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BUVO LAIKAI kada įmo
nės tikėjo kad žemė esanti 
plokščia kaip blynas. Kas ban-
dė sakyti kitaip ir teisybę įro
dinėti, būdavo apšaukiamas be
dieviu ir grąsomas lauže sude
ginti. Panašios niektikyst€s 
laikai sugryžp bolševikų Vil
nies redakcijon, nes aną di6-
ną nei akia nemirktelėdamf ji 
Štai kaip pro. usus traukia: 

"Sovietai Lietuvos 1840 me
tais neokupavo. Sena valdžia 
griuvo. Buvo įsteigta nauja, 
demokratiška. Po to, Lietuvos 
Iftionės ėmė demonstruok 
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Gen. Patton'o vadovau
jama Amerikos Trečia ar
mija perėjo SaaivUpę ke-

-*.• - i-.. . c .v \ £ ežiuose punktuose, užėmė pt-is.de.,im, prie Sonetų. ^ '-,a]is parllbežio miesto Sar-

Komunistai Nori Pajungti Maskvai Graikiją 
i 

VOKIEČIU FRONTE 

do žmonėms l o ą.^guemines, llla valdžia 
Simą balsui , ir milžin\f |.b Hrtino 

dauguma nu\ rjk prisidėti 
taip Lietuva t %o tarybinė rt|s 
pliblika." \ ^ \& 

Gra^ pnelo pt^ikutė nuo pi^ 
mo žodžio iki p ^utinio, kaij.% 
būdavo melas t ^5ti į žemės % 
plokštumą. Nepa\® lėkime bol- " 
šėvikams gryžti niekšystės 
amžių. Mes tikėsime į švie
sius teisybės žodžius, kuriuos 
1940 m. tarė Amerikos Sta
te Departmento Sekretoriaus 
padėjėjas, Sumner Welles, — 
kad Lietuva buvo "smurto ke
liu" okupuota ir "suktais bu
dais" Sovietijon įjungta. Is
torijoje pasiliks ne must} bol
ševikų plokščia pasakutė, bet 
reali, žiauri, nuoga teisybė! 

ir 
prie 

-f<esto Saarbrucken. 

labiau pri-
suplaišinto 

Ymerikiečiai ir Britai 
$umė nazius nuo Roer ir 

Julich ir %S upių prie 
o. 

5 -jąntų lėktuvai tūks
tančiais atakuoja svarbias 
Vokietijos sritis, tuomi pri
sidėdami prie ardymo Hit
lerio tvirtovės, kuri laikosi 
gana atkakliai, nors visa 
skylėta-sušaudyta. 

Kanados kareiviai užėmė 
Ravenna miestą Italijoje, 
priversdami Vokiečius pa
sitraukti per keliąs mylias. 

Britų ir Lenkų kariuo
menė prasimušė pirmyn ir 
peržengė Lamone upę, Ita
lijoje, tuomi pagerindami 
savo pozicijas. 

RUSŲ frontu bolševikų 
jiegos stumiasi artyn Aus
trijos. Vengrijoje Rusams 
pavyko pasistum t! pirmyn 
110 mylių frontu. ^ * v 

Nežiūrint Alijantų Įsiver
žimo Vokietijon, Vokiečiai 
dar tebelaiko penkis Pran
cūzijos uostus, kuriuose li
ko gerai apginkluotų gynė
jų garnizonai. 

ANGLIJOS Lietuviai pase
ka Amerikos Lietuvius. Ame
rikos Lietuvių visuomenės gau
siai padedama, Lietuvai Vaduo
ti Sąjunga išleido Amerikos 
Ministro Lietuvai Dr. Norem'o 
"Timelesfr Lithuania'*. ***--

Dirva dabar praneša kad 
Britanijos Lietuvių Draugijų 
Federacija išleidus buvusi An
glų Konsulo Lietuvai, E. J. 
Harrison'o knygelę, "Lithua
nia's Fight for Freedom". Ta 
knygelė parašyta labai vyku
siai. 

Tokiu budu, Lietuvos laisvės 
klausimą pasauliui dėsto: Ame
rikoje "Timeless Lithuania', 
Argentinoje — Verax'o "Li- i darė pirmvnžangą, 
tpania Entre Fuego Cruzado", Į dami naujus plotus 
Anglijoje — Harrison'o "Lith
uania's Fight for Freedom". 

Įdomu kad socialistų Naujie
nos dvi knygas jau apspjaudė. 
Ar apspjaudys ir šią trečią, 
Harrison'o knygelę ? 

Amerika Atsisako Kištis 

SU JAPONAIS 

KATALIKŲ dienraštis Drau
gas minėjo 35 metų sukaktį. 
Įkurtas katalikų pasaulėžiūrai 
ginti, jis pareigas ėjo, čia ge
rai, čia prasčiau, žiūrint kas 
buvo jo redaktorium. Galima, 
tačiau, drąsiai sakyti jog Dr-
go pirmasis redaktorius, Kun. 
A. Kaupas, nebūtų į susibro
liavimo su bedieviais socialis
tais balą įkritęs, kaip dabar 
joje dabartinis Draugo redak
torius braido. 

• 
SUKAKTĮ (25 metų) "lite-

ratinio" darbo minėjo ir musų 
bolševikų redaktorius, Rokas 
Mizara. Jis rašė daug, bot 
apie jį nuoširdus Lietuvis te
gali pasakyti: "Tai Dzūkas ku
ris padūko". Net Mizaros idė
jų draugas, bolševikas Andriu
lis, sukaktuvių proga privers
tas pasakyti: "Mizaros raštuo
se stoka filosofavimo ir įsigili
nimo į aprašomųjų įvykių prie
žastis". 

Leyte saloją, pasiliovus 
lietui, Amerikiečiai vėl pa-

užim-
ir at-

kirsdami Japonų kareivių 
dalis. 

Japonai norėdami atko
voti prarastas sritis ver
čia savo parašiutistus sa
loje Įrengtose lėktuvų aik
štėse. 

Amerikos lakūnai šiomis 
dienomis nuskandino šešis 
Japonų laivus. Pirm to bu
vo nuskandinę penkis lai
vus. 

Gruodžio 7 suėjo trys 
metai nuo to kai Japonai 
užpuolė Amerikos karo lai
vų stotį Pearl Harbor, Ha
waii salose, kas privertė 
Ameriką įstoti Į karą prieš 
Ašies jiegas. Per tris me
tus labai daug laimėta, tu
rint mintyje kaip Amerika 
buvo nepasirengus karui. 

# Maskvos kurstomi Grai
kijos komunistai veda at
virą karą pavergimui tos 
nualintos šalies ir įvedimui 
bolševikinės diktatūros. 

Graiki jos sost inėje Ate-
nuose, suiyg žinių, suvirš 
7,000 ginkluotų komunistų 
pasirengę mušiui. Jie pa
siryžę daryti galutinį už
simojimą užimti -miestą ir 
įvesti bolševikų terorą. 

Atsibuna jų susirėmimai 
su Britų ir Graikų regulia-
re kariuomene. Nuolat ei
na susišaudymai. Nežiūrint 
Graikų vyriausybės įsaky
mo bolševikams atiduoti 
ginklus iki Gruodžio 10, jie 
visai to nemano daryti. 

Bolševikai daro užpuoli
mus ant Britų kareivių va
žiuojančių miesto gatvė
mis. Britų tankais remia-
rpa kariuomenė įsiveržė į 
bolševikų centro patalpas, 
bet kiekviename aukšte at
sibuvo .susišaudymai, iki 
musininkai jau^alėti. Vie
nas ' Britif'lėRrėivm Nušau
tas. 

Nors Stalinas sutiko lei
sti Britams palaikyti savo 
įtaką Graikijoje, bet pirm 
negu Britai suė? ten tvar
ką įvesti. Stalinas nori na-
jungti Graikiją po savim, 
neva pačių žmonių naeei-
davimu komunistų diktatū
ros. 

Jei tai nebutu kurstymas 
iš Maskvos ir Maskvos at
siųstų agentu, komunistai 
nedarytų Britams kliūčių. 
Juk komunistai ir Hitlerį 
barbino, kada buvo jiems 
iš Maskvos įsakoma. 

Stoka susitarimo prie to 
privedė 

Europos dalykų tėmyto
jai tikrina kad ši kova kai
riųjų prieš dešiniuosius vi
sose šalyse ištinka del to 
kad Suvienytos Valstijos ir 
Anglija neturėjo susiprati
mo kaip palaikyti konti
nente taiką, ir davė Mas
kvai laisvas rankas sauva
liauti. 

Tuoj kaip tik šalys išlai
svinamos iš Vokiečių, jo
se pakvla vidaus suirutės: 
tas ištiko Graikija, Italiją, 
Belgiją, Lenkiją, Jugoslavi-

JAPONIJA TURI BUTI NUGALĖTA TAIPGI! 

Išlikus Vokiečių Ožka tapo Naudinga 

DE GAULLE, Prancuzi 
jos valdytojas, nuvykęs į 
llaskvą, buvo iškilmingai 
priimtas, didelėje puotoje. 
Jis turi pasitarimus su Mo
lotovu ir su Stalinu. Ko
kių sutarčių jie prieis ne
užilgo paaiškės. 

ją, ir kiek ifĮiįržiau: Prancū
ziją. 

Sakoma, gal šie negeisti
ni įvykiai paskatins Roose
velt ą ir Churchill greičiau 
pasimatyti su Stalinu. 

Europos valstybėse ky
lant revoliucijai, o Trims 
Didiesiems neturint jokio 
susitarimo kaip turi atsi-
steigti išlaisvintos tautos* 
Stalinas naudojasi visomis 
progomis sukelti revoliuci
jas ir įkurti jose komu^įį-
tines diktatūras. 

Amerika nenori kištis 
Britanija pasiryžus pa

laikyt sau patinkamą tvar
ką tose šalyse kurias Bri
tų armijos padėjo išlais
vinti, ir tam panaudos net 
jiegą, jeigu reikės. Tų ša
lių žmonėms duos progą 
netrukdomai * balsuoti ko^ 
kios valdžios formos jie 
nori. Bet tame Britai sto
vi vieni. 

Suv. Valstiją aiškiai nu* 
sistačiusios laikytis nešit i* 
Šimo politikos į Europos 
šalių vidaus reikalus. 

Tarp Amerikos ir Brita
nijos tuo atžvilgiu m ko 
skilimas: kai Britai laikosi 
sau teisę palaikyti tvarką 
tam tikrose šalyse, kaip pa-
veizdan Graikijoje, Ameri
ka griežtai pasakė nekis 
savo rankų į tuos .reikalus. 

Prez. Roosevelt kodėl tai 
nepermato kad Amerika 
ginkluodama ir stiprinda
ma Rusiją, pastūmėja Mas
kvą tas šalis paverginėti. 

Tas juk tiesioginiai stu
mia į Britų susikirtimą su 
Sovietais. Gal ir gerai bu
tų tokiu atveju aplaužius 
Stalinui ragus, bet buvo 
galima tas padaryti išsyk 
jį pažabojus, neleidžiant jo 
užgrobinėjimo politikai įsi
galėti. Iš Vokiečių okupa
cijos išlaisvintos tautos bu
tų galėjusios tiesiog atsi
kurti. Dabar turės perneš
ti bolševikų teroristinę 0-
kupaciją, paskiau kitą ka
rą, jeigu bolševikus reikės 
varu iš tų šalių mušti. 

Rusija, kuri panaikino 
ir Internacionalą ir atsiža
dėjo plėsti komunizmą pa
saulyje, akiplėšiškai sie
kia visur išnaudoti progas 
ir įsteigti savas arba sau 
prielankias valdžias. 

Amerikai aiškiai sakant 
jog nesikiš į Europos tvar
kos reikalus, galime spėti 
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D A R B A I  
IK DARBININKŲ žJMOS 

^Detroit, Mich. — Gruo
džio 3 baigėsi 4,000 darbi
ninku streikas Briggs dir
btuvėje. Tai trečias iš di
delių streikų, kurie ' buvo 
kilę, pasibaigė. 

Pietinėms vaMijtHit?* pa
daryta pareiškimas mažin
ti vatos auginimą. Taip 
tik galės išvengti nuosto
lių. 

CIO Politiškos Akcijos 
Komiteto vadas Hillman 
atsidūrė jau Londone, ten 
dalyvauja darbo suvažiavi
me ; ̂  jisai siūlo įkurti pa
saulinį politinės akcijos 
komitetą. 

Kodėl ne: Hillman tuoj 
atsidurs ir Maskvoje ir ten 
gaus visą Stalino paramą 
tokios politiškos akcijos 
užvedimui — nuversti ka
pitalistines valdžias ten kur 
vietiniai komunistai vieni 
nepajiegia. 

Otmanua OU» n.iup tijrv v uiis \UU-
galėti, visos Amerikos karo jiegos bus nukreiptos prieš 
Japoniją. Karas greičiau baigtas reiškia sutaupymą dau
giau iii 11 s i 1 vaikinų gyvybių. Karo boriai parūpina jiems 
daugiau ir geriausiu ginklu. Padėkit jiems greičiau bai
gti karą — PIRKIT DAR NORS V i EMĄ EKSTRA KA
RO BONĄ šiame šeštos Paskolos Vajuje! 

Seattle, Wash. — Prasi- ' 
streikas 600 darbinin- * 

jku laiviy statvboie. ir 800$ 
_darbininku turėjo pa- ^ 

likti be darbo. 

VOKIEČIŲ JIEGOS 
MAŽĖJA 

Vokiečių armija 
pastarų 6 mėnesiu 

bėgyje 
neteko 

PASIPRIEŠINO ROO-
SEVELTUI 

New Deal atstovai Wa
shington pakėlė pasiprie-

2.500,000 kareivių, prie toišinimą Rooseveltui del jo 
nutruko jiems patarnavi
mas 60 divizijų kitų šalių 
kurias jie buvo paėmę. 

Prancūzijos fronte nete
ko 1,150,000 sužeistais, už
muštais ir nelaisviais. Ki
ti nuostoliai panešta rytų 
fronte ir Italijoje. 

Kaip ilgai jie kariaus tu
rės tuoj paaiškėti. 

paskyrimo keturių Valsty 
bės Departmento svarbių 
sekretorių. 

Senato nariai pareiškė: 
"biedni žmonės" tikėjo kad 

Detroit, Mich. — Chrys
ler Corn. 110 000 darbinin
kų kurie dirba nuo valan
dų. gaus bendrai $4.200,-
000 priedinių pinigu vieto
je atostogų, sulynr CIO uni
jos sutarties su kompanija. 
Išdirbę metus laiko gaus 
$54 priedo- išdirbę po 5 me
tus gaus SI08. 

Valdžia atsišaukia j dar
bininkus dėti daugiau pa
stangų karo eramybai. nes 
Aliiantu armiioms žv^iuo-

KARO galo su Vokiečiais 
dar nesimato, nežiūrint iš 
Vokiečių fronto ateinančių 
pranešimų apie užėmimą 
vieno kaimo po kito, kar
tais ir miestelio ar miesto 
užkariavimą. 

Nuo Rugsėjo mėnesio iki 
dabar Alijantai teįsiveržė čios tvirtovės pereitą Bal. 

jie laimėjo rinkimus, betj.\an^ } Vokietiją^ reikalinga 
valdžioje aukštas vietas į daugiau erinklų ir amunici-
gauna "Wall Street" ir cli-!.los- Greitesniam prieš nu-

galėiimm. Tuo tarpu čia 
namie daugelis mano kad 
karas jau baigiasi ir pra
dėjo sulėtinti dirbimą. 

finansieriai. 
Tie Roosevelto pasirinkti 

sekretoriai vra: Joseph C. 
Drew, Wiliam L. Clayton, 
Archibald Ma*Leish. ir N. 
A. Rockefeller, senio Ro
ckefeller anūkas. 

Tfk dabar pateikta ofi-
cialė žinia kad skrendan-

1 Vokietijos žemes 10 iki 
12 mylių Aachen srityje ir 
tik apie mylią ar dvi pie
tuose, Saar srityje. 

MASKVOS reikalavimas 
kad butu duota Vokiečiai 
karo kaltininkai darbams 

16 per klaida užatakavo 
Jugoslavijos sostinės Bel
grado centrą, užmušant į 
2000 gyventojų. 

Iš Prancūzijos atsiunčia
ma Kalėdų dovanoms bent 
3 milijonai pakeHu su per-
fiumu, kuris bendrai kaš
tuoja 16 milijonų dolarių. 
Tuo budu Prancnzai uždar
biauja iš Amerikos karei
vių parduodami jiems per-
fiuma. 

Karo vadovybė praneša 
kad Lapkričio mėnest B-29 

Naujas U. S. ambasado-j homberių dirbimas nupuolė 
rius Kinijai paskirtas Maj.|20 nuoš. žemiau numatvtso 

ivus jCmaluo, D|;Cu "Riiciimp vanHji imi nrita-H- Gen- H«rley. Jis iki šiolei! skaičiaus. Tuomi s^sihmin-
kokiam likimui nusmerkta Waeli'mrtnL Prp?! i tarnavo militariu patarėju, ta apskaičiuotas Japonijos 

tiksiąs su tuo Rusų planu. M0 tikslas buvo prikalbinti Į Žvm m mazian ta menesj 
Kažin kada ka pareika-

Lietuva. Visi iki šiol pa 
sakyti gražus žodžiai Wa-
shingtone Lietuvos klausi
mu tuo budu lieka tušti, ir 
Lietuva tampa nusmerkta 
karčiam likimui, jei bent 
kas nutiks kad Stalino ga
lybė butų pradėta triuškin
ti. 

laus savo naudai Amerika 
Stalino — ir pamatys ]S 

sįr 

Vokiečių palikta ožkutė aprūpina Amerikos kareivius pie-
»U. Jie pasistatę ožką ant savo "jeep" radiatoriaus stovi ei-
ISje su puodukais, vienas gi ją melžia. 

Automobiliai nenyksta po 
5,000 kasdien, kaip buvo 
pranešta, bet šymet ių bus 
išmesta išviso 320,000, del 
nusenimo. 

kaip i is sutiks.--Ar davė 
Amerikai naudotis bazėmis 
Sibire atakuoti Japoniją? 

m s 
-•v s 

VOKIEČIAI tikriną -joe 
neilgai trukus, gal apie pa
baigą Gruodžio, bus nalęi-
stos į darba V-3 rakietos, 
kurios ims kristi ant New 
Yorko. 

Kai-Šeką kooperuoti su Ki-j padirbdinta ir kitų didžiųjų 
nijos komunistais šiaurės j lėktuviį. 
Kinijoje. Hurley buvo jau 
ir slaptai misijai Maskvo
je kuris laikas atgal. 

Maskva jau pradeda ata
ką prieš Kinų vadą Čiang 
Kai-šeką; pradėjo rėkti jog 
jis esąs pro-Japoniškas. 

Kinų komunistų kariau
tojų vadas išvyko pasitari
mams su Gen. Kai-šeku. 

Lend-Lease programas, 
kaip Prez. Roosevelt pra
nešė Kongresui, baigsis su 
ta diena ka^a bus baietas 
karas. TConoreGas tam pri
taria. Tuo lend-lea^e A^»e-
ka crelbsti Ancrlijai. Rusijai 
ir kitoms šalim* kariaujan
čioms prieš Vokietiją ir Ja
poniją. \ 
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EENNSYLVANIXOJE 
PHILADELPHIA I Rakietos Uaivuose 

PHILADTLPHUQS 
| PASTABOS 

MUSŲ kaimynai Lenkai ro-
do rūpesčio Lietuvos likimui. 
<|au kelintą syk] tenka skaityti 
Šenkų spaudoje apie Lietuvos 
kaip ir pačios Lenkijos skaudų 
Ūkimą. Nowy Swiat Lapkr. 4 
ęlavė puikų redakcinį raštą tuo 
klausimu. Savo raštą pama
tuoja Lietuvos Ministro P. ža-
tleikio protestu įteiktu State 
*Departmentui, Washing tone. 
Lenkai rašo kad Lietuva, atsi-
palaidojus Vokiečių jungo, ati
teko bolševikų nelaisvėn, bol-
Jfevikai išnaujo įvedė 1940-41 
Ihetų programą, tremiant ir 
persekiojant Lietuvius. 

Nowy Swiat gyvai ir išsa 
Sniai nurašo Lietuvos skaudžią 
padėti, palyginant su Lenkijos 
likimu, sykiu užsimena ir apie 
U-atvijos bei Estijos likimą. 
ĮTame straipsnyje įrodinėja kad 
ĮLenkai galutinai esą persitik
rinę jog Lenkija be Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos negali ti
kėtis atgauti ir buti nepriklau
soma pati viena. Lenkai, gir-
Ifi, gerai tą supranta, ir jie 
koyos kaip už savo taip ir už 
PiĮbaltijo kraštų nepriklmtso-
įiv'bę. 

f LIETUVIŲ Baldų Krautuve, 
lodama Dom. Antanaičio ir jo 
^.nonos, Petronėlės, 1427 So. 
^id Street, puikiai auga ir di-

ja. Jie ne tik turi didelį 
pasirinkimą visokių reikmenų 
kambariams ištiesti, išgražinti 
ir išpuošti, bet nusipirko ir 
nuosavą krautuvę. Savastį įsi
giję, pp. Antanaičiai dabar ją 
(didina, remontuoja ir prikraus 
jdaugesniu įvairių rakandų. 

Ponai Antanaičiai nę tiktai 
parduoda namams rakandus, 
bet per eilę metų veda Lietu
višką radio program*} WHAT 
stotyje, trečiadieniais. Savo ra
dio programais remia Lietuviš
kus ir Amerikos tikslus su
rištus su karo reikalais. Iki 
karas baigsis jie turi vilti iš
parduoti tarp Lietimų karo 
tonų per savo stoti ir įstaigą < 
Už milijoną dolarių! 

DAPADĖTI Adv. W. F. Lau
kaič i u i ,  n a u j a m  S L A  p r e z i d e n - j  

ftii, pravesti pasekmingą vajų į 
gauti naujų narių prie Susįyie- j 
Jlijmo man rodos geriausia ga
lėtų pagelbėti čia gimęs jauni
mas. Senesnio amžiaus narių 
ir dabar SLA turi dideli skai
čių, ir mano manymu nereikė
tų perdaug senų aplikantų jieš-
koti. Reikia eiti prie jauno
sios kartos ir juos prie Susi
vienijimo rašyti. 

,Tas darbas kaip tik tinka 
gaunimui pasiimti. Jaunas ar 
jauna aplikantai geriau paklau-
i$ys savo amžiaus draugų ir 
panorės prisirašyti prie šios 
Lietuviškos organizacijos. 

Praktiškiausias būdas gauti 
t^aujų narių tai jaunimas turi 
šciukti jaunimo susirinkimus 
ir juose aiškinti naudą ir rei-
kialą priklausyti prie Lietuviš
ko Susivienijimo. Galima pa-
UaiMloti ir kitus budus: asme-
Hiniu.s jaunimo susiėjimus, pa
ėji nutynius ; kviesti jaunolius j 
SLA jaunuolių kuopas, ir tt. 

Taigi jaunimo kuopos ir pa
vieniai kurie jau esate SLA 
pariads, pasidarbuokit virš nu
rodymais budais gauti daugiau 
Lietuvių jaunimo įstoti į SLA. 

Ssu išrinkimu Adv. Laukai
čio- SLA pirmininku, kuris yra 
jutimosios gentkartės čia gi
męs žmogus, SLA perėjo į ju
si? rankas ir vadovybę. Todėl 
naudokitės tuo, visi stokit da-
pcbdčti naujam prezidentui pra
verti vajų sėkmingai. 

Z. Jankauskas. 

Padekit Amerikai Laimėt! 
• 4 

VYKDOMOJO KO-
MITETQ POSĘPIS 

Amerikos Lietuvių Seimo 
įvykusio New Yorke, išrink
to Vykdomojo Komiteto spe-
cialis posėdis atsibus Sekma
dienį, Gruodžio 17, nuo 10 v. 
ryto. New Yorke, Pennsylva
nia Hotel. Visi Vykdomojo 
Komi^tQ nariai pašomi da
lyvauk 

A. A. t)Ms, Pirm. 
P. J. žiuris, Sekr. 

PAREMKIT LIETU
VIUS LIGONIS 

Amerikos mažesni laivai tu
ri rakietas šaudančius prietai
sus, kas duoda progą geriau 
apsiginti nuo priešų. Vaizde 
parodoma praktikavimas rakie-
tų šaudymo. 

MIRfi REDAKTOįrrrS . 
Philadelphijoje, mirė dien

raščio The Philadelphia In
quirer redaktorius John Tre
vor Custis, 68 m. Jis prie to 
laikraščio ištarnavo per 50 me
tų, pradėjęs reporteriu. 

Ne-Lietuvių Spaudoje 
apie Lietuvius 

Philadelphijos Ukraini e č ių 
laikraštis Amerika Lapkričio 
28 patalpino žinutę kad Lietu
vos Ministras Anglijai B. K. 
Balutis ragina platinti knygą 
"Timeless Lithuania" ir tarp 
Britanijos kraštų aukštų val
stybės vyrų ir įžymių veikė
jų. 

Apie "Timeless Lithuania** 
ir p. Balutį pažymėjo ir Len
kų savaitraštis Ameryka-Echo. 
Gi Lapkričio 26 tame laikraš
tyje tilpo ilgas straipsnis ant-
galviu "šiaurės Meška Lietu
voje", ir trumpas pranešimėlis 
kad New Yorko Lietuviai rin
ko drabužius Lietuvos nuo 1<a-
ro nukentėjusiems žmonėms. 

Spaudos žvalgytojas. 

PITTSBURGH 

1 iš Kožnu 11 Randasi 
Karo Tarnyboje 

Iš Allegheny apskrities viri 
130,000 vyrų ir moterų dabar
tiniu laiku randasi militarinė-
je tarnyboje. Tai išeina po 
1 asmenį iš kiekvienų 11 šios 
apskrities gyventojų. 

Iš Allegheny apskritie* ka
riuomenėn paimta 134,300 vy
rų ir liuosnoriaį įstojo 2100 
moterų ir merginų. 

Armijoje randasi apie 90,000 
vyrų, laivvne ir marinuose — 
apie 41,000. Daugelis iš jų iš-i 
vežti į užjurius. 

Apie 12,000 vyrų jau sugrv-
žę iš kariuomenės, paleisti del 
sužeidimo ir kitų priežasčių. 

Šį karą iš čia paimta pustre
čio sykio tiek vyrų "kiek buvo j 

paimta pereitą didyjį karą. 

Amerikos Lietuviai, šiuomi 
noriu pasidalinti su jumis šia 
liūdna žinia. Mes čia turim 12 
Lietuvių kurie serga džiova— 
10 vyrų ir dvi moterys. Jie la
bai biedni, visų apleisti, nieke-
no nelankomi, žodžiu neturi 
jokių giminių nei draugų. 

Nors kaip kas mano kad jie 
ligoninėje aprūpinti, nieko ne
reikia, bet ne viskuo aprūpin
ti. Jie tokie turtingi kad per 
12 asmenų negali surasti 3c 
pašto štampai nupirkti. Lie
tuvių redakcijos siunčia jiems 
laikraštį dykai, ir jie tti tai 
yra labai dėkingi. 

Bet reikalinga dovanoti nors 
dolarį-kitą pinigais jų reika
lams. Pasiuskit jiems atlieka
mą centą, nors tuomi juos su-
raminsit, paglostysit ji| išblyš
kusius veidus. 

Peter Yankus, 
State Sanatorium, 

Maryland Pav. 6 

AKRON, QHI© 

PAVOGĖ $9,200. Akrone, 
Gruodžio 3 vakare, į Jtiftn Zep-
ko namus, 157 East Crozier 
st., atėjo ginkluoti plėšikai, ku
rie surišę keturis tos šeimos 
narius, pagrobė jų turėtus na
mie .$9,200 pinigų, kuriais bu
vo pasirengę pirkti porą na
mų. Plėšikai pabėgo. 

Pora dienų vėliau, iš Cleve-
lando gauta žinių kad tenaiti-
niai detektivai kartu su Akro-
no detektivais suėmė tris nu-
žiurėtus asmenis, vieno iš jų 
namuose. Jie Clevelande su
sekti šulyg duoto gando vie
no asmens kuris vagilius nu-
tėmijęs. 

•VIENOS žaibo srovės elek
tros užtektų apšvietimui jusų 
namo per 20 ar daugiau metų. 

0 i • s, 
Užsirašykit Amerikos 

"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 
Hėneeinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuvių Naujienos 
182 N. 6th Si. Philadelphia 6, Pa. ' 

ŠEŠTOS KARO PASKOLOS I 
VAJUS ; 

Lapkričio $5,©r. J. Sim8 
namuose įvyko Lietuvių Karo 
Bonų komiteto susirinkimas. 
Pirmininkė Helen Rauby pra
nešė kad Lietuviai jau užre
gistruoti 6-me Bonų Vajuje ir 
darbas jau pradėtas. Bonų 
jau išparduota už $12,000. Da
bar jau jų išparduota už apie 
$20,000. 

Kadangi Kalėdų šventas jau 
tik už durų ir žmonių mintys 
ir pastangos nukreiptos į šven
tes, komitetas nesitiki daug 
bonų parduoti. Visgi pasiskir
ta kvota $41,000, už tai bus! 
nupirkta Convalescent Lamp. 

Visiems bonų pardavėjams 
bus pasiųsta atvirutės prašant 
pardavinėti bonus didesniu pa
siryžimu. || 

N EPRIKL AUSOlttYBfiS 
MINĖJIMAS 

Bonų komiteto susirinkimui 
užsibaigus atlaikytas Draugijų 
Centro susirinkimas, kurį ve
dė pirm. P. Medonis. Kalbėta
si apie surengimą Lietuvos Ne
priklausomybės 27 metų- su
kakties minėjimo. Buvo įvai
rių sumanymų. Norima suren
gti kuoįspudingiausią paminė
jimą. Nutarta kviesti kalbėti 
bent kurį Lietuvos atstovą da
bar esantį Amerikoje. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
6-tfiis skyrius prisiuntė komisi
ją tartis su Draugijų Centru. 
Buvo pasiūlyta ir nutarta pa
siųsti laiškus ^jsoms draugi
joms kviečiant 'prisidėti prie 
bendro minėjimo rengimo. 

tALBĖJO P. J. ŽIURIS 
Tuo tarpu lankėsi Detroite 

P. J. žiuris iš Clevelando, LVS 
ęentro pirmininkas; jis dalyva
vo ir Draugijų Centro susirin
kime ir, pasakė trumpą kalbą 
drabužių rinkimo^ klausimu, su
teikdamas rimtų patarimų iš 
savo patyrimų Clevelande ir ki
tuose miestuose. . 

Jam kaip LVS centro pirmi-
; ninkui, buvo įdomu susipažin-
! ti su musų veikėjais. 

i BALF SUSIRINKIMAS 
III VEIKLA 

j Gruodžio 1, Drabužių kam-
! baryje, 1906 25th St., įvyko 
| Bendro Amerikos Liet. Fondo 
' skyriaus susirinkimas; dalyva
vo apie 50 žmonių. Susirinki
mą vedė pirmininkė Elz. Pau-
razienė. Padaryta įvairių pra
nešimų. Gauta laiškas iš cen
tro kuriame praneša kati už
registruota Detroito skyriuje 

j 78 nariai ir 5 draugijos. Musų 
, skyriui duota numeris 76. šia
me susirinkime prisirašė dar 

i32 nauji nariai ir 3 drauguos: 
Kareivių Motinų Draugiją at
stovavo A. Gustaitienė, Drau
gišką Klubą — Normantienė, 

; ir LDS 350 kp. Semaška. 
I Pirm. E. Paurazienė ir vice 
j pirm. O. Kratavičienė pranešė 
kad buvo pakviestos visos trys 

šitaip Medžioja 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

šio kūdikio tėvai dirba karo 
dirbtuvėje, o diedukas, kuris 
kūdikį saugoja, mėgsta me
džioti, taigi medžioklei prasi
dėjus senasis prisitaisė kudi«, 
kiui nešiotis tarbą ir neaplei
do medžioklės ir šį rudenį. 

BRIEDŽIŲ medžioklė Penn-
sylvanijoje pradėta Gruodžio 1 
dviejų savaičių laikui. Brie
džių mėsa valgoma, kailis su
vartojamas pirštinėms ir ki
tiems reikalams daryti; brie
džių skaičius per medžioklę 
sumažinamas, nes jie papras
tai sugadina daug užsėtų lau
kų. 

žinoma, ir medžiotojų skai
čius keletu susimažina kiekvie
ną medžiojimo sezoną. 

T0®GTlNftS daugiau atsira
do ir Pennsylvanijoje. Dabar 
pradės duoti degtinės po bon-

kas dvi savaitės. 

•GYVASTIES apd raudos 
kompanijos Amerikoje iki šių 
metų galo tikisi turėti 70 mi
lijonų (iš apie 130,000,000 šą
li s 'ryventojų) apdraustų ko
kia <^r» suma. Bendrai ap-
drautlo • k^kis pinigais * siekia 
apie; $148,100,000,000, 

1 

3$ ' ' # 

np era* 

vietos Lietuvių parapijos rink
ti drabužius ir kad visos jos 
sutiko dirbti. Drabužių rinki
mas skelbiamas per pamoks
lus. šv. Antano ir šv. Jurgio 
parapijos prisidėjo prie BALF 
skyriaus, o šv. Petro parapija 
dirba savarankiai ir drabužius 
siųs į centrą pati. 

Pranešta kad Moterų Sąjnm 
gos 54 kp. ir Lietuvos Dukterų 
Dr-ja prisidėjo prie BALF ir 
įteikė $55.60 aukų. Ši suma 
sukelta Lietuvos šelpimui. 

Perskaityta straipsnis tilpęs 
Detroit Free Press apie BALF 
su valdybos vardais; žinias 
laikraščiui pridavė pirmininkė 
E. Paurazienė; tilpo Lapkr. 26 
ir paskelbta 1,000,000 svarų 
drabužių Lietuvai kvota. 

Drabužių rinkimo komiteto 
pirmininkė Malvina Smailienė 
pranešė kad darbas varomas 
prie surenkamų rubų kasdien. 
Drabužiai valomi, taisomi pa
kuojami. Ypatingai darbe pa
gelbsti laidotuvių direktorius 
D. Brazis. Poni Smailienė pra
šė daugiau moterų ateiti į tal
ką. Drabužių rinkimo vajus 
tęsis iki Sausio 6, 1945. 

J. šniras pranešė kad gryžo 
iš New Yorko, kur apsilankė 
BALF drabužių sandėlyje ir 
Vienybės redakcijoje. Jis pa
tiekė reikalingų žinių apie dra
bužių rinkimą ir siuntimą. 

Skyrius nutarė įsigyti kny
gas. Surinkta $106 aukų. 

Drabužių rinkėjų ir darbi
ninkių pavardes skelbs laikraš
čiuose. Sekantis BALF 7b-to 
skyriaus susirinkimas įvyks 
Sausio 5, 1945. 

LAIŠKAS Iš 
PRANCŪZIJOS 

Charles ir Ona Wilkai gavo 
pirmą V-mail laišką nuo savo 
sunaus, Dr. Stanley Wilkas, iš 
Prancūzijos. Karys Dr. Wil
kas nors mažame laiške klau
sia savo motinos, kuri surinko 
arti 4,000 parašų ant peticijos, 
prašant Prezidentą Rooseveltą 
užtarti Lietuvą, ar jau parašai 
įteikti prezidentui. 

KALBĖJO PER RADIO 
Gruodžio 2, klausant radio 

STEPONAVIČIUS Steponas, 
seno amžiaus, mirė Lapkr, 
10,- Akron, Ohio. (Paėjo nuo 
Alytaus.) 

SALUS Barbora, mirė Lapkr. 
-8, Pittston, Pa. 

PAKULEVICIUS Feliksas, mi
rė Lapkr. m., Kingston, Pa. 

KASPARAVIČIUS Vincas, 54 
m., mirė Lapk. 9, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Kelmės par., 
Jašinskių k.) Amerikoj iš
gyveno 31 m. 

PAPĖVIENĖ Ona, 65 m., mi-, 
rė Spalių 12, Sioux City, Ia. 

KAPOČIUS Povilas, 53 metų, 
mirė Lapkr. 14, Chicagoje. 
(Ukmergės ap., Raguvos p., 
Prasčiunų k.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

PIENIS Martinas, 52 m., mi
rė Lapk. 10, Chicagoj. (Žei-
mės p., Mišeikių k.) Ameri
koj išgyveno 34 metus. 

BLAZES Juozas, 36 metų, mi
rė Lapkr. 11, Chicagoj. Gi
męs LaSalle, 111. 

MARCINKEVIČIUS A n tanas, 
mirė Spalių m., Binghamton, 

f N. Y. 
(Ukmergės ap., Nironių k.) 

GIRAITIS Vincas, 65 m., mirė 
Rugsėjo 30, Grand Rapids, 
Mich. (Vilkav. ap., žvirgž
daičių k.) 

PAžEMECKIS Petras, 59 m., 
mirė Spalių 19, Wilkes Bar-
re, Pa. 

GUTAUSKIENĖ Magdalena, 
48 m., mirė Spalių 2, New 
Haven, Conn. (Trakiškių k.) 

AUGUSTAITIENĖ Elzbieta. 
60 metų, mirė Rugsėjo 15, 
Spring Valley, 111. v (Mari
jampolės ap.) 

LABANAVIčIENĖ Matilda, 47 
m., mirė Rugs. 7, Rosario, 
Argentinoj. (Biržų ap., Užu-
šulių k.) 

KUMšLYTIS Antanas, -pusam
žis, mirė Lapk. 8, Chicagoj. 
(Telšių apsk., Plungės par., 
Truskių k.) 

SANDERIENĖ Barbora, pus
amžė, mirė Lapkr. 9, Chica
goj. (Telšių ap., Plungės p.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

URBONIENĖ Katrina (Amb-
rozaitė), pusamžė, mirė 8 
Lapk., Chicagoj. (Raseinių 
ap., Jurbarko p., Rauktiškių 
kaimo). 

MOCKIENĖ Ona, 73 m., mire 
Rugs. 29, Westville, 111. 

ROTKUS Kazys, 63 metų, mi
rė Rugsėjo 5, Westville, 111. 
(Raseinių ap.) 

MATELIS Petras, mirė Rugs. 
28, Baltimore, Md. (Rasei
nių ap., Peldžių k.) 

ZDANAITIS Jonas, 54 metų, 
mirė Lapkr. 3, 1943 m., Sel
tzer City, Pa. 

PEKĖLA Ignas, 51 metų, mi
rė Spalių 13, Newark, N. J. 

GLODIENĖ Magdė, 67 m., mi-
- rė Rugsėjo 28, Worcester, 

Mass. (Kalvarijos par.) 
RAČKIENĖ Tatjana, mirė 24 

Rugsėjo, Buenos Aires, Ar
gentinoj. ^ 

L1TVINAVIČIUS Juozas, mirė 
Lapkr. m., Shenandoah, Pa. 

BUTKUS Vincas, p u s a mžis, 
mirė Lapkr. 10, Chicagoje. 
Telšių ap., Kulių p., Mažei
kių k.) Amerikoje išgyveno 
32 metus. 

GVARDZIS Jonas, 50 m, mirė 
Lapkr. 3, Philadelphia, Pa. 

BAČKAUSKAS Pranas W., se
no amžiaus, mirė Mahanoy 
City, Pa. Amerikoj išgyve
no apie 60 metų. 

VITKIENĖ Marcelė (Kuzmin-
skaitė), pusamžė, mirė Lap
kričio 14, Chicagoj. (Taura-

stoties WWJ, netikėtai išgir- tlP-? Laukuvos p., Girvai-
dau radio komentatorių Alex n,.1!1? JJ;)TT,_V ' 
Dryer perstatant Lietuvį karį, j SLICKIEKS E., mirė Spa-
technišką saržentą Jankauskij Christopher, UI. 

GERDžIENfi Uršulė, mirė 4 
Spalių, Christopher, UI. 

VINGELIENĖ Ona, mirė Lap
kričio 1, Christopher, 111. 

MEŠKAUSKAS Tadas, pusam
žis, mirė Lapk. 5, Chicagoj. 
(Kulių p.. Pakluvenių k.) 

• DIDIEJI karo laivai buna 
geri per 25 metus, bet jie gali 
buti nuskandinti į dvi minutas, 
kaip istorija parodo. 

CHRISTMAS SEALS 
VAJUS 

žscž Your Heme f?or3i 

7U!iil!€SJl®51Š 

iUY aini USE Christmas Sesls 

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

Kurie pasirodo turi džiovos 
žyrftss tie gauna pagalbą at-
gauft sveikatą; kurie randami 
sveiki ir tvirti tie patiria kaip' 
sveikatą saugoti. 

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

šyniet Christmas Seal par
davimas prasidės Lapkričio 27. 

Nuo 1907 metų, kuomet už
vesta šalyje kova su džiova, 
įnirčiu nuo tos ligos skaičius 
sumažėjo 75 nuoš., ir išgelbė
ta virš du milijonai gyvasčių. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunale kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". -Tada 
greitu laiku bus jums pa-
riusta tas tikras numeris 

• kurio negavot. 
D I R V A  

Cleveland 3, Ohio 

PUIKUS LIETUVIŠKI 

Kalėdiniai Sveikinimai 
iš Chicagos, kalbėti. .Jankaus- S 
kis nesenai gryžęs iš užjurio S 8 

kovų, Tunisijos ir Vokietijos, | 
labai atsižymėjęs ir buvęs su- | 
žeistas. k j S 

Jankauskis kalbėjo apie ko-'| 
vų prietikius ypatingai Vokie- | 
tijoje. Jis sako Vokiečiai 
l ai bijo Amerikonų artileris- g 
tų; jo pasakymu, Vokiečiai sa- | 
ką "American artillery 'n3ęs s 
gut'." * 

Labai buvo įdomu išgirsti | 
Lietuvį kalbant per radio. Jis S 
kalbėjo tikrai Lietuviškai, tik 8 
Amerikoniškais žodžiais. w 

PO 10C. vienas 12 UŽ $1.00 
6 ai 3 už 25c. 

AčHJ Už GERAS DIENAS 

Leyte saloje, Filipinų grupėje, "kurią Amerikiečiai iš Ja-
fponų atkariavo, įsteigta operacijų kambarys sužeistiems kar
eiviams, ir Amerikos Raudonojo'-Kryžiaus punktas. Viršuje, 
kairėje stovi Brig. Gen. William C. Chase. f 

Širdingai ačiu už geras die- w 
lias Jonui Valaičiui, J. Kruzeijs 
3> Detroitiečiui A. Vasiliauskui. Į S 
(ieras dienas iš New Yorko | 
parvežė J. šnirap. Re p. I 

Iso gaunamos ©irvpš Administracijoje dąųgy! jo 
puikių Kalėdinių sveikinimų-laiškų, kuriuos „ga
lit užsisakyti tuojau, anksti prieš šventes. Ma
žiau 6 į kitus miestus nesiunčiuma. 

Mažiau f J siųskit pašto ženklais po 2c ir Bt 

. p J R V A ; . 
6820 Superior Ave. * Cleveland 3, Ohio 



tTegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevilksim! 

•i 

Musų Svarbieji Klausimai . 
Lietuvos šelpimas ir Lfctftvių Vienybei Bolševikų Pastangos Pakenkti Lietuvos šelpimo Darbui. Kodėl Neva

dinti Bolševikų Tikruoju Jų Vardu? Žiūrėkime kad Musų Parama Pasiekiu Lietuvos Žmones. Kas Kliu-
4o Lietuviu Vienybei. 

Lietuvos šelpimo ir išvi
so Lietuvos ekonominio rė
mimo klausimas visuomet 
užėmė Lietuvių visuomenės 
tarpe labai žymią vietą. 
Bet ypač tas klausimas pa
sidaro aktualus šiądien, kai 
Lietuvos šelpimas yra įgi
jęs oficialų pripaž i n i m ą 
Washingtone ir kai Lietu
vos šelpimo vyriausia orga
nizacija — United Lithua
nian Relief Fund — jau 
yra virtus pilnateisiu Na
tional War Fund nariu. 

Antras klausimas kurio 
reikšmė šiądien tolydžio 
a'ktualėja yra Lietuvių vie
nybės klausimas. Ir tai ne 
tiek dėlto kad Amerikos 
Lietuviai natūraliai yra 
Lietuvos išsilaisvinimo pa
stangų rėmėjai, kiek dėlto 
kad jie šiądien yra net pa
grindiniai Lietuvos atkuri-
rimo organizatoriai. Savo 
ekonominiu pajiegumu ir 
kultu ra, bet dar daugiau 
faktu kad jie turi pilną vei
kimo laisvę, Amerikos Lie
tuviai šiuo metu yra vie
ninteliai kurie gali už Lie
tuvą pakelti balsą taip kad 
jį išgirstų visas pasaulis. 
Yra labai įstabus likimo 
žaismas kad ta šalis kuri 
davė Lietuvos ateiviams 
laisvę ir dvasinę bei mate
rialinę gerovę, dabar juos 
įgalina tos laisvės ir gero
vės siekti ir jų senajai tė
vynei ir net juos padaro 
pagrindiniais tų siekimų 
reiškėjais. 
B ALF reikšmė didelė 
Lietuvai 

United Lithuanian Relief 
Fund priėmimas į Natio
nal War Fund bolševikų 
pretenzijų j Lietuvą aki
vaizdoje yra tuo didesnės 
reikšmės. Jis ne tik mums 
teikia moralinio pastiprini
mo, bet ir pabrėžia Lietu
vos savarankiškumo, atski
rumo faktą. Nenuostabu 
todėl kad bolševikai visaip 
stengiasi pakenkti Lietu
viškajam fondui ir iš kai
lio neriasi įrodinėdami kad 

Netinka vadinti patriotais 
Tat labai gerai kad B. A. 

L. F. vadovybė apie tas 
akiplėšiškas bolševikų pa
stangas pakenkti musų fon
dui painformavo Amerikos 
Lietuvių spaudą. Tik be 
reikalo ji bolševikus pava
dino "Rusų patriotais", o 
Lietuviškus parsidavei i u s 
kaip Bimba, Mizara ir ki
ti — "Lietuvių kilmės Ru
sais". Vadinti bolševikus 
"Rusų patriotais" yra klai
dinga dviem atžvilgiais: 
pirma, "patriotas" yra tei
giamas požymis ir jokiu 
budu negali buti pritaiky
tas bolševikui, kurs yra 
moralinio išsigimimo pavy
zdys ; antra, Rusų patrio
tus ne kas kitas kaip tie 
patys bolševikai revoliuci 

LF uždavinys toli gražu *—. 
nesibaigia techniniu pagal
bos Lietuvai organizavimu. 
BALF šiądien yra vienas rmr 
Į r a n k i ų  k u r i a i s  k a i p  t i k /  
labai gerai gali buti veda
ma kova už Lietuvos ne
priklausomybę ir už nemir
tinas Lietuvių tautos teises. 
Tiesa, aplinkybių supuoli
mu Maskvos banditai šią
dien gali žudyti nekaltą 
Lietuvių tautą, kaip suvu 
l a i k u  H u n a i ,  V a n d a l a i  i r  
Totoriai žudė Europos tau
tas, bet užtat mes visi savo 
visomis proto ir valios jie-
gomis turime prieš tą tarp
tautinių nusikaltėlių bandą 
kovoti ir niekuomet neuž
miršti kad turime reikale 
su žemiausios rūšies ban 
ditais. Ir kolei tie bandi 

Du Atsižymėjusieji 

Valdžios Departmental 
Naudojasi "Timeless 

Lithuania" 

šalpa Lietuvai bus sunkiai 
įmanoma. 

Lietuvių vienybės 
reikaltt * 

jos metu ir vėliau ir išžudė į tai gyvubs ir bus užėm( 
ir dabar jų kelioliką milijo- į Lietuvą tol bent kokia pa 
nu tebelaiko koncentracijos 
stovyklose ir marina nepa
keliamais darbais. Tat ką 
turėjo BALF vadovybė teik
dama bolševikiškiems ban
ditams bei jų agentams kik 
nų patrioto vardą mums ne
aišku. Ateityje butų geriau 
juos tiesiog vadinti "bolše
vikais", o Lietuviškoji visuo
menė jau žinos ką tai reiš
kia. tiek del principo. 

Dabar keletą žodžių del 
praktinio jo Įgyvendinimo. 
Bolševikai nusistatę 
išžudyti Lietuvius 

Mes žinome kad bolševi
kai yra nusistatę išžudyti 
Lietuvių tautą ir kad jie tą 
savo nusistatymą vykdo 
žvėrišku tempu. Todėl nors 
faktas ir yra baisus, mes 
turime į jį drąsiai žiūrėti. 
Strausas kišdamas galvą į 
smėlį neišsigelbsti iš grę
siančio pavojaus. Lygiai 
taip ir mes, užmerkdami 
akis Lietuvių tautos žudy
mui, neišgelbėsime jos nuo 
ižšudymo. 

Faktas fend bolševikai 
neįsileidžia užsienio kores
pondentų Į Pabaltijo kraš
tus ir kad jie nesutinka kad 
BALF atstovai patys išda 

f 

Nors. išleidus "Timeless Li
thuania", j visus Departmen
ts Washingtone pasiųsta po 
vieną knygą, tačiau- pasirodo 
kad "Timeless Lithuania" tam 
tikriems tikslams labai reika
linga ir naudinga ir LVS Cen
tras laibas nuo laiko gauna už
sakymų iš svarbių su karo ei
ga surištų valdiškų biurų už
sakymus prisiųsti daugiau tų 
knygų. • 

šiomis dienomis užsisakė 
"Timeless Lithuania" Karo 
Departmento Commanding Of
ficer, Army Map Service sky
riuje. ' 

Kanados Lietuviams priqpe-
j name pasirūpinti įteikti šią 

knygą aukštosiose valdžios įs-
staigose. Prašome prisiųsti 

I antrašus valdiškų Įstaigų ir 
j universitetų . Montreale, Otta-
I wa, ir Quebeke. LVS Centro 

valdyba nuspręs kurioms tų įs
taigų padovanoti, kur dar ne
pasiųsta ta knyga. 

DUOKIT SAVO KALĖDINĘ 
AUKĄ LIETUVOS LAISVI

NIMO REIKALAMS į 

PR (SIŲSKIT LVS PENKINĘ KALĖDŲ 
DOVANŲ LIETUVOS VADAVIMO 

DAR3AMS PAREMTI 

Virsr.io— ( on). .I;:rr >s: h£, 
Mills, apdovanotas už atsižy
mėsima karys. Apačioje, Col. 
Hubert Zemke, atsižymėjęs la
kūnas, numušęs apie 20 Vokie
čių lėktuvų, dabar negryžęs iš 
žygio virš Vokietijos. 

•ŠIOJE šalyje yrk 6650 re
gistruotų ligoninių kurios tu
ri apie 1,650.000 lovų, suvirs 
265,000 daugiau nuo 1942 m. 

BALF PRANEŠI
MAS 

Lietuvos šelpimu rūpinasi j lintų pašalpą Lietuvos žmo-
bolševikų suorganizu o t a s' nėms, kaip^ tik patvirtina 
"Lietuvai Pagalbos Teiki- ' bolševikų užsimojimą išnai-
mo Komitetas". Mat, jei kinti Lietuvių, Latvių ir 
"Lietuvai Pagalbos Teiki
mo Komitetas", kurs yra 
tik paprasta Russian War 
Relief agentūra, tikrai bu
tų padarytas Lietuvos šel
pimo įstaiga, o United Li-

\Hhuanian Relief Fund bu
tų panaikintas tai šitai rei-

, kštų netiesioginį Lietuvos 
pripažinimą Sovietų Sąjun
gai. 

Šį faktą turėtų gerai įsi
dėmėti visi Amerikos Lie
tuviai ir jokiu budu netu
rėtų daryti jokių žygių ku
rie tiesiog ar netiesiog mu
sų Lietuviškąjį fondą su
b o r d i n u o t ų  b o l š e v i k i š  k a m  
ar ir net jį tik pastatytų į 
bendradarbiavimo sant i k į 
su bolševikiškuoju. Tik vie
nas BALF turi išimtinę tei
sę vadovauti Lietuvos šel
pimui ir jį centralizuoti ir 

Jei bolševikų okupacinė val
džia Lietuvoje ir Sovietų 
Sąjungos valdžia tą teisę 
neigia ir jos vykdymą truk-
_do, o bolševikų agentai, ko
kiais yra ir musų Bimba, 
Mizara ir kiti, su visu sa
vo "Lietuvai Pagalbos Tei
kimo Komitetu:" tam truk
dymui padeda, visi jie nu
sikalsta tarptautinei teisei 
ir dar aukščiau už bent ku
rią teisę stovinčiam teisin

imo ir žmoniškumo įsta-gumo 
^ymui. 

Estų tautas ir jų norą tai 
nuslėpti nuo Amerikiečių 
liudininkų akių. 

Tai betgi kaip tik paro
do kad mes Lietuvai skir
tos pašalpos jokiu budu ne
galime nesąlyginiai atiduo
ti bolševikams ir pasitikė
ti kad jie tą pašalpą išda
lins Lietuvos žmonėms. 

Jei Amerikos Lietuviai 
gausiai aukoja drabužius, 
o National War Fund mu
sų fondui skiria nemažas 
sumas tai ne tam kad mes 
apdengtume enkadevis t u s 
ir kitus komunistų bandi
tus. Visi tie ištekliai skir
ti Lietuvių tautai, ir tik 
tam tikslui BALF ir turi 
teisę juos panaudoti. O 
vienintelė priemonė patik
rinti kad Lietuvos žmonės 
tikrai BALF pašalpą gau
tų, yra patiems BALF at
stovams prižiūrėti tos pa
šalpos išdalinimą. Tat jei 
tuo tarpu, kaip iš Breckin
ridge Long atsakymo aiš
kėja, Lietuvoje negali buti 
įvesta bendros sąjunginin
kų kontrolės, g^l gi gali 
buti bent įvesta priežiūra 
kad bolševikai Lietuviams 
skirtos pašalpos neišgrobi-
nėtų? Juk tai nekliudo ka
rinėms operacijoms. 

Iš tos trumpos. apžvalgė
les aiškiai matyti kad BA 

Dabar keletą žodžių del 
Lietuvių vienybės. Kaip ži
nome, Amerikos Lietuvių 
Taryba visą laiką skelbėsi 
esanti nešina vienybės vė
liava. Betgi kai tautinin
kai prieš keletą savaičių A. 
L. Tarybai pasiūlė eiti iš-
vieno tai ALT vadai davė NESIŲSKIT AUKŲ 
nepalankų atsakymą, o p. Spaudoje pastebėta kad kai 
Grigaitis per Naujienas kur Bendro Amerikos Lietuvių 
ėmė skleisti kiršinančias Fondo skyriai daro aukų rinki-
žinias. Po kurio laiko (žr. mą šiam fondui. Jokių aukų 
Sandaros Lapkr. 17 d. nr.); prašyti l>ei per prakalbas ra 
P. Grigaičio pėdomis pase- kad žmonės duotų aukas 
kė ir p. Vaidyla. Girdi, del United Lithuanian Relief 
tautininkai siūlą vienybę ir Fund of Amerika neleistina, 

•Už atliekamus taukus ku
riuos šeimininkės atidavė ka
ro reikalams, per pirmus 9 mė
nesius šių metų moterys gavo 
virš 5 milijonus dolarių ir 250,-
000 raudonų punktų ženklukų. 

ik: SitisHit aukas bendriems Lietuva vadavimo reika* 
lams. Knygai "Kaip Jie Mus Sušaudė" leisti. ^ Kny* 
gai "Timeless Lithuania" Kalėdų dovanoms kareiviam^. 
Dovanokit ją žymiems Amerikiečiams. • Siųskit saV6 
nario dr.okles už 1944 ir 1945 metus. • Skubėkit su sa
vo Kalėdų DoVana dabar, Aukotojų vardai bus skel
biami spaudoje. , ^ 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
B820 Supsrioi Avenue Cleveland 3, Ohio 

•'x '«£••) Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820'Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

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

«į>. 
Viso< $... 

Kitoms Angliškoms knygoms 

Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai-
T,. V. S. nario mokestį 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

Miestas Valst.. 

DUOKIT ŠIA KNYGA KAREIVIUI KALĖDŲ DOVANU 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.09 • r 

tuo pačiu laiku puolą A. 
L. Tarybą, užuot rimtai ta
ręsi. 

Tuo tarpu yra žinoma 
kad kaip tik pp. Grigaitis 
ir Vaidyla New Yorke 
Spalių m. įvykusiame ALT 

nes musų organizacija yra val
džios globoje ir National War 
Fund išduoda visas reikalingas 
sumas pašalpoms ir adminis
tracijos reikalams. 

Jei kas duoda ar prisiunčia 
auką šiam fondui mes priima
me, bet mes turime pranešti į 

veikejų suvažiavime giiez- National War Fund apie tai, o 
ciausia pasisakė piles vie- -e ^ mums skirtų sumų at-
nybę su tautininkais. Jų- ima me8 aukomis ga-
dviejų iniciatyva A. L. I a- yome 

i.yba, gieičiausia, ir atsisa- mes pranešame j Natio-
kė paskirti atstovus tauti- naj ^yar Fun(j apje gautas au-
mnkų siūlytiems pasikal- pagymjme kokios vietos 
bėjimams. Tat ii kyla klau-j yra auk0tojas, jo pavarde ir 
simas ką p. Vaidyla. turėjo! prisiusta sumą; tada National 
A'n Itr/MA wiiMArlomofl l*v»iwirno 

War Fund duoda kreditą tos 
vietos Community War Chest 
bei National War Fund vajaus 
vadovybei. 
NUO KARO NUKENTfcJUSfU 

ŠELPIMAS 
BALF per Lapkričio m&nesį 

Lietuviams nuo karo nukentė
jusiems/ sušelpti suteikė sulyg 
valdžios nustatyta tvarka au
kų sumoje $31,250. ši suma 

galvoje minėdamas "rimtus 
pasitarimus". 

Kai tautininkai prašo pa
skirti atstovus tokiems pa
sitarimams, A. L. Taryba 
to nepadaro, o paskui p. 
Vaidyla tautininkams pri
meta kodėl, girdi, jie tų pa
sitarimų nepradeda. 

Kas gi del tariamų A. L. 
Tarybos puolimų iš tauti
ninkų pusės, tai kodėl p. 
Vaidvia nenurodo kame tie !yra gauta iš National War 
puolimai gludi? Kaltinti Fund ir patvirtinta President's 
gi kitus puolimais nenuro
džius tų puolimų turinio 
tėra labai pigi polemika. 

Tepažiuri p. Vaidyla į 
keliu paskutinių savaičių 

War Relief Control Board. 
ORGANIZUOKIME BALF 

SKYRIUS 
Visi Amerikos Lietuviai tau

tiniai nusistatę, kuriems rupi 
Naujienas ir jis jsitikins Į Lietuvos ir žmonių nuo karo 
kad tautininkų "puolimai' j nukentėjusių šelpimas ir gero-
tėra Naujienų nepagrystų Vg? organizuokit BALF skyrius 
priekaištų ^ir tautininkų kuodaugiausia Amerikiečius 
ideologų užgauliojimų «at- jr ne Lietuvių kilmės žmones 
rėmimas. 

Iš tų kelių pastabų aiškė
ja kad didžiausi Lietuvių 
vienybės ardytojai yra pa
tys ALT vadai. Jiems, ma
tyti, pirmoje eilėje rupi iš
likti savo vietose. O ka
dangi visų Lietuvių vieny
bėje jie savo vadovauja-

įtraukite į narius. 
Kun. Dr. J. B. Končius 

BALF Pirmininkas. 

Tuoj po Karo Dirbs 
Namams Reikmenis 

Namams reikalingų elektros 
moms "pozicijoms įžiūri tam padargų išdirbimas' Amerikoje 
tikro pavojaus tai jie tos pasieks aukštą laipsnį už aš-
vienybės ir nenori. Atseit, tuonių ar devynių mėnesių po 
kartojasi sena istorija, as- Vokietijos nugalėjimo, skelbia 
meniniai ir partiniai reika- elektriškų padargų išdirbėjai. 
lėliai statomi aukščiau ben
drųjų, valstybinių, reikalų, 

v Julius Smetona. 

Bus skubinama gaminti pe
čius, šaldytuvų^, skalbtuvus ir 
kitas namams reikmenis. 

% 

n V 
lli m  

m 
V v ^ ̂  

f  v-:- W?' 

> į> 

k  

DR. OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom,) 

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

Siųskit savo užsakymą!. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Kalėdų 
Diedukas 

sako: 

Vietoje Gen S til well KENKSMINGAS SLA ORGANO T|VY« 
N ĖS VIENŠALIŠKUMAS 

Vietoje Vadovauti Lietuvos Vadavimo Darbe, TevynSl 
Pasivedė Vienos Pusės Klikai Save Diriguoti, 

J . ' . i 

Išrašykit Dirvą 

Savo Draugams 

Kalėdų 

Dovanų! 

Lieut. Gcvn. Raymond Whee
ler, iš Peoria, UI., paskirtas j 
vietą atšaukto iš Kinijos Gen. 
Stflwell. Jis bus Alijantų va
do pietrytinėje Azijoje karo 
štabo padėjėju. 

PERMAINOS STA
TE DEPART

MENTS 

Detroitiečiai pradeda K a led in j 
Kalėdų ir Naujų Metu Sveiki

nimus ir užrašymą Dirvos 

"Sveikiname Helen Rauby, 
U. S. Bonų Komiteto pirminin
kę Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga užprenumeruodami jai Dir
vą 1945 metams. 

Dr. J .  Ir Marė Sims. 

Feliksas i. žiuris, iš Lake-
wood, Ohio, atsilankęs Dirvos 
administracijoje išraše Dirvai 
čekį $10 už du metu prenume
ratos. Ačiū jam už tokią pa
ramą. 

Juze Rouika, žinomo Gleve-
landiečio Jono Rouikos žmona, į 

kurie dabar gyvena Columbus, 
Ohio, prisiuntė čekį $10 užmo
kant prenumeratą už du metu 
ir $6 Dirvos paramai. Ji la
bai mėgsta Dirvą ir remia jos 
Lietuvos vadvimo pastangas. 

Adv. J. B. Borden, ilgameti# 
Chicagos Lietuvių darbuotojas, 
įteikė Dirvos redaktoriui, da
bar atsilankiusiam Chicagoje, 
$6.00 čekį už Dirvą. 

Ant. Petronis, iš Pittsburgh, 
Pa., rašo: "Siunčiu Dirvai $5, 
atnaujinu už du metu, ir vieną 
dolarj skiriu Dirvai Kalėdų do
vanų". 

Marijona Milunaitienė, Bal
timore, Md., prisiuntė dvi pre
numeratas : Antano Paulonig į 

ir Marės Jakubaitienės. 

Mrs. Anna Yasko, Buffalo, 
N. Y., atnaujino prenumeratą 
prisiųsdama $2 ir $1 Dirvai 
Kalėdų dovanų. 

PLATINKIT DIRVĄ! 
čia bus minima vardai tų 

kurie kitiems išrašys Dirvą 
Kalėdų dovanų, arba kurie prie 
savo metinės $2 prenumeratos 
pridės savo Kalėdinę dovaną 
Dirvai paremti. 

Dirva ir toliau nepakels savo 
prenumeratos, todėl jos parė
mimui, del pabrangimo laikraš
čio leidimo kaštų, reikalinga 
priedinių ineigų. 

* 

(Del vietos stokos ir del at
naujinančių daugybės negalėsi
me pažymėti tų kurie atsiųs 
reguliarę prenumeratą $2.) 

Pinigus siųskit laiškuose pa
duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo-
tuos vokus. Siųskit: 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

BAIGKIME 
PETICIJAS 

Rinkit parašas ant peticijų 
ir toliau. 

State Departmento Sekreto
riaus padėjėjas Brcckinridge 
Long buvo pataręs kreiptis su 
prašymu kareivių motinų de
legacijai pas Prezidentą kada 
praeis rinkimai. Ponas Long 
dabar išeina iš State Depart
mento. Bus pradėta tarimasis 
apie tai kaip tik nauji sekre
toriai užims savo pareigas. 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Rimtesni Amerikos laikraš
čiai prielankiai išsireiškia apie 
perorganizavimą Valstybės De
partmento, kurio vadu yra Se
kretorius Stettinius, paskirtas 
į vietą seno diplomato Hull. 

Sekretoriaus padėjėju pa
skirtas Joseph C. Grew, kuris 
per dešimts metų tarnavo am
basadorium Japonijoje ir yra 
vienas iš gabių karjeros diplo
matų. Jis plačiai pažysta ir 
Europą, kur taip pat praleido 
didumą iš savo 40 metų diplo
matinės tarnybos. Grew yra 
64 metų amžiaus. Jo viršinin
kas, .Stetinius, yra 44 metų 
amžiaus, gabus žmogus, bet be 
diplomatinio patyrimo, vos me
tas kitas tarnaujantis vyriau
sybės nariu. Jis buvo Hull'o 
padėjėjas. 

Paskirta ir kiti trys sekre
toriaus padėjėjai su specialė-
mis funkcijomis: William L. 
Clayton, Archibald MacLeish. 
ir Nelson A. Rockefeller, seno
jo Rockefeller'io anūkas. 

Iki šiol buvę sekretoriai pa
dėjėjai Adolf A. Berle, Jr. G. 
Howard Shaw ir Breckinridge 
Long paleisti iš savo laikytų 
vietų. Nuo šio pastarojo at
sakymus gavo Lietuviai siun
tę pareiškimus Lietuvog klau
simais. 

Permainų .sakoma Preziden
tas Roosevelt padarys ir Dar
bo Departments bei Komerci
jos Department®. 

Kokią politiką ves naujieji 
State Departmento valdininkai 
pamatysime. Iki šiol buvo sa
koma State Departmentas bu
vo paties Roosevelto politikos 
vykdymo . įstaiga, o depart
mento sekretoriai tik preziden
to pasiuntiniai. 

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 prieinamą kaina. Ap-
siruninkit Dirva dabar, užsimokėkit nrenumerata 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 gauf 
Dirvą <tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę 
savo adresą, siųskit J35" 

T) IR V A 
6820 Superior Ave. * Cleveland 3, Ohio 

Gaukit sau Kalendorių! 

1945 Dirva duos Kalendorius savo skaitytojams 
dovanų ir 1945 metams 

Perjauntimuį p-idėjdt 10ę. siųsdami prenumera
tos atnaujinimą. Ūžsisakykit tuojau: 

D I R V A 
6820 Superior Avenue Cleveland J, 0hio 

Tėvynės redakcijos vienpu
siškumas link Amerikos Lietu
vių organizacijų dirbančių už 
Lietuvos laisvę ir nepriklauso
mybę įrodo kad Tėv. redakto
rius ne tiek suinteresuotas tik
rąją akcija už Lietuvos laisvę 
Amerikoje, kiek jam rupi pa
laikymas vienos pusės, kuri su
gebėjo pakišti Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, kartu su 
tūlomis kitom|$ nereikšmingo
mis grupėmis, po savo kepure. 

Papiktinimo tautinėje ir be
šališkoje visuomenėje sukėlė 
Tėvynės Lapkričio 24 numery
je tilpęs redakcijos straipsniu
kas, "Kenksminga Kritika". 

Tėvynės redaktorius užmir
šta kad jis yra redaktorius lai
kraščio organizacijos kurią su
daro labai didelėje proporcijoje 
ir tautinės visuomenės žmo
nės. Redaktorius p. Bajoras 
turėtų prisiminti bent skaitli
nes SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimų davinių pastarų kelių 
metų bėgyje. Tomis skaitli
nėmis, SLA susideda iš apie 
45 nuoš. narių kurie nėra nei 
katalikų, nei socialistų nei san-
dariečių politikos sekėjai (tos 
trys grupės išimtinai sudaro 
A. L. Tarybą, nors p. Bajoras 
nori įrodyti buk ir tautini sro
vė Taryboje ineina). 

Tautinės srovės proporcija 
Susivienijime yra žymiai dides
nė negu imant paskirai katali
kų, socialistų ar sandariečių 
proporcijas (padalinkime tuos 
apie 55 nuoš. į tris; ar kuri 
nors viena iš jų gali koman
duoti iki 45 nuoš. balsų SLA 
rinkimuose?). 

Bet Tėvynės redaktorius tą 
faktą visai ignoruodamas, ran
da kad tik viena ALT tėra "di
džiausia ir įtakingiausia" ir tik 
ji viena tėra verta SLA pripa
žinimo ir paramos. 

Dabar SLA veda naujų narių 
vajų. Kokį padrąsinimą Tėvy
nės redaktorius suteikia tauti
nei srovei dirbti tame vajuje, 
kokį norą gali sukelti tautinin
kuose veikėjuose ir jų spaudo
je tarti gerą žodį ttž SLA ir 
jo reikalus? 

Skirtumas tarp Tautininką} 
ir Sandariečių 

Blogiausia kad p. Tėvynės 
redaktorius nemoka atskirti 
Sandaros nuo Tautininkų, ar 
nenori atskirti, visuomenės 
klaidinimui. 1926 metų pava
sarį ta Tautinė Sandara savo 
seime Clevelande formaliai nu
tarė priimti Lietuvos Valstie
čių Liaudininkų programą. Tuo 
Sandara pasibaigė buti Tauti
nė ta prasme kaip ją organi
zavo šliupas, Sirvydas ir kiti 
senieji tautininkai. Amerikos 
Sandara išėjo griežtai prieš 
Lietuvos tautininkus ir prieš 
Amerikoje veikiančius Lietu
vius tautininkus, atstovaujan
čius Lietuvos tautininkų ideo
logiją. Jokis Sandaros seimas 
iki šiol to 1926 metų nutarimo 
nepakeitė ir neatmetė. 

Amerikos Lietuviai katalikai 
atstovavo ir atstovauja Lietu
vos Krik. Demokratų ideologi
ją; socialistai — atstovauja 
Lietuvos socialdemokratų ideo
logiją. šios abi srovės visai 
tuo nesislapsto. 

Sandara betgi, oficialiai at
stovaujanti Lietuvos Valstie

čių Liaudininkų ideologiją, su 
tuo visą laiką slepiasi, nors sa
vo darbais yra tautininkų opo
zicijoje (nuo 1926 metų Lietu
voje perversmo organas San
dara nuolat kartojo kad socia
listai sandarieciams yra arti
mesni negu tautininkai ir tą 
irodė savo elgesiais). Visą 
laiką Sandaros vadas Vaidyla 
dirba tik su socialistais. Ko
kiais sumetimais j|$ savinasi 
sau teisę atstovauti tautinę 
srovę ? 

Tiesa, sandariečių dauguma 
tiki jie tebėra nariais senosios 
Tautinės Sandaros ir jie nori 
buti tautininkais, jie net re

mia tautinius darbus, bet p. 
Vaidyla jų vardu varo savo 
liaudininkų politiką, tiesiogi
niai priešingą tautininkams. 

Bendro Fondo istorijt' 
Tėvynės redaktorius, atiduo

damas kreditą ALT kaipo "di
džiausiai ir įtakingiausiai" ir 
"atlikusiai nemaža rimtų dar
bų", visai ignoruoja Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos darbus — jis 
visai nepriima ir netalpina 
Tėvynėje LVS pranešimų, — 
dar ir kitą viešų faktų klasta-
vimą atlieka: sulyg p. Bajoro, 
"ALT pastangomis įsteig
tas .... Bendras Amerikos Lie
tuvių šelpos Fondas". 

Mat, p. Bajoras, minėdamas 
kad "šios organizacijos parei
gūnai išlandžiojo įvairias Ame
rikos įstaigas", slepia faktą 
kad į tas įstaigas landžioti du
ris atidarė tautinės srovės 1941 
metais įsteigtas Lietuvių Tau
tinis šelpimo Fondas, kai tau
tininkai paaukavo tą savo fon
dą kad galėtų įsisteigti bend
rasis fondas, kuriuo dabar vi
sa Amerikos Lietuvių visuo
menė didžiuojasi. 

Tautinis fondas sukvietę, pa
darė sutartį su katalikais, so
cialistais ir 'sandariečiais va
dais 1943 rudenį, tverti bendrą 
Lietuviii šelpimo fondą, tikslu 
paskui jį įgauti į National War 
Fund. Tuo reikalu pirmiausia 
važinėjo Washingtone, vežėsi, 
ir ALT narius, ir bendras fon
das taip stojosi tokiu kokį jį 
šiądien turime. 

Tas atsitiko vos metas atgal, 
bet p. Bajoras tuos faktus pa
slėpdamas (negali buti kad jis 
jų nežino) neduoda nei kiek 
kredito tiems kas tą darbą pa
darė galimų; jisai visą kreditą 
priskiria tiems kurie turi p. 
Bajorą po savo nykščiu. 

Ignoravimas Tautininkų 
kenkia Lietuvai 

Gyvenimas svetimoje įtako-

AMERIKA LIKO BEJIEGi TAIKOS 
NUSTATYMO KLAUSIME 

. Ponas Bąjoraą! Sį fėvyiig gu
rėjo buti tas švvkirys kuris 
vestų Amerikos Lrcn!uvius prie 
vieningumo, ko "musų visuo
menė taip prtešingąį, jis 
pats palindo po aklinančia po
litiška kepure ir Susivienijimą 
po tą kepure pakišo, SLA su 
mūsų visų siidėtąis pinigais 
Lietuvių tautos reikalams, pa
vergtas šalutinės klikos gile
liu, ne tautos reikalų vadu. 
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BRITAI GALI NE
TEKTI ĮTAKOS 

GRAIKIJOJE 
MASKVOS KURSTOMI KO

MUNISTAI KELIA ATVI
RĄ REVOLIUCIJĄ 

Komunistai, matomai padrą
sinami iš Maskvos prisiųstų 
agentų, kelia riaušes, demon
stracijas, apšaukė generalinį 
streiką, ir sekmadienį susirė
mimuose su policiją užmušta 
virš 20 asmenų, šimtai sužeis
ta. 

Tik nesenai Maskvoje lankę
sis Britų premjeras Churchill 
sutarė su Stalinu kad Anglija 
paims į savo globą Graikiją, 
tačiau kitur visur rytų ir piet
ryčių Europoje įsigalėję komu
nistai nemano taip lengvai už
leisti Graikiją kitiems. 

Graikai turi įsteigę savo vy
riausybę, kurią remia Britani
ja. Komunistai pasiryžę tą 
vyriausybę išversti. Atenuose 
paskelbtas karo stovis. Britų 
kariuomenė su tankais ir ki
tais ginklais saugoja gatves. 

Generolas Katsotas, milita-
rinis Atėnų gubernatorius, iš
leido komunistams įsakymą į 
72 valandas apleisti to miesto 
ribas ir nutraukti /iaušių kė
limą. 

Komunistai pradėjo sukili
mą ir Pireaus mieste, kur už-

je, pataikavimas tiems kuriuos ėmė valdžios "kariuomenės ba-
įsivaizduoja "dideliais", ir ig
noravimas visų kitų organiza-

rakus. Pireaus gatvės pilnos 
streikuojančių sukurstytų dar

ei jų ir žmonių yra kenksmin- j bininkų, su lazdomis, peiliais, 
gas ne tik p. Bajorui asmenis- ir šiaip ginklais. 
kai, ne tik SLA, kur mes tau-; Britai iš Londono praneša 
tininkai jam lygiai duoną duo-j jog visomis pastangomis ban-
dam, bet ir aukščiausiam tiks- dys sulaikyti komunistų paši
lui — musų tautai, kuri atsi- j kėsinimą įvesti komunistinę 
durus tragiškiausiose sąlygose! diktatūrą riaušių sumaišytoje 
laukia musų visų 
Lietuvių pagalbos. 

Lietuvoje visos partijos mo 
kėjo suprasti padėties rimtu 

Amerikos' Graikijoje. Jei reikės bus pa
naudota ginklai palaikymui ša
lyje tvarkos. 

Ar Graikai nori karaliaus 
mą ir nežiūrint savo senų par- ̂  ar republikos patys žmonės lai 
tinių skirtumų ir nesusiprati-j nusisprendžia, bet Britai neno-
mų susirišo į bendrą Vyriausį ri daleisti kad ten butų varu 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite- primesta komunistų diktatūra, 
tą. Bet musų Amerikos Lietu-! Jei Churchill pažvelgtų atgal 
viai, ačiu tokiems p. Bajorams į Teherano konferenciją, įvv-
ir kitiems kurie remiasi "di- kusią apie metas laiko atgal, 
džiausiais" politikieriais, ne di- 'surastų kad nemokėjimas kal-
džiausia idėja ir didžiuoju rei- bėti su Stalinu privedė prie to 
kalu, prisideda prie Lietuvoš | kad Stalinas įveda komunizmą 
vadavimo darbo sunkinimo. 

Jeigu nemokame pasišvęsti 
tautos nelaimės valandoje jos 
vadavimui, o dedame pastan
gas kam nors pataikaujant iš
kraipyti net faktus, mes pasi
tarnaujame visoms toms jie-

ir visą jo žiaurumą ir tose ša
lyse kur Anglai nelaiko savo 
įtakoje, ir verčia jį ten kur da
bar Anglai norėtų dar palaiky
ti savo įtaką 

Jeigu taip seksis ir toliau tai 
netrukus ir pačiame Londone 

goms kurios nori kad mes Lie-1 komunistai pakiš savo reikala 
tuviai susiskaldytume ir pįi- vimus komunistinės diktatu-
laimėtume. Iros. 

Palinksmina Prancuzus Vaikučius 

Stalinas Sauvaliauja 
ir Paverginėja Tautas 
Lapkričio 24, Valstybės Sek

retoriaus padėjėjas Stettinius, 
pasitarime su grupe senatorių 
apie pokarinius taikos planus, 
pareiškė jog Stalinas surišo 
rankas Dumbarton Oaks phv-
nų vykdyme, sudarymui nau
jos tautų sąjungos palaikymui 
pasaulyje taikos." 

Stettinius pripažino jog da
bartinė Roosevelto administra
cija nežino tikrai kur ji stovi 
tarybose sudarymui tarptauti
nės įstaigos kuri turėtų vyk
dyti taiką prievartos keliui 

Rusijos diktatorius Stalinas 
sutramdė valstybėms pasiekti 
susitarimo Dumbarton Oaks 
suvažiavime, kur buvo siūlyta 
įvesti panaudojimą jiegos prieš 
agresorių. 

Dabar gi, skelbtas 'trijų di
džiųjų — Roosevelto, Churchil-
lo ir Stalino — susitikimas ati
dėtas neribotam laikui, tuomi 
Prez. Rooseveltui atimta gali
mybė panaudoti savo spaudi
mą, jei ne prievartą, kad Stali
nas susilaikytų nuo savo viską 
ardančių ir tautas pavergian
čių planų. 

Tiesiog Amerika stovi su su
rištom rankom, kaip iš Wash-
ingtono pranešimai sako. * 

Prez. Roosevelt, Sekretorius 
Hull ir jo padėjėjas Stetinius 
turėjo susieiti pasitarti kas da
ryti: ar naudoti prieš Staliną 
diplomatinę įtaką, ar palikti 
visą dalyką iki kito pasimaty
mo su Stalinu ir Churchillu, 
bet tuo tarpu padėtis dar la
biau susimaišė: Hull iš senat
vės ir nesveikatos rezignavo iš 
Valstybės Sekretoriaus parei
gų. Iki Washingtone reikalai 
susitvarkys, Stalinas pridarys 
daug klastų, kurias atitaisyti 
nebus galima. 

Jeigu Prezidentas Roosevelt, 
gavęs visos šalies pasitikėjimą 
išrinkimu naujam terminui, ir 
dabar nedrysta ir nežino kas 
daryti, užsileidimas Stalinui 
tikrai užbaigs bolševikų suga
dintą Europos šalių padėtį, o 
savu keliu pakenks ir pačiai 
Amerikai. 

Roosevelt- ren«§ Dumbarton 
Oaks konferenciją tikėdamas 
sudaryti tarptautinę taikos or
ganizaciją ir tuomi laimėti pa-
vo rinkimams didelį kreditą, 
bet Stalinas, nors ir norėda
mas kad Roosevelt laimėtų, pa
sirūpino Dumbarton Oaks pa
stangas sugadinti, ir Roose
velt paliktas nieko nelaimėjęs. 

Washingtone eina didelis su
sirūpinimas Rusijos pasielgi
mais ir geistina kad nuolat at
sirastų daugiau kurie prablaš
kę komunistų propagandos du
rnus praregės kur jie stovi. 

Maskvos ir Amerikos komu
nistų* klastinga propaganda tu
ri buti skubiai sulaikyta ir 
Amerika privalo kuogreičiau-
sia imtis rimtai gelbėti savo 
ir tarptautinę padėtį. 

Karo korespondentas Henry 
J. Taylor pastebi sekančiai: 
"Aš noriu matyti daugiau kal
bant į Churchillį ir Staliną ne
gu mes kalbam patys į save. 
Mes nepajiegėm nieko padary
ti užsienyje be to ką atlieka 
musų vyrai durtuvų pagalba." 

To išvada tokia: Amerikie
čiai kariauja, užkariauja, nu
gali priešus, bet visą politiką 
varo kiti, ne Amerika, ir Ame
rika vis palieka nustumta už-
kampin. 

1 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums uf 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

. šis Britų lakūnas "su savo dūdom palinksmina Prancuzus 
.vaikučius, kurie seka paskui jį orlaivių stoties aikštėje,; kur 
nors Prancūzijoje. * 
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_JLIA turi du elementus: moralinį ir medžiaginį. Mi-

r litarinė jiega yra grynai medžiaginis elementas ir 
he moralinio jis niekuomet negalės sudaryti didelės, il
galaikės, galios. Ir sąjungininkų militarinė galia,^ kaip 
ji šiądien bebūtų didelė, be moralinės galios kažin ar 
butų pakankama laimėjimui pasiekti. Net ir tie kurie 
moralę atmeta — bolševikai, ir tie be jos apsieiti nega
li: ir jie sakosi kovoja už tautų laisvę, už^ pavergtų kraš
tų išlaisvinimą ir už demokratijos įsteigimą. 

Tiesa, garsinimasis morale tikrovėje jos nepripazy-
stant, idealų skelbimas tikrovėje juos niekinant, yra 
gryna hypokrizė. Ir jokia hypokrizė negali pakeisti tie
sos. Bolševikų, nazių ir Japonų siaubiamoms tautoms 
nėra skirtumo kuriuo titulu jos siaubiamos. Faktas kad 
teisė sulaužvta ir teisingumas įžeistas, lieka nepakitęs, 
kaip jj bepavadintum — tautų išlaisvinimu,_ teisingos 
valdžios gražinimu ar kaip kitaip. Nes tikrovėje vistiek 
smurtui ir jiegai teikiama pirmenybė prieš teisę. 

Po penkerių metų karo kiekvienam galvojančiam 
žmogui yra aišku kad naziai, bolševikai ir Japonai vra 
grynos smurto jiegos, o Anglai ir Amerikiečiai — tei
singumo jiegos. Betgi paskutinių mėnesių įvykiai visai 
neabejotinai parodo kad ir tos teisingumo jiegos daro 
didelių kompromisų su savo skelbiamais principais, ir 
ima baimė, ar visa tai, užuot atnešę teisingumo trium
fą, neparengs gryno jiegos ir smurto viešpatavimo. ^ 

Kompromisas su teisingumo principu yra tvirtini
mas kad bolševikai gali buti pastovios ir teisingos taikos 
kuriamuoju faktorium. Nusikaltimas teisingumui yra 
Rytų Europos atidavimas bolševikams. ^ 

Tiesa, kai kurių bolševikų užimtų valstybių būkle 
yra blogesnė, kai kurių geresnė. Baltijos kraštai ir už
imta Lenkijos dalis bolševikų tiesiog siaubte siaubiami, 
tuo tarpu kai Suomija ir Balkanų valstybės dar šiek-
tiek kvėpuoja. Betgi dabartinėje perspektyvoje jų vi
su galutinis likimas yra tas pat: visos jos sudaro bolše
vikų karo grobį. Juk net ir didelis žvėris ną kiekvieną 
kąsnį prarvja iškarto: vieną dalį jiį praryja pirmiau, 
kita paskiau, ir vienintelė neprarytų kąsnio dalių viltis 
— kad jas ryjantis žvėris dar gali paspringti e. 

r Antra vertus, kai kurių savo kąsnio dalių bolševi
kai šiądien net ir norėdami dar negali praryti, nes jos 
dar tebėra Vokiečių valdžioje — didelė dalis Lenkijos ir 
dalis Jugoslavijos. ' Bet tai nepakeičia esmės, nes faktai 
rodo kad tos valstybės dabar galiojančiu susitarimu yra 
pavestos bolševikų malonei. Ir tas^ faktas labiau kom
promituoja sąjungininkus negu bolševikus, nes pasaulis 
tikėjo kad sąjungininkai tikrai kovoja už laisvę ir tei
singumą, tuo tarpu kai iš bolševikų pasaulis nieko ne
jaukė ir nieko nesitikėjo. Priešingai, visiems.jau iš se
no buvo žinoma kad bolševikai tesiremia jiega. Taigi, 
kad bolševikai grobs kas tik jiems patenka niekam ne
buvo naujiena, bet kad sąjungininkai sutiks kad dauge
liui valstybių vietoje Vokiškojo bus uždėtas bolsevikis-
kas jungas, ne vienam sudarė didelė nusivylimą. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudej e Pasidairius) 

Prie ko Einama? į 
Chicago Daily Tribune, re

dakciniu straipsniu Lapkričio 
30 iškelia Britų pasipriešinimą 
Grafui Sforzai, nors jis Itali
jos žmonėms ir patinka. Bri
tai nenori kad jis užimtų už
sienio ministro ar premjero 
vietos. Tribune sako, tai yra 
Britų pastanga uždengsi savo 
gėdą Atlanto čarterio princi
pų išdavystėje. Churchill pri
ėmė tą čarterį, bet niekad ne
turėjo rfiintyje jj vykdyti. 

Sforza visada buvo anti-fa-
šistas ir del to jis turėjo aplei
sti Italiją vietoje turėti reika
lą su Mussoliniu. Jis yra Ita
lijos patriotas ir sukalbamas 
žmogus. 

Tikroji priežastis Sforzos at
metimo, .sako Tribune, yra Bri
tų užsimojime valdyti Italijos 
valdžią savo nalidai. 

Tarp Stalino ir Churchill'o 
buvo sutarta, toliau sako, kad 
Stalinas šeimininkaus Lenkijo
je, Pabaltijo šalyse, Vengrijo
je, Rumanijoje, ir Bulgarijoje; 
Britanija šeimininkaus Vidur
žemyje, kas reiškia Italija ir 
Graikija atitenka j jos įtakos 
sferą. 

'Tribune pagaliau pareiškia 
kad Prezidentas Roosevelt su
tiko leisti Rusijai ir Anglijai 
pasidalinti Europą tarp savęs, 
kas joms gal patiks, bet nieke-
no kito nepatenkins. Tas gal 
bus pasekmė ateities karų nu
sikratymui tų nenaturališkų 
primetimų,, o sulyg Roosevelto 

Dumbarton Oaks sutariiųŲ mes 
busim priversti kariauti tuose 
karuose opresorių pusėję. Ką 
mes gausime iš to išskiriant 
žuvusių ir sužeist# sąrašus, 
taksus, ir pažeminimą? 

Roosevelto kalbą apie vado
vavimą pasaulio j taiką ir gau
są Tribune nuneigia, sako jis 
nerodo jokios vadovybės. Tvir
čiausiai ginklais ir turtais ša
liai, mums teliko Roosevelto 
nuvadovavimaš priimti tai ant 
ko Rusija ir Anglija susitaria. 

Aną dieną State Departmen-
tas pareiškė kad Lenkijos ru-
bežių klausimas nėra musų 
reikalas, tuo patim kai State 
Departmentas stengėsi Dum
barton Oaks konferencijoje pa
žadėti musų karinę pagalbą 
gynimui tų rubežių. 

Jei musų sąjungininkai no
ri musų pinigų, jie gauna juos 
Bretton ir Atlantic, City. ' 

Jeigu jie nori musų armijos 
ir laivyno, jie gauna tpi Dum
barton Oaks. 

Jeigu jie nori atimti iš mu
sų vadovybę komercinėje or-
laivininkystėje, jie atsiekia sa
vo tikslo Chicagoje. 

Jeigu jie nori mus remti jų 
nepastovią įtakos sferų siste
mą, musų parama jiems, gata
vai suteikiama. 

Taip tai Tribune atvaizduo
ja iki-šiol Amerikos pralošimą 
vadovybės kare kuriame nau
dojami musų ginklai, musų vy
rai, musų darbo pa jiegos, mu
sų kraujas ir musų pinigai. 

/ / # 

Gestapo Amerikoje 
Amerikoje tarp karo nelai-

svių Vokiečių, kurių yra par
vežta jau apie 300,000, veikia 
Vokiečių slapti Gestapo agen
tai, kaip skelbia tos srities ka
ro viršininkas. 

Atsiminimai iš Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkf 

Okupacijoje po 1920 Metų % 
Rašo KARYS J. V. VALICKjtfl. 
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(Tęsinys iŠ pereito nr.) 
KAIP NUKENTĖJO BAŽNYČIA 

Valkininkų parapijoje 1932 metais buvo 
Velykinės išpažinties einančių apie 12,000 pa-
rapijonų; kada Lenkiškus kunigus vyskupas at
siuntė Valkininkan tai Velykinės išpažinties ei
nančių skaičius 1937 metais buvo tik 5,500* 

Kitose parapijose dar blogiau buvo, ypač 
Kalesnykų parapijoj ir apie Švenčionis. Argi j 
rūpėjo Lenkui vyskupui Lietuviškų sielų išga
nymas? žinoma kad ne, bet Lietuvybei tas nei 
kiek nepakenkė. Kada žmonės nustojo eiti baž
nyčion, kunigai negalėjo su savo Lenkiškumu 
prieiti prie Lietuvių. Taipgi, neidami bažny
čion Lietuviai duodavo .savo arkliams po sun
kios savaitės daVbo pasilsėti, arkliams nereikė
jo sunkų vežimą tempti sekmadieni keliolika ki
lometrų j miestelį. Miestelin nuvykus, papras
tai būdavo išsigeriama ir valgoma, ir girtuokly
stė buvo gerokai praplitus. Toks sekmadienį 

jausdavo ir daugelyje atvejų teko Lietuviam^ 
"su Gudais dirbti išvien politinėje ir tautinėje 
dirvoje. Bet Gudai nutautinti Lenkams niekaipj 
nesisekė. Mokyklose Lenkų kalba buvo priver* 
stina. bet Gudai nedaug to paisė, nes Lenkų kal-» 
ba negalėjo prigyti Guduoae, jie kalbėdavo sa
vu kylbą ir ją brangino. 

Daug Gudų*veikėjų Lenkai i kalėjimus su-< 
sodino ir daug jų sušaudė, bet Gudų tautinio 
judėjimo Lenkai nesulaikė. Ne vienas Lenkų 
persekiojamas Gudas rado priieglaudą Lietuvio 
pastogėje, ne vienas rado prieglaudą atbėgęs 
Nepriklausomon Lietuvon. Užtat tas dar la<* 
biau artino Gudus prie Lietuviu < 

Ukrainai Lenkijoje sudarė daugiau negu 
ketvirtdalį Lenkijos gyventojų skaičiaus; Len
kijoje išeidavo labai daug Ųkrainiškų la ikras* 
čiu; Ukrainai turėjo daug inteligentijos, daug 
savo mokyklų ir visokių kitokių Įstaigų, ir Len
kai visuomet drebėjo prieš tautini Ukrainų ju
dėjimą, nes jeigu Gudai, Lietuviai, Ukrainai ir 

T . ..... * i Vokiečiai kartu butų padare sukihma tai Len-sede.iimas namie tautisku-Lietuvisku įsskaicia- , .. , , » r \ v 
1 kija butų buvus suplėšyta Į smctslius. Užtat vimu buvo naudingas ir pateisinamas: girtavi

mas sumažėjo, tautiškas susipratimas ir kišenė
je skatikai daugėjo. Ūkininkas už tuos pini
gus ką sekmadieniais praleisdavo degtinei, ga
lėjo per metus užsiprenumeruoti kelis Lietuviš
kus laikraščius ir dar porą Lietuviškų knygų 
nusipirkti. Be to. sekmadienis juk tik viena 
diena savaitėje kada ukininkui liuosa diena, tat 
jis sunaudodavo laiką skaitydamas laikraštį ar 
knygą, semdamas Lietuviškų syvų savo sielai 
ir ją stiprindamas. 

Dabar gryžiu prie Lietuvių materialės pa
dėties. Kaip pirmiau minėjau, per Ūkio Rate
lio draugiją, jos skyriai provincijoje, suburę 
Lietuvius ukininkus.ir suvienijo į vieną kamie
ną. nes buvo matoma kad Lenkai tik laukia ati
tinkamos progos iš Lietuvių paveržti ukius. 
Įkurtos pieninės, kooperatyviškos krautuvės ir 

Sakoma kad nazių partijos tt. labai sustiprino Lietuvio sunkią ekonominę 
vadai net belaisvių stovyklose | padėti, davė progos Lietuviui stovėti aukščiau 
dirba įtemptai vykdymui nazių | už pačius Lenkus. Bet budrios Lenkų valdžios 
disciplinos, kad belaisviai Vo-lakys greit permatė kad Lietuviai smarkiai .pra-
kiečiai nepradėtų reikšti. Hit- dėjo kilti aukštyn ir vietoje kad Lenkai iš Lie-
leriui neištikimybę. 

-JL 
tuvių paveržtų ukius. Lietuviai sudarė pavojų 
Lenkams, nes Lenkai šlėktos niekuomet nemė
go dirbti ir prižiūrėti ukius, jie skendo girtuo
klystėje ir linksmybėse; Lietuviai centą-kitą 

JČU Llincwmv-iw - t ~~ -c r v. 1' 
mes, persekiojami namie ir žudomi be teismo l Ir sis nu-
sivvlimas, be abe jo, nebus be pasekmių tolesnei kai o 
eigai 

Gali buti kad realistams Anglams nei šilta, nei šal-

aiškiai rėmė De Galle ir net Badoglio kaip atsikurian
čios Europos ir Italijos simbolius ir tai ne tiek tikslu ' 
tuojau ten Įvesti komunizmą kai]) tikslu užšaehuoti An-

^igliją. tikslu susirasti priešsvorį Anglijos juros galybei. 
Jei prisiminsime neseną ChurchilPo viešnagę Mas

kvoje tai aiškiai pamatysime kad ne tik ji pasibaigė 
visišku ChurchilPo pralaimėjimu kiek tai liečia vidurinę 
Europą, bet netgi ir kiek tai liečia Viduržemio jurą: 
Bulgarai iki šios dienos tebesėdi Vokiečių pagalba įgy
toje Graikijos Trakijoje, kuri sudaro išėjimą į Vidur
žemio jurą. Antrą tokį išėjimą bolševikai pasitikrins 
per Jugoslaviją. ; 

šito akivaizdoje visai naturalu laukti kad savo sie
kimams garantuoti Sovietų Sąjunga nesąlyginiai rems | juodai dienai, arba leido j mokslus vaikus. 

Tik gaila kad dar didumos Lietuvių itike-
jivnas i senovišką ūkininkavimą nedavė progos 
jiem6! su progresu kilti aukštyn, ir kuomet ap
sižiūrėjo jau buvo pervėlu. Lenkai pradėjo vi
saip persekioti Lietuvių Ūkio Ratelio skyrius, 
naujų skyrių steigti nedavė leidimų; kur skv-

sugrie^ę bandė kad derlingi laukai, apleisti dir
vonais per šlėktų tinginystę, neštų gerą naudą. 

Bet Lenkijoje Lietuviui beveik neįmanoma 
buvo nusipirkti nejudoma nuosavybė, tat Lie
tuviai griebėsi kitokių priemonių: nuo šlėktų 
kontrakto pagrindu išsinuomodavo 30-čiai metų 
ukius. tuo Lietuviškos darbo rankos darė °au 
pragyvenimą, vietoje emigruoti į svetimus kra
štus ir skursti be tėvynės bei badauti kur nors. 
Taip savo sumanumu ir sunkiu triusu Lietuvis 
Vilniaus krašte skatiką-kitą galėjo i šalį padėti 

Prancūziją ir Italiją, netgi užmirš — laikinai — jų su-
pati lys į Vidurmežio 

:'ėti Prancūzijos, Ita-
prieš Angliją užuo

sti Viduržemio juros 
meniu """""" .Si - u,, ! status. Šito butų buvę galima išvengti jei Anglai iš-
stipriąją jų pusę. Kai galutinai p t 1 " svkio butų garantavę Prancūzijos ir Italijos .teises, Vi-
;jama ne del teisingumo idealo, o del jitga paiemto pa :(įuržemj0 įuroje įr kolonijose. 
šaulio valdymo, kai Anglai uz svaią stei ingą, .Jeijie™s

; * jeį įaįp butų buvę pasielgta, pastarasias valstybes 
Da

lies An-
v. . i . ~ •.• .7- bendrame 
šis iftalo sunykimas. v p^el-naziškame fronte jau formuojasi tarpusaviai f ron-ikulturinis judėjimas; Lietuvių laikraščiai nusto

tai, kurje karo pabaigą daro labai neaiškią. Gi viso šito I jo prenumeratorių, nes- žmonės negalėjo iš nie-

riai buvo Įsteigti pradėjo uždarinėti ir visaip 
kitaip trukdyt bei klintis statyt Vienu žodžiu, 
Vilniaus krašto Lietuviai pergyveno po žiauria 
Lenkų okupacija tikrą kankinių gyvenimą. 

Kada tapo pažeistas Lietuvių materialinis 
gyvenimas, tuo pačiu tapo pažeistas ir Lietuvių 

Lenkai Ukrainus labai persekiojo, jų mokyklos 
buvo uždaromos kaip ir Lietir. jų. Bet Ukrai
nai turėjo net savo atstovus 'Lenkų seime ir 
galėjo ginti savo teises pasekmingiau negu ki
tos tautinės mažumos. Bet jų atstovų balsas 
Lenkų seime atsimušdavo į sieną kaip žirniai ir 
su jais Lenkų ponija nesiskaitydavo. Manau 
visas pasaulis yra girdėjęs apie garsias Ukrainų 
bvlaš Lenkijoje 1035 ir' 193G metais, kada Uk
rainų liaudies tautiniai veikėjai masiniai buvo 
areštuojami ir kalėjimuosna sodinaini. Lenkai 
dryso net vieną iš populiariausių Ukrainų vei
kėjų, Rudnickienę, areštuoti. Ja aš gorai paži
nojau ir nekartą gavau iš jos žinių kas Lenkų 
seime daroma tautinių mažumų atžvilgiu; ta 
Rudnickieiiė buvo Lenkijos seime Ukrainų at
stovė. Ji buvo inteligentė moterį-*, aukšto mo
kslo, ypač patyrus politikoje, ir jj labai gerai 
reprezentavo pavergtus savo taut'ječius Ukrai
nus. / 

Vilniuje mes turėdavom LieU vių-Gudų-Uk-
rainu studentų mokinosi Vilniuje ir šiaip buvo 
jom vieni kitiems išreikšti sa- r simpatijas ir 
pasitarti asmeniškai. ; 

Ukrainai su Lietuviais va taip dažnai su
sitikdavo, nes tolis skyrė, bet'visgi nemažai Uk
rainų studentų mokinosi Ci'Jiiuje ir šiaip buvo 
mieste Ukrainų gyventojų. / 

Tų trijų tautų — L "f tuvių, Gudų, ir Uk
rainų — laukai, kalėjimai, .keliai ir kapai buvo 
nušiakstyti kraujais sieJuant tautinės laisvės 
ir daužant vergijos pančius! Mes šios trys tau
tos niekuomet nepamir&čm Lenkų mums padary
tos «kriaudos, kurios \?ei atsaikuoti, nei atsver
ti nei išmatuoti jokia budu negalinm, o tuo la
biau negalima atlygir.ti! 

Mes ir šiądien .neturime pamiršti Gudų ir 
Ukrainų ir jiems šiltai rankas spausti, nes jie 
įrodė kad jie mum?, nuoširdus draugai ir bičiu
liai. 

(Fus daugiau > 

PRINCIPO nesilaikymo pasekmėje ne tik mirčiai pa-; Sff neįeini"' 
smerkta Rytų Europa, bet net tokios valstybės kaip; 

Prancūzija, Italija, Holandija ir net Belgija nebetiki An
glams. Belgija ir ypač Holandija yra šiądien susirupi-Į 
nusios kas įvyks su jų kolonijomis, ar tik Anglai nepasi-i 
savins jų. o Prancūzija ir Italija nerimauja del savo tei
sių Viduržemio juroje. 

nukrypimas nuo teisingumo idealo ir nuo 

pasaulyje. O negalėdamos savo teisių garantuoti tikėji 
mu į principus — faktų akivaizdoje tas tikėjimas tikrai; 
ir butu naivus — jos mėgins jas patikrinti jiega. Aiš-; 
ku, Belgija, Holandija, Italija ir net Prancūzija vienos 
nieko iš Anglijos negalės išgauti. Iš kitos puses, faktai 
rodo kad laisvu noru Anglai nelabai daug tenorės duo
ti.' Tat jei Amerika nepadarys Anglijai įtakos kad pa
staroji aukščiau minėtoms valstybėms patikrintų gar
bingos iv deramos egzistencijos teises, patikrintų jų ko
lonijų neliečiamybę, joms nieko kito neliks kaip tik nu-
gisukti Į Maskvą ir ten jieškoti savo teisių garantijos. 

Ne "del to kad kuri nors tų valstybių butų pro-ko-
munistinč, bet dėlto l\ad tai bus vienintėlė pi ieuioi^ė jų 
teisėms garantuoti. # . 

De Gaulle nuvykimas į Maskvą; jai* yra ta prasme 
labai reikšmingas ženklas. Kaip prieš keletą metų įvai
rių Europos valstybių ministrai važinėjo į Berliną pri
sirašyti prie didžiojo'Reicho kuriamos naujos Europos 
santvarkos taip dabar, jei Anglijos-Amerikos politika ir 
toliau liks nepakitus, "išlaisvintų" valstybių atstovai 
vyks į Maskva prisidėti prie Sovietų Sąjungos kuriamo 
naujo pasaulio/ Prie progos: Stalinas iš pat pradžių 

*wf,: 

ANT VADAKSTIES. KRANTO 
f Iš M. Dagilėlio eilėraščių) 

Atgulo saulė ir vakars užstojo; 
Vėsioj pakalnėj jau rūkas paplito; 
Iš aukšto miško mėnuo išsirito; 
Nakties šešėliais pasaulį nuklojo. 
Ramu čia sėdus svajoti ik ryto? 
Ęi.mintys spiečias ir ten... ten lakioja^ 
Kai dar Lietuviai-kryžiuočiai kovojo — 
Ant šitos vietos kaip mušė viens kitą! 
Bet: amžiai bėgk. Upelę i srtivetoa. i]. x 

Kur jus, kryžiuočiat?y$£ur laisvi? N 

Pranyko! ^ 
Nors nėr' kryžiuočių, h$t vargai mums 

l iko. , . .  
Mano' tėvyne, taip garsi iš seno! 
Tavo senovšn aš mintimis skrendu, 
Nes  ten  sau  ga l ią  i r  paguodą randu! . . .  

kur sugriebti skatiko už laikraštį užsimokėti. 
Vilniečių Lietuvių gerieji broliai ir seses s T 

Lietuviai Amerikiečiai krizės laiku įpuolė į ne-II 
turtą, nustojo siuntę namiškiams piniginę pa-j 
galba. Negana kad Lietuviškas judėjimas Vii-: 
niaus krašte buvo persekiojamas, bet ir skati- j 

kas nebuvo kur gaunamas, ir jeigu taip dar bu-! 
tų pabuvę dešimts metų, vargiai butų buvę gry
nų Lietuviškų vietovių. Ūkininkams pagalba; 
reikalinga buvo skubi, bet ją gaudavo tik tie; 
kurie savo Lietuviškumą užrašydavo Lenkam< i 
ir išsižadėdavo. Bet del duonos kąsnio tas pri
siėjo daryti. 

KITŲ TAUTŲ MAŽUMŲ LENKIJOJE 
PERSEKIOJIMAS 

Daugiausia nukentėjo Lietuviai. Sekantie
ji buvo Gudai, paskui Ukrainai ir Vokiečiai. » 

Gudų nors kalba panaši į Lenkišką, bet Gu
dai norėja savo kalboje šviestis ir Gudiškai auk
lėtis. Gudai visgi turėjo savo kelias gimnaziją* 
įr mokyklas. Gudų didžiausias judėjimas ėjo ir 
tvirtovės fcuvo Vilnius, Gardinas, Pinskas, Prų-
žana, ir Lietuvių Brasta. Gudai turėjo savo du 
gana didelius laikraščius, bet budo dar ir dau
giau spausdinki Gudų kalboje. Jie turėjo labai 
populiarų veikėją Taraškevičių, su kuriuo ir 
šių žodžiu rašėjui teko dirbti kartu Gudų ir Lie
tuvių veikimo dirvoje bei kartu del tautiškų 
idėjų ir kalėjime sėdėti, j Taraškevičius vėiiąu 
išbėgo Sovietų Sąjungon, •ąš'Amerikon; 

' Gudai •Lietuvius,'* Lietuviai Gudus /labai įį|-
'i.. 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis. Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina tik 50c. 
(Galima siusti pašto ženklais po 5c) 

Reikalaukit Dirvoje 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyj a — kaina $2.00 
£tai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populi: u iška lengva kalba 
parašyta, stambiom raid ?m. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, did;.eji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir ji} 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprahta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
niu laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo dįdžioą ir g; dingos . tJįH tos ir 
jų valdovai. , •. 

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

* ^ Reikalaujat "IMrvo#? % 
6820 Superior AvęT*, Cleveland 3, Ohio " 
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D I R V A  PadSkit Amerikai laimSt karą 

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

PAKILUSIU UPO ĖMĖM ŽYGIUOTI 
Į VILNIŲ 

Musų drąsi vadovybe 
Gimiau 1896 metais Kaltįišnų mies

telyje. Į kariuomenę stojau savanoriu 1919 
metais Rugsėjo 27, i Šiaulių komendantū
rą. Pasimokęs kiek mankštos, patekau j 
7-ą pėstininkų Žemaičių Kunigaikščio Bu-
tegeidžio pulką, 7-tą kuopą Ukmergėje. 
Kuops vadu buvo labai narsus karžygis 
leitenantas V. Statkevičius, viršija J. Na
vickas ir būrio vadas. V. Rauba. 

.1920 metais Balandžio mėnesi musų 
kuopa persikėlė į Veprių bažnytkaimį ir 
užėmė barą palei šventosios upę. Lenkų 
kuopos štabas buvo Gelvonių miestelyje. 
Lenkų kareiviai dažnai atvykdavo rekvi
zuoti iš gyventojų gyVulių, maisto produ
ktų, ir tt. 

Pirmas su Lenkais susišaudymas Įvy
ko Šarkaičių kaime, Gelvonų vai. Tai bu
vo Rugpjučio mėnesi. Temstant atjojo iš 
minėto kaimo vaikinas ir pranešė musų 
kareiviams jog ten su kulkosvaidžiais at
vykę Lenkai ir ėmė plėšti žmones. Musų 
būrys apšaudė Lenkus iš dviejų pusių kai
mo ir jie, nesuspėję išvežti prigrobto tur
to, pakrikę išbėgiojo. 

# 4-tos kuopos kareiviai Liachta ir Val
teris, abudu jauni vyrukai, nuvykę Į Gel
vonių dvarą, sužinojo jog dvare vieši Len
kų štabo poručnikas ir jo raštininkas. Tai 
buvo Rugpjučio mėnesį. Šie musų drąsuo
liai staiga puolė Lenkus, sėdinčius už sta
lo kambaryje. Raštininkas suskubo iššok
ti pro langą, palikęs savo ginklą ir kepu
rę, ir davė ženklą savisiems kad jų vadas 
suimtas. Mūsiškiai kareiviai, nieko ne
laukdami, suimtą Lenkų karininką greito
mis varėsi Veprių link. Nors Lenkai, iš
sipylė grandine, vijosi, bet savo vado iš
vaduoti jiems nepavyko, nes mūsiškiai, iš
girdę trukšmą, atlaikė Lenkų puolimą. Su
imtą Lenką pasiuntė Kaunan. Už narsu
mą L'achta ir Valteris buvo pakelti į 
grandinio laipsnį. 

Atkasa viela surištus kankinius 
Netrukus Rusai ėmė smarkiai kautis 

su Lenkais, o mes, besivydami Lenkus, pa
tekom į Vilniaus miestą. Miesto gyvento
jai mus priėmė berdami iš namų gėles ant 
musų galvų ir džiaugsmingai šypsodamie
si. Vilniuje stovėjom kareivinėse. 

Rusams apleidus Vilnių, gyventojai, 
gavę iš musų kariuomenės leidimus, ėmė 
kasti lavonus giminių kurie buvo Rusų ir 
Lenkų sušaudyti ir palaidoti netoli karei
vinių miesto ganyklose. Savo akim ma
čiau kaip atkasus vieno metro gilumo duo
bę vienoje vietoje rado suguldytus viela 
surištom rankom Lenkų legioninką su vie
na moteriške. Giminės tai pamatę verkė 
ir mums pasakojo kad juos įskundę Ru
sams kaip Lenkų šnipus ir Rusai juos su
rištus nesenai buvo sušaudę. 

1920 metų Spalių pradžioje traukiniu 
išvažiavom iš Vilniaus ir palei Merkinės 
miestelį ir Merkio upę užėmėm barą. Mu
sų kuopa stovėjo kairėje plento pusėje už 
miško kaime. Musų baras buvo apie 4 ki
lometrus ilgio. Čia radom senus apkasus. 

Lenkai keletą kartų iš anapus upės 
apšaudė musų apkasus iš minosvaidžių, 
tačiau mūsiškiai atsilaikė. Viena pušis 
prieš pat apkasų iš bombosvaidžio kaip su 
bizunu buvo nukirsta, bet krisdama mums 
jokio nuostolio nepadarė. Apkasuose bu
vo labai nejauku, nes buvo žalios spalvos 
apie metro ilgumo kirminų, kuriuos vadi
no žalčiais. 

Aplinkiniai žmonės, Dzūkai, geri pa
triotai. 

Sutrukdyti pietus 
^ Vieną saulėtą dieną aš su 22 savano

riais buvau pasiųstas į Lenkų pusę pa žval
gyti. Musų tarpe buvo puskarininkiai: 
Sakadolskis iš Kauno ir Stulga iš Radvi
liškio. Žygiavom apie 12 kilometrų miš
kais palei plentą. Jau buvom nelabai toli 
Druskininkų, kur stovėjo Lenkų pulko 
štabas. Užėjom į Marcinkonių kaimą. Prie 
pat kaimo buvo nedidelis ežeriukas. Iš 
vietos žmonių, tikrų Lietuvių, gavom pie
tums grikių košės ir džiovintų grybų vi
ralo. Mums bepietaujant, staiga pasigir
do šauksmas: 

— Broliai Lietuviai! Gelbėkites! Len
kai jau kaime! 

Išbėgęs iš buto, aš pamačiau Lenkų 
Žvalgybą iš 18 vyrų. Įsakiau 12 kareivių 

^ vietoje prie vieškelio ir pasislėpti už 

namų, o pats su 10 vyrų užbėgau Lenkams 
iš kitos pusės už akių. Lenkų žvalgyba, 
nieko nejausdama ėjo tiesiai į musiškius, 
pasislėpusius prie vieškelio, o aš iš užpa
kalio juos sekiau. Pirmutinis atidarė ug
nį drąsus kareivis J. Tocionis iš Nemunai
čio vai. Jis metė į Lenkus rankinę grana
tą ir pats krito rėkdamas: granatos šu
kėmis buvo sužeistas į koją. Kilus pani
kai, Lenkai atsišaudydami bėgo tiesiai i 
mane, pasislėpusį drauge su kareiviais už 
tvoros. Mums atidarius į juos ugnį, vie
nas Lenkas buvo nukautas, o kitas sužei
stas, o du sveikus paėmėm J nelaisvę. Ki
ti pabėgo į mišką. 

Suimtieji Lenkai turėjo vyno butelį. 
Jie pranešė kad ėjo žvalgybon ir kad visai 
netoli vieškeliu nuo Druskininkų ateinąs 
Lenkų batalionas. Mes belaisvius vedė-
mės miškais, o sužeistą Tocionį nusivežėm 
su pastote. 

Nesuskubus atsitraukti nuo susišau
dymo vietos toliau kaip kilometrą, pama
tėm degantį kaimą. Lenkai iš keršto jį 
padegė. 

Gryžom pailsę, nes buvom gerai pri
siplakę. po balas ir miškus. 

* 

Lenkti nukankintas vaikinas 
Praslinkus dviem dienom po minėtos 

žvalgybos, į kuopos štabą atvyko jaunas 
vaikinas ir pranešė kad už 6 kilometrų nuo 
musų baro Lenkai tiesia tiltą. Jų tenai 
esanti visa kuopa. 

Vadas tuoj sukvietė 60 vyrų, kurie pa
sisiūlė savanoriais eiti ir pulti Lenkus. 
Vaikinas vedė mus pagal Merkio upę. Šo
vinių daug neturėjom. Prisiartinus mums 
apie 300 metrų, Lenkai pastebėjo ir ėmė 
bėgioti nuo tilto. Buvo tyras laukas, ir 
mes galėjom skaudžiai nukentėti. Aš su 
šautuvo buože pasidariau duobelę kad ga
lėčiau nors galvą paslėpti, tačiau ja pasi
naudoti jau neteko: Lenkai ėmė mus sup
ti ir, išsipylę grandine, skubiai bėgo mu
sų linkui. Pasirodo, prie kaimo jų turė
ta apkastų kulkosvaidžių. Musų grandi
nė slinko į kalną per ganyklą apaugusią 
krūmokšniais. Kai tarp Lenkų ir musų 
buvo jau nedidelis apstumas, mes atiden-
gėm ugnį, vienas kito nematydami. Už 
tų krūmų buvo sustatyti Lenkų kulkosvai
džiai. Per susišaudymą visai arti buvo 
girdėti Lenkų riksmai, bet jie, nežinoda
mi musų skaičiaus, bijojo mus pulti durtu
vais. 

Susišaudymas tęsėsi apie 15 minutų. 
Aru m usų galvų nuo Lenkų kulkosvaidžių 
kulipkų krito medžių šakutės ir lapai, bet 
ąisi mes likom sveiki. Kiti mano draugai 
šaudė mano užpakalyje, vadinasi, buvo pa
vojus ir iš savųjų. Netekę šovinių, mušį 
nutraukėm ir gryžom į savo stovyklą. Šio
se kautvnėse dalyvavo ir pats musų vadas 
leitenantas Statkevičius. 

Palydėjęs mus vaikinas paprašė šau
tuvo. Jam buvo patarta šautuvo neimti, 
bet jis sakė norįs buti partizanu ir busiąs 
mums ištikimas. Kuopoje buvo šautuvų 
perteklius. Vaikinui buvo duotas Pran
cūziškas šautuvas. Patenkintas vaikinas 
išėjo namon, bet, kaip mes paskui sužino
jom, jį pagavo Lenkų raiteliai ir žiauriai 
pakankinę nužudė. 

Valteris su draugais patenka 
Lenkams į nelaisvę 

Merkinėje ga^om Įsakymą vėl gryžti 
į Vilnių. Visi labai apsidžiaugėm, nes Vil
niuje buvom stovėję tik apie mėnesį laiko. 
Deja, musų džiaugsmas buvo peranksty-
vas: privažiavę Lentvaravo stotį gavom 
įsakymą eiti į Lentvaravo dvarą, kuris 
priklausė grafui Tiškevičiui. ^ f 

Musų tarpe pasklido gandai kad at
žygiuojanti Želigovskininkų armija ir jau 
esanti visai netoli. Kuopos vadas Statke
vičius pasiuntė iš dviejų žmonių patrulius 
padaryti netolimame miške žvalgybą. Vie
nas patrulis buvo jau minėtas Valteris iš 
Naumiesčio, kuris buvo paėmęs į nelaisvę 
Lenkų poručniką. Patruliai nebegryžo. 
Supratom kad juos bus Želigovskininkai 
suėmę. 

Musų kuopa žygiavo Lentvaravo-Vil
niaus plentu, o paskui juos ėjo^ 3-čio pės
tininkų pulko batalionas ir artilerijos ba-
t ar e ja. Miškas buvo apie 800 metrų nuo 
plento. Ten buvo Lenkai, kurie, kaip ma
tyti, ruošėsi paimti Lentvaravo stotį. 

Tą pačią dieną, mums apsistojus mi
nėtame Lentvaravo dvare, iš Vilniaus į 
Kauną pravažiavo valdininkų ir kitų Lie
tuvių ešalonas. Mes saugojom geležinke
lio tiltą per Voką. Kitoje vietoje buvo 
išstatyta lauko sargyba apsiginti nuo ne

tikėto Lenkų puolimo iš miško. 
Rytojaus dieną, tai yra, 1920 metų 

Spalių 7 ar 8, Lenkai iš miško atidengė 
kulkosvaidžių ir šautuvų ugnį ir kėsinosi 
musų štabą bei batareją paimti į nelais
vę. Mūsiškiai buvo gerai įsitvirtinę ap
kasuose ir atlaikė Lenkų puolimą, o tuo 
tarpu batareja su gurguole suskubo iš ty
rų laukų slėniu pagal geležinkelį atsitrau
kti. Kautynėmis vadovavo Įeit. Statkevi
čius, kuris, nepaisydamas Lenkų šūvių, vi
sur vaikščiojo stačias ir neprisidengda
mas. 

Atvyko paliaubų delegatai 
Artinosi vakaras. Mes sudarėm nau

ją grandinę nakties puolimui. Ramiai gu
lim prie plento, * Iš užpakalio pamatėm at
važiuojant automobilį su uždegtais žibin
tais. Pasiruošėm mesti rankines grana
tas prieš jį. Tačiau ištolo mums ėmė sa
kyti nešaudyti, nes, esą, važiuoją delega
tai iš Suvalkų. Privažiavęs arti musų 
grandies, automobilis su delegatais apsi
stojo. Automobilyje buvo Lenkų ir Pran
cūzų atstovai grvžtantieji iš Suvalkų. Jie 
pasakė kad esančios sudarytos paliaubos 
daugiau nebekariauti. 

Po Lentvaravu kariavo ir daugelis 
Lenkų partizanų. Einu kaž kokiu reikalu 
laukais geležinkelio tilto link. Niekur ne
simato jokio uniformuoto žmogaus, o tik 
vaikščioja po laukus civiliai. Jie pradėjo 
i mane ištolo šaudyti. Aš buvau privers
tas gryžti atgal ir pranešiau savo štabui 
kad čia esama Lenkų partizanų. 

Susimaišem su Lenkų kareiviais 
Iš vietos nusikėlėm į Širvitų apielin-

kę ir apsistojom Avižonių kaime. Deši
nėje plento pusėje Porų kaime barą užėmė 
musų 5-ta kuopa. Pulko štabas buvo Šir-
vintuose. / 

Lenkai dėjo daug pastangų atimti iš 
musų Širvintas. Didžiausias jų puolimas 
buvo nukreiptas į Porų bei Avižonių kai
mus, tačiau mūsiškių artilerija ir kulko
svaidžiai juos atlaikė. Jie taip 'pat apšau
dė musų barą ir iš artilerijos. Sviediniai 
krito į pat Avižonių kaimą. 

Vieną kartą, imant man iš virtuvės 
valgį, sviedinys krito greta manęs ir vi
rėjo Didžpetrio. Aš pr i kritau prie žemės 
ir likau skeveldrų nepaliestas, o Didžpet-
riui lengvai sužeidė veidą. Kitas sviedi
nys sulindo į žemę prie gyvenamo namo, 
kur stovėjo žmonės su mažais vaikais, ta
čiau sviedinys nesprogo, žodžiu, patran
kos sviediniai lakstė musų titrpe, bet di
delio nuostolio nepadarė.. 

Galų gale pastebėjom kairiajame Avi
žonių kaimo šone Lenkus, kurie, prikritę 
prie žemės, darė perbėgimus, norėdami 
mus apsupti. Lenkų buvo daug didesnis 
skaičius negu musų, ir jie, pasinaudodami 
krūmynais, jau pradėjo mus apšaudėti iš 
užpakalio. Mudu su eiliniu Nabažu iš Ku-
timų kaimo, Šilalės valsčiaus, buvom visai 
arti Lenkų grandinės ir vos nepatekom 
jiems i nelaisvę, bet Lenkai neišskyrė pa
gal apdarus nuo savųjų, ir mes, prie jų 
gradinės prisijungę, per krumus išbėgom 
iš pavojingos vietos. Mūsiškiai jau trau
kėsi Širvintų link. Lenkai mums jokio 
nuostolio nepadarė. Plentu bėgti nebuvo 
galima, nes jis buvo smarkiai apšaudo
mas. Gavom sprukti miškais. 

LIETUVIU SALEJE 

Ateikit į Lietuvių salę p&si-
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka-
ra. nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit 'savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau į Lietuvių salę. 

(Bus daugiau) 

A L P I S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viršaia 

9 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar - j  

piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta^ 
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo» 
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 puaL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siųs
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit •"fflrvoje* 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 
Bus rodomi paveikslai nuo pirmo 

žmogaus sutvėrimo iki musų laikų, 
kas sekmadienio vakarą lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v., 
Peck Hall, 144G E. 82nd Street ir 
Wade Park Avenue, Clevelande. In-
čjimas iš 82 st., 3 aukštas. Užpra
šomi geros valios Lietuviai lankytis 
į paskaitas, atsiveskit ir savo drau
gus; Įžanga liuosa, rinkliavų nėra. 
Rengia ir kviečia šv. R. T. (Bl) 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į menes j. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

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

Chicago, 111. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO. 
Gauta | Laiką Dovanoms Pasirinkti! 

Patys Naujausi 

Rankinukai 

HANDBAGS 

(s  UST**" 

' • 

Federal Tax) 
(Plus 20'* 

Tuzinai visokių pavidalų 
ir stilių; kietų ir minkštų 
medžiagų; maži ir -dideli; 
su rankenom viršuj, vokų 
pavidalų, ir zipper uždaro
mi. Iš rayon failles, milo, 
odos, driežo kailio, švel
nių odos dirbinių. Juodi, 
rudi, mėlyni, raudoni, gel
svi ir kitokių spalvų. 

PIRMAM AUKŠTE 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
SU nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for . Savings BIdg. 

Telef.: MAin 1773. 

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

Jonas Zvalskis, Savininkas 
: Užlaiko visokias namines ir hh-
j portuotas gyduoles nuo visokių li-
I gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 

Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vientau-

; čio vaistinę visokiais reikalais, 

; INTERNATIONAL 
! PH A R M A C Y 
! 5920 St. Clair Ave. Cleveland 
! Telefonas ENdicott 8618 

Patogumui Aplink Visą Metą Dovanokit 

Minkštuteles Pagalves 1,19iki 3,5° 
Minkštos, pilnos pagalvės arba paduškos ... iš rayon damasko, rayon 
satino, brocatelle, rayon taffeta, tapestry ir naminio audimo, šniūrais ir 
kutais apvedžiotos . . . kitos kitokių mėgiamų pagražinimu •'Iki dovana 
kufrią visa šeima gražiai įvertins. 

LOUNGE PADUŠKAITĖS, iš fail
le, tapestry, damasko, moire ir rta-
rnų audimo . , * 

1.75 iki  3.95 
TJttE MAY CO. ... ĄRTGOODS 

LOVOJE ATSPAROS ii gėliuoto 
chintz, naujų audinių Ir spausdin
to gražous vatos audinio 

9.50 iki 11.50 
KETVIRTAS XUKSTAS 

y ^ T H E  B A N K  « O B  A l l  T H I  P E O P 1 I  

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

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

8830 Euclid Ave. 
Taisymo darbas 

NAMŲ ir AUTO RADIO 
Turim Išnuomavimui Garsiakalbiai 

Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

SW. 1 4 3 4  ( 5 2 )  GL. 2564 

UŽTIKRINIMAS ŠILDYME 

MINCRIEF FURNASAI 
Clevelando 

Pasirinkimas 
per 50 Metų 

Matykit Savo 
MONCRIEF 

Pardavėją 

The Henry Furnace C©* 
MEDINA, OHIO , • 
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KOMUNISTAMS SMŪGIS. 
PERKRIKšTINO PILIEČIŲ 

KLUBĄ 
Amerikos Lietuvių Piliečių 

.Politikos Klubas gyvuoja virš 
52 metai, yra vienas iš seniau
sių ir pasiturinčiausių šalpos 
organizacijų šioje, kolonijoje; 

turi gražų nuosavą, namą, salę, 
klubo kambarius, turi už apie 
$55,000 vertes karo bonų ir 
gerokai pinigais. Bet štai ko
dėl klubą turėjo perkrikštyti. 

1026 metais, geriems žmo
nėms apsnudus, kaip ir kituo
se Lietuvių klubuose kad atsi
tiko, | klubo valdybą įlindo po
ra burliokų agentų, žinoma, iš
syk jie neblogai elgėsi, bet 

JISAI NORI 
P 

PAREITI NAMON 
Šis Yank is vaikinas kariautojas — ir kele
tas milijonų kitų kaip jisai esantieji Ar
mijoje, Karo Laivyne, Marinuose ir Pakraš
čių Sargyboje — atiduotų viską kad gaiš
tų užbaigti karą su Japonais ir sugryiti na
mon, pas savo žmoną ir šeimą. ^ . 

Ką ji|s duosit pagelbėjimui jam? Ar nu
sipirksi! mažiausia nors $100 yertės ekstra 
War Bond šioje šeštoje Karo Paskoloje? 
Taip. Tai padarykit tą šiądien! PirMit 
namie, pirkis dirbtuvėje kur dirbat, bet at
m i n k i t  . . .  

PIRKIT NORS VIENĄ 
$100 EKSTRA ŠIĄDIEN 

C'JYAKOOA COUNTY WAR FINANCE COMMITTEE • CLEVslAND, O. 

© 

Pirkit Savo Kalėdų Reikmenis iš j 

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

ENdicott 6513 

Musq krautuvėje rasit tinkamų dovanų kiekvienam tarp 
sekančių dalykų: 
• RELIGIŠKI DAIKTAI 

Puikus ražančiai, maldaknygės, stovylėlės, medalikai, 
kryžiai, retežėliai su kryžiukais, altorėliai namams, pa
veikslai, Katąlikiškos Biblijos. 

•ERANGMENYS 
Visokios rūšies spilkos. auskarai, perlai kaklui, anran-
kiai, broškos, komodei setai, muzikališkos pudrai dėžu
tės, kompaktai, odines pkiiginės, muzikališkos eigare-
tams dėžutes, militariški šepečiai vyrams. 

•NAMAMS 
Puikus, gėlių ir ?cen«rijų paveikslai, velvetiniai pieši
niai, vazos, trijų šmotų console-setai, fotografijoms r iš
irai, veidrodžiai ir daug kitokių dalykų. 

A tiara vakarais iki* 9 vaL, šeštadieniais iki 11 vai. 

metams bėgant jų klubo val
dyboje priviso tiek kad toliau 
jie pradėjo klubą tampyti ant 
savo kurpalio; klubo kambariai 
pavirto "bimbininkų vieta" ir 
tiesiog geram žmogui buvo gė
dą ten lankytis. 

Pavyzdin, rodos 1942 metais 
buvo suorganizuotas Lithuan
ian Committee for Defense of 
America, šis klubas tam pada
rė iniciatyvą, susirašė 16 drau
gijų ir dirbo grynai Amerikos 
karo rėmimo darbą, sukėlė su
mas pinigų Raudonajam Kry
žiui, ir USO. 1943 metais nu
pirko Army Field Ambulansą, 
išpardavė už daugiau kaip pu
sę milijono karo bonų, žodžiu, 
labai sėkmingai darbavosi ka
ro rėmimo reikalais. , 

Bet vėliau štai kaip "teiuabi-
ninkai" pradėjo elgtis. De
fense komitetas nusitaria su
ruošti pikniką del Rusų ir Ki
nų šelpimo fondų. Piknikas da
vė apie $300 pelno. 

A. Savukynas (Bimbos tar

nas), A. L. P. P. Klubo rašti
ninkas ir Defense komiteto iž
dininkas, buvo Įgaliotas pada
linti pikniko pelną pusiau — 
Rusų ir Kinų fonįamš, bet jis 
pasielgė savotiškai: pusę pel
no atidavė Kinų fondui, o kitą 
pusę pasiuntė "bimbininkų" 
Laisvei, nuo kurių buvo gauta 
kvitukė kad pinigai priimti. 

•Draugijų delegatai pamatę 
tų Lietuviškų burliokų elgesį 
sekančiame susirinkime juos 
visus iki vienam iššlavė iš De
fense komiteto valdybos. Ma
tydami kad gišefto čia nebus; 
jie išsitraukė, kartu ištraukė 
ir klubą iš Defense komiteto, 
štai tau Amerikos piliečių klu
bas, atsisako šiai šaliai gelbii-
ti! Taipgi šis klubas prigulė
jo Amerikos Lietuvių Tarybo
je. Kada jie pamatė kad kuni
gas išrinktas A. L. T. pirmi
ninku, klubas ištraukė savo* de
legatus ir iš Tarybos. 

Ne be to kad jie sav» dele
gatus ištraukė iš Tarybos, bet 

kitame susirinkime griežtai nu
tarė kad klubo susirinkimuose 
niekuomet nebūtų keliama Lie
tuvos nepriklausomybės klau
simo. Tik pamanykit! 

čia suminėjau tik kelis tų 
burliokų darbelius, kaip jie šį 
klubą tafmpė per 18 metų. Bet 
galų gale geri Lietuviai susi
prato, ir štai Jacob Trečiokas, 
Tarnas Matas, Antanas Laz-
dauskas ir kiti, susitarę iššla
vė komunistus iš klubo valdy
bos, nuo pirmininko iki dženi-
toriaus. Sveikiname kad šie 
vyrai turėjo užtektinai drąsos 
atsikratyti komunistiško mėš
lo iš garbingo klubo. Da'car 
tikima klubas ir. vėl prisidės 
gelbėti Amerikos karo laimė-

į jimo darbuos^ ir Lietuvos šel
pimo ir vadavimo reikaluose. 

J3utų linksma matyti kad ir ki 
tose kolonijose Liecuviai pra
dėtų taip perkrikštyti savo or
ganizacijas ir kur tik randasi 
komunistiško mėšlo, apsivalyti 
jo. KĮubicUs. 

m. 

SVARBIOS PRAKALBOS 
Sekmadienį, Grucdlio 17, nuo 

7 vai. vakare, šv. Juoiapo pa
rapijos auditorijoje rengiama 
svarbios prakalbos, Amerikos 
Lietuvių Tarybos, Lietuvos rei
kalais. Kalbėtojai: garbės pir
mininkas Kun. J. Valantiejus, 
Kun. Jonas Bakžys, iš Roches-; 

ter, N. Y., J. B. Laučka iš 
Brooklyno, ir vietiniai veikėjai* 
Komp. A. Aleksis išpildys niu-
zikalę dalį programo. 

Prakalbos bus svarbios ir 
geram tikslui ruošiamos. Ku
rie jaučiatės ištikimais Lietu
viais pasistengkit dalyvauti. 

- Kviečia Komitetas-
1 u 

'WOLF'S K.EM N ANT STORE 
VISOKĮ AUDIN'H1 iJKUOIAl MUSŲ SPhUALY'BĖ 

Didelis pasirinkimas Įvairių likučių audimų vatos, 
ravon ir vilnoniu suknioms siūti 

6908 Superior Ave ENdicott, 3764 

I VISOKIA APDRAUDA 

i i x i 

T t,bl 

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

ir Apdraudos Agentūra. 

f . - P .  M U  L  1  O  L  i S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

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

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

Sutaisau paskolos pirmo mortgečio. fVtarmmmas i? Išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aa meni £ kai 

DRI,LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—LaiHiiucita Laidotuvių l)irekl^F#> 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokaihii. 

LITHUANIAN FUNĘBAL HOME 
6621 EDNA AVENUE * fCNdicott 1763 

f. % 

n 
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Sugabiausias Pasaulyje 
* 

Detektivas Darbe! 
priešę Zero lėktuvas artinasi prie United States karo lai
vo . . . bet pirm negu jis prisiartina jis buna patėmija
mas ir nušaunamas žemyn. 

* 

Tai pils v id ufdienis Ckvelando dirbtuvėje . . . kitas 
žudytojas nusižyinėjęs vyrus ir moteris sau aukomis . . 
bet ir jis taipgi bus susektas. 

Kaip Su Eelectronics . . . sugabiausiu basaufrje de-
tektjvu . . , detektivu kuris sugaurta žudytoją pirm negu 
jis žudys. Tai Electronics . . . pavidale radas . . . kuris 
persergsti karo laivą. Tai Electronics . . . pavidale «•!!-
jos nešiojamos X-ray kameros . . . kuri suseka džiovą. 

BĖGYJE PERETFO METO daugiau negu 75,000 vyrų ir 
moterų dirbančiu Clevelando srities industrijose savu n</-
ru pasidavė ifetyrtpiiti jų kratines su X-ruy bėgyje savo 
darbo valandų. ' 

Iš ju, 986 iš kiekvieno tūkstančio £avo geras žinias k&d 
įų plaučiai yr»^ normalus. Tačiau, paveikiai atskleidė 

kai dangina ; » tikstantis iš tų 75,000 turčio džiovą 
kokiame no > ; 

Tiki;»i X-rays; ?p'n,lii]iai gali susekti džiovų pačioje jos 
.išsireiškimo r«""di:oje. Jeigu kuris turi džiovos užsikri-
timą, labai svarbu surasti tą kuogreičiausia. Juo greičisa 
pradedama gydyti tuo tikresnis pagijimas. Prie to, kuo
met asmuo turi . džiovą jis gali gerai prisisaugoti neuž
krėsti kitus. 

'«• 

\ ISUC MENTN «•: i'AUilKA priklauso daugeliui žmoni?' 
industrijoje/ viešos sveikatos prižiūrėtojams, ir Cleveland 
Medicinos Akademijai-, kurie kooperuoja Siame Ocvelarulo 
X-ray vajuje prieš tą "baltą plėgą" . . . taip pat^ir Anti-

.^herculosis League, kurios sumanymu ir finansavimu 
ils naudingus darbas varomas. 

Padėka taip pat priklauso ir daugeliui ty hurie suivė-
rS arba ištobulino jfclettronics ... ir nuolat plečia jų 

naudojimą . . . naudojimą kuris vėl padidins naudingumą 
elektros patarnavimo ji 

Industriniams darbininkams 
egzaminuoja krutinės. Ta 
X-ray kamera dešinėje. Vi
duryje yra švino uždanga 
saugojanti operatorių nuo 
pakartotino išstatymo', pri»l 
X-ray spindulius. x 

v į; 
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'HONOR ROLL' KNY
GOS DEDIKACIJA 

Š{ SEKMADIENI 

Šv. Jurgio Salij* 

Ši sękmatlienį, šv. Jurgio pa
rapijos auditorijoje yra ren
giama programas, į kuri kiek
vienas Lietuvis turėtų ateiti. 

Nėra nei vienos šeimos ku
ri neturi išleidus j kariuomenę 
.sunu, tėvą, broli arba seserį, ir 
tam tikslui tapo Įtaisyta Gar
bės Užrašų knyga Cleveland© 
Lietuviams. Į šią knygą nori
me įrašyti kiekvieno vardą, ir 
jei dar nėra priduotas jūsų šei
mos nario vardas, pridr.okite 
šiame vakare, ši knyga pasi
liks vienas iš istoriškų doku
mentų Cievelando Lietuvių pri
sidėjimo Antrame Pasauliniam 
Kare. 

Norėtume taipgi žinoti var
dus tų musų vyrų kurie jau 
padėjo savo gyvastį šiame ka
re. Sykiu su karių vardais 
priduokit ir dieną kada Įstojo 
i tarnybą, ir dieną mirties. 

Programas parapijos salėje 
prasidės 6 vai. vakare, ir pasi
baigus programui bus Korta vi-
mas. 

Sekanti vietos Lietuvių var
dai yra užrašyti musų Garbės 
Užrašų knygoje: 

Adomaitis Pranas, Akelis Jo
nas, Alelauskas Keistutis, An-
drus Andriejus. Aluška Pra
nas, Augustinas Albertas, Blei-
jus Mykolas. Blazunas Pranas, 
Bakaitis Pranas, Bennis Ed
vardas, Bennis Alekas, Bennis 
Albinas, Barber Walter, Bar
ber Vincas, Belskis Petras, Ba
ronas Stasys, Baronas Alber
tas, Bush Albinas, Bush Ka
zys, Bogas Juozas, Botvrius 
Jurgis, Brazis Vincas, Balutis 
Juozas, Bindokas Pranas, Bra
zauskas Jonas, Cicėnas Edvar
das, Cicėnas Antanas, Char-
nauskas Richard, Cizauskas 
Albertas. (Bus daugiau) 

Jurgis K. Venslovas. 

PIRKIT DAR NORS VIENĄ $100 
VERTES WAR BOND 

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

THE LITHUANIAN CHARACTER OF 
NORTHERN EAST PRUSSIA 

SUSIRINKIMAS 
BALF 55-to skyriaus susi

rinkimas bus laikomas tuoj po 
sumos, naujos parapijos salo
je. Visi nariai prašomi daly
vauti. Yra svarbių reikalų. 

Valdyba. 

NAMŲ SAVININKAMS 
Metinis Namų Savininkų su

sirinkimas bus laikomas an
tradienio vakare, Gruodžio 13, 
Lietuvių salėje, nuo 8 v. vak. 

Kadangi šis susirinkimas yra 
daugiau negu paprastas tat ir 
narių priedermė yra atsilan
kyti būtinai. Turėsim išrink
ti valdybą 1945 metams, taipgi 
reikės apkalbėti, o gal ir per
leisti rezoliuciją del OPA, ir 
yra daug kitu svari i u dalykų 
aptarti. Koresp. 

IMTYNĖS GRUODŽIO 12 
.Jack Ganson pranoki suren

gęs trečias šio sezono imtynes 
Public auditoriume antradienio 
vakarui, Gruodžio 12. Surin
ko penkias poras žymiausių 
imtiku. Pradžia 8:30 vakare. 

Visi Ohio Lietuviai, pasiro-
dykim ką galim! Remkim sa
vo vyrus kariaujančius visuo
se frontuose, prisidėkim prie 
pagreitinimo jų sunkaus dar-
do! Jie nori gryžti, nori gy
venti, o laimės ir galės sugry-
žti tik jeigu mes jiems talki-
ninkausim čia namie. 

Mums lengviausis būdas pa
dėti jiems kariauti yra pirki
mas War Bonds. 

Dabartiniu šeštos Karo Pa
skolos vajaus metu pasisteng-
kime pirkti kuodaugiau karo 

bonų. Pirkime dabar tuos E 
serijos bonus, kurie už $75 po 
dešimts metu atneš jums visą 
$100. 

Kurie dar nepirkot tą ekstra 
karo boną, pas jus gali užeiti 
Victory Volunteer, kurie pasi
šventę dirba padaryti šeštą 
Paskolą pasekminga. Pirkite 
tą ekstra $100 vertės karo bo
ną iš jų. 

Bet geriau padarys tie ku
rie nelaukę raginimų nusipirks 
sau boną ar daugiau ir atsilan
kiusiam voliuntieriui parodys 
kad jau pirko. 

• MIESTO Taryboje bruzda
ma prieš bingo lošimus, nori
ma pravesti tarimą kad bingo 
butų nelegališkas, n<->s mieste J 
einasi daug;' raketo iš to. 

• KOTELIŲ tarnautojai vi
same Clevelande rengiasi prie 
streiko, reikalaudami daugiau 
mokesties. Valdžios Karo Dar
bo Tarybos atstovai rūpinasi 
išvengti streiko. 

• OHIO valstijoje 1943 me
tais nuo nelaimingų atsitikimų 
sutiko mirti l,o88 asmenys. 

GREIČIŪTĖS VESTUVĖS 
Lapkričio 15 d., 10 vai. ry

te. šv. Jurgio bažnyčioje atsi
buvo šliubas Stasės Greičiūtės 
su Ensign Albert L. Gregcric, 
U.S.N.R. šliubas atsibuvo su 
iškilmingomis mišiomis, kurias 
atnašavo trys kunigai, šliubą 
nuteikė Kun. V. Vilkutaifcis. 
Apie 65 parapijos mokyklos 
vaikučių giedojo mišias. Tris 
kartus giedojo solo ,Kun. B. 
Ivanauskas. 

Garbės pamergė buvo nuo 
mažų dienu Stasės draugė Ele
na Bacevičiūtė, ir garbės poni 
buvo jaunosios brolio, smuiki
ninko Vinco Greičiaus žmona. 

Stasė Greičiūtė yra jauniau
sia muzikų Greičių duktė. Ji 
baigė East High mokyklą ir 
lankė Flora Stone Mather Col* 
lege. Nuo mažens prigulėjo 
parapijos vaikų chore ir vė
liau suaugusių bažnytiniame 
chore. 

Ensign Albert L. Gregoric 
yra vienturtis sunus žinomų 
vietos biznierių L. Gregoric 
(Slovėnų tautos). Jis baigė 
Cathedral Latin School, yra 
aliumnas Dayton University ir 
yra baigęs Case School of Ap
plied Science inžinieriaus mok
slus. 

Jaunasis pas savo sužiedoti-
n? atvyko iš Washington val
stijos, 3000 mylių tolumo. Po 
vestuvių jauna norelė išvažia
vo ten gyventi, Į Port Orchard. 
Wash. Laimingo gyvenimo! 

krikšto motinai p. K. Urbšai-
tienei, Mrs. A. Zesiger ir tiems 
kurių vardų nepasižymėjau. 

Nors toli gyvensiu, bet jusų 
neužmiršiu. 

Stasė Greičiūtė-Gregoris. 

M I R I M A I  
ANNA LUTKUS. (Draunys), 

48 metų, nuo 10518 Glenvil-
le ave., mirė Gruodžio 1, palai
dota 6 d., Kalvarijos kapinė
se; pamaldos atsibuvo Šv. Jur-

! gio bažnyčioje. 
Velionė sirginėjo, per keletą 

j metų. Paliko vyrą, Mateušą, 
l dukterį Mrs. Jean Pasai., 
j Paėjo iš Vilkijos par., Kvia-
i sų k. Amerikoje išgyveno 30 
! metų. 
I 
PUZINAS AMELIA (Barba-

vičiutė), nuo 151)6 7. 32 st., 
mirė Lapk. 30, palaidota Gr. 
4, Kalvarijos kapinėse. 

Liko vyras, Jonas, vaikai: 
Stasys, Jonas, ir Julė. 

Velionė Amerikon atvažiavo 
19C9 m., paėjo Raseinių apsk., 
Laukuvos par. 

Šių abicių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorius N. 
A. Wilkelis. 

Kalkes Karo Nelaisvhj 
Globotoja 

Mr*. C. D. Mickelwait, atstovė 
Prisoners of War Service nuo Na
tional American Red Cross iš Wash-
ingtono, kalbės antrame atvirame 
susirinkime Didžiojo Cievelando gi
minėms ir draugams karo r.elais-
vių, civilių internuotu ir tų kurie 
dingo kare be žiniog, rengia Red 
Cross Chapter ketvirtadieni, Gruo
džio 14, didžioje salėje Hotel Cleve
land. 

Tą dienfc bus du susirinkimai, 
viena# nuo £ po pietų, antras S 
vai. vakare. 

NUOŠIRDI PADĖKA 
Pirmiausia dėkoju savo ma

mytei ir tėtei už visokią pa
gali.ą. Nuoširdžiai dėkoju kle
bonui Kun. Vilkutaičiui už iš
kilmingas mišias musų Šliubo 
laiku; Kun. B. Bartis ir kitam 
kunigui; Kun. B. Ivanauskui 
už gražu giedojimą solo. Mie
lai seselei Angelai ir kitoms 
sesutėms už išpuošimą altorių, 
ir vaikučiams už giedojimą. 
Mano tėtei ir sesei Reginai 
Brazaitienei už grojimą vargo
nais. 

Dėkoiu mano vyro tėvams, 
Mr. ir Mrs. L. Gregoric, už la-
1 ai stambią piniginę dovana. 
Mano vyro giminėms, tetai 
Mrs. Kraus. Mrs. C. Lausche, 
John Mihalic šeimai ir Frank 
Mihalic šeimai už pinigines ir 
kitas brangias dovanas. Kle
bonui Kun. Vilkutaičiui už jo 
brangią dovana, mano draugei 
Elenai Bacevičiūtei, smuikinin
kui broliui Vincui ir brolienei, 
broliui Pranui ir brolienei iš 
St. Louis, Mo., B. Kudzienei Jr., 
,T. Šukienei, p. Pūkeliams nuo 
E. 74 st., U. Bacevičienei, K. 
Arbukiutei, p. štaupams, mano 

• DEWEY Ohio valstijoje 
gavo tik 11,530 balsų daugiau 
negu Roosevelt, kaip olicialiai 
paskelbtos balsavimų pasek
mė1-'. parodo. 

Dewey gavo 1,582.293 
Roosevelt 1,570,763 
Demokratas' Lausche guber

natoriaus rinkimus laimėjo su 
112,359 daugiau bąlsų negu jo 
oponentas gavo. 

Lausche gavo 1,603,809 
Stewart 1,491,450 

DU KAMBARIAI SUITE 
5704 DIBBLE Ave., du gerai įreng
ti kanibr.nai, $fi.50 savaitėje. Krei
pkitės telef. EXpress lr»85. Namie 
kasdien, išskyrus penktadieni. Lie
tuviu namas. Kreiptis per užpa
kaline* duris. (50) 

' —— '—— Jv 

U R G O 
FRUIT-VEGET ABLE 

STORE 
7012 Superior Avenue 

NAUJA DARŽOVIŲ IR 
VAISIŲ KRAUTUVĖ 

Šviežios ir sezonines daržov§š 
ir vaisiai, viskas švariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

(Continued) 

Lithuanian Literature 
The publication of religions and 

Other Lithuanian-language literature 
Was encouraged, reaching its height 
ttbout the middle of the seventeenth 
ęentury. This period is associated 
With the names of such Lithuanian 
writers as Mažvydas (translator of 

i Luther's smaller Catechism, first 
' book printed in Lithuanian language 
; in 1547), Bretkūnas, Kleinas, etc. In 
i 1-65? Daniel Kleinas, pastor of Til-
; sit, published a grammar of the 
: Lithuanian language of which he 
wrote in the introduction: "It is the 

1 dialect of Kaunas that we, with 
I small differences, speak in Prussia 
j as the test and most suitable". In 
• his Lithuanian prayer-books "our 
; Lithuania" is substitufed for the 
1 word "Prussia". 
: On the occasion of the coronation ( 
1 of the first king of Prussia, Frede-
1 rick I, an order was issued for the 
j translation of the New Testament in-
; to Lithuanian. Its translators say 

in their introduction that "the tran
slation conforms to the genius of 
the Lithuanian language as spoken 
in the Kingdom of Prussia as well 
as the Grand Duchy of Lithuania" 
(genio loquendi Lithuar.orum in re
gio Prussiae ao in Magno Ducatu 
Lithuaniae accomodatum.) 

Even official documents and ap
peals from ducal chancelleries ad
dressed to Lithuanians were written 
in Lithuanian; some copies bf such 
documents are to be found in the 
United States. As late as 1818 
the Gumbine /Gumbinnen) admin
istrative unit was named "Klg. 
Preussische - Litauische Regierung" 

i (the Royal Prussian-Lithuanian gov-
, ernment). 

In the eighteenth century the 
Prussian government began to take 
precautions against the Lithuaniza-
tion of German colonists; later, the 
situation was reversed. Kristionas 
Duonelaitis (1714-1781), the great
est Lithuanian poet of Prussian 
Lithuania, deplored the Germaniza-
tion of the Lithuanian peasant, 
painting the German colonists in 
dark colors in his poem Metai (The 
Seasons H German scholars such 
as Lessing, Herder and Goethe ex
hibited interest in the Lithuanian 

! language ' and its folklore. 
i As a reaction against the policy 
i of Germanization in 1726-75, fifty 
| new Lithuanian books were printed 
j ir. Prussian Lithuania. As a re
sult of the French Revolution, Prus
sian nationalism gained impetus, 
and restrictions on the Lithuanian 
language becapie more severe. Prof. 
L. J. Reza and others defended the 

j right to use the Lithuanian lang-
Į uage. Keleivis (Traveller), weekly 
' Lithuanian-language publication of 
i Koenissberg published by Profes
sor Kuršaitis, also championed - the 
Lithuanian cause. 

The Germanization and coloniza
tion of Lithuania Minor were fur-
thei intensified under- Chancellor 
Bismarck. Between 1865 and 1873 
the Lithuanian language was ban
ned from the schools. A special 
law of 1876 declared German to be 
the only language of the state. 
Lithuanian resistance continued. Pe
titions for the reintroduction of the 
Lithuanian language into the schools 
were presented to the Kaiser: in 
1879 with 16,400 signatures, in 1882 
with 19,000 signatures. and again 
in with 27,000. However, the 
petitions were of no avail. A Lith-

, uanian representative, Jonas Sima-
! lakis. wss elccted to the German 
Reichstag in 1808. Another Lithu
anian member .was Mačiulis. The 
fir?t Lithuanian representative in 
Prussian Landtag was Dr. V. Gai
galaitis (1903); another represen
tative was Dr. V. Steputaitis, from 
Gumbi nnen precinct, in IS13. 

Dr. G. Sauerwein, a German philo
logist, did much to keep the Lithu
anian language alive He learned 
the languege himself and interceded 
whenever possible on behalf of the 
Lithuanians, ^ie is especially note
worthy because of his song, Lietu
viais esame mes gimę, Lietuviais 
turime it but" (Lithuanians we are 
born and -.Lithuanians we must re-
main), which was adopted by the 
Lithuanians of East Prussia as their 
national anthem. 

A number of Lithuanian-language 
,j>apers were published in Prussian 
Lithuania. The first appeared in 
1S32. The most influential was Ke
leivis (Traveller) mentionad above. 
The strongest in Lithuanian spirit 
was the Lietuviška Ceitunga (Lithu
anian Paper), which appeared in 
1878. The Tilzes Keleivis, published 
in Tilsit, continued until the out
break of the present w*r. 

When the Czarist rulers of Lithu
ania banned the printing of Lithu
anian books (1864-1904) Lithuanian 
patriots published books and papers 
in Prussian Lithuania and smuggled 
them across the frontier. In this 
period the newspaper Ausra (Dawn) 
was especially noteworthy. 

(To be continued) 

SPIRIT OF WAR 

Today there's going on a war 
And our country is fighting for 
To let the light of freedom shine 
On us and our land divine. 

II 
Our men fight day and night 
Witfc all their eagerness and might 
To teach the Axis and the Japs 
The equal parts of man perhaps. 

III 
If we would stop to realize 
That we live like in paradise. 
While over there is slavery 
And they beg aid from you and me. 

IV 
For all the bonds and stamps we 

buy 
Our men receive a huge supply 
Of ammunitions for the war 
And they desire more and more. 

V 
So let's get busy, you and I, 
And help till we are apt to die. 
Then say each morn and eve a 

prayer, 
And you'll feel that you do your 

share. 
Adele M. Gribauskas. 
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K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

.THE LITHUANIAN press in the 
United States is wholeheartedly be
hind the Sixth War Loan Drive. 
The Lithuanians are out to main
tain their high standard of war 
bond purchases shown in previous 
drives. They give all they can, 
just as other Americans do, then 
buy extra fired by the hope that 
the United States will secure the 
application of the principles of the 
Atlantic Charter to Lithuania. 
#// 

THE FEDERATION of Lithuan
ian Societies of Great Britain has 
published a book about Lithuania 
and its problems, written by a for
mer British Consul General to Lith
uania, E. J. Harrison. Its title is 
"Lithuania's Fight for Freedom". 

Press reports say it contains the 
•Soviet plan to destroy Lithuanian, 
Latvian, and Estonian peoples, and. 
an appeal by the Supreme Commit 
tee to Liberate Lithuania urging 
Great Britain and the United States 

Į to stop this Soviet plan. 
I /// 
I LITHUANIAN editors saluted 
j the new Secretary of Stfete, Edward 
į Stettinius Jr., and expressed hope 
j he will continue the same line of 
| policy in regard to Lithuania as 
! Cordell Hull. 
//# 

THE LATVIANS of New York 
celebrated the Independence Day of 
Latvia (November 25th) and adop
ted a resolution calling upon Pres
ident Rcosevelt to substitute a 
United Nations Military Commission 
in place of the present secret Rus

sian police in the Baltic. States. 
The resolution expressed hope that 

the United States will apply to the 
Baltic States "the high and tradi
tional principles of American policy 
of self-determination of nations 
and of sovereign equality of all 
states, large and small". 
#// 

CHICAGO Lithuanian Americans 
expect to raise $4,750,000 during 
the Sixth War Loan Drive. For 
their purchases during the Fourth 
War Loan, the War Department 
has named five bombers with the 
Lithuanian historical names of Vifc* 
nius, Lithuania, Vytautas, Birut*/ 
and Kęstutis. 
/// 

TI!E FAMOUS British statesman 
Lord Acton once said: "Power cor
rupts and absolute power corrupts 
absolutely". An affirmative exam
ple at the present moment is Soviet 
Russia, the only absolutistic power 
in the grand coalition of democratic 
United Nations. 

Russia's actions in the Baltic 
States and Poland, and her activi
ties in Finnland, where no regard 
whotsoever is paid either to the 
wishes of the local inhabitants, or 
the desires of statesmen of other 
United Nations, show that "abso
lute power corrupts absolutely". 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti . 
dokumentus kreipkitės i 

K. Š. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
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BROTHERS CAFE i 

Nikodemas A .  Wilkelis |  
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius = 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
1603 E. 79th Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėk,ieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, 3av. 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
* 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis'* 
"Arielkelė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
W1CKLIFFE, OHIO 

IR BALZAMUOTOJ AS = 

5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai § 

= Naujoj, moderniniai jren&toj miosavioj vietoi S 

s 6202-04 SUPERIOR AVE. KEnderson 9292 s 

rrtPfei 
torlstraas 

Dovanas 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias pa^rinkima-j vliuusjA} 
pavyzdžių ir marginių. 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

KURIAS GALI DĖVĖTI 
Tos labiausia patiks! 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir uisimaunanii, vie

nodų .spalvų ir i'i'u 
$3.95 iki $6.00 

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 -r- $5.95 — S6.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvą ir puikių irtar-
ginių ravoit ir vilnoniu 

$1.50 t- $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalu * 

46.00 — $7.00 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vūtno-
dų spalvų ir marginti < 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, mėgstu 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

^ YK.Al STAMPS su kožnu pir«dniu. YB^ AI 
£ia galit igjjgjgtj sav0 gtamp Eooks. " IvAI 

7010 Superior Ave 
& REICH CO. 

Atdara Vakarais 
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