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Lenkijai 

Gaulle 
o«Koma, ga-

3RITANIJA PANEŠĖ 
i' DIDELIUS KARO 

NUOSTOLIUS 

LfctfKŲ premjero Mikola j-
czyko pasitraukimas rodo Lon
dono Lenkų vyriausybes nesu-
sitarimą su Maskva. Ateitis 
parodys ar Londono Lenkai 
klaidą padarė, ar ne, bet dau
gelis tvirtina kad busimos Len-! 
kijos ateitis priklauso nuo Ru-i 
sijos draugingumo. j 

Londono T^."A daugeliu! 
atžvilgių, 1 %% tieko neiš-1 

moko ir Ą o %. §. miršo. Pa
vyzdžiui, jQJ^'ih.o į reikalau
ja Vilniaus^ ^ ^itas Roo
sevelt asm^-^ ą 'iku Miko-
laiczykui, fr n ^ atsisakęs 
patikrinti pO ̂  
norimus ru b|"l 
| 

Prancūzu 
kelione Mąsliu r 

li turėti dvi prasmes. Viena, 
tai Stalino pastanga išardyti 
Anglų planuojamą Vakarų Eu
ropos bloką, kuris gali kada 
nors stoti prieš Rusiją. Kitas, 
tai Prancūzijos vadų noras iš
vengti dviejų blokų susidary
mą Europoje, kuri, galiausia, 
kada nors reikštų kitą karą, ir 
naujas nelaimes Prancūzijai. 

Prancūzija, sakoma, norinti »T1 TOI, A 

panaujinti savo senas draugi§-!^^®^^^®^NTA- APIE 
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ija Pradedam 
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Britų vyriausybė paskel
bė penkių karo metų ži
nias, sulyg kurių sužeistų 
ir užmuštų skaičius pasie
kė 733,030, iš jų 136,116 ci
viliniai. Sunaikinta visas 
trečdalis namų, daug senų 
istorinių turtų. 

Visa Britanija paversta 
j karo dirbtuves-tvirtoves. 
Virš trečdalis Britanijos 
vyrų tarp 14 ir 64 amžiaus 
tarnauja ginkluotose jiego-
se. 

Vokiečiu Siena Vakaruose Ardo
ma Nežiūrint Pastangų Laikytis 

Kiniečiai Sunkiai Dirba Šalies Gynimui 
! pi 
! iii: 

kumo sutartis su Rusija. 
Dviejų blokų susidarymas 

pavojingas ir Lietuvos laisvės 
reikalui. Vakarinį bloką susi
organizuojant matydama, Ru
sija jokiu budu nepaleis Pabal
tijo valstybių iš savo "strate
ginių" nagų. 

• 
LIETUVA nuo nazių atimta, 

ir, jei, kaip komisaras Palec
kis per radio žemaičiams pa
sakojo, Lietuvoje "kūrybinis 
darbas" virte verda, to virimo 

laivu 

Iš Washingtono praneša 
jog Alijantai ir neutralės 
šalys šio karo bėgiu, nuo 
Rugsėjo 1939 iki galo 1943 
metų neteko 5758 prekinių 
laivų, kurie buvo priešų 
paskandinti po apie 4 kas
dieną. 

Iš tų laivų 753 buva 0. 
S. laivai. 

Šymet; gį^Jaivų, skandi
nimas veik be žymės: ne-

atgarsiai, rodos, Amerikos Lie-1 oficialėmis žiniomis, Ame-
tuvių spaudą pasiektų. Bet to- rika neteko 13 prekinių lai-

SUNAIKINTA 13 LAI
VŲ VEŽANČIŲ 
KARIUOMENĘ 

Lapk. 29, Amerikos di
džiosios oro tvirtoves, ne
paisydamos Japonų grąsi-
mo torturuoti ir nužudyti 
sugaunamus Amerikos la-
kunus, trečiu kartu šios sa-

UŽTVANDINO ROER 
UPES PLOTUS GEL

BĖDAMIESI 

Lapkr. 30 iš Paryžiaus 
praneša jog galingu dvi
gubu užsimojimu Ameri
kos jiegos pamuše Vokie
čius tiek kad jie pasitrauk-j 
dami atidarė Roer up§si 

vaitės bėgyje bombardavo tvenkinius, užleisdami van-

je spaudoje tuo atžvilgiu ny-
ku-ir tuščia. Kodėl? 

• 
ADV. ANTANAS OLIS Chi

cago je gavo 641,670 balsų Re-
publikonų sąraše į miesto tei
sėjus. Spėjama, už jį balsa
vo nemažiau 48,000 Lietuvių. 
Nors Republikonų sąrašas ne
galėjo nuveikti Demokratų, bet 
tai reikšmingas Lietuvių pilie
čių pasirodymas už savo žmo
gų. Li&kime jam kitueyk lai-

% mėti; 
• 

#TAI KAI KURIE visuome
nei" rūpimi klausimai. Kodėl 
Amerikos Lietuvių Taryba iš 
visuomenės prašo $52.000 au
kų, bet atsisako įkūnyti tos vi
suomenės reikalaujamą, vieny
bę VISŲ už Lietuvos laisvę 
kovojančių patr Dtinių jiegų? 

Kodėl JBendro Lietuvių šel
pimo Fondo valdyba nepaskel
bia . visuomenei ar buvo j ieš
koma kelio pašalpai Lietuvos 
žmonėms teikti, ir kokie to 
jieškojimo vaisiai? 

vų, kiti tik 4 laivų. 
Taip tai nugalėta subma

rine pavojus. 

BELGIJOJ KELIAMA 
RIAUŠĖS 

Išlaisvintoj Belgijoj pra
sidėjo nerimas, komunistai 
vietoje dirbti ir užsidirbti 
sau duoną, pradėjo kelti 
demonstracijas ir apšaukė 
generalinį streiką, norėda
mi išversti Pierlot vyriau
sybę. Seimas vyriausybę 
palaiko. 

Demonstrantai iš visų 
šalies dalių žygiuoja į sos-
stinę. 

Belgijoje turės atimti iš 
komunistų ginklus kaip pa
daryta Prancūzijoje. 

Japonijos sostinę Tokyo. 
Lėktuvai skrenda iš nau

jai užkariautos Saipan sa
los, 1,480 mylių atstu nuo 
Tokyo. Japonai pripažino 
jog tie atakai padegė daug 
miesto sričių. 

Lapkričio 30 pranešimu 
iš Gen. MacArthur stovyk
los Filipinuose, Amerikos 
oro jiegos pasitiko Japoni
jos 13 laivų konvojų gabe
nantį daugiau pagalbos į 
Filipinų salas, ir visus lai
vus, tarp jų 10 transportų 
su kareiviais Ir 3 karo lai
vus sudaužė. Kiti Japonų 
laivai betgi pasiekė Ormoc 
ir išlipo tęsimui karo prieš 
Amerikiečius. 

Submarinai veikianti Pa-
cifike ir Tolimų Rytų van-
denuose prisideda prie nai
kinimo Japonų laivų. 

Iki šiol jau nuskandinta 

deniu slėnį siaureje nuo 
Geilenkirch^ per mylią 
pločio. 

To naziai griebėsi norė
dami sutramdyti Amerikie
čių veržimąsi link Duren-
Julich, kur jau įžengiama 
į Reino sritj. Tuo pačiu, 
laiku kita Alijantų armija 
puldama šiaurinį Siegfried 
Linijos galą įžengė j Vo
kiečių žemę. Prie Wyler 
miestelio Kanados kariuo
menė taip pat įsiveržė Vo
kietijos teri tGEijon. 

Koelno fronte Amerikie
čiai paėmė kelis Vokiečių 
miestelius ir prisiartino už 
3 mylių nuo tvirtovės Du-
ren. 

Amerikiečiai vartoja ug
nį leidžiančius tankus. 

Saar srityje Gen. Patton 
pasivarė pirmyn K) mylių. 

Smarkiais oro atakais 

i 

D A R B A I  
IB DAItBJNINKŲ ŽINIOS 
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854 Japonų laivai, 37 ma-; pastaromis dienomis sunai-
nomai nuskandinta ir 119 i kinta šimtai Vokiečių lėk-
sugadinta. 

Per 90 dienij^rPacifiko 
plotuose U. S. laivynas su
naikino 378 Japonų preki-

tuvų pakilusių, pasitikti už
puolančius jų žemę Alijan
tų bomberius. 

Pereitą savaite Prancu-
nių laivų, 62 karo laivus ir j zai užėmė Strasbourgą. 
numušė bei sudaužė 34461 Prancūzų generolas už-
lėktuvus. # lėmęs tą miestą pareiškė 

Japonų oro laivynas ir-;jog už kiekvieną Prancūzą 
gi darė smarkų puolimą U. i nušautą slaptų užpuolikų, 
S. užimtų pozicijų ir karo j bus nužudoma ^ po penkis 
laivyną Leyte uoste. Japo- j Vokiečius imtinius. Stras-
nai praneša nuskandinę Sjbourge mat lieka daug na-

Kiniečiai sunkiai traukia akmeninį volą lyginimui žemės 
ftftajai daromai Amerikos lėktuvų stočiai prie Hsintsin, Ki
nijoje, iš kur galima Japoniją bombarduoti. Apačioje rate: 

Japonų Generolas Tomoyuki Yamašita. Malayų užkariauto
jas, kuris vadovauja dabar Leyte salos gynimą Filipinuose. 

^ Green sutinka atsisaky-
jti. New .Orleans, La., at-
sibuvančioj Amerikos Dar-

I bo Federacijos konvencijoj 
j prezidentas Green pa-
: reiškė jog jis sutiktų atsi
sakyti savo vietos, išbuvęs 
joje jau 20 metų, jeigu tas 
patarnautų Amerikos dar
bininkų suvienijimui. 

Green sako jo pasiūly
mai CIO prezidentui Mur
ray taikytis tapo atkakliai 
užatakuoti United Mine 
Workers prezidento Lewis. 

Konvencija nutarė atnau
jinti tarybas, jei galima, su 
CIO ir angliakasiais, ku
rios nutruko 1943 metais. 

^ Bendras narių skaičius 
visų tų trijų darbo organi
zacijų siekia apiė 13 'mili
jonų. 

AEL„ priėmė rezoliuciją 
raginančią Kongresą įvesti 
30 valandų darbo savaitę 
po karo, kad didesni skai
čiai darbininkų galėtu už
sidirbti sau pragyvenimą. 

SVARSTO VIEŠAf 
SUTARČIŲ AKTĄ 

Washington. — Atstovų 
Rumų užsienio reikalų ko
misija sutiko daryti viešą 
svarstymą priedo prie kon
stitucijos, sulyg kurio pa
vedama Senatui ir Atstovr 
Rūmams tvirtinti sutartir 
su kitomis šalims. 

U. S. karo laivus. 
Karas su JaponąlfĮ pa

siekia patį čiukurą* 

U. S. Kongresui patiek
ta planai išstatymui ir pa
tobulinimui po karo visoje 
šalyje 3,050 naujų lėktu
vams stočių ir pagerinti 
1,625 jau esančias. Tam 
tikslui prašoma virš , bilijo
nas dolarių.' ' 

Po karo, sakoma, šalyje 
bus 400,000 civilinių nau
dojamu, lėktuvų bęgyje 10 
metų. " - *-> ' • ' ' V -

K AN ADOJE p r a sidėjo 
demonstracijos protestą vi-
mui prieš draftavimą vyrų 
vežimui į karo frontus už-
juryje. Iki šiol Kanada ap
siėjo su liuosnoriais sto
jančiais kariuomenėn ir su
tinkančiais vykti už jurų. 
Judėjimą prieš draftavimą 
vadovauja Kanados Pran-

: • . . * •• . ...f • , . i 

VOKIETIJOJE apsireiš
kė maisto stoka. Sakoma, 
kasdien po apie 25 milijo
nai žmonių eina į maitini
mo punktus gauti valgio. 

Reikia suprasti, dar blo
gesnė padėtis yra tose ša
lyse iš kurių Vokiečiai ai> 
ėmė maisto produktus, jei 
patiems trūksta. 

Gen. De Gaulle, Prancū
zijos valdytojas, jau išvy
ko į Maskvą, pas Staliną 
taryboms. Ar sugryš jis su 
sveika galva? Jis bent pra
vestų kelią Rooseveltui ir 
Churchillui su Stalinu kal
bėti vyriškai. 

Pakeliui jis sustoja pasi
tarti su Egipto karalium. 

65,548 nebalsavo. New 
Yorko mieste, del nežino
mų priežasčių, 65,548 bal
suotojai nepadėjo kryžiu
ko nei prie Dewey nei prie 
Roosevelto vardo Lapkričio 
7 balsavimuose. 

zių pasalingų šaulių tęsti 
kovai prieš Alijantus. 

Mirė KeneshaW M. Lan-
dis, 78 m., per 24 metus bu
vęs Ąmerikos beisbolo lo
šėjų teisėjas. Jis Į tą at
sakingą vieta buvo pakvie
stas iš aukšto* valdiškos 
teisėjo vietom 

KODĖL CIGARETŲ 
TRŪKSTA? 

Kongreso tyrinėtojai ci-
garetų trukumo patyrė kad 
tabako cigaretams dirbti 
turima net del 18 mėnesių 
ateityje. Tyrinėtojai kreip
sis į^ cigare tų išdirbėjus 
patyrinėti kas sudaro ci
gare tų pritrukimą. 

STETTINIUS LIEKĄ 
VALSTYBĖS SEK

RETORIUM 

Piketai B-29 Inžinų Dirbtuvėje 

- Amerikos kareiviai gau
dami daug cigaretų pradė
jo juos Prancūzijoje parda
vinėti. Gen. Eisenhower iš-, 
leido patvarkymą duoti ka
reiviui po 5 pakelius ciga
retų savaitei, ir bausti su-

. .. 

wejpn. 

RUSAI sulaikyti užsimo
jime paimti Vengrijos sos
tinę Budapeštą. Sutram
dė jų žygiavimą užklupęs 
didelis sniegas. ' 

Kartu su veržimusi Ven-
grijon, bolševikai stengiasi 
užimti ir Slovakiją. 

Rusai užėmė # eilę mažų 
sodybų Vengrijos ir Slo
vakijos fronte. 

Bėgyje pastarų 5 mene-
sių Amerikos kariuomenės 
išmušė 63,388 Japonų Ma
rianas ir Palau salų už
kariavime. 

Prez. Roosevelt paskyrė 
Edward R. Stettinius, Jr., 
Valstybės Sekretorium, į 
vietą sergančio ir nusenu-
sio Hull, kuris atsistatydi
no. Stettinius dabar buvo 
Hull padėjėjas. 

Naujasis Valst. Sekreto
rius yra tik 44 metų am
žiaus, nors gabus, bet su 
mažu patyrimu tai atsako-
mingai vietai. Hull ir kiti 
patyrę diplomatai bus jo 
patarėjais. 

Kiti jau daro spėjimus 
kad Stettinius gali buti De
mokratų kandidatu į prezi
dentus 3948 metais,. Roose
velto įpėdiniu, nors Stetti
nius buvo Renublikonas. 

darbininkams su
tikta duoti mokesties pa-' 
kėlimas, vidutiniai po 5c 
valandai. Reikalavimas bu
vo 17c valandai daugiau. 

Streikai. Per Spalių mė
nesį visoje šalyje buvo 440 
streikų, kuriuose buvo įsi
vėlę 220,000 darbininkų. Jie 
pražudė 690 0001 darbo va
landų, kuriomis butų labai 
daug darbo padarę. 

Teisingai vienas piešėfas 
atvaizduoja streikarį šiuo 
svarbiu karo metu: strei-
kerys, metęs darbą karo 
reikmenų gamyboje, dirba 
pašiūrėje iš lentų kryžius 
Amerikos kareiviams, ku
rie žus del stokos amunici
jos ir kitų karo reikmenų. 

Cleveland. Ohio. — Uni
ja staiga užbaigė telefonų 
patarnautojų streiką Lapk. 
24. Susisiekimas buvo su
tramdytas tarp 29 Ohio ir 
aplinkinių valstijų miestų. 

Anglijoje, ištikus sprogi
mui _ požeminiame bombų Reikalinga dar 90,000 ka-
sandelyje, užmušta ir su-|ro darbininkų, kaip prane-

• „ I v T\tr XT j j T T T*V 1 

UŽMUŠTA APIE 100 

žeista keli šimtai žmonių. 
Vienas pranešimas užmuš
tų skaičių paduoda 100. 

Kitas pranešimas sako, 
užmuštų skaičius pasiekęs 
net 300. 

ša McNutt, Karo 
jiegų direktorius. 

Darbo 

Maskva pasiryžo Lietu
vos, Estijos, Latvijos ir ki
tų šalių vardu, kurias so
vietai užgrobia, išreikalau
ti iš Vokiečių karo nuosto-

IJEį lių atlvginimų. Apiplėšę ir 
tas šalis ir pasigrobė joms 
priklausantį nuostolių at
lyginimą, Sovietai pralobs. 

Philadelphia. Pa. — Ma
nydami jog karas jau bai
giasi, apie 14,000 darbinin
kų apleido karo darbus ir 

Amerika ruošiasi trum-j nuėjo į nesvarbias įmones 
pu laiku pradėti atakavi- j dirbti, apsirūpindami dar-
mą Japonijos su 1,500 iki j bu ateitvje, praneša Karo 
2,000 lėktuvų vienu kartu. | Darbo Jiegų direktorius. 
Rengia tam tikslui lėktuv-i 1 
nėšius laivus. Vokietiioi, sakoma, daug 

žmonių žudosi iš susigrau-
Anglijoje, Amerikos ka-; žimo, kurie tikėio jog karas 

reivis K. Hulten, iš Cam- į baigsis šį mėnesį, o dar ne-
bridge, Mass., ir Anglė šo-į matyt jo~ galo. 
kikė susiduria su mirties 
bausme už nužudymą ir 
apvogimą taxi vežiko. 

. J  ?  J  7  t  ,  1 2 ' \  *  r .  n .  W w ^ v : •  •  -

Nešdami Amerikos vėliavą, Paterson, N. J., dirbtuvės 
~ streikeriai piketuoja dirbtuvę kur išdirbama inžinai B-29 ka
riškiems lėktuvams. Tuo} po šio paveikslo nutraukimo strei-X&s tiįgėsi. . . m 

x < :  

V • ~ • 

Nužudė. Pikeville, Tenn., 
17 metų negrukas kirviu 
nužudė Amerikos ^ kareivio 
žmoną ir jos motiną. Mi
nia užpuolus kalėjimą jį iš-
toė ir nušovė. , 

STATYBAI po karo pa
skatinimui Prez. Roosevelt 
prašo Konerreso skirti 76 
milijonus dolarių. Ta su
ma reikalinga planavimui 
viešų darbu kurie neliečia 

valdžią.. 

Amerikos k'^ro iiesrosc 
išviso yra H.85^000 vvru. 
Armiioie 8,100,000, lai-
vyne 3,700,000. 

Amerikos karo nuosto
liai iki T^nk. 24 d. pasiekė 
iau 528.795 užmuštais, su
ėstais ir patekusiais ne-
Umm, 
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f PHILADELPHIA 

I PHfLADELPrtlJOS 
lu PASTABqS , 

PRIEŠ KIEK laiko, Lietuvių 
Spaudoje buvo paskelbta kpie 
tarimą šaukti Amerikos Lietu
vių Seįiiią ar Kongresą. Iki 
Šiol tačiau nieko konkrečio ne
sigirdi nei iš spaudos puses nei 
iš visuomenės veikėjų pasisa
kant ar reikalinga tokis suva
žiavimas turėti ar ne. Kad ki
ti tyli tai aš pradėsiu pareikš
damas savo nuomonę. 

Klausimas ar reikalinga to
ld* U* S. A. ir gal but Kana
dos Lietuvių suvažiavimas. Jei 
pasirodytų kad jis reikalingas, 
ar "visos Lietuvių srovės tam 
jjritars ir ar prisius atstovus? 

Sušaukti seimą ar kongresą 
teiktų pirmiausia gauti Ame
rikos ir Kanados Lietuvių kuo-
plačiausį pritarimą. Kad tai 
padaryti, visų pirmiausia, man 
rodos, visuomenės veikėjai ir 
spauda turėtų surasti bendrą 
norą, sieki ir minti seimo ar 
kongreso šaukimui. To nesant, 
suvažiavimas kaip mes ji ne
vadintume, nepadarys dides
nės', s.varbos Lietuvių visuome
nėja- negu padarė jau atsibuvę 
seifiias ir konferencija. Todėl 
išvada to yra kad pirm negu 
šaukti seimą ar kongresą, ka
talikų, tautininkų ir socialistų 
srovės veikėjai ir jų spauda 
turr pirmiau tarp savęs susi
tarti ir susiprasti apie tokio 
suvažiavimo reikalingumą, * ir 
lik-."tada ji šaukti. 

f 9Lf l'ETU V I š KI "červoncai" 
mnnr mieste puola per savo 
pfrcfozą iš Brooklyno tuos Lie
tuvius kurie balsavo ar bent 
prisidėjo kuo. nors prie Repu-
blikonų partijos laike preziden
to rinkimų. Pra s i mu š u s i errftf 
biznieriams net grasina boiko
tu; Jr bankrutan įvaryti. Jiems 
vaizduojasi kad Amerika tapo 
SoVietijos dalis, kur tik vienos 
kojnunistų partijos kandidatai 

rinkimuose dalyvauti. 
|Ne, drauguciai, čia ne vie-

Sttfs partijos šalis, kaip kad yra 
"cferbininkų tėvynėje-'". Kad 
Ręosevelt yra Demokratas ir 
jo* gera valia ir padaryta šio 
krašto žmonėms gero. ir kad 
jų« agitavot už jo išrinkimą 
ta| dar nereiškia kad Roo.s^-
veįt paliko šio krašto didysis 
rąj.idonasis vadas. Kaip greit 
Roosevelt patirs kad Amerikos 
rail don ūkai pradeda persekioti 
piliečius kurie balsavo už ki-
tiįjttindidatus, jis jums pasa-
kjftf: Drauguciai, prikąskit sa
vo liežuvius, ši šalis dar nėra 
Sovietų Unijos 17-ta respubli
ka; 

Xaigi, šio krašto raudoni pi
liečiai, Lietuvių kilmes draur 

guerai, apsižiurėkit: juk jus 
priimdami Amerikos pilietybę 
padarėt ištikimybės priesaiką 
siai šaliai, ne Sovietams. ' 

Rimtų Amerikiečių tarpe 
Hė:t& tokių patrakėlių kaip taip 
Lietinių. Po rinkimų dienos, 
rimti Amerikonai piliečiai ir 
jų spauda užmiršta karf dė.jo-

, si vakar, prezidento kandida
tai oponentai pasveikina jj. jo
kių „ persekiojimų ar grąsini-
rcų 'vieni kitiems nerodo sir ne
dali). Tik Lietin iai to. cha
mizmo negali atsikratyti. 

KADA Rusija iškilmingai 
minėjo 27 metu revoliucijos 
sukaktį Maskvoje, o Sovietų 
ambasadorius Washingtone kė-
lėj taures šampano vaišinant 
2į)0 žymiu svečių, mano min-
t.\$s nusidavė į tolimą Samaros 
guberniją, Tcur ' laike revoliu
cijos žuvo be pėdsakų mano 
jajiniausia sesuo, Nastė, jos 
v$ras. Stepas, ir jų šeši rha-
žittncčLai vaikai. Tragiškai žu-j 
vjpfo*. vein%os istorija- to"-:"u:} 

Šakiečiams puolus-. ftusij";! 
pifmame kare, švogeris paėmę 
vi|ą savQ šeimą ir . mafio 'se-
mįįę motiną ir bėgo Rusijos 
gilomon -v prieglaudos j ieškoti., 

Tai buvo 1915 metais prieš Ka
lėdas. Po ilgos kelionės ir di
delių šalčių motina tuojau mi
rė, ten ji ir palaidota. ? 

Iki Spalių revoliucijos/ Itu-
ria Sovietai taip didžiuojasi, 
aš ir brolis Augustas galėjom 
susirašinėti su sesere ir švoge-
riu. Nors šeima vargan pakliu
vo, bet buvo sveiki ir gyvi. Vė
liau sesers vyrą paėmė kariuo
menėn. *' s • : r: '.1! < - -

Bet užėjus 1017 metų revo
liucijai susinešimas nutruko ir 
visa šeima, visi aštuoni, dingo 
kaip pragare. Pasibaigus ka
rui ir revoliucijai mes manėm 
kad bent sesuo su vaikais galės 
gryžti Lietuvon. Giminės iš 
Lietuvos musų klausė ar ne
žinom kas atsitiko su Naste, 
jos vyru ir vaikais, mes klau
sinėj om giminių, bet niekas 
apie jų likimą nepatyrė ir ne
sužinojo. Suprantama, jie žu
vo iki vienam žvėriškos revo
liucijos sukurvje. Taigi po 27 
metų tylėjimo šį skausmą bent 
Lietuviams viešai pareiškiu. 

Z. Jankauskas. 

Padgkit Z Amerikai * Laimėti r iMBtrii 1 

Detroit^Mich., Naujienos \ 

PHILADELPHIA 

UNITED WAR CHEST SĖK
MINGAS VAJUS 

Į Sekmadienį, Lapkr. 19, Lie
tuvių Muzikalėje salėje įvyko 
sėkmingas Lietuvių parengi
mas del United War Chest. Su
sirinkimą punktualiai atidarė 
Kun. Dr. V. Martusevičius ir 
taręs kelis žodžius perstatė 
programo vedėją, Juozą Kava-
lauską. Tunaičių mergaitė ir 
berniukas padainavo ir pagro
jo. 

Po to kalbėjo United War 
Chest atstovas Adv. J. W. Le
wis, ilgesnėje kalboje papasa
kojo ką ir kaip ši labdaringa 
organizacija gelbsti ypač nu-
-kentėjusius nuo karo. 

"Toliau, 16 Lietuvaičių, vado
vystėje Elenos Slivynaitės, pa
sirengusios Lietuviškais tauti
niais kostiumais, gražiai pašo
ko pora Lietuviškų šokių. 

P-lė Loretta Kavalauskaitė 
padainavo ir pašoko, jai akom
panavo jos seselė Irene. 

Sekantis kalbėjo Kun. Dr. J. 
B. Končius, United Lithuanian 
Relief Fund pirmininkas, apie 
United War Chest ir kokią tas 
fondas Lietuviams teiki# mo
ralinę ir materialinę naudą. 

Po to prasidėjo pinigų rink
liava U. W. Chest fondui. Pro
gramo vedėjas J. Kavaliauskas 
pranešė kad visi duosniai au
kotų, tuo labiau kad čia turi
me tikrai geros širdies Lietuvį 
kuris pasižadėjo pridėti dešim
tą dalį prie tos sumos kiek sa
lėje bus aukų surinkta. 

Aukotojai r 
Liberty Federal Savings 

& Loan Ass'n $100 
Liet.' Muzikalio Namo 

Bendrovė $100 
Antanas Marcinkevičius 

(duosnus Lietuvis) S100 
Edgemont Lietuvių 

Repuhlikonų Klubas $50 
Adv. C. S. Cheledevt $50 
A. J. Kaniušis $35 
Juozas Kavalauskas $25 
Adam Grush $25 
Wm. Paschall $25 
Wasikonis $20 
Gus Tunaitis $20 
Chas. J. Roman $20 
J. V. Grinius $20 
Buinevicz $20 
I.ouis Sacks $17.90 
K in. V. J. Martusevičius $10 
Kuli. St. Raila $10 
Kun. I. Valančiunas $10 
Mr. Carnet $10 
A.' Juškienė $10 
G. Roman $10 
A. Džikas $10 
F. Pūkas $10 
Juozas Burokas $10 
A. Girstautas $10 
A. Desris $10 
W. Babin N $10 
John Banys \ $10 
A. Burli ' $10 
J. Matulis ' $10 
K. žemaitis \ $1C» 
A. Balnionis $10 
K. Zodeiko $10 
A, Twaron ' $10 i 
?n.j"a Choras \ .$10 

V/, r,. Norton \ $10 
'Ihei'c. a Lauraitis ~ $6 

P© C>"Peter Tamulis, Kaz. 
Augunas. John Becker, J. Sin-
donri, J. Matulis, Agnes Yona-

ge, K. Zavadskis, Walter Lu^ 
bin, K. Skirvairiis, A. Deksnis, 
Mrs. Jokūbaitis, A. Siriukas, 
P. Biliūnas, Mrs. Fayert, A. 
Šalkauskas, M. Jonaitienė, P. 
Dovidėnas, V. Salanskienė, H. 
Radzevičius, Emilia Petraitis, 
K. Jablonskienė, E. Aidurienė, 
Walter Kaupas, C. Giedmen, J. 
Pečiukonis, J. Rickienė, M. Ba
rauskas, B. Lembutis, A. Za
vadskis, F. Turauskas, S. Tol-
vaiša, J. Slavinskas, M. Lopšai-
tis, J. Valionis, P. Damulevi-
čiua, L. Svekla, M. Tidinis, J. 
Jakštis, Mr. Berman, Sacret 
Heart Society, Mr. Jamack, 
Proud, Baltrukonis, Varnis, H. 
Simons, F. Kazlauskas, N. Pa-
doris, Mrs. Lubas, V. Balunis, 
J. šimkunis, M. Rimkienė, Elz. 
Kalonitis, Anna Kazlanaitis, F. 
Jankauskas, Mr. & Mrs. Kara
lius, Mary Keršienė, M. J. De
ksnis, A. žvilgaitis M. žemai
tis, Mary Kavalauskas, J. Ya-
neliunas, H. žvigaitis,, D. Pla-
cida, W. Slianderis, F. Venc-
lov, G. Augaitis, S. Kuneckis, 
M. Vilkienė, J. Streleckis, W. 
Tvaronas, E. Slivynas, M. Sei
lius, Kazuckowskis, Ona Ska-
marakienė, Nellie švedas. 

Kiti aukavo po $2, po $1 ir 
mažiau. 

Viso salėje surinkta $1225 
Šv. Kazimiero parapijoje 

surinkta $415; 
šv. Jurgio parapijoje $177; 
per SLA banketą $47.75. 
Viso labo Lietuviai sudėjo 

Į United War Chest $1889.75 
švmet Phila. Lietuviai au

kojo i United War Chest dau
giau negu pernai. Ačiu visiems. 

Po to vėl kalbėjo Kun. Dr. 
Končius apie Lietuvos Lietu
viu vargus, kryželius po ruda«s 
ir raudonais prispaudėjais, ir 
pridėjo kad nereika nusimin
ti, Lietuva vėl bus laisva ir 
nepriklausoma. 

Dalyvavo pilna salė publi
kos, ramiai klausėsi kalbų ir 
vėliau atsakymų į ąvairius pa
klausimus. •" { 

Šias prakalbas ir aukų. rin
kimą del TJnited War Chest su
rengė A'isi Bendro Amerikos 
Lietuviu Fondo vietiniai sky
riai, Raudonojo Kryžiaus ir 
Karo Pergalės Komitetas. _ 

J. Kavalauskas, pirm. 
Frank Pūkas. raš^ĮL 

BROOKLYN, N. Y 

STREIKĄ! 
" , , i , r

;* ; i 

Lapkr. 28 j^asidė^ -strėi^ 
kas apie 1,000 karo dirbtuvių 
darbininkų sutramdė nuo dar
bo 12,600 kitų darbininkų pen
kiose dirbtuvėse. Taip pat iš
tiko ir viena 'nelaimė, kur Hud
son Motor Car Co. vienas įtū
žęs darbininkas peršovė. dirb* 
tuvės sargybinį. •' 

Karo Darbo Taryba prisiun
tė unijos vadams įsakymą už
baigti streiką, nes sulaikyta 
svarbus darbai; kitaip armija 
bus priversta tas dirbtuves už
imti į savo žinią.. 

Streikas palietė |r Ford Mo
tor Car Co. River Rouge dirb
tuvę. Revere Copper & Brass 
Co., Michigan Die Casting Co.. 
ir Graham-Paige Motors Corp. 

Smarfetii Ftitbolininkasr 

Geležies Rudies Kasyk
los su 500 Metų Gele-

1 žies Ištekliu 

y< < ^ ^ x ^ 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERltCOS LIETUVIAI ^ 4  •  - i  . . .  r  »  i  
(Žinidš apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Minnesota-Michigan srityje, 
Mesabi plote, randasi tiek ta-
konito, žemos ružies geležies 
rudies, kurios ližtėks 500 metų 
naudojimui. Bet kįid prie jos 
sunkiau prieiti todėl šio karo 
laiku ji ir guli • ne judinama, 
gelėžis imama iš tų kasyklų 
kurios lengviausia prieinamos. 

Tų naujų geležies sluogsnių 
išnaudojimui ruošdama platus 
programas ir ji bus kasama 
pirm negu išsibaigs dabarti
niai žinomi geros rušies gele
žies rudies sluogsniai. 

NEWARK, N. I 

MOTERŲ VIENYBĖS 10 
METŲ SUKAKTUVĖS 

Brooklyno veiklių Lietuvai
čių organizacija, Moterų Vie
nybė, surengė iškilmingą pa
minėjimą savo 10 metų gyva
vimo. 

Sukaktuviu paminėjimo va
karas atsibuvo Lapkričio 19, 
Labor Lyceum salėje. Suvai
dinta veikalas "Pasaulis be 
Vyrų". 

Koncertinę dalį išpildė ope
ros artistės Barbora Darlys. 
Ona Kaskas, artistas Juozas 
Olšauskas. 

Trumpą kalbą pasakė Juozas 
Tysliava, Vienybės redakto
rius. 

Moterų Vienybės pirmininkė 
yra Marijona Strumskienė. 

Rep. 

SUGYVENO 80 METŲ. ži
nomas tautinis darbuotojas ir 
Lietuvos laisvėę gynėjas Vin
cas Ambrozevdčiuą j,a,U sugy
veno 80 metų amžiaus^ 

Vincas Ambrozevicius, perei
tą Vasario 5 d. New Yorko Lie
tuvių . Seime aktyviai dalyva
vo, tiek jis dar yra pajiegus 
ir nenumoja tautos reikalams 
nežiūrint savo daug nudirbtų 
darbų ir didelės krūvos metų. 

Vincas Ambrozevicius gimė 
Lapkričio 9, 1864 metais, Dau
kšių kaime. Padoyinio v., Ma
rijampolės ap. jis gimė tik 
keliais metais . 1^,, baudžiavos 
panaikinimo. 1886 metais iš 
važiavo iš Lietuvos į Angliją, 
o iš Anglijos kitą metą, 1887, 
atvyko j Ameriką.. Apsigyve
no Newarke ir čia gyvena po 
šiai dienai. K. 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapiu, 
paveiksluotas ir daug skelbimu. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuvių Naujienos 
932 N. Cth St. Philadelphia 6, Pa 

Tai bent Pasivažinėjimas Vandenyje 

i} : / T/! < 
y 

% 

VIŲ LIETUVIŲ/ 
• i a ^ i 

Su šiame numeryje paduo
damais , mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius iki šiol 
čia pažymimų pasiekė 13,100, 
nuo Vasario mėnesio, 1937 me
tų. 

DEVEIKIS Jurgis, 39 m., mi
rė Rugs. 24, Buenos Aires, 

Glenn W. Davis, Karo Mo
kyklos futbolo smarkuolis, pa
rodoma prasimuša pro Notre 
Dame lošiką pastarame tų mo
kyklų futbolo lošime. 

Amsterdam, N. Y. 

VISOKIOS ŽINIOS 
Spalių S, 4 ir 5 d., Dr. J. 

Rapšis New Havene, Conn./ 
pasekmingai išlaikė paskuti
nius daktaro kvotimus. Kiek 
teko sužinoti, po karo jis žada 
sugryžti. į Amsterdamą ir už
sidėti gydymo ofisą. Jo tėvai 
ir kiti Lietuviai džiaugiasi jo 
pasisekimu. 

BALF darbuotė eina pasek
mingai. Jeigu bendrai butų 
veikiama Lietuvos nepriklauso
mybės gynimo reikale, tai ir 
musų mažoje kolonijoje Lietu
viai daug daugiau prisidėtų 
prie to darbo .rėmimo, ir pa
sekmės butų taip pat didelės. 
Dabar paaiškėjo ir pas mus 
kad šio bendro darbo didžiau
sias trukdytojas yra žinomas 
raudonųjų tėvas, buvęs Lietu
viškų kacapų bendrafrontinin-
kas. 

Musų mieste randasi Stali
no agentas, parapijos darbuo
tojų ir Lietuvos šmeižikas, ku
ris platina kacapiškus laikraš
čius Lietuvių kalba. Jis turi 
ir tulus Lietuviškus laikraš
čius, jei kas pas jį užėjęs nu
siperka Lietuvišką laikraštį tai 
jis kacapišką popierį duoda 
dykai. Jo pagelbininkas, apie 
80 metų senis, eina per Lietu
vių namus su Rusiška propa
ganda, palieka tuos kacapiškus 
laikraščius, paėmęs žmonių ad
resus siunčia jiems laikraščius 
į namus. Sąmoningi Lietuviai 
tą bolševikų agentą išvaro, bet 
nekurie tamsuoliai priima iš 
jo tą bjaurią Rusišką literatū
rą. 

Labai pageidautina kad at
sirastų kas iš gerų Lietuvių 
platinti čia patriotiškus Lietu
vių laikraščius ir knygas. 

Lapkričio 26, Lietuvių komi
tetas pobažnytinėje salėje par
davinėjo 6-tos Paskolos Karo 
Bonus. Pradžia pasekminga. 
Kviečiami visi pirkti kas gali 
daugiau karo bonų. 

BALF skyrius leidžia išlai-
mėjimui $25 vertės karo boną, 
A. L. Klubo salėje, Gruodžio 3, 
nuo 4 vai. .po pietų. 

Knygnešių Bditiš 

LOČSiflŠ Jonas, 64 m., mirė 
Lapkr. 7, Chicagoj. (Jurbar
ko p., Kuturių k.) Amerijcbj 
išgyveno 40 metų. 

KASIULIENĖ Elzbieta1, 73'm. 
mirė Spalių 31, Chicagoje. 

: (Jurbarko 'p.,. Dainių km.) 
' Amerikoj išgyveno 18 m. 
KUDREVIČIUTĖ Marijona, 27 

m., mirė Lapkr, 6, So. Bos
ton, Mass. » . ; ' 

PELECKIEN1 . Adelė, 82 m., 
, mirė Lapkr. 6, So. Boston, 

A . /TT, , i Mass. (Vabalninko parap.) Argentinoj. (Utenos apskr.,' \ .. \ .v 00 , Amerikoj išgyveno 33 rtt. 
LtISčIKAUSKAS Jurgis, se-Kurtiškių v., Kačiunų k.) 

STRALKIENĖ Milda (žiugž-
daitė), mirė Spalių1 18, Har
rison, N. j. T ' 

AKELIS Jurgis, mirė SjpflHų 
mėn., Sugar Notch, P&. 

JUNEVIČIUS Juozas, m i r ė 
Spalių m., Kingston, Pd. ' ' 

KANCELSKIS Antanas, pus
amžis, mirė Spalių 31, Chi
cagoj. (Raseinių ap., Kel
mės p., Parsvarkelės kaim.) 
Amerikoj išgyveno 30 metų. 

ZORIENĖ Kotrina (Zalckaitė) 
išeno amž., mirė Lapkričio 1, 
Chicagoj. (Šiaulių ap., Papi
lės par., Medalkių k.) 

CHUBETŪKAS Robertas, 14 
metų, mirė Spalių 30, Nor
wood, Mass. 

ŽILAIT1ENĖ Juozapina, mirs 
Spalių 31, Baltimore, Md. 

STENAITIS Kostas, 52 metų, 
mirė Spalių 31, So. Boston, 
Mass. 

MARTECKIS Vincas, 68 metų, 
mirė Spalių 27, New Britain, 
Conn. (Punsko p., Kampuo
čių k.) 

MORKŪNAS Adolfas, 'mirė 
Rugp. mėn., Las Palmeras, 
Argentinoj. 

BLAŽYS Jonas, mirė Spalių 
28, Bridgeport, Conn. 

KNOPK1S Antanas, 52 metų, 
mirė Spaliu 28, Waukegan, 
111. 

MICKUS Benediktas, mirė 29 
Spalių, Waukegan, 111. 

ŠIMKŪNAS Stasys, apie -16 m. 
mirė Lapkr. 4, Pittsburgh, 
Pa. (Paėjo nuo Tauragės). 
Amerikoj išgyveno 38 m. 

MILKINTIENĖ Uršulė, 78 m., 
mirė Spalių 21, Kenosha, 
Wis. 

STRUŠINSKIENĖ feklė, pus
amžė, mirė Lapk. 1, Chica 
goj. (Telšių par., Girdžių k.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

KAIRYS Mykolas, 70 m., mi
rė Spalių mėn., Sectonville 
111. (Panev. ap.) 

JABLONSKIENĖ (Beinoraitė) 
Veronika, seno amž., mirė 
Lapkr. 6, Chicagoj. (Rasei
nių ap., Viduklės par.) 

GLEBAUSKAS A1 e k sandras, 
pusamžis, mirė Lapkričio 5, 
Chicagoj. (Panev. ap., Ra
mygalos par., Masiokų k.) 

. Amerikoj išgyveno 35 m; 
KLIMAS Nikodemas,- pusamžis, 

mirė Lapkičio 4, Chicagoj. 
Dūkšto p., Alejunų k.) Ame
rikoj išgyveno 32 metus. 

SELEMONAVIČIUS A n tanas. 
36 metų, mirė Lapkričio 5. 
Chicaoroi, kur buvo ir gimęs. 

GRIGELIS Pranas, mirė Spa
liu 28, Pittsburgh, Pa. 

nyvo amžiaus, mirė Lapkr. 
6, Baltimore, Md. 

KASIULIENĖ Elzbieta, 73 m. 
mirė Spalių 81, Chicagoje. 
(Jurbarko p., Dainių kaimo) 
Amerikoj išgyveno 18 metų. 

ABRAMAVIČIENĖ Marcijona, 
i(Norbutaitė), seno amžiaus, 
mirė Lapkr. 14, Chicagoje. 
(Telšių ap., Laukuvos par.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

MARCINKEVIČIENĖ M., mi
rė Spalių 15, Wilkes-Barre, 
Pa. 

MALDANIS Juozas, 65 metų, 
mirė Liepos 5, Perth Am-
boy, N. J. (Alovės par., Ge
ležėlių k., Vilnijos.) Ameri
koj išgyveno apie 40 metų. 
Liko žmona, Katrė, keturios 
dukterys, ir sunus armijoe. 

PETRONIS Antanas, 70 metų. 
mirė Chicagoj, palaidotas 18 
Lapkričio. (Subačiaus dva
ro ir parapijos). Buvo neve
dęs, Amerikoj išgyveno apie 
50 metų. 

KACILIENĖ Ona, mirė Lapk. 
1, Plymouth, Pa. 

BALČIŪNAS (vardas nepažy
mėta), mirė Lapkričio mėn., 
Akron, Ohio. . 

Km Yrx 4 Miiijbnai 
Tuzinų Kiaušinių ? 

Karo maisto Administracija 
paliuosavo pardavimui priva
tiniams kiaušinių pirkėjams 
apie 4,000,000 tuzinų kiauši
nių. Tai apie lC«-ta dalis val
džios supirktų pereitą pavasa
ri kiaušinių, kurie buvo laiko
mi šaldyklose.„ 

Pavasarį, palaikymui kiauši
nių kainos, karo maisto admi
nistracija supirko apie 240 
milijonų tuzinų kiaušinių, bet 
Spalių 15 tų kiaušinių buvo li
kę 42,210,000 tuzinų. 

Keturi milijonai tuzinų kiau
šinių užięia 226 prekinius va
gonus. 

Pastaba Skaitytojaml 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums p% 
siųsta tas tikras numeni 
kurio negavot. , 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohto 

Lapės Tikrai*Gudrios 

i PUIKUS LIETUVIŠKI | 

! Kalėdiniai Sveikinimai i 

ši panelė, dalyvauja Amerikos jurininkų lavinjmo- punk
te Floridoje vandens sporto žaisluose! Tai K|ity 'į'urner, pa
tyrus prie vandens. Ji važiuoja ant lentos Tttotbrinio laivo 
traukiama* mylia i miliutą-greitumu. -

IČad lapės tikrai yra gudrios 
parodo sekantis įvykis. Pri
jaukinta lapė buvo laikoma 
pririšta retežiu prie šunies bu
dos. Savininkas maitino ją 
duona ir pienu, bet tuoj lapė 
kaip tik suaugo pradėjo to 
maisto neėsti, nors išrodė kaip 
reikia ir nesukudus. Vėliau pa
tirta kad ta lapė naudojo pieną 
ir duoną privilioti prie budos 
vištas, kurių plunksnos buvo 
surastos būdoje. Lapė pasi
gaudavo vištas i| ėsdavo. 

12 UŽ $1.00 
3 už, 25c. 

PO 1QC viem# i; 

6 !įž SOc. 

Jau gaunamos dirvos JUlmihistracyoje aaugyj;e 
puikių Kalėdinių svefkinimų-laiškų, kuriuos ga
lit užsisakyti tuojau, anksti prieš šy'entes. Ma
žiau 6 į kitus miestiis .pesiuricianĮą^ ' \ 

Mažiau SI siųskit pašlb žetklaiį pff ^6 !i 

»r •... -į •. 'i-j . 'r. 
6$20 Superior Avė. • Cleveland 3, Ohio 
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Ifegul meilė Lietuvos* f j į | 
Dega mosi} šifdysef j r I 

laisvę paftnę — 

Jungo n^yjlksiitl 

Kova — Musiį Didžioji Pareiga 
'  •  l t :  ' •  i , . , -  .  

LJetuvos Viltys —• Greitame Sąjungininkų taimejime. Paramos lietuvių Tautai 
Reikalingumas ir Jos Suteikimo Suteikimo Sunkumas. Musų Darbas ir Kova 
pareiga Krikščioniškajai Vakarų Civilizacijai. 

Didiesiems politikos įvy
kiams tuo tarpu negalint 
turėti įtakos Lietuvos liki
mui, ir toliau prieš mus 
stovi baisusis klausimas: 
ar Lietuvių tauta akivaiz
doje bolševikų nusistaty
mo ją išnaikinti sulauks 
pagalios realios sąjunginin
kų pagalbos ir ar ta pagal
ba dar ateis laiku? 

Žinios iš Lietuvoj rodo 
kad Lietuvių tautos naiki
nimas dabartiniu metu vy
kdomas netgi smarkesniu 
tempu negu 1940-1941 me
tais. Iš kitos pusės. Breck-
enridge Long atsakymas į 
Lietuvių, Latvių ir Estų 
kilmės Amerikiečių pasiųs
tą Prez. Rooseveltui Spalių 
10 telegramą aiškiai paro
do kad tokios pagalbos, kol 
Pabaltijo kraštai bus So
vietų karo operacijų sritis, 
tikėtis netenka. Ar jos bus 
galima laukti vėliau, pri
klausys nuo tolesnės Ang-
lijos-Amerikos santikių su 
Sovietų Rusija raidos. Tat 
dabartiniu metu ypatingos 
svarbos mums teturi klau
simas kaip ilgai Pabaltijo 
kraštai liks sovietų karo 
operacijų sritimi, nes iki to 
laiko Lietuvių ir jų kitų 
Pabaltijo kaimynų niekas 
negins nuo bestijališko bol
ševikų teroro. 

Sprendžiant iš karinės 
situacijos, aiškiai matuti 
kad Lietuva liks sovietų 
karo operacijų sritimi tol 
kol nebus sumušta tVokie
tija. Sąjungininkams da
bartiniu metu Europos 
fronte nešant pagrindinį 
svorj, o bolševikams tevai-
dinant antraeilį vaidmenį, 
yra aišku kad lemiamas 
mušis įvyks vakarų fronte. 
Kai kurie komentatoriai 
tokiu lemiamu mušiu laiko 
dabar vykstančią didžiąją 
sąjungininkų ofensyvą va
karuose ir Vokiečių sugniu
žimo laukia diena iš dienos, 
bet kiti vėl spėja kad lai
mėjimą teatneš pavasaris. 
Jei antrasis spėjimas pasi
rodytų teisingas, Lietuvių 
tautai nevaržomą bolševi
kų terorą tektų kęsti visą 
žiemą. Be to, ir pati žie
ma savaime bus didžiausias 
teroras, ir didelė Lietuvių 
tautos dalis neišvengiamai 
žus nuo šalčio ir bado. 

Iš čia paduotų faktų yra 
aišku kad šiuo metu grei
tu sąjungininkų laimėjimu 
vakaruose niekas negali 
buti suinteresuotas > dau
giau negu Lietuviai. Ne 
tik dėlto kad Hitlerio su
mušimas reiks vienos šio 
karo fazės pabaigą, bet ir 
dėlto kad jo sumušimas su
taps su realia viltimi Lie
tuvių tautai buti išgelbėta 
nuo bolševikų. 

• Visi betgi turime įsidė
mėti kad butų didelė klai
da galvoti kad sąjunginin
kų laimėjimas vakaruose 
automatiškai reikš Lietu
vos laisve. Net ir Breck-
enridge Long, ir jis tenu
rodo kad bendros sąjungi
ninkų kontrolės Pabaltijo 
kraštuose negalima tikėtis 
kol tie kraštai bus sovietų 
karo operaciių sritis. Ta
čiau jis vis dėlto nepasako 
kad tokia kontrolė tikrai 
bus įvesta, kai Pabaltijo 
kraštai nustos buvę karo 
operaciių sritimi. Atseit, 
net ir Vokiečius nugalėjus, 
Lietuvos išgelbėjimas nuo 
bolševikų dar nėra tikras 
dalykas. Mat, nereikią už
miršti kad Stalinas iki šiol 

savinasi Lietuvą; 6 sąjun
gininkai, nors Šito jo akto 
ir nėra pripažinę, Stalino 
užsimojimų nera sudraudę. 
Gi patyrimai Lenkų klau
sime verčia mus buti netgi 
pesimistais. 

Tačiau šiaip ar taip, su
mušus Vokiečius ir sąjun
gininkų kariuomenei susi
tikus su bolševikų kariuo
mene, atsiras galimybė, rei
kalui esant, į bolševikus pa
veikti jiega. Mat, dabarti
niu metu tarytum likimo 
pasijuokimu Vokiečiai gal 
net prieš savo norą virsta 
bolševikų gynikais. Užten
ka žvilgterėti į Europos že
mėlapį kad aiškiai pamaty
tume jog Vokiečiai dabarti
niu metu sudaro tarytum 
sieną tarp sąjungininkų ir 
bolševikų, ir yra aišku kad 
kol ta siena nesugriauta, net 
prie geriausių norų sąjun
gininkai negali efektyviau 
paveikti į bolševikus, nes 
tie maži kontaktai kurie 
šiuo metu yra nustatyti 
tarp Sąjungininkų ir bolše
vikų kariuomenės dalinių 
Graikijoje ir Jugoslavijoje, 
neturi didesnės reikšmės. 

Žinoma, iš to viso dar 
nešplaukia kad kai tik Vo
kiečiai bus sumušti ir są
jungininkai poros tūkstan
čių mylių ruože susitiks su 
bolševikais, jie tuoj bolše
vikams ir pasakys "Šalin iŠ 
užgrobtų šalių", o jei bol
ševikai to įsakymo nevyk
dys tai pradės juos tuoj 
mušti. Ne. Iš to tik iš
plaukia kad tada tokia ga
limybe bus, tuo tarpu kai 
dabar tokios galimybės nė
ra. 

Imdami, sakysim, kpn-
kretų Lietuvos pavyzdį, ne
išvengiamai prieiname iš
vados kad sąjunginingams 
padarius tam tikrų reika
lavimų Lietuvos atžvilgiu 
ir sovietams atsisakius tuos 
reikalavimus patenk i n t i, 
net jei sąjungininkai ir bu
tų linkę savo reikalavimus 
paremti jiega, šitai iškarto 
Lietuvos likimo nepaleng
vintų, nes artimiausias są
jungininkų kareivis ^ šiuo 
metu yra mažų mažiausia 
bent 600 mylių nuo Lietu
vos sienų. Taigi net imda
mi kraštutinį atsitikimą—-
jeigu sąjungininkai imtųsi 
net militarinės akcijos prieš 
sovietus, visvien sovietai 
geriausiu atsitikimu dar 
turėtų bent porą mėnesių 
laiko Lietuvos gyventojams 
persekioti. Žinoma, yra ne
mažų šansų kad, pagrasius 
bolševikams pagalbos nu
traukimu ir militarine ak
cija, jie sutiktų su visais 
sąjungininkų reikalavimais, 
kurių vienas — reikalavi
mas nustoti žudyti užgrob
tų šalių gyventojus — bu
tų labai vietoje ir tesuda
rytų elementarių humaniš
kumo taisyklių įgyvendini
mą. Tačiau tuo tarpu mes 
pasitenkiname tik galimy
bių nagrinėjimu, ypač ga
limybes jei bolševikai atsi
sakytų įvykdyti galimus 
sąjungininkų reikalavimus. 

• * * 

Pabuvoję galimybių sri
tyje, gryžkime į realybės 
pasaulį. Politinė Lietuvių 
tautos ateitis miglota, net
gi tamsi. Bet kokios yra 
fizinio Lietuvių tautos iš
likimo perspektyvos ir ką 
mes galime padaryti fizinei 
Lietuvių tautos gyvybei pa
laikyti? . J 

N e s k a i tant Amerikos, 
kur sau prieglaudą ir nau
ją tėvynę rado žymi Lietu
vių tautos dalis, Lietuvių 
tautos branduolys šiuo me
tu dar tebėra pačioje Lie
tuvoje. Tačiau gana žymi 
to branduolio dalis — gal 
iki 300,000 — šiądien yra 
Vokietijoje, kelios dešim
tys tūkstančių — Sovietų 
Sąjungoje ir gal apie kelio
lika tūkstančių — Švedijo
je. 

Yra naturalu laukti kad 
ateinančių kelių mėnesių 
bėgyje bolševikai į Sovietų 
Rusijos gelmes išdeportuos 
bent keliasdešimt tūkstan
čių Lietuvių, taigi apie pa
vasarį už Lietuvos ribų jau 
bus apie pusė milijono Lie
tuvių. Dešimtys, o gal net 
šimtai tūkstančių Lietuvių, 
be abejo, bus žuvę karo bė
gyje. Tačiau kurie žuvo 
tų jau neatgaivinsi. Jų mes 
gailimės ir juos mes su pa
garba minime, bet musų 
pastangos turi buti nukrei
ptos į. tuos kurie šiądien 
dar yra gyvi. Didžiausiu 
sielvartu širdyje turime pa
sakyti kad išsigelbėjusiais 
mes tegalime laikyti tuos 
kurie pasiekė Švediją, tai
gi geriausiu atveju vos ke
liolika tūkstančių. Like Lie
tuvoje ir, ypač, išvežti į 
Sovietų Sąjungos gelmes 
yra didžiausiame pavojuje 
jau vien dėlto kad bolševi
kų tikslas yra Lietuvius iš
marinti,- M 

Baisi yra ir Vokietijoje 
esančių Lietuvių padėtis, 
bet kadangi Vokietija ank
sčiau ar vėliau bus oku
puota Amerikos ir Angli
jos kariuomenių tat bent 
dali musu tremtinių Vokie
tijoje reikia laikyti išgel
bėtais. Tie kurie bus likę 
Lietuvoje Vokietijos su
gniužimo metu taip pat dar 
turi šiokių-tokių vilčių iš
likti gvvais, bet iš tų ku
riems bus buvę lemta buti 
išvežtiems į Sovietu Sąjun
gos gelmes, tik maža dalis, 
gal 10—20 nuošimčių, te
gali tikėtis išsigelbėjimo. 

Kaip mes galime šiądien 
mirties grąsomiems' musų 
broliams padėti? Juos šel
pdami, jiems pristatydami 
reikalingiausių reikmenų. 
Ar visus Lietuvius musų 
pašalpa šiądien gali pasiek
ti? Deja, ne. Tikrai mes 
galime pasiekti tik tuos ku
rie ir taip yra palyginamai 
geroje padėtyje — Lietu
vius Švedijoje. Vokietijoje 
esančių Lietuvių padėtis 
kol kas tebėra neaiški ir 
pirmas musų šelpimo fon
do uždavinys yra ištirti jų 
sušelpimo galimybes. 

Lietuvoje likusių Lietu
vių sušelpimas teoretiškai 
yra galimas, bet, turint gal
voje bolševikų banditizmą 
ir jų aiškų tikslą — kuo-
greiciau išnaikinti Lietuvių 
tautą, sunku tikėtis kad 
bent kokia į Lietuvą siun
č i a m a  p a g a l b a  p a s i e k t ų  
Lietuvius, o nebūtų komi
sarų ir enkavedistų išgrai
bstyta. Visai nepasiekia
mi, kaip likšiolinis patyri
mas rodo, yra į Sovietų Są
jungos gelmes išyežti Lie
tuviai. Jie yra labiausia 
musų pagalbos reikalingi, 
bet net Raudonojo Kry
žiaus pagalbos jiems bolše
vikai iki šiol nepraleido. 
Tuo sunkiau tikėtis kad jie 
praleistų musų šelpimo fon-

Kaip Robotai Skrenda 

V-2 ROCKET BOMB 
ATTAINS ESTIMATED 

ALTITUDE OF 60 MILES 

STRATOSPHERE BALLOON /J\ 

-72,395 FT. W | RECORD 
I 

AIRPLANE ALTITUDE RECORD 
56,046 FT 

fe ORDINAKY CLOUD LIMIT AI0UT 7} MILES 

~ MT. EVEREST—29,141 FT 

KODĖL SUOMIJA IL
GAI NESUSITARS 

SU RUSIJA 

Artistas atvaizduoja naujas 
V-2 rakietas kurias Vokiečiai 
pradėjo leisti iš toli Anglijos 
plaišinimui. Tie šoviniai išlei
džiami | orą bent 60 mylių au
kščio, iš kur paskui krinta bai
siu smarkumu. Vaizde palygi
nama aukščiausias pasaulyje 
kalnas, debesų aukštis, aukš
čiausia pakilęs lėktuvas, aukš
čiausia išleistas balionas. 

do norimu jiems suteikti 
pagalbą. 

Antra vertus, ta parama 
kurios Amerikos Lietuviai 
šiuo momentu galėtų sutei
kti Lietuvių tautai, tesu
daro mažą dalį būtinai rei
kalingos paramos. Užtat 
labai reiktų išanksto apsi
žiūrėti kad teikiama para
ma pasiektų tuos kuriems? 
ji skirta. 

Dabar po Visas Lietuvių 
kolonijas varomas drabu
žių rinkimo vajus. Gražus 
ir būtinas dalykas. Betgi 
reiktų buti labai atsar
giems su surinktų drabu
žių skubotu siuntimu į Lie
tuvą. Ir tai ne tik dėlto 
kad net jei bolševikai su 
tuo ir sutiktų, Lietuvos 
žmonės tų drabužių vistiek 
negautų arba gautų tik li
kučius, o didžioji jų dalis 
atitektų bolševikams, bet ir 
dėlto kad ateityje gali pa
gerėti sąlygos, ir kai tikrai 
bus galimybės Lie t u v o s 
žmones sušelpti, mes jau 
busime išaikvoję savo iš
teklius kurie ir taip, kaip 
jau sakyta, tegali padengti 
labai mažą tikrųjų reikala
vimų dalį. Todėl, kol ne
bus garantuotas siunčiamos 
pagalbos pristatymas Lie
tuvos žmonėms, geriau dra
bužius ir kitas reikmenis 
laikyti sandėliuose, ir tuos 
išteklius panaudoti tik ta
da ir ten, kada bus žinoma 
kad jie tikrai pasieks tuos 
kuriems jie skirti. 

Kaip ten bebūtų, Ameri
ka ir Amerikos Lietuviai 
musų broliams Lietuvoje 
yra ta prošvaistė į kurią 
jie deda savo viltis. Todėl 
nors ir miglų apsupti, mes 
nenuilsdami turime dirbti 
šviesesnei Lietuvos, Ameri
kos ir viso pasaulio atei
čiai. Priešingu atveju mes 
ne tik apvilsime tuos kurie 
iš musų tiek daug laukė, 
bet ir neatliksime tos par
eigos kurią mes visi turi
me jausti krikščioniškosios 
vakarų civilizacijos kovoje 
su zoologiniu dvidešimtojo 
amžiaus materializmu. 

Julius' Smetona. 

Amerikos laikraščių rašyto
jas J3ill Cunningham viename 
savo straipsnyje nurodinėja 
kad Europos valstybės rėmė 
Rooseveltą šiuose rinkimuose 
todėl kad jos subankrutijusios, 
bet moka gabiai prašyti, mal
dauti, ir tikisi Dėdę Samą mel
žti kiek norės. Europos vals
tybės nori kad Amerika tar
nautų visam pasauliui gerašir
de WPA, todėl joms nepatiko 
Dewey kalbos apie taupymą 
Amerikos pinigų. 

Apie Suomijos taiką su Ru
sija štai ką jis sako: 

"Dabar paaiški kad ta (ki
lis derybų ką sudarė trukdy
mą Rusijos-Suomijos karo bai
gimo buvo tai Sovietų reikala
vimas iš Suomijos net $600,-
000,000 atlyginimo. Suomiai 
ilgai užtęsė susitarimą tikėda
mi gal gaus pinigus pasiskolin
ti iš Amerikos sumokėti Ru
sijai. Tokie patys dalykai ap
sireiškė ir Balkanų šalyse. Net 
Ašies sateletės šalys užpultos 
Rusijos, nors tikrumoje yra 
musų priešai, pradėjo dairytis 
ar mes neišpirksiau jas iš jų 
bėdu". 

DUOKIT SAVO KALĖDINĘ 
AUKĄ LIETUVOS LAISVLr 

NIMO REIKALAMS 
PRISIŲSKIT LVS PENKINĘ KALĖDŲ 
DOVANŲ LIETUVOS VADAVIMO 

DARBAMS PAREMTI < 

•BRITŲ Togolande, Afriko
je, mažieji ūkininkai valdžios 
raginami ir mokinami auginti 
vatą. Jie gauna sėklas ir net 
verptuvą vatai verpti. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

Tadas Neura, Cleveland, O. 
Kalėdine 5.00 

The American News Co. 
New York 6.00 

The Burrows Bras. Co. 
Cleveland * 3.00 

Cpl. Catherine Murplgr 
WAC, US Army 3.00 

The Baker & Taylor Co. 
New York 3.00 

Kroch's & Brentano's 
Chicago 3.00 

H. C. Capwell Co. 
Oakland, Calif. 3.00 

The University of Chicago 
Chicago, 111. • 3.00 

• 
Aukas ir užsakymus knygai 

'Timeless Lithuania" siųskit: 
LVS CENTRAS 

6820 Superior Avenue 
Cleveland 3» Ohio. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba atsišaukia į vi
suomenę, į geros valios veikė
jus, vyrus ir moteris, j 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 bus 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 f L. 

V. S. centrą parėmimui Lietu-,, 
vos Atstovybių užsienyje, parė
mimui leidimo Angliškai kny-, 
gos "Kaip Jie Mus Sušaudė" ii; 
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. Siiiskit savo prenumera
tas išleidimui Prez. A. Smeto
nos parašyto Lietuviško vei
kalo, "Lietuvos Istorijos Bruo-< 
žai". 

Kurioje kolonijoje aorima 
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. 

iiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
yra inkorporuota ir pilnai legališka organizacija dirbti da*» 
bus kuriuos ji užsibrėžus. 

i ''"MMiniimiiiiiiinMimiH 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką $ .. Lietuvos Vadavimo darbams 
$ . . . .  .. Knygai "Timeless Lithuania" 

.. Kitoms Angliškoms knygom® 

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

Viso $.. . .  

Vętšm ir Pava*di~~ 

Adresas 

Miestas ..... Valst 

f AMERIKOS paprastųjų ka
reivių žmonos, tų kurie buvo 
vedę kai  buvo pašaukti,  ir .  tų 
kurie apsivedė karo bėgyje, 
pagimdo po apie 1,000 kūdikių 
kasdieną * 

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 dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit 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 gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

(Įdėkit | laiSką $2 ir j rašę? pilną 
savo adresą, siųskit raff** 

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 Cleveland % Ohio 
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Pirkit U. S. War Bonds 

Peticijas Skubiai Grąžinkite LV 
PETICIJOS SU PARAŠAIS VIS ATEINA 

Nors kai kurios kolonijos 
jau baigė rinkti peticijas ir 
įaugiau 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. 

IVJažais skaičiais blankų at
siunčia šiaip kolonijos. 

Kurie turit neišpildę petici
jos blanką, skubinkit gauti pa
rašus _ j ją ir grąžinkit LV.S 
centrui. 

Iki šiol užsiregistravo jau 
apie 40 Lietuvių Kareivių Mo
tinų važiuoti Į VVashingtoną, 
su peticijomis pas Prezidentą 
Roose veltą. 

Jusų kolonija taip pat turi 
lygią teisę atstovę i 'VVashing
toną siųsti, todėl prašome^ ne
atsilikti. 

Kolonijų veikėjų ar organi
zacijų kurios ruošia Lietuves 
kareivių motinas važiuoti su 
peticijom j Washingtoną, pra-
iome isitėmyti šiuos dalykus: 

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

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

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

Reikia pažymėti kad hotelių 
nereikės - toms motinoms kurios 
norės tą pačią dieną gryžti iš 
Washingtono. Kurios norės pa
matyti 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 | Washin-
gtoną tuoj praneškit apie tai 

•LVS centrui, 6820 Superior 
Ave., Cleveland 3, Ohio, ir Ko
misijos Pirmininkei: 

Mrs. Ona Biežis, 
3241 West 66 Place 

Chicago, 111. 

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

istorinėje kelionėje. Seife® 
tokius žygius atlikdavo vyrai, 
dabar moterims pasitaiko pro
ga, ir jos kviečiamos važiuoti, 
daugiau — geriau! 

Jei kur nėra motinos turin
čios du, tris ar keturis sunus 
tarnyboje, geistina kad važiuo
tų ir tokia motina kuri dėvės 
tik vieną žvaigždutę. 

Kviečiamos važiuoti ir karių 
žmonos, jeigu tik nori. 

Lietuvių Kareivių Motinų 
Komisija 

Ona Biežienė, 
Chicago, 111. 

Stefanija Douvan-
' Čiurlionyte, 

Detroit, Mich. 

Hypatija Yčienė-žiuriene, 
Cleveland-Lakewood, O. 

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

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Duokit šią knygą Kalėdoms 
Dovanų savo Kareiviui 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 

t 

r*. 

n 3 

anas* 
Karo Apnuogintiems Lietuvoje 
RUBŲ LIETUVAI RINKIMO VAJUS PRASIDĖJO 

Duokit galimus dėvėti vyriškus ir moteriškus siutus, sūknias, svfeterius, kaklihius, battte 
(batų poras reikia tvirtai surišti); ploščius, apsiaustas, apatinius ; vaikaĄs višolcio aiftžiaujš 
rublis, ir viską siųskit gėral supakavę į Bendro Lietuvių šelpimo Fondo, "saildėl§r*7 ; 

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inę. 
W a r e h o u s e  1 0 1  G r a n d  S t r e e t ,  /  ̂ B r o o k i y r i  1 1 * .  N < , /  
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NAUJA HARRISON'O KNYGELI APIE 
LIETUVA 

Su Žymiais Vardais 

LENKAI ATSISA 
KO LENKTIS 

1 STALINUI 

W^^;7 A -« ' XX1 

Tim€ L €SS 
LITHUANIA 
DR. OWEN J.C. N ORĖM 

Iš Lietuvos' Mmislro B. lt. 
Balučio Londone gauta Angliš
ka knygelė "Lithuania's Fight 
for Freedom", kurią parašė E. 
J. Harrison, buvęs Britų Vic&: 
Konsulas Kaune ir Vilniuje. " 

Tai yra tas pats Harrison 
kuris prieš keliolika metų pa
rašė didelę knygą apie Lietu
vą, "Lithuania Past and Pres
ent", ir vėliau antrą veikalą, 
"Lithuania 1928" ir kitus raš
tus Lietuvos klausimu. 

Šią taip svarbią šiuo laiku 
knygelę, 65 pusi. didumo, išlei
do, kaip pažymėta, Liętuvių 
Draugijų Federacija Did. Bri
tanijoje. 

Turklys jos apima daug ką, 
nors trumpomis sutraukomis: 

(Turinį paduodame Lietuviš
kame vertime): 

1. Trumpa Istorinė Peržval
ga, kuri prasideda nuo Lietu
vių rasės, religijos ir kalbos, ir 
baigiasi su nepriklausomybės 
praradimu (1795 metais). 

2. Prisikėlimas ir Naujas 
Nepriklausomybės Periodas. 

3. Laikotarpis prieš Audrą. 
Čia aprašoma Vokiečių pastan
gos įtraukti Lietuvius, savo pu
sėje j šį karą, ir tt.;. 1 
4. Lietuva po Soyietįų Okupar 
cija — iki Lietuvių sukilimo 
i§41 vasarą. \ ( 

5. Lietuva po Vokiečiais t-
visos Vokiečių pastangos Lie
tuvius pavergti, išnaudoti, ir 
Lietuvą kolonizuoti. 

6. Lietuvių Atsinešimas į 
Vokiečius — požeminis judėji
mas, požeminė spauda, Vyriau
sias Lietuvos Išlaisvinimo Ko
mitetas, ir tt. 

šioje knygelėje atsiųsta įdė
tas ir Angliškai išverstas Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo 
Komiteto atsišaukimas į Did. 
Britanijos ir Amerikos vyriau
sybes. 

šis atsišaukimas buvo paga
mintas ir paskelbtas Kaune ir 
Vilniuje, Rugsėjo 30, 1944 m^ 
taigi prfeš galutiną Sovietų 
okupavimą Lietuvos. 

Gale knygelės sutalpinta ži
nios apie 61 knygą ir leidinį 
Angliškoje kalboje, kurie buvo 
Lietuvių ir kitų išspausdinti 
ano karo pradžioje, kaip tai 
Dr. J. šliupo 1915 m. "Litua-Į 
nia in Retrospect and Pros-j 
pect" ir visoki kiti veikalai nuo 
to laiko iki "Timeless Lithua
nia" išleidimo. 

Iš to knygų* surašą gmatyti 
kaip daug veikalų liečiančių 
Lietuvą ir jos kaimynes išleis
ta Anglijoje, daugiausia Lon
done. 

Su šia knygele, Angliškų 
leidinių skaičius apie Lietuvą 
pasidaro tokiu bu du gana ne
mažas — viso 62. 

Netrukus išleista Pulk. Pet-
ruičio knyga, <;Kaip Jie Mus 
Sušaudė", kurią leidžia Lietu
vai Vaduoti Sąjunga, „ bus 63-
čias veikalas. 

Gaila tik kad diduiina svar 
besnių veikalų, leistų Anglijo
je, tėra ten ir paplitę, Ameri
koje jų retas kuris randasi. 

LIETUVČS AT3TO-
VYBĖS BIULETENIS 

Redakcija gavo Lietuvos Pa
siuntinybės išleistą Anglišką 
biuletenį, už Spalių mėnesį, — 
"Current News on the Lithu
anian Situation", šiame nume
ryje telpa šie straipsniai (pa
vadinimai čia paduodami Lie
tuviškai) : 

1. Lietuvių Tautai Grąso 
Išnaikinimas. 

2. Suvalkų Sritis: liftorija, 
Etnografiškos Datos, ir Pas
tari Įvykiai. 

3. žinios iš Vokiečių ir So
vietų Okupuotos Lietuvos. 

4. Reakcija į Prieš-PabaltijO 
žygius. 

5. Lietuvių-Amerikečių Vei
kla. 

6. Paskiros Opinijos apič 
Pabaltijo Valstybes. 

šis biuletenio numeris susi
deda iš 18 didelio formato pus
lapių. 

ŽYDAI PATYS SAU 
KENKIA 

Palestinoje veikia žydų te
roristų organizacija, kuri skal
do pačius žydus iš vidaus, žy
dai, persekiojami kitų, panašiai 
kaip nazių, susilaukė viso pa
saulio užuojautos. Bet kai jie 
prieš mėnesį laiko nužudė Pa
lestinoje Britų atstovą Lordą 
Moyne ir jo šoferį, išlaukinis 
pasaulis parodė užuojautos nu
kentėjusių šeimoms, o žydai 
susilaukė visų pasipiktinimo. 

Tą žudystę atliko du jauni 
žydai teroristai, nariai Pales
tinos žydų organizacijos, tuo-
mi tikėdami darą gero žydų 
reikalams. Bet tokiu pasiel
gimu jie paniekino viski ko 
jia iki šiol siekė. 

šie trys karo laivyno aukš
tesnių laipsnių nariai yra vien-
vardžiai senesnėje Amerikos is
torijoje pragarsėjusių kariau
tojų: Iš kairės dešinėn: Lieut. 
Daniel Boone, Jr.; Lieut. David 
Crockett ir Ensign James D. 
("Kit") Carson. 

KIEK IŠ TO BUS 
NAUDOS? 

•VILNOS visame pasaulyje 
1943 metais gauta apie 3,040,-
000,000 sva*ų. Tai yra apie 
100 milijonų svarų mažiau ne
gu 1942 metais, bet virš 200 
milijonų svarų daugiau negu 
buvo gauta 1937 metais. 

Vokietiją užkariaujant iš 
vakarų, sąjungininkai sutarė 
kad Vokietiją valdys aukš
čiausi Alijantų taryba. Tary
bą sudarys gal but Gen, Eisen
hower nuo Amerikos, Maršalas 
Montgomery nuo Britų ir kas 
nors. nuo Rusijos. 

Ta taryba visais klausimais 
turės prieiti vienbalsio sutari
mo, apsisaugojimui prieš bent 
kurios vienos valstybės vien
pusišką pasielgimą, savo poli
tiškai naudai stt Vokiečiais su
sigretinti. 

Tas sutarimas iš vienos pu
sės išrodo geras, bet iš kitos 
pusės — Rusija galės viską 
tramdyti ir kliudyti, nesutik
dama nei' su Amerika nei su 
Anglija, ir josimus bejiegės ką 
nors daryti. 

Jau dabar Maskva turi ki
tokias pažiūras į Vokiečius ne
gu Amerika ar Anglija. Bol
ševikai neigia tik Hitlerį ir na-
zizmą, bet taikosi prie Vokie
čių liaudies, ir nori palikti-Vo
kietiją apginkluotą. 

Prie Vokietijos okupavimo 
bus prileista ir Prancūzija ir 
jai už nuostolius gal bus leis
ta palaikyti okupacijoje dalį 
Vokietijos per ilgą laiką. 

: -
AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvu Lietuvsy. 

Italaii Galina Maisto iš Amerikos 

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

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau krifr'gų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6620 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu i mėnesį. Kai
na metams $2. Pasiusk 10c 
pašto ženklais, gausi vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
^ 6155 So. Western Ave.. 

Chicago, 111. 

. . Vaizdai Italijoje,, kur .gauja maisto ręįkmenų, kad žmo
nės nebadautų. Vienas vaizdas parodd iškraunamus maišus 
jrtešartius į šandėlmš,r kitas* vaizdas — sandėlyje surašoma 
gauti produktąij trečias motina su kudikiu valgo; ketvir
tas — vaikai dziVu£iaši g&vę mais4 atgabento maisto. 

Londono Lenkų vyriausybes , 
ministro pirmininko Mikola j-
czyko nusileidimas Stalinui ir* 
sutikimas j ieškoti susitaikymo 
su bolševikų komitetu Lubline 
privedė Londono Lenkus prie 
vyriausybės krizio: Mikolaj-
czyk ; buvo priverstas atsista
tydinti iš savo pareigų. 

Kaip pranešimai sako, Miko
la j czy k tiek buvo bolševikų pa-
įtekmėtas kad pradėjo linkti 
prie taikymosi su Lenkų bolše
vikų komitetu, o tas savu ke
liu reiškė priėmimą Maskvos 
padiktavimų. 

Vienas iš Mikolaiczyko nusi
leidimų buvo sutikimas su bol
ševikų siulymu atiduoti Rusi
jai reikalaujamas žemes iki 
taip vadinamai Curzono Lini
jai. Kiti Londono Lenkai su 
tuo nesutinka. . 

Nors tos žemes nėra Lenkų 
už Curzono Linijos, tačiau ne 
tame pati reikalo svarba: Jei
gu bendroje taikos konferen
cijoje butų sprendžiama atstei-
gimas Ukrainos, kurią valdė 
Lenkai ir Rusai pusiau, jeigu 
prie taikos stalo butų spren
džiama Vilniaus ir Vilniaus 
krašto atidavimas Lietuvai — 
tada butų kitas reikalas, ir tu
rėtų sutikti su tuo ir Rusai, ir 
Lenkai. 

Bet dabar- Mda Maskva sa
vo sukta politika ir grobišiš-
kais metodais nori sudaryti vi
sose šalyse sau patinkamas ir 
prielankias vyriausybes, kitaip 
sakant įsteigti jose komunisti
nes pro-sovietines valdžias, ku
rių įsteigimu jau išeitų kad 
Stalinas sutvarkė rytų Euro
pos reikalus nesiskaitant su 
savo sąjungininkais, be jokios 
taikos konferencijos, be sutiki
mo tų šalių žmonių kuriuos 
raudonosios .armijos okupavę, 
jokiu "bildu-tfėgalirffa sutikti ir 
nereikia nei kalbėti apie tokią 
santvarką, nes ji yra Rusijos 
galybės stiprinimas, bolševi
kams nusilenkimas, ir prisidė
jimas prie Stalino klastų be 
kitų valstybių atstovų taikos 
konferencijos sudaryti sau pa
tinkamą betvarkę rytų Euro
poje. Kartą patekę bolševikų 
įtakon, tos šalys butų amžinai 
žuvusios. 

Stalinas jau ir karo kontri
bucijas iš įvairių šalių išplė
šia sau, nors nukentėjo tos ša
lys. Visa tai yra pasinaudoji
mas dabartine situacija, ir tas 
sovietų plėšikavimas turi būti 
sulaikytas. . . 

Mikolajczyk atliko dvi kelio
nes į Maskvą pas Staliną, tikė
damas ką nors laimėti, bet vi
sais atvejais buvo Stalino per
tikrintas kad turi prisitaikyti 
Maskvos reikalavimams, ir tą 
jis pagaliau pradėjo piršti Len
kų vyriausybei in exile Londo
ne, bet kituose savo kolegose 
pritarimo nedaro. Tuomi atėjo 
jo politikai galA# ir jis rezig
navo. 

SURADĘ NUŽUDY
TŲ LIETUVOS 

ŽMONIŲ 

1$ Maskvįs paleista žinia 
jog prie Vokietijos sienos su
rasta -bendra duobė, kurioje 
buvę suversta apie tūkstanti® 
lavonų Lietuvių vyrų, moter| 
ir vaikų, kuriuos Vokiečiai nu
žudę pasitraukiant iš Lietuvos. 

Kiek tame teisybės sunku 
pasakyti, nes Vokiečiai tikrai 
užsiėmė žudymais, daugiausia 
žydų, kaip Lietuvoje taip ir 
kitose šalyse. 

Bet bolševikams, paleisti to
kias žinias nesunku, kėlimui 
nėapikantos prieš Vokiečius ir 
paslėpimui savo žudikiškų dar
bų. Patys žudydami Lietuvos 
žmones, bolševikai neįsileidžia 
Amerikos nei kitų šalių jokių 
atstovų į : Lietuvą patikrinti 
padėties ir. bolševikų pasielgi
mu su"' LtetuVos žmonėmis; »• 

# 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 
(tęsinys iŠ pereito nr.) 

Latviai išžudė mano brolius 
Paėmus Panevėžį, mūsų pulkas n žemė 

poziciją dešiniau Panevėžio, prie Nevėžio 
upės. Čia kuriam laikui buvom apsistoję. 

Gerai nepamenu kurią dieną, musų 
batalionas ėjo keisti iš užtvarų antro ba
taliono, nes šis turėjo eiti poilsin. Man su 
buriu teko užtvara nuo Nevėžio upės iki 
Liudynės dvaro imtinai. Vos išstačius 
sargybas, pasigirdo kairiajame sparne di
delis susišaudymas. Ilgai netrukus, su
griaudė ir bombosvaidžiai. Mus užpuolė 
Latvių bolševikų batalionai. Jie taip stai
giai puolė jog mano pirma sargyba, bu
vus prie Nevėžio upės, pateko i nelaisvę. 
Latviai juos sukapojo kardais Liud^nių 
kapinėse. Mums teko trauktis, stipriai 
kaujantis, už Nevėžio upės. Galų gale tą 
pat dieną gryžome J senasias pozicijas. 
Čia radom tuos nelaimingus musų septy
nis kardais sukapotus draugus. 

Šios kautynės buvo liūdniausios iš vi
sų kuriose man teko dalyvauti, nes vienu 
smugiu netekau savo septynių geriausių 
brolių. 

Vėliau teko dalyvauti kautynėse ties 
Kupiškiu, Skapiškiu, Rokiškiu, Obeliais, 
Aleksandravėle, Eglaite, iki pasiekėm upės 
Dauguvos krantus. Nors daug teko iškęs
ti vargo, bet neteko girdėti aimanavimų. 
Jeigu musų tarpe atsirasdavo šiaudadu-
šių tai jie po pirmų kautynių išnykdavo, 
o vėliau vėl atsirasdavo dalyje, bet jau su 
dezertyro antspauda. 

Iš Dauguvos fronto musų pulkas bu
vo perkeltas į Zarasus. Čia pakeitėm sa
vo uniformas iš Vokiečių spalvos į Ameri
koniškus, kaip mes juos vadinom. Ga
vę naujus drabužius, buvom perkelti į Pa
nevėžį. Bet čia neilgai šilom. Pradėjus 
siausti Bermontininkams, musų pulkas bu
vo perkeltas į Šeduvą. Iš ten puolėm prie
šą ties Radviliškiu ir jį sumušėm. Vėliau 
pulkas apsistojo Šiauliuose. 

1920 metų Vasario 4 dieną del jaunu
mo iš kariuomenės išėjau. 

Ėjom laimėti ar žuti 
1920 metų Spalių 22 dieną antru at

veju stojau į kariuomenę, vėl į 2-rą pės
tininkų pulką, nors ir turėjau gerą tarny
bą namie. Velkuosi į karišką mundurą ir 
užpildau spragą pulke, nes jis buvo daug 
nukentėjęs smarkiose Suvalkų, Augusta
vo ir Seinų kautynėse. Tą pat dieną kai 
įstojau, pulkas buvo perkeltas iš Suval
kų Kalvarijos į Jonavą. 

Pastovėjęs Jonavoje keletą dienų, vi
durnaktį gavau kuopos vado įsakymą pa
ruošti penktai valandai ryto kuopą žygiui. 
Musų batalionas ėjo pėkščias, o antras ba
talionas buvo vežamas siauruoju geležin
keliuku į Ukmergę. Jis turėjo pirmutinis 
ir į kautynes stoti. Mes traiikėm pėksti 
per Ukmergę į Vidiškį. 

Lapkričio pradžioje pakeitėm antrą 
batalioną ir mes užėmėm poziciją dešinėje 
Giedraičių. Musų kuopai teko stovėti 
Olenių (?) kaime. Išstovėjom apie porą 
neramių savaičių, nes kasdien tekdavo 
žvalgams susikauti su Lenkais ir visuo
met mes likdavom laimėtojai. Čia vieną, 
čia kitą Lenką paimdavom nelaisvėn. Kar
tais Lenkai, palikę arklius, dumdavo prie 
savųjų, kad sukeltų visą šaudymo praga
rą. Pakol Lenkai susivokdavo, jau mes 
budavom kitame krašte, o jie tegul sau 
šaudo. 

Taip tęsėsi iki Lapkričio 17 dienos. 
Tą dieną apie 7 v. ryto, Lenkai visu fron
tu, gana stipriomis jiegomis puolė musų 
užtvaras. Dešimteriopai stipresnio spau
dimo neatlaikėm ir žingsnis po žingsnio 
traukėmės atgal. Del to atsitraukimo mu
sų širdį suspaudė, bet jautėm kad tuojau 
gryšim atgal. Taip traukėmės iki Lyduo
kių. 

Lyduokiuose persitvarkėm. Lapkričio 
20 dieną apie 1 vai. dienos jau žygiavom 
priešo linkui. Ėjom laimėti ar žuti. Apie 
12 vai. nakties pasiekėm Pusnės kaimą. 
Kur kas sustojo ten ir sugriuvo poilsiui. 

Lemiamas smūgis prie Bekupes dvaro 
Neilgai trukus, gavau uždavinį su 

pirmu buriu išžvalgyti Šiaudinių kaimą. 
Kakties tamsoje slinkom medelis nuo me
delio, krūmelis nuo krūmelio. Štai ir Šiau
dinių kaimas. Visur ramu. Išžvalgę kai
mą ir neradę priešo, gryžom atgal ketvir
tą valandą ryto. Radom musiškius ruo
šiant lemiamam mušiui. Buvo jaučiama 
kaž kas nepaprasto. Vadai susimąstę ir 
griežti Visi jautė jog teks stipriai grum
tis. ^... • 

Penktą valandą pašaukė mane .kuo
pos vadas ir, paaiškinęs uždavinį, liepė 
paimti antrą puskuopį vyrų ir su jais vei
kti. Apie 6 valandą atjojo pulko vadas 
Petruitis. (Nuo Redakcijos: šis yra tas 
pats Petruitis kuris buvo bolševikų enka
vedistų kankinamas ir kuris parašė tą vei
kalą, "Kaip Jie Mus Sušaudė". Jis mirė 
gryžęs Lietuvon, pereitų metų rudenį.) 

— Šiądien turim užimti Giedraičius, 
— tarė prajodamas pro mus Petruitis. 

Vos tik pradėjus švisti, gauta įsaky
mas žygiuoti priekin. Imu savo puskuopį. 
Kareiviai linksmi, džiaugiasi kad galėsią 
atsiteisti Lenkams už Lapkričio 17 dienos 
pralaimėjimus. 

Gerai nepamenu, bet rodos Šiaudinių 
kaimelyje radau Lenkų užtvarą, kuri, stai
ga musų užklupta, vos spėjus sargybiniui 
sukelti pavojų, pabėgo, net šautuvus pali
kus. Pirmas žingsnis laimėtas. Nuotai
ka pakilus. Aplink verda šautuvų ir kul
kosvaidžių ugnis, nes Lenkus puolėm vi
su frontu. 

Galų gale musų pirmoji kuopa atsi
dūrė priešų užnugaryje prie Bekupės dva
ro, kur buvo kaž kokia Lenkų štabo bus-
tynė. Bet girdim kad musų šautuvų gar
sai tolėją. Vadinas, mūsiškiai traukiasi. 
Padėtis susidarė mums labai pavojinga. 

Apie 10 valandą mes apšaudėm Be
kupės dvarą. Vėl padidėjo kautynės. Tuo 
laiku nukauna musų kuopos vadą karinin
ką Gvildį. Aš sujungiu kuopą į vieną ir 
toliau veikiu. Lenkai didžiausioje netvar
koje pasipylė bėgti. Musų širdys ramios. 
Puolam Bekupės dvarą, ūžimam jį, su-
imam apie 20 belaisvių ir susijungianti su 
ana musų dalimi. Mes laisvi, priešas bė
g a . . . .  

Santarvės šmėkla prislfffi mus 
Tuojau gaunu iš bataliono vado, ka

pitono Kino, įsakymą tęsti puolimą. Pri
skiriamas karininkas Marcinkus kuopos 
vado pareigoms eiti. Puolam Giedraičius 
ir juos paimam. Neišpasakytas džiaugs
mas tų kurie liko gyvi, kurie yra pergalės 
liudininkai. Daugelio akyse ziba asaros. 
Bet neilgai trunka musų džiaugsmas. At
skrido žinia kad mūšiai sustabdyti. Toks 
esas Santarvės noras. 

* Neturiu žodžių apibudinimui tos pa-
eiežos kuri iškilo musų krūtinėse. Kruvi
nom kojom, suplyšusiais drabužiais ko
vėmės su nepalyginti stipresniu priešu, 
Lenku. Kovą laimėjom, bet mums neduo-
da galutinai sutriuškinti priešo kuris yrą 
įsiskverbęs į. musų kraštą ir dabar guli 
parblokštas.- , 

Visi nusiminę, bet kuopos vado Mar-
cinkaus paskatinti, sustojom į eiles ir ei
nam Širvintų keliu užimti skirtų mums po
zicijų. Paėję apie pusantro kilometro nuo 
Giedraičiu, pastebėjom einančius rikiuote-
ie užpakalvie musų nuo Maišelių kaimo. 
Pasirodė tai buta Lenkų kuopos, ir mes 
ia suėmėm. Tai buvo "kompani.ia 8-go 
Kowienskiego pulku" (8-to Kauno pulko 

kuopai kautig gu vįsais Lietuvos prie
šais, bet Giedraičių kautynes_ buvo tikros 
kautynės del Lietuvos gyvybės.^ 

Pažvmėtina kad puskarininkis • buri-
ninkas Martinkus, sužeistas p° ^kupes 
dvaru, nesitraukė iš kautynių, kol visai 
nenusilpo. Ir visai nusilpęs tik pnevaita 
buvo išvestas iš rikiuotės. . 

Kautvnėms pasibaigus, dar kurį iai 
ka baubė Lenkų patrankos, vis dar sau-
dydamos nesamą jau priešą. O gal ne 
kėio jie Santarvės jiega. 

Vėliau persikėliau į Generalinio stabo 
žvalgybos skyrių, nes ten buvo_ naujo dar
bo su Lenkų P.O.W. ir kitais tėvynės prie

is kariuomenės išėjau 1922 metų Spa
liu 22 d 

' Viršila Andrius Tamulevičius, 
Joniškis, Kovo 4, 1937. , 

(Bus daugiau) 

& ' 

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

KAINA TIK 25c. 

JĮteikalaukit "Dirvoje" 

4 

•KORKA pradėta auginti 
Kalifornijoje, ir jau gjauta su* 
Virš 30,000 svarų korkos. Se
iliau korką gabeno iš Ispani
jos ir Viduržemio juros kraš
tų. šio karo pradžioje korkos 
thedžiai pradėta* jSįuginti 
fornijoje. t '• ; 

m «.V -r 

Vyrams Kurie Jums Patinka... 
MARŠKINIAI • PIRŠTINĖS • ANTKAKLIAI ~ 

KAKLARAIŠČIAI • NOSINĖS • PAJAMAS 
'  . •  .  

APSIAUSTAI # KOJINĖS • DRABUŽIAI 

IR VISOKĮ KITOKĮ REIKMENYS TINKANTI 
•i" 

DOVANOMS VYRAMS IR VAIKINAMS 

Iš 

RICHMAN BROTHERS 
Trys Olevelando Parduotuvės 

7 3 6  E U C L I D  A V E N U E  
P R O S P E C T  K A M P A S  O N T A R I O  

5 7 1 6  B R O A D W A Y  

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 

i Bus rodami paveikslai nuo pirmb 
Žmogau? sutvėrimo iki musų laikų, 
kas sekmadienio vakarą, lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v.» 
Peck Hall, 1446 E. S2n<f- Street ir 
Wade Park Ave., CItevelande. In-
iėjimas ,iš 32 st., 3 aukštas. UžpraSo-
itti geros valios Lietuviai lankytis į 
paskaitas, atsiveskit ir savo drau
gus'; įžanga liuosa, rinkliavų nera. 
Rengia ir kviečia Šv. R. T, (47) 

L i e t u v i š k a  

V  A l S T I N  Ė  
Jonas Zvalskis, Savininkas} 

Užlaiko riookias namines ir im«; 

portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakam* 
Čiai. Kreipkitės į savo vientatt* 
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

NO BETTER 
TERMS 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask at any of our 46 Offices * 

$0 YEAjiS OF BANKING USEFULNESS 

* 

Štai Jums didelė, $1.50 vertės knyga — 

A In!A duodama už $ 

Alplo iki mėty galui 

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

288 puslapių didele knyga, su istoriškais paveikslais. 
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.06. 

'Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais 1.50) 
- $£ istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo j Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt. 

Reikalaukit Dirvoje . 
•NIIIIHMimMIlMIlIB 

P J. KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg, 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778, 

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

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

DELiIiA O. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

C8SQ3BB3S 

SKAITYKIT IR PALAIKYKIT DIRVĄ 
Brašykit Dirvą 1945 metams Dovanų savo 

artimam prieteliui ar giminei 

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, stovylėlės, 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 cijfare-
tams dėžutės, militariški šepečiai vyrams. 

• NAMAMS' J J -f 
Puikus gėlių ir seenerijų paveikslai, velvetiniai pieši
niai, vazos, trijų šmotų console-setai, fotografijoms rė
mai, veidrodžiai ir daug kitokių dalykų. 

Atdara vakarais iki 9 vai., šeštadieniais iki 10 val4 

| Nikodemas A. Wilkelis 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktoriui 
| IR BALZAMUOTOJAS I 
S Sėmenims kambarius duodame vartoti nemokamai . s 
S Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj | 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 s 
"<innniiimminniiiniiiiminiiiiiiiiiniininniminmiiiiiiniiiniiimiiiiinininmni 

VISOKIA APDRAUDA. 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

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

į; 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
L ; v f 19 ' ' • - ... - v 
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PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 

|b 

SANDARA apie vieningumo 
klausimą kalbėdama, rado prie
kabę kaltinti tautininkus, jei 
iš jų kas iš pašalies ką pasako 
apie tarybininkus. Bet San
dara nemato kad pačių tarybi-
ninkų vadovaujami laikraščiai 
tautininkus užkabinėja. 

UTENAS Lietuvo$ . raketie-
ris, atbėgęs i Ameriką su nu-
plyšusiom kelnėm, čia tfrisi-
grabaliojęs iš žmonių pinigų, 
pradėjo jau nesuprasti Lietu
voje likusių ir į kitas šalis iš
blaškytų nuogų žmonių, čia 
jis nedorėlio budais stengiasi 
ardyti kitų žmonių darbus ku
rie nori Lietuvius apdengti.. 

Dar blogiau kad randasi to
kių kurie jsikibę Į to raketie-
riaus kiauras kelnes paskui jį 
sekioja ir jo niėkšsišką darbą 
gelbsti varyti. 

K A I M Y N I Š K O S  

U  Ž I U  O  O S  

T R E E ' S  C  A  F  Ė  
1457 Eaet 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS' % DEGTINĖ VYNAŠ 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

\ 

Mr. & Mrs. Anthony Budas 
( . - ~ Savininkai . (20) 

BOLŠEVIKAS Mizara, sa
koma, pasitraukęs iš Nelaisvės 
redakcijos naują apysaką "vi
su smarkumu" rašyti. Pagal 
Pruseikos tai "stambus {vy
kis". Tiesa, lygintinas su Ra
seinių Magdės klumpės plumpt. 

i ČIKAGOS raudonoje praei-
tieš bangoje Gvirka rašo apy
saką, kaip jis už pinigus par
sidavęs redaguodavo 'Kulturos 
puslapį' laikraštyje • šiaudinė 
Pastoge. Dabar jis (už ma
žiau pinigų) viel parsidavęs 
dirba raudonojo imperializmo 
spaudai, iftjtfū įtfmęį ,Vilku 
staugia. 

BOLŠEVIKAS Pruseika ci
tuoja čekoslovakų Benešą apie 
busimas "fundamentals per
mainas" tame krašte ir jį gi
ria. Pruseika, mat, geras fun
damentalių permainų žinovas, 
ries, žiponą mainydamas, ne-
sykį pats permainas dare. 

PETR1KIENĖ raudon i e m s 
parapijonams giriasi apie sep
tinto pašalpos pundelio nusiun
timą "Lietuvos žmonėms". Kas 
tuos pundelius ištiesų gauna 
Petrikienė nežino. Iš pirmo 
siuntinio buvo apdovanotas vie
no fabriko komisaras ir Rusų 
policijos šnipas.4 

AMERIKOS Lietuvių Tary
bos nuveiktu "dideliu darbu" 
— įkurtu $25,000 brangumo 
Informacijų Centru — niekas, 
net patys Lietuviai — nesi
naudoja. Taryba, tikrai, žir
nius į sieną beria! 

4;į?- J> 'i 1 ^ f / ' Tą iįų * r':f 
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RICHMAN BROTHERS 2^TAS METINIS THANKSGIVING"; 

40 Metų "Kalėdinių 
Ženklukų" Sukaktis 

Protect Your Honie from 
TUBERCULOSIS 

2& YEARS m FAITHFUL SERVIOE 
R ichmam ~fAMILV 

mm CHRISTMAS 

Richman Brothers darbininkai, sa-
vo *28-se metiniuose Tranksgivirg; 
pietuose ir perstatyme, turėjo kele
tą gerų priežasčių už ką turi buti 
tfėkingfi. Pirmiausia, Prezidentas F. 
C. Lewman pranešė jog Richman 
Brothers Company nupirko ir su
teiks kiekvienam savo darbininkui 
gyvasties apdraudą kuri prilygsta 
vienų metų algfci. » Mr. Lewman 
taipgi pranešė kad Lapkričio 30 d. 
tarp visų Richman darbininkų bus 
išdalinta virš $100,000 pinigais bo
nus. Tai yra antras pinigais bonus 
išmokėjimas Richman. darbininkams 
Šiais metais, pfamas' buvb fcalandžio 
mėnesį. 

Neilgai trukus, visus dalyvius 
jis nepaprastai pradžiugino praneš
damas jog kompanija duos visiems 
savo darbininkams Kalėdų - Naujų 
Metų atostogas su užmokesniu. Tai 
antros atostogos šį metą su užmo-

•kesniu, pirmos buvo Liepos mėnesį, 
fos atostogos bendrai atsieina kom
panijai $180,000. 

- Ketvirtas pranešimai b'tvo taip 
pat svarbus kuomet Mr*. Lewttian 
pasakė kad kooperuojant su kito
mis Clevelando kompanijomis, Rich
man Brothers finansuos savo dar
bininkų chirurgišką patarnavimą iki 
$150, kada toks atsitikimas pasi
taikytų. Tas, sudėjus su apmoka
mu ligoninės patarnavimu, aprūpi
na darbininkus ligoje visapusiai. 

The Richman Brothers Founda

tion, įsteigta mirusių Nathan, Char
les ir Henry Richman, per eilę itie-
tų davė pašalpas darbininkams li
goje, laike nėštumo, netiketais atsi
tikimais paskolas be nuošimčių, li
goninės globą ir kitokią finansinę 
pagalbą. Visais šitais patarnavi
mais Richman Šėimyna naudojasi 
dykai, be jokių kaštų darbininkams. 

Sakant žodžiais Britanijoje pla
čiai diskusųojamo Beveridge plano, 
Richman Brothers darbininkai da
bar gauna globą nuo" "lopšio iki 
grabo". - •' ~ V 

Kaip ir kitais metais, fios kom
panijos Padėkos dienos paminėji
mas prasidėjo su pilnais pietumis 
2,000 aktyvių ir senų darbininkų, 
po to sekė dviejų valandų pasma
ginime programas, atliktas pačių 
darbininkų, vadovaujamas Norniun 
Powers, kompanijos gerovės direk
toriaus. šia proga buvo išdalinta 
tarnybos ženklukai veteranams dar 
bininka#ns. Dešimts gavo 25 metų 
tarnybos ženklus;. 53 gavo 20 me
tų ženklus ir 112 gavo 15 metų 
ženklus. 

J. Žemantauskas 
N o t # r a as 

"Dirvoj Agentas 
130 ęongress Avenufe 

Waterbttjry, Conn. 

Garsus Raitelis Lone Ranger Washingtone 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79lh Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėMieniaiS. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

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

' LIETUVIŠKA UŽEIGA 
, '1824 Superior Ave. » 

LIQUOR WINK UEKH 

Vieta kur sustoja kitų miestų 
pravažiuojanti Lietuviai 

Heten Urbšritisj Helen Dunba) 
Savininkės 

STONIS TAVERN 
, LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesni#" 
"Arielkėlė Sillesnd". 

Alus, degtinė, vvn'A& 
UŽKANDŽIAI  

584 Euclid AventlC ^ 
Ant U. S. Roy te 20 

iCftzys Stonis, Savininkas. ' 
WICKLIFFK, OHIO 

BUY and USE Christmas Sesfs 
Symet paminima 40 metų sukak 

tis nuo to kai jvesta Kalėdiniai Žen
klai (Christmas Seals) kovai su 
džiova. Pradėjus šių ženklukų par
davimo vajų, Lapkričio i 27, tuomi 
paminima tos sukaktuvės, kaip pra
neša Floyd A. Rowe, / Cleveland, 
President of Ohio Public health 
Association. 

šių metų Christmas Seal talpina 
friodernistišką atvaizią laiškanešio 
laikančio voką iškeltoje rinkoje, šis 
atvaizdavimas lai;"kane'jo, sulyg 
President Rowe, parin) a paminėji
mui Einar Holboell, ! Danijos pašto 
tarnautojo, kuris pirmutinis suma
nė pardavimą Kalėdinių Ženklukų 
sukėlimui pinigų pagelbėti sergan
tiems. 
, "Bėgyje sekančių 40 metų po tų 
pirmutinių ženklukų pardavimo, 61 
šalis naudojo Holboell's sumanymą 
kovoti su džiova", sako Mr. Rowe. 
"Šioje šalyje 2,500 .trrupiij susijun
gė su National Tuberculosis Asso
ciation kovai su džiova miestuos3. 
miesteliuose ir kaimuoiie kiekvieno
je valstijoje. Pastarų 40 tmetų bl 
""vje džiovos mirčių skaičius suma
žinta nuo 12 iš kiekvieno 100, iki 
4 iš kiekvieno 100 mirči'i Suvieny
tose Valstijose. Tai geras rekor
das, tačiau nėra ko tuo džiaugtis, 
nes džiova vis dar pakerta po vie 
nęi asmenį kas devynios minutos ir 
yra pirmutinė iš visų ligų nuo ku
rių miršta asmenys tarp 15 ir 45 
metų amžiaus. 

"Naudingiausias dalykas to Hol
boell Kalėdinių Ženklukų sumanymo 
yra tas kad tuomi įtraukiama mi-
fijbnai žmonių j kovą prieš tą Bal
tąją Plėgą. , Kiekvienas kuris per
ka ši žcnkluką tuomi įstoja j'kovą 
prieš vieną iš arriausių ligų kuri 
paikins žmonių aveikatą," 

Pragarsėjęs artistas, Lone Ranger, su savo puikiu arkliu 
atsilankęs W:tšhin£tone. prie Baltojo Namo paįodineja 
zidento Roosevelto arniką; jo motina stovi arkiio priešakyj#. 

WATERBURY, CT. 

SVARBUS SUIVAMAVIMAS 
Lapkričio 26, Hotel Bond, 

Hartforde, įvyko Conn. Lietu
vių Tarybos skyrių ir bendra
darbių suvažiavimas. Dalyva
vo apie 40 atstovų ig Bridge
port, New Haven, Waterbury, 
Hartford, New Britain ir ki
tur. 

Suvažiavimo tikslas: 1) Pa
sitarti subendrinimui visų Lie
tuvių jiegų remti 6-tos Pasko
los Karo Bonų vajų; 2) Ap
tarti ALT nustatytos kvotos 
pinigų sukėlimą; 3) Rasti bu
dus sujungimui visų Ameri
kos Lietuvių vieningam veiki
mui Lietuvos šalpos ir nepri
klausomybes atstatymo reika
lais. 

Dalyviai pateikė daug gra
lių minčių; buvo prisiminta 
kad Amerikos Lietuviai bend
rai yra daug nuveikę Ameri
kos karo pastangų parėmime, 
lygiai ir musų t&vynės Lietu
vos reikalais. % . 

Plačiai buvo apkalbėta ir iš
rodinėta, jeigu visos Lietuvių 
srovės, .visi veikėjai ir visa 
rimsų spauda kurie pilnai sy-
pranta. dabartinę mirtingą Lie
tuvos padėti, nors Lietuvos iš
laisvinimo ir šalpos reikaluose 
pasiduotų vieni kitiems broliš
ką ranką ir dirbtų vieningai, 
larbas butų daug našesis ir 

-pasekmingesnis. Iš . to pasi
džiaugtų ir ta visų pamiršta 
nesrovinė musų visuomenė, ku
ri nenori pasivergti jokiai po
litinei srovei, tet pilniausia at
jaučia musų senosios tėvynės 
reikalus, visuomet teikia stam
biausią paramą aukomis ir tt. 

Prelatas Jonas J. Ambotas 
savo kalboje štai kaip išsirei
škė: "Broliška vieninga šalpos 
veikla užsitarnauja aukščiau
sio garbės titulo". Todėl, bran-

Jfųš viengenčiai, stiprinkimes 
*avo vieningume, musų iėvy-
lįiė šaukiasi Inusų pagalbos, ne
apleiskime jos. 

į. 6-TOS KARO Paskolos* Vai-
|už "Victory House", Lietuvių 
Diena, bus šeštadienį, Gruod. 
į, pradžia 10 vai. ryto iki 9 
Vakare. Viąį Ląetuviai prašo-
Ini ateiti į "Victory House"; ^ 

DRAPANŲ rinkimas baig§-
;Mi sėkmingai. BALF 10-tas 
įkyrius g&vo gausų prijautimą 
.plačioje miesto visuomenėje. 

Surinktos drapanos trumpu 

'•4 t ̂  '• - v 
taika * bus- iį8hj»to$ .į» sandėlį 
Brooklyn, N. Y. 

. ] Dr. M. J. Colnfy, 

.  -  ' '  

V'"'' UKGO 
FRUIT-VEGETABLE 

r STORE • ^ * i#,: į . :• , . 
j f 'jįįpl2 Superior Avenue 

NAUJA DARŽOVIŲ IR 
VAISIŲ KRAUTUVĖ 

Šviežios ir sezoninės daržovės 
ir vaisiai, viskas švariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėj^. 

h% ' -
& 
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NEAPŠIGAUklT JO 
NEDIDELIU UGIU! 

Japonas yra^mažo usrio. Bet atminkit... .tie 
mažieji žmonės padegė Pearl Harbor.... ma
žieji žmonės badu privertė mus pasitraukti iš 
Ccrregidor . fv mažieji žmonės paskerdė mu
sų lakunus./ \ 

Ir tie mafie.fi žmonės.... milijonai jų. .. . 
atkakliai laukia musų ateinant varu išmušti 
juos. 
• i žemos rūšies rasė? Galbūt. Bet žiauri ra-

; •§. Labai apsukri rasė. Kietas priešas sumu
šimui. 

Ką jųs duotumėt paskubint pergalės dienai? 
Viską? Na tai eijc, šiądien, ir pirk bondsą iki 

''visų savoJ išgaliu; pirk- šeštofi • War^Lioaw-BondK.-
Mažiausia nors už $100. Ragink .savo- kaimy- • 
nus tai daryti. 
Tas pagreitins dalykus pirmyn. Tai& ką mažiau
sia mos galime prisidėti prie to sunkaus pra-
kaivimo ir kariavimo ir kraujo kurį musų vy
rai Meja už mus, dabar. 

PIRKIT NORS VIENĄ 
$100 EKSTRA ŠIĄDIEN 

THE CUYAHOGA COUNTY WAR FINANCE COMMITTEE • CLEVELAND, O. 

W 

THE MAY GO'S BASEMENT 
Puikios Dovanos Mažamečiams! 

•i nnMPRACT" A "MITIS" Si 

.1. A. Urboną* 
ns A geniai Da vtoir* 

Lftnw Davfw, 

< FARMERS POULTRY MARKET 
i t Paukštiena visokiems reikalams: 

VIŠTOS, ANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI. 
| ; Paranki vieta Lietuviams. Užkvieči&me , visus. 
' ffftmtpais Siipcrtdr lt. 43 .,_JB8įllfcbU.jSte. 
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Šventadienio Sukneles j 

M i eros 
1 iki '6% 

Mieros 
4 iki GVi 

gąvona. mttBij i^kiau^Į 
siuntini mažamečiams suknelių 
fvettėių sezonui! Tarp jų yra 
plono perkelio, rayori taffetasj 

vatos piques !r seorsuckers!:. 
Gėleniis, bryžiais;. l^tnprutialis. ir 
vienodu spalvų' Pinafore ir bo 
lero-cfektų ... su mezaįnhi Ir. 
šiaip . kalriierūkais . . . .'pilniaifi'\ 
sijoniikais -it iškfeltėm >anko- * 
yėhi! Pirkit jas kiekvienai ma-i 
žai mergaitei dovanu! Visos ̂  
AHUjii 

^ ,r ^ % v 
v. 

i 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

•HONOR ROLL' KNY
GOS DEDIKACIJA 
Sekm. Gruodžio 10 
Artinasi diena musų Lietu-

viii "Honor Roll" knygos de
dikacijos. Per kiek laiko bu
vo kalbama apie šią knygą, ir 
pora mėnesių atgal buvo pra
dėta rinkimas vardų visų Lie
tuvių kurie yra išėję tarnauti 
musų "Uncle Sam". Tėvai, 
Vroliai, seserys ir giminės mu
sų kariautojų gerai atsiliepė į 
musų prašymą ir priduoda ko
misijai Lietuvių karių vardus. 

Kitame numeryje pradėsime 
talpinti vardus tų kurie yra 
u ž r e k o r d u o t i  m u s ų  " H o n o r  
Roll" knygoje. Mes didžiuoja
mės musų gynėjais, musų jau
nimu, * ir norime kad kiekvie
nas Lietuvis butų užregistruo
tas šioje knygoje. 

Jei dar nesat pridavę jumj 
sunaus, dukters arba giminai
čio vardą iki šiolei tai prašom 
atsinešti su savim ateinant j 
šj Dedikavimo vakarą. 

Vakaras su programų atsi
bus šv. Jurgio parapijos salė
je; sekmadieni, Gruodžio 10, 
nuo 6 vai. Pirma dalis progra-
mo bus kalbos, dainos ir dedi
kacijos ceremonijos, po to seks 
kortavimas su dovanomis. 

Kalbės naujai išrinktas Ohio 
Gubernatorius, dabartinis Ma-
yoras Frank J. Lausche, ir abu 
klebonai bei nekurie kiti. 

Kviečiame visus ateiti i šį 
parengimą ir prisidėkit prie 
Įvykdvmo musų tikslo — už
registruoti vardus visu Lietu
vių karių šioje Clevelando Lie
tuvių Honor Roll knygoųe. 

Jurgis K. Venslovas. 

PIRK DAR NORS VIENĄ 
EKSTRA WAR BOND! 

' H* 
' \ * v ^ ^ « % 
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THETTTHUANIAN CHARACTER OF 
NORTHERN EAST PRUSSIA' 

CLEVELAND 3, OI|IO 
_-_J „ M >•.. 

PHONE: ENdicott 4486 

EOAN 

GAUKIT SAU 1945 
KALENDORIŲ 

Dirva vėl duos savo skaity
tojams 1945 sieninius kalendo
rius dovanų, kurie ateis užsi
mokėti prenumeratą už Dirvą 
prieš Naujus Metus. 

Dirvos ofisas atdaras vaka
rais iki 8 vai. 

IŠVYKO CHICAGON 
LVS centro pirmininkas P. 

J. Žiuris ir sekretorius K. S. 
Karpius porai dienų išvažiavo 
į Chicagą organizacijos reika
lais. 

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 yra 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 šalį 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 i iki 
mirties. Jie tiki mus nuvar
ginti ir išeiti laimėtojais. To 
niekados nedasileisime. 

Kiekvienas darbo žmogus 
raginamas pirkti dar po vieną 
ekstra $1()0 vertės War Bond 
dabar arba rytoj. Neatidėlio-i 
kit toliau. 

LANKĖSI KARYS 
Karys Pranas Gužauskas su-

grvžęs iš už vandenyno, parvy
ko pamatyti savo motiną, Ma
rijoną Gužauskienę ir kitus sa
vo artimuosius. 

APIPLĖŠĖ 
Padėkos Dienos naktį, Dir

vos administracijon buvo įsi
veržęs plėšikas, Įsigavo per už
pakalinį langą, šį tą naudin
go pasigrobė ir išsinešė. Po
licija spėja jog tai bus negro 
darbas. Plėšimai Clevelande 
labai padidėjo, nežiūrint page
rėjusių laikų. 

MIESTAS laimėjo bylą prieš 
East Ohio Gas Co. ir gaso kai
na nupigs keliais centais nuo 
1,000 kutišku pėdų. Prie to, 
bus atmokėta dalis už praeitą 
laiką. 

MOTERŲ DIENA 
BONŲ VAJUJE 

Gruodžio septinta! Pearl Har
bor Diena! Clevelando moterys tą 
dieną paima šeštos Karo Paskolos 
Vajui. Moterų susirinkimas prasi
dės nuo 10:30 ryto Higbee Audito
rium, pradėjimui Clevelando mote
rų tos dienos veikimo. 

To ryto kalbėtoja bus Eleanor 
"Bumpy" Stevenson, Raud. Kry
žiaus darbuotoja kuri dalyvavo su 
Penktąją Armija su Generolu Clark 
žygiuojant per Afriką, Siciliją, ir 
Italiją. Pirm to ji buvo Raudono
jo Kryžiaus viršininkė Londone. 

"Bumpy" Stevenson yra žinoma 
šioje šalyje savo straipsniais "Aš 
Pažinojau Jusų Karei-/]", kurie til
po Saturday Evening Post ši rude
nį. 

Karo Finansų Moterų Komitetas 
užkviečia visas Cuyahopra County 
moteris kurios nori girdėti daugiau 
apie savo sunus užjuriuose, išklau
syti Mrs. Stevenson kalbos ketvir
tadienį, Gruodžio 7, nuo 10:30 ry
to. Nebus įžangos mokestiee. 

RENGIA BAZARĄ 
St. Stanislaus salėje, E. 65 

ir Forman ave., rengiamas ba-
zaras ir atliekami išpardavi
mas, kareiviams dovanų pa
siuntimui, kurie neturi jokių 
giminių. Bazaras bus Gruo
džio 2—3, nuo 6 vai. vakare. 
Priimama dovanos bazarui. 

Mrs. L. Kenski, pirmininkė, 
6301 Heisley ave., City 5, te
lefonas DI 0654. 

M I R I M A I  

PIGIAI APSIĖJO 
Mayoras Lausche Ohio gu

bernatoriaus rinkimus laimėjo 
praleidžiant tik $27,453 rinki
mų vajui. Jo oponentas Repu-
blikonas Stewart, su galinga 
partijos masina praleido virš 
$800,000 ir nieko nepešė. 

Lausche užims gubernato
riaus vietą Sausio 8. Jis svar
sto pakėlimą valstijos tarnau
tojams algas; apie 19,000 dar
bininkų valstijos įstaigose ne
gauna šioms dienoms atitinka
mo atlyginimo. 

Lausche turėjo pasitarimą 
su seniau buvusiu Demokratu 
gubernatorium Vic Donahey. 
Naujasis gubernatorius renka 
savo kabinetui narius. 

Komoras vėl Laimėjo 
Juozui Komarui darbas eina 

į sveikatą: jis dirba karo dar
bą, bet neapleidžia ir savo im-
tiko profesijos. Jis paritęs se
ną garsų čampioną Ed Stran-
gler Lewis, pereitą pirmadienį 
vėl ėmėsi su Jack Graham, ir 
tą paguldė. 

Jack Ganson, Komaras ir ki
ti žymieji Lietuviai imtikai ža
da surengti imtynių vakarą 
BALF reikalams. Apie tai bus 
pranešta vėliau. 

Jack Ganson rengia kitas 
imtynes antradienį, Gruodžio 
12, kurioms svarbiausias imti-
kas gauta Cliff Gustafson ir 
eilė kitų. Juozas Komaras be 
abejo gaus sau tinkamą prie
šą ir vel. Tėmykit, sekančios 
imtynės bus antradienio vaka
re, ne pirmadienio. 

MALSKIS Viktorija, 81 metų 
(našlė), nuo 346 Bryn Mawr 

Road, Wickliffe, mirė Lapkr. 
19, palaidota Kalvarijos kapi
nėse Lapk. 22; pamaldos atsi
buvo P. šv. N. P. bažnyčioje. 

Liko 3 dukterys: Mrs. An
na Sadmey, Mrs. Helen Urban, 
Mrs. Mary Colan, ir' sunus Jo
nas Malskis. 

BAIKUS Impolitas, 68 metų, 
nuo 702 E. 99 street, mirė 

Lapkr. 21, palaidotas 24, Kal-
j varijos kapinėse; pamaldos at-
' sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko žmona, Sofija, ir duk
tė, Mrs. C. Lameaux. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo ladiotuvių direktorė Delia 
Jakubs. 

KRIŽANAUSKAS Tarno šius, 
50 metų, mirė Lapk. 12, pa

laidotas 15 . d., Lakeview kapi
nėse. Amerikoje išgyveno 32 
metus. Paėjo Birščių k., Kro
snos p., Marijampolės ap. Pa
liko nuliudę trys seserys, Mor
ta, Marė, ir Agnieška, ir bro
lis Laurinas; trys švogeriai: 
Urbonas, Ališkevičius, ir Ja
nušauskas. 

Tariame širdingą ačiu daly
vavusiems šermenyse ir palai
dojime. Ačiu už prisiųstas gė
les, už simpatijos pareiškimus. 

Paliko nuliudus žmona ir 
dukrelė Marė, taipgi švogeris 
Jonas Puskunigis Clevelande. 

Ačiu laidotuvių direktoriui 
N. A. Wilkeliui už malonų pa
tarnavimą laidojant, ir arti
miems prieteliams kurie kuo 
T\ors prisidėjo. 

Ilsėkis. Tarnai, amžinai Ame
rikos šaltoje žemėje. 

Laidotuvėm rūpinosi sesuo 
ir švogeris Janušauskai. 

IŠLEIDO $20,000 
Gaso eksplozijos priežasties 

tyriejimams išleista jau $20,-
000, tyrinėjimo komisijos na
riai gavo po $50 į dieną} bet 
iš ko sprogimas įvyko niekas 
faktu nesuranda. 

LANKĖSI CHICAGOJ 
Geras Dirvos rėmėjas F. 

Aksenavičius Padėkos šventėje 
buvo nuvažiavęs į Chicagą pa
simatyti su savo giminėmis. 
Rado vieną savo giminietį, An
taną Petronį, mirjusį ir palai
dotą Lapkr. 18. 

Aksenavičius Clevelande iš
gyveno virš 35 metus, Chica 
gą aplankė pirmą kartą. 

(From1 The Current on the 
Lithuanian Situation) 

TIm- original inhabitants of pres
ent-day East Prussia were the so-
called Old Prussians, or Borussians. 
They were of the same ethnic group 
as the Lithuanians and the Lat
vians, racially distinct from their 
neighbors the Germans and the 
Pcles. The Poles jvėye tfie first to 
tty to • conquer this people, but 
without success. 

In I2fi0, the Teutonic Knights of 
the Or<Jer of the Cross began a 
crusade against them, under the 
pretext of bringing Christianity to 
the heathen Prussians. Only after 
50 years of struggle did the Knights 
succeed in extending the boundaries 
of this conquered territory to the 
River Nemunas, the lower part of 
which is still known by the Prus
sian name of Rusne. The Old Prus
sians were almost exterminated, 
and present-day East Prussia be
came a colony of the Teutonic Or
der. The Old Prussians were rob
bed of everything, ęvęp of their 
name, which was adopted by the 
Teutonic Knights. 
,;The Knights made repeated in

cursions into Lithuania as well, but 
they were crushingly defeated by 
the United Lithuanian and Polish 
forces under the leadership of the 
Grand Duke of Lithuania Vytautas, 
later known as Vytautas the Great, 
at the battle of Gruenwald near 
Tannenberg (1410). As a result 
of this defeat, one of the greatest 
in medieval history, the German 
Drang nach Osten was stopped for 
a number of centuries. 

Vytąutas upheld the Lithuanian 
claims to Prussian territory in the 
negotiations between Lithuania and 
the Order of the Cross in 1413, as 
may be seen from his statement to 
the Marshal of the Order: "Prussia 
is the land of my forefathers and 
I will claim it as far as the Ossa 
River, ' because it is my heritage. 
But what is the Order's heritage?" 

At that time present-day East 
Prussia was thinly populated, and 
mostly'by the surviving remnants of 
the Lithuanian tribe, the old Prus
sians (Borussians). That population 
was increased in various ways, even 
by adding prisoners of war taken 
by the. Teuton Knights in their 
frequent incursions into Lithuania; 
voluntary immigration from near
by Samogitia was still another 
source of strengthening the Lithu
anian element in the northern part 
of East Prussia. 

German Colonisation 
Lithuanian and Ool Prussian na

mes of* numerous localities in La
biau, Gumbinnen, Tilsit, Kalipeda 
(Memel), and other counties speak 
for their origin. 
. More intense colonization by the 
German element started only in 
the sixteenth century. The Lithu
anian-inhabited area of that period 
extended' northward to the Baltic 
shores, reaching the city of Koen-
igsberg eastward along the Pregel 
River, through Darkehmen and Gol-
dapen on the left of the Pregel, up 
to the frontiers of present-day Lith
uania. The line gradually moved 
eastward; in 1719 the most wester
ly line of this area, which was 
known as Prussian Lithuania, or 
Lithuania Minor, shrank back from 
Koenigsberg to Labguva (Labiau). 

After the partition of the Lithu
anian-Polish state at the end of the 
eighteenth century the importation 
of German colonists to East Prus
sia was again intensified. How
ever, the tradition that its north
eastern part should be considered 
Lithuanian soil remained for some 
time. Gordecius, a cartographer of 
the sixteenth century, noted that 
the region of Koenigsberg (known 
as Karaliaučius in Lithuanian) was 
in Samaida (Zemaitija-Samogitia). 
As late as 1735 a map by Homan-
niani Heredes entitled "Lithuania 
Borussica*', dedicated to King Fred
erick Wilhelm, contained a plan of 
the town of Gumbine (Gumbinnen, 
or Gabit), bearing the following in
scription: "Plan von der in Lithau-
en neu angelegten Stadt Gumbin
nen" (plan of Gumbinnen, newly 
founded town in Lithuania). 

At the beginning of the nine
teenth century Lithuanians were 
still in the majority in the Klaipe
da (Memel), Silute (Neidekrug), 
Tilze (Tilsit), Ragaine (Ragnit), 
Pilkalnis (Pilkallen), Gumbine (Ga
bit), Stalupėnai (Stalupoenen), Pa
kalnes (Niederung), Labguva (La
biau) and Darkiemis (Darkehmen) 
counties. In 1831 their number 
reached 125,440, or about 27 per
cent of East Prussia's total popula
tion. According to M. Voelkel and 
Professor Kuršaiti* (Kurechiit), in 

1848 their number exceeded 150,000. 
From then on the Lithuanian popu
lation declined as a result of inten
sified German colonisation and the 
policy of Germanization. In 1878 
there were 131,415 Lithuanians; 
the census of 1890 showed 121,265. 
Such statistical data is based on 
the uge of the Lithuanian language 
and notf on racial origin. Conce-
quently, it does not include Ger
manized Lithuanians. Ar regards 
persons of Lithuanian origin in 
East Prussia, Berghaus gives the 
figure of 430,000 in 1840. Accor
ding. to Vydūnas, their number at 
present reaches approximately 450,-
000. 

Such a. large, compact^ LithuaYi-
ian group inhabiting Prussian Lith
uania was strong enqugh to resist 
Germanization for a long period. 
The economic condition of these 
Lithuanians was bad; at times they 
were reduced' to the condition of 
serfs. However, their national cons
ciousness and their attachment to 
their language and customs remain
ed strong. They enjoyed compara
tive cultural freedom for a number 
of centuries. The Germans respec
ted the Lithuanan language because 
of religious considerations and the 
newly introduced Protestant religioh 
had to be taught to Prussian Lithu
anians in their own language. ». 

Because of the lack of Lithuan
ian clergy, Duke Albrecht of Prus
sia allocated twelve scholai'ships to 
the University of Keonigsberg, 
which he had founded in 1546, for 
the preparation of Lithuanian pas
tors. Two Lithuanians—Rapailioniš 
and Kulvietis—were invited by the 
Duke to accept professorships at 
that university. 

(To be continued) 
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PORTSMOUTH PORCH 
Americans are proud of their ar

chitecture. The fine old Southern 
colonial, Dutch colonial and Cape 
Cod houses across the land reveal 
American ingenuity in producing in
dividualistic evolutions of Old World 
•conceptions. Portsmouth, N. H., not
ed for its three-story facades and 
tall chimneys, takes particular pride 
in the Langley-Boardman house, 
erected in 1805. Note the gracefully 
rounded Ionic portico and Palladian 
window. No less important are the 
homes of Spanish and French colo
nial influences in the West, South
west and Southern seaboard gems of 
Americana. These are all part of 
the American tradition our men are 
fighting to preserve. To equip, train, 
transport, and supply these men— 
buy more War Bonds. 

U. S. Treasury Department 

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. 

f \ 

NOTARY PUBLIC 
{ > <; 

Turint reikalą nolarizavimui 
dokumentų kreipkitės i 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

... Lithuania "is a country in ich 

. . . Lithuania is a country in 
which a great majority of the peo
ple have to very strongest objec
tion to being made citizens of the 
Soviet Union., 

The Soviet Union surrendered all 
claims to sovereignty in the affairs 
of that country, by a Treaty dated 
July 12, 1920. Six years later, on 
September 28th, 1926, the Soviet 
Union Signed a Pact of Non-Ag
gression and Conciliation with Lith
uania; and in 1934, upon the pro
posal of the Soviet Government, 
this was renewed, to remain in 
force until December 31st, 1945. -

That instrument, therefore, signed 
on Soviet initiative, is binding to
day. It was explicitly acknowledged 
by Molotov in 1940 when he ad
dressed the Supreme Soviet. 

A few weeks later, on June 14, 
1940, the Soviet Government sud
denly presented the Lithuanians 
with the demand that their Minis
ter of the Interior and Chief of 
the Political Police should be im
mediately tried; that their govern
ment should immediately be re-for
med; and that fret- passage on Lith
uanian territory should be afforded 
to Soviet troops. 

The Lithuanian Government sug
gested that a mixed commission 
should be formed* to investigate the 
"incidents" cited as a pretext for 
these demands, but the Russians 
refused. There was an ultimatum; 
at its expiration the Red Army in
vaded Lithuania; and a few hours 
later, Dekanozov, an Assistant Com
missar for Foreign Affairs, arrived 

by air from Moscow to form a new 
"government" in Kaunas. The neW 
"government" proceeded to take thfc 
drastic steps that were preliminary 
to the parody of a plebiscite b^ 
which Lithuania was declared to' 
have opted for inclusion in the So
viet Union. Meanwhile, parallel 
processes were going forward in 
Latvia and Estonia. The story is 
only four years old, and It not open 
to dispute. - < 
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PAŠTU prenumeratą Dirvdį 
galima siųsti ir iš Clevelando^ 
Kas neturi laiko pribujti admi
nistracijon, įdėkit laiškan $2 
ir pasiuskit su savo, adresu. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

8S30 Euclid Ave. 
Taisymo darbas 

NAMŲ ir AUTO RADIO 
Turim Išnuomavimui Garsiakalbiui 

Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

SW. 1434 (52) GL. 2564 

DU KAMBARIAI SUITE 
5704 DIBBLE Ave., du gerai įreng
ti kambariai, $6.50 savaitėje. Kreh 
pkitės telef. EXpress 1585. Namit 
kasdien, išskyrus penktadienį. Lie
tuvių namas. Kreiptis per užpa
kalines duris. ((50) 

PARSIDUODA NAMAS , 
839-837 E. 149 ST. arti St. Claiff 

Du pavieniai ant 1 loto, 9 kamh. 
ir 5 kamb., 3 karams muro garažai, 
Namai naujai išdekoruoti viduje ir 
iš lauko, gerame stovyje. Kreipki
tės į užpakalinį namą, nr. 837. 

MONCRIEF FURNASAI 
Didžiausia Dolario Vertybe 

Šildymo Padargų Srityje • 'V. 
Kreipkis į Savo MONCRIEF Pardavejfe i 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

Vyrams Reikmenys 
Vyrams ir 
Vaikinais Skrybėlės 

$5.00 ** $g.00 

MERRIMAC Brand Skrybėles 2*95 
Plačiai žinomos rūšies 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui* įvairiomis kainomis po 

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

Gerai žinomi Silvo Brand vyrams kaklaraiščiai 

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

f \YKA|  6TAMPS su  kožnu  p i rk in iu ,  f t  Y  I f  A l  
Čia galit iškeisti save Stamp Books. * lx/\| 

THE MER I REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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