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sJr * \n m 

mm* •MM 

DIRVA (THE HELD) r 

ftdilifthed every Friday in Cleveland 

LITHUANIAN WEEKLY^ 
Ohio Lithuanian Publishing Co. 

'6820 Superior Ave. Cleveland, OW# 

i.% i f - i  
: i • * 

The> Qflly National Lithuanian Newspaper published in Ohio, reaching a very lar^e majority of the 
£0,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland T 

Subscription per Year in Adrawe* 
In the Unitod States $2.©fc 
k< Canada ———-— S2.6p 
Entered as Second-Class matter Decem
ber 6 th, 1015, at the Cleveland Pest of fief 
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SOVIETŲ Pasiuntinybė Wa-|No. 48 
shingtone išleido kitą oficialį j' 
pareiškimą, kurį Lietuviai pri
valėtų (greta visos eilės kitų) 
visur ir visada pasauliui pri
minti kaip įrodymą Rusų žo
džio laužymo. Ketvirtas pa
rt iškihio posmas sk; " lu-
sa^ griežtai atsisati § =f 
listiįjio savo teritoi 
mo %itų tautų sąsk: Ę'. 'į 
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tik fejda įvyksta 1 " S'® 
klausiau tarptautir " į 
renci ja "^Lietuviai pr o 
da visions delegate % 
šitą (ir vsus kitus •£ 
Maskvos) pareiškimu g 
simu: "Kaip 81* Licį 
vija, Estija?" 
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AMERIKOS Lietuviams to
kį klausimą visur prie progos 
statyti kliudo jų nevieningu
mas. Pavyzdžiui, pareiškimą 
pasiunčia Lietuvai Vaduoti Są
junga. Neapsileidžia ir Ame
rikos Lietuvių Taryba. Du 
Lietuvių vardu pareiškimus ga
vus įstaiga, aišku, pagalvoja, 
"kodėl Lietuviai ne vienu bal
su kalba?" Pasidaro išvada 
kad Amerikos Lietuviai svar
besniu dalyku skaito savo tarp-
srovinius kivirčius negu vienu 
balsu už vieną pagrindinį tau
tos laisvės klausimą kalbėti. 

To nėra Lietuvoje — visi 
susiburė į vieną Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetą. Tokio 
susiskaldymo nėra Švedijoje— 
ten bendrai dirbama Išlaisvi
nimo Komitete, į kurį ineina 
Latviai ir Estai. Tokio susi
skaldymo neprivalo buti Ame
rikos Lietuviuose! „ 

• ~ 
fįjTALINAS, ' įausdamas ar

tėjančią mirtį, sakoma, savo 
pobūdį keičiąs ir norįs istori
jon ineiti ne Stalino Baisiojo, 
bet Stalino Didžiojo vardu. 

Jam jau 65 metai amžiaus. 
Jo motina išgyveno iki 80 me
tų, bet, aišku, ne tokiose «|-
lygose kaip sunus 

Vokiečiai Spaudžiami Visu 400 Myliu Frontu 
PRANCŪZIJA AT 
META EUROPOS 

SKIRSTYMĄ 

Laimėtojai — Prezidentas ir Vice Prezidentas 
D A R B A I  

Ui i/aubininkų ŽINIOS 

Nepriims Britų ar Rusų 
Vakarų ir Rytų Blokų 
Britams ir Rusams pra

dėjus dalinti Europą į va 
karų ir rytų įtakų sferas, 
atsikėlus Prancuzfja padrą
sino tas pastangas suardy*-

Prancuzai, per keturis 
metus nešę Vokiečių prie
spaudą ir pažeminimą, da
bar susitvarkę ir stoję ka-
riauti pilnu mastu, pradėjo 

' savo atkerštą Vokiečiams, 
atsilyginimui už viską ką 
jie nuo nazių panešė. 

Prancūzai pradėjo ardy-
reikalu™^, Suit « Si.e^ried Lini^ P™ V°" reiKaių ministras Uidault kiečiu Reino. Prancūzai 
aiškiai ir atvirai pareiškė 
Prancūzijos nusistatymą i 
Europos politiškas organi
zacijas, paskelbdamas jog 
Prancūzija nesileis buti ap
ribota vakarų Europoj iš
imtinai. 

Tas reiškia Gen. d e Gaul
le stengiasi padaryti Pran
cūziją svarstyklių viduriu, 
dasileidžiant kad Britanija 
stengsis buti ant vienos ga
lo o Rusija ant kito galo 
svarstyklių. Prancūzija da
vė Britanijai suprasti kad 
ji nenori buti apribota tik 
vakarų bloke. Rusijai da
vė suprasti ka nepriims jo
kios politiškos Sovietų in
teresų dominacijos rytinėje 
Europoje. ' " r * * "" 

DAR TURI 
VOKIEČIŲ JIEGA 

LATVIJOJE 

atsikariauja Elzaso pro
vinciją, kurią Vokiečiai at
plėšė iš Prancūzų kaip tik 
Hitleris Vokietijoje įsigalė
jo. 

Lapk. 28, Alijantų jiegos 
smarkiai eidamos per El-
zasą apsupo miestą Saver-
ne, netoli didžiojo miesto 
Strasbourgo, kurį dar lai
ko Vokiečiai. Tuo tarpu, 
galutinai jau užimtas mies
tas Metz, kuris, kaip isto
rija sako, niekad per 1,500 
metų nebuvo pasekmingai 
užatakuotas. Gen. Patton 
su Amerikiečių jiegomis 

JAPONAI NEŠA DI
DELIUS NUOSTO
LIUS PRIEŠ AME

RIKOS JIEGAS 

Lapk. 23, Amerikos lėk
tuvai, pasitikę juroje Japo
nų laivus gabenančius dau
giau vyrų i Ley te salą, su
naikino ar sugadino ketu
ris pilnus kareiviais užkim
štus laivus. 

Leyte mušiuose Japonai 
neteko jau 45,000 vyrų. 

Diena prieš tai nuskan
dinta 13 kitų Japonijos lai
vų įvairaus didumo. 

Pastarų dienų mušiuose 
ant salų Saipan, Guam ir 
Titian, Marianų grupėje, ir 
Peleliu ir Angaur, Palau 
salų grupėje suskaityta iš
viso 63,388 žuvusių ir 3,267 
paimtų nelaisvėn Japonų. 

Didieji B-29 bomberiai 
vėl atakavo Japonų salą 

Columbus, Ohio. — Su
streikavo moterys long dis
tance telefono operatorės, 
Dayton, Ohio, protestui del 
Įvežimo darbininkių iš kito 
miesto su brangesniu ap-

! mokėjimu. Streikas grąso 
paplisti per 20 Ohio dides
nių miestų. Sutramdyta 

J telefono susisiekimas tarp 
miestų. 

Paskiausias atvaizdas laimėjusio rinkimus ketvirtam ter
minui Prezidento Roosevelto ir naujai išrinkto Vice Preziden
to Harrv S. rlruman. šis senatorius iš Missouri pastarų ke
lių metų bėgyje kaip pirmininkas Truman komiteto tyrinę* 
jusio karo išlaidas. 

šiaurėje įsiveršė į pačiąĮKyušu, ir trys Iš jų lėktu-
Vokietiją, ir priešai pasi
traukė atgal iki Siegfried 

Apie šią pobūdžio permainą pastangomis pulti Vokiečių 

Linijos, Saar srityje. 
Atkakliems mūšiams Įsi

siūbavus Vokiečiai pradėjo 
leisti rakietines bombas Į 
užpakalį Amerikos Pirmos 
ir Devintos Armijų. Tuo-
mi jie daro viską nedaleis-

Rusai pradėjo naujomis ^ad Alijantai ineitų i 

įdomiai rašo Associated Press 
biuro vedėjas Maskvoje, Hen
ry Cassidy, The Saturday Eve
ning Post žurnale, žinodamas 
jog jo dienos suskaitytos, Sta-

dalį užsilikusią vakarinėje 
Latvijoje, Liepojos kampe. 

Toje Latvijos daly i e te
besanti apsupta 300,000 na
zių armija. Rusai turi Lie-

linas, sako, jau nebandysiąs j tuvos-Latvijos fronte apie 
vykdyti komunizmo pasaulyje 500,000 armijos ar net dau-
ar Rytų Europoje, bet nuošir
džiai bendradarbiausiąs su de
mokratine Amerika ir Angli
ju. 

Jei tame yra kiek nors ko 

industrinį Ruhr slėnį. 
šešios Alijantų armijos 

stumia Vokiečius visu li
nija nuo Holandiios iki 
Šveicarijos. Paimta eilė 
miesteliu. 

JAPONŲ LAIVYNAS 
BE REIKŠMES 

Iki šiol jau sumažintas 
Japonijos karo laivynas iki 

giau.. 
Jie traukia didesnes^ ar

mijas į Rytų Prūsiją ir į 
Varšavos frontą. Lenkai . 

„ praneša jog naziai išgabe-l tiek kad pasalino daug pa-
panašaus, Amerikos Lietuviai na įg Varšavos savo sužei- nuostonų Pacitike 
privalėtų padvigubinti savo pa
stangas įgyti Amerikos vy
riausybės ir visuomenės prie
lankumą sugrąžinti Lietuvai 
jos nepriklausomybę*. Rusija 
kada nors turės klausyti Ame
rikos balso. 

stus karius ir plėšia bei toliau karo bėgyje. U. S. 

ŠVEDIJOJE veikiąs Pabal
tijo Valstybių Išlaisvinimo Ko
mitetas pasiuntė Prezidentui 
Rooseveltui ir Churchillui pa
reiškimą, kuriame prašo pa
veikti Rusiją sustabdyti tero
rą Pabaltijo šalyse ir pritaiky
ti Lietuvai, Latvijai ir Estijai 
Atlanto Carterio dėsnius. Pa
reiškimas įdėtas šveicarų " ir 
švedų spaudoje, \»t napimatė 
Amerikoje. • 

• 
PREZ. ROOSEVELT yra ga

vęs visų pasaulio Lietuvių pa
reiškimus. Jis gavo ir Lietu
vos Ministro P. žadeikio notą. 
Butų svarbu Lietuviams žinoti 
ką Prez. Roosevelt dabar apie 
Pabaltijo valstybes mano. 

Sakoma, jis ruošiasi naujai 
konferencijai su Stalinu. Ame
rikos Lietuviai privalėtų vie
ningu balsu pasiteirauti apie 
savo tautos ir senos tėvynės 

minuoja miestą, laukdami 
naujo bolševikų pasikėsini
mo Varšavą užimti. 

Vengrijoje, Rusai veržia
si link Dunojaus atplėšti 
Buda-Pešto dalį Pešt. Ta
me fronte bolševikai turi 
net pusę milijono kariuo
menės. 

karo laivynas paliko Paei-
fiko vandenų valdytojas ir 
Amerika gali jau su ma
žu trukdymu prisistatyti į 
karo sritis amuniciją ir vi
sas reikmenis. 

vų negryzo. 
Amerikos lėktuvai šini-

tais atakuoja Japonus ki
tose Filipinų salose. • ;• ^ 

Pereitos savaitės $abai-
sroie nuskandinta apie tas 
salas 27 Japonų laivai. 

Japonijos karo laivynas, 
nasislėpęs po Dastarų nra-
laimėjimu prieš Amerikie
čius. susiduria su' nemalo
nia ateitim — to laivyno li
kučiams teks snsitiHi su 
Amerikos iv Britu laivynu. 
B n ta i paskandinę Vokiečiu 
didvji karo laivą Tirpitz 
p-ali Baliuosuoti dali savo 
laivyno kitoms pareigoms. 

Amerikos nuostoliai vy
rais karo eigoje prieš Vo
kiečius iki Lapkričio 1 pa
siekė 200,394. Iš jų 35.884 
užmušti, 145,788 sužeisti ir 
18,677 dingę be žinios. 

Pereitą didyjį karą Ame
rikos armijos nuostoliai iš
viso siekė 437,356. 

» 
Paryžiuje sako like apie 

40,000 Vokiečių, kurie ten 
slapstosi, ir su tūkstančiais 
Prancūzų kurie bendradar
biavo su okupantais, atlie
kami špiegavimo ir sabota
žo aktai prieš AUjantus. 

Nuo fsiveržimo j Pran
cūziją šią vasarą, Alijantų 
armijos paėmė nelaisvėn 
jau apie 700,000 Vokiečių 
kareivių. , 

Septyni sudegė. Chica
go j e, Lapk. 20 ištikusiame 
apartmento gaisre žuvo 7 
to namo gyventojai. 

NlJŽUDfc 68 
Paryžiuje suimtas tūlas 

Dr. M. Petiot prisipažino 
nužudęs savo rankom 63 
asmenis. Jis sako žudęs 
tuos kurie bendravo su na-
ziais, ir tarp tų 63 nužu
dytų asmenų esą 30 Vokie
čių. 

Jis paimtas ištyrimui jo 
proto. 

PRANCŪZIJA nori gau
ti Amerikoje du bilijonu 
dolarių paskolos šalies at
statymui. 

GEN. KAI-ŠEK PER
TVARKĖ VALDŽIĄ 

Kinijos valdytojai (Jen. 
Čiang Kai-šek pertvarkė 
savo vyriausybės kabinetą, 
pašalindamas šešis kabine
to narius. Sakoma tai yra 
tiesioginė pasėka nesusi
pratimo kilusio su Ameri
ka, del ko pereitą mėnesį 
buvo iš Kinijos atšauktas 
Amerikos Gen. Stilwell, po 
jo nesutarimo su Gen. Kai-
šeku karo vedimo klausi
mais. 

UŽGIRIA PRIVATI
NĘ PRAMONĘ 

NETEKO 10 KARO 
LAIVŲ 

Pastaru laiku Pacifiko 
vandenuose kare su prie
šais ir audrų delei Amerika 
neteko 10 karo laivų. 

. Išviso šio karo metu S. 
V. karo laivynas neteko 
228 laivų. 

Bye, N. Y., sušauktoje 
tarptautinėje biznio ir in
dustrijos konferencijoje iš
kelta reikalingumas visa
pusiai remti ir plėsti lafsvą 
privačių žmonių prekybą ir 
pramonę. 

Tokios kalbos ir plana
vimai nepatinka Sovietų 
Rusijai, kuri visai nepripa-
žysta privatinės nuosavy
bės nei biznių. 

Detroit, Mich. -— Chrys
ler Corp. DeSoto dirbtuvė
se 3400 darbininkų sustrei
kavo sutramdvdami karo 
laivynui reikmenų dirbimą 
del kompanijos suspenda
vimo 90 unijistų darbinin
kų trejetui dienų už tai 
kad jie naudojo perdaug 
kompanijos laiko prausi-
muisi. 

Boston, Mass. — Sustrei
kavo tūkstančiai trokų vai
ruotojų del atstatymo iš 
darbo 15 vyrų. Sutramdy
ta gendamų maisto produ
ktų pervežimas. 

Ohio- Michigan- Kentucky 
Karo Darfco Jiegų direkto
rius skelbia jog šios srities 
karo darbams reikalinga 
dar 45,000 daugiau darbi
ninkų. 

Stalinas esą užkvietęs i 
Maskvą taryboms Roose 

Berline pasirodė išlipyti 
plakatai skelbianti jog ka
ro galas arti. Plinta ir ki-
toki gandai ir naziams ne
smagios žinios. Tarp kitų 
sakoma buk Hitleris išvy
kęs į Japoniją prikalbinti 
Japonus pulti Rusiją. Mat,!^^ 
Hitleris kur tai pasislėpęs, m.vuus* 
įis net nekalbėjo per radio 
sukaktuvių Municho pučo . ..^irs , v? 
proga, kaip darydavo ki-: dartmmkų turėjo sustoti 
tais metais. įdirbę Carnegie-Illmois plie-

Vokietijoje plinta nėra-']10 dirbtuvėse del *sustiei-
mumai ir bruzdėjimas, bet kavimo 39 kranų operato-

Cincinnati, Ohio. — Be 
jokios matoms priežasties 
sustreikavo 1,250 darbinin
kų Philip Carey Mfg Co., 
artimame Lockland mies-

j telyje karo reikmenų ga-

1V1CIMW4 wiyuuiiib rxuu^- nniieo-ia na- m pristatančių plieną veltą ir Churchill. Jau bu-gestapo vis pajiegia pa- . * Wi'lu* Ta di-
vo anksčiau nranešta anie smaugti kiekvieną neramu- Jv. . ~ •%i« vo dilinčiau pi dilti. Id apie Kaltininkai tuoi žudo- dziausia Dasaulvje plieno pakvietimą , Maskvą Pran-i mą. Kaltininkai tuo] žudo išdil.b t- - ?aH buti su,ai. 
euzų vado Gen. de Gaulle. mi-

Kiti pranešimai skelbia, 
Roosevelt atsisako į Mas
kvą vykti. Ir butų pasiže-
minimas jam ten važiuoti. 

kyta jeigu streikas plis. 

3 žuvo. Tamaqa, Pa. 
Naziai betgi negali pri

versti darbininkų pasilikti 
prie darbų kuomet ateina; 
oro užpuolimai. Taip nu- į Netoli cia, istikus sprogi-
traukti darbai neša dide-jmui .Atlas Powder ^o. di

namito maišymo skyriuje, lius nuostolius. 

Maršalas Vorošilov, vie
nas iš pasižymėjusių bolše
vikų karo vadų, tapo iš- - . .. . 
mestas iš narių valstybės j ta rezoliucija kuria tos um-

užmušta trys darbininkai. 

Chicago, 111. — CIO de
legatų suvažiavime, priim-

Prezidento Rinkimų Pasekmių Skelbejai 
* - v 

k 

Per Spalių mėnesį Ame
rikos karo išlaidos siekė 
$7,447,000,000, arba viduti
niai po $286,400,000 dienai. 

Nuo 1940 metų Liepos 1 
iki šių metų Spalių 31 ka-1 komiteto", " iviatvt! ios nariai raginami nekelti 
ro reikalams Amerika i Kom xe . t jku iki k nebug vl_ 
leido $229,600,000,000. , Stalinui kuo  nus ikalto. ^ k{mėtas Prezidentas 

A " . . . 5 žuvo. -Denison, Texas. Murray pasakė, "Tai vra 
Anglijoje, devyni Amen- ___ Qa<Ą0]įno vežusiam tro-|sventas prižadas Amerikos 

kos kareiviai nuteisti kalė- j k . susimuSus su automoJ žmonėms įog musu tikslas 
ti visam amžiui uz nuzudy- j bmu> gasolinas pasiiieio ir į bus paeelbėti mūsų vaiki-
mą vieno Anglo, vieno Ų- užtvindė gatves; užsidegi-1 nams lašėti karą. 
S. militarimo policininko ir * J 

vieno kareivio Spalių pra
džioje. 

Vaizdas iš karių laikraščio Yank žurnalo centro New Yor-
,ke, iš kur per radio buvo daroma pranešimai kareiviams vi
suose karo frontuose užjuryje apie prezidento rinkimų pasek-

Mirė Boake Carter, 46 
metų, žymus Amerikos ra
dio komentatorius, kuris 
savo drąsiais pranešimais 
sudarė sau daug draugų ir 
stiprių priešų. Mirė nuo 
širdies a tako. Jis buvo An
glų kilmės, gimęs Baku, 
Rusijoje, Britu Konsulatu-
roje. J Ameriką jis atvy
ko 1920 m. ir dirbo prie 

me to gasolino sudeginta 
miesto blogas ir žuvo 5 as
menys, 30 kitų sužeista. 

Portsmouth. O. -
4500 darbininkų sulaikė is-
dirbimą bombų ir šovinių 
lukštų, protestuodami nai-
leidimą iš darbo vieno dirb
tuvės sargybinio. 

1S.U £AJ 111. IX U11UU W11C spiugl 
nekuriu žymių laikraščių, [btuvę. 

Oslo, Norve*riioįe. užmu
šta, 5 darbininkai kuomet 
sabotažininkai kėsinosi su
sprogdinti Olav Olsen dir-

AIRIJA atsisako drausti 
Įvažiuoti Ašies šalių poli
tiškiems pabėgėliams, ku-

ApieIriems jų tėvynėse gręsia 
persekiojimas ir mirtis. 

Airių valdytojas De Va-
lera gerai atsimena kaip 
jis ir kiti Airiai kovotojai 
kentėjo kuomet juos gaudė 
ir persekiojo Britai. 

Suhmarinai, sakoma, vėl 
pradės siausti juroie. Vo
kiečiai tikrina atnaujinsią 
fi^marinų karą. 
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PENNSYLVANIJOJE 
r PHILADELPHIA 

Lietuviai Gražiai Pasi
rodė Iškilmėje 

Sekmadieni, Lapkr. 12, di
džiulėje Convention Hall įvyko 
fprmalis atidarymas United 
War Chest vajaus. Tame su
sirinkime Philadelphijos gyven
tojai buvo prašomi vajaus me
tu, iki Lapkričio 20, sudėti nu
statytą kvotą $9,500,000. Sa
le buvo pilnutėliai užkimšta 
dąlyviais, viso 15,000, ir kita 
tiek stovėjo lauke. 

^Vajaus atidarymo iškilmėje 
formaliai buvo pakviestos da
lyvauti visos tautos, drauge ir 
Lietuviai, su savo vėliavomis 
ir. tautiniais kositumais. Pa
kvietime buvo dar pridėta kad 
^'dalyvaujančios tautos pasiro 
dyme neįžeistu savo vėliavos", 
reiškia kad ne -bent kaip pasi
rodytų svarbiame momente 
Buvo traukiami ir iškilmių pa-! 
veikslai. Lietuviai tą užduoti 
atliko pilnai ir gražiai. Gavo 
daugiausia aplodismentų kuo
met pasirodė Lietuvių puošni 
grupė su Amerikos ir Lietuvos 
vėliavomis estradoje. Tuomi 
Luvo Lietuva ir Lietuviai pa
gerbti. čia Lietuviškų komu
nistėlių nesimatė, nes jie Lie
tuviškos vėliavos bijo 
šikšnosparniai šviesos. 

Lietuvių grupė tautiniuose 
rubuose buvo didelė, apie dvi
dešimts asmenų, merginų, mo
terų ir vyrų. 

Kad Lietuviai skaitlingai ir 
gražiai pasirodytų šioje svar
bioje sueigoje daugiausia pa
sidarbavo poni Genovaitė Ra-
manauskienė-Roman. gerai ži-
Jlomo laidotuvių direktoriaus 
Šmona, jai daug prigelbėjo Inž. 
|W. E. Norkus. Taipgi garbė 
ir padėka priklauso visiems 
Lietuviams dalyvavusiems to
kiame reikšmingame rapmente. 
Garbė ir visiems Phila. Lietu
viams kad turi gražaus patrio
tiško jaunimo, kurie kiekviena 
proga darbuojasi Amerikai ir 
Lietuvai. Dalyvis. 

blitzkrigu viliugingai išgautų 
šimtines dolarių iš gerų patrio
tų Rusų klubų ir atneštų Lie
tuviams? Tokių atsitikimų ne
girdėjom ir negirdėsim. Už
grobę Lietuvą, ištrėmę, kanki
na, marina Lietuvius ir net ne
prileidžia nukentėjusius nuo 
karo šelpti. Kurie Lietuviai 
bent kiek protauja jie žino ir 
mato kad Rusai kokie jie ne
būtų, buvo ir bus amžini Lie
tuvių priešai. J. A. 

D  R  K  V A  
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Detroitu Mich., Naujienos 
KELETAS ŽINIŲ IŠ 

LIETUVOS 

PITTSBURGH 

ŽUVUSIŲ SKAIČIUS 
PASIEKĖ 7 

Pereitos savaitės gatvekarių 
nelaimės mirusių skaičius pa
siekė 7 asmenis kuomet ligoni
nėje mirė dar du. Dar kelios 
sužeistos moterys randasi ant 
mirties briaunos. 

Nušovė Savo Vyrą 
CHARLEROI, Pa. — Helen 

Kistler tapo suimta žudystės 
vietoje, Lapk. 18, po nušovi
mo savo vyro, Grant I. Kist
ler, 25 m. amžiaus. Ji yra 23 
metų amžiaus. 

Ji prisipažino nušovus savo 
vyrą j galvą kuomet jiedu va
žiavo automobiliu tarp Belle 

kaip Vernon ir West Newton. Po 
to Įvykio, jų automobilis nulė
kė j grėbę ir sustojo. Ji nuėjo 
j -artimus namus pranešti ką 
padare, ir atvykus policija ją 
suėmė. Ji policijai pasakojo 
jog išvažiuojant tą rytą iš na
mų jos vyras turėjo su savim 
revolverj, kurj padėjo automo
bilyje priešakyje ant sėdynės 
tarp jos ir savęs. Kilus tarp 
jų ginčui, ji tą ginklą panau
dojo vyro nušovimui. 

LIETUVIAI MIEGOJO. KO
MUNISTAI PASINAUDOJO 
| Amerikos Pašalpinio Klubo 

mėnesin| susirinkimą prisitai
kę pribuvo keliolika komunis
tų narių ir ne nariu išgauti pi
nigų del Russian Relief. Kai 
gerų Lietuvių | susirinkimą vi
sai mažai teatsilankė, surusėję 
Lietuvių išgamos-šarančiai tu
rėjo lengvą progą nubalsuoti 
S50 naudai Lietuvos amžinų 
priešų, iš Lietuvių sudėtų pi
nigų klubo kasoje. Tas yra iš
mėginta komunistų išnaudoji
mo priemonė. Dabar klubo na
riai aimanuoja, gailisi kad tas 
per jų akis padaryta. Ne tiek 
pinigų gaila, bet negarbė pa
tekti geram Lietuvių Klubui į 
komunistines knygas. 

Šiuo budu jie jau iš dauge
lio Lietuvių klubų iždų pinigus 
apgavingai išviliojo. Na o po 
kiekvieno tokio nusisekimo jie 
iš gerų Lietuvių žioplumo pa
sijuokia. Jie gerų Lietuvių 
neapkenčiu, bet Lietuvių su
taupytus pinigus taip myli kaip 
tą seni Staliną. Jei galėtų jie 
visus antsvk Lietuvių- klubų 
iždus ištuštintų, kaip padarė 
Lietuvoje. Bet Amerikoje ga
lima vien čigonišku budu po 
kiek suktai išgrobti Jei Ame
rikos Lietuviai neišbus iš snu-
dulio ir neims komunistų atsi
kratyti, jie lys ir grobs ką 
mes turim. Komunistai turi il
gus nagus ir yra neprisotina
mi,' niekad jiems negana. To
dėl gavę kiek pradžiai pinigų 
jie ir vėl ir vel sugryš pasi
imti daugiau, iki nebus iš ko 
paimti. O už tai reri Lietuviai 
gaus "maskolišką nagradą". 

.Jeigu pataikausim komunis
tams Lietuva niekad nebu", 
laisva, nepriklausoma demo
kratinė respublika. 

Ar daug randasi Rusų tau
tos išgamų kurie tokiu pat 

31,000 VETERANŲ 
GAVO DARBUS 
; Nuo šių metų pradžios šios 
valstijos 93 U. S. Darbininkų 
samdymo biurai surado vietas 
ir darbus 34,000 dabartinio ka
ro veteranams. 

Tas parodo kiek jau gryžo 
| civilini gyvenimą kareivių, 
kurie dar tinkami dirbti: išgi
ję nuo sužeidimų arba kitaip 
iš tarnybos paliuosuoti. 

UŽGRIUVO 3 VYRUS 

WILKES-BARRE, Pa.— Po 
10 dienų atkasus užgriutą an-
gliakasyklą, surasta trijų už
muštų darbininkų lavonai. Ta 
nelaimė ištiko Pagnotti Coal 
Co. Sprogimas išgriovė van
dens barjerus ir kasykla buvo 
užtvinus. 

Pranešama kad Dr. P. Kar
velis, buvęs Lietuvos verslinin
kas ir finansų ministeris, ku
ris pabėgo į Vokietiją 1940 m. 
vasarą, išgavo nazių leidimą 
gryžti gyventi i Kauną tiktai 
Birželio m. 1944 metų, t. y. iš
vakarėse naujos Sovietų oku
pacijos. 

Prof. Jonas Šimkus mirė 
Maironiškių k., Gegužės 4 d. 
Gimęs 1872 m. Telšių apskri
tyje, jis buvo dviem atvejais 
finansų ir prekybos ir pramo
nės ministras, o kartą Krašto 
Apsaugos ministras. Jis buvo 
pirmutinis Lietuvos Universi
teto rektorius. Pastarais me
tais jis buvo technologijos pro
fesorius Technologijos Fakul
tete. Jis palaidotas Kaune Ge
gužės 7 d. 

Lietuvių trėmimo Į Sibirą 
trijų metų sukakties proga 
Birželio 14 šią vasarą buvo 
suruošta pamaldos ir Savitar
pinės Pagalbos Draugijos rink
liava sušelpti tremtinių liku
sioms šeimoms, reikalingoms 
pagalbos, visoje Lietuvoje. 

Įgulos bažnyčioje, Kaune, 
pamaldas laikė Kan. Prof. 
Meškauskas. Ta proga giedo
jo Operos solistai. 

Inž. Vladas Merkys, Matas 
Narjauskas, buvęs Užsienių 
Reikalų Ministerijos tarnauto
jas, kur| laiką gyvenęs Ame
rikoje, Dr. V. Jodeika, buvęs 
Kainų Tvarkytojas, ir eilė ki
tų Lietuvių pereitą vasarą dir
bo statybos įmonėje Viennoje 
(Austrijoje). Aplinkybės jų 
ten atsiradimo nežinomos. 

War Bonds Laimis Karą! 

KARO REIMKENŲ 
SKAIČIUS 

tlUB. MARTIN paskelbė pa-
žadėjimą visiems Pennsylvani-
jos vyrams tarnaujantiems ka
riuomenėje, po sugryžimo pa
rūpinti darbus. Tuo tikslu -nu
skirta ir bedarbės atlyginimai 
tiems kurie negaus ilgai dar
bo. 

Amerikos kariuomenei karo 
lauke reikalinga bent 700,000 
paskirų dalykų, pradedant nuo 
paprastų šokolado šmotų kur-
eiviams stiprintis ir baigiant 
milžiniškais tankais, didžiosio
mis kanuolėmis. 

Tų reikmenų teikimas pra
sideda nuo planavimo ir pirki
mo jų iš Washingtono; gamina 
jas visos šalies karo industri
jos. Visas Amerikos karo va
dovybės tikslas yra kad musų 
kareiviai gautų geriausius ru-
bus, maistą ir pačius veikmin
giausius karo pabuklus prie
šui nugalėti. 

Karo laukuose sunaudojama 
kasdien šimtai milijonų galio
nų gasolino lėktuvams, tan
kams, trokams ir kitiems ka
ro vežimams varyti. 

BALF VEIKIMAS '• r 
l Bendro Amerikos Ifietuvių 

Ffondo veikimas tikrai jsisiu-
bavQ. šiam darbui yra suker
gtos pačios tvirčiausios jiegos. 
Reiškia, visų draugijų veikė
jos susidėjusios dirba. Drabu
žiai ir aukos plaukia. 

Lapkričio 15, |vyko BALF 
Drabužių kambario atidary
mas. čia susirinko bent 20 mo
terų ir vyrų ir pradėjo darbą. 
Vienos siuvo, kitos rūšiavo, ir 
tam panašiai. , Tą dieną daug 
drabužių atgabenta. 

Pirmininkei M. Smailienei 
vedant susirinkimą, darbinin
kės pasiskirstė darbo dienai 
B u s  d i r b a m a  t r e č i a d i e n i a i s  i r  
ketvirtadieniais nuo 1 vai. po 
pietų ir vakare nuo 7 vai. To
mis dienomis BALF Drabužių 
komiteto valdyba pasiskirsčius 
lankys ir kartu dirbs su kito
mis pagelbininkėmis. Kas no
rėtų padirbėti prašomos ateiti 
minėtomis valandomis; vieta— 
1906 2oth Street. 

Stephania Douvan pranešė 
kad valyklos sutinka iššvalyti 
kostiumus tik, už 30c. 

Elzbieta Paurazienė bafadys 
išgauti gasolino del drabužių 
suvežimo. ,;. 

Drabužių valymui ir išsiun
timui aukojo: V. Kriaučiūnie
nė $5, M. Dereškevičienė $2. 

Am. Raud. Kryžiaus Lietu
vių vieneto Drabužių Rinkimo 
Komitetas prisidėjo prie BALF 
drabužių rinkimo darbo. Jos 
surinktus drabužius atgabens 
iš p. šaltienės namų*į drabu
žių kambarį. 

BALF VAKARAS 
Sekmadieni, Gruodžio 3, nuo 

5 vai. po pietų*'šv. Antano pa
rapijos mokykloj ivvks BALF 
njaudai pramoga; Visi kviečia
mi dalyvauti, paremiant taip 
svarbų darbą. Pelnas bus vie
tiniams reikalams, kaip drabu
žių išsiuntimui iį'-ceinlrą ir tam 
1 anašįfcl 

• * 

BALF SUSIRINKIMAS 
Penktadienio vakare, Gruo

džio 1, nuo 7:30 vai., Drabu-
I žiu kambaryje, .1806 25th St., 
! įvyks BALF skyriaus susirin-
! kimas. Prašomi nauji nariai 
| ateiti ir prisirašyti. 
! 

I 8305 DEL COMMUNITY 
| FUND 
Į Nors maža grupė Lietuvių 
t moterų pasidarbavo del Com
munity Fund bet visgi surin
ko nemažą sumą pinigų. 

Surinko šios veikėjos: Ste
phania Douvan $140; E. Pau-

1 razienė $120; E. Molienė $20; 
į M. Smailienė $15; O. AVilkienė 
j $10. Labai gražų pavyzdi pa-
! darė Lietuvos Dukterų Drau-
' gija, kuri aukojo $25. Graži 
' pradžia pirmais metais. Jau 
Lietuvių vardas Fonde užre-

Traukinio Nelaimė MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žibios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

BOCZKAUSKAS IP*.,, seno am- BALZER1S Petras, mirė Ro-

Gelžkelio nelaimė prie Col
fax, Calif., kur užmušta 12 
žmonių. Vaizde parodoma nu
kritę nuo bėgių vagonai ir iš
simėtę kaip pagaliai. 

Aviacijos Konferencijos Pirmininkas 

gistruotas. Tikimės kitais me
tais daugiau jiegų sukaupsi
me, daugiau aukų gausime. 

6-TAS KARO BONŲ VAJUS 
Lapkričio 21 prasidėjo šeš

tos Karo Paskolos vajus. Lie
tuvių Karo Bonų komitetas 
pardavinės bonus, kaip kitomis 
paskolomis. Musų komitetas 
prašo Lietuvius pirkti bonus 
per Lietuvius (ne bolševikus)'. 
Lietuvių parduodami bonai vis
gi neša mums už pasidarbavi
mą garbės. Nors mes ištisus 
metus pardavinėjame kar6 bo
nus, tačiau *dabar, vajaus me
tu, norime ypatingai daug jų 
išparduoti. Gaila kad. kai ku
rie musų rodos geri tautiečiai 
perka bonus per bolševikus, gal 
but tam kad jų vardas butų 
pagarbintas per radio. Rodos, 
butų sunku manyti kad dar 
musų tautiečiai nesusipranta 
kame dalykas. Tokių yra ge
rų Lietuvių kuriuos bolševikai 
ivėlė i savo kuodelį. Betgi Lie
tuvis turėtų žinoti kad jei jis 
dar myli ir užjaučia savo se
najai, savo brolių ir sesučių že
mei ir tėvynei, jis neprivalėtų 
nieko bendro turėti su Lietu
viškais ir ne Lietuviškais bol
ševikais. 

Tat, visi Lietuviai pirkite 
karo bonus tik per tikrus Lie
tuvius ir pirkite jų kiek tik 
jusų kišenius leidžia. 

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SUSIRINKIMAS 

Ketvirtadienio vakare, Lapk. 
.30, bus A. R. K. lietuvių vie
neto susirinkimas, Miltono-Ar-
mono salėje, nuo 7 vai. Narės 
prašomos dalyvauti. R*p. 

Lengvai Gavo, Greitai 
Išlaidė 

BIRMINGHAM, Ala. — Vie
nas pilietis kuris rėmė Roose-
veltą ir dėjo lažybas už ji, sa
kydamas kad Roosevelt laimės 
prezidento rinkimus, išlaimėjo 
net $10,000. Bet sakoma jis 
tuos pinigus išdalino visiems 
autobusų stotyje ir taip leng
vai jų neteko kaip buvo gavęs 

Laikraščio atstovui jis pasa
kė: "Aš nesuprantu kodėl žmo
nės taip sumišo del mano dali
nimo pinigų? Aš laimėjau juos 
iš rinkimų, ir tie žmonės ku
rie geriau nežinojo ir dėjo už 
Dewey, man tuos pinigus su
dėjo. Kodėl aš negaliu juos iš
dalinti taipgi?" 

ŽIEMA - NAMU 
GAISRU LAIKAS 

IR PAVOJUS 

•OBUOLIŲ fivmet šioje ša
lyj ' m rinkta apie 93 milijonai 
bušeliu, apie 28 nuoš. daugia.U 
negu 1942 metais. 

Adolph Berle, Valstybės Sekretoriaus padėjėjas, sako 
įžanginę kalbą kaip pirmininkas Tarptautinės Civilinės Avia
cijos konferencijos Chicagoje. Dalyvauja delegatai iš 50 ša
lių. Konferencijos tiksiąs susitarti apie pokarinį oro susisie
kimą ir nustatyti oro linijas, kad tarp šalių-nekiltų varžyti
nių už oro kelius. • 

žiemos metu ateina gaisrų 
pavojai — užsidegimo gyvena-r 
mų namų, ir jeigu nebūna ko
kių baisesnių pasekmių, kaip 
gyvasčių žuvimas, tai paneša
ma šiaip nuostoliai gaisro me
lu sugadinimais namų, rubų" ir 
baldų. Tas sudaro vargą iki 
namas pataisomas. 

Namų gaisrai dažniausia es
ti nuo neatsargumo su šildo
mo pečiaus kurenirnu. Kurie 
pečių kurenat anglimi, dažnai 
turit atsitikimų kad pečius 
perkaista iki raudonumo. Bet 
jeigu ir užmirštat laikinai pe
čių prižiūrėti, rūpinkitės nie
kados skiepe arti pečiaus ne
laikyti nieko kas galėtų užsi
degti. Skiepą visada laikykit 
svariai, kad atsitikime pečiui 
ir trukus nuo perkaitimo ^ne
galėtų niekas užsidegti. 

Atsargumas yra tik apsau
gojimas savo turto ir gyvybės. 
Turėkit tą mintyje kuomet - ku
riat pečių. 

žiaus, Saulės redaktorius, 
mirė Lapk. 8, Mahanoy City, 
Pa. Amerikoj išgyveno nuo 
1879 metų. 

LIETUKAS Juozas, mirė Spa
lių 16, Plymouth, Pa. 

PAULIUS Jokūbas, 62 m,, mi
rė Rugs. 27, Muskegon Hts, 
Mich. (Raseinių ap.) 

BARTOŠEVIČIUS Feliksas, 61 
metų, mirė Rugs. 21, Lin
den, N. J. (Vilniaus r. Vaz-
gironių k.) I 

MAGDUŠAUSKAS Jonas, 63 
m., mirė Spalių 4, W. Frąak-
fort, 111. 

ŽUKAUSKAS Juozas, senyvo 
amž., mirė Spalių m., Det
roit, Mich. Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

DULBIS Juozds, 77 m., mirė 
Spalių 21, Bridgeport, Conn. 

ZDANEVIČIENĖ Ona, mirė 
Spalių 19, Patterson, N. J. 

BUKAUSKAS Adomas, pusam-
žie, mirė Spalių 26, Chica
goj. (Raseinių aps., Pašilės 
par.) Amerikoj išgyveno 38 
metus. " 

MASKOLAITIS • Pranas, pus
amžis, mirė Spalių 28, Chi-
cagoj. (Jurbarko p., Rugių 
k.) Amerikoj išgyveno 31 
metus. 

WOOL BECK Bronė, pusamžė, 
mirė Spalių 28, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Tytavėnų p., 
Roglaičių dvaro.) Amerikoj 
išgyveno 40 metų. 

ATROŠKA Stasys, pusamžis, 
mirė Spalių 21, Chicagoje. 
(Švenčionių ap. Dediškių k). 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

BALČIŪNAS Silvestras, pus
amžis, mirė Spalių 22, Chi-
cagoj. (Švenčionių ap., Pa
lūšės par., Rymaičių kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

LUKAS Jurgis, pusamžis, mi
rė Spalių 20, Chicago j. (Ma
rijampolės ap., Panęmunės 

• par., šlėnavos k.) Amerikoj 
išgyveno 37 metus. 

URBUTIS Kazys, pusamžis, 
mirė Spalių 24, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Girdiškės p.. 
Paežerės k.) Amerikoje iš 
gyveno 50 metų. 

RUTKAUSKAS Edvardas V., 
mirė Spaliu m., Shenandoah, 
Pa. 

ADOMAITIS Juozas, 70 metų, 
mirė Spalių 23, So. Boston 
Mass. (Sintautų par.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

ŽEKAS Juozas, 80 metų, mirc 
Spalių m., Baltimore, Md. 

ČEPAITIENĖ Ona, mirė Spa
lių 21, Baltimore, Md. 

MALAUSKAS Jonas, pusam
žis, mirė Spalių 27, Chica-
goj. (Tauragės ap., Pajūrio 
p., Daulaukės k.) 

ŠIMAITIENĖ itlarė (Lėgeckai-
tė), 45 m., mirė Spalių 26, 
Chicagoj. (Tauragės ap., Ši
lalės p., Raučkų k.) Ameri
koj išgyveno 15 metų. 

ŠIMKUS Jonas, 63 metų, mi
rė Rugs. 27, Collinsville, Pa 

ZORIENĖ Katrina, seno amž., 
mirė Lapkr. 1, Chicagoje 
(Šiaulių apsk., Papilės par. 
Medamlaukių k.) 

Chester, N. Y. Palaidotas 
Lapk. 13. 

KLIKUNAS Juozas, mirė Lap
kričio m., Scranton, Pa. 

MILEŠKEVIČIUS Juozas, 67 
m., mirė Lapk. 7, Dayton, O. 
(Paėjo iš Suvalkijos. 

SIMANSKAS Juozas, mirė Sp. 
m., Shenandoah, Pa. Ame
rikoj išgyveno 35 m. 

KRAUČIUNAS Petras, seno 
amž., mirė Spalių 30, Chi
cagoj. (Panev. ap., Kreidžių 
kaimo.) 

KANCELSKIS Antanas, pus
amžis, mirė Spalių 31, Chi
cagoj. (Raseinių ap., Kelmės 
p., Pasvarkelės k.) Ameri
koj išgyveno 30 metų. 

PAžEMECKAS Martynas, mi
rė Spalių 21, Plymouth, Pa. 

PETRAUSKAS Jonas, mirė 
Spalių 21, Glen Lyon, Pa. 

VAITKIENĖ Barbora, mirė 8 
Spalių, Norwood, Mass. 

GUSČIUS Vincas, pusamžis, 
mirė Spalių 23, Chicagoje. 
(Šiaulių aps., Joniškio par., 
Pročiunų k.) Amerikoj išgy
veno 31 metus. 

DORMENTH Morta, senyvo 
amžiaus, mirė Spalių 27 d., 
Chicagoj. (Tauragės ap., Ši
lalės p., Struikų k.) Ameri-
ko j išgyveno 35 metus. 

Sveikata yra Žmogaus 
Brangiausias Turtas 

, INDIJON Ų ARBATŽOLES 
Stebėtinai pelbsti nuo urasto vi

durių virškinimo, užkietėjimo, vi
durių kataro, kepenų sustingimo, 
nešvarų kraują, olos ligas, inkstų 
negalavimą ir moterų bėdas. 

Kaip pagaminti: Pusėn kvortos 
vandens, jdėk pusę puoduko arbatfc 

*tlių. Kai atauš, nukošk, įdėk me
daus. ar cukraus ir 'laikyk šaltai. 

Kaip vartoti. Pradėk gerti nuo 
ma^o stikliuko iki kayos puoduko 
kas rytas m-įeš valgyriia ir vakare 
einant g'tdti. 'du kartu j diepą. 

Perkant žolių mišini, visada pra-
vk FLORAL HERBS, 3 gausi ge

niausių. 
Kaina 50c.. 3 baknai už $1.00. 
Pasarga: Su orderiu sįųsk ir ri-

•nieus, nc-s kitaip orderis nebus iš
dildytas. 

Reikalaujam agentų pardavinėti 
nusų Arbatą. 

J. SKTNDER 
3448 So. Emerald Chicago, 11!. 

TJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

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

Lietuvių Naujienos 
132 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

&aip tik jusų profiiima-
rata už Dirvą bar'giasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir Įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
mf 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

f PUIKUS LIETUVIŠKI į 

j Kalėdiniai Sveikinimai | 
I PO 10cvienas • 12 UŽ $1.00 i 

6 už 50c. S už 25c. 

Jau gaunamos Dirvos Administracijoje daugybė 
puikių Kalėdinių sveikinimų-laiškų, kuriuos ga
lit užsisakyti tuojau, anksti prieš šventes. Ma
žiau 6 į kitus miestus hesiunčiama. 

Mažiau $1 siųskit pašto ženklais po 2c ir Se. J| 

D  I R T A  
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  Laisvę pažinę — 

Jungo neviiksim! 

MNĮMM** 

Musij Mintys Skrenda į LietuA^ 
0 * 

(JULIAUS SMETONOS KALBA BOSTONE LIETUVIŠKO RADIO DEŠIMT
MEČIO SUKAKTIES PROGA) 

Lietuvos Kankinių Prisiminimas. Komunizmo Garbinimas — Didžiausia Grėsmė 
Viso Pasaulio Laisvei. Lietuviškas Radio — Lietuviškos Dvasios Žadintojas. 

Lietuviu priežodis sako, 
"Sotus alkano neužjaučia". La
bai dažnai jis ir praktikoje pa
sitvirtina. Tačiau esti ir prie
šingai — kaip tik sotus ima 
galvoti apie alkaną ir jį užjau
čia. Ir tai, be abejo, yra gra
žiausias žmoniškumo pasireiš
kimas. 

štai kad ir šiądien. Mes su
sirinkome i Šią gražią salę ir 
naudojamės gausiais šios ša
lies ištekliais. Mes esame so
tus ir net daugiau turime negu 
mums reikia. Tačiau kaip tik 
šiuo momentu mes prisimena
me tuos kurie alksta ir mirš
ta — musų tėvynainius Lietu
voje. Jie alksta dvejopa pras
me: fizine — kenčia badą, šal
tį ir kitus neprieteklius ir dva
sine — yra nustoję laisvės. 
Ir nėra abejonės kad, nors ir 
baisios yra fizinės kančios, ta
čiau dvasios kentėjimas yra 
nepalyginamai baisesnis. 

Musų širdis iš gailesčio plyš
ta del badu marinamų musų 
brolių, bet dar labiau mes ken
čiam dėlto kad Lietuvos dva
sia marinte marinama. Juk 
jei Lietuva jsiądien butų lais
vą tai Lietuvių tautos fizinės 
kančios mums anaiptol neatro
dytų taip baisios. Pagaliau, 
ir tos visos fizinės kančios Lie
tuvai uždedamos vienu tikslu 
— Lietuvių tautos dvasiai nu
marinti. 

Jei šioje šalyje mes, Lie
tuviai, ir daugelis kitų ateivių 
jaučiamės laimingi, tai pirmo
je eilėje ne todėl kad eš&me 
pavalgę, apsirengę ir turime 
pastogę, o kai kufrie — net ir 
šiokį-tokį turtą, bet todėl kad 
mes čia esame laisvi, nekliudo
mi galime auklėti savo dvasią 
taip kaip mes norime. Mes lai
svai organizuojamės į Lietu
viškas draugijas, turime .savo 
mokyklas, radiją, netgi nekliu
domi galime ginti ir Lietuvos 
nepriklausomybės bylą. Prisi 

teisėtai ir niekeno nevaržomi 
darome, Lietuvoje dabartiniu 
metu Imtume baudžiami mirti
mi. 

Tačiau nereika galvoti kad 
bent kuri laisvė, nekliudoma 
gyvens amžinai. Istorija rodo 
kad laisvė yra perkama didelė
mis aukomis ir tik didelėmis 

aukomis ji gali buti palaiko
ma. šiądien visos gerosios pa
saulio jiegos yra įtrauktos į 
kovą už laisvę. Bet, nežiūrint 
į tai, pasaulio laisvei niekuo
met negręsė toks didelis pavo
jus kaip šiądien, šito priežas
tis — žmonijos moralinis puo
limas. Jau kuone prieš du 
šimtus metų filosofas Rous
seau įtikimai įrodinėjo kad 
mokslo ir meno pažanga nerei
škia dorovės pakilimo, ir jo 
žodžiai ypač šiais technikos 
pažangos laikais skamba pra
našingai. Vokiškas ir Japo
niškas nazizmas ir Rusiškas 
komunizmas yra aiškiausios 
žmogaus moralinio nupuolimo 
žymės. 

Betgi didžioji žmonijos tra
gedija gludi ne nazizmo ar ko
munizmo fakte, o tame kad net 
ir geriausios pasaulio jiegos, 
karžygiškai kovodamos su vie
nu dorovinio puolimo reiškiniu 
— Vokišku ir Japonišku naziz-
mu — ima garbinti antrąjį do
rovinio puolimo rūšį — Rusiš
kąjį komunizmą. Stalinas pas
kutiniu metu laibai pamėgo ko
munistinę Rusiją vadinti tai
ką mylinčia šalimi. Tai, žino
ma, nebūtų nieko ypatingo, nes 
Stalinas yra moralinio nupuoli
mo pavyzdys. Betgi tą posakį 
įsikando ir kai kurie Anglijos 
ir Amerikos vyrai, laikraštinin
kai ir visuomenės veikėjai, ir 
nors žino kad komunistinė Ru
sija yra anaiptol ne laisvę my
linti šalis, o baisiausia tyroni-
ja, jie pasigerėdami kartoja 
Stalino posakį ir tiek. Jie ži
no apie bolševikų surengtas 

rišimas ir meilė senajai tėvy- baisias žudynes užimtuose kra 
nei čia ne tik nelaikomas ne- štuose, apie nežmoniškas į Ru-
lojalumu vyriausybei, bet net 
dorybe, štai kaip šituo klau
simu nepersenai yra išsitaręs 
vienas garbingas senatorius: 
"Amerika nedraudžia ateiviui 
mylėti savo senosios tėvynės, 
kaip gera žmona nedraudžia 
vyrui mylėti savo motinos." 

« « * 
šiądien mes čia susirinkome 

atšvęsti kulturinės Lietuvių įs
taigos — Lietuviškojo Bostono 
radijaus — dešimties metų gy
vavimo sukaktuves. Malonu ir 
gera pamatyti savo senus pa
žystamus, pasisvečiuoti šioje 
puošnioje salėje. Bet malo
niausia yra tai kad mes čia 
susirinkome kaip laisvi žmo
nės pasidžiaugti Lietuvių kul-
turos laimėjimais. 

Tiesa, su ta laisve mes čia 
esame taip apsipratę kad kar
tais gal pilnai ir neat jaučiame 
jos gėrio. Betgi mes aiškiai 
galime pamatyti ką ta laisvė 
reiškia jeigu mes žvilgterėsi
me kad ir į to paties radijo rei
kalus Lietuvoje. Nei naziai, 
nei bolševikai Lietuviams ne-
leidė ir neleidžia turėti savo 
radio. Nuo pat okupacijos 
pradžios radio stotys tuo
jau buvo paimtos okupantų ži
nion ir per jas buvo sakoma 
tik tai kas patiko okupantams 
ir buvo jiems naudinga. Lie
tuviai, norėdami savo laisvą 
žodį paleisti į Lietuvos erdves, 
buvo priversti įsteigti slaptą 
radio stotį, ir už laisvo Lietu
viško žodžio skelbimą buvo 
baudžiami mirties bausme. Tat 

gtai kos laisvės ir nelaisvės 
skirtumas: už tai kg mes čia 

sijos gelmes išvežtų žmonių 
gyvenimo sąlygas ir jų siste-
ma.tingą marinimą, bet jiems 
komunistinė Rusija vistiek yra 
laisvę mylinti šalis, o Stalinas 
— netgi taikos apaštalas. 

šitoks parize j iškurnąs yra 
didžiausia laisvės grasmė, nes 
ji išeina iš piliečių tų šalhj ku
rios iki šiol buvo ir dar, dėkui 
Dievui, tebėra pavyzdingos lai
svės šalys. 

Betgi visi turėtų įsisąmonin
ti kad ir čia moralinio nupuo
limo sėklos jau pasėtos ir kad 
jau dabar labai laikas su jo
mis kovoti. Rusiškasis komu
n i z m a s ,  p r i p a ž y s t ą s  m a s i n į  
žmonių žudymą, kalinimą, de
portavimą ir kitokį persekioji
mą neva kaž kokių "aukštesnių 
tikslų" labui, o tikrovėje val
džios siauros grupės rankose 
išlaikymui, nesuderinamas ne 
tik su šios šalies konstitucija, 
bet ir ^u paprasčiausiomis 
žmoniškumo taisyklėmis. To
dėl jei tuli propagandistai skel
bia kad prieš bolševikus nieko 
negalima pasakyti, nes jie yra 
šios šalies sąjungininkai, jie 
siūlo sugriauti Amerikos kon
stituciją ir elementariausius 
žmoniškumo dėsnius. Ir prieš 
tokius propagandistus, kaip ir 
prieš kitus bolševikų agentus, 
reikia kuogriežčiausia kovoti. 

Tačiau kova prieš komunis
tus nėra lengva. Naudodamie
si palankia politine konjunktū
ra, jie čia yra įsigavę į įvairias 
svarbias vietas, o ir nebūdami 
tose vietose, nevengia terori
zuoti lojalių piliečių, ypač iš 
tų tautinių grupių tarpo j ku

rių senasias tėvynes bolševikai 
pretenduoja: Lietuvių, Latvių, 
Estų, Lenkų, Serbų ir kitų. 

Pailiustruoti komunistų sau
valiavimui ir akiplėšiškumui, 
paminėsim du atsitikimus Cle-
velande sąryšyje su šelpimo 
reikalais. Kaip žinome, Lietu
vių Bendras šelpimo Fondas 
yra National War Fund narys. 
Tas faktas dilginte dilgina ko
munistus. Neįstengę sutruk
dyti Lietuvių Fondo priėmimo 
į National War Fund, dabar jie 
visaip mėgina kenkti jo veiki
mui. Jau "War Chest" vajaus 
pradžioje komunistai mėgino 
sutrukdyti Lietuvos vėliavos 
pasirodymą iškilmingoje va
jaus atidarymo ceremonijoje, 
o vėliau ėmė Lietuviškajam 
Fondui kliudyti rubų rinkime 
Lietuvai. 

žinoma, jei šitoje šalyje nie
kas nesirgtų bolševikų adoravi
mo liga, tokie prokomunistinių 
gaivalų išsišokimai butų su
tramdomi pačioje pradžioje ir 
pačios National War Fund ad
ministracijos iniciatyva; bet 
kadangi ši pavojinga liga jau 
yra palietus ne vieną, bolševi-
vikų kenkimas Lietuviškajam 
fondui tegalėjo buti pašalintas 
pačių Lietuvių veikėjų įsikiši
mu. 

Keista padėtis: bolševikai 
nesivaržo pulti pagal įstatymą 
veikiančių įstaigų, o atitinkami 
valdininkai be paraginimo ne-
drysta sudrausti tą teisėtą 
veikimą sutrukdyti norinčių 
asmenų. 
"šis pavyzdys parodo kaip 
giliai savo šaknis yra įleidęs 
komunistiškas vėžys ir kaip jis 
grąso teisėtam įstatymų vyk
dymui ir piliečių laisvei. Todėl 
mes turime nuolatos budėti ir 
be atolvdžio prieš komunistus 
kovoti, nes ne tik jie stato į 
pavojų šios šalies laisvę, bet 
sykiu jie juk yra ir kruviniau
si Lietuvių tautos budeliai, 
šiądien jie jau plėšia iš kruti
nės pačią Lietuvos širdį; tat 
reikia ryžtis ir veikti. Nes jei 
mes savo meilę Lietuvai tesu-
sugebėsime parodyti minkštu 
sentimentalumu, o ne kieta 
kova, Lietuva mus prakeiks. 
Ir net viską lyginantis amžių 
bėgis nesugebės išdildyti to 
prakeikimo žymės. 

štai, iš šio jaukaus ir links
mo susirinkimo mintimis nu
skridome į liūdesio šalį. Su
ėjome čia nuveikti darbo vai
siais, pasidžiaugti, o atsikvie-
tėme gedulą. Ir vis dėlto aš 
manau kad mes pasielgėme tei
singai. Juk musų gerbiamas 
jubiliatas Stepas Minkus, įs
teigdamas Bostono ir Naujo
sios Anglijos Lietuvišką radio, 
turėjo tikslu Lietuviškos dva
sios gaivinimą. Jis norėjo kad 
Lietuvių kalba skambėtų šios 

DR. VINCAS KUDIRKA MIRĖ 45 METAI 
ATGAL 

V* 

Viršuje, Prezidento Roose-
velto žmona; apačioje, naujo 
Vice Prezidento Harry S. Tru
man žmona. Jos patenkintos 
laimėj imu4 

Dr. Vincas Kudirka baigė sa
vo gyvenimą rašydamas, kovo
damas su caro valdžia už Lie
tuvių laisvę. Jis užmerkė savo 
akis ant visados, džiovos pakirs
tas, Lapkričio 16, 1899 metais, 
Naumiestyje, Suvalkijoje. Jo 
garbei, Nepriklausoma Lietu
va tą miestelį pavadino Kudir
kos Naumiestis. Namas kuria
me jis baigė paskutines savo 
gyvenimo dienas stovėjo iki 
pat šio karo pradžios. 

Erdvioje Naumiesčio aikštė
je pastatytas ir didingas Ku
dirkai paminklas. Tik Vytau
tui išstatyti paminklai Kaune 
tegalėjo susilyginti su Kudir
kos paminklu Naumiestyje. Jo
kio tam lygaus paminklo ki
tam kuriam Lietuvių tautos 
darbuotojui dar nebuvo. 

Pastaruose bolševikų su Vo
kiečiais mušiuose, kurie atsi
buvo prie Širvintos, kažin ar 
išliko sveiki ir tas namas ir 
tas paminklas. Kaslink pamin
klo, reikia spėti bolševikai jį 
sunaikino dar 1940 okupacijos 
metu. 

Clevelande, Lietuvių Kultū
riniame Darželyje, yra išsta
tytas Dr. Vincui Kudirkai pa-

laisvos šalies laisvoje erdvėje. 
Taigi jo tikslas buvo Lietuva, 
užtat f Lietuvą ir rikiuojasi 
musų kalbos ir nuotaika. Juk 
jei šiądien Lietuva butų tokia 
linksma ir žydinti kaip tais lai
kais kai Stepas Minkus įstei
gė savo radio, apie Lietuvą bu
tų buvę galima kalbėti iš link
smosios pusės. Tačiau šiądien 
Lietuva mirtinaiserga. Tat 
ar gali buti musų kalba links
ma? 
1 Bet jei Lietuviškas radio buvo 
didelis džiaugsmas musų dva
siai kai Lietuva buvo laisva, 
tuo didesnis jis yra džiaugsmo 
ir paguodos šaltinis, kai Lie
tuva yra pavergta^ O Lietu
viško radio reikšmė Lietuvai 
šiądien kaip tik yra daug di
desnė negu anuomet, laisvais 
laikais. Tat ypatingai šiądien 
kiekvieno Lietuvio pareiga yra 
remti Lietuviškąjį radio ir jam 
visokiariopai padėti, nes tik 
šiuo keliu mes patarnausime 
Lietuvai. 

Tat tesklinda plačiau Lietu
viško radio* garsai ir tesusilie-
ja jie artimoje ateityje su be
sikeliančios Lietuvos Laisvės 
Varpo skambėjimui O musų 
gerbiamam jubiliatus Stepui 
Minkui teduoda Dievas jiegų ir 
ištvermės ir toliau sėkmingai 
tęsti jo gražų ir visokiariopai 
naudingą darbą. 

minklas, dabar gal vienintelis 
pasaulyje, kuomet Lietuvoje 
musų tautinius paminklus bol
ševikai išvartė ir sunaikino. 

Vincas Kudirka gimė Gruo
džio 31 d. 1858 metais, Paeže
rių kaime, Vilkaviškio apskr., 
taigi gyveno vos 40 metų. 

Jisai parašė žodžius ir mu
ziką Lietuvos Himnui, kuris 
ir šiądien žadina meilę Lietu
vos visur kur tik Lietuviai tu-
ri laisvę 'susirinkit ir Lietuvą 
prisiminti. 

Jis paliko daug raštų, ir kai
po leidėjas ir redaktorius Pru-
suose leisto Varpo, po to kai 
sustojo ėjęs Dr. Basanavičiaus 
leistas laikraštis Aušra, jisai 
savo tautoje užsitarnavo dide
lio įvertinimo. 

Kaip Kudirkos laikais mums 
kovojant prieš galingą carų 
Rusiją musų pastangos atsie
kė vaisių, taip ir šiais laikais 
kovojant prieš raudonųjų carų 
Sovietiją pasitikėkime jog lai
mėsim. 

Vaduoldmes Dr. Vinco Ku
dirkos Lietuvos Himno žo
džiais ir iš praeities Lietuvos 
garsiųjų sunų sau stiprybę 
semkime. 

DUOKIT SAVO KAL£DIN| 
AUKĄ LIETUVOS LAISVI

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

jj& LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
,. 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

j Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 
| $ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ . . . .  

Kitoms Angliškoms knygoms 

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

Viso $. 

Vardas ir Pavantt 

Adresas. 

Miestas Valst 
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PRISIŲSKIT LVS PENKINĘ KALĖDŲ 
DOVANŲ LIETUVOS VADAVIMO 

DARBAMS PAREMTI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba atsišaukia į vi
suomenę, į gtros valios veikė
jus, vyrus ir moteris, į patrio
tus darbo žmones, į biznierius, 
profesionalus ir organizacijas 
stoti gyviau L. V. Sąjungai į 
talką jos Lietuvos vadavimo 
darbuose. 

Pavieniai nariai gali įstoti į 
LVS prisiunčiant metinės mo-
kesties $2 ar daugiau. Kreipki
tės žemiau paduotu adresu. Už
simokėjusiems bųs prisiųsta na
rio kortelė. 

Kurie jau priklauso LVS, pa-
siskubinkit užsimokėti duokles 
už šiuos metus, nes yra tokių 
kurie dar neužsimokėję, ir sy
kiu pridėkit Kalėdų Auką. 

LVS skyriai taip pat prašo
mi pradėti naujų narių vajus, 
nes gauti naują narį labai len
gva, su $2 mokesties metuose. 
Skyriai prašomi išrinkti savo 
senų narių duokles ir prisiųs-
kit centrui prieš galą metų. 

Skyriai ir pavieniai LVS na
riai pradėkit KALĖDŲ DOVA
NŲ VAJŲ Lietuvos vadavimo 
darbams paremti. Vajų veski-
kite šiuo vudu: 

1. Rinkit stambesnes aukas 
Kalėdų Dovanų ir siųskite į L. 

V. S. centrą parėmimui Lietu
vos Atstovybių užsienyje, parė
mimui leidimo Angliškai kny
gos "Kaip Jie Mus Sušaudė" ir 
leidimui kitų raštų ginančių Lie
tuvos klausimą. 

2. Platinkit 'Timeless Lithu
ania', siunčiant ją dovanų Lie
tuviams kareiviams esantiems 
Amerikoje. 

3. Dovanokit ją žymiems sa
vo Amerikiečiams draugams, 
ypač naujai išrinktiems Kon-
gresmanams, Senatoriams, Gu
bernatoriams ir tt. Kurie Lie
tuviai dirba Amerikos politi
koje, tą knygą padovanoję sa
vo aukštiems politikos drau
gams patys pasidarys reikš
mingesni jų akyse. 

4. Siųskit savo prenumera
tas išleidimui Prez. A. Smeto
nos parašyto Lietuviško vei
kalo, "Lietuvos Istorijos Bruo
žai". 

Kurioje kolonijoje norima 
suorganizuoti LVS skyrius at-
sikreipkit tuoj į centrą plates
nių informacijų. 

Aukoms siųsti naudokit šia
me puslapyje telpantį kuponą. 

LVS .CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Dirva metui vis $ 
TIEMS KURIE 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 da'bar 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 už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gana 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit f laišką $£ ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, 

Gaukit sau Kalendorių! 

1945 
Dirva duos Kalendorius savo skaitytojams 

dovanų ir 1945 metams 
Persiuntimui pridėkit 10c. siųsdami prenumera

tos atnaujinimą. Užsisakykit tuojau: 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Clevewd 8, Ohio 
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PETICIJOS SU PARAŠAIS VIS ATEINA 

Nors kai kurios kolonijos 
jau baigė rinkti peticijas ir 
daugiau nesidarbuoja, tačiau 
kitur dar darbas varomas, ir 
vis sako gauna geras pasek
mes. 

Didžiusį skaičių parašų iki 
šiol surinko Clevelandietis vei
kėjas Alekas Banys, LVS 1-mo 
skyriaus narys. Jis jau artė
ja prie 8,000 parašų. 

Šiomis dienomis dar gauta 
pluoštai peticijų su šimtais pa
rašų iš Amsterdamo, nuo Adv. 
A. C. Stoknos, ir iš Chicagos 
nuo Margučio. 

Mažais skaičiais blankų at
siunčia šiaip kolonijos. 

Kurie turit neišpildę petici
jos blanką, skubinkit gauti pa
rašus i ją ir grąžinkit l!VS 
centrui. 

Iki šiol užsiregistravo jau 
apie 40 Lietuvių Kareivių Mo
tinų važiuoti į \yashingtoną, 
su peticijomis pas Prezidentą 
Rooseveltą. 

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

Kolonijų veikėjų ar organi
zacijų kurios ruošia Lietuves 
kareivių motinas važiuoti su. 
peticijom į Washingtoną, 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 grwpei 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 Washingtona 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
gtona tuoj praneškit apie tai 
LVS centrui, 6820 Superior 
Ave., Cleveland 3, Ohio, ir Ko
misijos Pirmininkei: 

Mrs. Ona Riežis, j 
3241 West 66 Place 

Chicago, 111. I 
i 

Kiekviena Lietuvė kareivių į 
motina privalo laikyti sau už j 
garbę kad ji dalyvaus tokioje j 

istorinėje kelionėje. Seniaus v 

tokius žygius atlikdavo vyrai, f , Į 
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 d^v®s 

tik vieną žvaigždutę. 
Kviečiamos važiuoti Ir karių 

žmonos, jeigu tik nori. 

Lietuvių Kareivių Motiny 
Komisija 

Ona Biežienė, 
Chicago, 111. 

Stefanija Douvan-
čiurlionyte, 

Detroit, Mich. 

Hypatija Yčiene-žiuriene, 
Cleveland-Lakewood, O. 

* 
Russian War Belief Jstaigos Dirba Lietuvius. At

kakliai kovokime su Jų Agentais už Savo Tautos 
ir Amerikos Piliečio Teises. Meskime Nuolaidavi-

. mo Taktiką. 

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. 

^ £1 sTf T 

Mrs. Alben Borgstrom, pen
kių karių motina, atgavo vie
ną sunų iš tarnybos kuomet 
pirmi trys jo broliai* buvo už
mušti karo frontuose. 

AMERIKA TAPS 
RAUDONUJU C 

ARSENALAS 

V * 

tr y 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA 93.00 
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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. D&DUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalaiflą. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNSA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

U. S. Senatorius Brooks pa
reiškė jog Amerikos žmonėms 
kurie tiki j Amerikos demokra
tiją vėl reikės aukoti savo gy
vastis ir savo turtą apgynimui 
tų idealų. 

Amerika laikėsi nesikišda
ma j Europos bėdas iki 1917 
metų; tą metą tas preceden
tas buvo nutrauktas ir buvo 
skelbiama jog" Amerika stoja 
Į "karą užbaigimui karų" ir 
"padarymui pasaulio saugaus 
demokratijai". Bet demokra
tija Europoje neįsikūrė, sako 
Brooks. Vadovybę paėmė jie-
gų politika, lenktynės ir var
žytinės įsivyravo, ir to pasek
mėje Amerika šiądien randasi 
įvelta kitame didžiausiame ka
re, o žmonėms aiškinama jog 
ši valstybė yra "(įęoa&kratijos 
arsenalas". > 

"Bet", persergėti Brooks, 
"mes galim pasijusti jog esam 
arsenalu komunizmui iki vis
kas baigsis. Aš neturiu blogų 
norų link Rusijos ir Stalino, 
bet ne be musų pagalbos Ru
sijai taip sekėsi šiame kare". 

Tačiau kuomet Amerika pa
sikėsino pastaru laiku įsikišti 
Bulgarijoje, Stalinas patarė 
mums nešdintis laukan, nes 
Rusija ten pirmiau inėjus, sa
ko Brooks.. 

"šiais neramiais laikais, ko
munizmas plinta. Jis daro pir-
mynžangą Italijoje, Prancūzi
joje, Graikijoje ir Kinijoje, o 
musų garbingas tikslas (demo
kratija), musų troškimas ap
saugoti žmonių teisę buti lais
vais. vos juda slegiamas viso
kių trukdymų." 

"Bandymų diena artinasi", 
pasakė jis. "Perdaug svetimų 
ideologijų laukia tos dienos ka
da jų vadai pasakys privatinei 
industrijai jog ji neatsako rei
kalavimams ir kad viskas turi 
buti atiduota valdžiai, Tačiau 
ši šalis vis dar yra laisva, ir 
iki dar jųs esat laisvi, po ko
kia valdžia jųs norit gyventi? 
Ar paremsit savo įsitikinimus 
savo gyvastimis ir savo tur
tais?" susirupinusiai sakė se
natorius. 

Įsisteigus Bendram Lietuvių 
šelpimo Fondui, tautinė spau
da laikas nuo laiko padaro to 
fondo vadovybei tam tikrų pa
stabų. Tos pastabos yra su 
geriausiais norais, — tai yra 
pastangos pastatyti BALF va
dus ant tikrojo kelio. Tauti
nei visuomenei, kaip ir kitiems 
Lietuviams kurie dirba už Lie
tuvos nepriklausomybės atstei-
gimą, Lietuvos karo nukentė
jusių žmonių šelpimas rupi la
bai ir labai. Jeigu pasirodo 
spaudoje pastabos daromos to 
fondo vadams, jos turi ypatin
gą reikšmę. 

BALF vadai, pasisamdę net 
ir kitatautį to fondo direkto 

lando Russian War Belief sky
riaus pirmininkas yra buvęs 
Clevelando miesto mayoras 
Blythin, kuris 1941 metų pa
vasarį, kai a. a. Prezidentas 
Smetona atvyko į Clęvelandą, 
p. JPrezidentą oficialiai priėmė 
miesto rotušėje. Dabar Adv. 
Blythin yra universiteto finan
sinis direktorius. Taigi, išeitų 
kad su Russian War Relief 
skyrium, kuris yra tokio gero 
Amerikiečio ir Lietuvių pažys
tamo vadovybėje, mums labai 
pritiktų bendradarbiauti. 

3et jeigu musų BALF cen
tras dar jiepermatė kas stovi 
už pečių tu geru, žymių Ame
rikonu, kurie ir patys nežino 

ir daugeliui r gerų Amerikiečių 
ką bolševikai» daro. Amerikoje 
jų vardu ir jų priedangoje. 

K. 

AMERIKA NEPA
SITIKI STALINO 

rium, gyvena kokioje tai bai- kas RWR ofisuose darosi, tai 
mėje kad kas mus Lietuvius 
neimtų cenzuruoti 

Amerikiečių įsteigta organi
zacija, legališkai d i r b dama, 
turėtų jaustis drąsi. Turėtų 
bent jaustis turinti lygias tei
ses su British Relief, su China 
Relief, su Polish Relief, su 
Denmark, su Norwegian, ir su 
Russian War Relief. 

Bet čia kaip tik ir išlenda 
tas Russian War Relief. 

Bendrą Amerikos Lietuvių 
šelpimo Fondą organizuojant, 
nesikišo ir nekliudė mums nei 
vienos kitos šalies fondas, bet 
Russian War Relief, su bolše
vikų centrų žinia ir nurody
mais, darė visas kliūtis kad 
Lietuvių fondas nebūtų leistas 
Įsteigti, ir kai įsisteigė, kad 
nebūtų priimtas į United War 
Fund. 

Kada Lietuvių fondas tapo 

Clevelando Lietuviai jau paty
rė. 

Tuose 'Russian War Jtelief 
skyriuose prisodinta visi kiti 
tarnautojai bolševikuojanti, ir 
vienas-kitas net geriausi So
vietų agentai. Tokia pasirodė 
yra Clevelando Russian War 
Relief skyriaus vedėja, sekre
torės titulu. Ji savo žinioje 
palaiko visus žymius Ameri
kiečius, .kuriuos informuoja ir 
kurių tarpe veda Sovietams 
naudingą propagandą: ji už-
atakuoja kiekvieną kartą kaip 
tik pajunta ką Lietuviai daro 
Lietuvos laisvinimo ir šelpimo 
reikalais, kviečiant Amerikie
čius Į talką. Ji žino kuriam biz
nieriui ar profesionalui perser
gėjimą telefonu ar laišku pa
daryti, kuriam per kitą pagrą-
sinti jeigu su Lietuviais veiks, 
žino kam paskleisti klaidingas 

priimtas ir į National War j žinias apie Lietuva, žino ku-
Fund, tas Russian War Relief iriems įkalbėti jog Lietuviai 
pradėjo per savo skyrius įvai-|esą fazistąi,, pro-naziai ir. tt. 
riuose miestuose kovoti prieš j ir tt. " " ' ' 
Lietuvius. Russian War Relief! .Bet ir ji, jeigu mes pažiurę-
skyrių vedejai pradėjo įrodinė
ti vietos Amerikos War Chest. 
ir Community Fondų vadams 
jog Lietuviai neturi teisių ir 
nėra legalizuoti dalyvauti, kad 
Lietuvius atstovauja tik Rus
sian War Relief, kad tik per 
šią Rusų įstaigą tegalima Lie
tuvai pag&lbę ir ruUts pasių
sti. 

Tuo tarpu, iš musų BALF 
centro raštinės New Yorke no
rima įtikinėti mus kad tas 
Russian Waj Relief yra "gry
nai Amerikonų" organizaci
ja ir kaip Į šelpimo organizaci
jos "įstaigą, lankosi musų fon-

tume į. jos pilietybę, pasirodys 
tikra Amerikietė, Amerikoje 
gimus! 

Ir musų fondo ir skyrių va
dai visi yra Amerikos piliečiai, 
kiti net Amerikoje gimę. Jie 
į tas vietas sudėti kad tarnau
tų Lietuvai. 

Russian War Relief ofisuose 
sudėti prielankus Sovietams 
asmenys, Jr jie dirba griežtai 
Maskvos interesams. Jie bet
gi, užslėpimui savo tikrojo tik
slo, pasistato priešakyje po žy-
miausį Amerikietį kaip pirmi
ninką. Kiek jis žino ar neži-

. i • • i -, -• !no aP*e RWR veikla, darbas iš do vadai ir palaiko rysius su t Di,„ • • , * , , . 
Russian War Relief | to skyriaus eina tų sekretorių 

| direktyva; Sovietų propaganda 
Kokie tie Amerikonai j varoma kuostipriausia, kaip 
ir ką jie veikia I Clevelando Lietuviai jau susė

jau sakėme, nei British, nei jkė,  ir kitų miestų Lietuviai $u-
China, nei Greek nei jokios ki-! seka ir dar suseks. 
tos tautos Relief fondai nesiki- j Todėl tai mes prašome Ben-
ša į kurios kitos tautos tokio j dro Lietuvių šelpimo Fondo 
pat fondo reikalus, nei neper- vadovybės nesidžiaugti kad ji 

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

sekioja . nei vieno kito fondo, 
TJK Russian War Relief visi 
skyriai tą daro, kovodami prieš 
Lietuvius, Latvius, Estus ir ki
tus, kurių šalis Sovietai užėmę. 

Sulyg musų BALF centro, 
kadangi Russian War Relief 
centras ir skyriai susideda iš 
"grynų Amerikonų" tai, musų 
centrui draugaujant su Rus
sian War Relief, išeina kad ir 
BALF skyriai turėtų draugau
ti ir bendradarbiauti su Rus
sian War Relief skyriais. 

Kodėl ne! Paveizdan, Cleve-

su Russian War Relief vyriau
siu ofisu palaiko gerus santi-
kius, nes tas gali išeiti Lietu
vių tautai didele žala. 

Prašome jų nesiduoti apgau
dinėti ir neraginti BALF sky
rius duotis to&evikų įstaigoms 
apgauti. 

Jie, už pečių žymių Ameri
kiečių užlindę, varo priešingą 

•darbą negu jų tikslas nurodo. 
Mes, varydami savo legališką 
darbą, tebijokime su jais vie
šai kovoti .savo teisių apgyni
mui. Tuomi atidarysime akis 

Amerikiečių akys link Sovie
tų atsidaro. Nežiūrint, vienų 
pastangų įrodyti Rusijos rei
kalingumą prie taikos išlaiky
mo, kitų užsimojimą sulaiky
ti bent ką atvirai sakyti apie 
Bolševikiją, didžioji Amerikos 
spauda ima drėbti teisybę bol
ševikams į akis. 

Pereitą savaitę Sovietų at
stovybė Washingtone pasirūpi
no paminėti 11 metų sukaktį 
nuo to kai Amerika pripažino 
diplomatiškai Sovietų Rusiją. 
Tame paminėjime bolševikai 
dėjo pastangas įrodyti kaip 
Rusija svarbi šio karo metu ir 
kaip bus svarbi po karo, ir kad 
labai reikalingas Amerikos ir 
Sovietų Unijos draugiškumas. 

Dienraštis Pittsburgh Press 
štai ką sako: 

"Tarp klausimų kurie apsun
kina Amerikos-Rusijos drau-
giškupui, tuli išsikila labai žy
miai : . 

"...Amerikoje bijoma kad 
Rusija stengiasi įsteigti Rytų 
Europoje savo pastumdėlių val
džias sulaužant mažųjų tautų 
teises ir Stalino prižadus Uni
ted Nations Deklaracijoje ir 
Hull-Maskvos Pakto, ši baimė 
yra pagrysta, musų manymu, 
Rusijos elgesiais Lenkijoje ir 
kitur. Jeigu Amerikos visuo
menė klaidingai informuojama 
apie Rusijos politiką, juo grei: 

čiau Rusija pašalins Amerikai 
ir mažoms tautoms baimę tuo 
geriąų ta^ bųs draugiškumui. 
Bet jeigu" Rusijos politika yra 
valdyti Rytų Europoje, vardan, 
teisingumo link visų, Amerikos 
Vyriausybė privalo viešai pa
reikšti šios šaUes pasipriešini
mą tam. 

"Kitas, Amerikoje apsireiš
kė neramumas del komunistų 
veiklos išlaisvintose Europos 
valstybėse ir šioje šalyje. Di
plomatiškas pripažinimas 11 
metų atgal buvo paremtas pa
žadais iš abiejų pusių nesikiš
ti į viena kitos vidaus reikalus. 
Bet perdaug yra ženklų kad 
Maskva, nežiūrint oficialių iš
sižadėjimų ir išardymų komu
nistų internacionalo, remia sa
vo ištikimus asmenis ir parti
jas kitose šalyse. Mes abejo
jame kad tas atneš Europai 
taiką. Mes žinome kad tas .ne
sudarys Amerikos draugišku
mą Rusijai'. 

IR RUSIJA JIEŠKO 
PINIGŲ AMERI

KOJE 

Duokit Savo 
Karo Apnuogintiems 

anas 

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 
rvibuš, ir viską siųskit gerai supakavę į Bendro Lietuvių šelpimo Fondo sandėlį: 

UNITEI) LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, inc. 
Warehouse * ' 101 Grand Street, "Brooklyn 11, ^. Y. ** " ^ ̂  

. Visos Europos šalys žiuri į 
Ameriką kaip į kokį aukso 
maišą. Jos kariauja taip ly
giai kaip Amerika, bet Ameri
ka turi turėti, o jos ,neturi ir 
privalo rūpintis jas aptiekti 
pinigais. 

Britanijai' pokariniam atsi
statymui reikalinga bus Šešių 
bilijonų dolarių — ji žiuri j 
Ameriką pinigų. 

Prancūzija paskelbė kad jos 
atsistatymo reikalams turės 
gauti iš Amerikos paskolą .2 
bilijonų dolarių sumoje. 

Dabar jau Rusija rupinšsi 
gauti Amerikoje didelę pasko
lą pokarinei statybai 

Netrukus išgirsim kad ir 
Vokietija ir Japonija rūpinasi 
surasti Amerikoje pinigų savo 

.įąkarįnūim at^t^tym.ui. . «j 

J. 2emantau*kas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
.130 Congress Avąnųę 

t Waterbury, Conn. 

\ t\.~ 

J > ' H l  

j| 

k i f 



f vf *  '  4 - i • <1,/* /...v 

Rcmkit^U.^S., 
! " 1, I 

awiirriji1, ..^r-Įfr I  R - V  A  n  * 

£ 

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

m  

KARO naštai imant po truputį slėgti ir šią begalinių 
išteklių šalį ir \fts naujoms auksinėms žvaigždutėms 

sužinbant namų languose, ne vienas nekantraudamas 
ima klausti kada gi, pagaliau, pasibaigs karas. Mat, 
galvojama kad pasibaigus karui, mylimieji sugryš na
mo, pasibaigs Įvairus suvaržymai ir išviso palengvės gy
venimas. Karo pabaiga paprastai sutapdinama su Vo
kietijos nugalėjimu, nes galvojama kad, nugalėjus Vo
kietiją, Japonijos pribaigimas nesudarys didesnių sun
kumų. Vokietijos gi nugalėjimo laukiama diena iš die
nos, o pagal tam tikrus pranašingus apskaičiavimus ta
tai šiądien jau turėjo buti Įvykęs faktas. Pereitą savai
tę prasidėjus didžioji sąjungininkų ofensyva vakaruo
se, atrodo, netrukus galės suteikti atsakymą į tą visiems 
taip rupimą klausimą. Mes gi, užuot ėmęsi pranašų ro
lės, pabandysime panagrinėti *liaro pasibaigimas" 
duos pastovią taiką. * 

Karas yra tam tikros problemos sprendimas ginklo 
keliu. Atseit, taikos viltys tuo didesnės kuo geriau iš
sprendžiama pati problema, ir tuo mažesnės ar net vi
sai jų nėra, jei ta problema blogai ar visai neišspren
džiama. Versalio sutartis tedavė šiek-tiek daugiau kaip 
dvidešimt metų taikos. Bet principe jos idėja nebuvo 
bloga, nes ji buvo pagrysta tautų apsisprendimo teise. 
O dabartinio karo priežastis buvo ne tiek Versalio su
tarties neteisingumas kiek neparupinimas sankcijų Ver
salio sutartie? taikos idėjai išsaugoti. Tiesa, kai kurie 
teritoriniai Versalio sutarties nuostatai, kaip, sakysim, 
Austrijos negailestingas apkarpymas ir Čekoslovakijos 
nenatūralūs išpūtimas, pasirodė aiškiai klaidingi. Dar 
klaidingesnė pasirodė poversalinė politika, nesugebėjus 
sudrausti smurto priemonių vartojimo, nekalbant jau 
apie tai kad tuo buvo aiškiausia laužomas Versalio su
tarties įkvėptas. Tautų Sąjungos paktas. Kaip žinome, 
tokios politikos pasekmėje Lietuva neteko Vilniaus kra
što. : , įį ; : 

Tačiau visi šitie dalykai anaiptol nepaneigia pagrin
dinės Versalio sutarties idėjos teisingumo, o tik sutei
kia medžiagos;? būtinoms Versalio sutarties pataisoms. 

Vienas dalykas kurs Versalio sutarčiai tikrai užde
da tamsų šešėfj, bet kurio niekas neiškelia, buvo Rusi
jos revoliucijos ir jos padarinių ignoravimas. Kaip be
sistengtum, o vistiek negali surasti Versalio sutarties su
darymui vadovavusioms valstybėms pateisinimo kad jos 
neužgniaužė pačioje pradžioje Rusijos bolševizmo ir lei
do Įvykti istorijoje iki # tol negirdėtoms skerdynėms. 
Kiek tai liečia Angliją ir Prancūziją, tai nedaug apsi
riksime pasakę kad jos išdavė bolševikų budeliams savo 
sąjungininkę — rcarinę Rusiją. Tikrai, bolševizmo kaip 
valstybės santvarkos atsiradimas pirmo pasaulio karo 
pasekmėje buvo vienintelis tikras žmonijos pralaimėji
mas. Jame ir glūdėjo vienintelė principinė Versalio su
tarties klaida: ne dėlto kad ji bolševizmo problemą blo
gai išsprendė, o dėlto kad ji jos visai nesprendė ir jai 
užmerkė akiįįi-

Ši klaida savu ruožtu buvo viena pagrindinių šio 
karo priežasčių. Juk ne kas kitas kaip bolševizmas iš
laukė dvi kitas kraštutines reakcijas — nazizmą ir fa
šizmą. Prieš Mussolinio užviešpatavimą Italijoje ir 

' Hitlerio — Vokietijoje abi šalys, ypač Italija, stovėjo 
Jnt bolševizmo slenksčio. Didieji Vokietijos ir Italijos 
pramonininkai remte rėmė abu busimuosius diktatorius, 
įžvelgdami juose ginklą prieš bolševizmą, ir nebūk bol-
Jevizmo pavojaus, vargu ar Vokietijoje ir Italijoje butų 
atsiradusios diktatūros. Taigi jei bolševizmas iššaukė 
nazizmą ir fašizmą, o šios pastaros santvarkos pradė
jo antrąjį pasaulinį karą, jau vien dėlto bolševimas yra 

Jrirminė* šio karo priežastis., Tačiau tikrovėje bolševiz
mo ryšy5? su šiuo karu yra dar glaudesnis. Juk prieš pat 
karą Sovietų Sąjunga virto aktyvia Vokietijos sąjungi
ninke, ir tik po tos sąjungos Vokietija išdryso pradėti 
karą. Viską draugėn suglaudus, išeina kad bolševizmas 

"pirmų pirmiausia iššaukė na2imą, ;0 ,paskui jį padrąsino 
)|radėti karą. 

Pabar giyžkime į šiuos laikuB. Netenka specialiai 
irodinėti kad Sovietų Sąjunga šiądien ne tik karo vedi-
pe; bet ir taikos ruošime vaidina vyraujamą vaidmenį. 

* pandai kad netolimoje ateityje Maskvoje įvyks Ameri
kos, Anglijos, Sovietų Sąjungos ir Prancūzijos konfe
rencija gana vaizdžiai parodo bolševikų svorį. Iš to vis-
įco matyti kad apie bolševikų eliminavimą ar, tuo labiau, 
Apie jų panaikinimą bent tuo tarpu ir kalbos negali buti. 
Versalio sutarties pasekmėje bolševikai buvo eliminuoti, 
t. y. izoliuoti, bet ir tai jie savyje nešiojo didelę taikos 

.griaunamąją galią. Tai ką bekalbėti dabar, kada jiems 
lie tik pasyviai pripažystama eilė užgrobtų tautų, bet 
Jie dar padaromi vj^nu kertinių busimosios taikos ak-
menų. , 
; Iš tos trumpos analyzes aiškėja kad šis karas anaip
tol nešisprendžia problemos kurią buvo norėta juo iš
spręsti. Tiesa, nusistatyta sunaikinti nazizmą, bet pir
minė šio karo priežastis — bolševizmas — ir toliau lie
ka gyva. Juk jei ant kas dramblio užrašytų liūto vardą, 
flramblys nenustotų buvęs drambliu. Lygiai taip ir bol
ševizmas vien dėlto kad Sovietų Sąjunga pakrikštyta 
''taiką mylinčia valstybe" nenustos ir toliau buvęs karo 
priežastimi. Iš viso to betgi aiškiai matyti kad Vokieti
jos ir Japonijos nugalėjimas jokiu budu dar neduos pa
stovios taikos, nes pirminė karo priežastis^ lieka nepa
naikinama. Kas del "taiką mylinčios valstybės" tai gau-
jiasi įdomi kombinacija. Juk Sovietų Sąjunga šio karo 
)ėgyje tris kartus pasirodė besanti agresorius: užpuo-
jė Suomiją, Lenkiją ir Pabaltijo valstybes. Taigi pirmą 
Įttirtg istorijoje agresija virsta tąikos meilės požymiu. 

: Šitokios kyla - mintys , sąryšyje su klausimų "kada 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Kodėl Jie Jau už 
Prancūziją 

Spencer D. Irwin savo strai
psnyje apie Prancūzijos atsi
gavimą šio karo bėgyje, ko
mentuodamas apie Georges Bi-
dault, požemio kovotojų vadą, 
ir Gen. De Gaulle, kuris buvo 
viskuo: ir komunistu, ir fašis
tu, ir kitokiu, kaip reikalavo 
jo planai siekiant Prancūzijos 
atkūrimo, šiaip sako: 

"Churchill dabar yra pil
niausia už Prancūziją. Taipgi 
ir Roosevelt. Kodėl? Dėlto 
kad šiedu vakarinių valstybių 
United Nations vadai išsigan
do Stalino užsimojimų ir del 
to kad jie nesugebėjo jam pa
sakyti nieko, šiądien jie nu
mato galimybę sutramdyti ką 
jie planavo — padalintą Euro
pą — atkurimu Prancūzijos. 

"'Laimei, Stalinas išrodo esąs 
nuolaidžiame upe. Jis užkvie
tė de Gaulle j Kremlių. Gene
rolas ten vyks. Jis kalbėsis su 
Stalinu taip kaip jis kalbėjo su 
Rooseveltu ir Churchillu kuo
met jie spardė jam į dantis. 
De Gaulle argumentuos ir su 
pačiu velniu. Jis turi savas 
idėjas. Jis nori subalansuotos 
Europos. Jis taip pasakys ir 
Stalinui. Jeigu Stalinas argu
mentuos apie 'žmones' — kas 
yra paprasta komunistų prie
monė — jis parodys tą žmogų 
kuris stovi už jo, tikrą žmonių 
atstovą pilnoje prasmėje — tą 
mažiuką vyrą su akiniais, tą 
seną mokytoją, neišgarsintą 
žurnalistą, Prancūzijos užsie
nių ministrą, Georges Bidault, 
kuris savo plonu balsu 
Stalino, 'Na tai ką' ?" 

Iš šios trumpos dalies p. Ir
win straipsnio matome kaip 
visiškai parblokšta Prancūzi
ja. nazių mindžiota, Roosevel-
to :ir Churchillo nepaisyta, po

ros žmonių pastangomis atga
vo savo vietą didžiųjų valsty
bių tarpe ir dabar jau Gen. de 
Gaulle glamonėjamas ir Roo-
sevelto ir Churchillo, ir pei
liai kviečiamas Stalino 

Jeigu Roosevelt ij- Chttrchill 
butų išsyk taip kalbėję* su vie
nu Stalinu kaip dabar su jais 
vjsais trimis kalba vienas Gen. 
de Gaulle, Stalinas butų žino
jęs savo vietą ir butų pildęs 
Atlanto čarterio sutarimus bg 
jokių išsisukinėjimų. 

Iki šiol gi jis šokdino Roose-
veltą ir Churchillą. Dabar gal 
de Gaulle pamokys Juoį Jkaip 
šu Stalinu kalbėtis. , į 

/ / # 

Reikalauja Griežtumo 
su Stalinu 

William Henry Chamberlin, 
rašytojas, laikraštininkas ir 
per 12 metų gyvenęs komunis
tinėje Rusijoje, pakvietas kal
bėti Clevelando biznio ir in
dustrijų vadų sueigoje, pasakė 
kad Amerika turi kalbėtis su 
Stalinu griežčiau, diplomatija 
turi buti stipresnė negu da
bar yra. Vokietiją nugalėjus, 
ar Rusija norės stoti į karą 
prieš Japoniją niekas nežino, 
bet Tolimų Rytų klausimus 
sprendžiant Sovietai bus fer ten 
su savo didele gerkle. 

Sovietų tikslai Europoje jau 
aiškus, sakė kalbėtojas. Rusi
ja pasiryžus prsijungti visas 
pakraščių šalis. 

Gali buti pakantumas tarp 
Rusijos ii- Amerikos, bet ne
gali tarp šių dviejų šalių buti 
pilno susipratimo, delei skir
tumų tarp vienos ir kitos šių 
šalių. Civilinė ir politinė lais
vė Rusijoje visiškai neegzis
tuoja. 

Rusija apie Ameriką daug 
geriau yra informuota negu 
Amerika informuota apie Ru
siją. Kuomet Rusijos kores
pondentai šioje šalyje gali ma
tyti ir girdėti viską ką jie no
ri, Amerikos korespondentams 
tokių privilegijų neduodama. 

ti • t • 
• APIE 8000 tonų zinko su

taupoma per metą būtiniems 
karo reikalams, pradėjus dary
ti vaisių sudėjimo stiklų už
dangalus iš plieno vietoje zin
ko. 

-rr 

pasibaigs karas". Karo pasibaigimas, kiek jis liečia 
Vokietijos ir Japonijos nugalėjimą, negali but labai to
limas. Bet, kaip mes parodėme, jis nėra esminė proble
ma. O esminė problema — taikos problema — ne tik 
liek?, neišspręsta, bet dar labiau miglota, dar labiau ap
siniaukus negu ji buvo poversaliniais laikais. Versalio 
sutartis, nežiūrint visų savo trukumų, davė virš dvide
šimties metų taikos, daug vilčių ateičiai ir gyvybės nau
joms valstybėms. Gi busimoji taikos sutartis kažin ar 
duos nors keleris metus taikos ir tikrai labaį mažai kam 
tesuteiks džiaugsmo, o Versalio sutarties atgaivintoms 
valstybėms greičiausia atneš negailestingą spren
dimą. 

SKRISKIT, DAINOS! 
(M. Dagilėlis) 

Skriskit, mylimos dainelės! 
Va, jau švinta pagirys! 
Kur surukusios grytelės, 
Kur dejuoja vargdienys! 

Jus, dainelės, ten nuskridę* 
Sodžių, vienkiemių keliais, 
Apsiverkusius išvydę, 
Padejuokite su jais! 

Vargšus mokinkit mylėti 
* Gaivius spindulius šviesos, 

Mokinkit karštai krutėti 
Labui mūsų Lietuvos! 

Jus paskolinkit galybę 
Iš senovinių laikų, • 
Ir sužadinkit tvirty|į 
Tarpu tėviškės vaikų. 

Pasakykit kaip čia ginti 
Reikia gimtinė šalis, 
Kaip aukoti jięgą, mint} 
Ir mylėti ji užvis. 'V ; v !• 

Jiems priminkit jog kas- dafo* 
Tr kas šventa yra mums, 
Reikia ginti prieš svetnorą — 
Tai mųs, tėviškės didums! 

.Vamzdy mano lyg užburtas, ; 
JCo taip beskambi liūdnai? ~ 
Skriskit Rainos. — mano turtli, 
Mano ašaros, sapnai!.... 

Atsiminimai S Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų :3I 

Okupacijoje po 1920 Metų j S:^' 
Hąšo KARYS J. V. VALICKĄS. # 

• 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

KRYŽIAI TAUTIŠKOMIS SPALVOMIS SU 
LIETUVIŠKAIS UŽRAŠAIS 

Spalių 9 d. tapo nagrinėta Lietuviško Ba
ro redaktoriaus M. Kraužlio byla, Kraužlys ta
po išteisintas. 

Spalių 9 d. tapo nagrinėtos Vilniaus Ryto
jaus-redaktoriaus Juliaus Naviko dvi bylos, jis 
rastas; kaltas abiejose ir tapo nubaustas po mė
nesį arešto ir po 150 zlotų piniginės pabaudos 
už kiekvieną bylą. O tų bylų labai daug būda
vo, laikraščiai išeidavo su baltomis špaltomis, 
sucenzuruoti, kad net švaresni, demokratiškes-
ni Lenkai patys gėdinosi tokių Lenkų valdžios 
elgesių. , 

1935 metais Latvijos valdžia uždare Rygo
je del tam tikrų priežasčių Lenkų gimnaziją — 
kiek trukšmo Lenkai del to sukėlė! Be riksmo 
jų spaudoje, buvo rengiamos demonstracijos ir 
visokių nervų įtempimo Lenkai turėjo. Bet jie 
visai nesisielojo kad jie patys tautinių mažumų 
mokyklas ir kitas švietimo įstaigas vieną po ki
tai uždarinėjo. Tarp Lenkų ir Latvių tas įvy
kis jokio rimtesnio konflikto neiššaukė, papurk-
štė Lenkai, išliejo tam tikrą kiekį tulžies prieš 
Latvius, ir tuo viskas baigėsi. 

Lenkai tiek Įdūko prieš Lietuvius kad jie 
tikrai ryžosi Vilniaus kraštą iš šaknų perversti 
ir padaryti grynai Lenkišku; jie rovė Lietuviš
kus diegus kur tik galėjo: paminklus sunaikino, 
išnaikino Lietuviškus užrašus. Patys valdinin
kai r.edrysdami viešai kapinėse Lietuviškus pa
minklus naikinti, samdė šiam darbui visokius 
chuliganus, žydbernius, mušeikas ir kitokias 
visuomenės atmatas; šie už kelis grašius nakti
mis kapinėse naikindavo arba niokodavo pamin
klus su Lietuviškais užrašais. Bet Lietuviai ne
miegojo: kiek kas galėjo, kur galėjo statė pa
kelėse darželiuose, viešose aikštėse, kapinėse 
kryžius, kuriuos nudažydavo Lietuviškomis tau
tiškomis spalvomis ir su Lietuviškais užrašais. 
Tokiu budu šie paminklai liudytų per daug me
tų kad čia Lietuviai gyvena, Lenkai neapgautų 
turisto: kiekvienas svetimas keliautojas žinotų 
kad jei kryžiai su Lietuviškais parašais tai čia 
ne kas kitas o Lietuviai gyvena. 

Religinį kryžių statyti leidimo jokio nebu
vo reikalinga. Juos masiniai pradėjo statyti 
kur tik papuolė. Lenkai neprotestavo ir kliū
čių nedarė kad kryžiai statomi, bet jie pradėjo 
patGmyti kad kryžiai daugumoje nudažyti Lie
tuviškomis spalvomis ir su Lietuvišku užrašu. 
To delei kiek vėliau pradėjo kilti tarp Lenkų 
valdžios atstovų ir Lietuvių nesusipratimai — 
Lenkai pradėjo persekioti ir tokių kryžių sta
tytojus, ir dalykas atsidūrė net teisme. Kai 
kada Lietuviai laimėdavo, bet daug kartų pra
laimėdavo ir turėdavo skaudžiai nukentėti. Bet 
visgi Lenkai gėdinosi teismo keliu už kryžius 
bausti, tat dažniausia samdydavo niekšus kad 
tokius Lietuviškus kryžius išniekintų, sugadin
tų. štai paduosiu Ite^ pavysdžius kur kokių 
atsitikimų buvo: 

Švenčionių apsk., Adutiškio vals., Gudelių 
kaime, 1935 metais, Vasario 3, kaimo iniciaty
va buvo pastatytas kryžius su koplytėle .ir su 
Lietuvišku užrašu, "Jėzau, Jėzau, Neapleisk Mū
sų". Pašventino Kun. Krištaponis. Vėliau ši 
nekalta koplytėlė buvo Lenkų policijos pasam
dytų piktadarių išniekinta. Gudeliškiai kreipė
si policijon, bet policija pareiškė, sujieškokit 
kaltininkus tai mes pažiūrėsim ką galėsim pa
daryti .... 

Baltinėnų vals., Sabališkės kaime, buvo pa-
atatvtas kryžius su tautiškomis Lietuviškomis 
spalvomis; pašventino Kun. Prunskis iš Palūšės 
parapijos. Lenkų policija visaip kenkė ir kliu
dė šiam kryžiui stovėti: ir gražiuoju prašė kry
žių perdažyti, ir grasino; ir kada kaimiečių ne
paveikė tai po vienos nalkties kryžius rastas iš
niekintas ir apžalotas. 

Lydos apsk., Benekainių, vai., Ščeglikų k., 
1933 metų Liepos 23 d., kaimiečiai pastatė kry
žių nudažytą Lietuviškomis spalvomis ir su Lie
tuvišku parašu, "Marija, Marija, Prie Tavęs 
Mes šaukiamės!" Beveik visž& kaimas gavo 
pakvietimą stoti teisman. Byla tęsėsi apie du 
metu, bet galop kaimiečiai laimėjo bylą. Tačiau 
kryžius vis vien buvo niekadėjų sugadintas. Ke
lis kartus kaimiečiai atstatė kryžių, bet po nak
ties ir vėl rasdavo kryžių išverstą. Kaimiečiai 
turėjo kryžių nuo tos kryžkelės iš gražios vie
tos perkelti į vieno ūkininko darželį prieš langą 
ir tik taip galima puvo saugoti nuo piktadarių. 
Bet vieną kartą to ukiniriko sargas šuo buvo 
nunuodytas ir paskui kryžius vėl niekinamas. 
Policijai buvo daug kartų paduodama skundai 
del to, bet nieko negelbėjo, visada siundai J&uf 
nors dingdavo. 

pet didžiausią kryžių niekinimo laipsnį ir 
kovą .už kryžių pasiekė Lydos apsikrityje, Ne
vašių kaimas. 

Atžvmėjimui Vytauto iMdžioįb mėty; 
mirties sukakties, Nevašių kaimo'žmonės pasta
te gale kaimo kryžių, nudažydami Lietuviškon\is 
spalvomis ir su Lietuvišku parašu. Kryžius ta

po po nakties išverstas. Ant rytojaus kaimiei 
čiai ir vėl pastatė kryžių. Sekančią naktį ir 
vėl Lenkų samdyti niekšai jį išvertė, bet jis vėl 
buvo pastatytas. Už kelių dienų vėl po nakčiai 
kryžius buvo rastas išverstas ir tautiškų spalvų; 
dažai nuskusti. Kryžius tapo išnaujo nudažy
tas geltona-raudona-žalia spalvom ir vėl pasta
tytas. Nuo to laiko kaimiečiai ėjo sargybą nak
timis prie kryžiaus. Kadangi viskas lyg apri
mo tai sargyba buvo nutraukta. Kryžius tapo 
ir vel išverstas. Nevasiečiai gerai žinojo kenti 
tai darbas, piktadariai buvo iš to paties kaimo,, 
bet jų pagauti nepasisekė. Nevašių kaimas la
bai didelis, apie vieno kilometro ilgumo; puse 
kaimo kalbėjo Lietuviškai, kita pusė vartojo 
Lenkiškai-Gudišką žargoną ir save skaitė Le
kais. ' Į\ 

Kada šį kartą Nevasiečiai atstatė kryžių, 
sargus sustatė labai strateginėse vietose, kito 
kaimo, ne savo, jaunimą: buvo net iš Eišiškių 
valsčiaus, Rociškių ir Radžiūnų kaimų. Po pu
siaunakčio, atėjo šeši piktadariai griauti kry-' 
žiaus. Darbui įpusėjus, jie buvo užklupti ir la
bai sumušti. Vienas iš piktadarių buvo vieto
je nukautas mirtinai, du vėliau mirė ligoninėje, 
kiti trys tapt) smarkiai apkulti. Skandalas kilo 
didžiausias. Lietuvių spauda norėjo tą dalyką 
iškelti ir parodyt Lenkų valdžiai jų niekšystes, 
bet Lietuviški laikraščiai tapo sukonfiskuoti; 
Lenkiški laikraščiai taipgi nekurie tapo konfis
kuoti už aprašymą Nevašių įvykio. Tuojau pra
sidėjo areštai. Nei vienas iš piktadarių nebuvo 
areštuotas, bet Lietuviai buvo: ir broliai žemai
čiai ir broliai Andriukoniai iš viršminėtų kaimų 
gavo ilgų metų kalėjimo bausmę, bet amnesti
ja juos palietė ir jie tik po tris metus išsėdėję 
kalėjime paleisti. Bet niekad Lenkai nebaudė 
piktadarius už niekinimą kryžių. Vėliau šis da
lykus berods pasiekė net Vatikaną, ir tik vėliau 
tapo imta žygiai kryžių niekinimą sulaikyti.* 
Pamenu kad į Nevašių įvykių vietą buvo atvy
kęs asmeniškai vyskupas, keli kunigai, aukšti 
Lenkų valdžios pareigūnai, ir tt. Buvo daug liu
dininkų apklausinėta, bet teismas kuomet nutei
sė Lietuvius, bausmes išnešė jiems nesant teis
me, neleido net jų advokatams teisme į uos gin-

(Bus daugita) n 
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ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo put prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki rnu^n dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

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

Reikalaukit "Dirvoie" 

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

. Didelis, gausiai paveiksluota* Sapmnykas. 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
?apną. Kiekvienas privalo ij 4ip£ti sava 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

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

Vaikams taip 5 ir 10 metu amžiaus. 
MDirvos ' Knygynas gavo naujausių, aiškiu 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių, — SPINDlJLrcLlS Dalis I — ii 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norėt 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. % 

VReifcaUiiMt Dirvoje ty*-
6820 Superior, A Ve. v 'Cleveland 3, Ohio 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr>) -

Verkėm Vilniun pavėlavę 
Pasiekus mums Seinus, atbėga kokia 

tai moterėlė ir praneša kad Lenkai esą 
miestelyje, o mūsiškiai dar iš vakaro pa
sitraukę. Išsiklausinėjom, išsižvalgėm ir 
drožiam skersai miestelio miškan. Ar Len
kai mus pastebėjo ar ne — palieku jiems 
patiems žinoti. Peržygiavę mišką, radom 
savuosius jau išsikasusius naujus apkasus 
ir belaukiančius priešo. Kuopos vadas, 
pamatęs mus, nustebo iš kur mes atsira
dom, nes manė jog priešas visus mus iš
mušė arba nelaisvėn paėmė, nes apie 12 
kilometrų buvom pasilikę priešo pusėje. 

Keletą kartų mums su Lenkais susi
kovus, Spalių mėnesio pradžioje mus pa
keitė kitos dalys, o mes pėsti išžygiavom 
Vilniaus link. Čia vėl pavargom, nes, vi
są laiką buvę apkasuose be poilsio, turė-

MANO SMŪGIS LENKAMS TIES 
GIEDRAIČIAIS 

Karininkas ir iš stuomens Ir iš 
liemens 

Gimiau 1903 metų Sausio 28 d., Gar
liavos miestelyje, netoli Kauno. 

Kariuomenėn stojau savo noru, tė
vams pritariant. Iš kaimynų buvo tokių 
kurie nepritarė Lietuvos kariuomenės ku 
rimuisi ir gąsdino mus bolševikais. Sto 
jau i 2-rą pėstininkų pulką 1919 metų Sau 
sio 14 dieną, čia jau radau savo pažysta
mų Veiveriečių, su kuriais visaip stengė
mės apsisaugoti nuo švilpiančio kareivi
nėse vėjo. 

Kitą dieną apie 12 valandą atėjo pas 
mus karininkas — tvirtas vyras ir iš stuo
mens ir iš liemens. Jis buvo linksmas, ju
drus ir traukte traukė mus prie savęs. Tai 
buvo karininkas Kaunas. Jį pamatę, sa-

jom eiti toki ilgą kelią. Žygyje labiausia y9 ėmėm kalbėti kad ^eigu jyra^to-
mus vargino tai kad kiekvienas kareivis 
prie šautuvo ir kuprinės turėjo dar nešti 
po 2—?» rankines granatas, rankini kastu
vėlį ir po 120 kovos šovinių. 

" Priėjus Valkininko geležinkelio stotį, 
musų pulko vadas pranešė kad Lenkai už
ėmė Vilnių. Visi ne tik nuliudo, bet jaut
resniems tiesiog pasipylė ašaros. Kiek
vienas dusavom ir gailėjomės kodėl nepa-
skubėjom, kodėl nesuspėjom užbėgti prie
šui už akių ir apginti savo sostinės. 

Pailsėję valandėlę, sustiprėję, pasisė
mę naujos drąsos, vėl išžygiavom ir, po 
keleto žygio dienų, vėl apsikasėm Jataliu-
nų apielinkėse netoli Rikantų. Čia susku
bom užbėgti priešui už akių ir jį sulaikėm. 
J pagalbą mums atvyko musų artilerija. 
Ji ištikrųjų Lenkams pridarė nuostolių. 
Ką Lietuviškas sviedinys padarė Lenkų 

buriui 
Kartą, sustojus kiek kautynėms, iš 

priešo pusės atėję žmonės papsakojo nau
jienų, būtent: Rikantuose vienon trobelėn 
suėjo apie 10 Lenkų i^apsėdę stalą, pra
dėjo valgyti. Kaip tik čuo laiku Lietuviš
kas sviedinys pataikė į stalą ir nei vieno 
Lenko neliko gyvo: visus sudraskė. 

Mums ir toliau teko gerokai pasipes-
ti su Lenkais. Vėliau pakeitėm savo pozi
cijas. Aš su buriu apsikasiau Bolelesės 
kaimo laukų gale, miške. Dabar jau bu
vom gavę naujokų. Kuopos vadas man 
pasiūlė: arba sudaryti burį iš vienų nau
jokų, arba iš senų kareivių-savanonų. Ži
noma, sutikau pasilikti su savanoriais, nes 
šie jau buvo gerai įgudę kautynėse. 

Apkasus turėjom išsikasę gerus, tvir
tus. Ir buvo gerai kad buvom miške. Kad 
priešą ir sunkiau pastebėti, bet šiek-tiek 
šilčiau. Šalčiai jau buvo prasidėję, o mes 
buvom apsirengę visai silpnai. Beveik vi
si buvom tik su mundurais, nes milinių 
dar neturėjom. Teisybė, prasidėjus di
desniems šalčiams gavom dar po mundu
rą, bet munduras tai vis ne milinė. Kad 
pakalenom dantim tai pakalenom! 

Vieną kartą naktį, apie 1—2 valandą, 
atbėga vienas mano žvalgas ir praneša: 

— Lenkai ateina! Jau visai netoli. 
Jie šliaužia prie musų apkasų! 

Išleidau rakietą (nes naktis buvo la
bai tamsi) ir pamačiau kad ištikro Lenkų 
grandinė jau netoli musų apkasų. Palei
dom dirbti savo kulkosvaidžius, šautuvus 
ir net rankines granatas, o be to, dar mu
sų patrankos ėmė šaudyti priešo rezervus. 
Netrukus viskas nutilo, nurimo. Kitą die
ną ėjom žiūrėti tų griovių kuriais Lenkai 
šliaužė. Radom pamesta kastuvėlių, šo
vinių, kelis šautuvus ir kuprinių. Matyt 
priešui buvo karšta. Per šias nors trum
pas kautynes Lenkai turėjo keliasdešimts 
sužeistą ir keletą nukautų. Iš mūsiškių 
buvo sužeistas tik vienas. Tuo tarpu, mū
siškiams po Širvintomis ir Giedraičiais su
triuškinus Želigovskį, atsitraukėm ir mes 
iš fronto. Pusk. A. Stančikas. 

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

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland S, OMa 

kių Lietuvių karo vadų daugiau tai mes 
priešą tikrai nugalėsim. 

— Aš rinksiu vyrus į puskarininkų 
mokyklą, — tarė karininkas Kaunas, pa
sisveikinęs su mumis. — Kas nori į tą mo
kyklą pakliūti? 

Į puskarininkų mokyklos sąrašą pate
kau ir aš. Išviso išrinko 32 vyrus ir nu
vedė mus į naują bustą, kuris, nors buvo 
nešildomas, bet vis dėlto turėjo langus. 
Mes patys susiradom malkų, ir po valan
dos musų krosnis jau kūrenosi. Sausio 
14 dieną karininkas Kaunas pervedė mus 
į naujas kareivines, kuriose dabar Karo 
Mokykla. Gyvenom mes čia tikrai poniš
kai — po tris, penkis vyrus kambaryje. 

Musų skaičius nuolatos didėdamas, 
pasiekė 150 vyrų. Gavom čiužinių, ant
klodžių, o ant rankovių prisisiuvom tau
tiškus kareiviškus trikampius ženklus. 

Mokykloje jautėmės gana gerai. Pa
galiau musų mokykla buvo pavadinta mo
komoji komanda. Mokyklos vedėjai susi
darė iš senų Lietuvių Rusų puskarininkų. 
Karininkų išviso buvo* 3—4 žmonės: * Mik 
sų mokslas truko nuo Sausio 15 iki Gegu
žės pradžios. Tai ir baigėsi pirmoji Lie
tuvos kariuomenės mokomosios koman
dos laida. Iš musų laidos, jai įpusėjus, 
daugelis perėjo karo mokyklon. 

Skubame i frontą 
Visų noras buvo kaip greičiau patek

ti į frontą. Gegužės pradžioje mus iš
skirstė į kuopas. Čia gavom papildomą 
aprangą. 

Stovėdami Aukštojoje 1 Panemunėje, 
ne kartą susidurdavom šu Vokiečiais. Mes 
jiems niekur nenusileisdavom* Iš to ir kil
davo ki virčių. 

Gegužės 10 dieną gavom įsakymą pa 
siruošti išvykti į frontą. Su didžiausiu 
dvasios pakilimu ruošėmės į nežinomus 
mums žygius. Dideliu atsidėjimu rūpino
mės kad mums pavesti jaunų vyrų būriai 
butų tinkamai paruošti karui. Stengėmės 
pažinti savo valdinius, su kuriais juk teks 
kartu grumtis su priešu. Musų nuotaika 
visuomet buvo linksma. 

Atėjo karininkas Butkevičius, 7-tos 
kuopos vadas, ir įsakė rikiuotis. Išsiri
kiavę žygiavom Panemunės gatvėmis ir 
gal paskutinį kartą šičia traukėm sutar
tinę. 

Stotyje jau paduotas traukinys. Suai
dėjo trimitas, sustaugė garvežys — ir su
diev Kaunui, sudiev Panemunės šlaitams. 

Išstovėję Kėdainių kareivinėse visą 
savaitę, pėsti išvykom Ramygalos linkui. 
Gegužės 18 dieną, apie 1 valandą nakties, 
tylomis kėlėmės. Buvo uždrausta trukš-
mauti, žibinti šviesą. Širdis nujautė kad 
teks grumtis su priešu. 

Susivaržėm del eilės priešą pulti 
Dar tamsoje pasiekėm kaimą, maž

daug kilometras nuo Ramygalos. Perėję 
kaimą, pradėjom eiti žąsele. Pasigirsta 
tyli komanda: "Stok!" Kuopos vadas, ka
rininkas Butkevičius, sušaukė visus buri-
ninkus ir pranešė jog žvalgai susekė prie
šą esant už kilometro, Užkalnių kaime. 

Tame kaime priešas yra įsistipri
nęs, — tyliai aiškino mums karininkas 
Butkevičius. — Kuris būrys norėtų eiti 
užimti Užkalnius? 

Visiems burininkams pareiškus norą 
irmiesiems eiti į Užkalnius, teko traukti 
urtus. Mano būrys buvo trečias. .Ga

vom uždavinį ir kaimietį vadovą. 
Susišaukęs burį, pranešiau kad tuoj 

teks susikauti su priešu. Visų 60 vyrų 
upas neapsakomai pakilo. Sujudom. Ei
nam per krumus ir, pagaliau, pasiekėm 

20 METU DZIMDZI-DRIMDZI ATVY 
4-

KIMO AMERIKON 

šymet suėjo 20 metų kaip 
j Ameriką atvyko kompozito
rius Antanas Vanagaitis ir su 
juo grupe gerų artistų: J. Di-
kinis, Brone Dikinienė, V. Di-

.neika ir J. Olšauskas. Tai bu
vo pirmutinis Lietuviškas vo
devilis Dzimdzi-Drimdzi. Ame
rikos Lietuviai ir dabar juos 

savo juokais ir dainomis. 
Per šį 20 metų laikotarpį 

komp. Vanagaitis sukurė daug 
populiariškų dainų ir eilę žy
mių klasiškų kompozicijų. Jis 
turi daug ,ir neišspausdintų sa
vo kurinių, kurie buvo girdėti 
Chicagoje, bet kitur nepasiekė. 

Amerikos Lietuviai lauks jų 
Surengiant didelio maršruto— 
karui pasibaigus. 

gerai atsimena ir juos garbi
na. 

Dabar Amerikoje t£ra likę 
Komp. A. Vanagaitis ir artis-
tas-kanklininkas Juozas Olšau
skas, kurių atvaizdas telpa čia. 

Karui pasibaigus, Vanagai
tis ir Olšauskas žada dar ap
lankyti Lietuvių kolonijas su 

Stirna Pati Atbėgo 
į Medžiotojo Namus 
International Falls, Minn., 

vienam medžiotojui išėjus į 
mišką stirnų šaudyti, j jo gy
venamą namą per langą įšoko 
stirna, išgąsdindama žmoną ir 
vaikus. Atvykęs kaimynas ją 
nušovė. Vėliau sugryžo vyras 
sunkiai nešinas medžioklėj o 
nušautą kitą stirną. 

I 
•PLIENO' ir geležies dirb

tuvių randasi 28-se šios šalies 
valstijose. 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVĖIKSLAI , 
Bus rodami paveikslai nuo pirmo 

žmogaus sutvėrimo iki musų laiki}, .* 
kas sekmadienio vakarą, lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo <3:30 V*# o 
Peck Hall, 1446 E. S2nd Street ir v 

Wade Park Ave., Clevelande. In-
ejimas iš 82 st., 3 aukštas. Užprašo
mi geros valios Lietuviai lankytis i 
paskaitas, atsiuskit ir savo drau
gus; įžanga liuosa, rinkliavų nėra. 
Rengia ir kviečia Šv. R. T. (47) • 

mišką, čia musų vadovas nerangiai eina, 
sakydamas jog jau netoli esą bolševikai. 
Atleidom jį ir einam nurodyta kryptimi. 

Pasiekėm pamiškę. Žvalgai pranešė 
kad už dviejų šimtų metrų bolševikų ap
kasai. 

Dar mums neišsiskleidus į grandinę, 
priešas ėmė mus apšaudyti labai stipria 
ugnimi i£ daugelio šautuvų ir keletos kul
kosvaidžių. Nebuvo įmanoma nei paju
dėti. Mes ugnies neatidengėm, nes bu
vom nepatogiai išsisklaidę. 

Priešų ugniai šiek-tiek aprimus, mes 
persigrupavom ir savo ruožtu atidengėm 
į bolševikus stiprią ugnį. Priešą paėmėm 
iš abiejų sparnų. 

Kautynės truko apie dvi valandas. 
Galų gale priešas sujudo apkasuose ir ėmė 
bėgti. Mes, beveik tušti, nes kiekvienas 
karys turėjo Vos 5—10 šovinių, ėmėm sek
ti bolševikų pėdomis. Ir eidami į kauty
nes nedaug šovinių teturėjom — vos tik 
po 70. Besikaudami netekom dviejų su
žeistų — Titliaus ir Jackevičiaus. Užėmę 
Užkalnių kaimą, radom daug priešo palik
to grobio. Bolševikus mes persekiojom 
iki Panevėžio priemiesčio. Už šias kauty
nes aš ir dar du sužeistieji vėliau buvom 
apdovanoti Vyties kryžiais. 

(Bus daugiau) 

VALGIOJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

SPINDULĖLIS 
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų. 

Šioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu. 

Kaina su prisiuntimu — 50c 
Reikalaukit Dirvoje 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Qhte 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Clevela** 
Telefonas ENdicott 8618 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BOY A HOME 
O'GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

58 YEARS OF BANKING USEFULNESS 
* 1894-1944 * 

Štai Jums didele, $1.50 vertes knyga SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 

duodama už $ 

iki metij galui 
THE STOMEMAN COMPANY 

7110 Superior Ave. HEn. 1759 
Geleždaikeiai — Plumbing* Reikmenys — Peiliai 

Stiklo Daiktai — Elektriški Padargai. 
Visoki reikmenys ir įrankiai namams. 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metu Lietuviams 

Puiki, didele K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

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

Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais 1.50) 

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

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Avenue Cleveland, Ohio 

•IHIIIIINIHIIIIHIiaiHiailOHHIIMHIHIINIMMl • INIIMIIMINNUH* 

Pirkit Savo Kalėdų Reikmenis iš 

Miller Art <S* Gift Co. 
7915-7919 St. Clair Avenue 

ENdicott 6513 

čia rasite tinkamų dovanų kiekvienam, tarp sekančių 
dalykų: 

•RELIGIŠKI DAIKTAI 
Puikus ražančiai, maldaknygės, stovylėiės, medalikai, 
kryžiai, retežėliai, altorėliai namams, Katalikiškos Bi
blijos ir paveikslai. 

•BRANGMENYS 
Visokios rūšies spilkos, auskarai, perlai kaklui, antran
kiai, broškos, komodei setai, muzikališkos pudros dėžu
tės, kompaktai, odinės piniginės, muzikališkos cigare-
tams dėžutės, militariški šepečiai vyrams. 

•NAMAMS 
"Puikus gėlių ir acenerijų paveikslai, velvetiniai pieši

niai, vazos, trijų šmotų console-setai, fotografijoms r§-
mai, veidrodžiai ir daug kitokių dalykų. 
Atdara vakarais iki 9 vai., šeštadieniais iki 10 vai. 

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

Norėdami pigia! pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip* 
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpildy^ 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aamenifckmL 

DELLA C. .TAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai; 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 
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( Nikodemas A. Wilkelis | 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 

IR BALZAMUOTOJAS | 
šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 

j s Naujoj/moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj S 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 I 

fniiiiiimiiiiuiiiiimiimniinniiiiiiHHiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiniimiiiiiiniiiiiininimi 

į VISOKIA APDRAUDA 
t Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- į 
% kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma $ 
Ž šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
J , ir Apdraudos Agentūra. 

f P . - P .  M U L I O L I S  
? Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
f 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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LIETUVIŠKŲ PA
RAPIJŲ SU KAK-

i TUVIS 
šiądien jau ftSra gyvų dau

gelio tų Lietuvių kurie 1880 ir 
visu1 20 metų po ' to suvažiavę 
| Ameriką, jauni, energingi, 
laisvės paragavę, pradėjo dir
bti savarankiai tai ką jie ge
riausia suprato ir mate reika
lingiausiu toms dienoms. Ta
da jie steigė savo šiokias-to-
kias draugijėles, daužniausia 
su Lenkais; stengė ir dides
nius dalykus — parapijas. Jų 
dalis buvo maišytos su Len
kais. 

Bet kylant Lietuvių tautiš
kam susipratimui įvyko para
pijų ir draugijų atsiskyrimas 
nuo Lenkų, ir prasidėjo savi-
stovis Lietuvių gyvenimas. 

WELLES UŽTARIA 
MAŽAS TAUTAS 

"^Clėvelande "TcalSIJo Sumner 
Welles, buvęs Valstybes Sekre
toriaus padėjėjas, kuris 1940 
metais nepripažino ir pasmer
kė Sovietų okupaciją Lietuvos 
ir kitų užgrobtų tautų. 

Jis savo kalboje kėlė stiprų 
reikalavimą kad mažoms tau
toms butų suteikta jų savisto
vybė ir lygybė, ir pasakė jog 
nemato "kas nauda bus žmo
nijos laisvei ir sudarymui nau
jos geros tvarkos iš musų bu-
sinčios pergalės jeigu to pa
sekmė butų negeistinas didžių
jų valstybių paglemžimas su
vereninių teisių kitų nepriklau
somų žmonių vien tik del to 
kad jie yra maŽiį tautų na
riai. 

"Jeigu pasaulinė organizaci-
Pastarais metais viena po ja bus paremta ant didžiųjų 

kitos Lietuvių parapija šven- valstybių mindžiojimo mažųjų 
čia savo įsikūrimo Auksinius kaimynių teisių, kas suteiks 
Jubilejus — 50 metų gyvavi- didėsėms galimybes turėti ša
mo sukaktis. vo netramdomą kontrolę ir sa-

Ne tie jau klebonai tose pa- vo Įtakos sferas, ne tik kad 
rapijose valdo kurie jas suku- tokia organizacija bus tuščia 
rė, bet jose per 50 metų Lietu- vaizduotė, bet, daugiau negu 
viai turėjo savistovų, niekam tai, ateityje kils didesni ir dar 
svetimam nepriklausantį gyve- baisesni tarptautiniai konflik-
nimą, veikimą, tautinį vysty- tai". 
mąsi. Su parapijomis kartu Toliau Welles sakė: "Aš ne-
plito ir augo Lietuvių draugi- galiu įsivaizduoti taikaus ir pa
jos, pašalpinės ir kulturinės, ir stovaus pasaulio kuriame bent 
aplink jas įsikūrė Lietuviški kokia paskira valstybė, delei 
bizniai, savi profesionalai. savo pozicijos ar tvirtumo ga-

Šį rudenį minėjo 50 metų H pasisavinti sau teise spręsti 
gyvavimo jubilejų šv. Juozą- kaip turi elgtis kiti savistoviai 
PO parapija, Waterbury, Conn, žmonės savo vidaus reikaluo-
v Tos parapijos pirmutinis kle- se". 
bonas buvo plačiai savo laiku Pagyręš Dumbarton Oaks 
žinomas Kun. Jonas žebrys, padarytus žygius įsteigti pa-
klebonavęs nuo 1894 iki 1898. stovią pokarinę United Na-

V . į 
Nobelio Dovanas Medicinos Srityje 

www 

Visos 1944 metų Nobelio dovanos už atsiekimus medici
nos moksle atiteko Amerikai. Iš kairės dešinėn: Dr. Joseph 

-Erlanger, St. Louis, Mo.; Dr. Edward A. Doisey, St. Louis, 
Mo., ir Dr. Herbert S. Gasser, New Yorkc, gavo Nobelio do
vanas už naujus pasiekimus medicinos moksle. 

Vandens Pristatymo Priemone Kinijoje 

U 

r 

Po jo klebonu buvo taip pat 
savo veiklumu žinomas Kun. J. 
Saurusaitis, o nuo 1919 metų 
klebonauja Kun. Juozas J. Va-
] antie j us. 

Kun. J. žebry s, kaip dauge
lis atmena, buvo Lietuviškų 
socialistų žmogžudžių nužudy-

tions organizaciją, Welles pa
reiškė savo nuomonę kaip ta. 
organizacija turėtų buti tvar
koma : *. 

"Aš pšreiškfau viltį kad Uni
ted Nations" nuspręstų jog vi-
0a tautos dalyvaujančios to
je tarptautinėje organizacijoje 
x .— nn!iir>ya<> iloi/limn tas 1915 metų Vasario 17, New turės, kaipo sąlygą-' įleidimo 

Britain, Conji., kur pp; buvo ^ąpdyti -kad jos žmonėms su-
klebonu; kartu buvo nužudyta teigta laisvė tikybos, žodžio ir 
jo šeimininkė. žmogžudžiai informacijų. Nes mano spren-
Petras Krakas (Kiaulėnaa) ir dįmu tokia tarptautinė organi-
BernardaS Montvidas, dar ap- j zacija negalės nei tarpti nei 
kaltinti nužudyme ir vieno po-1 išgyvuoti jeigu ji iš pat pra-
licininko, tapo teismo nubaus-1 

clžios negaus visuomenės prita-
ti mirtimi ir pakarti. I rimą visose pasaulio dalyse ir 

Dabartinė Lietuvių bažny-| jeį vįSų šalių žmonėms nebus 
čia didelė mūrinė, ir turi Grd- j užtikrinta proga patirti teisy-
vią parapijinę mokyklą. | ̂  kurią tos laisvės tik ir už-

Vargoninkauja čia žinomas tikrina. 

Bamloo medžio, su kiauru viduriu, vandens pristatymo 
rynos Yunnan provincijoje, Kinijoje. Tuo budu Amerikos 
kariai gauna reikalingą vandenį, kas sutaupo Kiniečių van
dens nešėjų darbą kitiems svarbiems' įtaro reikalams. 

CHRISTMAS SEALS 
VAJUS 

kompozitorius A. J. Aleksis. 
Parapijos sukakties paminė-

"Aš esu Įsitikinęs reikalingu
mu visiems žmonėms, . galin 

Christmas Seal pinigais pa
laikoma keliaujanti krutinės 
x-ray klinika; ji apžiūri svei
katą mokyklos vaikų ir vyrų 
bei moterų dirbtuvėse, ir na
mie. Į 

Kurie pasirodo džiovos 
žymes tie gauna pagalbą at
gauti .sveikatą; kurie randami 
sveiki ir tvirti tie patiria kaip 
sveikatą saugoti. 

Kuomet jųs perkat Christ
mas Seals, kuriuos jums pri
siunčia Anti-Tubercuiošis Lea
gue, jųs perkat sveikatą tūks
tančiams vaikų, vyrų ir mote
rų esančių musų tarpe. 

Šymet Christmas Seal par
davimas prasidės Lapkričio 27. 

Nuo 1907 metų, kuomet už
vesta šalyje ^ova su džiova, 
mirčių -nuo tos ligos skaičius 
sumažėjo 75 nuoš., ir iš£e*bė 
ta virš du milijonai įgyvasčiU. 

j— * • LIČIUS SttVC yciiwj 
didelio formato apie 100 pus-| pr0gą buti savivaldžiais, 
lapių knyga. Joje telpa atvai-įra Ra][msc įsivaizduoti past 

jimui išleista puiki iliustruota; tiems save valdytis suteikti 
Nė

ra galimi įsivaizduoti pastovu-
zdas Popiežiaus, Hartfordo dio- mo tvarkos pasaulyje atei 
cezijos vyskupo, paties Kun. J-jtyje jeigu daugybėms žmonių 
J. Valantiejaus; prie to gau- norintįems savo Autonomijos 
sybė kitų atvaizdų buvusių ir,ir tautinės laisvės nebus r, lęis-
dabar su parapija surištų as-I to to turėti." ! 

menų. Neužmiršta sudėti są-| - §įos j0 įšvados yra geros, 
rašas ir eilė atvaizdų šios pą- jjsaį savo pastaru laiku 
rapijos vyrų ir merginų tar- parašytoje knygoje daug ką 
liaujančių Dėdei Šamui. 1 įgveciė visai priešingai mažoms 

Toje knygoje aprašyme pa- tautoms kurias Rusija savina-
iymima kad prie parapijos su-1 

nasi jįs įrodinėjo kad tos ša-
organizavimo prisidėjo ir anų jys es^ reikalingos Rusijos 
laikų gaisus veikėjas ir patrio-: apsaUgai. Bet dabar Welles 
tas Kun. Aleksandras Burta: į tikrįno kad Vokietiją po šio 

"1892 metais gegužės 1 d. karo reikalinga padaryti visai 
Kun. A. Burbos iniciatyva bu-|silpną ^as sutaptų su faktais 
vo sušauktas Waterburio Lie- kad RUSįjai pavojaus iš kai-
tuvių susirinkimas", knygoje, mynjn§s Vokietijos nebus ir 
rašome. Kaip ir kitais atve- jtfaskvos įrodymai buk Sovie-

tijai reikia tų kaimyninių ša-

•s 

jais kur Lietuviai susieina, tą 
me susirinkime buta ilgų is-įiįų apsaugos atžvilgio, liks 
kusijų ir barnių, -ir "galutinai tuščiu argumentu, . R. 
prieita išvada kad jau laikas 
pradėti organizuoti parapiją." 

Kur randasi stiprios Lietu
vių parapijos ir Lietuviškos 
dvasios klebonai ten ir Lietu
vių gyvenimas labiau pakilęs. 
Lietuviai ten išsilaikys ilgiau Knygelė "KAIP TAPTI A?1.ui-
negu tose kolonijose kur kle- RIKOS PILIEČIU' gaudama 

J urlm ir/ 9.nO. Kitur 

KAIP TAPTI AME 
RIKOS PILIEČIU 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

MEDŽIOTOJAI RAUDOSI 
Ohio valstijoje prasidėjus 

smulkių žvėreliui ir paukščių 
medžioklei, septyni medžioto
jai nušauti arba mirė nuo kitų 
priežasčių medžioklės raeti* ' 

^ -u- -į-f- -

sMi*. 
CHICAGO £ Futbolo Sezonas 
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KftNCERTAS. Lapkričio 11 
atsibuvo Kęstučio Klubo meti
nis koncertas/ kurį pildė Kęs
tučio Choras, ir programas su
sidėjo iš choro ir solo dainų, 
iš šokių ir dramos. Programą 
atidarė P. Olšauskas, o vedė 
L. Dagis. Sugiedota Amerikos 
ir Lietuvos himnai ir eilė liau-! 
dies dainų; p-lė Aldona Ma-j 
žeikis puikiai padainavo solo; 
p-lė Rekašiūtė padainavo juo
kingų A. Vanagaičio dainelių. 
Choro merginos ir vyrai buvo 
apsirengę Lietuviškais tautiš
kais rūbais. 

Parengimas atsibuvo Lietu-®uc!eni Amerikos kolegijose 
„..ukw „+ ir universitetuose atsibuna di-vm auditorijoje^publikos at- deli futbo]o žaidimai. Jiems 

Sllanke VlciutirilRl. Pro^rsino nAVpnk/)Tni ^tinrus mnArki/iiisi 
vedėjas paaiškino kad šis klu- ̂  UniveSetoiTto pa! 

SALVATION ARMY 
fRASO ATLIEKAI 

ŽAISLŲ y • 
Salvation Army Social Ser

vice Center, 2179 East 55th 
Street, dabar ruošiasi Kalėdų 
sezonui. Karai ateina ir pra
eina, bet iki pasaulyje bus ma
žų vaikų, turi kas metą buti 
Kalėdos ir Santa Claus turi at
nešti jiems dovanas, nežiūrint 
kokiame prastame namelyje 
jie gyventų. 

Ne visi vaikučiai yra laimin
gi gauti iš Kalėdų Dieduko 
naujus žaislus, bet tie kurie 
neišgali, gauna žaislus iš Sal
vation Army, ši įstaiga dabar 

bas gyvuoja 24 metus ir per daro didelius pinigus, lošikai 
tą laiką pašalpom ir pomirti- studentai negauna .nieko mo-
nėm išmokėjo virš $124,000, ir K®** už savo dartt|. Jie dirba 
v... . . .. tiK savo garoei. šiądien savo ižde turi apsčiai 
pinigų, 
kiai. 

Po koncerto buvo šo-

SMULKMĖNOS 
Kareivis B. Zaniauskas. Ikb» 

liom dienom parvyko .vaišėsna 
pas savo tėvus; aplankė ir Sa
vo draugus ir trumpai pavie
šėjęs vėl išvažiavo tarnyston. 
Jo tėvai Petras Zaniauskas gy
veno Akron, Ohio; prieš kele
tą metų tam atgal persikėlė 
gyventi Chicagon. 

Spalių ,, 29,. d. apsivedė Ona 
Razbalauskaitė su. Lietuviu Pr. 
Laurinaičiu (Lawrence). šliu-
bą ėmė Lietuvių šv.;/;Jurgio 
bažnyčiojė. Vestuvių :/ pokilis 
buvo naminio pobūdžio. Jau
nieji gavo daug dovanų nuo sa
vo artimųjų. P-lė .Razbadaus-

kaitė veikia Lietuvių draugijo 
se, Lietuviškai išauklėta. 

J. Rumbutienė, buvus Ak-
ronietė, su savo sesere ir švo-
geriu Šatkauskais atsidarė už
eigą šalia Lietuvių auditorijos, 
3Ž10 So. Halsted •, st. ^ 

Rože Špokienė, Rbmbutfertes 
duktė, su savo sunųm lankėsi 
Floridoje pas savo vyrą karei
vį. t"rumpai paviešėjus gry-
žo vėl Chicagon. Maudis. 

niu namų vaikų žaislus kurio 
įau numesti, nenaudojami, PU-
li pakampėse. Tuos žaislus 
parvežus j Salvation Army iš
taigą, aptaisoma, nuda/oma iš-
naujo ir Kalėdų švenčiu laiku 
apdovanojama tie vaikučiai ku
rie iš kitur niekur jokių žais--
lų nesitiki gauti. * 

Daugybė šeimų atsilanko į 
Salvation Army Social Service 
centrą su savo vaikučiais žais
lų parsinešti. 

* Padovanokit savo vaikučių 
numestus žaislus Salvation Ar*# 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton® 

1302 Lamar St. Dayton, ^ 

NELAUK NIEKO — TAISYK DABAR 
Tikrosios MONCRIEF Taisymo Dalys 

DABAR Gaunamos 
Kreipkis į Savo MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, 6, 

•m f "r sr 
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K A I M Y N I Š K O S  

U ž  i:  ro  os 

bonai susirūpinę tik bažnyti
niais reikalais, o j - Lietuvybę 
jtfuri tik pro pirštus. Rep. 

KAS platina Dirvą .— ta# 
platina apšvietą. , 

Dirvos adm., už 2oc. 
persiuntimui pridėkit 5c. 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

. . iCJeveland, Ohio. 
• ii« i • M 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street . ENdrtotl 3025 

BURĖ. Lapkričio' 10 tiiirj 
Steponas Steponavičius, seny 
vo amžiaus; buvo našlys; liki 
jo suaugę vaikai. Velionis L 
gus laikus gyveno Akrone i) 
čia mirė. Jis yra labai daut 
prisidėjęs aukomis prie Lietu 
vos nepriklausomybės atgavi 
mo; rėmė vietos labdaringa 
draugijas ir jose daraavosi 
Daug aukomis yra prisidėję.' 
prie buvusios Lietuvių šv. Itet-
ro bažnyčios.-

Buvo ramus žmogus ir duos 
nuš Lietuviškiems reikalarrs-
Iš Lietuvos paėjo nuo Alytaus 

Tuo pačiu laiku mirė Bal
čiūnas, pusamžis; Akrone bu 
von žinomas kaip duonos išve-
ž,iotojas. Buvo geras ir visų 
mylimas žmogus. Turėjo sa
vo namą palei buvusią Lietu
vių šv. Petro bažnyčią. Liko 
žmona. 

Serga Papeikis ir Monika 
Stukienė. Ji randasi St. Tho
mas ligoninėje. • Linkėtina grei
to pasveikimo. Kalnas. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. v 

<$330 Euclid Ayt. 
Taisymo darbas 

NAMŲ ir AUTO RADIO 
Turim Išnuomavimui Garniakąlbius 

Radio taisymas ir Phono 
komtoiaciju apiąfiialteUt~...l. 

SW: 1434' I i- (52) ,, GL. 2564 

T R E E  S  C A F E  
; 1457 Eact 7lĮt Streof.'f 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUį > VY:4AS 

. . f. " , • " v. v 

Smagi vi^ta ąueiti jšavo 
nu3 pažystarpus ir draugusj 
Mr. & Mrs -Anthony1 Budas 

, Savininkai <S0) 

Mes puodam ir Iškeičiam Eagle Stamps I  

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽKI(»A 

1603 E. 7Dth Street'--
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėMieniais. 

KAZYS LBiMONAS. Sav. 

.  ' •  •  

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

ĖIETUVIšKAy UŽEI<Sa 
6824 Superior Aveį 

i į u U O U  W I N K  
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunba) 

Savininkė? 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIOA y - v \ 

"Kur alus skanesni?" , 
"Arieikėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYN^S, 
UŽKANDŽIAI v 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 ' 

£azys Stonis, Savininkta. 
' \VaOBLH^G,v«KiiO '/ 

til, i. i.i. .i ... . n i . i „n,,, 
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2-avėjanti rir' Gražus! 

Chesterfields 
19« 

Kokio puikus Che.sterl»ei<ls! Visuo
se naujuose stiliuose kokie jums 

' pfetinka—apvaliais arba smailais 
atlapais—velveteen arba tos pačios 
medžiagos, neapvedžioti kalnieriai. 

-Visose naujose galvose, mieros 12 
iki 20 ir 35 iki'48 panelėms ir pio-*« 
terimg. ' ; • ..... 

Pasipuošimo Gražumui! 

gailiu Apvesti 
•Cdflnsi ~n»o % Federal ! »40 

Ant šių gražių gausiai kailiu apve
džiotų koatų nėra tak.su! Pilnu di
deliu kalnienum arba nusidrieku
sių kailiu priešakyje, siūti iš geros 
medžiagos—dauwelis i& 100'/ vil
nonių. Gausvbė spalvų, mieros 10 
iki-20 ir, 38 iki 44 panelėms ir mo
terims. „ į 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS * 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Lietuvai Rubu Vajaus 
Reikalu Susirinkimas 

Visame Clevelande rūbų Lie
tuvai rinkimo organizavimo su
sirinkimas bus ši sekmadienį, 
Lapk. 26, nuo 3:00 vai. po pie
tų lygiai, P, P. Muliolio ofise, 
6606 Superior ave. 

šiame darbe mums talkinin
ką uja žymus Clevelando Ame-
Hkiečiai. 
' Rubui bu3 renkami iš plačios 
Amerikiečiu visuomenės. Tuo 
tarpu vietos Lietuvišku para
pijų rubu rinkimo vajus Lie
tuvių tarpe baigėsi. Tačiau ne 
visi ir Lietuviai spėjo atiduoti 
savo rubus šiam reikalingam 
tikslui, todėl turės progą ati
duoti šio vajaus bėgiu. 

PIRK DAR NORS VIENĄ 
EKSTRA WAR BOND! 

DAUGIAU DEGTINĖS 
Pradedant šia savaite, Ohio 

gyventojai galės gauti pirkti 
degtinės po bonką jau kas trys 
savaitės. Galima bus gauti ir 
dvi bonkas degtinės kas norės 
viena kortele. 

Vyras arba žmona galės nu
pirkti degtinę ir savo vyro ar
ba žmonos kortele kartu su sa
vo kortele perkant. 

JONAS BRAZAUSKAS su-
gryžo iš kelionės rytuose, pra
leidęs virš savaitę laiko: vie
šėjo Scrantone. Pa., ir buvo 
nuvažiavęs su reikalais į New' 
Yorką. 

* Brazauskas sako, gandai pa
leiski kad jo sunus Jonas karo 
laivyne nusilaužė koją yra vi
sai be pagrindo. 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

The Soviets Bring Back the Terror of 1940-41 
The Lithuanians štili Believe in the Ultimate 

Realisation pf the Atlantic Charter 

OHIO YAR LOAN KVOTA $713,000,000 
LIEUT. JUOZAS S. DEREš-

KA, vienu tarpu buvęs Dirvos 
Angliško skyriaus rašytojas, da
bartiniu laiku randasi kur nors 
nors Kinijoje. Tikisi neužilgo 
buti parsiųstas į Valstijas. 

• MIESTO transportu c i j o s 
sistemai užsakoma 100 naujų 
busų po 44 sėdynes: jie kaš
tuos $1.250,000. Bušai perka
mi iš keliu kompanijų, uir 50 
perkama iš White Motor Co. 
Jie pradės pasirodvti gatvėse 
kitą vasarą, Birželio mėnesi. 

ANTANAS ZDANYS buvo 
nuvažiavęs Į Castle Shannon, 
Pa., dalyvauti 50 metų vedy
binio gyvenimo sukakties pa
minėjime savo tetos ir krikš
to motinos Viktorijos ir And
riaus Karkelių. Jie turi jau 
po 73 metus amžiaus. Iš jų 
išaugintų keturių sunu vienas 
randasi armijoje, ir jie taipgi 
išaugino dvi dukteris. 

• OHIO valstijai bus pasiū
lyta naujas rinkimu Įstatymas, 
kai susirinks valstijos legisla-
tura. žymiausias rinkimų sis
temoje pakeitimas siūloma Įve
sti balsuotojams 4 metu regis
travimosi laikotarpi. Tai bu
tų jei kas registruojasi šiais 
visuotinais rinkimais kad jo 
užsiregistravimas butų geras 
kitiems vietiniams rinkimams 
per visa 4 metų laikotarpi, jei 
nepakeičia gyvenimo vietos. 

UŽMUŠTA 81 
Šios savaitės pradžioje nuo 

trafiko sužeidimų mirė dvi 
moterys, tas pakėlė šių metu 
trafiko mirčių skaičių iki 81 
asmenų. Pernai per tiek pat 
laiko užmuštu buvo 90. 

• OHIO valstijos protiškų li
gonių globojimui ir prižiūrėji
mui yra numatytas $36,710,000 
programas. Protiškai sergan
čių tūkstančiai vaikšto palai
di, nes valstija neturi pakan
kamai vietos juos visus suim
ti ir prilaikyti. 

Lapkričio 20 pradėta šešta 
War Loan Ohio valstijai nu
statė $713,000,000 kvotą. Va
jus tęsis iki Gruodžio 16 d. ši 
kvota yra tai pagerbimas Ohio 
37-tos Divizijos šiame kare, 
gerai atsižyminčios mušiuose j 
su priešais. Tos divizijos Ma
jor Genersl Robert S. P.eight-
ler apsiėmė buti garbės pirmi
ninku šiame vajuje. 

Nors ši divizija turi kareivių 
iš visų valstijų, tačiau ji pra
sidėjo iš šios valstijos. 

ši divizija kariavo prieš Ja
ponus New Georgia ir Bou
gainville mušiuose, ir atsiekė 
didelių atsižymėjiinų ir pager
bimo iš paties prezidento; eilė 
karių apdovanota įvairiais gar
bės ženklais; 327 gavo Sidabri
nes žvaigždes už narsumą, 39 
apdovanoti Karių Medaliais už 
dėjimą savo gyvasčių išgelbėti 
kitus, ir 1352 gavo Bronzines 
žvaigždes už narsumą. 

Iš 15,000 divizijos vyrų, 2269 
buvo sužeisti ir turi. Purple 
Heart, 62 iš jų buvo sužeisti 
po du kartu. 

Gen. Beightler ir jo kariai 
išbuvo Pacifiko srityje per 28 
mėnesius, ir per 18 mėnesių 

nemat# civilizacijos. Mušiuose 
jie nukirto po 30 Japonų ant; 
kiekvieno užmušto Amerikie
čio. 

Visoje šalyje šešta Paskola 
nustatyta 14 bilijonų dolarių, 
iš jų 5 bilijonus raginama iš
pirkti smulkieji bonų pirkėjai. 

Pačiame Clevelande ir Cuya
hoga apskrityje kvota nusta
tyta $219,618,000. 

šis paskolos vajus yfa tai 
pastangos galutinai sumušti 
Japonus, ir tada jau jusų su-
nams, broliams ir draugams 
nereikės ilgai vargti, jie galės 
sugryžti namon. 

Dabar, jie ten žudo kitus ar 
patys žūsta. Jie kasdien žiu
ri į musų šalj visokios para
mos ir pagalbos, ir jie turi 
turėti tokią pagalbą kad galė
tų priešą nugalėti ir karą lai
mėti. Japonai dar labai stip
rus ir jie pasiryžę kariauti iki 
mirties. Jie tiki mus nuvar
ginti ir išeiti laimėtojais. To 
niekados nedasileisime. 

Kiekvienas darbo žmogus 
raginamas pirkti dar po vieną 
ekstra $100 vertės War Bond 
dabar arba rytoj. Neatidėlio-
kit toliau. 

KOMARAS NUGA
LĖJO LEWIS 

•PASTAS Clevelande Kalė
dų švenčiu laikotarpiu paims 
5,000 daugiau darbininkų prie 
reguliario 3.500 skaičiaus. Nu
matyta kad per vietos pašta 
gili Kalėdų sezonu pereis virš 
Šimtas milijonu pakelių, laiškų 
ir sveikinimo, korteliu. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikala notarizavimui 
dokumentų kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Pereitą pirmadienį, pradėjus 
šio rudens sezono imtynes di
džiojoj Public Auditorium, mu
sų stipruolis Juozas Komaras 
turėjo sau priešą garsų buvu
sį ilgus metus čampioną Ed 
fStrangler) Lewis. Nors Juo
zas kiek menkesnis už Lewis, 
tačiau jaunesnis, ir todėl gar
susis Lewis neatsilaikė prieš 
Lietuvį ir po pusvalandžio at
kaklios kovos buvo paguldytas. 

Paskutinėj poroj ėmėsi Ivan 
Rasputin, gaurotas Rusas, su 
Frank Sexton; šis Rusą nuga
lėjo. Tačiau jis nepasitenki
nęs, sukėlė riaušes, lodei at
einantį pirmadienį, Lapkr. 27, 
jiedu dar išbandys savo jiegas, 
laimėtojas skaitysis paritęs 
savo oponentą du kartu iš tri-
ju-

Imtynių promoteris yra mu
sų Lietuvis Jack Ganson-Ka-
rabinas. Pereitą savaitę Cleve
land Plain Dealer sporto sky
riuje buvo patalpinta platus 
aprašymas apis Gansoną ir jo 
tėvą, kuris anais laikais Lietu
voje buvo knygnešys ir kovo
jo prieš caro valdžią. 

Lapk. 27 imtynėse kitos po
ros bus: Don Evans su John 
Katan; Stanley Mayslejk su 
Fred Bozic; Dan Karloff su 
Nick Dimitri; Victor Tanski su 
Indijonu Chief War Eagles Jr. 

Tikietai prieinamomis kai
nomis, nuo 50c, $1, ir aukščiau. 

M I R I M A I  
MATHEW GENUTIS, staiga 

buvo užmuštas laike savo 
darbo, kuomet Brinks Express, 
Inc., kuriame jis tarnavo už 
sargą, įlėkė į akmenų sieną ne
toli Painesville, Lapkričio 13, 
apie 1% vai. dieną. Mašinos 

! vairuotojas išliko gyvas, tik 
' sužeistas. 

Genutis palaidotas Lapk. 16, 
Harvard Grove kapinėse; buvo 
pašarvotas Kubu's laidotuvių 
namuose. 

Liko jo žmona, Estelle, ir 
trys dukrelės, Diana, 7 metų, 
Elizabeth, 5 m., ir Daren, 22 
mėnesių. 

Mes, velionio broliai, Stan
ley J. Genutis ir Vincent Ge
nutis, norime padėkoti daugy
bei draugų už gėles ir už iš
reikštą užuojautą jo našlei ir 
mums. Gėles atsiuntė Brinks 
Inc., valdyba ir direktoriai iš 
Chicagos, Brinks Inc. tarnau
tojai iš Clevelando, pusbroliai 
Alekas Banys ir Petras Banys, 
uošviai Mr. & Mrs. Anton Ko-
walsky,, seserys ir artimi šei
mos nariai, ir eilė kitų. Taip
gi dėkojame draugams kurie 
lankė šermenyse musiį bran
gaus brolio. 

Mrs. Estelle Genutis, 
Stanley ir Vincent Genutis. 

PARSIDUODA NAMAS 
4 šeimų, mūrinis, po 5 kambarius; 
gerame stovyje; 6 garažiai; ant E. 
66 gatvės, netoli Wade Park Ave. 
Neša nuomų $110. Kaina $9,000. 

Eastern Realty Co. 
m E. 156 St. IV. 5110 

Those Lithuanians who mąnaged 
to escape the Nazi and the Soviet 
terror and to reach the shores of 
friendly Sweden were fortunate. 
However, comparatively few man
aged to escape since all boats had 
been confiscated and were exclusi
vely controlled by the Germans, 
who. were preparing for their own 
evocuation. However, fishermen 
managed to hide sonif smaller 
boats for their own, v»s€. 

News from Sweden of October 18, 
1944,' reports: 

"More than 19,000 refugees from 
the Baltic countries have arrived 
in Sweden during the last few 
weeks, it was announced here Oct
ober 14. One single day brought 
1.300. During September destroy
ers of 'the Swedish Navy rescued 
over 200 who were in distress in 
small fragile craft in the Baltic 
Sea. Baltic refugees in Sweden 
now total about 30,000. Of these, 
6,200 are descendants of Swedish 
settlers in Estonia ..." 

Soviet forces entering Lithtmtii* 
found the towns almost empty of 
inhabitants. Soon after the ap
pearance of the Red Army in Lith
uania, the High Command of the 
Soviet armed forces posted appeals 
in the Lithuanian and Russian 
language. Although these appeals 
praised Stalin and glorified the 
Soviet "liberation" of Lithuania, 
the Soviets certainly did not con
duct themselves as liberators, and 
they cannot boast that they were 
greeted as such. „ , 

H. Foster "Anderson, who lived 
for many years in the Baltic lands 
and in Russia and witnessed the So
viet occupation of Lithuania in 
1940, observed in the August, 1944, 
issue of the Forthnightly (London): 

"Since the Russian way of life 
cannot capture the minds of the 
Europeans, Russią will be faced 
with the .choice pf one or two ac
tions. Either she will have to with
draw fron^( occupying parts of Eu
rope, or she will have to liquidate 
the European population of that 
area, substituting for it a Russian 
population. The liquidation will not 
take place' by mass slaughter, but 
by mass deportation." 

Mr. Anderson's words would ap
ply equally well to Lithuania, now 
reoccupied by the Soviets, except 
for the fact that the deliberate an
nihilation of the Lithuanian nation 
is taking place, both by mass 
slaughter and by mass deportation. 

THE N.K.V.D., successor of the 
dreaded G.P.U., or Soviet political 
police, followed on the heels of the 
Red Army. Immediately, mass ex
ecutions, arrests, and deportations 
were instituted. 

The Lithuanian inhabitants of 
various towns were herded into 
the public squares. All persons 
who were indicated by a few local 
Communists as having participated 
in the June, 1941, insurr e c t i o n 
against the Soviets, as well as those 
who had occupied any position 
Whatsoever under the German oc
cupation, even village elders, muni
cipal employees, etc., were execu
ted. According to the Bund of 
Switzerland: 

During the first days of occupa
tion of Šiauliai 400 persons, and in 
Biržai 250, regardless of age and 
sex were killed by the Soviets. The 
same terror reigned elsewhere in 
Lithuania. 

It is known that such N.K.V.D. 
pogroms took place also in Vilnius, 
Kaunas, Svyriai, Utena, Kėdainiai, 
and Maria npole, and in other locali
ties. Refugees who made their es
cape to a neutral country report 
N.K.V.D. executioners boasting: 

"We shall annihilate all anti-So
viet separatists before the Allied 
help restores your independence". 

Officers and men of the dis
banded Gen. Plechavicius units who 
fell into Soviet hands were con
sidered as criminals in the eyes of 
the occupants because of their 
stand for Lithuanian national in
dependence. They received no com
mendation for their heroic struggle 
against the Germans although it 
was a valuable contribution to the 
Allied cause. 

As previously reported, the So
viet authorities are distributing a 
questionnaire containing five quest
ions to be answered by the Lithu
anian people. On the basis of their 
replies, individuals are assigned to 
execution, to deportation, to forced 
labor, or to serve in the Red Ar
my. A decree demanding the mo

bilization for military service of 
all ablebodied men between the 
ages of fifteen and sixty-five was 
made public. Those incapable of 
military service are used for forced 
labor, mainly in the transportation 
of ammunition and for the digging 
of trenches. Similarly as under 
the German occupation, the Lith
uanians are forced into service un
der the pretence of "voluntary en
listment". ' 

In accordance with the Soviet 
policy that was interrupted in June, 
1941, "the deportation of anti-So-
viet elements from the Baltic Sta
tes, declared Serov, Commissar of 
Security for the U.S.S.R., in his 
strictly secret instructions, is a 
task of great political importance". 

Echoing Serov's instructions Gu
cevičius, puppet commissar of the 
interior of the Lithuanian SSSR, 
ordered mass deportations of his 
countrymenformer army officers, 
employees of governmental depart
ments, members of all political par
ties (except Communist), progres
sive farmers and factory workers, 
former communists, citizens of for
eign countries, persons having con
tacts abroad, workers of the Red 
Cross, clergymen, businessmen, res
taurant ant estate owners, etc., etc. 

The New Leader of October 7, 
1944, rightly observes: 

Annexation of the Baltic States 
hv Russia means forcible sovietiza-
tion and deportation of all who ob
ject or who have criticized Stalin
ism. This includes not only the old 
ruling class but leaders of labor, 
socialist, peasant and other demo
cratic organizations. 

The Swiss News Agency reports 
that the Committee of the Lithu
anian Communist party met at Vil
nius to 
. . . restore all Soviet laws arid de
crees of the Bolshevik period from 
the summer of 1940 to the summer 
of 1941. In addition, all Soviet 
and Party courts and institutions 
will lie reestablished in all parts 
of Lithuania occupied by the So
viet Army. 

The Soviet economic system is 
being reintroduced into Lithuania 
and collective farms are being re
established. All food is requisitioned 
from the farmers without any re
gard for their present or future 
needs. Ar a result, widespread 
famine and starvation may develop. 

The Soviet destruction of the 
Lithuanian way of life and the 
deliberate annihilation of the people 
evoked action from the Lithuanian 
underground, and in some instances 
Lithuanian home guards intervened 
to protect their countrymen from 
the ruthless "liberators". 

After four years of a continuous 
nightmare under two totalitarian 
foreign occupations, the creeping 
shadow of national annihilation of 
the Lithuanian race is becoming 
more realistic, more dangerous. 
The German occupants have depor
ted into the interior of the Reich 
the flower of the country's man
power. Previously the Soviets had 
deported at least thirty-five thous
and civilians, and they are now 
mobilizing into their army men 
from the age of fifteen to sixty-
five and are again deporting thous
ands of families to Siberia. How
ever, the Lithuanian spirit of re
sistance and the will for national 
independence remains strong as 
ever; the Supreme Council for Na
tional Liberation still believes in 
the ultimate realization of the At
lantic Charter notwithstanding the 
present ominous situation. 
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THE PERISCOPE 

PAŠTU prenumeratą Dirvai 
galima siusti ir iš Clevelando. 
Kas neturi laiko pribūti admi-
nistracijon, įdėkit laiškan $2 Ir pasiuskit su savo adresu. 

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. 

By ŠARŪNAS. 

THE Soviet Embassy's informa
tion bulletin puts out another gran
diloquent statement which sounds 
quite fishy to Lithuanians. A So
viet mouthpiece by the name of 
Col. "A. Galin claims that the Soviet 
LTnion has no intention of inter
vening in the domestic affairs of 
other states, and says that one of 
the six "fundamental" principles of 
Russian foreign policy is "categori
cal" renunciation of imperialist ex
pansion at the cost of other na
tions". 

All these words sound like hol
low mockery in the ears of Lithu
anians, Latvians and Estonians, 
whose liberties the Russians have 
strangled, and whose lands Moscow 
has despoiled. 
/// 

HENRY C. CASSIDY, the head 
of the Associated Press Bureau in 
Moscow, has an article, "The Clock 
Runs Out on Stalin", in the recent 
Saturday Evening Post. He says, 
65-yęar old Stalin is beginning to 
feel the breath of death and is turn
ing mellow. He would like history 
to remember him not as Stalin the 
Terrible, but as Stalin the Great. 
Therefore, he is aiming to steer a 
middle, conservative course, since
rely cooperating with the democra
cies. 
#/# 

IF THIS is the case, the Lithua
nians hope this "mellowness" will 
include the restoration of political 
independence to Lithuania, Latvia 
and Estonia. That would be' a real 
proof of the sincere desire to co
operate with the democracies, since 
the United States never favored 
the taking away of liberty gt 
other nations. 

Henry C. Cassidy says that du

ring the last four years he saw 
Stalin four times. The first time 
was in August, 1940, when the Su
preme Soviet ratified the inclusion 
of the Baltic States, Lithuania, Lat
via and Estonia, in the Soviet 
Union. Then Mr. Cassidy was "im
pressed by the grayness of Stalin's 
hair, the sallowness of his skin and 
the smallness of his figure, both 
in height and breadth". 
/// 

LET'S HOPE the next time Mr. 
Cassidy sees Mr. Stalin, it will be 
on the occasion of restoring inde
pendence and democracy to Lithu
ania. 
/// 

BRECKENBRIDGE LONG, the 
Assistant Secretary of State, sent 
a reply to the president of the 
Lithuanian American Council who 
had sent to President Roosevelt a 
plea to save Lithuania. The Coun
cil suggested that there be - estab
lished an Inter-Allied Control in the 
Baltic States. To this Mr. Long 
replied: 

"You realize that this area is 
now a zone of active military ope
rations in the Soviet war theatre." 
#// 

MR. LONG concluded his reply 
by saying: "I assure you that the 
principles enunciated in the Atlan
tic Charter constitute an expres
sion of the fundamental objectives 
toward which the policies of this 
Government are being directed". 
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URGO FRUIT and 

Vegetable Stor0 ̂  ; 

7012 Superior Ąveni|ji* -
NAUJA DARŽOVIŲ Ife 

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

Vyrams Reikmenys 
Vyrams ir 
Vaikinams Skrybėlės 

$5.00 ir $6.00 

MERRIMAC Brand Skrybžlės 
Plačiai žinomos rūšies 2*95 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis kainomis po 

$2.95 $3.95 $4.95 $6.95 

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

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

Q Y K A I  G R E E N  S T A M P S  s u  k o ž n u  p i r k i n i u .  f t V l f  A l  
I# I IY#%I įkeisti save Stamp Books. * IV/VI 

u&ram.M 

7010 Superior Ave 
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Atdara Vakarai* 
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