ilgai ramiame 
fronte. 

Smarkus susirėmimas ei
na pietuose nuo Aachen, 
Amerikiečiams stengiantis 
prasiveržti iki Reino. 

Lapk. 5 Vokiečiai buvo 
atėmę iš Amerikiečių kai
mą Schmidt, bet netrukus 
lėktuvais tas kaimas buvo 
visai suplaišintas. 

Vokietijos miestai naiki
nami tūkstančiais Alijantų 
lėktuvų, diena iš dienos. 

Gen. Alexander iš Itali
jos praneša jog Vokiečiai 
pasiryžę ten laikytis ir to
dėl karas užsitęs toli į 1945 
metus. 

Rytiniame fronte, Vokie
čiai padarė galą tolesniam 
Rusų žengimui į Rytų Prū
siją. Taipgi Vokiečiai sten
giasi sulaikyti bolševikų 
veržimąsi per Moraviją ir 
Dunojų Viennos linkui. 

Rytų Prusiia ir Austri
ją užleisti bolševikams yra 
Vokiečiams pavojinga. 

Devynios moterys kandi
datės laimėjo rinkimus į 
Kongresą. 

Amerika pardavė Pran
cūzijai 60 mažų karinių lai
vų pakraščių sargybos rei
kalams. 

TUOJ ĮVYKS PASI
MATYMAS SU 

STALINU 

Prez. Roosevelto išrinki
mas reiškia užtikr i n i m ą 
jo greitu laiku pasimatymo 
su Churchill ir Stalinu.^ 

Tikima kad Roosevelt ir 
Churchill jau tariasi su so
vietų diktatorium kur jie 
susivažiuos. Jie tikisi su
sitikti kada apie Kalėdas 

ŽIEMA jau prasidėjo — 
vakarinėse valstijose vieto
mis sniegu jau užverčiami 
keliai. 

41 užmušta. San Juan, 
S Puerto Rico saloje. — Ge-
į ležinkelio nelaimėje užmu
šta 41 asmuo. 

Planas Japonų Nukariavimui Filipinuose 

1943 metais, nuo sužeidi
mų prie darbų, prarasta 
liet 58,800,009 darbo dienų. 

Medžių apdirbimo indus
trijoje, paveizdan, nuosto
lis buvo po 29 dienos mio 
kiekvieno darbininko. 

Nuo sirgimų vyrai dar
bininkai prarado po 11 die
nų ; moteriškos — po 13 
dienų per visą metą. 

Mishawaka, Ind. — Bai
gėsi streikas 6,000 gumo 
darbininkų Ball Band Co. 
dirbtuvėj, kilus nesusipra
timui del mokesties. 

Washington. — Valdžios 
Karo Darbo Taryba j sakė 
500 darbininkų kelnių siu
vyklose, Phillisburg, Pa., įr 
Buckhannon, W. Va., gry-
žti atgal į darbus. 

Oakland, Calif. — Laivų 
statybos darbuose sustrei
kavus 3,000 mašinistų, su-
paraližiuota darbas prie 80 
kariškų ir prekinių laivų. 
Streikas tęsiasi trys savai
tės ir įsakymas gryžti dir
bti nepildomas. 

Paryžiuje, ištiktis spro
gimui vagono pilno Vokie
čių amunicijos, užmušta 27 
civiliniai. Viena liudininkė 
sako mačius tris vyrus tą 
traukinį padegant. 

Gen. De- Gaulle, Prancū
zijos valdytojas, galės gau
ti Amerikoje buvusių už
šaldytų pinigų, kaip prane
ša iš Washingtono. 

24 užmušta. Hanford 
Cal.— Susprogus pasažieri-
niam lėktuvui su 24 asme-
niipis, visi jie užmušti. Sa
ko, lėktuvas sprogo ore ir 
lėktuvas ir žmonės išblaš
kyti per mylifc aplinkui. 
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$ 

DAVAO ŽAMBOANGA 

ISPANŲ valdžias galva 
Gen. Franco paskelbė kad 
Ispanija niekad nebuvo fa
šistinė ar nazinė ir niekad 
neturėjo jokių slaptų su
tarčių su Ašies jiegomis. 

Jis prašo kitų šalių tei
singo atsinešima į Ispani-

Nužudyta 7 Japtmiečtai. 
Lima, Peru, Pietų Ameri
ka. — Laike miego nužu
dyta užmušimu dviejų Ja
ponų šeimų nariai, 7 asme-

| nys. 

Jugoslavu bolševikų va
das Tito, kaip žinios sako, 
tapęs sužeistas Serbų tau
tininkų, kurie kovoja prieš 
bolševizmą. 

Filipinų Salų žemėlapis, su Ley te sala viduryje, kur įsi
veržė Amerikos jiegos — ten Gen. Mac Arthur sugryžo atka
riauti iš Japonų tas salas. Rodyklės rodo į dvi sritis kur Ja
ponai valdo ir kur jie bus oru smarkiai bombarduojami ir 
xuMkiaami. , 

RUSIJA atsimetė. Ne
žiūrint Amerikos pastangų 
skirti Rusijai vietas tarp
tautinėje oro taryboje, So-
ietai nuo to atsimeta. Iš 

Maskvos atėjo pareiškimas 
og Rusiia negalinti daly

vauti Chicagos orinėje kon-
ferencijoie del to kad pa
kviesta "fašistiškos šalys" 
Šveicarija, Švedija, Portu
galija, Ispanija 

• I  

i 
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D I R "V? A Padekit Amerikai Laimėt! 

PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

PAžlNKIM LIETUVIŠKOS 
VEIKLOS PRIEŠININKUS 

Dauguma Lietuvių jau žino 
kad visi patriotiški Lietuviai 
čia dirba sutartinai geresniam 
Lietuvių ir Amerikonų gyve
nimui ir veikimui. Jų komite
tui vadovauja karštas Lietuvis 
patriotas J. Kavalauskas, dir
ba - senas veikėjas P. Pūkas, 
žinomas J. Grinius, visi vie
tos Lietuviai dvasiškiai ir dau
gybė gerų Lietuvių. 

Bet atsiranda keletas ar ke
liolika kurie nori visus tų pa
triotų darbus sugriauti ir ap
gauti bei suklaidinti daugiau 
Lietuvių. Philadelphiečiai tu
rėtų žinoti kas tie priešai yra, 
kurie ir Lietuvą nori matyti 
Sovietų glėbyje, kurie savo 
šlykštų šlamštą laikraštį bru
ka žmonėms, ir kurie visokius 
niekšus kviečia ir prakalbas 
rengia, štai keli tie išgamos: 
Rapolas Merkas, Stasys Rei-

įkauskas, J. Smetas ir jo boba, 
Elena Tureikienė, Jonas Rei
nys, Jurgis Lukoševičius, Pe
tras Zaleckis, Juozas Gružaus
kas, Petras Pelenas, Pranaitis 
iš N. J. Jie dirba Rusams, su 
j; is Lietuviams dirbti nepa-
k liui, reikia nuo jų šalintis. 

Armijos Smarkuolis 

Detroit, Mich>9 Naujienos 
• nummtiwui 

^ •: V ' V* , „ 

Smulkios Žinios 

a-c- ^ 'y , -t-"- •."••s ,•<«. 

Glenn Davis, iš Los Ange
les, Kariškos West Point Aka
demijos futbolo pirmaeilis lo
šikas. Futbolas yra rudeninis 
Amerikos aukštųjų mokyklų 
sportas. 

PITTSBURGH 

GADINA BAŽNYČIAS 
Allegheny apskrityje ir pa

čiame Fittsburghe kokie tai 
niekšai vandalai pradėjo dary
ti nuostolius bažnyčioms. Nie
kad tokio žymaus apsireiškimo 
nėra buvę nei Čia nei visoje ša
lyje. 

Kii sužinosiu daugiau kitų jų1 Ellenbogen pasakė, 
vardus vėl visuomenei paskelb-Į Nežinia ar tai >ra daroas tik 
siu. žinodami, lengviau apsi- PaPras^Ų vandalų niekšu, ar 
saugosime. 

Įžymus vietos Lietuviai, Ka
zys Puišys su savo žmona, bu
vo nuvykę į Brighton, Mass., 
pas savo draugus p. Kuliunus. 
Jų globoje jie smagiai pagyve
no ir tufėjo puikias vaišes. 

Kuliunai turi nuosavą pui
kų namą, dideli daržą su gėlė
mis, ir kadangi gyvena prie ju
ros turi ir laivą su visais pa
togumais. Jie ir svečius pa
važinėjo juroje. Puišiai jau
tėsi laive kaip prieš daug me
tų važiuojant iš Lietuvos i 
Ameriką. 

Kuliunas yra ilgametis Dir
vos skaitytojas, tik svečiams 
skundėsi kad retai temato Dir
voj Akrono žinių, sako, Roda-
vičiui palikus Akroną stinga 
ir žinių iš Akrono. Mat, Ku
liunai yra Akrone gyvenę ir 
labai rūpinasi šio miesto Lie
tuvių gyvenimu, taipgi mėgs
ta Dirvą. 

P. Kuliunas svečiams fdave 
parvežti Akroniečiams ir Dir
vai gerų linkėjimų, sako labai 
pasiilgęs savo draugų Akrone. Q Kratavičienė, H. Rauby, R. 

LYS 6 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

LVS 6-to skyriaus susirin
kimas įvyks sekmadienį, Lapk. 
12, nuo 2 vai. po pietų, Šv. An
tano parapijos mokykloje. Na
riai ir narės prašomi atsilan
kyti, yra daug dalykų apkal
bėti. Taipgi kviečiami ir no
rintieji prisirašyti prie Lietu
vai Vaduoti Sąjungos. , 

BENDRO FONDO 
SUSIRINKIMAS 

Lapkrčio 3, įvyko Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo Det
roito skyriaus susirinkimas, 
kuriame išrinkta nauja pasto
vi skyriaus valdyba: pirminin
kė E. Paurazienė; vice pirm. 
Dr. J. Sims, O. Kratavičienė 
ir B. Keblaitienė; finansų raš. 
M. Stankienė; rašt. E. Molie
nė ; ižd. D. Brazįs; iždo globė
jai: J. šniras ir P. Medonis; 
korespondentai: P. Medonis, 
M. Šimonis, B. Keblaitienė ir 
M. Sims. Drabužių rinkimo 
komisijos pirmininkė M. Smai-
licnė, rašt. O. Wilkiene, ir St. 
Douvan. 

Nutarta, lėšų sukėlimui, su
rengti vakarėlį Gruodžio mė
nesį. Tam komisiją sudaro 

Lenkas Lakūnas 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

ttiiilo* «i*i* Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

MIRĖ 13,000 IŠEI
VIU LIETUVIU 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių Lietuvių vardais, 
mirusių išeivių Lietuvių skai
čius pasiekė jau 13,000, nuo 
Vasario mėnesio, v1937 metų. 

AKOM,B A Juozas, mirė Rugs. 
24, Montreal, Kanadoje. 

KRIVAITIS Vincas, mirė Rug-
pjučio 6, Montreal, Kanado
je. 

LUKOšAS Juozas, mirė Birže
lio 25, Montreal, Kanadoje. 

JURGUTIS Vincas, 10 metų, 
mirė Liepos 1% Itontreal, 
Kanadoj. 

AUGA1TIS Izidorius, 40 metų, 
mirė Sp-4, Riverside, N. į. 

GEIDUKAS Vladas, 39 metlj, 
mirė Rugp. 3. Buenos Aires, 
Argentinoj. Gimęs Liepoj u j. 

STANKEVIČIUS Juozas, mirš 
Spalių 6, New Britain, Ct. 

JONUŠKIENĖ Marė, mirė 8 
Spalių, New Britain, Ct. 

VAITKIENĖ , Barbora (Viesu-
laitė), mirė Spalių 8, Nor
wood, Mass. (Kuršėnų p.) 

LEŠKIS Jonas, 70 m., mir6 
Spalių 12, Chicago j. (Tau
ragės ap., Stulgių p.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

TARGANSKAITĖ V i k t orijį 
mirė Spalių 1, Milwaukee, 
Wis. 

ADOMAITIS Petras, 63 metų, 
mirė Spalių 4, Grand Ra
pids, Mich. 

Savas. 

LAIŠKAS NUO BALUČIO 
Vietiniai veikėjai prieš , tulą 

laiką pasiuntė Lietuvos Minis
trui B. K. Balučiui, Londone, 
knygą. "Timeless Lithuania". 
Dabar, Lapkričio 3, nuo jo ap
turėta padėkos laiškas, sekan
čio turinio: 

.Tamstų laiškelį iš Rug
sėjo 2 d. gavau šiądien. Lalai 
fičiu už ji, kaip brgiai ir ;až pa
žadėtą 'Timeless Lithuania', 
knygą, kurios dar nesu ga^ęs, 
manau ateis kiek vėliau. Ne-

suzimai suruoštas pasimyli
mas prieš Amerikos instituci
jas". Naikinama maldnamių 
turtas ir trukdoma pamaldos 
katalikų, protestonų ir žydų 
malduainiuose. 

STREIKAI 
Lapkričio 6 Laigėsi keturių 

savaičių streikas Pittsburgh 
Coal Co., 1600 darbininkų Mid
land, Westland ir Lindley ka
syklose. Darbininkai gryžo j 
darbus su lyg įsakymo iš Na-
cionalės Karo Darbo Tarybas. 

Buvo ir kitas streikas West-

Puišiai paviešėję pas Kuliu
nus, atlankė Bostoną, Dorches
ter ir kitus miestus. Gryžo 
patenkinti savo kelione ir vai
šingumu ir savo draugams už 
tai nuoširdžiai dėkoja. 

Poni Gaškienė lankėsi pas 
savo dukterį ir žentą, kuris 
tarnauja kariuomenėje Ken
tucky valstijoje. > 

Povilas Usevičius ir Semaš
ka 
dė. 

K. Puišio duktė Viola lankė
si Floridoj pas savo vyrą, ku-

Miknienė, B. Keblaitienė, 
St. Douvan-čiurlionytė. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
VAKARĖLIS ' 

ir 

Lenkas lakūnas Pulk. Stan. 
Skalski, atsižymėjęs oro kare. 
prieš Vokiečius: jis numušė 18 
Vokiečių lėktuvų. Jis yra 28 
m. amžiaus, kariauja nuo 1939 
metų ir dalyvavo mušiuose 
virš Lenkijos, Afrikos, Italijos 
ir Prancuzijos. Jis dabar at
vyko Amerikon. 

Dirbkim, ruoškimės kaip kas 
išmanom, kas kaip galim jiems 

Spalių 28 vakare, Miltono- pagalbos ranką ištiesti — kad 
A r mono salėje, įvyko A. R. K. JŲ tos taip stiprios viltys ne-
Ljetuvių vieneto'vakarėlis, ku
ris gražiai pavyko, ačiu rengi
mo komisijos uoliam pasidar
bavimui. Skyriui liko virš 

rado sau drauges, apsi ve- $100 pelno. Aukotojams ko
misija dėkoja: Pranui ir Ele
nai Kazlauskams už stambią 
auką, ir M. Petrikienei ir J. 

,ris tarnauia Amerikos karino- Jucdvalkienei, kurios dirbo ko-
I menėje. Ji ten praleido visą . misijoje ir prisidėjo aukomis, 
'mėnesį laiko. * , 

J. Rumbutienė gal« -ant vi-

apviltų juos. 

(Nuo Redakcijos: šio strai
psnelio paskutini dalis per 
klaidą buvo įdėta pereitame 
numeryje po mntgalviu: "šim
tas maišų.") ;c, 

LIAUGMANAS Jonas, mirė 25 
Kanad°l-! STEPONAITIS Liudvikas, se

nyvo amž., mirė Spalių 14, 
Chicagoj. (Šiaulių ap., Gus-
tainių p., Jaučių k.) Ame
rikoj išgyveno 42 metus. 

RAČKAUSKAS Dominikas,, 64 
m., mirė Spalių 15, So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgyve-

ŽIČKIENĖ Marė, 66 m., mire 
Spalių 23, Dayton, Ohio. Li
ko du sunai. Velionė paėjo 
iŠ Garliavos par. 

BIRBALAS Vincas, 56 M., mi
rė Spalių 25, Dayton, Ohio. 
( Vainų tdlf par.). Liko žmo
na, 4 dukterys, du sunai. 

KRIPAVIČ1EN6 Jieva, 70 m., 
mirė Spalių 25, Dayton. O. 
(Iš Suvalkijos). Liko vyras, 
4 dukterys ir vienas sunus. 

ZAGORSKIS Viktoras, 61 m., 
Inirė Spalių 29, Clevelande. 
(Juodžiunų k., Šimonių par.) 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

ALIŠAUSKAITĖ Elena, 27 m. 
* mirė Spalių 12, Clevelande, 

kur buvo ir gimus. 
GRIBAUSKAS Motiejus, 67 

metų, mirė Spalių 16, Cleve
land, Ohio. 

sados apleido Akroną. nes par
davė sava. namą. Ji dabar gy-

AUKOKITE Į WAR CHEST 
Dal:ar jau Stephania Douvan MD-JAUSKAS Juoaa#, apio 49 

renka aukas Lietuvių vardu įl m-> mifė Spalių 17, Chardon, 
Kč^lauskai laiko' užeigą 1041 Dstroito War Chest. Kas ga-1 Ohio. Paėjo iš Suvalkijos. 
\Y. Warren. Arnioriai irgi pa- i lite prisidėkite su auka. Bu- KARALIUS Vincas, 82 m., mi-
gčl ejo darbu ir "auka. 

Eengimo komisija: V. 
tinai palaikykim Lietuvių var-

Mc-1 dą kur tik galima ir prieina-

moreland Coal Co. kasykloje, 
paisant kai kurių klaidų-kla'- \ 300 darbininkų, kurie taip pat 
dėlių, ji yra labai geras įran- j gryžo dirbti, 
kis supažindinimui Anglosak-1 Tuo tarpu pranešami :<> le 
bu tautų su Lietuva ir jos pro- i kilusius naujus streikus kurio 

vena Chicagoje, žada užsidėti I'tir^'cnS, • O. Wilkiene, S. Keb- i ma- Aukas renka ir kitos 
bizni. Kalnas, laitienė, J. Juodvalkienė ir M 

| Petrikienė. 

iWATERBURY, C 
blemomis. Esu jau gavęs ke
letą jos egzempliorių ir tinka 
mai jas sunaudoju. Bet galė
čiau su nauda ir daug daugiau 
jų paskleisti. Gerai padarėt 
pasiųsdami ją ir į Australiją. 
Dominijos loš vis didesoi vaid
menį pasaulio politikoj ir bu
tų gera jei žymus Dominijų, 

apima šimtus angliakasiu, 
KUBU 

GASAS IŠ TEXAS 
Pirmą kartą nuo ;•] 

džios, Pittsburgho sritis 
lauks žiemos be baimė.-
kad pritruks naėuralio gaso. 

VAJUS EINA SKLA'v 
BžIAI 

Musų kolonijoje yra du sky-

BALYVAVO L\S CENTRO 
VALDYBOS POSĖDYJE 

Spalių 29, Clevelande įvyku-
•į^me LVS centro valdybos po-
txdyje dalyvavo ir Detroitie-1 
čiai: Dr. J. Simsi vice pirm., j 
J. Kripas, finansų rašt., ir M. į 

Lietuvės moterys ir turi pa
sekmių. šias aukas visi turi 
įteikti Stephaniai Douvan, ku
ri prtduos į centrą. 
CALF DRABUŽIAMS 
KAMBARYS 

% 

"HALF iždininkas D 
pranešė kad kambarį 
žiams renkamiems 

i riai Bendro Amerikęs Lietuviu j Sinsilisiiš, savo v^ro, centro iž- nukentėjusiems, sudėti 
i Fondo ir abu skyriai oficialiai j dininko J. Smailio vardu. Po- £^vo buvusioje Lietuvių. salė-

fė Spalių 14, Chicagoj. (Ma
rijampolės ap., Prienų par.) 
Amerikoj išgyveno 50 m. 

VARNIS Jonas, 56 m., mirė 
Spalių 9, Chicagoj. (Skapiš
kio par.) 

žiDžIĮJNAS Antanas, 58 m., 
mirė Rugsėjo 26, Hartford, 
Conn. (Ramygalos p., De-
niunų k.) 

Brazis šLIAžAS Dominikas, 64 metų, 
mirė Spalių 11, Chicagoje. 
(Šiaulių ap., Papilės p., Rim-

drabu-
Lietuvos 

no 50 metų. -
KAZAKEVIČIUS Vincas, pus

amžis, mirė Spalių 15, Chi
cagoj. (Marijamp. ap., Ja-
varavo pM šlavančių kaimo). 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

WOODRICK Stella (Tamašau
skaitė), 34 m., mirė Spalių 
16, Chicagoj, kur buvo ir gi
mus. 

VENSIENĖ Katrė, 61 m., mi
rė Liepos 6, Hartford, Conn. 
(Simno par.) 

V PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

tvuomet rengiatės persikelti 
. ..m:r gyventi, praneškit sa-

<« Mfiu.i a .•» n t rašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
Rištas nesiųs jums Dirvos į 
nauią vietJį jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
te atvirutę prieš persikįli-

• ną j kitą vieta gyventi. •— 

Dirva Cleveland 3, O. 

PAJIEšKAU brolį Jurgį Ta
l i ų  k . ) Amerikoj išgyveno'gyvena Amerikoje, ne-—_ ' ifc a* ivi n t/i vvv r\ v\ i /\ O fl 4-n D r\ /•» * vi > i 

iš Texas valstijos atvesta 
valstyl3ės vyrai ir \ ei kėja; t;a- j naturaiio gaso ryna, 24 coliu 

paskelbė rnbų Lietuvos karo j gėdis laikytas centro pirm. P. 25th St 
nukentėjusiems vajų. Vajus , j. žiurio namuose! čia suruo-

35 metus. 

lėtų ją gauti, 
"Lietuvių tauta eina labai 

diametre, 1265 mylių ilgio, ku
ria bus pristatoma gaso lie:: 

prasidėjo Lapkričio 5 ir baig
sis Lapkričio 2'). 

Vajaus komisija kreipėsi f 

šti ir posėdžio dalyviams pie
tas. 

Kelione į Cleveland^' ir aš 

didelis ir geras ir be to visiems 
gerai žinomas, šį kambarį D 

LAFJNSKAS pusatB-
mirė Spalįi} 11, Chicu-ZIS, 

go j. 

sunkų ir erškėčiuotą kelią, i kad joki netikėti Įvykiai nejp:-
Kaip gaila kad ne visi Lietu-1 lės sumažinti gasą laiko ?.i.> 
viai mėgina erškėčius kapr>xi ir! mos šalčių. 
tą kelią jai lengvinti. Bet to- Į Ta gaso ryna vra ilgiausia 
del tie Lietuviai kurie reikalr tos rūšies pasaulyje. Iš jos 
supranta, juo labiau trri pa,u- bus gaunama iki 2C0 milijonų 
darbuoti ir ne tik savo bet ir j kubiškų pėdų naturaiio gaso 
tą neišmanėlių pareigą at ik į kasdien. Ta gaso ryna arei!:;) 
ti." ' per 7 valstijas ir aprūpins šią 

15 šito laiško galim suprasti dalį Pennsylvanijos, Yoimg.s-
kaip reikalinga Anglijoje pra- į towną ir Clevelandą. 
platinti "Timeless Lithuania". 
Kiekvienas kas nori pasitar-1 šešTA KARO i'A.SKOI.A 
nauti Lietuvai lai nuperka iš geįta kar() paskola liuri OTli. 
LVS centro sių knygų vieną j sidfe Lapkriči0 20, Pittsbiirgho 
SI 1* rlvi it* nf-iflinnr iti i T nnrl/Mio ( , ^ sričiai nustato $291,683,C0u 

kvotą. Allegheny apskrityje | 
tos kvotos tenka ? 104,601,000; 

suma. 
Visoje šalyje nuslatyia su-, 

svetimtaučius lygiai ir į vie-! pasinaudojau ir labai įd^mu 

Brazis gavo dykai, tik raikės RUČINSKIENĖ Rožė; mirė 
primokėti $5 į mėnesį už elek
trą. čia drabužius galima at-; , pa 

mm,, City, 

simatėm apie 30 metų. Paeina 
is Verstaminų k., Suvalkijos. 

Juozas Talandis (46) 
11111 Orwell Av. Cleveland, O. 

1 

tinius biznius, parapijas, ban-!huvo pamatyti tą baisią Cle- vežti- Atvežus drabužius, rei- 5tfPgiENg 85 m., ihir6 
kus kur tik buvo galima, ir velando eksplozijos sceną, kur kia kreiptis pas Brazį jo laide-j gpajių 2, Philadelphia, Pa. 

žuvo apie 200 gyvybių. reikia pasakyti kad kitataučiai 
atsiliepė labai nuoširdžiai ir 
parodė gilios užuojautos Lietu-Ui AtP LIETUVIAI MĄSTO 
vos žmonėms. Vietos Ameri- APIE AMERIKĄ 

ar dvi ir pasiunčia į Londoną 
Knygos paštu į Londoną eina. 

Taipgi jei kas gali lai pasi
rūpina pasiųsti Ispaniška kal
ba išleistą knygą apie Lietu-
vj' "Lituania Entre Fuego 
Cruzado", nes Londone randa
si svarbių diplomatų kurie ga
li pasinaudoti Ispaniška kny-
W> 

Pono Balučio antrašas yra: 
Mr. B. K. Balutis, 
Lithuanian Legation, 
19, Kensington Palace 

.Gardens, 
London, W. 8 England. 

Reporteris, 

Užsirašvkit Amer'i - *• 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS-

Hėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, 

Pveiksi jates ir daug skelbimų, 
kina metams $1. Adresas: 

Lietuviu Naujienos* 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 
% • 0 

koniška spauda irgi labai pa
lanki ir nuoširdžiai remia šį 
rubų rinkimą. 

Lietuviai kviečiami pristaty
ti savo atliekamus rubus j se
kančias vietos, kur kam ar
čiausia: 

Visose ll-kofe r iro H01:-vos, 
Headquarters, Field Street, 
St. Joseph's Old School, 46 

Congress ave., 
Second Congr. Church, 238 

W. Main st., 

Negauclair.a jokių iinių 

tuvių įstaigoj, 1933 25th St., AD0MAITIENĖ Petronėlė, mi-
tik antros durys nuo drabužių 
kum bario. 

Drabužių rinkimas nėra to-
iš kis sunkus kaip išsvk ati«de. 

rė Spalių 3, Philadelphia. 
ROMANAUSKAS Pranas, pus 

amžis, mirė Skalių 18, Chi-i 
_ cagoj. (Tauragės ap., Vfci-j 

mylimos tėvynes Lietuvos, la- SMULKIOS ŽINUTĖS I nutoa pah, Skeržemės km.)] 
?ai pasn.ptu p.ih lučių nuo sa-l Marytė Tutelyto, savus sti- ' Amerikoj išgyveno/46 m. 
vo sesucig, bro.mkų, teveliu! psndiją jstojo j Michioan va!-1 NARSUTIS Jonas M„ 54 m., 
Fasilgus skaitau nors senus, ̂  univergiteta, Ann h- « 
jų laiskus ir atgaivinu stijos universitetą, 
. . t . • - . • :8*°, bor, Hich. 
dvasią te» senai pytais zo-; K Juozas .Uždavjnis> ne. 
dciais. i . - -v ai i ... .- . . i senai gryzęs is Alaskos, vie-Viename sesutes Elzytos lai- . • .. , ., ^ sėjo apie tris savaites laiko pas ske, rašytame Rugsėjo 9. 1938 , . - . ^ x _ .. , . . , savo sesute ir svogeri Gužaus-m., ji taip sako: , v f 

"Tikrai, Maryte, begalo pa

mirš Spalių 17, Chicagoje. 
(Ramygalos p., Zudžių k.) 
Amerikoj išgyveno 34 m, 

KENSTAVIČIENĖ Natalija,. 
48 m„ mirė Spalių 2, Phila-
delphijoje 

I KAIP 
i ATNAUJiNT 

DIRVĄ 
Kaip tik j us.jį prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir Įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant volso 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
. 6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
M«|| 

Jurininkas Eduardas 

kelti 14 bilijonų dolarių šiame 
vajuje. 

Vajus tęsis iki Gruodžio 16. 

Temple Israel 10J Willow st. norau nuvažiuoti ji fc, dausų į<laHj7*ia"nkg ^^eHus Kevl 
Political Club, tą aukso, pasakų* šalį Ameri- , . ...... » * • • laicius apie porą savaičių laiko. 5 

Keb- ^ 

ŽUVO KARE 
Korp. Vincas A. Vainorius, 

Bunus Aleksandro Vainoriaus, 
nuo 133 Moutrie st., žuvo ka
ro lauke, kaip pranešė jo tė
vams karo vyriausybė. 

•LYNčIAVIHAS (žudymas 
«egrų be teismo) Amerikoje 
visai sumažėjo. 1943 buvo nu-
Vnčiuota tik 3, mažiausia ne-
g:i 'ra(Ja kitados. 1942 m. — 
5; 1911 _ 4; 1940 — 5. Gi 
1933 m. buvo nulynčiuota 24, 
o 1935 m. — 19l 

Lithu^ian 
48 Green st., . !ką. Kaž kodėl Amerika Lietu-. ^ „ . ,. . , 

Cong. Parish House, Oakvi- / . . . . t ^ . „I Karys Kęstutis Ambrose, vi
le, Conn., i J . . suomengs veikėjo J. Ambrose 

wirrerin« 1017 taip dažnai skamba Lietuviu , .v-,. Wiggins nešiau rant, un ^ m # -, sunus. parvyko pavieseti pas 
N. Main st,, lupose, jos išdidumo ir puiku- tėvelius Ambrose turi 

I. G. A. Market, Mazaika, mo banga neretai užlieja ir , . , 
1020 Bank st, „„ Lietuvos tamsesnius kampus.I ™ dalkt" Parduotuv* 

Colonia. Bottling Works, Jo- gyventoju duosnumas ns- , i.,'/'rnols' 
Hamilton ave., . , . " v.,, * . T. , Kęstutis Ambrose, kaip rrn?- w 

J. 7 rranauskienė, 316 Chip- ^ """M® ^vargus, L.etu- ir ^ vaii» 
man rt, . |viokuną. Jos dolafis nevieno , , . »• > 

Iz. Kru^clienė, 968 Highland | Lietuvio nugydo pūslėtas ran-!_i -
kas. Užtat mums Amerika at
rodo artima, užtai mums Ame
ri^ atrodo aukso šalis." 

Neabejotina kad ir dabar jie 
sukrovė savo viltis į Amerikon 
Lietuvius. Ir dabar jie tikisi 
kad Amerikos Lietuviai nu
šluostys j u ašarotas akis. iš
gydys jų kuno ir sielos skau
dulius. 

PUIKUS LIETUVIŠKI 

Kalėdiniai Sveikinimai 
POlQcvwaws # 12 UŽ $1.00 

6 if! SCc. 3 už 25c. 

B03 
ave., 

Adams Service Station 
Main st.. Oakville, 

M. Colney. 148 Grand st.. 
arba telefonuokit bent kuriuo 
nnmmu: 3-4747: 3-3888: ar 
4-2551. Dr. M. 3. Colney. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentai Dayton* 

1802 Lamar St, payton, 0 

• SlrdfeMiia! &irįti|i v 

5l>c už vieną K:>rlą -
tris kartBB ii 11.00 

Sn ulkųs skelbimai 'Dirvoje' 
caiz; tai namų pardavimas, iš-
įuomavirhas, krautuvių išnuo-
navimas ar pardavimas, pajiM 
kojunai. padėkos laiškai, gfiįi-
tia patalpinti šia kaina. J įf' 

Iwipautiamos Dirvos Administracijoje daugybė 
puikių KalėdMų sveikinimų-laišisų, kuriuos ga
lit užsisakyti tuoj nu, anksti prieš šventes. Ma

žiau 6 į kitus miestus nesiunčiama. 

$1 sityaįttt pašto ženklais po 2t HP 3C. 
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D I | V  A  

$£20 Superior, Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Prisimink Lietuvą Nelaimėje l D I R V A  •' "'*2 

Tegtil meilė Lietuvos 
Dega mūsų "širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — } \ 

Jungo nevilksim! -

Lietuviu Vienybės Aktualumas 
Bolševikų Teroras Lietuvoje ir Amerikos Lietuvių Pastangos Lietuvių Tautai Gel-

beti. Partingumas — Kliūtis { Vieningumą. Netiesa p. Grigaičio Ginklas 
Argumentų Pritrukus. 

Spalių mėn. pabaigoje mus 
vėl pasiekė baisių žinių pluoš
tas iš Lietuvos. Gryžę į Lie
tuvą, bolševikai teturi vieną 
tikslą: galimai trumpiausiu lai
ku išnaikinti Lietuvių tautą, 
šito tikslo siekdami, jie su jo
kiomis priemonėmis nesiskai
to: masiniai žudo nekaltus gy
ventojus ir ištisus kaimus bei 
miestelius veža j Sovietų Są
jungos gilumą. 

Lietuvių tauta, vieninga Vy
riausio Išlaisvinimo Komiteto 
vadovybėje, kovoja prieš ne
girdėtą bolševikų terorą, bet, 
aiškus dalykas, ta kova be už
sienio intervencijos negalės 
tęstis be galo. ' 

Kaip iš šiame Dirvos nume
ryje telpančio rašto matyti, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga krei
pėsi | Prezidentą Rooseveltą ir 
kitus aukštus asmenis prašy
dama padaryti viską kas yra 
jų galioje raudonajam terorui 
Europos rytuose sustabdyti. 

Prieš kurį laiką į Preziden
tą Rooseveltą panašiu raštu 
yra kreipusis Amerikos Lietu
vių Taryba drauge su Latvių 
ir Estų atstovais. Deja, tuo 
tarpu tai yra beveik viskas ką 
mes galime padaryti Lietuvių 
ir kitų bolševikų užgrobtų tau
tų žudymui sustabdyti. 

Nėra foetgi abejonės kad ko
vos prieš bolševikus sėkmingu
mui visų Lietuvių vienybe ir 
toliau lieka viena esminių są
lygų. Kaip musų skaitytojai 
žino, Lietuvai Vaduoti JSąjun-
ga jau prieš tris savaites pa
siuntė Amerikos Lietuvių Ta
rybai pasiūlymą neatidėliojant 
pradėti pasikalbėjimus veiklos 
subendrinimo klausimu, netgi 
prašė paskirti atstovus, tiems 
pasikalbėjimams pradėti. Bet 
Amerikos Lietuvių Taryba su 
atsakymu ilgai delsė. P. Gri
gaitis, kaip iš pereito Dirvos 
numerio matyti (žiur. "Bend
radarbiavimo Besiekiant") net
gi prieš pradedant bent kokius 
pasikalbėjimus del vieningos 
veiklos, rado reikalo paleisti 
per Naujienas porą kiršinančių 
žinučių. Turėdami galvoje kad 
p. Grigaitis faktinai vadovau
ja Amerikos Lietuvių Tarybai, 
jo pasisakymas Naujienose sy
kiu nušviečia ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadovybės nusi
statymą. Iš Draugo ir Sanda
ros ir kitų tarybininkų laikraš
čių tylėjimas akivaizdoje p. 
Grigaičio pasisakymo mažų 
mažiausia nėra jo kiršinančiu 
užmačių paneigimas. 

Kiršinančias žinutes p. Gri
gaitis per Naujienas leidžia ir 
toliau. Imkime, sakysim, M. 
Gudelio recenziją apie Kazi
miero Verax Ispanų kalba pa
rašytą knygą "Lituania Entre 
Fuego Cruzado" (Nauj. Spa
lių 30). Kur buvęs kur nebu
vęs M. Gudelis ima ir prisika
bina del tos knygos vietos ku
rioje nurodoma kad Preziden
tas A. Smetona nesutiko pri
imti bolševikų ultimatumo ir; 
protesto ženklan išvažiavo. 

Kaip ten bebūtų, Kazimieras 
V e r a x  y r a  n e  t a u t i n i n k ų  ž m o - i  

gus tat jo nuomonės A. Sme
tonos atžvilgiu nėra jokio pa
grindo laikyti neobjektyvia. 
Antra, K. Verax paduoti fak
tai daug maž sutampa su Dr. 
Norem'o išdėstytais faktais, o 
tai dar sutvirtina jų patikimu
mą. Trečia ir svarbiausia: 
kokia išviso yra nauda Lietu
vai prisipyrus įrodinėti kad jos 
miręs prezidentas buvęs ne
drąsus ar negynęs Lietuvos 
reikalų? Dviejų visai skirtin
gų autorių paduoti faktai kaip 
tik kalba priešingai, tat kam 
tikrai rupi Lietuvos reikalai. 

tas, nors ir būdamas priešin
gų nusistatymų žmogus, ne-
jieškos dėmių nepriklausomos 
Lietuvos prezidento asmenyje, 
nes prezidento blogas vaizda
vimas yrą ne kokia atestacija 
ir pačiai tautai. Jei neatsi
žvelgiant į tai, M. Gudelis bū
tinai stengiasi A. Smetoną nu
šviesti iš blogos pusės, p. Gri
gaitis tokius nušvietimus tal
pina Naujienose, tai tik ne del 
to kad jiems rupi Lietuvos rei
kalai, o dėlto kad, siekdami 
savo nedidukei grupelei nau
dos, partinius reikalus pastato 
aukščiau valstybinių. Kas gi 
liečia užgaulų rašinėlio toną, 
tai šitai yra budinga musų so
cialistų žymė: ko negali pa
siekti irodymais tą mėgina 
gauti užg-auliojimais. 

Lapkričio 2 d. Naujienų ap
žvalgoje p. Grigaitis bepolemi-
zuodamas su bolševikais, tary
tum nejučiomis jau tiesiog už
kabina tautininkus. Pasak p. 
Grigaičio, tautininkai "plusta" 
Amerikos Lietuvių Tarybą už
tat kad ji siekianti nepriklau
somos ir demokratinės Lietu
vos. Kad tautininkai siekia 
nepriklausomos Lietuvos nema
žiau už tarybininkus ir kad del 
to jie tarybininkų "neplūsta", 
yra toks aiškus dalykas kad jo 
įrodinėti nėra nei mažiausio 
reikalo. Ne kam kitam kaip 
kovai del Lietuvos nepriklau
somybės suintensyvinti tauti
ninkai ir pakvietė tarybininkus 
pradėti pasitarimus del bend
ro veikimo. Kas del demokra
tijos tai tautininkai ją labiau 
gerbia negu p. Grigaitis. Tuo 
metu kai p. Grigaitis niekino 
ir tyčiojosi iš Lietuvos 1938 
frietų konstitucijos, tautininkai 
veikėjai įrodinėjo jos teisėtu
mą ir tuo pat metu pabrėžė 
kad Lietuvos santvarkos klau
simą nuspręs pati Lietuvių 
tauta. 

Kuriam laikui praslinkus 
Ameriką pasiekė iš visų Lie
tuvos srovių sudaryto Vyriau
sio Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto deklaracija, "Į Lietu
vių Tautą". Tos deklaracijos 
trečias straipsnis, kaip jau ne 
sykį minėjome, skamba: "Lie
tuvą iš okupacijos išlaisvinus 
ir toliau veikia 1938 m. konsti
tucija, kol ji teisėtu keliu ne
bus atitinkamai pakeista.". Iš 
to pavyzdžio aiškiai matyti 
kad tautininkai kaip tik gerbė 
tuos principus kuriuos pripaži
no Liteuvių tauta, o p. Grigai-

TUŠČIOS PASTANGOS ĮRODINĖTI 
KOKIA, TAI ^REGISTRACIJA.: 

Visuomene Keikalauja Bendro Darbo Lietuvos 
Nepriklausomybes Gelbėjimui 
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tis su labai negausiu savo pa
sekėjų bureliu tuos principus 
niekino. Tai kas kovoja už 
"demokratinę Lietuvą": Tau
tininkai, kurie Lietuvių tautos 
iškeltus principus gerbė, ar p. 
Grigaitis su savo socialistais, 
kurie tuos principus niekino? 

Negana to. Nuo Vyriausio 
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto 
deklaracijos paskelbimo Ame
rikos Lietuvių spaudoje praėjo 
jau virš pusė metų laiko, o p. 
Grigaitis vis dar nepareiškė 
kad jis pripažysta Lietuvos 
1938 metų konstituciją, atseit 
tebesilaiko jos neigimo. Bet 
kas savo valią mėgina pastaty
ti aukščiau tkutos valios tas 
yra ne kas kitas kaip diktatū
ros šalininkas. 

Glryžtant prie Lietuvai Va
duoti Sąjungos Amerikos Lie
tuvių Tarybai, pasiūlyto ben
dradarbiavimo, tenka iškelti 
aikštėn vieną detalę kuri nu
švies diktatūrinio demokrato 
p. Grigaičio moralinę būseną. 
Kai Spalių 18 d. Amerikos Lie
tuvių Tarybos veikėjų posėdy
je New Yorke buvo iškeltas 
bendradarbiavimo su Lietuvai 
Vadubti Sąjunga klausimas, ei
lė sandariečių ir katalikų vei
kėjų išsitarė teigiamai. Tuo
met p. Grigaitis, matydamas 
kad dalykai krypsta ne į tą 
pusę į kurią jis norėtų, grie
bėsi tokių žemų priemonių kaip 
tvirtinti kad Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga yra skundus Ame 
rikos Lietuvių Tarybą State 
Departmentui, ją šmeižus, ir 
tt. šis epizodas gražiai pavai
zduoja kas yra p. Grigaitis. 
Kai pritrūksta argumentų, sa
vo tikslui pasiekti jis griebia
si nešvarių kaltinimų ir net 
netiesos skleidimo. 

Faktai išdėstyti. Visuome
nė tegul pati padaro savo 
sprendimą. 

Julius Smetona. 

LYS 6-TO SKYRIAUS 
VEIKLA 

DETROIT, Mich. — Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 6-to sky
riaus susirinkimas įvyks sek
madienį, Lapkričio 12, nuo 2 
vai. po pietų, šv. Antano pa
rapijos mokykloje, Vernor H-
wy ir 25ta gatvė. Susirinki
mas svarbus, visi nariai malo
nėkite dalyvauti. 

Užrašų raštininkas 
Vyt. Markuzas. 

Brazilijos Kariuomenė Vyksta Italijon 

/, 

Ar Amerikos Lietuviai ka
da nors visu tuo laikotarpiu 
kaip Amerikos Lietuvių Tary
ba gyvuoja yra girdėję tauti
ninkus ar jų laikraščius, arba 
LVS valdybą ir skyrių narius 
kalbant, rašant, diskusuojant, 
ar bent užsimenant, AR Ame
rikos Lietuvių Taryba yra už
siregistravus kaip "Foreign 
Agent" ar kitaip kaip? 

Niekas niekados to negirdė-
dėjo, ir tautininkams ir LVS 
visai neapeina Amerikos Lietu
vių Tarybos egzistavimo lega-
lis status, kokį ji čarterį tu
ri, kur inkorporuota, kur re
gistruota ar neregistruota. 

Tautinei srovei užteko fak
to kad yra tokia organizacija 
kuri nešioja titulą Amerikos 
Lietuvių Taryba. 

Tačiau, iš kitos pusės, Ame
rikos Lietuvių Tarybos ir pa
tys aukštieji vadai neliaujamai 
diskusuoja, sprendžia, svars-
sto. ir jų spauda skelbia, rašo 
apie Lietuvai Vaduoti Sąjun
gą sekančius dalykus: 

1. Kad Lietuvai Vaduoti Są
junga "priversta užsiregistruo
ti kaip 'Foreign Agent'" (jei
gu butų toks reikalas užsire
gistruoti tai LVS butų regis
truota kaip LIETUVAI dirban
ti organizacija, ir tame nieko 
nebūtų blogo, nes tuomi LVS 
butų pripažinta Washingtone 
tiesioginiai Lietuvą atstovau
janti organizacija.) iBet LVS 
nereikėjo tokios registracijos. 

2. Kad LVS valdybos nariai 
skundę ALT kam nors. — Tas 
yra gryna neteisybė: LVS nie
kur niekad apie ALT nedis-
kusavo ir jokio klausimo apie 
jos registravimą ar neregistra-
vimą nėra kėlus žodžiu ar raš
tu. 

3. Buk LVS esanti Washin
gtone ant kokio tai "black lis-
to". Prašytume tų kurie šitą 
skelbia pasakyti kur randasi 
toks "black listas" kad galėtų 
suinteresuoti jų šalininkai pa
sitikrinti, ir pati LVS valdy
ba pamatyti tą "listą". 

Šitas pranešimas daroma to
dėl kad LVS centro valdyba 
pasiūlė Amerikos Lietuvių Ta
rybai bendrai dirbti Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės gy
nimo reikalais, kad visuomenė 
žinotų jog iš LVS pusės ran
kos Amerikos Lietuvių Tary
bos atžvilgiu yra visai švarios. 

LVS net dažnai pažymi tai 
ką ALT gero daro Lietuvos lai
svės gynime, nes kiekvienas 
visų musų pasidarbavimas yra 
reikalingas ir svarbus šiame 
tragiškiausiame musų tėvynės 
Lietuvos ir tautos likimo mo
mente. ^ 

Ką reiškia vieninga veikla 
parodo Bendro Amerikos Lie
tuvių Fondo įkūrimas: per ke
lias savaites įsikūrė jau net 
70 B ALF skyrių plačioje Ame
rikoje, visi tikri Lietuviai uo-' 

liai dirba rubų Lietuvai rinki
me, visi noriai duoda. Ir tt. 

Tuo tarpu, per keturis me
tus teįsisteigė keliolika .Ameri
kos Lietuvių Tarybos skyrių 
ir per tris metus taip pat ke-
lioka Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos skyrių. 

ALT per tris metus sukėlė 
apie $18,000 fondą, LVS per 
tą pat laikotarpį apie $20,000. 

Jei Lietuviams svarbu Lie
tuvos karo nukentėjusių šelpi
mas tai dar svarbiau ir pačios 
Lietuvos išlaisvinimas ir nepri
klausomybės atstatymas. Bet 
koks skirtumas darbuose vie
noje ir kitoje srityje! 

Amerikos Lietuviai trokšta 
Lietuvos išlaisvinimui dirbti, 
tačiau stoka vieningumo net 
šiame tragingame musų tau
tos momente atšaldo net ge
riausius Lietuvius nuo rimto 
darbo. K. 

DUOKIT SAVO KALĖDINI 
AUKĄ LIETUVOS LAISVI

NAMO REIKALAMS 
Šiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
yra inkorporuota ir pilnai lėgališka organizacija dirbti dar
bus kuriuos ji užsibrėžus. 

tini 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

BALF SKYRIAMS IR 
VISUOMENEI 

Bendram Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fondo Centrui labai 
svarbu turėti visas detales ži
nias liečiančias šalpą. Todėl 
malonėkite siųsti į centro ofi
są šias informacijas: 

1. Angliška ir Lietuviška 
kalba laikraščių iškarpas, pa
žymint laikraščio vardą ir da
tą. 

2. Fotografijas iš skyrių 
veiklos bei vaizdus iš Lietuvių 
darbuotės del Community War 
Chest-National War Fund. 

3. Spaudos ištraukas ir fo
tografijas darant drabužių va
jų Lietuvai. 

Lietuviai ir American Council 
Mes priklausome prie Ame

rican Council for Foreign Ser
vice. ši organizacija yra val
džios žinioje ir ji parūpina tin
kamus žmones vykti į Euro
pos, Azijos ir Afrikos šalis, 
atstovavimui šalpų organizaci
jas. Į šių organizacijų skaičių 
ineina United Nations War 
Relief Agencies ir United Na
tions Relief and Rehabilitation 
Administration. 

American Council dažnai pa
siunčia vieną kokį delegatą į 
bent kurią šalį, kuriam pave
dama atstovauti kelių tautų 
šalpos reikalus. Be to, Ame
rican Council parūpina, ir re
komenduoja atitinkamus as
menis tarnybon į UNRRA bei 
atskirų tautų šalpos įstaigoms. 
Lietuvių kilmės asmenys mo
kanti keletą kalbų ir norinti 
šioje srityje dirbti, prašomi 
kreiptis su aplikacija sekančiu 
adresu: 

Dr. Joseph B. Končius, Pres. 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
19 West 44th Street, 

New York 18, N. Y. 

Siunčiu auką f Uetuvos Vadavimo darbams 
$ Knygai "Timeless Lithuania" 

Kitoms Angliškoms knygoms 

$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
$ L. V. S. nario mokestį 

Viso $ 

Vardas far Pavardė. 

Adresas. 

Miestas TUst. 

REMIA PULK. PET-
RUIČIO VEIKALO 

IŠLEIDIMĄ 

Vytautas Markuzas, iš Det
roit, Mich., prisiuntė dvi pen
kines parėmimui išleidimo An
gliškai Pulk. Petruičio veikalo 
"Kaip Jie Mus Sušaudė", ir 
rašo: 

Kiti Lietuviai klausinėja ka
da daugiau bus išleista knygų 
Angliška kalba, jie mielai pri
sidės prie to taip reikalingo 
darbo. Yra daug iš senesnių 
Lietuvių kurie nemoka skaity
ti, sako, tik dabar teisingai 
galėjom dažinoti apie Lietuvos 
padėtį kada musų vaikai pa
skaitę "Timeless Lithuania" 
mums išaiškino. 

Lietuvių jaunonsenS Ameri
koje labai įdomauja Lietuvos 
istorija ir perka šią knygą. 
Net primena, kodėl Lietuviai 
nedirba daugiau savo tautos 
labui. 

Aš pardaviau jau 60 knygų 
"Timeless Lithuania" Detroito 
apielinkėje. Musų priderystė 
yra supažindinti Amerikonus 
ir kitataučius su Lietuvos Is
torija. 

"Timelss Lithuania" labai 
tinka Kalėdine dovana duoti 
savo giminėms gerai skaitan
tiems Angliškai, Amerikečiams 
kaimynams, valdininkams, ir 
tt. Tokią knygą gavę jie mi
nės mus visada. Knyga yra 
tvirtais viršais, laikys ilgus 
metus. Knygos kaina $3. 

Detroito apielinkės Lietuviai 
labai išsiskirstę - gyvena, žinau 
kad jie mielai norėtų tą knygą 
matyti ir nusipirkti, taigi pra
šau parašyti man atvirutę, aš 
pasistengsiu knygą pristatyti, 
nes nežinau kur gyvena iki ne
atsišaukiama. 

Vyt. Markuzas, 
3907 Lillibridge, 

Detroit 14. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

Margutis, Chicago, 111., užsisa
kė dar 50 knygų "Timeless 
Lithuania," ir prisiuntė už 
anksčiau parduotas $100.00 

The Burrows Bros. Co. 
Cleveland 10.8(^ 

Antanas Smigel 
LVS nario mokestį 2.00' 

Liet. Vadavimo reik. 3.00 
John Wiezevich, 

Scranton, Pa., 6.00 
Vyt. Sirvydas, Rouses 

Point, N. Y. 6.00 
Northwestern University 

Evanston, 111. 8.00 
Henry Hall, lac. 

Indiana, Pa. 3.00 
Johanna Kundrotas, Detroit, 

Mich., Pulk. Petruičio 
knygai 5.00 

Vyt. Markuzas, Detroit, 
Pulk. Petruičio knygai 6.00 

V. Greičius, Cleveland 1.00 
The American News O. 

Cleveland 2.00 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu i mėnesį. Kai
na metams $2. Pasiųsk 10c 
pašto ženklais, gausi vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

Sis vaizdas parodo antrą dalinį Brazilijos kariuomenės 
kraujantis į laivą plaukti Italijon, kariauti prieš Vokiečius. 
Brazilija kariauja petis petin su Alijantais. 

'ivV \*k Ht&L'rĄ, • 

Dirva metui vis $ 
TIEMS KURSE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokekit prenumeratą laiku, 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą ilž $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną DIRVA 
I savo adresą, siųskit 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

k' to 
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Peticijas Skubiai Grąžinkit LVS Centrui 
APIE 40 DELEGAČIŲ KELIONEI Į 

WASHINGTONA 
Iki šiol užsiregistravo jau 

apie 40 Lietuvių Kareivių Mo
tinų važiuoti į Washington^, 
su peticijomis pas Prezidentą 
Rooseveltą. 

Prieš rinkimus jokiu budu 
nebuvo galima gauti sutikimo 
Lietuvių Kareivių Motinų dele
gacijai prezidentą lankyti, nes 
jis mažai kada buvo Washing-
tone, o kai parvažiuodavo, ras
davo svarbių valstybinių rei
kalų atlikti. 

Kadangi Prez. Roosevelt vėl 
laimėjo rinkimus, jis gales de
legates priimti. 

Jusų kolonija taip pat turi 
lygią teisę atstovę į Washing-
toną siųsti, todėl prašome ne
atsilikti. 

Kolonijų veikėjų ar organi
zacijų kurios ruošia Lietuves 
kareivių motinas važiuoti su 
peticijom į Washingtona, pra
šome įsitėmyti šiuos dalykus: 

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 informacijos 
kur ir kada važiuoti ir kur 
Washingtone susirinkti. 

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 Washingtoną ir ilgiau 
ten pabūti tai jų pačių reika
las su nakvyne, nes tikrai ten 
sunku viešbučiuose kambarius 
gauti. 

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, 
3211 West 66 Place 

Chicago, 111. 

Kiekviena Lietuve 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! 

Jei kur nėra motinos turin
čios du, tris ar keturis sunus 

tarnyboje, geistina kad važiuo
tų ir tokia motina kuri dėvės 
tik vieną žvaigždutę. 

Kviečiamos važiuoti if karių 
žmonos, jeigu tik nori. 

Lietuvių Kareivių Motinų 
Komisija 

PRISIUNTĖ DAU
GIAU PARAŠŲ 

Ona Aksomaitien# iš Detroi
to prisiuntė viso 570 parašų. 

Pereitą savaitę pluoštus pe
ticijų su šimtais parašų dar 
prisiuntė LVS centrui: 

Vyt. Markuzas, iš Detroit, 
Mich. 

Victoria Walinsky, Philadel
phia, Pa. 

Mrs. M. Colney, Waterbury, 
Conn. 

Visų kolonijų Lietuviai Pa
rašų ant Peticijos rinkėjai — 
skubėkit grąžinti parašų blan
kas, pilnai užpildytas ar ne-
dabaigtas užpildyti, nes laikas 
atėjo peticijas suruošti gabe
nimui į Washingtoną. Siųskit 
jas dabar, šią pat savaitę, be 
ilgesnio trukdymo. (Tuščių, 
nepradėtų pildyti blankų ne
reikia grąžinti). 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Duokit šią knygą Kalsdoms 
Dovanų savo Kareiviui 

Iškėlė Vėliavą Duokit Savo Atliekamas Drapanas 
Karo Apnuogintiems Lietuvoje 
RUBŲ LIETUVAI RINKIMO VAJUS PRASIDĖJO 

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

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Iftc. 
Warehouse 101 Grand Street, Brooklyn 11, N, Y. 

•  »  ' *  • '  
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LVS TELEGRAMAS PREZ. ROOSEVEL-
TUI DEL SOVIETU TERORO LIETUVOJ 

Karys Michael Ryan, Brook
lyn, N. Y., turėjo garbę iškel
ti vėl Amerikos vėliavą Filipi
nų Salose, dabar kai Gen. Mac-
Arthur su Amerikos karo jie-
gomis vėl jsiveržė į tas salas. 
Jie pirmiausia išlipo Leyte sa
loje. 

KAIP BOLŠEVIKAI 
ĖJO Į LIETUVĄ 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 

s 

n 

>fpąg 

i < 

LITHUDNin 
DR. OWEN J.C. N ORĖM 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

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

Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Liepos 5, šių metų, Sovietų 
armijos peržengė Lietuvos sie
ną ir slinko per Lietuvą: 

Liepos 5: Perėję sieną prte 
M o l o d e č n o ,  S o v i e t a i  u ž ė m ė  
Smurgainius. 

Liepos 6: Sovietai užėmė 
Damušavą, Yžą, Gervečius, Žo-
diškius ir kitus miestelius. 

Liepos 7: Vokiečiai priver
sti apleisti Ašmeną, Varnėnus, 
Vyšniavą ir Krėvą. 

Liepos 9: Sovietai užima 
Braslavą, Vidžius, Švenčionis, 
Lentupį, Lydą, ir Turgelius. 

Liepos 10: Užima Uteną 
ir mažesnes vietoves kaip tai 
Jgnalinas, Kaltinėnai, Pabradė, 
Vemeliškiai, Rūdininkai, Ja-
sioniai ir Lentvaravas. Bol
ševikai taipgi apsupa Vilnių, 
Lietuvos sostinę. 

Liepos 13: Sovietams ten
ka Vilnius, Žasliai, Daugai, ir 
Varėna. Vokiečiai pasitraukia 
link Kauno. 

Nuo Liepos 14 sekančiai ei
na Sovietų okupavimas Lietu
vos : 

Liepos 14: Kernavė ir Drus
kininkai. 

Liepos 15: Anykščiai, Aly
tus, Kaišiadorys, ir Butrimo
nys. 

Liepos 16: Stakliškės, Dar
sūniškis, Jeznas, Alytus, Birš
tonas, ir Gardinas. 

Liepos 20: Kamajai ir Pa
nemunėlis. 

Liepos 22: Tane vėžy s, Ku
piškis, ir Subačius 

Liepos 21: Ukmergė ir Va
balninkas. 

Liepos M: Šeduva. 
Liepos 27: Šiauliai, Radvi

liškis, ir Baisogala. 
.Liepos 28: Jonižįjris, Tytu

vėnai, ir Grinkiškis. 
Liepos 29: Ilukšta, Zarasai, 

Šiauliai, ir Žagarė. 
Liepos 30: Biržai ir Seiri

jai. i 
Liepos H: Obeliai, Mauru

čiai, Marijampolė, Kazlų-Ruda, 
Liudvinavas, šeštokai, ir Sei
nai. 

Rugp. 1: Bolševikams atiten
ka Kaunas. 

Rugp. 7: Kuršėnai, Šaukėnai 
ir Smilgiai. 

Rugp. 15: Sovietai kaujasi 
su Vokiečiais Raseinių srity
je. 

Rugp, 20: Vakaruose nuo 
Šiaulių, Rusai atmuša ^ atakuo
jančius Vokiečius. 

Rugpjučio pabaigoje &»*ų-
Vokiečių karo linija tęsiasi 
skersai Lietuvą į rytus nuo 
Suvalkų per Vilkaviški, Nau
miestį, Raseinius, 
Kuršėnus, ir Žagarę. 

CLEVELAND, Ohio. Lapk. 3, LVS centro valdyba pa
siuntė Prezidentui Rooseveltui sekančio turinio telegramą, pra
šant užtarimo Lietuvai. Telegramas buvo pasiųstas Angliškai, 
Čia talpinama jo Lietuviškas turinys: 

"Paskutinės žinios iš Lietuvos rodo kad bolSeHfcai yra 
nusistatę trumpu laiku išnaikinti visą Lietuvių tautą. Įvai
riose Lietuvos vietose įvyko masinės nekaltų gyventojų žu
dynės. Sovietų Sąjungos gilumon deportuojami ištisi kaimai 
ir miesteliai, žudomi ne tik bolševikams priešingi asmenys, 
bet net ir jų giminės. 

"Nėra reikalo pabrėžti kad toks' bolševiku elgesys yra 
priešingas ne tik tarptautinei teisei, bet net ir paprasčiau
sioms žmoniškumo taisyklėms. Nežiūrint Į tai, nėra viešai 
žinoma ar Amerika ir Didžioji Britanija butų padariusios 
konkrečių žygių bolševikų terorui Lietuvoje ir kitose jų už
grobtose srityse sustabdyti. Antra vertus, yra žinoma kad 
ginklai ir kita parama, kurią Amerika yra suteikus ir tebe-
teikia Sovietų Sąjungai, buvo skirti ne nekaltiems gyvento
jams žudyti; o naziams nugalėti. 

"Lietuvos ir kitų bolševikų užgrobtu ir žudomų tautų 
klausimas yra daugiau negu daugelio milijonų nekaltų gyvy
bių klausimas: tai yra sykiu ir principo klausimas. Jei Rytų 
Europa bus palikta bolševikų sauvalei, tvirtinimas kad šis 
karas buvo kariaujamas už visų tautų laisvę, bus grynas me
las. -Gi kokių pasekmių Europai ir net visam pasauliui tu
rėtų momentalus bolševikų teroro nesustabdymas, šiądien 
net yra sunku pasakyti. 

"Tat Lietuvai Vaduoti Sąjunga, kaip laisvos šalies laisvų 
piliečių organizacija, kreipiasi į Tamstą, Garbingas Preziden
te, ir prašo panaudoti visą savo galią kad Rytų Europa, OjSU 
ja ir Lietuva, butų išgelbėta nuo raudonojo teroro." 

F. J. Zuris, President, 
K. S. Karpius, Secretary. 

Telegramo kopijos pasiųstas į Department of State, taipgi 
tūliems žymiems Amerikos laikraščiams, Gubernatoriui Dewąy, 
ir tautinei spaudai. 

KAIP STEIGIASI IR VEIKIA BALF 
SKYRIAI 

JAU VEIKIA TO SKYRIŲ 

• KARALIUS R u d a h igwa, 
milžinų Watussi juodųjų gen-
tės valdovas Centralinėje Afri
koje, yra 7 pėdų 9 colių aukš
čio. 

Per pirmus du mėnesiu sa
vo veiklos, t. y. iki Spalių mė
nesio pabaigos, Bendras Ame
rikos Lietuvių Fondias spėjo 
įregistruoti 55 skyrius. Greit 
bus Įregistruoti dar daugiau 
jau įsteigtų skyrių. Stipriau
sia išsijudino Chicagos, New 
Yorko ir Pittsburgho apielin-
kės, o taipgi Conn., Mass., ir 
New Jersey valstijų Lietuviai. 
Įsisteigė skyriai ir mažutėse 
pakraščių kolonijose, kaip Los 
Angeles, Calif., Rumford, ir 
Lewiston, Me. 

Kaip Įsteigti BALF skyrių 
BALF raštinė New Yorke 

visų miestų veikėjams pasiun
čia įstatus ir kitas informaci
jas apie skyrių steigimą ir jų 
veiklą. Reikia tik kreiptis ir 
reikalauti informacijų apie šį 
fondą. 

Skyriui įsteigti reikia ma
žiausia septynių narių įmokė
jusių po $2 metams. 8 Bent ku
rios organizacijos gali buti B. 
A. L. F. skyrių nariais s Jos 
moka po $5 metams. 

Skyrių steigiant taipgi rei
kia tuojau išrinkti ir drabu
žių rinkimo komisiją. 

BALF nariais gali buti visų 
tautybių ir visų tikybų bei po
litinių pažiūrų žmonės. Pagei
daujama įtraukti į BALF sky
rius kuodaugiausia įvairios kil
mės Amerikečių. ypač įtakin
gų vietos visuomenėje. 

Kaip įregistruoti skyrię 
Naujai įkurto BALF sky

riaus raštininkas tuojau siun
čia BALF raštinei į New Yor-
ką savo skyriaus visos valdy
bos ir rubų rinkimo komisijos 
adresus ir tikslų savo narių 
skaičių. Narių vardai ir ad
resai laikomi skyriaus žinioje. 
Kartu siunčia čekį arba money 
order vardu United Lithuanian 
Relief P'und of America. Inc. 
Nesiųskit pinigų laiškuose, nes 

iš to gali kilti nepatogumų ar 
klaidų. 

New Yorko ofisas gavęs val
dybos narių sąstatą ir narių 
mokesčius, duoda naujam sky
riui numeri, kuris pavaduoja 
čarterį, nes atskiro čarterio 
skyriams nereikia. Tada sky
rius laikomas jau įregistruotu, 
nariai gauna korteles ir gali 
legaliai veikti. Nario korteles 
pasirašo skyriaus pirmininkas 
ir sekretorius. Pavienių narių 
korteles, kurie nepriklauso į 
skyrius, pasirašo Fondo ofisas 
New Yorke. 

Skyriaus veikla 
Visą susirašinėjimą del sa

vo veiklos skyriai veda su New 
Yorko raštine. Iš jos mielai 
bus siunčiama įvairios infor
macinės medžiagos, bet prašy
ti jos reikia bent kiek išanks-
to. nes norima išvengti pasi
vėlavimo rizikos ir Special De
livery išlaidų. ' 

Rubų rinkiniu pakavimo Ir 
siuntimo klausimais prašome 
kreiptis į: Jonas Valaitis, Clo
thing Campaign Director, Uni
ted Lithuanian Relief Fund of 
America, Inc., Warehouse. 101 
Grand St. Brooklyn, N. Y« (p. 
Valaičiė ofiso telefonas: EV-
ergreen 8-6203.) 

Ten gausite apie rubų rinkim 
mą ir tvarkymą Angliškai ir 
Lietuviškai spausdintas infor
macijas. 

Skyriai neprivalė rinkti pi* 
nigų, bet gali priimti aukas 
bent kokiam specialiam reika
lui — naujiems drabužiams, 
vaikams avalinei pirkti, ir tt., 
kadangi musų Fondas neturi 
lėšų naujiems rūbams, batams 
ar vaikų drapanoms pirkti. 

Savo veiklai plėsti, skyriai 
pasidaro sau fondus iš įvairių 
savo pramogų ar specialių ma
žų aukų ar duoklių. Labai 
svarbu kad skyriai gautų kuo

daugiausia narių, ypač ne Lie
tuvių kilmės Amerikiečių be 
skirtumo tikybos. 
Apskričiai 

Artimų kolonijų skyriai fe-
riau atstovauja Lietuvių vi
suomenei šalpos darbuose jei
gu jie susijungia šiam bend
ram darbui į apskričius. Iki 
šiolei tokius apskričius Įsteigė 
Chicagos ir Pittsburgho apie-
linkės. 
Fondo Centras 

Fondo Centras veikia Natio
nal War Fund priežiūroje ir 
kas mėnesį teikia jam savo at
skaitas. Bent kuri pagalba 
užjurio nukentėjusiems Lietu
viams bus teikiama pasinaudo
jant National War Fund nu
rodymais, patarimais ir per jo 
įstaigų tarpininkavimą. Visos 
raštinės išlaidos irgi yra griež
tai National War Fund kontro
lėje. 

Pinigus sitisti ir visais rei
kalais kreiptis prašome šiuo 
adresu: 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
Room 510 

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

ŠVEDIJOJE YRA 
APIE 70,000 KARO 

PABĖGĖLIŲ 
VAIKU 

ftew Yorke veikia organiza
cija vadinama "Save the Child
ren Federation", kuri praneša 
jog Švedijoje dabar yra pri
glausta apie 70,000 iš kitų ša
lių pabėgėlių vaikų, kurie su 
tėvais ar giminėmis buvo iš
vežti iš karo pavojų. 

Tie vaikai yra Norvegų, Lie
tuvių, Latvių, Estų, Suomių, 
vieni pabėgę nuo Vokiečių, ki
ti nuo užeinančių Rusų bolše
vikų teroro. 

Tik pereitą mėnesį kada So
vietai baigė okupuoti Lietuvą 
ir kitas Pabaltijo šalis, į Šve
diją per Baltijos jurą suplau
kė apie 300,000 pabėgėlių su 
vaikais, švedų laivai gelbėjo 
nelaimingiems žmonėms išbėg
ti nuo užeinančios raudonosios 
plėgos. ' 

Bolševikų lėktuvai tuos lai
vus stengėsi skandinti, ir tu-
lus paskandino, žuvo eilė žy
mių Lietuvos piliečių. 

Ta New Yorko organizacija 
darbuojasi rinkime rubų ma
žiems pabėgėliams. Pastaro
mis dienomis praneša pasiun
tus į Švediją 30,000 svarų ru
bų, daugiausia vilnonių, vai
kučiams apdengti. Tai jau tre
čias jų rubų siuntinys. Šve
dijoje veikia organizacija var
du Raedda Barnen, kuri pabė
gėlių vaikučius globoja ir rū
pinasi aprengimu. 

Ši vaikučių rubu rinkimo or
ganizacija Nfew Yorke veikia 
plačiu mastu-

Pastaba Skaitytojam# 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri* 
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32. arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa* 
«iųsta tas tikras uuiaerif 
kurio negavot. 

1> 1 R V * 
Cleveland 3, OU* 
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Dienos Klausimais 
Hedaktoriua— K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

P\E GAULLE yra kovojančios Prancūzijos simbolis. 
Tačiau valdžios jis neįgijo teisėto paveldėjimo ar 

teisėtų rinkimų keliu. Jis valdžią "pasiėmė"^ o Ameri
ka ir Anglija ją pripažino. Bet ar tokį pripažinimą ga
lima laikyti teisėtu ir ar jis atitinka demokratijos prin
cipams, yra kitas klausimas. Nežiūrint į tai, negali bū
ti abejonių kad Į Prancūzijos valdžią niekas neturi dau
giau teisiu kaip Generolas de Gaulle. 

Sunku pasakyti į ką laikui bėgant pavirs de Gaulle 
režimas, bet jau šiądien yra aišku kad receptų iš sve
tur kaip valdyti Prancūziją de Gaulle nepriims. Jau 
prieš kokį pusmetį sąjungininkų paklaustas apie rinki
mus Prancūzijoje, jis atsakė kad rinkimai tegalėsią bū
ti įvykdyti tada kada iš Vokietijos sugryš Prancūzų be
laisviai, o iki to laiko jis, de Gaulle, valdysiąs Prancūzi
ją. Pradžioje sąjungininkai dar nenorėjo pripažinti to
kio autoritetingo de Gaulle pasistatymo, bet šiądien tas 
pripažinimas jau įvykęs faktas. 

Šis pavyzdis vaizdžiai nesako kad pokarinės Euro
pos stabilizavime lemiamu faktorium bus ne demokrati
nių procesų įgyvendinimas, kaip, sakysim, reikalavimas 
kad valdžia butų rinkta, o faktas kad ta ar kita vyriau
sybė turi autoritetą krašto viduje ir sugeba palaikyti 
tvarką. Kokia šiądien yra padėtis Prancūzijoje, del ži
nių stokos sunku pasakyti. Yra įprasta tikėti kad Pran
cūzijos vyriausybė yra sudaryta koalicijos pagrindu, 
bet niekas neužginčys kad už visas koalicijas daugiau 
reiškia de Gaulle autoritetas, ir sunku įsivaizduoti kad 
visa vyriausybė drystų pasipriešinti individualiam de 
Gaulle sprendimui. Net komunistai, ir tie nedrysta de 
Gaulliui priešintis. Kai de Gaulle įsakė visiems civili
niams gyventojams, įskaitant ir buvusį požemį, atiduoti 
ginklus, komunistai del to buvo pradėję trukšmauti, bet 
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SOVIETŲ UŽGROB
TOMS ŠALIMS PA

VOJUS LIKO 

Prez. Rooseveltui laimėjus 
ketvirto termino rinkimus, ga
lime tikėtis tęsimo tos pačios 
jo senos slaptos diplomatijos 
ir nuolankavimo Stalinui, kuris 
dabar ėmėsi naujos gudrios po
litikos : paskelbė kad ne tik 
Vokietiją bet ir Japoniją rei
kia nugalėti ir nuginkluoti. 

Tuo budu Rusija padaroma 
reikalinga ir Japonijos nuga
lėjimui, ir Prez. Roosevelt ir 
toliau klausys Stalino pasakų 
kad reikia pirmiau karas lai
mėti, o paskui tartis apie tai
ką. 

Taip esant, nežiūrint kad 
Prez. Roosevelt ir užtaria ma
žas tautas, ir laiko Lietuvos 
Pasiuntinybę Washingtone, So
vietų užgrobtos mažos šalys, 
kartu ir Lietuva, bus visu 
smarkumu naikinamos, gyven
tojai žudomi, išvežami j Sibi

rą, tuo pat laiku bus prikolo-
nizuota iš Rusijos atvežtų ver
gų. Jei karas prieš Japoniją 
užsitęs dar metus laiko, bolše
vikų tikslas mažose šalyse bus 
pasiektas: jose neliks tikrųjų 
tų šalių gyventojų. Tada Sta
linas pasiūlys Rooseveltui ir 
Churchillui leisti tų šalių "gy
ventojams" balsuoti ar jie no
ri gyventi nepriklausomai, ar 
prisidėti prie Rusijos.... 

Maskvos propaganda %Ame
rikoje ir toliau ims savo vai
sius, Amerikos žmonės bus 
muilinami ir raginami tylėti 
prieš Rusiją, nes ji esanti mū
sų sąjungininkė. O Stalinui 
kaip tik reikia ilgiausia išsilai
kyti Roose velto geru draugu, 
tuo budu jis galės daugiau ir 
daugiau tautų pavergti ir pra
dėti jų naikinimą, jų žemių už
valdymą. 

Jei Dewev butų buvęs išrin
ktas prezidentu, seni Krem
liaus murai butų sudrebėję 
kaip perkūno trenkti, ir Stali
nas butų pajutęs kad negalės 
toliau tęsti^savo suktos politi: 

kos. 
Dalykams liekant po seno

vei, reikalinga didesnis Ameri
kos Lietuvių vieningumas ko
vai' už Lietuvos nepriklauso
mybės atsteigimą — greitai 
kovai, iki dar kruvinojo Stali
no planai Lietuvą išnaikinti 
nėra išsipildę. 

lykas: prieš prasidedant šiam karui daugumoje demo
kratinių Europos valstybių komunistai buvo laikomi ne
lojaliu, revoliuciniu elementu, netgi baudžiami įstaty-
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Atsiminimai iš Lietuvos 
1,4^ Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų 

Okupacijoje po 1920 Metų 
Rašo K Mtth J. V. VĄL1CKAS. 

netrukus nusilenkė, ir dabar jau tam įsakymui nebesi- mais, o karui besibaigiant tas nelojalus ®Je™entf® 
uriešina. daromas kuone demokratijos pažiba, šitoks elgesys, 

—i..*— aiškus dalykas, visai Europai sukuria didžiausią komu
nizmo pavojų, ir labai baisu kad Anglijai ir Amerikai Po tokio visuotino sukrėtimo ir nuteriojimo kokį 

šio karo bėgyje turėjo išgyventi ne tik Prancūzija bet 
ir visa Europa, jokia valdžia, net ir labai sumaniai va
dovaudama kraštui, negalės trumpu laiku patikrinti gy
ventojams gerovės. Todėl pagrindo įvairiems nepasi
tenkinimams bus labai daug. Ir vienintelis dalykas kurs 
vargstančiai tautai galės atstoti trūkstamus dalykus, 
bus pasitikėjimas savo vadais. Nors tūlas mokslinin
kas ir yra apibrėžęs demokratiją kaip tautos pasitikėji
mą valdžia ir valdžios pasitikėjimą tauta, tačiau didelis 
yra klausimas ar pasitikėjimas savo valdžia, kurs yra 
būtinai reikalingas sugriautoms valstybėms, sutaps su 
demokratijos tradiciniais rinkimų reikalavimais ir kito
mis paprastai su demokratija susiejamomis laisvėmis. 

Jei pavyzdžiu imsime Prancūziją ir žvilgterėsime 
kiek atgal į istoriją tai aiškiai pamatysime kad radika
liausi demokratijos siekimai sukurė neribočiausią abso
liutizmą. Prancūzijos revoliucija nesukurė demokrati
jos. Tiesa, ji pašalino ir nužudė savo karalių. Bet po 
kelių metų vietoje švelnios, daugelį konstitucinių ele
mentų savyje turinčios, karaliaus valdžios, atsistojo 
griežta ir neribota Napoleono valdžia. Ne vietoje silp-

(Tęsinys iš pereito nr.) XI 

MOKSLO SIEKIMUI DIDELĖS KLIŪTYS 
Bet nemiegodavo visoki provokatoriai, šni

pai ir Lenkų policija: jie jeigu skaityklon nei
davo tai patvoriais ir pasieniais po langais tu
pėdavo ir klausydavo kas kur darosi, o paskui 
pranešdvo policijai arba slaptiems policijos at
stovams su visokiais primelavimais. Tokių pro
vokatorių Lenkų policijai kaimuose reikėdavo 
labai, nes tik iš jų gaudavo žinias apie veikėjus. 
Re to tokie provokatariai tarnaudavo Lenkų po
licijai kaipo liudininkai teismuose* ir kitur, ve
dant bylas prieš Lietuvių veikėjus. 

Policija dažnai įsibriaudavo į skaityklą va
karais ir visus rastus skaitykloje kvosdavo, su
sirašydavo vardus-pavardes ir baugindavo kad 
jeigu sekanti kartą ras skaitykloje tai surašys 
protokolus ir perduos teismui kaip nelegalaus 
susirinkimo. Tokie Lenkų policijos bauginimai 
kartais veikdavo, bet Lietuviai rode kad jie ne-
taip jau bijo bausmių, nes stodavo teisman drą
siai ir gindavo savo teises. 

Tokios skaityklos duodavo neišpasakytą 
tautišką naudą liaudžiai, nes tai buvo likęs vie
nintelis būdas Lietuviškai šviestis. 

Lenkai pradėjo daryti galutinus žygius pa
smaugti Lietuvybę Vilniaus krašte 1933 me
tais — kad Lietuviai negalėtų paruošti sau in
teligentijos, Lenkai Vilniuje Vytauto Didžiojo 
Gimnazijoje uždarė pirmą ir antrą klases; kvo
timus laikyti norintieji Įstoti gimnazijon turė
davo pasiruošti Į trečią klasę. Kadangi kaimuo
se nebuvo likę Lietuviškų mokyklų, o kurios ir 
egzistavo jos negalėjo paruošti mokinių į tre
čią gimnazijos klasę, tokiu budu kaimas nega
lėjo paruošti gimnazistų. Bet po ilgų tąsynių 
ir bildenimo Lenkų Įstaigų, Lenkai leido Įsteig
ti Vilniuje prie Vytauto Didžiojo gimnazijos 
specialę mokyklą, kuri galėjo paruošti mokinius 
Į trečią klasę. Bet ką tai reiškė viena mokykla 
visam Vilniaus kraštui aprūpinti! Tai buvo 
Lenkų savos rūšies iš Lietuvių pasityčiojimas. 
Bet vis geriau negu nieko. 1933 metais Vil
niaus žodis pranešė kad "Prie Vytauto .Didžiojo 
Gimnazijos atidaroma nauja Lietuvių liaudies 

monareno atsistojo stipr 
stiprųjų valdovą dievino. 

savo kariuomenę iš Europos atitraukus, visose Europos 
valstybėse neįsigyventų komunistinės diktatūros. 

Yra žinomas faktas kad menkai apginkluota ̂  10-15 
plėšiku gauja gali labai ilgai terorizuoti keliasdešimties 
tūkstančių gyventojų bendruomenę net ir tada kada po
licija tuos plėšikus persekioja. Bet Įsivaizduokime kas 
pasidarytų jei vieną dieną policija nustotų tuos plėši
kus persekioti ir vietoje to dar suteiktų jiems įvairių 
vietų administracijoje. Labai trumpu laiku ta saujelė 
plėšikų'pasidarytų visos bendruomenės neribotu# valdo- į mokykla; šią. moky&lą baigę moksleiviai galės 
vu. Komunistai valstybės atžvilgiu yra plėšikai. Ta- Stoti gimnazijon. Mokiniai galės apsigyventi 
čiau jie yra pavojingesni už paprastus plėšikus, nes tu- tomis pačiomis sąlygomis kaip ir gimnazistai 
ri už savo. pečių Maskvą ir didžiausią jos paramą. ' Labdarybės Draugijos bendrabučiuose. Kas 

Kada šiądien ironišku supuolimu komunistai imta j nori vaikus leisti gimnazijon tai šioje mokyklo-
laikvti atkuriamų valstybių demokratijų lemiamais fak- je būtinai turi buti paruošiama, nes kaime tre-
toriais, aiškus dalykas kad tuo ne tik nedirbama demo- čiai klasei nėra galimybių paairuošti, o pirma 
kratijai, bet net ruošiama jai kapai.: ne tik nusikalsta
masis element'as-komunistai pastatomi virš įstatymo, 
bet jiems teikiamos valdžios Įstatymų vykdytojo vietos. 
Aiškus dalykas kad valstybės tokiu atveju ̂  laukia tas 

_ J_ 1*1 * _ 1 ^ ̂  i. « m L i-1 /-vm i-i-i ui 4-»ilrrt^n V\ /"i"! 11 r"\/"\ VI / it'll A_ jio monarcho atsistojo stipri tauta, bet vietoje silpno pat likimas kaip tos kelių dešimčių tūkstančių bendiuo-
monarcho atsistojo stiprus monarchas. Ir tauta savo menės,, kurią terorizuojantiems p esikams numitas bent 

koks persekiojimas. Viso sito akivaizdoje, galima ge 

Jeisfu žvilgterėsime į poversaline Prancūziją tai 

rai suorasti kodėl šiądien komunistai rėkte rėkia už de
mokratiją: per ją jie briaunasi į valdžią, kurią, laikui gimnazijos direktoriai: Matas 
bėgant, jie tikisf visai paimti į savo rankas. Jei tai sandras Rymas, Dr. Kazys 

L'rvmn rii c t i n iš a rlikf Q f nrne ! aanrlrn č P.^+ra SvpnT'irmii 

ir antra klasė uždarytos." 
Švenčionių Lietuvių gimnazijai buvo daro

ma dar didesnių kliūčių: jai nedavė tokios mo
kyklos įsteigti. Švenčionių gimnazijai pagrin
dus padėjo ir Įsteigė Zigmas Žemaitis, kurs per 
ilgus metus buvo gimnazijos direktorium. Bet 
Lenkai darė jam visokias kliūtis ir jis turėjo 
pasišalinti. Jo vietą užėmė kiti: po jo sekė šie 

Untulis, Dr. Alek-
Trukanas ir Alek 

neabejodami prieisime išvados kad*, demokratija Pran- jjeįls pasisektų, šitai reikštų komunistinės diktatūros sandras Petraitis. Švenčionių gimnazijai tokiu 
euzijoje išsigimė, nususino tautą ir privedė prie baisios į įgyvendinimą. budu daugiau nieko neliko kaip tik ateityje už-
lro t a ct vnfa« ia toil*in<3 Žiadiftn de Oaulle ia Vl'a Dasirvžes ' " a,, + rsnoWfiinn'mio cifirlian fTo airhirvti R*v| T ipfnviii Killt.lirns Svipfimn T)v-katastrofos, iš kurios šiądien de Gaulle ją yra pasiryžęs 
prikelti. Su Leono Blum'o vardu, su jo front populaire 
(liaudies frontu) susieta Prancūzijos demokratija ne
teikia nei vienam Prancuzui gerų atsiminimų. Gėdinga 

Su šitomis problemomis šiądien susiduria de Gaulle. 
Jr jei sąjungininkai nori atkurti stiprią ir demokratinę 
Prancūzija, jie neprivalo versti de Gaulle bendradar
biauti su komunistais, k4adangi šito neva reikalaujanti 

kapituliacija Hitleriui yra paskutinis Prancūzijos gniu- j demokratijos koncepcija — visos srovės atstovaujamos 
^ Tmilrnivior. Tof 01» Tirt + Pvanr»n7.n tQllta vis-I - I - I V .  .  _  .  

kad Prancūzija šiądien turi tokį 'vieną dorą žmogų ,1^ bendras principas." Ne komunizmo legalizavimas, o 
kurs tuo metu kada demokratinė vyriausybė kapitulia-1 j0 nusmerkimas yra tikriausias demokratijos šūkis. An-
vp Hitleriui, metė šūkį šiądien jau virtusį simboliniu:!'jjįa Amerika turėtu šitai realizuotis šią'dien, nes ryt 
"Prancūzija pralaimėjd muši, bet Prancūzija nepralai- gajį ^uti 
rpėjo karo'*. Tas žmogus—Generolas Charles de Gaulle. 

Ar de Gaulle pateisins į jį dedamas viltis, ar jis su
gebės prikelti Prancūziją ir paruošti dirvą tokiai demo
kratijai kokią Prancūzijoje viešpatavo 1870-1914 metų 
laikotarpyje, parodys ateitis. Tai, pagaliau, ne nuo jtf 
vieno priklauso. Pati Prancūzų tauta ir Amerika su 
Anglija čia yra lygiai svarbus faktoriai. Prancūzų tau* 
ta reikalinga susiklausymo, ji taip pat turi apsivalyti 
nuo komunistų ir kitų moraliai kritusių gaivalų, o Ang
lija ir Amerika, jei jos nori vėl pastatyti Prancūziją ant 
kojų tikra to žodžio prasme, turi jai pripažinti didžio
sios valstybės svorį. Žinoma, Prancūzija yra reikalin
ga ir didžiulės medžiaginės paramos, bet moralinis jos 
pripažinimas, kaip labai gražiai parodo Vercors (A Plea 

. for France, žurnale Life, Lapk. 6), neabejotinai užima 
pirmą 

* 

Svarbioji problema su kuria demokratinės santvar
kos atkūrime susiduria Prancūzija ir kitos išlaisvintos 
Europos tautos, yra komunizmas. Nežiūrint kad šią
dien komunistai stengiasi apsitraukti demokratiniu kai
liu, jie vistiek yra totalitarai. Šitai labai įtikima par<9» 
įė Dewey savo Lapkričio 1 d. Bostone pasakytoje kalbo
je. Tat aišku kad, norint atkurti demokratinę santvar
ką, pirmoje eilėje ii valstybių aparato turi buti išmesti 
įomunistai. : 

O kas gi daroma atvaduotoje Europoj^? Ogi j 
" kiekvieną valdžią būtinai peršami komunistai. To, gir
di, reikalaujanti demokratinė koncepcija. Keistas da-

RUDUO 

Ukanios dienos, vėjai vėjus gaudo 
Ir lapus suka, ir į kr-uva» gena, 
Lietus į lango stiklą suteškena. 
Gamta nuliudus, dejuoja ir rauda. 

Ir paukščių gražios giesmelės "aptyla, 
Jei tiktai varną matyti nutinka, 
Arba žvirblelis ant tvoros surinka — 
Tokia tik girdis mus sparnuočių bylą! į 

Visiems taip liūdna, visi nusiminę. 
Viskas čia vargsta savo vargą kietą. 

' Bet kogi kaista man liūdna krūtinė? 

Gamta, tau karšta vasara žadčta! 
O ašai danguj rasiu laimės vietą, 
Tik trumpai reikia pavargt šiame sviete! -feų - -

sidaryti. Bet Lietuvių Kulturos švietimo Dr 
ja Vilniuje išgavo leidimą Įsteigti Lietuvišką 
dviklasę mokyklą Vilniuje, taip tai šios dvi mo
kyklos galėjo šiaip-taip patenkinti gimnazijon 
stojančių mokinių skaičių. 

Bet ir pačiai gimnazijai Vilniuje ne kaip 
sekėsi: Lenkai kaž kaip iškėlė Vytauto Didžio
jo Gimnaziją iš jos nuolatinių patalpų; tat teko 
jieškoti vietos kitur. Paskutiniu laiku gimna
zija buvo 5 Dombrauskio gatvėje. Taipgi Len
kai pradėjo mėtyti Lietuvaites mokines iš jų 
bendrabučio patalpų 1933 metais, ir mergaitėms 
mokinėms teko jieškoti kitos vietos. Be to, vi
soki Vilniaus miesto padaužos, vagys, muštukai 
ir kiti niekšai su Lenkų šovinistiniais chuliga
nais, policijos pakurstyti užkabinėdavo Lietu
vaites gimnazistes gatvėse; taipgi nepraleisda
vo ir Lietuvius gimnazistus ramiai; kartais iš
provokuodavo muštynes su Lietuviais, bet Lie
tuviai niekur negalėdavo pasiskųsti, ir taip tek
davo kentėti persekiojamiems po Lenkais. . 

TRUKDYMAS LIETUVIŠKŲ VAIDINIMŲ 
* PROVINCIJOJE 

Provincijoje, jaunimas pagelbstimas Lietu
vių inteligentų dažnai statydavo veikalus, reng
davo vakarus, gegužines. 

Kadangi visame pasienyje gyveno išimti
nai Lietuviai tai Lenkai štai kokias priemones 
vartodavo pasieniuose užgniaužti Lietuvišką vei
kimą. Visų pirma Lenkai Įvedė visu pasieniu *35 
kilometrų karo juostą, .toje karo juostoje veiki
mas buvo varžomas, toje karo juostoje buvo 
jaučiamas visu Lenkų okupacijos laiku lyg koks 
karo stovis. Gyventojams Jbuvo duodami Įsa-
kymar nuskirtomis valandomis eiti gulti, nusta
tytomis valandomis keltis; nustatytomis valan
domis pagesinti ugnis bei žiburius. Jeigu kas 
išvyksta Į kitą kaimą ar miesteli tai reikalinga 
buvo melduotis pas kaimo seniūną ar policijoje 
kad išvyksti; policija, žinoma, turėjo užgirti ta
vo išyykimą, kitaip žmogus buvo* areštuojamas, 
teisiamas ir nubaudžiamas. 

Kuomet Lenkai ruošdavo savo *Lenkišku3 
Vaidinimu*, vakarėlius ar gegužines toje karq 
juostoje niekuomet nereikėdavo jokių leidimu 
iš apskrities viršininko (storastos), bet kad4: 
Lietuviai norėdavo ką surengti tai būtinai turė
jo rūpintis gauti leidimą iš apskrities viršinin
ko, prie prašymo leidimo, reikalinga buvo gau
ti policijos rekomendacija ir sutikimas kad tok3 
vakarėlis yra reikalingas tikslu artimo (bendra
darbiavimo Lietuvių su Lenkais, tada tik pra
šymas pasiekdavo apskrities viršininką. Beje, 
prie prašymo reikalinga buvo Lenkų kalbojq 
nuorašas koks ruošiamo statyti veikaluko pava
dinimas, kas jj parašė, vardai ir pavardės t\į 
kurie vaidins, taipgi jų amžius, užsiėmimas, gy
venama vieta, kam bus skiriami pinigai už par
duotus bilietus, kas to rengimo iniciatorius, BX. 
namas ar kluonas užtektinai apsaugotas nuo 
ugnies; kas bus muzikantai, muzikantų skaičius, 
kokiais instrumentais griež, ir bendrai visa mu
zikantų istorija. Toliau, kiek tikimasi publikos 
atsilankant, kas atsakomingas už rengimą vai
dinimo, kaip ilgai vaidinimas užsitęs, ar vaidin
tojai Lenkijos piliečiai ar Lietuvos, ar suvis be 
pilietybės (tuteišiai), ar vaidintojai nėra Len
kų valdžiai skolingi nesumokėtų mokesčių, ar 
nebuvo bausti kada nors kalėjimu ir už ką; ar 
vaidintojai ir rengėjai moka pakankamai Len
kų kalbos ar rašto, kokias mokyklas yra lankę 
ir kaip ilgai: ar yra tarnavę Lenkų ar kitos 
valstybės kariuomenėje, ar kas tarnauja Len
kų kariuomenėje iš namiškių af giminių, ir tt. 

Tokią ilgą istoriją surašius, ji būdavo Įtei
kiama policijos viršininkui (Lenkai policijos 
viršininką vadindavo komendantu); komendan
tas su labai dideliu dėmesiu peržiūrėdavo apli
kaciją ir jeigu būdavo gerame upe tai pasirašo 
kad prašymas yra geras ir teisingas, i, tik ta
da būdavo siunčiamas storastai. Stori• ta pa
vartes toki prašymą, žinoma kad negali jokių 
kliūčių statyti, turi leisti parengimą daryti. Bet 
storastai gal musė ant nosies tą d;eną nutupus 
įkando, jis piktas, jis pirmiausia nepatvirtina 
veikalo, arba suranda kitokių priekabių prie 
prašymo, na ir atsako leidimą duoti. Taigi pa
manykit kiek kaimo jaunimo triūso nueina nie
kais. - ' .?> -h -.1* 

Kartais storasta duoda leidimą, bet atėjęs 
vietiniame pašte leidimas dingsta — nes pašto 
tarnautojai buvo Lenkų parinkti didžiausi šo
vinistai, jie sunaikina leidimą. Kartais leidi
mas jau buna gautas, vaidinimas prasideda — 
štai atvyksta Lenkų policija ir atšarkia leidi
mą, sustabdo pramogą, nes atsiradę tam tikrų 
kliūčių, ir tt. Pamanykit kaip jaučiasi tada 
žmonės! 

Būdavo ir tokių atsitikimų: su^vg Įstatymų 
reikėjo visu parengimo laikotarpiu turėti polici
ninkas, bet tam paskirtas policininkai buna gir
tas ir neatvyksta, tada susirinku* publika kar
tais išlaukia policininko per rakti ir nesulaukia, 
ir turi visi tik rytmetį išsiskirstį'ti vaidinimui 
neįvykus. Na o tik pabandyk Įvykdyti vaidini
mą he policininko — šnipų yra pilna ir sekan
čia dieną praneš policijai, o tada seka areštai ir 
bausmės. Dažniausia paskirtąjį laikui atėjus 
ir nepasirodžius policininkui, būdavo siunčia
ma Į miesteli padvada, kartais n<'t už 12 kilome
tru, policininką parvežti. Jeigu komendantas 
nebūdavo gerame upe tai jis vedėjui pasakyda
vo kad jis negali policininko paskirti, nes esą 
kitu svarbesnių reikalų, ir taip vaidinimas ne
galėdavo'Įvykti. -

Jei pasisekdavo gauti policininkas tai jį 
paTvežus reikalinga buvo kaip tą rupkę Lietu
višku maistu pašerti, o kad vaidinimo metu ne
darytų kliūčių, reikalinga buvo prigirdyti deg
tine, tik tada viskas ramiai išeidavo. 

(Bus daugiau) 

• TYRUOSE daug gyvūnų negeria vandens. 
Jų viduriuose reikalingą šlapumą sudaro che
miška akcija jų virškinamuose takuose, paver-
čiunt daugumą krakmolinių a >tų \ vandeni. 

• NELAIMĖS ukėse "Sir \ Valstijose kiek
vieną metą paima apie 20,0^0 gyvasčių ir sužei
džiama po porą milijonų kitų; svarbiausios ne
laimių priežastys ukėse yra su mašinomis, su 
galvijais, paslydimai ir nupuolimai. -

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

E L E M E N T O R I U S  
Kaina su prisiuntimu 50 

Vaikams tarp 5 ir 10 nstų Ute. 
"Dirvos" Knygynas gavo nauja. . aiškių, 
mažiems vaikams Lietuviškai Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalit? I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
|įc vartyti, skaityti ir mokytis. 

Reikalaukit; Dirvoje SUIIXi 
.. 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
>5 (Tęsinys iš pereito nr.) 

Einam gaudyt Lenkų partizanų 
Vieną kartą atėjo leitenantas Matu

lionis ir paklausė kurie nori vykti su juo 
gaudyti Lenkų partizanų. Tuoj iš mūsų 
atsirado dvidešimts savanorių. Įsidėjom 
j gurguolę tris sunkiuosius ir vieną leng
vąjį kulkosvaidi ir išvykom. Važiavom i 
Augustavo miškus plentu. Išvažiavę po 
pietų, vos tik rytą atsidūrėm apie Augus
tavo miškų vidurį. Kelyje susitikdavom 
daug musų kareivių, bėgančių iš Lenkų 
nelaisvės. Jie visi buvo Lenkų nurengti 
ir apkarstyti maišais. Jie neatrodė pana
šus i žmones, bet Į kaž kokias pabaisas. 

— Nevažiuokit, — sako jie mums, — 
nes netoli yra stipri Lenkų kariuomenė. 

Bet mes i tuos jų spėjimus nekreipėm 
dėmesio. 

Viduryje miško susitikom musų pul
ko ketvirtą kuopą. Ji ėjo plentu priešais 
mus. Ištolo mes negalėjom pažinti ar tai 
mūsiškiai, todėl tuoj išsisklaidėm ir pasi
ruošėm atakon. Jie taip pat buvo pasi
ruošę mus pulti. Žvalgams išaiškinus da
lyką, davėm vieni kitiems ženklus nekovo
ti. Tos kuopos vadas taip pat pranešė 
mums kad nevažiuotume, nes visur esą 
Lenkų. 

— Vistiek turim važiuoti toliau ir 
gelbėt savuosius, — atsakė musų vadas.-— 
Juk mūsiškių labai daug yra pakliuvusių 
į Lenkų nelaisvę. 

Miške radom upę ir pievą, kurią iš vi
sur supo miškai. Musų karininkas įsakė 
mums prie upės apsikasti. Plentas prie 
tilto buvo aukštai pakilęs, todėl ir arklius 
buvo gera paslėpti. Buvo jau šaltas ru
duo, o mes vis dar buvom be milinių. 

Neilgai mums čia pabuvus, iš miško 
pasirodė Lenkų raitelių žvalgai. Jiems 
prijojus prie tilto, aš neišlaikiau ir atida
riau j juos ugnį. Vienas tuoj krito nuo 
arklio nukautas, o kitas spėjo pasprukti. 
Po to pasidarė tylu ir niekas niekur ne
šaudė. 

Musų pulko aštunta kuopa atėjo mus 
pakeisti. Mums beišsikeliant iš apkasų, 
staiga mus užpuolė Lenkai. Iš visų pusių 
emė į mus šaudyti, ir mes toje pievoje pa-
sijutom apsupti. Iš miško mus puolė rai
teliai. Mes atidarėm į priešą smarkią ug
nį, bet vistiek Lenkai slinko artyn, ir be
matant mes turėjom buti paimti į nelais
vę arba galėjom buti visi išmušti. 

Lenkai jau baigė artintis prie musų 
apkasų, ir musų tarpe jau buvo pradėję 
kilti sumišimas. Tuo laiku visai netikėtai 
atsirado musų šarvuotis-tankas, ir išgir
dom iš jo šaukiant: 
"Nepasiduokit, vyručiai, nepasiduokit !*' 

Žiūrim — karininkas Plechavičius, iš
kišęs iš šarvuočio, šaukia tuos žodžius. 
Bematant pakilo musų upas, ir mes, tar
tum naujomis jiegomis pradėjom pulti 
Lenkus. Lenkai raiteliai metėsi nuo mu
sų prie šarvuočio ir pradėjo jį kapoti nuo
gais kardais. Bet šarvuotis, palengva ju
dėdamas, guldė Lenkus nuo arklių kaip 
dalgis varnalėšas. Lenkai matydami kad 
nieko negalės padaryti, atsitraukė. Mes 
tuo kartu susikrovėm kulkosvaidžius ir 
leidomės atgal. Šarvuotis mus praleido ir 
atsišaudydamas važiavo paskui. 

Pavažiavę kiek, radom visą plentą už
verstą medžiais. Tai buvo Lenkų darbas. 
Čia turėjom nemažai vargo kol išlaisvi-
nom kelią. Medžiai buvo stori ir užvers
ti skersai kelio. Tekdavo sukaupti visas 
jieeras kol tokį medį nustumdavom nuo 
kelio, o čia Lenkai iš užpakalio mus spau
džia. Vis dėlto pavyko laimingai išva
žiuoti. 

Netoli Beržininkų jau radom musų 
kariuomenę įsitvirtinusią apkasuose, ir 
mes prie jos prisidėjom. Jau buvo suda
rytas visas frontas prieš Lenkus ir ėjo 
nuolatinis susišaudymas. Pabuvę apie po
rą dienų apkasuose, gavom įsakymą trau
ktis frontu į dešinę, nes ten buvo tvirtes
nės priešų jiegos, todėl ir mums reikėjo 
ten sutvirtinti savo pajiegas. Dienomis 
budavom apkasuose, o naktimis išilgai ap
kasų traukdavom Seinų link. 

% Įtartinos bulvių kasėjos 
Taip besitraukdami, užėjom vieną kai

mą kuris buvo tarp dviejų kalnų. Gur
guoles palikom kaime, o patys nuėjom ant 
kalniuko pasidaryti apkasų. Padarę sau 
apkasus, aplink jautėm ramumą, ir visi 
sugulėm. Tik paliko sargyba. Buvom 
taip nuvargę jog miegodami net nepaju-
tom kad apkasai prisisunkė vandens ir 

mus apsėmė. Pabudę buvom labai sušalę 
ir ilgai turėjom lakstyti prieš kalniuką ir 
atgal, kol šiek-tiek sušilom. Milinių vis 
dar neturėjom. 

Buvo bulviakasis. Ryto metu aš pa
stebėjau kad iš kaimo kuris buvo musų 
priešakyje, išeina moterys bulvių kasti. 
Man kilo įtarimas ar tai ne Lenkų žvalgai, 
nes, atėję į bulvių lauką, daugiau dairėsi 
aplinkui negu kasė bulves. Apie tai pra
nešiau karininkui Matulioniui. Jis su tuo 
sutiko ir tik reikėjo ištirti. 

— Paleiskim į juos ugnį, — tariau aš 
karininkui Matulioniui. 

— Nedarykim to, nes ištikr© gali bu
ti to kaimo moterys, — nesutiko su mano 
nuomone karininkas Matulionis. 

Bet vis labiau kilo įtarimas kad tai 
Lenkų žvalgyba. Pagaliau nutarėm pa
leisti ugnį. Mums paleidus iš kulkosvai
džių, tos "moterys" tuoj išsipylė į gran
dinę, ir čia paaiškėjo visa paslaptis. Len
kai gryžo į kaimą. Po to buvo ramu, ir 
iki pietų niekas nešaudė. 

Šio kaimo gyventojai kuriame stovė
jo musų gurguolė, buvo tikri Lietuviai ir 
jie mums suruošė pietus. Pietų valgyti 
paleidom pusę kareivių, o kiti pasilikom 
apkasuose. Sugryžus pirmiesiems, ėjom 
mes. Mums baigiant valgyti, ėmė mus ap-
šaudvt Lenkų artilerija. Tuoj suskubom 
bėgti į apkasus. Apkasus radom jau ap
šaudant iš minosvaidžių bei kitų pabūklų. 
Atidarėm ir mes nemažesnę ugnį, ir Len
kai, daug nesipriešinę, atsitraukė. Pasi
darė ramu, ir mes išsiuntėm žvalgus pasi
žvalgyti. 

Pelkėje vienam beklaidžiojant 
Prieš sutemas Lenkai vėl ėmė šau

dyti, bet dabar jau iš šono. Aišku, Lenkai 
mus buvo apsupę. Tuoj buvo duotas įsa
kymas trauktis atgal. Mums traukiantis, 
Lenkai dar smarkiau puolė. Aš. norėda
mas sustabdyt staigų Lenkų puolimą, šau
džiau iš kulkosvaidžio į besiveržiančius 
Lenkų raitelius. Ir tik dabar pastebėjau 
kad esu vienas. 

Atbėgęs į kaimą kuriame buvo musų 
gurguolė, taip pat nieko neradau. Lei
dausi prieš kitą kalniuką vytis savuosius. 

— Stoj, stoj! — užgirdau visai neto
li Lenkų šauksmą, bet nieko nežiūrėda
mas pasistačiau kulkosvaidį ir paleidau į 
Lenkus tikrą kulkų lietų. Priverčiau juos 
sustoti ir vėl galėjau trauktis. 

Taip traukiantis ir atsišaudant, jau 
visai sutemo, ir aš tamsoje pakliuvau į 
pelkes. Pelkės buvo gilios, ir teko šokinė
ti nuo kelmelio ant kelmelio. Dažniausia 
pataikydavau į tarpukelmį ir maudžiausi 
liūne. Juk turėjau ir kulkosvaidį, kuris 
nemažai mane sunkino. Matydamas kad 
negalėsiu kulkosvaidžio išnešti, nuėmiau 
jį nuo ratukų, o ratukus palikau pelkėje. 

Taip eidamas, begalo pavargau ir jau 
buvau pradėjęs manyti gyvas savųjų ne
pasieksiąs. Nepajiegdamas toliau eiti, at
sisėdau ant kelmo ir nutariau laukti ryto, 
nes naktis buvo labai tamsi. Be to, ir iš
ėjęs iš pelkių, ką galėčiau susitikti? Šau
tuvo neturėjau ir, reikalus ištikus, bučiau 
beginklis. 

Taip man pasėdėjus apie pusę valan
dos, pelkėje išgirdau kaž ką šnabždant. 
Ilgiau Įsiklausęs, supratau jog netoliese 
esama žmonių. Maniau gal tai Lenkai. 
Pasidarė dar baisiau, nes pagalvojau gal 
jie galėjo mane girdėti po balą pūškuo
jant ir dabar artinasi į mane beginklį 
Galvoje pynėsi įvairios mintys, ir vis lau
kiau iš kurios pusės suriks "Stoj!" Bet 
šnabždesys neartėjo, o vis laikėsi toje pa
čioje vietoje. Tada atsargiai ėmiau slin
kti šnabždesio link, tikrai sužinoti kas ten 
yra. 

Beslinkdamas arčiau jau girdžiu aiš
kesnį šnabždesį, bet vis negaliu suprasti 
Lietuviškai ar Lenkiškai kalbama. Dar 
selinu kaip vagis artyn, ir vis negaliu su
prasti kaip kalbasi. Palaukiau kiek, bet 
vis tas pats. Matau kad kitokios išeities 
nėra kaip tik surikti. Jeigu savo balsu 
priešą išgąsdinsiu — bus laimėta, jeigu 
ne — man galas. Bet vistiek reikia kas 
nors daryti. 

— Stok! Kas, čia? — pagaliau šukte
lėjau. 

— Broliukai! Čia mes! — atsiliepė 
Lietuviškai. 

Aš likau išgelbėtas. 
Tai buvo musų pulko ketvirtos kuo

pos naujokai. Jie buvo bepradedą pasa
koti kaip jie čia paklydo ir manė jau bu
sią prapuolę. Bet ilgai šnekėti neturėjom 
kada ir mes, įgiję daugiau drąsos, kartu 

leidomės į musų pusę. Jie buvo ginkluoti 
šautuvais ir turėjo nemaža žovinių. ^ Iš 
vieno aš paėmiau šautuvą, o jam atidaviau 
nešti kulkosvaidį ir nurodžiau, jei kas pa
vojingo įvyktų ką jis turi daryti. 

Einam į Seinų pašvaistę 
Po gero pusvalandžio išsikraustėjn iš 

pelkių ir sausuma leidomės Seinų linkui. 
Naktis buvo tamsi, ir jokių žiburių niekur 
nesimatė. Mes žygiavom ta puse kur, mu
šu manymu, gali buti Seinai. Geroką ga
lą paėję, tolumoje pamatėm žiburėlį, bet 
šone nuo mano numatytos linkmės. Nu
tariau į šį žiburėlį eiti. 

Tai buvo nedidelė pirkelė. Beeinant 
prie pirkelės, aš savo draugams įsakiau 
apstoti langus ir, jei norėtų kas paspruk
ti, nieko, nežiūrint šauti. Pats inėjair į 
vidų. 

Priemenės durys buvo neužrakintos 
ir, jas pastumus, lengvai atsidarė, bet tuoj 
užgero šviesa. Nuėmiau nuo savo galvos 
kepurę* parengiau šautuvą ir, atidaręs du
ris ir galvą pusiau į vidų įkišęs, iš už ad-
verijų Lenkiškai paklausiau kur vyrai. 

— Nei vieno vyro namie nėra, — at
sako man Lenkiškai iš vidaus. — Visi iš
ėjo į musų kariuomenę. 

— Uždegkit šviesą! — įsakiau taip 
pat Lenkiškai. 

Uždegus šviesą, pasirodė senis su se
ne. Gerai viską apžiūrėjęs, inėjau į vidų 
ir pradėjau klausinėti ar buvę čia Lenkų 
ir panašiai. 

— Buvo, bet jau senokai praėjo, — 
paaiškino senis. 

Iš to feupratau kad mes esam Lenkų 
užfrontėje. Senė buvo pradėjus siūlyti 
valgyt, bet pagaliau supratę jog čia esa
ma ne Lenkų bet Lietuvių, atšalo ir į vi
sus tolimesnius klausimus atsakinėjo nie
ko nežiną. 

Nežinodamas tikros krypties Seinų 
link, išsivedžiau senuką kad jis pavedėtų 
ir parodytų kelią. 

— O jei vesi ten kur nereikia tai ati
duosi savo gyvybę, — priduriau. 

Jis mus pavedė apie penkis kilomet
rus, ir mes pamatėm Seinų elektros pa
švaistę. Paleidę senuką, toliau leidomės 
vieni. Į Seinus atėjom vėlai naktį beveik 
prieš auštant. Čia mums buvo nauja kliū
tis, nes nežinojom kas Seinuose: Lietuviai 
ar Lenkai. Atsargiai prisiartinom prie 
miesto ir inėjom šalutinėn gatvelėn. Mie
ste buvo tylu ir atrodė tartum čia jokios 
gyvybės nebūtų. Perėjom per visą Seinų 
miestą, nesutikom nei vieno žmogaus ir 
leidomės toliau. 

Iš nuovargio rikiuotėje užmigdavom 
Taip mums beeinant, pradėjo švisti. 

Zara nudažė žemę, ir saulė jau rengėsi 
keltis. Buvom begalo nuvargę ir manėm 
gulti kur nors pasilsėti. 

Bet čia pradėjo į mus iš užpakalio 
šaudyti. Nežinojom kas šaudo ir laukėm 
kas bus toliau. Pradėjo šaudyti ir iš prie
šais. Supratom jog mes esam tarp fron
tų. Ir mes pradėjom atsišaudyti ir išlen-
gvo slinkom pirmyn. Pagaliau pasiekėm 
savo liniją. I savo dalį reikėjo eiti išilgai 
ilgos linijos dar koks trejetas kilometrų. 
Ir koks buvo kareivių nusistebėjimas kai 
mane pamatė su kulkosvaidžiu, nors ir ne 
su visu. Jie manė kad esu žuvęs arba pa
tekęs Lenkų nelaisvėje. 

Musų pulkas, kiek laiko pabuvęs ap
kasuose, išžygiavo į Vilnių. Žygiavome 
keletą dienų be jokio poilsio ir miego. 
Maistą gaudavom tik sausą, nes nebuvo 
kada virti. Atžygiavus mums iki Alytaus, 
musų arkliai buvo tiek pavargę kad toliau 
negalėjo eiti. Čia visas gurguoles pakro-
vėm į traukinį, o patys vėl leidomės toliau. 
Žygiuojant kartais toks užeidavo miegas 
kas kareiviai rikiuotėje užmigdavo ir nu
virsdavo į griovį šalia plento. 

Atžygiavę iki Lent vara vo, sužinojom 
jog Lenkai jau užėmę Vilnių. Tada pa-
keitėm kryptį ir leidomės Širvintų link. 
Netoli Širvintų mes gavom šiek-tiek po
ilsio. Kareiviai krito ir miegojo kaip ne
gyvi. Deja, neilgai teko miegoti 

jaus signalas vėl mus prikėlė. Teko smar
kiai kautis su Lenkais, kurie puolė Šir
vintų s. širvintus paėmę ir Lenkus sumu
šę gavom jau didesnį poilsį. Po poilsio 
vėl leidomės Utenos link. • Utenoje apsi
stojom ilgesniam laikui. Musų štabas pa
siliko mieste, o mes užygiavom į kaimą, 
apie 12 kilometrų nuo Utenos. 
Iš visos Lietuvos mums plaukia dovanos 

Gyvenimas čia buvo geras. Po ilgų 
nuovargių gavom atilsėti, apsiprausti. Ga
vom ir naujų baltinių. Kalėdų sulaukėm 
jau švarus. Per Kalėdas kareiviai suruo
šė kaime vakarą, ir visas tolimesnis gyve
nimas ėjo vėl linksmai. Kalėdoms iš gy
ventojų gavom daug įvairių dovanų. Do
vanos buvo iš visos Lietuvos. Daugumoje 
į rišulius buvo įdėta laiškų, kuriuos karei
viai mielu noru skaitydavo. Lygiai mielai 
į tuos laiškus ir atsakydavo. Taip ir slin
ko ramus šiame kaime gyvenimas. 

(Kalėdinių dovanų kareiviams siun
timą buvo suorganizavęs Vyriausias Lie
tuvos gynimo komitetas.) 

Utenoje aš buvau perkeltas { mokomą 
kuopą, išlaikiau egzaminus ir buvau pa
keltas į puskarininkius. 

1921 metais Kovo pradžioje gavom 
įsakymą pasiruošti žygiui. Išžygiavome 
Ukmergės link. Iš. čia leidomės pro Jo
navą, Kėdainius į Panevėžį. Čia musų 
pulkas persitvarkė. Buvo sudarytos nau
jokų mokamos kuopos, ir aš buvau paskir
tas mokomon kuopon apmokyti naujokų 
kulkosvaidininkų. Išgyvenus mums apie 
tris mėnesius Panevėžyje, aš persikėliau 
į Kauną, į auto batalioną. Čia baigiau sa
vo karo tarnybą. Tai buvo 1921 metais 
Spalių 21 d. 

Išėjęs iš kariuomenės, dirbau įvairius 
darbus, kartu prisidėdamas ir prie visuo
menės darbų. Esu pasiryžęs kiekvienu mo
mentu stoti su ginklu rankoje į kovą del 
Lietuvos nepriklausomybės išlaikymo. 

Jaun. pusk. J. Markūnas. 
Rokiškis. 

(Bus daugiau) 

•AMAZONO upėje, Pietų Amerikoje, ran
dasi žuvų kurios vietoje žvynų turi nusidrie
kiančius siulus; jos iš vandens iššokę deda sa
vo kiaušinius ant nusvirusių prie vandens auga
lų lapų. 

T R U P I N I A I  
KEISTA, bet taip yra kad 

Sovietai visados buvo ir bus 
vilkas avies kailyje. Tas aiš
kiai matyti iš Maskvos konfe
rencijos ir apie kurią spauda 
taip mažai kalbėjo, nes bolše
vikai neišduoda apie tai žinių. 

Ta konferencija neturėjo pa
sekmių kokių tikėtasi, viskas 
atsibuvo tyloj ir slaptybėje. 
Tai buvo Roosevelto ir Chur-
chillo pralaimėjimas, drauge ir 
mažų valstybių. Ot tau ir 
draugas tas Stalinas: jis mie
gančiam gerklę pjauna. 

BEVEIK visų Lietuviškų pa
rapijų klebonai yra republiko-
nai, o parapijonys demokratai, 
bet visa parapija turi delį var
gą išlaikyti vieną republiko»%. 
Keista, bet taip yra. • 

REFUBLIKONAI yra trum
pos atminties įmonės, nes jie 
negali atsiminti tų laikų ka
da Republikonas Hoover buvo 
prezidentu. Demokratai ne tik 
tą laiką gerai atsimena, bet ir 
negali užmiršti. Gal Republi-
konams teisybė yra karti at
siminti. 

PAJIEšKAU Petro česnu-
lio, kuris yra buvęs L. ž. re
daktorium ir rodos yra prakti
kavęs advokatūrą Clevelande. 
Taipgi jis buvo žinomas veikė
jas katalikų dirvoje. Kur var
gšas pradingo, nes sako dabar 
yra stoka gerų veikėjų, o jis 
pranyko iš užburto gyvenimo 
rato. O gal pardavė G-kui sa
vo laimės gyvenimo raktą?' 

PROGRESO ir civiližacijos 
didelė pažanga buvo pasekmė 
Clevelando gaso katastrofa. 
Mokslininkų išmėginimas savo 
žinojimo brangiai kainavo gy
vastimis daugelio žmonių. 

' Senas Beržas. 

LIETUVIŲ SALĖJE 

S A P N I N I N K A S  
Jįl 

Kaina su prisiuntimu $1.25 r 
Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykai, 

gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo j i turėti a*** 
namuose. 

Ateikit į Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka-

Hcą, .nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau į Lietuvių salę. 

V ALGI V 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

MARGUČIO DAINOS 
Pasiskubinkit įsigyti šią mažą, kišeninę 
<<MARGUČI0"-VANAGAIČI0 dainų knyge
lę — tai yra trečia Dainų knygelė, naujau
sių, gražių dainų rinkinis, nekurios jų sti 
gaidomis. Iš šios knygelės galėsit išmok
ti pasidainuoti sau visas mėgiamiausias 
Vanagaičio dainas, kurių gaidas mokat, o 
£odsuj§ pinai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
pavO-'6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohic 

BudcU 
TAUPYMUI 

PINIGU 
Pirkit daugiau karo bona 

ir stampq. 

Padėk kiek i banką kiekvieną 
mokesties dieną — čionai j 

127 Public Square 

m 
WALDORF 

RECREATION 
Bowling ir Billiards 

Naujoje vadovybėje. 
5802 Euclid Avenue 

Čia jums geriausia patiks 
praleisti liuoslaikis, 

Naudotis gali lošėjų lygos ir 
privačiai, 

EXpress 1005 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVA 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniilni. 

DEIXA C. JAKTJBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

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

^iiiinniiiniu»iiiiniiiin»»iiiniiiiniii»iiniiiiiiiiiinnninin»Hmmii»iniiimnm§ 

VISOKIA APDRAUDA 1 

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

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

^ 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 y 
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"KODĖL DIRVA NE UŽ ROOSEVELTĄ" 
•mmm 

Dirvos nr. 45 tilpo tokiu ant-
galviu aiškinimas, kas didumai 
skaitytojų gal buvo idomu. 

Kiekvieną Dirvos editorialą 
skaitau su dideliu dėmesiu, ir 
tėmijau kaip Dirva trumpu 
laiku švelniu budu atsisuko 
prieš Prez. Rooseveltą. Bet 
minėtame num. Dirva pasisa
ko kad ji pasileka "Demokra
tiška", dėlto kad ji agituoja ir 
remia Demokratų kandidatą Į 
Ohio gubernatorių ir kitus val
dininkus. 

Linksma kad Dirva pasilie
ka Demokratiška, bet sulygi
nus Amerikos prezidento urė
dą su Ohio valstijos guberna
toriaus yra didelis skirtumas. 

OUNOr 

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS, 
1  * 1894-1944 * 

Prezidentas yra vyriausia gal
va armijos ir laivyno, ir bus 
vyriausiu šios šalies atstovu 
prie taikos stalo, neatsižvel
giant kuris bus išrinktas pre
zidentu. 

Dirva pasmerkia Rooseveltą 
kad jis "susidėjo" su komuni
stais, nors tai buvo argumen
tas vartojamas iš Dewey pu
sės ir niekuo neparemtas. Kei
sta atrodo kad Dirva nekęsda-
ma Demokratų partijos už ko
munizmą, neatsisakė remti De
mokratų partijos kandidatą į 
gubernatorius. • 

Darbo unijos indorsavo Roo
seveltą ir jos jį rėmė, nes jis 
buvo ir bus darbo žmonių ap
gynėjas; jo administracijos lai
ke darbo unijos padarė didelę 

I pažangą, ir pagerėjo darbinin-
Ikų padėtis. Republikonų tiks-
! las buvo ir bus pasmaugti vi-
i sas unijas, o tas reiškia tą pa-
; tį ir darbo žmogui. 
j CIO yra pažangesni flarfoo 
Į unija už AF of L, ir todėl CIO 
Republikoniškų politikierių pa
vadinta "komunistų unija", 
nes CIO iškovojo darbininkams 
daug didelių reformų. Nerei
kia užmiršti kad komunistiško 
gaivalo yra visose unijose, nes 
kiekvienas darbo žmogus gali 
buti unijos nariu neatsižvel
giant ar jis butų tokių ar ki
tokiu pažiūrų. ^ 

Taigi. Republikonų ir Dir
vos argumentos tuo atžvilgiu 
yra silpnas. 

Neduok Dieve kad Preziden
tas Roosevelt butų tokių išro-
kavimų kad dabar reikia pra

dėti karą su Rusija, nes ištik
tųjų karui nebūtų pabaigos ir, 
laika butų nustumta toliau. ! 

Dirva atsimena kad Roose
velto administracija buvo pa
smerkus komunizmą, o dabar 
su jais veikia. Suprantama 
kad komunizmas nebuvo pa
girtas tada kada Stalinas dir
bo su Hitleriu, bet kai Rusija 
virto musų alijantu, atsiekiant 
tokių didelių laimėjimų karo 
lauke dabar pradėti barnius su 
Stalinu nėra laikas. 

Reikia suprasti kad svar
biausiu alijantų tikslu yra grei
tai laimėti karą, o tada pradė
ti derybas del pavergtų mažų 
tautų. 

Mes turėjom didžiausią vil-
tj Roosevelte, kad jis bus užta
rėju pavergtų valstybių laikui 
atėjus, bet tas laikas dar nėra 
atėjęs ir mes turime turėti 
kantryibę, vietoje desperacijos. 

Ką Republikonas Dewey yra 
pažadėjęs Lietuvai? Koks jo 
patyrimas yra buti vyriausiu 
vadu armijos ir laivyno? Ko 
galima tikėtis iš nepatyrusio 
politikierio prie taikos stalo? 
Taip sau rankos užsimojimu 
atmesti tą žmogų kuris taip 
gabiu pasirodė visais atvejais, 
yra nenaudinga. Kodėl Dirva 
sako remti Dewey, kuris nėra 
nieko išsitaręs apie Lietuvą? 

Iki šis raštas pasieks spau
dą jau žinosim kas bus laimė
toju, bet aš lieku Demokratu 
ir Roosevelto pusėje, kad jis ir 
bus pralaimėtoju, feėt ai tam 
netikiu. 

Lai ši polemika pasilieka po
lemika, nes aš visados remiu 
ir remsiu Lietuvių spaudą, kuri 
tiek daug reiškia mums, kad 

Dešimtu kas už Tuziną Numuštų Japonų taip pat svarbus ir reikšmin
gas pasaulyje kaip ir kitas, ir 
tarptautinės sutartys ir jų ger
bimas praeityje parodė kad vi
sos šalys — didelės ir mažos— 
gražiai išsitelpa, sugyvena ir 
prekybą varo, kaip lygios su 
lygiomis. 

Ne tik Dirva bet Ir daug žy
mių Amerikos laikraščių, ku
rie buvo ir pasiliko Demokratų 
partijos rėmėjais, ir agitavo 
už Demokratus gubernatorius 
ir kitus valdininkus, buvo at

sisukę prieš Rooseveltą ir ri
me Dewey. Jie labai gerai įžiū
ri Prez. Roosevelto klaidas, sto
ką užsienių politikos, kenks
mingą slaptos diplomatijos ve
dimą, ir užsileidimą komunis
tams ir Stalinui. 

Kas del Dirvos rėmimo Ohio 
Demokratų kandidatų: jie ne
kalti kad Nacionalė Demokra
tų partija pasiėmė sau talkon 
komunistus, todėl juos remiant 
mes išlaikėme savo Demokfift-

1 tišką liniją. 

Lieut. Ross, Pacifiko salose, dalina paliudymus naujo klu
bo nariams, kurie pasižadėjo užmušti po tuziną Japonų už 
dešimts centų. Kiek tuzinų katras Japonų nušaus tiek gaus 
dešimtukų. Ir tikrai, Japonų žūsta tūkstančiai prieš Ameri
kiečių šimtus Pacifiko salose, kurias Japonai laikė savomis ir 
fouvo užgrobę, tikėdami amžinai jas valdyti. 

ir nesutinkam : savo asmeniš
kose pažvalgose j gyvenimą ir 
darbais. Saulės Brolis. 

Nuo Redakcijos: Kurie ima 
teisint Staliną ir Rusiją ir no
ri kad butų palaukta kalbėji
mas apie mažų tautų laisvę ai
škiai parodo kad į juos pavei
kus Maskvos propaganda. Ar 
tai Amerika, kuri išgelbėjo 
Rusiją savo ginklais, ir žadėjo 
mažoms tautoms laisvę, turė
dama visas galimybes sulaiky
ti Staliną nuo pagrobimo ma
žų tautų, nesiėmė rimtai su 
Stalinu išsykio kalbėtis ir pa
sakyti kaip turės buti, o leido 
bolševikams pirmiau užgrobti 
daugelį Europs šalių kad galė
tų po karo derėtis su Stalinu 
už jų laisvę? Kokią teisę Sta
linas turi paglemžti jas, fikad 
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Praktiškas planas duos jusų karui 

Daugiau Mylių iš Gaso 
Lengvesnį Pradėjimą 
Saugesnį Operavimą 

šį 4tą žiemos metą 

TUSŲ karas geriau, greičiau pradės va-
** žiuoti šaltame ore, kuomet: 

(1) Inžinas ir gyros veiks liuosai iškel
tus jų tepalą į Sohio Winter Motor 
OiP ir Sohio Win&r Gear Lubricants 
žiemos orui. 

(2) Battery bus pilnai peržiūrėta—jeigu 
reikia pričaržyta, užtikrinimui gręin 
ttsnio pradėjimo, apsaugojimui n$0 
neveiklumo. 

Greitas pradėjimas taupo gasą, taapo cH-# 

vėjimąsi. žieminiai luhrikantai tepalai už
tikrina saugų operavimą. Paruoškit savo 
karą žiemai dabai—mx Sohio's Winter Safe-. 
ty Plan. 

THE STANDARD, COMPANY (OHIO) 

Kuomet Sohio uždės šit;} ant jusų karo 

Jųs žinosit kad jis gatavas visai žiemuft 

> i--i ' C * 

Winter 

FS&KfT DAUGIAU KARO fcOtf©#} 
Į,, m m im nmpi ji' " \ y 
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Gasolinas Duoda Jkgą Aifckar'.ftt 
t i  '  ? ,  T -  . r * # > -
-J/' 5 - • 

'i i 

paskui Amerika ir Anglija tu
rėtų jo malonės prašyti? Tai 
buvo Roosevelto apsižioplini-
mas. patikint Stalinui kad rei
kia pirmiau karą laimėti, tik 
paskui derėtis už mažų tautų 
liuosybę. Reiškia, ir Roosevelt 
buvo taip apgautas Maskvos 

i propaganda, kaip apgautas pa
prastas darbo žmogus, Dinos 
bendradarbis Saulės Brolis. Tai 
ar Rooseveltas tiks sėdėti prie 
taikos stalo, ir ar jo tada ne
apgaus visai? Ir kodėl ne: juk 
Stalinas jau turi paėmęs tas 

' mažas ir. dideles valstybes ry
tų Europoje, jų žmones žudo, 
veža į Sibirą, atgabena ir ap
gyvendina kalmukus ir kaca-

! pus, jis patars Rooseveltui prie 
taikos stalo: leiskim tų šalių 
žmonėms balsuoti kur jie no- j 
ri priklausyti: Sovietams ar j 
buti nepriklausomais.... | 

Roosevelto ir Demokratų, su- j 
sidėjimą su komunistais liūdi-1 
fa ne CIO ir ne unijistų dar- į 
fcininkų rėmimas jo, — tą liu- j 
dija uždarymas Amerikos ko- j 
munistų partijos, ir komunis
tų susibriovimas į Demokratų 
partiją, su visais jų vadais, 
net su Browderiu. Laimė bus 
jei Demokratai (nacionalė De
mokratų partija, ne lokalinė, 
kaip Ohio, ar Clevelando ar ki
tos kokios srities) pajiegs at
sikratyti komunistų kurie par
tiją užspito kaip šarančiai. Jei 
gi Demokratai ir toliau laikys 
savo draugais komunistus, ir 
duos jiems valdžioje vietas, at
sidėkojimui už paramą, ar ne
pasijus kad komunistai užval
do Ameriką. Juk Stalinas tuo 
gerai apsirūpino, kada prisakė 
uždaryti komunistų partiją 
kuri buvo be reikšmės, o nau
dotis Demokratų partija, kuri 
turi valdžią savo rankose. 

Norėdami apsaugoti Ameri
kos demokratiją nuo tų rau
donų parazitų, turime rūpintis 
pastatyti valdžioje tokius žmo
nes kurie griežtai nusistatę 
prieš komunizmą. 

Jeigu komunistai, pasinau
dodami Roosevelto ir CIO gera
širdiškumu užvaldytų Ameri
ką, nebūtų čia nei CIO nei AF 
of L, nei kitų unijų, neliktų nei 
tų pagerinimų kokius Roose
veltas darbininkams įvedė, — 
visi žinom kad komunistai tuoj 
Įveda diktatūrą ir vieną parti
ją su visais jos baisumais. 

Kad Roosevelt butų vienati
nis karo vadas ir išgelbėtojas 
netiesa. Patys žymiausi Ame
rikos karo vadai šiame kare, 
pradedant su Gen. MacArthur, 
yra Republikonai. Jie pasek
mingai kariavo prie Roosevel
to, nemestų kariavrę ir nebaigę 
karo Dewey likus prezidentu. 

Kitas jusų straipsnio dalis 
išbraukėme, nes straipsnis bu
tų perilgas, ir nesiriša sų-pre
zidento rinkimais. 

Netinka mažinti ir raasg se
nosios tėvynės Lietuvos svar
bos. Nes kol Hitleris ir Stali
nas nebuvo susitarę tautas už-
grobinėti ir jų žmones žudyti, 
ir Rusijos žmonės ir Vokieti
jos žmonės džiaugėsi kad jie 
taikiai sugyvena ir su Lietu
va, ir su kitomis mažomis ir 
"didesnėmis kaimynėmis. Du 
galvažudžiai pradėjo žudymo ir 
užgrobimo karą. ir tamsta už 

litai linkęs net kaltjiati • mažutę 
Lietuvą. Lietuvis turi jaustis 
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Mes Duodam ir tffceičiaai Eagle Stops 

The May Co. 
« 

Pirkit Sau Lininius ir 
Namams Reikmenis 

v 

£ 
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NAUJOVIŠKI 
LUNCHEON SETAI 

50x50 colių 
.-u 6 napkinukais 

Puikaus darbo luncheon setai languoti 
gražių švelnių spalvų iš žalios, rožinės 
arba mėlynos su ištraukytais siūlais bal
tu apvedžiojimu. Labai puošnus ir prak
tiški. Lengvai skalbias . . . nereikalau
ja prosymo. 
50x70 coliu didumo su 6 napkinais, 5.9£. 

-7 r 

' , J 

Plunksninės ICaldros 
19.9S 

Purine pilnos 100 raijų plun
ksnų. Viršus sto;.-> tvirtos gy
liuoto chinitz rožinės ir mėlynos 
spalvų; gražiais išvedžiojimais 
nersiuvimai. Micros 78x84 co
lių. 
Seal Sac Kaidrem ar Blanketam 
Virsai, po 2.98 

Kenwood Vilnos 
Blanketai J ̂ .95 
Tai kiltas blanketas tviitai aur 
ti iš 100'v. viinos ratog'iau ir ii-

jram tarnavimui. Pasiiinkimas iš 

gTažių spalvų mėlynų, žali". :o 
žinių,, arba gelsvų; apveJžioti 
pritaikytu rayon satinu. Miero. 
"2x84 colių. 
Chatham "Marley" Blanketai. iš 
50c/f vilnos, 50'v vatos, švelniu 
gražių spalvų 7.95 

•v* " 'I 
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50 tf Fukais Pildytos 
Pagalvės 

po g.98 
Purios, minkštos, patogios pagal
vės iš 50^ pakų tr 50'/r perdir
btų plunksnų. Impilas tvirtas ir 
geros rūšies mėlynos ir baltep 
bryžių spalvos. Tvirto® pagalvės. 
Mieros 21x27 colių. 

Spring Maid Paklcd 
p° 1 63x99, 72x99 PO 1 .tS 

arba 81x99 colių 

Tankios iš 140 siūlų j ęoiį? jo 
labai tvirtos ir taneižios bet irJr. 
kštos ir švelnios patogiam 
gojimųi. "Lengvai cl;albiuri, f 

•• našios rūšies. 

63,. 72, Wsl©8 cotili* po 2 Ct*3 

t-HE MĄY . . LINENS, BEDDINGS, DOWE5TIGS 

KETVIRTAS AUiCšTAS 
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D I R V A  Pirkit War Bonds šiądien 

CLEVELANDO IR APIEL1NKES ŽINIOS 1 
DIRVA—6820 Superior Avenuč. ENdicott 4486—Atdara vakarais t 

KAIP RUOŠIAMAS! RUBU RINKIMO 
VAJUI CLEVELANDE 

Lietuvos karo nukentėju
siems rubų rinkimas Clevelan-
de eina jau savaitė-antra. Ru-
bus priima šv. Jurgio parapi
jos mokyklos patalpose ir N. 
P. P. šv. parapijos salėje. Bet 
tai daugiausia rūbai iš pačių 
Lietuviu. 

Šiomis dienomis pradėjo su
sitarti visi trys Clevelando 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
skyriai ir planuoja apimti ru
bu rinkimui visą Cuyahoga ap
skritį, gavinjui rubų iš Ame
rikiečių ir kitų tautų žmonių, 
šita planą pravedus bus gauta 
tikrai daug rubų, ir tuomi Cle
velando Lietuviai gerai atsižy
mės. Bet tai bus del to kad 
mokės išvien dirbti. 

Lietuvai Rubų rinkimo va
jų tarp Amerikonų vadovauti 
pasiėmė vienas žymus Cleve
lando advokatas, su kurio pa 
galba bus prieita prie radio ir 
prie laikraščių, prie žymių Cle
velando piliečių ir prie visuo
meniškų Amerikečių organiza
cijų. Bus įsteigta visame mie
ste rubų surinkimo stotys. 

Šį penktadienį ivyksta to 
advokato ofise vietos veikėjų 
ir BALF skyrių valdybos na
rių susirinkimas, čia bus nu
statyta visi planai dideliam va

jui. Kurie norėtų dalyvauti 
tame pasitarime kreipkitės į 
Dir vos redakciją arba į P. P. 
Muliolio ofisą nevėliau 7 vai. 
penktadienį, Lapk. 10. 

Kitame Dirvos nr. bus pra
nešta visas planas kiek jo bus 
paruošta. 

Lietuvos žmones visokių pa
žiūrų vienodai kenčia; Lietu
vos veikėjai susitarė vieningai 
kovoti; Clevelando Lietuviai 
mokės stoti vieningai dirbti tų 
kenčiančiųjų šelpimui, ir pa
sekmės bus milžiniškos. 

Nesirūpinkit kad į Lietuvą 
rubų gal nebus galima prista
tyti: iki rūbai bus surinkti ir 
New Yorko sandėlyje sutvar
kyti gal bus iškovota ir budai 
Lietuvą pasiekti. 

Be to, juk šimtai tūkstančių 
Lietuvių vyrų, 'moterų ir vai
ku yra pabėgusių į Švediją ir 
į Vokietiją nuo užeinančių bol
ševiku — jiems pagalba gali
ma bus siųsti tuojau. 

šią vasarą iš Lietuvos bėgo 
bolševikų užpuolami žmonės 
kaip stovėjo: be daugesnio ru
bų, o dabar juos užklumpa žie-
pa. Duokim dabar juos ap
rengti. stengkimes gauti kuo-
daugiausia rubų iš Cuyahoga 
apskrities visų tautų gyvento
ju. 

LAUSCHE LIKO 
OHIO GUBERNA

TORIUM 

Pranešimas Clevelando NAUJAS MAYOR AS 
Lietuviams 

American Lithuanian War 
Activity Komiteto parūpinta 
'"Honor Roll" knyga bus oii-
ciališkai atidaryta Gruodžio 10, 
su programų sv. .Jurgio para
pijos auditorijoje. 

Gal yra skaitytojų kurie dar 
nėra susipažinę su šia knyga 
ir mažai apie ją girdėję. 

Tūlas laikas atgal American 

THOMAS BURKE 
Mayorui Frank J. Laiuche 

likus išrinktu Ohio gubernato
rium. jo vietą užims iki kitų 
reguliarių rinkimų miesto tei
sių direktoriui Burke. 

Lausche mayoraudamas ga
vo mokesties po $15,000 metuo
se, o gubernatorium būdamas 
algos gaus tik po $10,000. Kei
sta kad tokia didelė valstija 

Lithuanian War Activity Ko- moka mažesnę algą savo gu-
mitetas įtaisė šitą Knygą, vien j bernatoriui negu moka vienas 
tam kad turėtų Clevelando Lie- J tos valstijos didelis miestas, 
tuviai kur nors ir kam nors žinoma, greta algos guberna

torius gauna gyvenimui patal
pas ir pragyvenimui sumas. 

Betgi gubernatoriui daugiau 
garbės, ir atsidaro progos kan
didatuoti į senatą arba Į pre-

užrekorduot klek musų vyrų, 
vaikinu, merginų išėjo tarnau
ti Amerikos ginkluotose jiego-
se. 

Daugelis mūsų Lietuvių pa
sirašė į The Cleveland Press j ridentus. 
ir The Cleveland Diocese kny-j 
gas. Tas yra pagirtina, bet į j 
tas knygas rašosi visų tautų j EAST OHIO GAS c0 

kariauto,ių vardai, o mes no- yGIN\ 
rime turėti knygą kur bus vien į ~ 
tik Lietuvių vardai, ir knygą I The East Ohio Gas Co., ku-
kuri pasiliks pas mus arba bus rios gaso tankų sprogime Sp. 
padėta su kitais dokumentais, j 20 užmušta daug žmonių ir pa
liauti i nga mūsų tautos istori- Į daryta milžiniški nuostoliai, j 
jai. Į pradėjo susitarti su nukentė- j 

Gal ateis tokia diena kada; jusiais atlyginti jiems nuosto-
bus paklausta kiek iš CJeve-i-lius: asmeniškus, nejudamo 
lando Lietuvių tarnavo antra- į turto, asmeniškų sužeidimų, ir 
me Pasauliniame Kare, jei ne-1 atlyginimą už mirusius. 
turėsim jokio užrašo tai ką ga
lėsim atsakyti: spėsim kad tiek 
arba tiek; ar tas musų spėji
mas bus priimtas? Greičiau 
ne. Tai ar negeriau bus kai 
turėsim visų vardus užrašytus 
šioje tam paskirtoje knygoje? 

šioje knygyje rašysis var
das vyro, vaikino, merginos 
kurie tarnauja kokiame sky
riuje: Army, Navy, Marines, 

Tos srities gyventojai taria
si ar jie atstatys savo namus 
ten pat ar eis kitur gyventi. 

Kelione į Washingtona 
Turėdamas reikalų Washing-

tone, andai traukiniu išvažia
vau. žmonių važiuoja trauki-

_ niais daugybės, bet daugiausia 
WAC, etc.; bus įrašoma arti- į kareiviai. Jie visi sau sėdi, o 
miausi giminė, ir namų antra-|cįvlILams pasitaiko ir ilgai pa
šas. Atskiroje vietoje bus už- s!:oyeJ:1 Jki pasitaiko vieta at
rašomi vardai musų didvyrių į  sisesti. Važiavau per Pitts-
kurie paguldė savo gvvastis|kuf£jh3>_ taigi teko matyti tos 
kad mes galėtume gyventi. lapielinkes vietos kur as kita-

American Lithuanian War:"0® gyvenau. * 
Activitv Komitetas laikys sa-! Traukinis buvo greitas, tai 
vo mėnesinį susirinkimą an- neilgai trukus pervažiavom vi-
tradienio vakare, Lapkr. 14, ^ Pennsylvaniją ir pasiekėm 
Lietuviu palėie, nuo 8 vai., ir Lįdtimorę. Nuo Baltimores 
kviečia visus Lietuvius ateiti i ^ ashmgtoną vos 42 mylios ir 
į šį susirinkimą, atsinešti var-; susiekimas labai greitas, 
dus tų kurie yra išėję į karinę' Traukinys pasiekė Washmg-
tarnylDą, taip pat tų kurie bu-; aPie 4 vai. po pietų, 
vo išėję ir jau sugrvžo. Mes Pirmas dalykas buvo susi-
norim kad visu Lietuviu var-; F418*1 vieta nakvynei, ir ręikė-
dai iš Didžiojo" Clevelando bu- P°,r3 valandų jieskoti iki_ ra-

Kandidatai gavo, balsų: 
Lausche 1,592,400 
Stewart ^ 1,484,960 
Clevelando Mayoras Frank 

J. Lausche teimėjo Ohio gu
bernatoriaus rinkimus dar su 
didesniu pasisekimu negu lai
mėdavo pirmesnius rinkimus. 
Jisai sutriuškino per šešis me
tus valstiją valdžiusių Repub-
likonų galybę. Jo Republiko-
nas oponentas, Mayoras Stew
art iš Cincinnati pasiliko toli 
užpakalyje. 

Nors Ohio nubalsavo didu
moje už Republikoną Dewey į 
prezidentus, Demokratas kan
didatas Į gubernatorius savo 
galingumu išgelbėjo nekuriuos 
kitus Ohio kandidatus, ir įnešė 
į laimėjimą Cuyahoga apskri
ties visus valdininkus ir atsto
vus į Ohio Legislaturą. 

Nežiūrint kad už Republiko-
no kandidato Stewart pečių 
stovėjo visa galinga Republi-
konų partijos mašina, kuri ki
tais laikais pasekmingai pra
vesdavo Republikonus kandi
datus, prieš Lausche ji subiro. 
Lausche gi neturėjo Demokra
tų partijos mašinos už savęs, 
nes Cuyahoga Demokratai ne
mėgsta jo, tačiau jis laimėjo 
savo paties nuopelnais. 

Frank J. Lausche, Cievelan-
de gimęs ateivių iš Jugoslavi
jos tėvų sunus, buvo vienas iš 
devynių jo šeimos vaikų, tėvui 
mirus 1908 metais, dar gime 
dešimtas vaikas. Jis su kitais 
savo vyresniais broliai gelbėjo 
motinai jų mažoje valgykloje 
dirbti ir Šeimą išmaitinti; mi
rus jo vyresniam broliui, jis 
turėjo pats daugiausia prisidė
ti prie šeimos išlaikymo, būda
mas 17 metų amžiaus; turėjo 
net išeiti iš high mokyklos ir 
dirbti, o mokslą tęsė vakarais. 
Pereito karo metu jis tarnavo 
armijoje antru leitenantu ir 
sugryžęs iš karo stojo studi
juoti advokatūrą, kurią pasek
mingai baigęs pradėjo prakti
kuoti teises ir darbuotis visuo
menėje. Visą savo pasisekimą 
politikoje laimėjo pats savo 
gabumais, darbštumu ir su
manumu. 

Kaip jis populiariškas Ohio 
valstijoje parodo tas kad jis, 
pirmą kartą kandidatuodamas 
į gubernatorius, savo Republi
koną oponentą toli pralenkė 
balsais, nors Ohio skaitosi Re-
pubHkonų valstija, ka liudija 
balsavimas už Dewey daugiau 
negu už Rooseveltą. 

Lausche kandidatavo savo pa
ties nuopelnais, be jokios poli
tiškos Demokratų mašinos, pa
sitikėdamas savo gerų rėmėjų 
pagalba ir visuomenės balsais. 
Visuomenė, ne partija jį ir iš
rinko. 

7W 
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LANKĖSI 
Jonas ir Marge Verbelai, iš 

Geneva, Ohio, kur jie nusipr-
ko biznį. Verbela įstojo į Ben
dro A. L. Fondo skyrių. 

DEGTINĖS davimas patan-
kintas: dabar jau galima gauti 
kvorta degtinės kas dvi savai
tės. Didelis skirtumas tarp tc 
kaip buvo pereitą vasarą kas 6 
savaitės. 
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Along with Poland, the fate of 
Lithuania is one of the most tragic 
of this war. We haven't heard so 
much about that little country nor 
about Latvia and Estonia except 
that they, like Poland, have been 
battlegrounds. But about their fu
ture aspirations and desires, we 
have heard virtually nothing. 

So far as Latvia and Estonia are 
concerned, they probably expected 
little or nothing, rather took it for 
granted that they would be ab-
scrbed by Russia as indeed they al
ready have been. Latvia and Es- į 
tonia were set up out of whole 
cloth under President Wilson's 
theory of making a lot of little and 
impotent states out of little groups 
of the same race. But neither of 
these countries had any history be
hind them and both were too impo
tent to be factors in the world 
either in a military or economic 
sense. 

With Lithuania, the situation is 
entirely different. Lithuania, in 
times past, was a great and power
ful nation, usually at odd's with 
Poland and more frequently than 
not under the domination of Po
land. Yet the Lithuanians are a 
s t r o n g ,  p r o u d  a n d  r e s o u r c e f u l  
people. When Europe was carved 
up in 1919, Lithuania was set up 
as an independent state with some 
real reason. 

Had Estonia and Latvia been in
corporated in the Lithuanian slate, 
it might h'ave been better for all 
concerned, or had the whole lot of 
them been incorporated with Po
land, it. might have been a lot bet
ter for all. 

When Russia marched into Po
land's back door while Poland was 
fighting bitterly in front against 
the German war machine, Stalin 
also took over Lithuania, Estonia 
and Latvia and incorporated them 
into Soviet Union. They were 
powerless to resist. They had to 
take it lying down. The result has 
been that they have been battle
fields over which their more pow
erful neighbors have been fighting 
and Lithuania will be such a battle
field until the Germans have been 
finally driven back within her own 
constricted borders. 

Lithuania would like to be re
established as an independent state 
when this war is over. She really 
merits that consideration and with 
sufficient territory and population 
to take a real place in the scheme 
of European affairs. 

Stalin, however, has no notion of 
letting fo his grip upon the little 
nation and Churchill and Roosevelt, 
even if they so desired, dare not 
oppose Stalin's decree. Thus it 
seems that Lithuania as an inde
pendent state is lost to the world, 
that the little country will remain 
under the control of Russia, as one 
of the members of the Soviet 
Union. 

(Editor's Note: Tha abatements 
in the above editorial about the 
past relations between Lithuania 
and Poland are not based on actual 
historical facts.) 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

NO RELIABLE news come as 
yet from Soviet-occupied Lithuania. 
Soviet authorities refuse entry to 
American correspondents who de
sire to eyewitness conditions in 
Lithuania, Latvia, and Estonia. No 
mail comes fr6m Lithuania to the 
United States. 

rtt 
SUMNER WELLES, in his "The 

Time for Decision", says that in 
fehe first postwar years the two 
greatest powers, both from a ma
terial and a military standpoint, 
will be the United States and the 
Soviet Union. But, to Lithuanians, 
there can be no comparison of 
moral greatnesss between the two. 
The United States is an incompar
ably greater country since it seeks 
to enslave no unwilling people like 
Soviet Russia. 

- #/# 

THE London correspondent of 
the New York Times says that the 
keynote to the conception, execu
tion and results of the recent Sta
lin-Churchill conference can be 
found in Churchill's vivid phrase 
that only Anglo-American and Rus
sian friendship in war and peace 
can save the world and avert fu
ture bloody sarcifice by yet un
born generations. 

However, if Russia does not 
change her tune with regard to the 
annexation of the formerly free 
Baltic States, the latter will be
come the bloody sacrifice to the 
friendship that, according to pre
mier Churchill, is to save the world. 
Will the "saved world" remember 
the sacrificed Lithuanians, Lat
vians and Estonians? 

/// 

SOVIET Russia, it seems, will get 
what she wants—Eastern Europe. 
Her wants there include, as Sum
ner Welles points out, a refusal to 
discuss the matter of releasing from 
the Soviet Union of the three un
lawfully incorporated Baltic States. 
As for Poland, the Soviet Govern
ment has made it clear it will in
sist that the Polish eastern frontier 
run more or leąs along the so-called 
Curzon Line of 1919. 

/// 
MUCH of the Polish talk during 

the recent Churchill-Stalin confer
ence centered, according to the Lon
don correspondent of the New York 
Times, about Poland's boundaries 
with the Soviet Union. While the 
final communique did not mention 
this question, it is now generally 
believed in London that the boun
dary will follow precisely along the 

BONOS avsit AmnteA 
"Oh, Say, Can You See . // 

On a spit of land jutting 
into the Patapsco river, 
just below Baltimore, 
stands star shaped Fort 
McHenry whose "Star 
Spangled Banner" 

Brompted Francis Scott 
ley to write the words 

which became our na
tional anthem. 

Back the Attack! 
Buy More Than Before 

There's another star 
shaped fort—old Fort 
Wood, that now serves 
as a support for the 
Statue of Liberty on 
Bedloe's Island' in New 
York Harbor. 

tų įrašyti šioje knygoje. 
Jurgis K. Venclovas. 

ŠEŠTA KARO PA
SKOLA LAPK. 20 

dau hotelį kuris turėjo laisvą 
kambarį. Turėjau reikalų Au
kščiausiame U. S. Teisme, tai
gi ten vykstant gavau progos 
apžiūrėti ir patį Capitol Hill. 
Svečiuojantis Washingtone rei
kia nepamiršti aplankyti ir U. 
B. Teismo Rumus, nes tai im
ponuojantis milžiniškas pasta-

šešta Karo Paskola prasidės! tas. 
Clevelande, kartu su visa ?a-1 Washingtonaa yra vienas iš 
limi, Lapkričio 20, ir tęsis iki I dailiausių Amerikos miestų, jo 
Gruodžio 16. 

Šį kartą valdžia nu skyrus 
sukelti 14 bilijonų dolarių vi
soje šalyje, bet bus sukelta žy
miai daugiau, kaip kitose pa
skolose. 

gyventojų skaičius 1940 me
tais buvo apie 663,000, dabar 
jau apie milijonas, karo delei. 

Bizniai ten nekurie labai ge
ri. Miesto tvarka gera, judė
jimas didelis, gatvekariai, bu-

Cuyahoga apskrities kvota !sai užsikimšę žmonėmis, kurie 
bus $219,618,000, iš tos sumos j važiuoja į visas miesto dalis. 
$34,704,000 numatyta sukelti i Darbų dabar visur ir visiems 
E Bondsais. Lietuviai prisidės i randasi, tik ne del advokatų, 
žymiai prie E Bondsų pirkimo.! Adv. V. J. Pugberis. 

M I R I M A I  
PETRAS KISE'L, 9609 Eliza

beth ave., 54 metų amžiaus, 
mirė Lapk. 7, laidojamas 10 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuna Holy Trinity 
bažnyčioje. 

Liko žmona, Agnieška, po
sūnis Bernardas Tautkins, ir 
podukrės Antoinette Klein ir 
Anna Kish. 

Velionis paėjo iš Švenčionių 
ap., Vilnijos; Amerikon atvy
ko 1909 m., Clevelande gyve
no nuo 1917 metų. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wilke-

PARSIDTJODA NAMAS 
7316 LINWOOD AVE. 

Geras 7 kambarių namas, 
lavatory apačioje, naujas 
furnasas, 5 plytų gara
žai, viskas gerame stovy
je. Greitam pirkimui kai
na $5,500. 

Telef. m* 5413 

REIKALINGA MOTERIS 
Skalbimui šeimos baltinių ketvirta
dieniui, taipgi mergaitė narhų dar
bui, pilnam laikui ar daliai. 

Klauskit: RAndolph 8249 

Parsiduoda Namas 
Po 6 kambarius šonais; modeminis, 
arti prie transportacijos ir krautu
vių; su garažais; parduoda savinin
kas, nori apleisti miestą. Randasi 
šiaurėj nuo St. Clair, 768 E. 93 St. 
GL. 2815. (^5) 

KAMBARYS 
Lietuvių šeimoje, vyl^! ar 
merginai, du garažiai. 

1032 Linn Drive, tarp 
Tarp Superior ir St. Clair, E. 110. 
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.  L i e t u v i š k a  
V A I S T I N I  

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knveele "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 

Curzon Line. 
If the Poles did not win their 

point against Russia, there seems 
to be little hope for the unhappy 
Baltics to win theirs. 

Ill 

HOWEVER, recent reports show 
that the Lithuanian Supreme Com
mittee for national liberation is 
continuing the struggle along the 
same lines as against the totalita
rian Nazis. The Russian secret 
police is answering with severe and 
bloody repressions. No wonder 
American correspondents are not 
allowed to visit the Baltic States, 
to see the "happy" and "liberated"* 
Lithuanians! 

//# 

SUMNER WELLES urges tile 
United States Government to sup
port the following principle in its 
foreign policy. The Soviet Gov
ernment, he says, is entitled to 
determine its frontiers with a view 
to its essential security, having re
gard for the right of self-determi
nation on the part of the peoples 

i inhabiting the regions concerned. 
! It must be admitted, however, Mr! 
į Welles continues, that the manner 

in which the plebiscites of 1939 
were conducted by the Soviet Union 
gave but little assurance that they 
did anything more than mask a 
military occupatidn. 

#/# 

TO MAKE sure that tile front
iers of the future Russia will in
corporate willing, rather than un
willing, Soviet citizens, the Soviet 
Government, urges Mr. Welles, 
would be well-advised to conduct 
open plebiscites in every instance 
where there is a dispute as to the 
will of the majority, and to per
mit all individuals who do not wish 
to become Soviet citizens to de
part freely with their possessions. 

In view of the cruel activities of 
the Soviet police, this is only a 
pious hope on the part of Mr. Wel
les. The unwilling are departing, 
"freely" under the bullets of as
sassin s. The Russians are probab
ly preparing for a totalitarian pleb
iscite. 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 
Bus rodami paveikslai nuo pirmo 

žmogaus sutvėrimo iki musų laikų, 
kas sekmadienio vakarą, lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v., 
Peck Hall, 1446 E. 32nd Street ir 
Wade Park Ave., Clevelande. In-
ėjimas iš 82 St., 3 aukštas. Užprašo
mi geros valios Lietuviai lankytis į 
paskaitas, atsiveskit ir savo drau
gus; įžanga liuosa, rinkliavų nėra. 
Rengia ir kviečia Šv. R. T. (47) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlclieniaia, 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

t ^ 
S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesni®" 
"Ariellcele šiltesnė'* 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kiucys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

JŲS GAUNAT ŠILDYMO PATOGUMĄ 
KUOMET PERKAT 

MONCRIEF FURNASĄ 
Kreipkitės į MONCRIEF Pardav^ 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

Kreipkitės: P. J. KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg. 

Telef. MAin 1773. 

NAUJOS RUDENINES 
Skrybėlės Vyrams ir 

Vaikinams 
vėliausiu pavidalu ir Miliii gatavos* jusy pasirinkimui 

$5.00 ir $6-00 

MERRIMAC Brand Skrybėles 2*95 
Plačiai žinomos rūšies 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis kainomis, po 

$2.95 $3.95 $4.95 $6.95 

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

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

DYKAI GREEN STAMPS BU kolnu pirkiniu. fWlf Al 
£ja gajjt jgkejgį} gavo gtamp Books. " • IV/\I 

THE mm. & REICH CO 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

i .«£, JL.C .V*.v - > "• -t . 
' . . T ; • 
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