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Mirgu Marga 
Rašo Kūgis Mugis. 

LIETUVOS likimą, svarsty
dami, Amerikos Lietuviai, taip 
Sakant, pakibę ore tarp dan
gaus ir žemės, kaip tas pasa
kiškas Tvardauskas. Pirmojo 
Pasaulinio karo metu, Ameri-

* kon ateidavo žinių ir praneli-
» mų apie Lietuvos žmonių no

rus ir siekimus. Lietuvių tau
tos atstovai suvažiuodavo tai 
Šveicarijon, tai švedijon pasi
tarti. Ateidavo žinių iš Vil
niaus, iš Lietuvos Tarybos. Šią
dien gi, .galima sakyti, mes be-

' veik nieko nežinome apie mū
sų brolių mintis del ateities. 
Paveizdan, butų labai brangu 
žinoti jų mintis apie Sovieti-
ją, kurios kanuolės dunda vos 

•* Šimtas mylių nuo Lietuvos ir 
Latvijos rubežių. Ar laukia 
jie raudonosios armijos pasi
ryžę sukilti, kaip sukilo na-
ziams paskelbus karą Rusijai? 

Vienas dalykas tačiau aiš
kus: musų broliai Lietuvoje 
nori nepriklausomos Lietuvos. 
Tas troškimas buvo pareikštas 
slaptame laikraštėlyje, Nepri
klausoma Lietuva, kurio nume
ris Londoną pasiekė. Tas troš
kimas atsispindėjo taip vadi
namos Generalinės Patarėjų 
Tarybos pasipriešinime organi
zuoti Vokiečiams batalijonus, 
kol Vokiečiai nepripažysta ne-

. priklausomos Lietuvos. 
• 

APIE VIDAUS vieningumą 
Lietuvoje taip pat maža žinių 
turime. Sakoma, visi vienin
gi. To vieningumo pradai jau 
pasireiškė 1939 metais, kada 
Lietuvos ministerių, kabinetan 

||($akviefcta krikščionių demokra
tu ir liaudininkų žmon§s, so
cialdemokratų remiami. So-
vietijai Lietuvį okupuojant, 
Lietuvos vyriausybė buvo ne 
"fašistinė", kaip musų politi
kieriai Amerikoje mėgsta va
dinti, bet koalicinė, demokrati
nė. 

Jugoslavijoje, žinome, kau-
. jasi Tito partizanai ir Mihailo-

vičo "četnikų" pulkai. Graiki
joje, sakoma, kaujasi trys sro
vės. Lenkijoje yra sovietinė 
ir prieš-sovietinė srovės. Kiek 
srovių Lietuvoje ir kokie tarp 
jų santikiai nežinoma. Taip 
pat nėra žinoma ar tos srovės 
stovi (kaip Amerikos tautinin
kai, ir kaip Amerikos vyriau
sybė link Prancūzijos ir Itali
jos) kad busimą Lietuvos vi
daus santvarką išspręstų patys 
Lietuvos žmones, o ne srovių 
vadai. 

• 
ŽMOGAUS ASMENYBĖS ne

gerbimas yra svarbiausias skir
tumas tarp Sovietų filosofiniai-
politinės sistemos ir Anglų-
Amerikonų kulturos. Sovieti-
joje žmogus šunies vietoje, tin
kąs buti valstybei (reiškia, jos 
valdovams) vergu. Amerikoje 
žmogus pilietis, kuriam valsty-
'bė ir visi'valdininkai (net auk
ščiausi) vra patarnautojai. *An-
glų-Amerikonų kultura išaugo 
katalikiškos - protestantiškos 
krikščionybės įtakoje, reiškia, 
toje įtakoje kurioje plėtojosi ir 

• Lietuvių, Latvių ir Estų kul
tura. Štai kodėl tarp šių tau
tų ir Sovietų visados bus ne
pereinama kulturinė praraja. 
Lietuviai gerbia žmogų ir be 
reikalo asmens neterioja. So
vietų vadams asmuo tik gyvu
lis kurį galima uždaruose va
gonuose mėtyti is vieno kiašto 
kitan, jei tik valstybės galvos 
nusprendžia kad tas žmogus 
yra 'bakterija visuomenės svei
katai'. Amerikonai pagaili nu
sikaltėlio. Rusai — net nekal
to žmogaus ne. 

• 
ANGLAS H. Foster 4»der 

son savo knygoje "Borderline 
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Lapk. 1 paskelbta Mas
kvoje padarytų susitarimų 
turiniai, iš kurių matyti 
Amerikos, Britų, Sovietų ir 
Kinų nusistatymas sumuš
ti Vokietiją iki visiško pa
sidavimo. Tuomi prašali
nama gandai buk Stalinas 
noris daryti paskirą taiką 
su Hitleriu. 

Kaslink antro fronto, jei 
tas ir buvo sutarta, kaipo 
militarinė paslaptis tas ne
skelbiama. 

Sutarta tų keturių vals
tybių globoje įstei.fti ank
styviausiu galimu laiku in
ternacionalinę- organizaci
ją, pagrvstą principu ne
priklausomų, savistovių ir 
taiką mylinčių tautų lygy
be, kur turės sutilpti dide
lės ir mažos šalys, palaiky
mui taikos ir saugumo. Tai 
bus kas nors panašaus į 
Tautų Sąjungą, Įsteigtą po 
pereito karo. ^ 4 

Kitas svarbus tų keturių 
valstybių sutarimas tai po 
baigimo karo nenaudoti sa
vo militarines jiegas kitų 
šalių teritorijose priverti
mui jų prisidėti prie tų ša
lių, o prisilaikyti tiktai to 
ką apima šis susitarimas, 
visais kitais reikalais turi 
buti pasitarta su kitomis 
tų keturių valstybių. 

Tas punktas matomai pa
lieka atviru ateities disku
sijoms Rusijos reikalavimą 
Lietuvos, Latvijos, Estijos, 
Besarabijos, dalies Suomi
jos ir dalies Lenkijos. Rei
škia, Sovietai sutiko, išstu^ 
mę Vokiečius iš tų šalių, 
neversti jų gyventojus vėl 
'prisidėti" prie Sovietų. 

Amerikos nusistatymas, 
skelbtas Prez. Roosevelto 
ir Sekretoriaus Hull palie
ka nesutremtas. Mažoms 
tautoms viltis atsisteigti 
nedingus. 

Tas sutarimas yra At
lanto Čarterio dvasioje ir 
paneigia grobimu savo že
mių didinimą. 

(Ar Maskva tų sutarčių 
laikysis tai kitas klausi
mas, tačiau nei reikalavi
mai tas šalis palikti Rusi

jai kaip jos užgrobtos, ne
patenkinti, nei užmiršta tų 
šalių likimo nulėmimas at
eityje.) 

Svarbu kad sutarta Au
striją vėl padaryti nepri
klausoma, panaikinant jos 
prijungimą Hitlerio įsiver
žimu. Tuo budu pasmerk
ta ir Stalino toks pat# pa
sielgimas užgrobus Lietu
vą ir kitas kaimynes. • 

Ar Roosevelto-Churchillo 
su Stalinu tarybos įvyks 
ir ar jos reikalingos tuo 
tarpu nieko nekalbama. 

STUMIA'Si LINK 

ROMOS 

SENATAS UŽGiRIA 
SUTARIMUS 

Iš Washingtono praneša 
kad Lapk. 5 Senatas pri
ims savu budu didele dau
guma balsų rezoliuciją už-
giriancią Maskvos konfe
rencijos sutarimus, paro
dant pritarimą steigimui 
tarptautinės organizacijos 
kurios tikslas bus palaiky
ti pasaulyje taiką ir sau
gumą ateityje. 

Tai bus išanksto duotas 
prižadas jog S. V. sutiks 
dalyvauti organiza c i j o j e 
panašioje į "buvusią Tautų 
Sąjungą, nes Amerikos da-

už tikrini 

Italijos užkariavimo e 
go j e ,  A l i j a n t a i  s k e l b i a  p r a 
laužę poroje vietų Vokieči1' 
antros apsigynimo linijo -
Įrengimus žygyje link. Ro-
mos. 

Penktoji armija užėmė 
Massico kalnų viršūnę ir 
artimą kalną San Croce, iš 
kur gali kontroliuoti Gari-
gliano upės slėni. Ameri
k i e č i a i  s u m u š ė  N a z i u s  i r , , ^  
privertė pasitraukti Vena
fro srityje aukščiau Vol-
turno paupiu. 

Eina žinios kad Vokie
čiai perkelia savo armijų 
dalis iš Italijos į Rusne-
frontą, 
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D A R B A I  
IK DARBININKU ŽINIOS 

ANGLIAKASIAI 
L A I M Ė J O  

Nežiūrint stipriu Vokiečiu gynimųsi, Alijantų jiegos stu
miasi pirmvn per Voltumo upę, žygiuojant Į šiaurine Italiją. 
Viršuje: Grupe Amerikos kareiviu keliasi per upę guminiu 
por.Umu. Apačioje, tiesia plieno tilta ant pontunų per upę. 

Lapkr. 4 pranešimai i/i 

Pacifiko fronto skelbia jog 
Gen. MacArthuro lakūnai 
sudavė vėl vieną iš didžiau
sių smūgių Japonų jurų 
jiejroms Naujos Britanijos 
tvirtovėje Rabaul. Ten pa
skandino tris karo laivus 
ir aštuonis prekinius lai 

autas 

Minkštos anglies kasyk
lų darbininkai kurie pasta
romis dienomis dešimtimis 
tūkstančių pradėjo, strei
kuoti, Lapkričio 3 d. laimė
jo algų pakėlimą po .$1.50 
dienai. Tuo budu streikas 
baigėsi ir Lapk. 4 darbi
ninkai pradėjo gryžti at
gal Į kasyklas. 

Sutartį padarė angliaka
sių vadas John L. Lewis su 
un'o administratorium ir 
vidaus reikalų sekretorium 
Ickes. 

Ta $1.50 ką sutiko mo-
Hi Illinois kasyklos savo 

angliakasiams, tapo pritai
kyta ir kitų valstijų mai-
neriams, nors Karo Dar
bo Taryba tai buvo atme
tus ir apie puse metų spy
rėsi prieš tai. 

lyvavimas bus užtikrini- vus> Tai]) nuskandinta 50,-
mas kad sutartys turės bu- j  qqq t o n ų jų laivij ir prie to 
ti pildomos ir agresiia ne- 44000 tonu visai sugadin-
daleidžiama prieš silpnės- ' — , 
nes 

Iš Estijos praneša apie 
Vokiečių vertimą Pabaltijo 
šalių žmonių stoti į Vokie- , 
čių armiją. Sako, Rusai U. S. submarinai paskan 
puls ir tas šalis kaip tikt&i 

Washing.cn, Spaliu 31. — 
Senatorius Robert R. Reynolds 
(Demokratas iš Nor*h Caroli
na valstijos) paskelbė jog jis 
parnešęs rezoliuciją kurią pa
tiekė Senatui Lapkričio 1 d., 
kaipo priedą prie Comaiiy po
karinės užsieniu politikos re
zoliucijos, kuriame priede jis 
apima reikalavimą kad Am2ri-
ka garantuotu neprikteusomy-

ta Numušta 67 Japonų i'? >r 7™'". nei.ee,amyhę Lie-
lėktuvai kurie bandė ginti tnvos, Mobw J«-
Rsthanl. Aliiantu tame už- fMav.jos, I.cnk.jcs Grmkijos Rabaul. Alijantų 
puolime negryžo 19 lėktu
vu. 

Spalių 30 pranešta kad 

užšals pelkės ir balos va
karuose nuo Leningrado. 

Belaisvis Skalbiasi 

dino 10 Japonų laivų ir 4 
kitus sugadino. 

SUii aftvu o j # 4 

Russia" pastebėjo Pabaltijo 1 Vokietiją. 

tautų 'vadus kaip "Europinio 
mosto" žmones, kurių gabu
mams Pabaltijo valstybėse jau 
darėsi ankšta. Anglų žurna
le The Forthnightly (Spalių 
men.) Anderson nurodo Sovie-
tijai (kur jisai nuo 1920 iki 
1940 metų gyveno) jos žemių i * 
grobimo politikos klaidingumą. 
Sako, Pabaltijo valstybes ir 
Lenkijos dalj pasiimdama So-
vietija gali sukelti ko labiausia 
bijo: karą prieš save. Jei po 
šio karo Europoje pasiliksian
ti baimė Rusų išsiplėtimo, Eu
ropa susitvarkys, bet susitvar
kys nejaučiai ir neigiamai, ne 
taikingai ir kooperatyviai. Eu
ropos tautos Rusų žygiams ga
li atsiliepti sadarymu koalici
jos, panašios tai kuri dabar 
griauna groboniškumu apimtą 

RUSAI APSUPA 
KHERSONĄ 

ir kitu svetimų priešu paverg
tu tautu. 

Ta rezoliucija Renatas pasi
darytu aiškiai atsakomin^as už 
šios šalies pokarinę polhiką, 
tuc tarpu kaip Sen. Connally 
patiekta rezoliucija neiipima 
jokies atsakomybės išanksto 
pirm negu taika įvyks. 

"Jeigu mano rezoliucijoje iš
dėstyti principai, kurie inein< 
Atlanto čartervje, riebus pil
domi'1, pasakė Senatorius Rey
nolds, "tai kuriems tikslams 
mes kariaujami'?' 

šis priedas prie Connally 
rezoliucijos, [vardijantis paver
gtas tautas, taikomas prieš 
kaip jis vadina "Rusu užsimo
jimą prisijungti svetimas ša-
7is ir didinti savo teritorijas", 
kas reikštų, sako jis, "panie
kinimą duotų paŽKUĮ" 
k*? i p jie padaryta Atlanto čar
tervje. 

Pirmi svarbesni punktai to 

Italas karo belaisvis džiau- Į kimo. 
na savo skalbinius Amerikos 
belaisvių stovykloje. Imtiniai 
gauna rubus, gerą maistą ir 
užmokesti už darbą. Aukštes
nieji gauna mokėti sulyg savo 
laipsnio. Belaisvių stovykloje 
Amerikoje moka imtiniams po 
$3 mėnesiui ar jie dirba ar ne. 

Lapk. 4 praneša iš Lon-
lono jog bolševikai pradė

jo apsupti Khersoną, -JUO-
dujų jurų uostą, prie įsta-
ko Dniepro i jurą. Vokie
čiai traukiasi skubiai, pa
likdami tukstancius negy
vu ir kalnus reikmenų ir 
amunicijos. Rusai atsiėmė 
keliasdešimts kaimų ir vie* 
ną-kita miesteli. Rusai to
ki (i budu uždarys ^ Vokie
čiams saus žemiu išeigą iš 
Krimo pusiausalio. 

Šiaurės fronte prie Lat-įprjeį0 seka: 
vijos ir Lietuvos, taipgi ^ Suv. Valstijos pisiryžu 

j Suomijoje jolvių žymesnių sįcg> su savo Alijantais, vesti 
veiksmu nemini. karą iki pasekmingo galo. 

2. Senatas pareiškia savo 
nusistatymą užtikrinimui nuo 
pasikartojimo tarptautinių su
sirėmimu. 

3. Senafas tiki jog ši šalis 
prisidės prie kliu suvereninių 
valstybių pagrindu pasaulinio 
koeperavimo ant keturių prin
cipų: Kad Alijantų šalys nepa-
sididinlų, žemių užėmimu ar 
kitaip; kad nebutu daroma te
ritorijų permainos prieš laisvą 
valią žmonių kuriuos tas lies

tų; sugrąžinti suverenines tei
ses tom v kurioms jos buvo at
imtos; ir "visuotinos teises 
keliauti visomis juromis he jo
kių kliudymų". 

4. Kiekviena Alijantų val
džia privalo pareikšti ar ji su
tinka ar rte priimti šiuos prin
cipus kaipo jų valdžių pagrin
dą pokariniam kooperavimui. 

5. Priešų šalių vyriausybės 
privalės buti paklaustos po ka
ro paliaubu ar jos sutinka pri
imti šiuos principus kaipo pir
mapradini sutikimą keoperuoti 
ateityje. 

6. Parodžius tokius norus 
"nuoširdžiai kolaboruoti" tada 
ir Suv Valstijos kooperuos su 
kitomis laisvomis ir suvereni
nėmis šalimis išlaikymui pa
saulyje taikos. 

Sekinti rezoliucijos punktai 
kalh:i šiaip apie bendrus san-
tikius. 

Senate bus tuoj patiekta už-
girti Maskvoje padarytas su
tartis 
atsargi jų nesulaužyti kada 
užsigeidus, nes jai išeis i hlo-

BADA$ INDIJOJE 

Iš Kalkuttos, Indijos, at
eina baisios žinios — kad 
ten per savaitę laiko Spa
lių 16 badu mirė 2154 as
menys. Vidutiniai mirčių 
nuo hado buna apie 600 sa
vaitėje. 

Badas kerta žmones ir 
kituose Indijos miestuose. 

Indija šaukiasi Aliiantu 
atgabenti maisto. 

Čile, Pietų Amerikoj, su
streikavo vario ir aukso 
kasyklų darbininkai. Val
džiai paskelbus karo stovį 
streiko sritvje, darbininkai 
po kelių valandų sutiko vėl 
dirbti. 

Cleveland. — Sustreika
vo virš 2,000 laivų statybos 
darbininkų American Ship 
Building Co., reikalaudami 
prašalinti tos kompanijos 
dirbtuvės vedėjo. Unijos 
atstovas pareiškė, arba tas 
dirbtuvės vedėjas turi pra
sišalinti. arba darbininkai 

tfii Mąskve lai buna į dirbti. 

ga: 

ČEKAI REIKALAU
JA TEŠČENO 

Norvegijoj naciai nužu
dė 10 akmenų už teikimą 
pagalbos Britu agentams ir 
sabotažavimą Vokiečių vei-

LAPK. B, Britų ir Ame
rikos bomber lai atakavo 
Vokiečių karo laivyno sto
ti Wilhelmshaven, padary
dami didelius nuostolius. 
Iš 500 lėktuvų negryžo 5. 

Čekai Amerikoje minėda
mi savo nepriklausomybės 
25 metu sukaktį, kelia rei
kalavimus kad Lenkai at
grasintų Teščeno sriti ku
rią Lenkai užgrobė laike 
Hitlerio puolimo Čekijos. 

Prancūzijoje, malšinda
mi Prancūzų bruzdėjimą 
prieš okupantus, pastarų 
10 dienų bėgyje Vokiečiai 
areštavo virš 1000 asmenų. 

TRAFIKO nelaimės del 
karo meto suvaržymų šio
je šalyje sumažėjo, tačiau 
vis žūsta daugiau negu ka
ro laukuose. Paveizdan, 
nuo Amerikos istoiimo i 
karą užmušta 22.000 ka
reivių ir 65,000 sužeista. 

Trafiko nelaimėse per 
tą pat laiką žuvo 46,000 ir 
šimtai tūkstančių sužeista. 

LENKAI kareiviai išlai
svinti laike suėmimo Vo
kiečių Tunisijoje, kurių ei
lėse buvo Lenku, dabar sa
ko kariauja Alijantų eilė
se. 

ALIJANTŲ karo nuos
toliai iki Rugsėio 15 stovė
jo maždaug taip: 

USA 115,204 
Britanija 600.000 
Sovietų Rusija 4,200,000 

čia skaitoma Rusų tik ka
reivių žuvimas kaip skel
bia patys Sovietai. Kiek 
Rusų mirė badu laike šio 
karo Sovietai paslepia. 

Vokiečiai sakoma stipri
na vakaru frontą, tikėda
mi antro fronto iš Angli
jos per Prancūziją. 
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D I R V A  Pirkit War Bonds šiądien 

PJENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

Rasta Nužudyta Jauna 
Moteris r 

Schenley Parke prie kelio 
sekmadienio rytą anksti rastas 
moteries lavonas, žymiai su
daužytas. Pasirodė jog tai 
buvo tula Maria Sikora, 29 m. 
amžiaus. Policija apžiurėjus 
lavoną tikrina kad ji galėjo iš
šokti pati arba buvo išmesta 
iš važiuojančio automobilio ir 
užsimušė. Ją be abejo pavė
žėjo koks vyras anksti rytą 
važiuojančią į darbą, ir norėjo 
kaip nors užpulti. Ji turėjo 
buti darbe 6 vai. ryto, Fort 
Pitt viešbutyje. 

Prieš tris valandas pirmiau, 
viena jauna mergina buvo už
mušta automobilio nelaimėje 
už kelių šimtų žingsnių nuo 
tos vietos kur rastas šios mer
ginos lavonas. 

Lapkričio 1 d., prie Sarah 
ir 23-čios gatvės, trokas užmu
šė jauną moterį, Mrs. Naomi 
Sudekum, 30 m., kurios vyras 
tarnauja kariuomenėje ir ran
dasi užjurvje. 

WYOMING 
KLONIO ŽINIOS 

Detroit, Mich., Naujietioš 

BALTIMORE MD 

Šelpiamųjų Eilės 
Sumažėjo 

Pennsylvanijoje valstijos iž
do šelpiamų bedarbių skičius 
pirmą kartą šių kelių metų bė-
gyve nukrito žemiau 25,000, iš 
jų Allegheny apskrityje ran
dasi 6074. 
> Keturi metai atgal tų bedar
bių ^kaičius buvo 275,000. 

Valdžia stengėsi vienaip ar 
ldtaip priversti tuos bedarbius 
eiti dirbti dabar kada gali gau
ti .darbą, bet yra tokij^įcurie 
visai nenori dirbti. 

Valstija šelpia senelius, ak
lus ir našlaičius vaikus 155,-
268 skaičiuje. Iš jų Alleghe
ny apskrityje yra 25,654. 

KAIP PREZIDENTAS 
BALSAVO 

DIDELIS LIETUS 
Po dviejų mėnesių sausros, 

čia pradėjo lyti Spalių 25 ir 
per 4 dienas lietaus nupuolė 
4.65 coliai, viskas patvino. Tai 
buvo baisiai didelis lietus, ku
ris padarė žalos geležinkelių 
bėgiams keletoje vietų; užliejo 
lėktuvų stotį, taip kad reikėjo 
pertraukti mokymas karo la
kūnų. 

Ūkis ir vandenų kompanijos 
išg-elbėtos nuo sausros ii* gi
rios nuo gaisrų. 

Šiomis dienomis prasidėjo 
medžioklė zuikių, voverių, je
rubių ir kitokių paukščių bei 
žvėrelių. Penna valstija per
nai sutaupė du milijonus sva
rų mėsos, nes tiek medėjai pri-
sišaudė paukščių ir žvėrelių 
ukėse ir giriose. 

VĖL LIETUVIS ATSIŽYM! 
Lieut. Edwardas S. Maslau-

skas, SLA narys iš Plymouth, 
randasi Islandijoje jau 16 mė
nesių laiko, kur saugoja juras 
nuo submarinų; yra buvęs 50 
kartų savo ilgose kelionėse. Jis 
lėktuvu apskraidė tokias sri
tis kur net neįmanoma skrai
dyti, ir saugiai sugryžęs. Už 
tai jis likos apdovanotas oro 
medaliu. 

Jo trys broliai yra karo tar
nyboje ir visi yra karininkai. 
Jo motina yra laidotuvių di
rektorė Plymouthe. 

MOTERŲ POKILIS. Spalių 
24 musų veiklios moterėlės, 
Liet. Moterų Pilietiškas Klu
bas, turėjo surengusios šaunią 
pramogą, "Dolarinį pokilį", pa
minėjimui 20 metų suk'atuvių 
kaip šis klubas tapo suorgani
zuotas. Svečių dalyvavo apie 
200 ir visi linksmai laiką pra
leido. 

Ta pi*oga klubo pirmininkė 
p. Julė Rastenienė pasakė gra
žią tam tikslui pritaikintą kal
bą apie klubą ir jo per 20 me
tų nuveiktus tautai ir kultu-
rai darbus, pažymėdama kad 
L. .M. P. K. per tą 20 metų 
savo gyvavimo jau yra paau
kavęs įvairiems tautos kultu-
ros ir labdaryfc§s reikalams 
suvirŠ $900. 

Šiomis dienomis lankėsi Bal-
tirriorėje p. Ona Baltrukonienė 
iš Clevelando, ji viešėjo pas sa
vo dukterį ir žentą Adv. Nadą 
Rastenį. Ji dalyvavo ir L. M. 
P. Klubo jubilejiniam vakare. 

JtJOKAS. Baltimorės Lie
tuviai juokiasi iš Adv. F. J. 
Bagočiaus šposų kuriuos jis iš
krėtė Tėvynėje perstatydamas 
daugiau pusės šimto kandida
tų į SLA Pildomos Tarybos 
vietas. 

Tas pats p. Bagočius, kuris 
A. L. T. konferencijoje Pitts-
burghe prie stiklo alaus, su 
Matu ir Stilsonu, mušdamasis 
j krutinę bažijosi kad Gugis 
nėra geresnis socialistas už jį, 

BettA^cfarbiavimas iii 
Katalikais 

Spalių 31, Lietuvių salėje 
buvo laikomas susirinkimas vi
sų Detroito trijų parapijų, ir 
tame susirinkime atsilankė ir 
Liet. Nepriklausomybei Gelbė
ti Draugijos atstovai. Kalbė-

tfoil&s Br&fc&mka* į SLA 
Vice Pirmininkus 

JUKStt. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka£i 

Atėjus SLA Pild. Tarybos 
nominacijoms, siūloma įvairių 
kandidatų į SLA centro valdy
bą. 

Mes Detroitiečiai kartu su 
kitais Susivienijimo nariais ir-

tasi apie subendrinimą darbuo- rūpinamės kurie kandidatai 
tės pardavinėjimui Karo Bo
nų ir dirbimui už atgavimą 
Lietuvai nepriklausomybės. 

Susitarta kad Lietuvos Ne
priklausomybei Gelbėti Drau
gija ir iš kitos pusės visų tri
jų Lietuviškų parapijų komi
tetas sudarys atitinkamą vei
kimo centrą. Minėtų organi
zacijų valdyibų susirinkimas 
numatyta laikyti bėgyje poros 
savaičių, kur bus išdirbta pla
nai bendram veikimui. 

PROVOKATORIAI NU
BAUSTI 

Du negrai, Charles Lyons ir 
Leo Tipton, rasti kaltais išpro-
vokavime rasinių riaušių Det
roite Birželio mėnesį, nubausti 
po penkis metus kalėjimo. Jie 
iš kur tai gavę gandą buk 
baltieji numetė juodą moterį 
su vaiku nuo Belle Isle tilto į 
vandenį ir paskandinę, nubė
go į vieną negrų klubą kur 
buvo į 750 jaunų juodukų, tą 
gandą paskelbė, sukeldami jų 
įtūžimą. Ta žinią pasiremda
mi negrai ir puolė mušti bal
tuosius ir plėšti jų krautuves. 

butų tinkamesni išrinkti į Pil
domąją Tarybą, ir nusprendėm 
kad tinkamiausiu kandidatu į 
SLA vice prezidento vietą yrą 
Jonas Brazauskas, 14-tos kp. 
narys, iš Cleveland, Ohio. Jis 
yra uolus SLA darbuotojas, 
dalyvauja seimuose ir domisi 
visais SLA reikalais. Cleve-
lande taip pat žymiai priside
da prie Lietuvių veikimo, yra 
Lietuvių Kulturinio Darželio 
pirmininkas. Jis taip pat tu
ri miesto valdišką darbą, kas 
parodo kad jis turi gabumų ir 
sumanumo. Musų manymu to
kio žmogaus musų organizaci
jai dabar ir reikia. SLA na
riai balsuodami už Joną Bra
zauską nepadarys klaidos. 

F. Motuzas. 

Prezidentas Roosevelt daly
vauja balsavimuose savo vieti
nio miestelio, Hyde Park, N. 
Y., valdybos rinkimuose, par
važiuodamas kiekvieną kartą 
rinkimų metų. Mat, Ameriko
je priimta kad Kongreso na
riai ir pats Prezidentas bal
suotų ten kur skaitosi jo lega-
liška gyvenama vieta, kur jo 
namai, o ne kur biznis ar tar
nyba. 

Washingtono mieste jokių 
rinkimų nebūna, nes t% miestą 
valdo federalės valdžios paskir
ta komisija. 

Prezidentas vykdamas į sa
vo gyvenamą vietą balsuoti 
tuo parodo pavyzdį visiems ša
lies piliečiams kad reikia da
lyvauti balsavimuose, nors ir 
mažo miestelio valdininkų rin
kime. 

Prezidentas paklaustas kokis 
jo užsiėmimas, kaip registruo
jant balsuotoją užrašoma, at
sakė, juokaudamas: "šį kartą 
aš užsirašysiu medžių augin
toju, nes mano žemėje auga 
dikčiai Kalėdinių eglaičių". 

i AKRON, OHIO 
(J Smulkios Žinios 
T 
r NAUJAS MAYORAS. Lap
kričio 2 balsavimuose mayoro 
rinkimus laimėjo Charles E. 
Slusser. Republikonas, gi vie
ną terminą ištarnavęs mayoru 
Domokratas George J. Harter 
pralaimėjo. 

The Seiberling Rubber Co. 
paskelbė paskyrimą milijono 
dolarių išplėtimui savo dirbtu
vių automobilių ratams gumų 
dirbimo skyriaus. 

J)1RVAI i-'ivo/yti m 
lankti praužios met'* — sių
skit srenumerata V ar. I 

APIE MUSŲ LIETUVAITES 'pasirūpino pats save padėti 
Wyoming Klonio Lietuvai- į pirmoje vietoje, o kad užtik-

tės visos jaunosios kartos, čia i rinti sau nominaciją perstatė 
gimusios. Apie tuzinas jų iš-1 net 7 kandidatus tautinės sro-
tekėjusios už Slavų, bet dar-j vės į SLA prezidentus, o tik 
l.uojasi su savo draugėmis. į vieną Dr. A. Montvidą, socia-
Mat jų vyrai jas nevaržo. Bet listą, ku£is,' žinoma, prieš Ba-
vra keli vyrai kurie vedę Len-! gočių nekandidatuos. 
kes, jie Lietuviams dingę. Tai 
didelis skirtumas. 

Kad užbėgti Bagočiaus špo
sams už akių, kad tautinės 

Musų moterys yra atsižyme- srovės SLA narių balsai nebu-
jusios Karo Bonų pardavime: 
joms buvo skirta parduoti bo-
nų už $10,000, bet jos pardavė 
už $42,800, reiškia keturis sy
kius su kaupu daugiau. Taip 
jos neša Lietuvių vardą aukš
tai' iškėlę šioje srityje. 

Nuo Balandžio 1 iki Spalių 
1 jos yra pardavusios Karo 
Bonų ir ženklelių už $104,850. 
•Jos figuruoja gana gerai ir 
Amerikonai su jomis skaitosi. ^ (j. Laj$vėje pasirašvda. 

tų suskaldyti, tautinės srovės 
vadai ir veikėjai turi tuoj su
sitarti ir nominuoti tik vieną 
kandidatą, kuris butų tinka
miausias. O tuomi kandidatu 
gali buti Adv. N. Rastenis iš 
Baltimorės. 

TAI JAU IŠTEKĖJO. Komu
nistų Laisvėje patėmijau ži
nutę iš Baltimorės, kur prane
ša kad ištekėjo Ona Kucaus-

vo "Vinco Duktė"). Šita drau-Jų organizacija vadinasi Li- i 

thuanian Women's Club of £ suklaidinti 
Wyoming Valley; pirmininke > komuriis. 
Mrs. Stephan Elko; vice purm.; ..gaule8>. st#ljno garbinto. 

J1'"' ? T ' "f' ia; ii "lėgo juodveidžius lai-
*!" N* K/b

t
Usk; ,UZr

t 
Sekr' kyti' lygius su baltais žmonė-

M.ss Stella Zatavetsk., koresp.; komunistu parengimuo-
sek. Mrs. George Dailyda; ižd. 
Mrs. Wm. Vineskv. 

se meiliai susikabinus šokda
vo su juodukais. Nors kovoj , įr visiems svečiams. 

Mrs. Wm. Vinesky yra ma-, "diskriminacija" 

Sėkmingas R. Kryžiaus 
Vakarėlis 

Spalių 23, Miltono salėje at
sibuvo Į^učl. Kryžiaus Lietu
vių motetų vieneto surengtas 
vakarėlis, ir išėjo labai sėkmin
gas, svečių prisirinko pilnutė
lė salė, gi rengėjos ponios Mo
tuzienė, Varnienė ir Vilkienė 
svečių pavaišinimui irgi turė
jo visko^'užtektinai, todėl tas 
gražus buris linksminosi net 
iki 3 vai. ryto. Pelno padary
ta net $165. Raud. Kryžiaus 
simpatizatorių eilė vis didėja, 
taigi ir moterų parengimai kas 
kartas tuna sekmingesni. 

Rengėjos nori padėkoti sa
vo geriems prieteliams kurie 
vienokia ar kitokia auka pri
sidėjo prie šio parengimo, o 
tais geraisiais žmonėmis buvo 
šie: P. J. Miltonas, H. Kaptu-
rauskas, Mrs. Strazdin, Teofi
lė Overaitienė, V. Grumbis, B. 
Keblaitiene, Mrs. Gilbert, Mrs. 
Vilkas, Mrs. Varnienė ir M. 
Strazdienė. Podraug jos ta
ria aciu varde Raud. Kryžiaus 

D. R. 

no pusseserė ir yra pasiekus ir juodukus laikė lygius su bal-Kapitono laipsnio .draugijinia- ... . . H 
m . . . taisiais, tačiau kai ta senmer-me gvvenime. Taipgi yra ae-; . .. 
T , ge sumanė teketi ji nepasirm-

tense-apsaugos Leitenantas. j r . . . , , , ieuM. i.imi0u ko juoduką bet baltą vyrą, 
Vvtautas J. Nienius randa- . T - - • t> 'i • . : . r- - i n<>rs ir ne Lietuvj. Reiškia, si Anglnoie. Jis raso nuvykęs . ... • • i n i : si .-niauju., ... komunistai vienaip kalba, ki-

ten saugiai, kelioneje nemate, . . v ,  . . .  .  . . .  !  t a i p  d a r o  i r  s a v o  z o d z i ų  n e p a -Vokieciu submarinu nei vieno, i . 
-rr , A ' • t • i-, i. • remia darbais. Vvtautas priguli prie lėktuvų 

P. P. Jaras. 

skyriaus, tai trumpoje ateity
je teks ir Hitlerį kur norg už
klupti. 

MAYORAS JEFFRIES VĖL 
J.AIMĖJO 

Detroito mayoro rinkimuose 
Lapkričio 2 d., laimėjo vėl tas 
pats mavoras Edward J. Jeff
ries, išrinktas trečiam termi
nui. Jo oponentas buvo. Fitz-
Gcrald, darbo unijų remiamss 
kandidatas. Nejaugi Detroi
tiečiai atsisako kooperuoti su 

• SUV. Valstijos dabar turi 
užėmę apie 22 milijonus akrų 
žemės nacionaliams parkan's | darbo unijomis ir nenorėjo jų 

STREIKAS. Angliakasiai čia jr nacionaliams monumentams.1 užgirtą kandidatą išrinkti? 
ėmė streikuoti, kartu su kitų! — 
sričių kasyklų maineriais. 

Streikas kyla del to kad r.e-
kurie pareigūnai žaidžia žmo
nių likimu tokiame svarbiame 
momente kuomet anglis reika
linga ir svarbi kaip ir maistas. 

Ateitis parodys kuo tas pa
sibaigs. Jonas J. Nienius. 

Indijoje Šimtai Kasdien Mirtša Badu 
mm 

Draugo Koresponden
tui 

Draugo Detroito korespon
dentas, Viską Ištyręs, pasiro
do, ištyrė girtas, kaip jo ko
respondencija nr. 254 rodo. 

Jis mane vadina melagiu— 
buk aš, V. M., Dirvos nr. 41, 
aprašiau apie nemirusį Kun. 
Valaitį. Kiekvienas šiek-tiek 
paskaitydamas laikraštį galė
jo matyti kad mano parašyta 
korespondencija prasidėjo ap
rašyme "Trumpa Vasara". Jei 
aš bučiau rašęs apie nemirusį 
Kun. Valaitį aš bučiau dasiži-
nojęs iš ligoninės kurioje Kun. 
Valaitis sirgo, o ne ką Kun. 
čižauskas pasakojo. Taip rei
kėjo padaryti ir aprašiusiam1 

Dirvos nr. 41 korespondentui, 
kuris tokią žinią patiekė laik
raščiui. Taip reikėjo padaryt 
ir Draugo koręspondentui, pir
ma žinot kas tą rašė, tada kal
tint. Pas mus girtus automo
bilių vairuotojus baudžia 90 
dienų kalėjimu -ir girtus ko
respondentus po 90 dienų šal
toj on. 

Dirva ne laisvamanių laik
raštis, bet Lietuvių demokra
tų. Tam Dr-go korespondentui 
patartina atitaisyti jo padary
tus šmeižtus. V. M. 

WATERBURY, CT. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Day tone 

Dayton, 1302 Lamar St. 
i 

Skaityk Amerikps 

'Lietuvių Naujienas9 

Mėnesinis žurnalas, 24 pusi. 
Metams tik 50c. (45) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
132 N. 6fli Street Philadelphia, P# 

i 

Vaizde matosi badu mirštanti Tndusų, šeima Kalkuttos 
.gatvėje, Indijoje, kur kas savaitę miršta po apie 250 žmonių. 
Tai didžiausias badas užklupęs Indiją bėgyje kelių dešimčių, 
ir Alijantai šaukiami siųsti maistą. Bėgyje 4 mėnesių Ben
gale badu mirė apie 25,000 žmonių. 

MIRĖ. Spalių 21 d. mirė 
Povilas P. Kizevičius, South 
Windsor? Conn., brolis Dr. M. 
J. Colney. Paliko nuliudime 
žmoną, Magdaleną, du sunus, 
John ir Charles, abudu vedę, 
ir dvi dukteris, Anna ir Ag
nes. Agnes tarnauja karinė
je WAC tarnyboje, New Mexi
co. 

Velionis Amerikoje išgyveno 
47 metus, virš 40 metų gyve
no South Windson, priklausė 
prie dviejų seniausių draugi
jų, šv. Jono Evangelisto, ir Sv. 
Juozapo Hartford, Conn. 

Palaidotas Spalių 23, Saint 
Mary's kapinėse, Burnside, Ct. 
Pamaldos atsibuvo St. Fran
cis of Assissi bažnyčioje. 

FCARO PASTANGOS. Wa-
terburio Lietuvių Komitetas 

'Amerikos Gynimui rengė pra
kalbas sekmadienį, Spalių 31, 
Nemuno salėje, naminio fron
to ir karo rėmimo reikalais. 

• Buvo rodoma filmos apie karą 
ir šiaip pamokinančios. Kalbė
tojai buvo Dr. P. Vileišis, Ad
vokatas Albert Bronsky, Mrs. 
Ane Cheplinskas, iš Ansonia, 
pirmininkė Lithuanian War 
Bond vajaus, Roy H. Walch, 
direktorius iš War Information 
Council. Programą vedė Dr. 
M. J. Colney. Rep. 

URBONAS Jonas, apie 80 m., 
mirė Clevelando šefių prie
glaudos namuose. (Girkalnio 
p., Raseinių ap., Survintų k.) 
Lietuvoje liko žmona, Pran
ciška ir sunus Jonas. Ameri
koje išgyveno virš 40 metų. 

VERIGAS Antanas, 52 m., pa
skendo Glenndale, W. Va. 
Skaudvilės p., Tauragės ap.) 
Paliko žmona, du sunai,( vie
nas tarnauja kariuomenėje. 
Buvo atvykęs į laidotuves. 

GERLIKIENĖ Elzbieta (/Bai-
kaitė), seno amžiaus, mirė 
Spalių 17, Chicago j. (Šiau
lių ap., Klovainių p., Meilū
nų k.). 

AšKALNIS Stasys, pusamžis, 
mirė Spalių 18, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Šilalės par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

JAšKIENĖ Ona (Klumbaitė), 
pusamžė, mirė Spalių 13 d., 
Chicagoj. (Inkaklių k., Tau
ragės ap., švėkšnos p.). A-
merikoj išgyveno 40 metų. 

URBONIENĖ Ona (Petraus
kaitė), mirė Spalių 15, Chi
cagoj. (Šiaulių ap.). Ame
rikoj išgyveno 37 metus. 

DUZINSKIENĖ Marė, pusam
žė, mirė Spalių 15, Chicagoj. 
(Kėdainių ap., Druskavos p. 
Okėirti k.) Amerikoj ifigy-
veno 31 m. 

JONAITIENĖ Uršulė (Kizai-
tė), 82 m., mirė Spalių 16, 
Chicagoj. (Panev. ap., Klo
vainių p., Meilūnų k.) Ame
rikoj išgyveno 58 metus. 

TOLAČKA Povilas, pusamžis, 
mirė Spalių 16, Chicagoje. 
(Panev., aps., Krinčino par., 
Papeviečio k.). Amerikoj iš
gyveno 34 m. 

SOROKA Petras, 53 m., mirė 
Spalių 4, Kingston, Pa. 

KULPONIENĖ Agnė, miiv 4 
Spalių, Kingston, Pa. 

VAIČIULIS Jokūbas, 75 m., 
mirė Spalių 7, Kingston, Pa. 

STANISLAUSKIENĖ M., mi
rė Spalių 12, Parsons, Pa. 

MATONIS Petras, 65 m., mi
rė Spalių 10, Nanticoke, Pa. 

GARBIENĘ Pranė, mirė Spa
lių 2, Baltimore, Md. 

ŽEMAITIS Juozas, mirė Rugs. 
25, Grand Rapids, Mich. 

VILUTIS Jurgis, 13 metų, mi
rė Spalių 5, Maspeth, N. Y. 

TAMAKAITIS Juozas, mirė 6 
Rugs., Kenosha, Wis. 

TRIJONIENĖ Tetronėlė, 65 m. 
mirė Rugs. 28, Spring Val
ley, 111. (Šilalės p., Ruskečių 
k.) Amerikoje išgyveno 45 
metus. 

KAUŠAS Petras, mirė Spalių 
m., Mahanoy City, Pa. Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

PREšKEVIčIUS Jonas, mire 
Spalių m., Maizeville, Pa. 

KROPATIS Jurgis, mire Rug
sėjo 27, St. Louis, Mo. 

NAUJALIS Povilas, mirė 27 
Rugsėjo, Philadelphia, Pa. 

DAN O VSKIEN Ė Anelė, mire 
Spalių m., Shenandoah, Pa. 

SURBL1S Juozas, p u s a mžis, 
mirė Spalių 6, Chicagoje. 
(Telšių ap., Žarėnų p.) A-
merikoj išgyveno 37 metus. 

JOKŪBAITIS Jurgis, 36 m., 
mirė Spalių 6, Chicagoje. 
Gimęs Clinton, Ind. ' 

JUŠKA Petras, pusamžiu, Hi
re Spalių 7, Chicagoj. (Tau
ragės ap.. žygaičių p., Būd
vyčių k.). Amerikoj išgyve-
veno *43 metus. 

JARUŠEVIČIUS Motiejus, 06 
m., mirė Rugs. 15, Worces
ter, Mass. (Liškevos p., Aly
taus ap.) 

DAVIS Stasys, 73 m., mirė 24 
Rugs., Stamford, Conn. 

JANKAUSKAS Jonas, 62 m., 
mirė Rugs. 31, Pittsburgh, 
Pa. (Stakliškių p., Padrie-
žiškių k.) 

i TALANDŽEVIČIENĖ Skolasti-
ka, 60 m., mirė Spalių 17 d., 
So. Boston, Mass. (Merkinės 
p.) Amerikoje išgyveno 30 
metų. 

BYTAUTAS Max, pusamžis, 
mirė Spalių 17, Chicagoje. 
(Luokės par., Vaikiečių k.) 

BALČIUS Ignotas, mirė Spa
lių m., Shenandoah, Pa. 

ZENETRA Pranas, mirė Spa
lių 11, Warrior Run, Pa. 

ŽEKIENĖ Jieva, mirė Spalių 
14, Luzerne, Pa. 

PAKROPIS Vincas, mirė Spa
lių 16, Lynwood, Pa. 

RŪPINASI TURIZ
MU PO KARO 

Grand Rapids Herald, Spa
lių 29, talpina atvaizdus West 
Michigan Tourist and Resort 
associacijos tarybos direktorių, 
J. J. Bačiuno, J. J. Smith, ir 
Ilarry Jackson, kurie, dalyvau
dami tos organizacijos 26-me 
metiniame suvažiavime, ruošia 
planus išsprendimui karo meto 
turistų ir vasarotojų transpor-
tacijos problemos ir išvysty
mui didesnio Michigan rėzortii 
biznio po to kai karas pasi
baigs. 

JAUTI BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
0Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
Sarnos neveiklios, skauda calvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai. Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite fiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau
stis puikiai. 

T) EI,LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuotą Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 įj 

—.— 

i 

P. J. KERSIS 
809 Society for Savings Bid2:. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba aamcničlcfci. 

j. rrr.r-cr-.T; ~r 

Naujoje Vietoje 

Nikodemas A. Wiikelis 
u 
»« 
• • 
#*• 

SS 

Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
!R BALZAMUOTOJAS 

Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoi _ 

_ 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9252 S 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitir.iiiittimiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^ 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 

Pittsburgho Konferencija Greitai 
Pasitvirtino Beverte ZERO 

Tarybininkai Neturejo ką Toliau Veikti — Prisiėjo Pasirašyti su Tautiniu 
Fondu Tikram Lietuvos Šelpimui — Prisieis Šaukti Tikras Visuotinas 
Lietuvių Seimas iš Visų Srovių Atstovų Lietuvos nuo Karo Nuken
tėjusių Šelpimui. 

Kurie kaltino tautininkų va
dus ir Lietuvai Vaduoti Sąjunr 
&ą del nedalyvavimo cicilikų-
katalikų- sandariečių konferen
cijoje Pittsburghe, rengtoje po 
gražiais ir didingais obalsiais 
Lietuvos vadavimo ir gelbėji
mo, pasiskaitykite šitą ir pa
galvokit ar ne bereikalingai 
jųs kaltinot gerus, teisingus 
Lietuvai darbuotojus ir ar ne 
tuščiai davėt kreditą tiems ku
rie šaukė Pittsburgho konfe
renciją išnaudoti jus savo sro
vinių kromelių sustiprinimui. 

Kad jie tą konferenciją šau
kė TIKTAI SAVO bizni šku-po-
litišku išskaičiavimu liudija jų 
atkaklus ignoravimas Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos ir tautinės 
srovės, kuri dirba tikrą Lietu
vai vaduoti darbą. LVS iki 
šiolei jau štai ką nuveikė: 

Leidžia Norem'o knygą "Ti
meless Lithuania"; 

Pasiuntė $500 Londono At
stovybei palaikyti, ir LVS na
riai ir rėmėjai iš kitų kolonijų 
pasiuntė tam tikslui daugiau 
negu tiek. 

LVS tik pereitą savaitę pa
skyrė $200 gelbėjimui iš Sibi
ro nelaisvės buvusio Lietuvos 
Ministerio Washingtone Čar
neckio žmoną su penkiais vai
kučiais. t 

LVS išsiuntinėjo tukstančius 
rezoliucijų prašančių užtarti 
Lietuvą, visiems Kongresma-
nams, žymesniems Amerikos 
laikraščiams, profesoriams ir 
šiaip reikšmingiems žmonėms. 

LVS nariai ir rėmėjai kele-
toje didesnių kolonijų sudarė 
American Friends of Lithuania 
burelius Lietuvos klausimui 
užtarti. 

Tautinė srovė turi nuo 1941 
metų įsteigtą ir Washingtone 
įregistruotą Lietuvos karo nu-* 
kentėjusiems šelpti fondą — 
Lithuanian National Relief 
Fondą. 

Ką tuo tarpu nuo 1940 metų 
nuveikė Tarybininkai? 

Ką jie gali toliau daryti Lie
tuvos šelpimo klausime ? 

NfEKO — visiškai NIEKO. 
Bet atmenat kokiu atkaklu

mu jie griebėsi pasmerkti tau
tinę srovę, • Lietuvai Vaduoti 
Sąjungą ir jos dirbamus dar
bus! 

Jie rado tik save "vertais" 
ir "išrinktaisiais" Pittsburgho 
Konferenciją šaukti — 

Ir gerai kad šaųke, gerai kad 
taip atsitiko — dabar visuo
menė pati pamatys kad jie tik 
akis žmonėms dumė, ir nesu
pratę jų tikslų žmonės greito
mis suaukavo jiems $7,000. 

Bet ką jie nuveik® Lietuvos 
naudai? Nieko! 

vos nuo karo nukentėjusiųjų 
šelpimo darbo, įregistruojant 
Lietuvių Fondą su Amerikos 
National War ęund, gavimui 
Lietuvos nukentėjusiems aukų 
iš visoje Amerikoje rudenį va
romų War Chest vajų. 

Sutarta rengti bendras Lie
tuvių suvažiavimas New Yor-
ke, kviečiant visus Lietuvius, 
neišskiriant nei vieno kam tik 
rupi Lietuvos gelbėjimas ir nu
kentėjusių šelpimas. 

Tuo tarpu Amerikos Lietu
vių Taryba, gavus Pittsburgho 
konferencijoje apie $7,000, tik 
sau pirštus laižė, neturėjo ko 
toliau veikti, nežinojo ko im
tis. (Reikia pasakyti, jie pa
bandė slaptai ir viešai puldi
nėti ir šian ir ten, kėsintis tą 
ir tą, vis norint tautinę srovę 
palikti ignoruotą, bet vis atsi
mušė galva į sieną — niekur 
pralysti negalėjo.) 

Lietuvių Tautinio šelpimo 
Fondo vadai, Adv. A. A. Olis, 
Adv. J. J. Grish žengė dar 
kelis žingsnius toliau: Jie su
tiko kviesti prie bendro Lietu
vos nukentėjusių šelpimo dar
bo ir tuos Tarybininkus ir jų 
draugus — ir jie nusprendė dė
tis prie to darbo kuris vienati
nis pasirodė yra tikras visuo
meniškas. Pasirašė ir sutartį: 
ant jos padėjo savo parašus: 
L. šimutis, P. Grigaitis, M. 
Vaidyla — tie Pittsburgho 
kermošiaus rengėjai. 

Jie iš principo sutarė bend
rinti visus dabar esančius pa
skirus fondus. 

Sutarė kreiptis į Washing-
toną, kad registruotą Lietuvių 
Tautinį šelpimo Fondą perre
gistruotų ir užtvirtintų United 
Lithuanian Relief Fund vardu 
ir apie jį visiems išvien tuok
tis ir dirbti. 

Sutiko šaukti vteą Amerikos 
Lietuvių seimą New Yorke — 
ir tik šis seimas bus tas tikras 
visų Amerikos Lietuvių dar
bas Lietuvai, ne jų konferen
cija, laikyta Pittsburghe. 

Šiais savo sutarimais ir pa
rašais jie vos praėjus 50 dienų 
nuo Pittsburgho konferencijos 
pripažysta kad jų tas kermo
šius buvo rengtas išnaudoti vi
suomenės gerus norus linkui 
Lietuvos. 

BENDRAS SEIMAS 
Adv. Olis ir Adv. Grish jau 

apsilankė Washingtone, fonclą 
perregistravo nauju vardu — 
UNITED LITHUANIAN RE
LIEF FUND (Bendras Lietu
vių šelpimo Fondas). 

Fondas taip pat įregistruo
tas ir tikima bus priimtas pil
nateisiu National War Fund 
nariu. 

Jiedu atsilankė Brooklyne 
pasitarimui apie to visuotino 
seimo sušaukimą New Yorke. 

šitas visas darbas yra TAU
TININKŲ vadų darbas — nuo
širdžių, nepolitikuojančių pat
riotų, pradėtas nuo pavasario 
1941 metų, kada Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona atvyko 
Amerikon ir atsilankė Chica
go j e. Tada ten buvo įsteigtas 
Lithuanian National Relief 
Fund ir įregistruotas Washin
gtone, ir netrukus po to įstei
gta Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 
Tabor Farmoj, Sodus, Mich. 

Ką gi veikė Tarybininkai, 
kurie Tarybą suorganizavo vi
sas metas anksčiau, 1940 me
tais? Nagi politikas varinėjo, 
jie manė labai 'gudriai' padarę 
atmesdami tautininkų atstovo 
pasiūlymą steigti bendrą Lie
tuvai gelbėti fondą (jie norėjo 
savo sroviniais fondais lenkty
niuoti), ir liko kaip tie vėžiai 
atžagareiviai be fondo, be jo
kios galimybės Lietuvos nuo 
karo nukentėjusius šelpti. 

Kadangi mums jau senai 
reikėjo dirbti-rupintis nuo ka
ro nukentėjusių šelpimo pasi
ruošimui, jie pamatę jog ne
liko nieko kaip tik šlietis prie 
tų kurie mokėjo kaip dirbti, 
žinojo kaip vadovauti, ir ku
rių širdys, norai ir jausmai pa
skirti Lietuvai — vargstan
čiai, kenčiančiai Lietuvai, ne 
savo partiviškam bizniui. 

1943 Metas - Jubilejinis Metas - - , 
Lietuvos Laisvinimo Metas! 

PADARYK NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI AUKĄ 

VOKIEČIAI PAR
DUODA UNIFOR

MAS 

Iš Varšavos pabėgęs vienas 
Žydas, pasiekęs Londoną, pa
sakoja tarp kita ko, jog Vo
kiečiai kariai esantieji Lenki
joje, pardavinėja savo ginklus 
ir uniformas Lenkams patrio
tams. Tie, žinoma, laikui at
ėjus, panaudos juos prieš pa
čius Vokiečius ir prieš Rusus 
kurie veršis Lenkiją vėl oku
puoti. 

Kad Vokiečiai kariai savo 
ginklus mainė į maistą ir ru-
bus ir pereitame kare Lietu
voje ir kitur, tai teisybė, ir 
tais ginklais pasinaudoję Lie
tuviai turėjo galimybės apsi
ginti tada į Lietuvą įsiveržu
sių bolševikų ir Lenkų. 

Ar dabar, taip anksti, dar 
paties didžiausio kariavimo 
metu, Vokiečiai skiriasi su sa
vo ginklais ir uniformomis 
negalima tikėti. Tačiau kai 
matysis jų pralaimėjimas jie 
vėl tą patį darys. 

"AMERIKOS Lietuviai, savo Tėvynės Lietuvos myleto-
** jai! Dar tebesitęsia Lietuvos Nepriklausomybės 25 
Sukakties Metas — sukakties nuo to kaip Vilniuje, Va
sario 16, 1918 m., buris drąsių tėvynainių paskelbė mū
sų senąją Tėvynę Laisvą ir Nepriklausoma. 

Jiems pavyko — mes džiaugėmės kad su musų 
nuoširdžia parama ir pasišventimu Lietuva vėl at
gavo savo nepriklausomybę. 

Šis metas yra istoriškas metas — nes mes, tie 
patys kurie anuomet dirbom už Laisvą Lietuvą, su
laukėm jos 25 metų sukakties. 

Bet dabar, jau ketvirti metai kaip Lietuva vėl 
priešo okupuota, kaip nuožmus Vokiečiai paslėgę 
Kapsų tėvynę! 

Kiekvieno musų pareiga yra ją vaduoti! Mū
sų garsios praeities garbė neturi leisti mums nei va
landėlei abejoti kad mes neatgausime savo Tėvynei 
Nepriklausomybės vėl, ar nusiminti kad turėsim 
svetimiems vergauti! 

Visokia kova reikalauja darbo ir pasišventimo. 
Pasišventimą mes mokam parodyti, jeigu tik su
prantam reikalą. Mes turim dirbti ir aukoti kad 
Lietuva butų laisva. Dirkbime ir aukokime sekan-
v • • ciai: 

Skirdami' Amerikos karo reikalams šimtus ar 
tukstančius dolarių, neužmirškime, skirkime nors 
kelis atliekamus dolarius savo senosios Tėvynes 
Nepriklausoma atstatymui! 

Jeigu mes daugiau dirbsim ir rūpinsimės Lie
tuvos likimu, lengviau Amerikai bus mums pagelbė
ti Lietuvą atstatyti. Amerika mums prižadėjo — 
pats Garbingas Prezidentas Roosevelt pareiškė kad 
Lietuva bus atstatyta nepriklausoma, kartu su ki
tomis pavergtomis mažomis šalimis. 

Skirkit dabar tuojau, po Vieną Dolarį kiekvie
nam Lietuvos Nepriklausomybės metui, ir sudary
kit šymet savo auką iš $25.00 Lietuvos vadavimui. 

Siųskit savo auką dalimis — po penkinę dabar, 
ir iki Vasario 16, 1944 metų, jei anksčiau negalit, 
suaukokit savo $25.00 sumą. Tai bus jusų graži at
mintis šiam Istoriškam Metui. 

Kurie jau esat aukavę Lietuvai Vaduoti Sąjun
gai anksčiau kelis dolarius, dabar pasiryžkit baig
ti sudaryti $25.00 sumą. Kurie aukojot didesnes 
sumas, būtinai padarykit sau atmintinę auką LVS. 
dabar — pridedant dar kelis ar kelioliką dolarių. 

LVS. skyriai prašomi padaryti savo atmintį 
prisiunčiant Centrui $25.00 auką, kurią galima su
rinkti iš savo narių ar šiaip gerų Lietuvių. 

LVS. skyriai prašomi gauti pasižadėjimus savo 
narių jau davusių penkinę ar daugiau, baigti sumo
kėti $25.00 sumą. 

ŠTAI KAS NAUJA 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

Centro Valdyba, jausdama kad 
turi maždaug gana aukų kny
gai "Timeless Lithuania" išlei
sti (kas truks dadės iš savo 
bendro fondo), pradėjo rupin-
tis Lietuvos nuo karo nukentė- f** 
jusiu žmonių šelpimo klausimu. 

Tuo reikalu sušaukė Detroi
te Centro Valdybos posėdį su įx 

Liet. Tautinio šelpimo Fondo * 
valdybos nariais Rugpjučio 29, 
ten aptarta paviršutiniai dar
bai, ir sutarta laikyti dar vie
nas posėdis su Lietuvių Tauti
nio šelpimo Fondo valdyba 
Chicagoje. Šis posėdis Chica-
goje įvyko Spalių 10 d., kaip 
jau Dirvoje buvo pranešta. 

sutarta eiti prie Lietu-

Du Submarinai Bai gti Vienu Kartu 

Šiaip kolonijų patriotai Lietuviai, siųskit savo 
auką — $25.00 — sykiu arba dalimis. 

Išpildykit šiame puslapyje telpantį LVS. kupo
ną ir su savo auka siųskit Į LVS. Centrą. 

Kad Lietuva vėl butų Laisva ir Nepriklausoma, 

L. V. S. CENTRAS 

L. V. S. Centro Valdyba 

(>820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

LIETUVOS REIKALAMS AUKA 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
I 1« LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

j Siunčiu auką: $ Lietuvos Atstovybei Londone 

| $ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. narto mokestį 
Viso: $ 

: Vardas ir Pavardė. : 

Adresas. 

bestas Valst*. 
šr KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

MIIIIIIIIIHIIIHMIlHIHHlHlllllliniNII 
Iškirpkit viršuje telpantį Ifuponą, įrašykit savo varda ir 

adresą ir kiek aukų siunčiant, ir stokit į eiles tų geru patriotu 
kurio iki šiolei jau po keletą kartų yra aukavę LVS./net dide
lėmis sumomis! 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: * 
LVS Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

IŠ LVS 4-TO SKYRIAUS VEIKIMO 
BALTIMORE, Md. — Spa-

liu 25, įvyko LVS 4-to skyriaus 
susirinkimas, kuriame prisira
šė prie skyriaus viena nauja 
narė, Amilija Pužaitienė, pil
nai užsimokėdama $2.00 ir ga
vo gražų LVS trispalvį ženk-
lelį-sagutę Lietuvos vėliavos 
pavidale. 

Toliau buvo išklausytas ra
portas skyriaus vakarėlio ren
gimo komisijos; raportą davė 
ponios Rastenienė, Milunaitie-
nė ir Lukas, kad prie to va
karėlio, kuris įvyks Lapkričio 
13, 8 vai. vakare, rengiamasi 
sparčiai, tikietai jau platina

mi, ir tik reikalinga gauti dau
giau svečių tą vakarą. Vaka
rėlio pelnas skiriamas parėmi
mui Lietuvos Atstovybės Lon
done, kurią vadovauja piečiai 
Amerikiečių žinomas Ministe-
ris B. K. Balutis. 

Taipgi skyrius nutarė reng
ti prakalbas tam pačiam tiks
lui, Lietuvos Atstovybei Lon
done remti, kalbėtoju nutarta 
kviesti Vytautas Abraitis, iš 
Jersey City, N. J. Jeigu kal
bėtojas sutiks atvažiuoti tai 
prakalbos įvyks sekm., Lapkri
čio 28, nuo 2 vai. po pietų, 
Lietuvių salėje, 851 Hollins 
street. P. P. Jaras. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

Aukos Knygai, Balu
čiui ir LVS Darbams 

Petras Mikalauskas Brook
lyn, N. Y., prisiuntė $10 kny
gai "Timeless Lithuania" — 
Lietuvių Legiono Dariaus-

Girėno Posto 1 5.00 
Petras Mikalauskas 5.00 
J. Ambrazaity tė-J olko vski 

New York, N. Y. 5.00 
Adelė Kančius 

Cleveland, Ohio 5.00 
Ona Baltrukonienė, Cleve

land, Balučiui 5.00 
P. P. Jaras, nuo Baltimorės 

4-to LVS skyriaus, prisiuntė 
narių duokles: 

Antanas Miceika 2.00 
Amilija Pužaitienė 2.00 

Atkreipiame dėmesį visų į 
šiame puslapyje telpantį strai
psnį apie Lietuvos Nepriklau
somybės 25 metų sukakti — 
Nepriklausomybės Sukaktuvių 
Metas tęsiasi nuo Vasario 16, 
šių metų, iki Vasario 16, 1944 
metų. 

Šio Sukaktuvių meto proga 
daugelis gerų Lietuvių suauka

vo Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
savo pasižadėtą auką — po $1 
nuo Lietuvos Nepriklausomy
bės meto, ir sudarė sumas po 
$25. Kiti atsiuntė ir daugiau. 
Turime ir tokių LVS narių ku
rie .aukavo šimtais dolarių. 

Tie kurie dar nesat aukavę 
daugiau kaip paprastą nario 
duoklę, pasiryžkit iki Kalėdų 
sudaryti pilnai $25, jei nega
lit iki Kalėdų, padarykit tai iki 
Vasario 16, 1944 metų. 

Vieni esat suaukavę jau po 
$10, $15, $20 — nedaug Hko 
baigti $25 sumą. 

Aukos įsiskaitys į tą bendrą 
sumą ir siunčiamos knygai, ir 
narystės mokestys, ir Londo
no Atstovybei remti, ir kitiems 
tikslams skiriami per LVS. 

Suaukavusieji $25 gaus spe-
cialį gražų paliudymą iš LVS 
Centro, 25 Metų Lietuvos Ne
priklausomybės Sukakties at
minčiai. 

Siųskit aukas šiame pusla
pyje telpančiu kuponu, iškirp-
dami jį ir įrašydami kiek au
kų siunčiat, taipgi savo pilną 
vardą ir adresą. 

Groton, Conn., submarinų statybos įstaigoje nuleista į 
vandenį du vienu kartu baigti Amerikos submarinai, kaip šia
me vaizde parodoma* 

Paskutines Dienos Prisidėti prie "Timeless Lithuania" Leidejų 
Užsisakykit Dr. Owen J. C. Norem knygą 

TIMELESS LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji • icTI IX/AI %/AIM l/vri C A nikJ#*A 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps LiCI UYAI YAUUU11 jĄJUISviA 

682Q SujjeBor. Avenue Cleveland 3, (Mus 
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D I R V A  Aukokit Lietuvai dolarį-kitą 

" S v e č i a i  n u o  R a m b y n o "  Bombos Taipgi Mėtomos iš Lėktuvų Parašiutais 

Buvo jau visai pavakaris. 
* Besitrusdamas apie namus iš

žengiau per užpakalines dūri# 
iš savo namo virtuvas į užpa
kalinį kiemą ir iš vaizdo kurį 
pamačiau net kluptelėjau. 

Staiga prie laiptukų lauko 
pusėje pamačiau sutupiant du 
vyrus. Jų veidai buvo jauno
ki — jauno amžiaus vyrai, tik 
išvargęų kelių dienų neskus
ta barzda matėsi ant jų veidų 
ir iš po kepurių kyšojo ilgoki, 
senai nekirpti plaukai. 

Ypač labiausia tą viską pa-
temijau ant pirmutinio, kuris 
tupsėjo arčiau prie laiptų, o 
jo draugas buvo kiek jo užpa
kalyje. Jie buvo apsivilkę pa
prastais kasdieniniais šiltes-
tesniais ploščiais, del rudeni
nio oro, taip pat gana apšiuru
siais, ir abudu aiškiu baugumu 
dairėsi aplinkui — aišku bu
vo kad jie pilni baimės ir ko 
tai slepiasi. 

— Mes alkani, norim val
gyt, — vis dairydamasis pra
kalbėjo prasta Angliška kalba, 
bet gerai suprantama, pirma
sis vaikinas. 

Taip jiems galvas sukinėjant 
pirmojo vyro prasiskleidė su
gaubto ploščiaus priešakis ir 
ką aš pamačiau tiesiog sukrė
tė mane. 

Po jo ploščium pamačiau 
Vokiškos uniformos apvalkalą. 
Tuoj supratau kas jie: tai pa
bėgėliai Vokiečiai kareiviai. 

— Jųs esat Vokiečiai karei
viai, kaip čia atsiradot? — pa
klausiau griežtai pirmojo. * 

Jis visą laiką vienas kalbė
jo antras visai nei žodžio ne
pratarė, matomai pasitikėjo 
savo vadui. 

Kieme nebuvo nieko matyti, 
nei kaimynai savo kiemuose 
nebuvo nei vienas išėję, bet 
tų vaikinų sutupimas prie lai
ptų musų virtuvės buvo jų at
sargumas kad kas nors iš to
liau per tvoras jų nepatėmytų. 

— Taip, mes Vokiečiai kar
eiviai, pabėgę iš Kanados, kur 
buvom parvežti kaipo nelais-
viai. Mes alkani, valgyt no
rim. Kelios dienos slapstomės. 

Mano, kaipo ištikimo Ameri
kos piliečio, pirmutinė mintis 
buvo — atiduoti juos valdžiai, 
nei nepamanius apie tą Vokie
tį Detroite, kuris buvo nuteis
tas sušaudymui kaipo šalies 
išdavikas už tai kad priglau
dė savo tautietį Vokietį lakū
ną pabėgusį iš nelaisvės Ka
nadoje. 

— Ką vėliau darysi tą, bet 
duok tnums valgyt, mes alka
ni.... — pakartojo kalbanty
sis vaikinas savo prasta Ang
liška kalba, kuri skambėjo vi
sai Vokišku akcentu. 

Ką darysi, alkanu žmogum 
reikia pasirūpinti, bet neleis
damas jų į vidų, palikęs lauke 
baimėje, drebėti, įkėlęs koją 
pro duris į virtuvę, iš kito 
kambario pašaukiau savo žmo
ną ir jai nustebusiai parodęs 
kas per "svečiai" mus aplan
kę, paraginau padaryti jiems 
greičiausia ką užvalgyti. 

Apsiniaukęs pavakario oras 
darėsi tamsesnis, kiemuose ša
lę musų namo vis nepasirodė 
niekas iš kaimynų tuos svečius 
pamatyti, ir jiedu susidę ant 
laiptų skubiai valgė ką jiems 
mano žmona greitomis sura
dus padavė. Valgė taip go
džiai kad tikrai mačiau jog jie 
labai alkani. 

Nežiūrint visos jų baimės ir 
neramumo kokiu jie lauke ant 
laiptų sėdėjo, aš vis turėjau 
mintyje kad priešinga šalies 
įstatymams, karo metu, pri
glausti ar slėpti pabėgusius 
kareivius belaisvius, visai ne
maniau įsileisti juodu Į vidų ir 
planavau tuoj pranešti val
džiai kaip tik jie baigs valgy
ti. 

Baigė jiedu valgyti mėsą ir 
duoną, bet aš jaučiau kad vai
kinukai dar galėtų ką daugiau 
suvalgyti, jeigu duosime, nes 
kai paims juos valdžia į savo 
rankas, gali kartais ir kelioli-

ką valandų išbūti nevalgę, iki 
pereis visus formalumus. 

Pavalgę jie pradėjo kaip t^i 
neramiai judėti, nežinodami 
ar eiti sau ar liktis, nes aišku 
buvo jie neturi kur dėtis. Dė
kojamas už valgį dar pasakiau 
jiems: 

— Palaukit, dar gausit ka
vos, — ir vėl paraginau žmo
ną užkaisti kavą ir patiekti 
užsigarduoti su kava tų sal
džių pyragaičių kurių pats ne
senai buvau valgęs. 

Prisiminiau kad Europoj jau 
keli metai tikros kavos žmo
nės negauna, ypač Vokietijoje 
jos nebuvo eilę metų, todėl no
rėjau kad paragautų ir geros 
kavos, kokią mano žmona iš
verda. 

Kavai ilgėliau trukus išvir
ti, kaip tik aš pasitraukiau nuo 
durų giliau į virtuvę, atsisu
kęs pamačiau abu tuos "sve
čius" jau musų virtuvėje 

— Neduok mus valdžiai, ji 
mus kankins.... — prašė tas 
kalbantysis Angliškai vyru
kas. Antras matomai visai ne
mokėjo Angliškai, nes tylėjo 
ir tik iš jo akių galima buvo 
matyti jo pasitenkinimas mu
sų geraširdingumu juos pa
valgydinti. Aš gi vis tik ru-
pinausi, atėjus laikui, apie juos 
raportuoti valdžiai. 

Kavai beverdant, sumaniau 
Išnaudoti kelias minutas laiko 
paklausti iš kur jiedu paeina, 
kur jų tėviškė. 

— Iš Klaipėdos krašto, mes 
Klaipėdiškiai, — atsiliepė Lie
tuviškai, ir labai gerai tarda
mas, pirmasis. 

Mes iš Rambyno apielin-
kės, Martyno Jankaus kaimy
nai, — prašneko ir antras. 

Kai jiedu prakalbėjo gražiai 
Lietuviškai, neabejojau kad jie 
yra Lietuviai ir kad pabėgę iš 
Kanados Vokietijos kariai ne-
laisviai. 

— Tai judu Lietuviai? Kaip 
patekot į Kanadą? — klausiau, 
nors to nereikėjo ir klausti, 
nes pirmiau jau buvau paaiš
kintas kad jie yra Britų karo 
imtiniai, atvežti Kanadon lai
kymui iki karas baigsis. 

— Mes buvom lakūnai Vo
kietijos armijoje; Angliją ata
kuodami buvom numušti, ir 
pakliuvom, — aiškino pirma
sis. 

— Mes tamstą pažystam, — 
prašneko jis vėl. — Užtai Čia 
ir atėjom, jieškoti prieglaudos. 
Išsyk nenorėjom kalbinti Lie
tuviškai, iki persitikrinom ar 
tikrai pataikėm pas tamstą. 

— Pažystat? Bet kaip? — 
nustebęs klausiau, vis rūpinda
masis neužmiršti pranešti apie 
juos valdžiai. 

Tamsta buvau su ekskur
sija atvykęs Klaipėdon, daly
vavai pas Martyną Jankų sve
čiuose, lankėtės Rambyne, aš 
padėjau užkurti ant aukuro 
ugnelę, kai ponas Jankus norė
jo parodyti jums kaip senovė
je Lietuviai garbino savo die
vus ant Rambynkahiio, degin
dami ugnį.... 

Tulą valandėlę pasijutau vėl 
ant Rambynkalnio: štai senu
kas, žilas bet gana tvirtas ku-
nu ir Lietuviška dvasia Mar
tynas Jankus, kalba, aiškina 
mums apie seną Lietuvių pra
eiti, apie narsius kariautojus 
apie vaidilutes kurios šventę 
ugnį kūrino, apie didžias pilis 
Nemuno krantais išstatytas. 

Privedė per pušis artyn prie 
Nemuno kranto — tas krantas 
toks status, aukštas, staigus 
su virstančiais medžiais nuo jo 
—net baisu buvo taip arti kraš^ 
to stovint kad nauji sluogsniai 
žemės šu kitomis pušimis te
pasi judintų virsti žemyn, 

— Ten matot kairėje, ana
pus Nemuno, raudoni murai: 
tai Ragainės pilies rūmai, kur 

stas, kitas garsrus kryžiuočiu 
laikų lizdas.... 

NemUlfO vaga matosi atsi-
tęsus puslankiu nuo Ragai
nės arti prie to aukšto krantt 
kur mes stovim, ir nusitęsia 
dešinėn, Tilžės linkui. ... 

Atsiminiau vieną bernioką 
ypatingai, kuris Martyno Jan
kaus giriamas, kaipo geras Lie
tuvis, vikriai patarnavo ugnies 
pakurime ant aukuro, ir pas
kui kartu mus lydėjo aukštais 
stačiais laiptais Į apačią, prie 
pat Nemuno, kur garlaiviu tu
rėjo atplaukti iš Kauno Lietu
vos jaunų kareivių kuopa, ap
lankyti Rambyno, it pagerbti 
Martyną Jankų. 

Su mumis kartu ėjo ir Elzė, 
ta Martyno Jankaus ištikima 
duktė, niekad nuo jo neatski
riama, lyg koks jo globė j as-
sargas. Ji užėmė ir šeiminin
kės ir vaišintojos ir "priėmi
mo komiteto" pareigas garsaus 
savo tėvo svečių priėmime ir 
vaišinime savo ukėje, už kokio 
varsno tolumo nuo Rambynkal
nio. 

Pas Martyną Jankų buvau 
deleguotas Lietuvos ir Ameri
kos Lietuvių žurnalistų konfe
rencijos, kurioje dalyvavau 
Klaipėdoje per Pirmą Pasaulio 
Lietuvių Kongresą 1935 me
tais, turėjau nuvažiuoti pas 
Jankus, ten įrašyti į Amžiną 
Knygą, kurią Martynas Jankus 
globojo, musų žurnalistų su
važiavimo nutartą pasveikini
mą tam Klaipėdos Krašto. Pa-
triarkui, Ramb\/io globotojui. 
Su juo ir su Elze, taipgi su 
tais pora berniukų, nupėkščia-
vom į Rambyno šventovę, o vė
liau ėjom į pat Nemuną pasi
tikti tą dieną atvykstančių 
garlaiviu kareivių iš Kauno. 

Linksmi, 1 dainuodami, karei
viai ėjo, pilamą kartą, aukš
tyn į kalną, aplankyti tą Lie
tuvių tautos garsią šventovę. 
Jų širdys drebėjo, ką matys, 
kokie bus Įspūdžiai.... 

Mes su karininkais kalbėda-
mies ėjom taip pat atgal į 
Rambyną. 

Tas vienas vikrusis bernio
kas, prisitaikęs prie manęs, už
kalbinęs ėmė klausinėti apie 
Ameriką; sakė lankąs Pagėgių 
Lietuvių gimnaziją, norėtų su
sirašinėti su kuo nors iš Ame
rikos Neturėdamas nieke-
no iš Amerikiečių studentų 
adreso, padaviau jam savo kor
telę. ... 

Paskui, kai vykau į Kauną, 
per Pagėgius autobusu, tab 
pats berniokas Jankų arkliai 
pavėžėjo mane iki plento ei
nančio nuo Klaipėdos per Sma
lininkus į Jurbarką. 

Tai tu tas vaikinukas ką 
tada pas Jankus man pasitar
navai? —• klausiau pirmojo. 

Žiūrėdamas į jį. aišku, nega-

Hull Maskvoje 
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MAŽOS TAUTOS 
APSAUGOTOS 

Parašiutai naudojami ne tik kareivių nusileidimui bet ir 
bombų nuleidimui, šios dvi merginos dirba prie tokių bom
bų egzaminavimo karo dirbtuvėje Stoughton, Mass. 
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Įėjau įmatyti panašumo, nes 
nuo to laiko praėjo jau devy
ni metai, o jis tada buvo apie 
šešiolikos metų berniokas. Iki 
šiol jis daug-daug ko pergyve
no, nuvargęs, nėra ko nei tikė
tis jį pažinti.... Bet užteko 
to kad jis mane pažino. 

Per tą laiką • pati Lietuva ir 
tos vietos kur mes kartu buvi-
nėjom daug ko baisaus pergy
veno, ir tas vietas sunku gal 
butų pažinti, arba ir jos išro-
dytų taip apšiapusios, suvar
gusios kaip šiedu jauni vyru
kai .... 

Pats Klaipėdos kraštas, kar
tu su Rambynu, ir Martyno 
Jankaus ūkis ir visi tie kaimy
nai vėl liko Vokiečių pavergti, 
tiedu vyrukai, suaugę į metus 
buvo pašaukti Vokiečių kariuo
menėn .... 

— Kaip - gi atsiminei musų 
antrašą? — paklausiau aš. 

— Ką jaunas įsitėmiji, ypač 
ką svarbesnio, gali ilgai atsi
minti. ... Pabėgom iš Kana
dos nelaisvės, kur mus netaip 
svetingai prilaiko, čia pas jus 
prisiglausti.... 

•— Bet menka prieglauda čia 
jums tenka: aš turiu atlikti 
kas pridera.... 

— Neatiduok mus valdžiai, 
ji mus nukankins.... — vie
nas jų prašė žodžiais, o antras 
savo veido išraiška. 

— Kitos išeities nėra, aš tu
riu taip pasielgti.... Bet ne-
si'oauginkit Amerikos valdžios, 
ji jus nekankins, ji prižiūrės 
ir maitins, o blogiausia tai su
grąžins į Kanadą.... Karui 
pasibaigus, sugryšit.... 

— Mes nenorim gryžt i Ka-
ncidą! Nenorim! Ten mus su
šaudys už pabėgimą!.... Ne
išduok mus, tamsta!!! — ver-
kė-šaukė abu vaikinai, pulda
mi prie manęs, griebdami už 
ranku — 

ir taip sukratytas išbudau 
iš to ypatingo savo sapno. 

Pašokau iš miego ir atsisė
dęs ant lovos krašto dar vis 
kartojau: "Amerikos valdžia 
gera, nesibijokit jos...." 

K. 8. K. 

SENI ŽODŽIAI, SE
NA DAINA 

VO 

. Viršuje: Suv. Valstijų Sek-
senovėje kryžiuočiai kankinda- retorius Cordell Hull, parodo-

* ' v' ma atvykęs Maskvon. Apa-
čioje Sovietų užsienių . reikalų 
komisaras Molotov, su kuriuo 
turėjo konferenciją Hull ir 
Eden, Britų atstovas. 

Lietuvius — kaip šią
dien girdžiu* ausyse Matty no 
Jankaus -aiškinamus žodžius.— 
;0 ten po dešinei — Tilžės mie-

- POPIEŽIŲ GERBS 
Iš Londono praneša jog Vo

kietija davė specialį prižadą 
gerbti popiežių ir jo oficialę 
dvasiškijos šeimą Vatikane, 
nekliudant eiti savo pareigų. 

Vokiečiai stengiasi sutram
dyti gandus skleidžiamus buk 
nazių kariuomenė paniekinan
čiai apsieina Vatikano patalpo-

! se ir kad Vatikane judėjimas 
Vokiečių suvaržytas. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kain& 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  
6755 So. Western At*. < 

Chicago, III, 

Kėli metai atgal, Naujienų 
bendradarbiai Lietuvoje įrodė 
stebėtiną tautinės vyriausybės 
puoselėjimą kooperatinio sąjū
džio. Naujienos buvo priver
stos pripažinti kad Lietuva tik 
"pusiau-fašistinė". Tai buvo 
skaudus "mea culpa" draugui 
redaktoriui, — jis prisipažiifo 
klydęs visus 50 nuošimčių Lie
tuvą "fašistine" vadindamas. 

Nuodėmingas kūnas tačiau 
greitai vėl nuodėmėn įpuola. 
Naujienos piktai puola Water-
burio veikėją Dr. Colney-Aukš-
tikalnį, kuris Vienybėje priki
šo užsispyrimą ir nepakantą 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
nariams atsisakiusiems kvies
ti Lietuvos Prezidentą į Pitts-
burgho konferenciją. Girdi, 
p. Smetona atstovavęs "fašis
tinę diktatūrą", esąs "fašizmo 
praktikuoto j as ir garbintojas". 

Tai seni, senos • komunistų 
dainelės žodžiai ir melodija, 
kurią Nauj. redaktorius pra
moko iš "garbingų" Amerikos 
Lietuvių "kongreso" "bendro 
fronto" dienų (už kurias ko
munistai socialistams užmokė
jo $300). 

Naujienų bendradarbiai Lie
tuvoje buvo redaktorių pamo
kę pripažinti Lietuvą tik "pu-
siau-lašistine". J.?igu redakto
rius šiek-tiek geriau Lietuvos 
istoriją pažintų, atsimintų kad 
nuo 1939 metų Lietuvą valdė 
koalicinis kabinetas, net social
demokratų remiamas. 

Tokiu budu. p. Smetona jo
kių fašistinių diktatūrų neat
stovavo, nes jų Lietuvoje ne
buvo. Be to, p. Smetona atve
jų atvejais savo kalbose viešai 

j pareiškė kad busimą Lietuvos 
santvarką nustatys patys Lie-

į tuvos žmonės ir jie išsirinks 
valdžią kokia jiems geriausia 
atitiks. Ar tai fašizmo gar
binimas ir praktikavimas ? 

Gaila kad musų redaktoriai 
nesugeba naujų sąvokų ir min
čių pasigriebti. Pasaulis kul-
vartomis keičiasi, o musų tuli 
redaktoriai kaip lepšiai senus 
senų dainų žodžius pusiau gy
vom lupom kartoja. Š. 

KRAŽSU SKER-
c-

DYNĖ 

Šymet, Ląpkričio mėnesį, su
eina 50 metų nuo tos žiaurios 
kazokų Skerdynės Kražiuose, 
Žemaitijoje, kur Rusai užpuo
lę miestelį ir bažnyčią išžudė 
daug Lietuvių. 

Už poros numerių Dirvoje 
patieksime tą istorinį padavi
mą apie Kražių Skerdynę — 
vieniems prisiminti tą ką jie 
patys matė ar girdėjo tais lai
kais, kitiems susipažinti su tuo 
Įvykiu. 

SOVIETAMS VIENIEMS 
NELEIDŽIAMA SAUVA

LIAUJI 

Lietuvos Ministeris P. žadei-
kis, Amerikos spaudos paklau
stas ką jis mano apie Maskvos 
konferencijos išdavas, pareiš
kė pasitenkinimo kaip dalykai 
ten ėjo. 

"Aš džiaugiuosi žiniomis iš 
Maskvos konferensijos, nes jos 
duoda man tikėti jog Atlanto 
čarteris dar gyvuoja", pasakė 
Lietuvos Ministeris. 

Tuo budu Lietuvos ir jos 
kaimynių, kurias savinasi ir 
nor pagrobt Rusija, likimas 
nenulemtas į pražūtingą pusę. 

Washingtono rašytojas Wil
liam Philip Simms pareiškia: 

"Alijantų susitarimai reiškia 
kad jokia viena valstybė ne
diktuos taikos. Tas Maskvoje 
padarytas užsienių ministerių 
pareiškimas duoda naujas vil
tis mažoms šalims kurios čia 
Washingtone atstovaujamos. 

"Pirmiausia, buvo nuspręsta 
įsteigti Londone patarėjų ko
misiją bendram ir artimam ko-
oparavimui tarp Rusijos, Bri
tanijos ir Amerikos 'egzami
navimui Europos klausimų ko
kie iškils su karo eiga'. 

"Antra, buvo pasižadėta ne
naudoti savo militarinių jiėgų 
kitose valstybėse karui pasi
baigus, be bendro pasitarimo. 

"Trečia, sutarta leisti Itali
jai išsirinkti savo demokratiš
ką vyriausybę, ir ketvirta, at
sisakyta pripažinti permainas 
Austrijoje, kurias ten Hitleris 
padarė: prijungimą Austrijos 
prie Vokietijos. 

"Austrijos klausimu dekla
racija yra pakartojimas pereiš-
kimo nepripažystančio terito
rinių permainų Rytinėje Euro
poje kokias padarė Rusija ir 
Vokietija 1939 ir 1940 metais. 

"Kita baimė buvo mažoms 
šalims tai kad stipresnės val
stybės armijos — ypatingai 
Rusijos — užėmę jų teritori
jas, daugiau iš jų nepasitrauks. 

"šitą dalyką Maskvos konfe
rencija, kaip matyti, atmetė. 
Sutarimas sako: 'Po "kariavi
mo užbaigimo jos nenaudos sa
vo kariuomenių kitų šalių že
mėse privertimui jų žmones 
nubalsuoti prisidėti prie jų". 

Tikrai taip turėtų buti. Nei 
Anglija nei Amerika neturi jo
kių užgrobimo tikslų tai kodėl 
Rusijai turi buti leista naudo
tis tuo groboniškumu ? 

Kadangi Austrijos prijungi
mas prie Vokietijos nepripažy-
starnas ir jai bus leista ̂  atsi-
steigti nepriklausoma kaip bu
vo, šis sutarimas tik pastipri
na Lietuvos ir kitų Rusijos 
kaimyniškų šalių teisę atsi-
steigti kaip jos buvo pirm 1939 
ir 1940 metų Stalino ir Hitle
rio grobimo pavergtos. 

Jei Rusija, Britanija ir A-
rfterika pildys savo sutartis 
pasirašytas Maskvoje, jos ga
lės sulaikyti Europos šalyse 
galinčius kilti piliečių karus ir 
bendrai sutriuškinti Hitleriz-
mą, sako Simms. 

Rubežiai bus apsaugoti, gy
ventojams bus leista išsirinkti 
laisvai savo valdžias iš savo 
pačių tarpo, taip kad galės bu
ti užtikrinta pastovi taika. 

Kiti išsireiškia kad Maskvo
je praleidimas paminėjimo ar 
padarymo nutarimų trijų Pa
baltijo tautų, Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos, klausimu pasta
to jas abejojančioje padėtyje. 
Jcs yra tik trys Europos ša
lys kurios nėra pažymėtos są
raše šalių su kurių žmonėmis 
buvo papildyta žiaurumai. 

Rusija skaito tas šalis In
korporuotas Sovietų dalimi ir 
taip laikosi, nors Suv. Valsti
jos niekad to pagrobimo for
maliai nepripažino. 

J. Žemantauskaii 
"Dirvos" Agentlt 

N o t a r a i  
130 Congresš Avenu* 

Waterbury. Conn. 

KIBIRKŠTYS 
! Rašo Titnagai 

N. GADYNEI atsisveikinus 
su pasauliu, socialistų tvirtovė 
drūčiai subraškėjo, tačiau tau
tinio nusistatymo Amerikos 
Lietuviai visai nepasiges to 
rausvai švietusio žiburėlio. 

N. Gadynė nebuvo nei tauti
nio nei pilnai to žodžio prasme 
demokratinio nusistatymo lai
kraštis. Ji buvo grynai so
cialistinis laikraštis, kuriam 
Marksistinis socializmas buvo 
daug arčiau prie širdies :aegu 
tauta. 

N. Gadynei pasiliovus eiti 
kartu su ja Išpuolė iš socialis
tinės bačkos stambus socializ
mo šulas — tai J. V. Stilsonas. 

LIETUVIŠKI socialistai nie
ko nenustos jeigu J. Mažukna 
galutinai atsisveikinęs su so
cialistais nugarfriės pas socia
listų atskalūną komunistus — 
Mažuknos vietoje socialistai 
gauna sandarietį K. J. Paulau
ską, kuris jau senai jiems tar
nauja slaptai. 

Tačiau ką socialistai gatts į 
vfetą Stilsono, kuris spjovęs į 
socializmą nuėjo pas katali
kus, tikriau sakant, pas kleri
kalus? Reiškia katalikiškas $ 
nugalėjo socialistinį idealizmą. 

Tai bent idealistai kurie ve
jasi dolarizmą. 

A. BIMBA savo Krisluose 
rašo: "Jokia kita žmonių gru
pė nėra taip skaudžiai nuken
tėjus šiame kare kaip žydai. 
Skaitai pranešimus iš Euro
pos ir šalti šiurpuliai purto. 
Penki milijonai išžudyta arba 
išdeportuota!" 

Kad tos skaitlinės kurias 
Bimba cituoja yra baisios su
tiks kiekvienas padorus žmo
gus, tačiau reikia prisiminti 
kad tas tokias baisias skaitli
nes padare Hitlerio žiaurus 
karaeš. '• 

Nors, tiesa, tos skaitlinės 
yra baisios, tačiau dar nėra 
tokios baisios sulyginant su 
tomis skaitlinėmis kurias pada
rė Stalino žiaurus komunizmas 
per 20 metų savo despotiško, 
tiesiog barbariško, egzistavi
mo Rusijoje. 

Kaip vienas Angliškas laik
raštis yra apskaitliavęs, Stali
no režimo bėgyje Rusijoje per 
20 metų buvo išžudyta apie 13 
milijonų nekaltų Rusijos žmo
nių, kur jokio karo nebuvo. 

KUOMET Bimba kalba apie 
apie žydų išžudymą tai jis pa
sako kad "penki milijonai žy
dų išžudyta arba išdeportuo
ta", kas reiškia kad ne visi 
penki milijonai tų žydų išžu
dyta. Toje skaitlinėje yra gal 
pusė ar daugiau žydų gyvų, 
kurie po karui vėl išvys laisvą 
pasaulį ir gyvens# laisvų žmo
nių tarpe. 

Tačiau Rusijoje 13 milijonų 
išžudytųjų niekados negryš į 
gyvųjų tarpą, bet ta 13 mili
jonų nekaltai išžudytų skaitli
nė Bimbos kailio šaltu šiurpu
liu nekrato, del to kad šitų 13 
milijonų žmonių skerdynę at
liko Bimbos garbinamas die
vaitis, kruvinasis bolševikų ca
ras Stalinas. # 

KOMUNIZMAS nelaimė vi
sos žmonijos, bet tūkstanterio
pai didesnė nelaimė Rusijai. 
Jeigu šis karas nenusuks ko
munizmui sprando, -kaip ir fa
šizmui, ta komunizmo nelaimė 
pasieks ir visą žmoniją. 

Tas pats. Bimba šaukiasi Is
torijos kad pasmerktų tuos ku
rie negarbina Sovietų Sąjun
gos ir nelaižo Itruviniį fankų 
Stalinui. 

Tačiau Istorija Bimbos ne
klausys ir ji atliks savo darbą 
kuris jai priguli atlikti. Isto
rija pirmoje vietoje parodys 
koks yra bjaurus komunizmas 
ir kokią jis nelaimę žmonijai 
neša. 

' iJAUNI Amerikos vaikinai 
18 ir 19 iftetų amžiaus, vienas 
iš kiekvienų keturių del kokių 
nors kūniškų nesveikumu .M* 
priimami kariuomenėn. 
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MASKVOS konferencijos sutarimai paskelbta pasau-
jV* liui. Prezidentas Roosevelt pats pirmiausia patie
kė žinių, pareikšdamas kas konferencija ėjo patenki
nančiai ir kad sutarimų dokumentai tuoj bus paskelb
ta, gal iš pačios Maskvos. Taip ir padaryta. 

Konferencija vykus visai patenkinančiai ne tik su
tarimų atžvilgiu, bet ir pačia dvasia. Aukščiausi tikslai, 
pasakė prezidentas, yra pasaulinė taika ir užkirtimas 
priežasčių ir progų agresijoms. Agresijos reiškia vie
nos valstybės puldinėjimas, gąsdinimas, spaudimas ^ ki
tos, silpnesnės už save. Anot prezidento, matosi visos 
viltys kad Rusija "nori kooperuoti taikos palaikymui". 

Už dienos-kitos paskelbta ir pačios tos konferenci
jos sutartys. Nors iš Rusijos ėjo riksmai-šauksmai, iki 
pat delegacijų nuvykimo* j Maskvą, kad bolševikai rei
kalauja konferencijos paaukoti jiems tas kaimynines 
šalis kaipo karo grobi, kurias jie pasiryžę pavergti, ta
čiau tas klausimas palikta neišspręstas, atviras, kitam 
laikui. Tuo bu du, bolševikų troškimas gatavai mesti 
jiems į gerklę Lietuvą ir kitas mažas šalis nepatenkin
tas, Vietoje to, padaryta pareiškimas apie ^ atsteigimą 
Austrijos, kurią Hitleris prijungė prie Vokietijos, kas 
jrodo kad ir kitos šalys, Rusijos prisijungtos, turės bū
ti atsteigtos nepriklausomos, nes nepįipažystama to ką 
Stalinas su Hitleriu susitarę grobstė 1939-1940 metais. 

Prezidentas Roosevelt padarė dar vieną pareiški
mą šiame savo pranešime: jis pageidauja kad Senatas 
padarytų nuo savęs formalį pareiškimą šios šalies su
tikimo kooperuoti su kitomis šalimis išvengimui karų 
ateityje. Jei tas užtikrinimas iš Amerikos pusės butų, 
sako prezidentas, tada daug lengvesnis butų susitari
mas su Rusija ir kitomis šalimis. 

Žinoma, m Rusijos valdovais tariantis vistiek rei
kės turėti lazda užpakalyje, nes jie, matydami šiądien 
naudingesnių taip, darys prižadus ir pasirašys^ sutar
tis, o rytoj jeigu matys kad gali ką užgrobti tai ir ne
sivaržys grobti ir sutartis sulaužyti. Tai patvirtina 
visai netolima praeitis — vos 1939 metai, kada pasira
šė su daugeliu savo kaimynių nepuolimo ir negrobimo 
sutartis, ir vienų metų bėgyje jas sulaužė. 

Jeigu bolševikai iš žvėrių virsta avinėliais, • pirmu
tinis Lietuviu pageidavimas Amerikos valdžiai turi bū
ti padaryta tuojau -- kad Sovietai paliuosuotų iš nelai
svos visus tremtinius Sibire ir kitose Rusijos dalyse iš
blaškytus Lietuvius, kad nelaikytų juos Sovietų '•pilie
čiais'* ir kad leistų Lietuvių komitetams Amerikoje jais 
rūpintis, šelpti iki jie galės sugrvžti į savo tėvynę, iš kur 
buvo bolševikų varu išvežti. 

• 
CUOMIJOJE jau ilgas laikas kaip kalbama apie taiky-

mąsi su Rusija paskirai, apie Suomių norą baigti ka
riavus; be to dar, ir Amerika ir Anglija jau «uo pernai 
bando prikalbinti Suomiją baigti tą karą. 

Tačiau kaip Suomiai ar Amerika ar Anglija tos tai
kos norėtų, jos nenori Stalinas: jis reikalauja Suomijos 
jei ne visos tai tam tikrų dalių, kaip reikalauja Lietu
vos, Latvijos ir Estijos. Ar tokiose sąlygose maža, silp
na Suomija gali Kremliui nusilenkti ir pasakyti sutin* 
ka pildyti reikalavimus taikytis už tą malonę kad Stali
nas "sutinka" "priimti" jo grobimui nusižymėtas Suo
mijos žemių dalis? 

Reikia tikėti Suomiją laukia tas pats kas ištiko Ita
liją jeigu paskirai taikytųsi: Vokiečių armija griebtųsi 
viena laikytis ir kariauti prieš Alijantus Suomijoje —-
kaip daro Italijoje. Taigi, Suomija rizikuodama šitokį 
Vokiečių kerštą ir naikinimu, dar turi atiduoti Rusijai 
savo žemių plotus. 

Nenuostabu kad Amerika, neskaitant švelnesnių 
pasikėsinimų, toliau nedaro žygio Suomiją laikyti savo 
priešu ir bolševikams uždarė gerkles, kurie rėkė reika
laudami kad Amerika paskelbtų Suomijai karą. 

Suomi jos-Rusi jos-Amerikos santikiai palikta lygiai 
tokiame stovyje kaip yra Rusijos-Japonijos-Amerikos 
santikiai. Rusai, Amerikos gelbstimi, turėtų skelbti Ja
ponijai karą, tuo gi tarpu jie daro priešingai: paaiškė
jo net kad Rusija tam tikrais atvejais gelbsti Japonijai, 
kariaujančiai prieš Amerika. 

- • 

PREZIDENTO Roosevelto populiariškumas, kaip Gal-
lup'o pravesti bandomi balsavimai parodo, rie su

mažėjo bet pakilo, ir skaitlinės rodo kad kai pereitą Ge
gužės mėnesį tokiuose pat balsavimuose už Rooseveltą 
buvo 79 nuoš. balsų,, dabar už jį paduota 84 nuoš. balsų. 
Šis bandomas balsavimas daryta patyrimui kaip Roose
velt stovi kaipo Demokratų* partijos ^kandidatas seka^ 
ęioms prezidento nominacijoms. 

Kiti kandidatai buvo: Wallace, Farley, Byrd, Byr
nes, McNutt, Douglas ir Winant. Jie gavo nuo 5 nuoš. 
ir žemiau, paeiliui kaip jų vardai eina. 

Rinkimams 1944 metais artėjant, reikia pranašau* 
ti, del tokio Prezidento Roosevelto populiariškumo optf-
zlcija griebsis pačių atkakliausių priemonių laimėti, 
nedaleisti jam likti prezidentu ketvirtam terminui. 

.Roosevelto atsikratymui jo opozicija, tikrai žinome, 
nenaudos tokių priemonių kaip Lietuvoje Prezidento A. 
Smetonos opozicija, kuri mielai pasitiko svetimos vals
tybės užkariautojus, atėjus Lietuvą pavergti, kad tik 
pašalintu tuolaikinę Lietuvos tautinę vyriausybę. 

Amerikoje tokių išdavikiškų žygių opozicija neda
rys, tačiau gali imtis griežtų posūkių vidaus ir užsienio 
politikos atžvilgiu, paneigimui Roosevelto ir Demokra
tų politikos taip kad balsuotojai atsikreiptų prieš j j at
ėjus rinkimams, paremiant opozicijos skelbiamus pa
krypimus ir pasigodint daromais pažadais. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Tik iš Dąrbų Pažinsime 
Juos 

Tautinio Susivienijimo orga
nas Tėvyne smerkia norinčius 
teisingai ir kritingai įvertinti 
Pittsburgho konferenciją ir jos 
šaukėjus ir sako: "Tai jums ir 
žmonės! Juk pasaulis dega. 
Juk Lietuva pavergta." 

Tai gražus retorikos pilni 
žodžiai, bet tušti kaip barška
las. Pasaulis dega, Lietuva 
pavergta, tokiu budu, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, paprašius są
moningos visuomenės talkos, 
leidžia Amerikos Ministerio 
Norem knygą "Timeless Lith
uania", nes nori užpildyti pra
gaištingą Lietuvos laisvei spra
gą (nebuvimą Angliška kalba 
ganėtinai knygų apie Lietuvą), 

Ką gi "tautinio" Susivieniji
mo ir Amerikos Lietuvių Ta
rybos daro? Ogi, "patrioto" 
Grigaičio ranka atsako LVS 
auką kelių dolarių iš tų "pen
kių tūkstančių", kuriuos, pa
gal SLA prezidento Bagočiąus, 
"tautinis" Susivienijimas turi 
tautos reikalams. Taryba gi 
ignoruoja Lietuvai Vaduoti Są
jungą kviesti į Pittsburgho 
konferenciją, rengtą neva Lie
tuvai gelbėti, del to 'kad Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga mira 
politinė organizacija.... 

Ar protestuoja Tėvynės re
dakcija prieš tokį SLA Ap-
š vietos (?) komisijos' pirmi
ninko elgesį? • Ar protestuoja 
SLA prez. Bagočius prieš to
ki patriotingų narių nuotaikos 
pajuokimą? Ne! To vieton, 
jie silkę braukia "tiems žmo* 
nėms" kurie junta kad pasau
lis dega irvkad Lietuva paverg

ta—ir 'pinacų* politikos neva-
rinėja, bet vyrų darbą dirba. 

Beje, kiek SiLA davė Lietu
vos Atstovybei Londone palai
kyti iš tų Tautiškų Centų pen
kių tūkstančių dolarių kuriuos 
du SLA seimai pavedė naudo
ti Lietuvos reikalams? 8. 

i t i 

Tarp Musų žurnalų 
Kuri laiką tenka gauti Mė

nesinį "Joniškų Balsą". Jį lei
džia "Šv. Jono Tėvai Misijonie-
riai", priklausą "Amerikos Ka
talikų Bažnyčiai" (ne Romos 
katalikų, bet "sen-katalikių"). 
To žurnalo redaktorium pasi-
rako S. A. Geniotis, "ąrkivys-
kupas" ir "D.D." 

žurnalas geros popieros, bet 
"tėvams misijonieriems" ne
atitinkamo turinio. Pav., nėra 
jokios propagandos už tikybą, 
kaip misijoniėriai paprastai da
ro, net už "sen-katalikių", o 
Rugsėjo numeryje įdėta Ang-
gliška kalba atsakai į Romos 
katalikų "Our Sunday Visitor'-' 
klausimus rodo kad Tėvai Jo-
nistai neturi sau išsiryškinę 
šv. Rašto posakį: "Kas Ceza
rio, Cezariui, kas Dievo, Die
vui". 
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NUO KRĖVOS IKI KRIKŠTO 

POETO MARGALIO šiame 
puslapyje telpančios eilės kal
ba apie Lietuvius anais laikais 
kurie buvo palinkę į svetimus 
pavergėjus. Kaip anuomet taip 
ir dabar turime Lietuvių kurie 
vis linkę svetimą gerbti, gar
binti ir jo vergu buti. 

Apie poetą Margalį žinių jo
kių neturime, šios jo eilės, 
"Rauda", rašytos, kaip jo pa
ties buvo pažymėta, 1898 me
tais. Jo eilėraščių knygelė bu
vo išleista Vilniuje, 1907 m., 
pavadinta "Volungė ir Viever
sėlis". 

Lietuvą su Lenkais įvėle Jogaila. Lietu
va Apkrikštijama. Vytauto pastan

gos Atsikratyti Jogailos ir Lenkų 
turėjo įvairių sunkių kliūčių 

Dr. Z. Ivihskii, 

WYTAUTAS, 
* VQCQVQ en< 

KAUNE 1942 metais, kaip 
iš nazių patiektų žinių matosi, 
buvo 3,457 gimimai, 1,485 ap-
sivedimai ir 1,663 mirtys. 

Gimimų,, vedybų ir mirčių 
statistikos Kaune iš 1938 ir 
1939 metų yra beveik tokios 
pat. 
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LIETUVIO „RAUDA 
(Margalis) 

Tėvyne, kur tavo garbinga senovė, 
Tvirti ir garsus vaikai? 
Narsių milžinų kas tas gaujas išgriovė? 
Ko tyli jų skardus ragai? 
Man liūdna į kartą žiūrėt dabartinę, 
Jos snaudulį ilgą matyt; 
Datirt jos, kaip ledą, jau šaltą krutinę, 
Širdies jos mušimą klausyt. 
Lietuvi! atbusk! jau ir laikas atėjo 
Pažvelgti kur tu nubridai, 
Suprasti ką tavo širdis pamylėjo, 
Ko jieškai ir ką praradai!.... 
Kiek išgamų musų tautos atsirado 
Darbščių buk kūrėjų šviesoj 
Kuriems iškeikimą mus tėviškė žada 
Už pančius ir sėklą tamsos! 
Kur steigė tvirtynę garbus Gediminas, 
Ant Vilijos kriaušų aukštų, 
Kur neužprašytas svetnora kaimynas 
Suguldė šimtus ant šimtų — 

Ir ten baigia dilti senoviškas būdas, 
Apsvaigo tautiečių galva, 
Ir ten iš Lietuvio nei Lenkas, nei Gudas, 
Ir merdėja ten Lietuva 
Bangas kur nudažė Lietuviškas kraujas, 
Kad kirtosi bočius vikrus, 
Ir ten jau sutinki tu gimines naujas — 
Lietuvninkų priešus tikrus! 
"Dzin dobri!" prie Vilijos įtakos girdi, 
Kur pilį tebtirpdo laikai! ^ . 
Ir erškėčiais jauną sužeidžia tau širdį! 
Į motiną spjauna vaikai! 
Kiek kartų man sopuliai širdį pervėrė, 
Beveizint į šaltus stabus! 
Kiek kartų šaltiniai akių atsiveri 
Bematant kiek brolių pražus! 

Lietuvi] atbusk—juk ir laikas atėjo 
Pažvelgti kur tu nubridai, į„ . 
Suprasti ką tavo širdis pamylėjo, 
Ko jieškai ir ką praradai!.... 

kaip žinome, 1384 metų 
vasarą susitarė su Jogaila ir jam iš

tikimai tarnavo penkerius metus.# Per tą 
laiką didysis Lietuvos kunigaikštis Jogai
la -galėjo atsidėti iškilusioms galimybėms 
tapti kaimyniškos Lenkijos karalium^ Ir 
Vytautas pritarė tam Jogailos žygiui, ir 
jis pridėjo savo antspaudą prie 1385 metų 
Krėvos akto, tikėdamasis kad jo pusbro
lio Jogailos išsikėlimas į Krokuvą duos 
jam galimybes užimti daug žymesnę vie
tą Lietuvoje. 

Užtat kryžiuočių ordinas j naujus po
litinius Jogailos laimėjimus žiurėjo su di
deliu nepasitenkinimu. Jis norėjo jam su
tramdyti išvažiuoti iš Lietuvos. ^ Bet ne
žiūrint ordino rengiamų žygių į Lietuvą 
ir Polocko Andriaus Algirdaičio susijun
gimo su Smolensku, savo kelionės į Kro
kuvą Jogaila neatidėjo. Krėvoje surašy
tų pažadų įvykdymas, žinoma^ daug pri
klausė nuo Vytauto palaikymo jų. Tačiau 
šį kartą Vytautas rimtai rėmė Jogailos 
planus. 

Lenkija išpildė savo sutarties su Jo
gaila sąlygas. Lenkų karalaitė, sosto pa
veldėtoja, tapo Lietuvos dfclkunigaikščio 
žmona, o jis pats buvo ne tik pakrikšty
tas, bet išrinktas ir 1386 metų Kovo 4 d. 
vainikuotas Lenkijos karalium. Atėjo lai
kas ir Jogailai pildyti savo pažadus. Pa
gal Krėvos aktą reikėjo Lietuvą ir pakrik
štyti ir "pritapdinti" prie Lenkijos. Va-
jdi'nasi, Lietuvos kunigaikštija turėjo buti 
.'įjungta Į Lenkijos karaliją. Bet. rašyda-
masis su Lenkais krėvos sutartį, Jogaila, 
turbut, vaizdavosi kad jis ir jo vaikai val
dys abi valstybes. Toks visų Lietuvos že
mių "prišliejimas" prie Lenkijos (unijai 
išreikšti pavartotas tik vienintelis Loty
niškas žodis "applicare"), be abejo, nema
žino paties Jogailos valdžios. Juk tapda
mas Lenkijos karalium Jogaila nenustojo 
buvęs Lietuvos valdovu. 

Bet gyvenimas pasirodė ir čia galin
gesnis už' Jogailos politinį nusistatymą. 
Krokuva buvo pertoli nuo Lietuvos kad iš 
jos butų buvę galima diriguoti tokią didelę 
Kunigaikštiją kokia tada jau buvo pasi
darius Lietuva, Jai valdyti visvien rei
kėjo sudaryti kokią nors įstaigą. Jogai
lai atrodė kad geriausias ir tikriausias da
lykas bus pasiremti savo artimiausiais gi
miniečiais. Žinoma, pirmutinės Algirdo 
žmonos Marijos Vitebskietės sunųs, nors 
Jogailos broliai, tam netiko. Ir, pav., gry-
žęs į Lietuvą Jogaila tuoj pašalino iš Po
locko Andrių. Bet jis turėjo dar daug' 
savo tikrųjų brolių, būtent Julijonos^ sū
nų. Ištikimiausiu Jogailos pagelbininku j 
iktol buvo pasirodęs jo brolis Skirgaila, | 
kuris suvaidino gana aktyvų vaidmenį ir j 
Kęstučio tragedijoje. Jam buvo dabar 
duota proga iškilti. Į 

Atvykęs 1387 metais Lietuvos krikš
tyti, Jogaila todėl sutvarkė ir Lietuvos 
valdymą. Užmiršęs savo pusbrolį Vvtau-j 
tą jis užrašė Skirgailai beveik viską ką j 
turėjo Lietuvoje kaipo didysis kunigaikš-' 
tis. Skirgaila jau valdė ir Trakus. Davė 
jam Jogaila ir dalį Vilniaus žemių, bet 
patį Vilnių sau pasiliko. Buvo aišku: tik 
tas -yra vyriausiu valdovu 'Lietuvoje kas 
valdo Vilnių. 

Savo broliui Jogaila davė valdžią ku
ri buvo išreikšta žodžiais: "Laikyti jį au
kščiau už visus kitus musų brolius". Skir
gailai, matyti, buvo duota tokios didelės 

senoji tradicija turėjo šiek-tiek 

Jogailai ir jo klausė vis tikėdamasis at
gauti savo tėviškę arba gauti už ją kaip 
atlyginimą Valuinę. Bet Vytauti tėviš
kė Trakai buvo palikta Skirgailai, ir ne
simatė vilties juos kada nors atgauti. 

1387 metais Skirgaila gavo Polocką; 
atėjo pats momentas ir Vytautui ką nors 
gauti Lietuvos kunigaikštijoje. Tiesa, Jo
gaila pavedė jam Voluinę ir Lucką, bet 
nedavė iokio dokumento kuris pripažintų 
Vytautui tas žemes. Vadinasi, Vytautas 
priklausė nuo Jogailos malonės. Bet la
biausia jis buvo nepatenkintas kad Tra
kus valdė tas jo priešas Skirgaila, su ku
riuo Vytauto negalėjo Jogaila sutaikinti. 

Vytautas pagaliau įsitikina kad ge
ruoju ir . nuolaidumu niekados neatgaus 
sau priklausomos vietos Lietuvoje. Jam 
palengva pribręsta, sumanymas atimti iš 
Jogailos Vilnių. Sau atgauti tinkamą vie
tą Lietuvos valstybėje, o pačiai Kunigai
kštijai prarastą politinį savarankiškumą 
— toks tapo Vytauto pasiryžimas. Bet 
kokiu budu to pasiekti? 

(Bus daugiau) 

M I N T Y S  

V. J. B. 

Didi muzika visuomet būną liūdna 
del to kad ji pasakoja mums apie tobuląjį. 
Puiki muzika patenkina širdį ir protą. ^ 

Žmonės turi taupytis literatūroje kaip 
ir politikoje. 

Dievas kuria intuicija; žmogus — 
įkvėpimu, ir stiprina tikėjimu. 

Didžios knygos reikalauja didžių skai
tytojų. : : . į", . . . 

Talentas yra kupinas minčių. Bet ge
nijuje plaukioja tik viena mintis. Geni
jus stenografuoja savo stebėjimus; talen
tas rašo juos bendrine rašyseną." 

Erdvė yra Dievo ugis. 
Laikas yra judesys erdvėje. . 
Gėlių kvapas yra jų sielos. 
Užmerk savo akis kad galėtum ma

tyti. 
Kai kurios sielos turi dantis. Nesu-

žadink jų alkio. 
Žmonijos tikroji religija yra žmoni-

ia. 
meilė yra pasaulio grožio 

gyvenimo paslaptis, 
ekstazė krintanti iš 

menas. 

Žmogiška 
autorė. 

Meilė yra 
Meilė yra 

m-
Meilė yra 

meilės meno poezija. 
Meilė yra gyvenimo 

nas. 
Meile būda kraujo karštyje ir miega 

amžio sniege. 
Meilė perkeičia skausmą į džiaugs

mą. 
Meile yra sielos genijus; kuno aistra. 

padan-

Meilingumas yra 
t 

pagrindinis to

šiai apysaka kuri jums patiks! 

A 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. 

9 Didelė, įdomi, lengvai 

$2.00 Tvirtais viršais 

teisės jog - „ .. 
pagrindo, laikvdama jį didžiuoju Lietuvos Piaus istorinė apysaka iš D. L. Ki 
kunigaikščiu. ' Bet tokiu valdovu Skirgai- Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, 
gaila niekados nebuvo ir pilnos didžiojo 
kunigaikščio valdžios Lietuvoje niekados 
neturėjo. Jis buvo Jogailos vietininkas 
Kunigaikštijoje ir turėjo, buti parama 
broliui išlaikyti Lietuvą naujojo kara
liaus valdžioje. O pačiame Vilniuje buvo 
pastatyta Lenkų kariuomenės įgula, kuri 
Jogailos vardu turėjo jį saugoti ir laikyti 
paklusniu. 

Tuo gi tarpu Vytautas paliko besto
vįs nuošaliai. . . , . 

Iki 1387 metų jis ištikimai tarnaVo 

skaitoma K. S. Kar-
Kunigaikščio 

kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, tar 
ciau 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 pusi. 

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

Reikalaukit 
6820 Superior Avenue 

Dirvoje 
Cleveland, Ohfe 



D I R V A  Padėkit Amerikai LaimSH 

A L G I M A N T A S  

Senovėj — kanklininkai keliaudami per Lietuvą, apsakydavo Lietuvių Bočių karžygiškus darbus ir vi
sokius atsitikimus iš tų dienu mažo pasaulio 
DABAR — Jums tą viską apsako DIRVA — pasiekdama Jūsų namus plačioje Amerikoje — istoriškus 
narsius bočių darbus, ir įvairius šių dienų pasaulio įvykius — ir tik už $2.00 per ištisą metą! 

Dr. Vincas Pietarii 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Į jo Įsakymą blykstelėjo visų plėšikų 
rankose ginklai ir jie puolė ant Virpšos 
vyrų. Ištiko muštynė. Apstoti plėšikų 
vyrai išsvkio tiktai gynėsi, bet štai ir čia 
ir ten ėmė vaitoti tai vienas, tai kitas plė
šikų ir skriejo j šalį. Štai ir visas jų bū
rys, jau nesirūpindamas apie grobį, tiško 
į visas šalis, manydamas tiktai kaip išneš
ti savo kailį. Bet ir tas ne visiems pasi
sekė. Vieni žuvo nuo šarvuotų vyrų smū
gių, kitus pasiekė ir kaimiečių nors men
ki ginklai. Sužeistus plėšikus be gailesčio 
pribaigė įniršę kaimiečiai, nors juos ir 
užtarė Virpša. 

— Ko jų gailėtis, tamsta? Jie jau 
tik šitą mėnesį ant musų kaimo penktą sy
kį užpuola. Iki šiol, būdavo, jų mažiau, 
tai vis dar spėjome atsiginti, o jau dabar 
pažiūrėkit kiek jų prisivilko. Kad ne jųs, 
jie butų visus mus išžudę! Gailėtis bru-
do! O jie ar gailėjosi, piešdami iš moti
nų glėbių vaikus? — puri jo kaimietis ir 
ragino saviškius naikinti plėšikus be gai
lesčio. 

Vaikai atimti iš plėšikų nagų dabar 
su riksmu bėgo prie savo tėvų. Mergos 
ir moterys išvaduotos su ašaromis dėkojo 
vyrams. 

— Ko jie taip dažnai, šitie plėšikai, 
ant jūsų kaimo užpuldinėja? — paklausė 
Virpša kaimiečių. 

— Musų kaimas, širdele, gana turtin
gas, stovi ant kelių. Eina pulkas plėši
kų iš vienos šalies j kitą, eidamas vis at
siremia į musų kaimą ir kiekvienam ma
lonu ką nugriebti. Na, ir bando, ir grie
bia ir plėšia. 

— Tai kaip jųs čia gyvenat? 
— Taip ir gyvenam! Šiądien plėši

kai mus nuplėšia, rytoj mes, susitarę ke
li kaimai, vejamės plėsikus, atimam savo 
grobį ir juos nugriebim ir užmušam. Ir 
gyvenam vėl kaip žmonės, kol musų apy
gardoje neatsiranda nauja plėšikų gau
ja. 

— O kur jusų šinkarka su savo duk
rele Algute? — paklausė, neiškęsdamas 
toliau Erdvilas. 

— Apie jas mes mažai ir rūpinamės, 
jos moka su plėšikais apsieiti. Ot ir da
bar puikų šposą jos su jais padarė. Tie, 
žinomas dalykas, pirmiausia užpuolė jų 
karčiamą. Tos tuojau davė gandą kaimui. 
Kol mes rinkomės, plėšikai įsilaužė jau 
per vartus i jų kiemą; iš kiemo per duris 
į priemenę; veržiasi ir rėkia kad pačios 
duris atidarytų gerumu, kitaip uždegsią 
namą. O tos jiems rėkia: "Pasisergėkit 
kad "nesudegtumet!" Turėjo darbo plėši
kai kol įsiveržė į priemenę. O iš prieme
nės jau lengvai pateko į vidų. Na, pate
ko. Mes žiūrim, ugi jau liepsnoja prieme
nė. Rėkia lauke stovintys plėšikai kad iš 
gryčių bėgtų laukan, o tie rėkia kad du
ris atidarytų, paremtos, girdi, iš prieme
nės. Bet kas eis į ugnį! Rėkė plėšikai, 
degdami, rėkė. Bandė langą plačiau pra-
ręsti ir išlysti, bet nespėjo, užgriuvo sto
gas su lubom ir liko jie tenai. Gaila tik
tai jog ne visi jie ten buvo sulindę! 

— O šinkarka su Algute? — klausė 
toliau Erdvilas su neslepiamu neramumu. 
— Jos išbėgo? 

— Tai matai, jos neišbėgo — tęsė 
toliau žmogus. 

— Tai ir jos sudegi? — sušuko beveik 
visi vyrai, klausdami. 

— Mes taip menam kad jos nesude
gė, — neskubindamas atsakė žmogus kai
mietis. 

Nelaukdamas daugiau jokių paaiški
nimų, Erdvilas paspaudė žirgą pro kaimo 
trobas linkui karčiamos. Paskui jį nuse
kė ir kiti Virpšos pulko vyrai. 

Karčiama sudegus dar rusėjo. Vie
nas priemenės kampas, stovintis priešais 
vėją, apdegęs tiktai, ruko dūmais. 

Kirviais ėmė vyrai ardyti karčiamos 
likučius. .0 kada paspėjo ir kaimiečiai tai 
atsirado ir šieniniai peštukai ir tam tik
ri prikiai ir kirviai su kuoponėms. 

Po rusančiomis, užgriuvusiomis lubo
mis rado keturių plėšikų lavonus, bet šin-
karkos ir jos dukters niekur jokių ženklų 
negalėjo rasti. 

Erdvilas, visą laiką trusęs po gryčios 
aslą, atkreipė domesį į vieną jos sieną, už
gultą lubomis. Siena šita buvo už pečiaus. 
Ėmė jis tą sieną valyti, bet toje akimirko
je sušuko: 

Užsirašvkit 1944 metams 
— Vyrai, jos turi buti čia! 
Siena pasirodė dviguba. Erdvilui pa

sirodė jog jos tarp šitų dviejų sienų pasi
slėpė ir sudegė. 

Su didele aitra puolėsi vieni vyrai lje-
ti vandenį ant rusančių čia sienojų ir ža
rijų, kiti tempė šalin visokius strampus ir 
nuodėgulius. Kada nuvalė šitą vietą tai 
aišku buvo jog čia buta dvigubos sienos, 
bet tarp sienų ir čia jokios sudegusių kū
nų žymės nebuvo. 

— Ne kitaip kaip čia turi prasidėti 
požemis, ir jos tame požemyje, — tarė da
bar Virpša. — žiūrėkit ar nėra čia durų 
vedančių į požemį. 

— Kokios čia durys! — nekantriai 
atsiliepė Erdvilas. — Visur žemė. 

Neatsakydamas nieko, Virpša ėmėsi 
stuksėti kirvakočiu į tą žemę, ir vienoje 
vietoje girdėti buvo aiški tuštuma. Pra-
žėrė tenai žemes, pasirodė grystai, durys. 
Bet nesidavė atidaryti. 

— Na, suskaldykit kirviais jeigu ki
taip negalima! — įsakė Virpša. 

Negailėdamas pečių ėmėsi darbo Erd
vilas. Bet ir su perskėlimu buvo neleng
vas darbas: ąžuolinės durys laikėsi drū
čiai. Vienok už valandėlės vietoje išver
stų durų pasirodė lipynė vedanti į tamsų 
kaip pragaras požemį. 

Čia antros durys sulaikė vyrus, bet 
jau šitos netramdė. Jos buvo praviros, 
o už jų čia jau gulėjo šinkarka ir Algu
te, abi apalpusios. 

— Užtroško! — sušuko Erdvilas ir 
sustvėręs Algutę išnešė iš požemio lau
kan. 

Paskui jį Domeika su Radusiu išne
šė pačią šinkarką. 

Ore už valandėlės abi pradėjo atsipei
kėti. 

Pirmutinė atplėtė akis motina. At
plėšus akis metė jom aplinkui ir pamačius 
arti savęs gulinčią dukterį ir pažystamus 
veidus, vėl užvožė akis. 

Algutė ilgiau buvo apalpus, bet paga
liau ir ta pakėlė galvą ir paprašė gerti. 
Erdvilas ko ne pašoko aukštyn iš džiaug
smo. 

Sudegė išviso viena karčiama. Klė
tis, daržinės, tvartai ir kluonas likosi vi
si čieli; per tai ir vyrų žirgams radosi pa
stogė ir atsipeikėjusioms moterims vieta. 
Jos pasiprašė kad jas perneštų ant šieno 
į daržinę. Vyrai nakvynei rado sau vietą 
kitoje šalinėje tos pačios daržinės. Ir nu
vargę per dieną, sumigo drutu miegu, pa
likdami rūpestį apie žirgus kaimiečiams, 
kurie mielu noru prižadėjo jiems per nak
tį padaboti. 

Virpša, pakilęs švintant, norėjo iške
liauti; bet prieš šitą jo užmanymą sukilo 
ir todvi moterys, ir Erdvilas su Domeika. 
Moterys reikalavo kad jie paviešėtų nors 
kelias dienas, o vyrai nors porą valandų. 

Virpšai teko išpildyti nors vyrų pra
šymas. Apie moterų užmanymą jisai, ži
nomas dalykai, nei klausyti nenorėjo. 

Žirgai' pasilsėję ėjo smagiai, geras 
kelias ir vėsus oras tartum spartino žirgų 
bėgį. O iš teisybės viską darė gera dė
kingų žmonių priežiūra. Jie laiku ir pri-
šėrė, laiku ir pagirdė, ir nesigailėjo žir
gams avižų. 

Anapus Šalinės kaimo, tie Kundičiaia, 
pasivijo Virpšos vyrai pulkelį raitelių, 
taipogi jojančių į pietų šalį. Tarpe tų vy
rų Virpša umai užtėmi j o Gudą Sėmiką, 
buvusį vadu pulkelio Gudų, siųsto Algi
mantui suimti. 

— Sveikas drūtas! — užriko Gudas, 
pažinęs Virpšą savo žaru.— Kur sveikas 
keliauji? 

— Vakarykščią dieną vaikau! — at
siliepė Virpša. — O sveikas kur keliauji? 

— Tai, turbut, tamstos tokia kelionė 
jog apie ją ir negalima pasakyti. 

— Suvis tokia kaip sveiko! — atkirs
to Virnša. 

—*Ka! ka! ka! — pasileido juoku Sė-
mikas. 

Gudų pulkelis buvo truputį skaitlin-
gesnis už Virpšos pulkelį, tiesa dviem vy
rais, bet vis jau, kaip mąstė Virpša, susi
kirtus reiktų plaukus pusiau dalintis, o 
pikčiausia jog reiktų keliavimą sugaišin
ti. Dėlto apgalvojęs savo padėjimą, nors 
ir nemaloniai vienok Virpša jojo paskui 
Gudų pulką laukdamas kad kur nors vis 
tik jų kelias persiskirs. 

~ Tamsta! Paklausyk! atsiliepė 
Sėmikas negarsiai į Virpšą, tyčiomis #&$i-

Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 

likęs nuo saviškių. — Aš labai pamėgau 
tamstą ir Algimantą. Atsimeni, gal, kaip 
aš atsiunčiau jums gandą jog aš vedu pul
ką judu suimti? Tiesa, judu jau ir be ma
nęs žinojot 

— Na taip! — sutiko ir Virpša. — Ir 
kiek atsimenu tai Algimantas nepaliko ta
ve be dovanų. 

— Ką ir kalbėti! Tai puikus, žmogus 
ir duosnus valdovas, tokiam ir tarnauti 
malonu. Ot ir dabar dėlto aš sveikam no
riu pranešti vieną dalyką, pasitikėdamas 
Algimantu, jos jis neaplenks vėl manęs 
neapdovanojęs. Ot, paklausyk: Aršienė 
išsiuntė pulką vyrų paimti Detuvą, kad 
ten pavergti Algimanto mergą, Danutą, 
Triobiaus dukterį. 

— Sakai tą pulką jau ji išsiuntė? — 
paklausė Virpša, ir iš linktelėjimo galvos 
supratęs jog taip, klausė toliau: 

— 0 jųs kur keliaujat? 
— Taigi mes iš to pulko ir esam. Mus 

pasiuntė priešakin t pulkavedis kad apžiū
rėtume apygardą ir kad duotume jam ži
nią jeigu ką negera patėmytume. O kad 
prieisim iki Detuvai, tai kad apstoję ją 
padabotume kol pulkas ateis. Na, dabo
ti reiks atsargiai, pasislėpus, mums įsaky
ta tiktai daboti Danutą. 

— O ką jųs, septyni vyrai, galėsit da
boti? — užmetė Virpša. 

— Visai ne septyni! — atvertė Sėmi
kas. — Musų bus į trisdešimts. Tiktai 
matai, šiądien kiti apygardą apžiūri. — 
Ir tat" sakydamas nusišypsojo gardžiai. 

— Grobia? — užmetė Virpša. 
— Visaip atsieina. Jei neduoda ge

rumu tai ir plėšia. Matai, musų Aršusis 
nepanėšus į Algimantą. Dovanų iš jo ne
lauk niekados, o algas ir tas menkas duo
da. Kaip apsieisi negrobęs? Na tai ma
tai, pulko vyrai ir jieško visokių pragu
mų kad pasididinti algas, ir pasididina. 

— Kodėl gi tu nedidini? 
— Pas mus viskas tvarkiai darosi, pa

eiliui. Aš taip eilią užvedžiau, jog man 
teks riebus kaimai apžiūrėti. O t, pr a jo
sim tik Mašną. Iki Mastai jiems paskir
ta, o anapus Mašnos mums. Mes Mašnoje 
nakvosim, ir jiems naktį dera sugryžti j 
Mašną. Na, ne naktį *tai išryto, o jau vis 
jie sugryš. Čia, dusele, puikus kaimai, 
turtingi,* lobiu apsikrovę: šilaviečiai, Kū
kaliai, toliau truputį šeštokai, Mantautai 
ųe ką menkesni. Čia tokie gražus kaime
liai kad, tiesą sakant, mums vieniems ir 
neapiplėšti visa. 

(Bus daugiau) 

REIKALAUJAM DARBININKŲ 
VISOKIŲ DIRBTUVĖS DARBININKŲ, 

TOOL MAKERS, DIE REPAIRMEN, 

PAGELBININKŲ PRIE KITŲ DARBININKŲ. 

Gerk mokestis nuo valandų, ir viršlaikio mokestis. 
100% karo darbai. 

THE BISHOP 6 BABCOCK CO. 
1285 EAST 49TH STREET 

REIKALINGA DARBININKIŲ 
MOTERYS IR MERGINOS — Pilnam ar dalinam laikai. 

Svarbi industrija; švarios, geros darbo sąlygos; nuolatinis 
darbas dabar ir po karo. Gera mokestis nuo valandų. — 
Kreipkitės į Mr. Kraft (46) 

WEST END LAUNDRY 00. 
10629 Berea Road 

BUS MERGINOS -
VAIKINAI 

VIRTUVĖS DARBUI 
Geros darbo sąlygos, gera 
mokestis, valgis ir unifor

mos. 
Sekmadieniais nedirbama. 

Kreipkitės asmeniškai. 
STOUFFER'S 

Employment Office 5 Aukštas 
atdaras nuo 9 iki 5 
1375 EUCLID AVE. 

PADĖJĖJAI 
(HELPERS) 

FORGE HELPERS 
SHEAR HELPERS 

taipgi 
ROUGH GRINDERS 

DIE POLISHERS 
Gera mokestis ir viršlaikis 

STEEL IMPROVEMENT 
& FORGE CO. 

970 E. 64 ST. 

MAZGOTOJOS 
(CHARWOMEN) 

Mums reikia moterų valy
mui viešbučio — gera mo
kestis nuo valandų ir dykai 
duodam gerą maistą. 

Kreipkitės 

HOTEL CLEVELAND 
Employment Office 

West 3rd Street 

MERGINOS — 
MOTERYS 

Tuoj Stokit Dirbti! 
Puiki proga išmokti įdomų dirb

tuvės darbą svarbioje karo gamy
boje; gera mokestis nuo valandų 
pradinėms, taipgi mokestis už virš
laiki ir laipsniški kėlimai mokes-
tiea. <49> 

PATYRIMO NEREIKIA 

The Rola Company, Inc. 
2530 Superior 

NE-PILIEčIAI 

HOTEL STATLER 
Reikalauja sekančių: 
WASHERMAN 
LINEN SARTER 
ELECTRICIAN 
OILER 
STATIONARY FIREMAN' 
MASON 
FOOD RUNNER 
PORTER 
BUSBOY - Terrace Room 
DISHWASHING 

MACHINE OPERATOR 

Kreiptis: Employees Entrance 
Užpakalinė ineiga, Room 335 

Kasdien 9 iki 6 vai. 

REIKIA VYRŲ 
NUOLATINIS DARBAS 

VIDUJE — GERA ALGA 
40 valandų savaitė — 

pusantra tiek už viršlaikį. 
Važiuoti: Broadway karu 
iki Miles ir Broadway, ar 

Maple Hghts busu iki 
Aurora ir Warrensville 

Center Road. 
Dirbtuvė 1 blokas į rytus 

ant Old Miles Road. 
UNIVERSAL CONCRETE 

PIPE CO. 
LO 5367 (47) 

Reikalinga 
LA BORCrS 
Drill Operatorių 

Hand Screw operatorių 
Aukštos mokestys. 

CHICAGO 
PNEUMATIC TOOL 

CO. 
1241 East 49th St. 

RUOŠIA VIEŠŲ DAR-
BŲ PLANĄ 

Prezidentas Roosevelt palei
do į darbą naują mašineriją, 
specialę komisiją kuri pradė
jo darbuotis paruošimui poka
rinių viešų darbų programo. 
Ta komisija ruoš platų, visapu
sį programą ilgai ateičiai. 

Tas programas apims val
diškų įstaigų ir vietų statymą, 
įrengimą, gerinimą ir taisymą. 

V Y R A I  
16 iki 60 metų 

GERA MOKESTIS—P. W. 
Kreipkitės tuojau. 

Goodman Mattress, Ine 
275 EAST 131 ST. 

(48) 

L O  E  W '  S  
T H E A T R E S  

Metro-Goldwyn-Mayer's spalvuota 
filma "LASSIE COMES HOME" 
pradėta rodyti Lapkričio 4, Loew's 
State Theatre. Vadovaujamose ro
lėse vaidina. Roddy McDowall ir 
Donald Crisp; veikalas paimtas iš 
Major Eric Knight's knygos. Prie 
jų vaidina Nigel Bruce, Elsa Lan-
chester ir daug kitų, ir šuo Lassie. 

Ernie Hemigway's novelė "FOR 
WHOM THE BELL TOLLS", bus 
rodoma dar septintą savaitę Loew's 
Ohio Theatre; tai spalvuotas vei
kalas su Gary Coorier ir Ingrid 
Bergman. Prie jų vaidina Katina 
Paxinou, Pedro De Cordova, Akim 
Tamiroff, Joseph Calleia ir kiti. 

Paramount's veikalas iš Steffctt 
Heym's novelės "HOSTAGES" pra
dėtas rodyti Loew's Stillman Thea
tre, su Louise Rainer, William Ben-
dix, Oscar Homolka, Pedro de Cor
dova ir Katina Paxnou. Vaizduo
jama Čekijoje įvykis po Nazių ti-
raniška priespauda. 

"LET'S FACE IT" veikalas pra
dėtas rodyti ketvirtadienį, Loew's 
Park ir Granada Theatres, kuriame 
vaidina Bob Hope su Betty Hutton. 
Prie jų veikia Dona Drake, ZatA 
Pitts, ir Cully Richards. 

HIPPODROME 

"A Lady Takes a Chance" 
Štai įdomus juokingas veikalas 

apimantis romansą New Yorkietės 
darbo merginos kuri pasiryžus ap
sivesti savais budais stengiasi pa
gauti sau vyriškį. Tai RKO Radio's 
smagus veikalas "A LADY TAKES 
A CHANCE", pradėtas rodyti Hip
podrome Theatre trečiadienį, savai
tei laiko. Jame vadovaujamas ro
les atlieka Jean Arthur ir John 
Wayne. 

Veikalas prasideda New Yorke, 
kur banko tarnautoja išvažiuoja 7 
dienų kelionei busu po visą šalį. Ji 
buna apsivylus kelione iki pasiekia 
mažą miestelį Oregon valstijoje, 
kur ir prasideda jos romansas. 

Prie jų vaidina kiti geri artistai. 

V A I S T I N Ė  
Sutaisau receptus tikriausia 
iš geriausių vaistų už priei
namas kainas. Taipgi par
duodu muilą, saldainius ir 
viską kas vaistinėje galima 
tikėti rasti. (46) 

John Komin, Jr. 
D r u g g i s t  

6430 St. Clair Ave. 

FARMERS POULTRY MARKET 
Paukštiena visokiems reikalams: 

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

Kampas Superior ir 43 Street ENdicott 5025 

INVESTUOKIT PROTINGAI = 
INVESTUOKIT PINIGUS PROTINGAI S 
Tikrosios MONCRIEF Taisymui Dalys jrr* g 

GALIMOS GAUTI. „ E 

The HENRY FURNACE Co. Medina, O. S 
I • NIMIMHIMMIMIIIINHNIII 

SUPERIOR CAFE 
and Bowling Alley 

Ateikit Palošti ant musų šešių reguliarių Alleys 
6927 SUPERIOR AyENUE 

Alus — DegtinėLengvi Užkandžiai 
Mes turim tik šešias Bowling Alleys, bet gerai prižiūrė
tos ir turėsit smagų lošimą. Ateikit pas mus. 

Atdara Iki 2:80 vai. ryto. 
N. Bajindu M. Botoman, Prop. 

I..T= iiiiiiiiHHiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiinii 
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VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  P .  M U L I O L I S  
Yi«aafttinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

;; 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 672* 
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KAS GERO IR BLOGO BUVO NEPRI
KLAUSOMOJE LIETUVOJE 

Chicago j e Atidarytai 
Subway 

* 

Rašo JONAS A. ARMONAS. 

LIETUVIŠKI b o 1 š; e v i kai, 
kaip žinoma, šaukia savo lie
žuvių sunešimą Brooklyne. Mi-
zara giriasi: "čia kiekvienas 
delegatas turės teisę kalbėti— 
ne taip kaip Pittsburghe!" 

Jurgis Paprieniokas, tuo pa
sinaudodamas, jau dabar su
šunka : "Lai gyvuoja Laisva, 
Nepriklausoma Lietuva!" 

Mizara, atsiliepk! 

DAUGELIS pasigenda kur 
dingo socialistų Naujienų re
dakciniai Lietuviškais klausi
mais. Turbut (kaip vienas 
straipsnis Naujienose skelbia) 
jie išvykę "paskui dinozaurus 
į Mongoliją". 

Ilgiausios amžinastfe«! 

SOCIALISTŲ Naujienos vis 
dar neišsprendžia klausimo: 
Kas padegė Reichstagą (Vo
kietijos seimo rumus). Jurgis 
Pusdurnelis mano kad padegė 
degtukas, nes socialistų ar fa
šistų šviesa neturi ganėtinai 
karščio ką nors padegti. 

LIUDĄ Girą taip visa musų 
spauda nuvanojo kad jis, tik
rai, turbut grynas "liudas". 

, VIENYBĖS redaktorius' Už
klausė kodėl Laisvės ir Vilfiies 
redaktoriai taip bijo Amerikos 
kariuomenės. Nagi, užsikrėtė 
nuo Leono Pruscikos, kuris jos 
bijojo jau pereito karo metu. 

JACK SHARKEY dabar alų 
is šnapsą pardavinėja tai Dar-
gis su Mažukna nusprendė jo 
kumštininko vainiko lapelių 
pasigraibstytL . 

KAI STALINAS gavo tulus 
Amerikos kolumnistus pavers
ti penkta-kolumnistais, jis at
šaukė arba uždarė Kominter-
ną, o jo darbą užėmė Ameri
koje varyti tie kolumnistai. 

KUNIGAS Prunskis kas ry
tą,* sako, už komunistus pote
rį sukalba (kaip už nežinan
čius ką darą), o tie apsiputo
ję šaukia buk jis šioks, toks, 
ir dar kitoks. Reiškia, už ge
rą piktu moka. 

frRIGAITIS, sakoma, savo 
biografiją rašąs. Pavadinimas 
bus: "Atsiminimai Nereikalin
go žmogaus". 

"SIC Transit Gloria Mundi" 
(arba: taip baigiasi žemiška 
garbė). Literadurnos draugi
jos nominacijose Bimba gavo 
934 balsų, Pruseika 29. O 
Leonas Vabalas taip prakai
tuoja Bimbai Įtikti! Dargi 
tos draugijos kūrėjas buvo. Jo 
draugas Andrulis nei ant ba
loto nepateko. 

Matomai balsavimai buvo to
kie kaip Lietuvoje už sovietus. 

SU KUO sutapsi su tuo su
sitepti : Brooklyno katalikiška 
Amerika besi'broliaudama su 
socialistais jau pradeda tauti
ninkus "fašistais" vadinti. At
sargiau: fašistai juodai d'jvi; 
o kas pas Lietuvius juodai dė
vi? __________ _ ___ 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prair
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tadu 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikras numėria 
kurio negavot. 

(Tęsinys iš pereito nr.) ; 

Trečios rūšies kooperatyvai 
buvo žinomi Smulkaus Kredi
to Draugijos, kurių kiekviena
me miestetyje radosi. Jos tu
rėjo daug narių, bet jų biznis 
buvo grynai paskolų teikimas 
ir indėlių dėjimas (tai pana
šiai kaip Amerikoje Savings 
and Loan draugijos). 

Vyriausybė buvo įdėjus į 
kooperatyvus stambias sumas 
pinigų tai ir jų veikimu domė
josi, sekė ir kartais draudė 
kad pertoli neitų. 

Stambi buvo akcinė bendro
ve Maistas, jos kapitalas bu
vo pavienių žmonių kooperaty
vų centru, ir jame buvo pusė 
vyriausybės kapitalo. Maisto 
pareiga buvo supirkti iš ūki
ninkų kiaules, raguočius, pas
kutiniu laiku ir arklių pirki
mas Maistui buvo pavestas. 

Maistas turėjo penkis stam
bius mėsos fabrikus, kur bu
vo apdirbama vietos rinkai ir 
eksportui į užsienį maisto pro
duktai. ?fr* 

Kita stambi akcinė bendrovė 
buvo Cukrus, kuri turėjo du 
cukraus fabrikus ir trečią bai
gė statyti Panevėžyje, kuriai 
buvo pavesta cukraus monopo
lis. 

Dar buvo keli mažesni ko
operatyvai ir akcinės bendro
vės, kurie sėkmingai darė. biz
nį. 

Pavieniai prekybininkai bu
vo labai susirūpinę kad viotras 
po kito iš jų biznius perėmė 
kooperatyvai ir akcinės bend
rovės, kurios buvo Lietuvių su
organizuotos. 
.^žydelių rankose dar buyo li
kę drabužių biznis ir smulkių 
dalykų-prekyba, bet ir čia jie 
turėjo stambų kpnkurentą ko
operatyvus ir iš kitos pusės 
Lietuvius verslininkus. 

Gražų jspudį darė Lietuvoje 
tai tankus liaudies mokyklų 
tinklas su gražiais mokyklos 
pastatais, kurie puošė visą 
apielinkę. * Kiekviena mokykla 
buvo statoma kad butų erdva, 
šviesi, didelė, svarbiausia kad 
joje galima butų rengti vaka

rus, šokius; kito# tnJlvo daro
mos tiesiog su atskiromis salė
mis vaidinimams rengti, ir su 
mokytojams gyventi kamba
riais. 

Visai mažai vietų Lietuvoje 
buvo likę kur Jar kaime netu
rėjo moderniškų mokyklų na
mų. Jei kur dar jų nebuvo tai 
buvo daromi planai jų staty
mui greitu laiku. 

Mokytojų personates buvo 
didelis, jie ne tik vaikus mo
kė, bet šiaip turėjo daug viso
kio kulturinio darbo. Mieste 
mokytojai tai dar kiek politi-
kaudavo tautininkų naudai, 
darbuodavosi Tautininkų Są
jungoje, Jaunalietuvių tarpe. 
Bet kaimo mokytojai tai buvo 
pasinėrę į kėlimą kulturos 
Lietuvos ūkio, tvėrė ir prižiū
rėjo Jaunųjų Ūkininkų rate
lius ; vieni tų ratelių vaikai 
jau buvo baigę mokyklą, kiti 
dar lanke mokyklą. 

Minimi Jaunieji Ūkininkai 
turėjo kiekvienas darželius pa
našius į Amerikoje dabar ma
doje Victory Garden; moky
tojų priežiūroje augino kultū
rinei daržoves ir augindavo 
veislinius buliukus, karvytes, 
ėriukus, kralikus, tites, ką mo
kytojai parūpindavo nemoka
mai tiems jauniems ūkinin
kams: 

Mokytojai taip pat turėjo 
daug darbo ir su suaugusiais: 
jie vadovavo šaulių Sąjungos 
būriams-, i. Jaunalietuvių sky
riams, Ūkininkų rateliams, ku
riuose praktikavo tai kenavimą 
daržovių, sodnų, ir tt. 

Ir patiems mokytojams Ibu-
davo kupsai sodininkystės,: bi
tininkystės, daržininkystės, ir 
į užsieni jie darydavo ekskur
sijas tyrinėti, kaip tai į Šve
diją, Daniją. Gryžę iš tų už
sieninių ekskursijų turėjo visą 
savo naują patyrimą stengtis 
perduoti vietos ūkininkams. 
Taigi jie mokino ne tik vienus 
vaikus, bet visus, ir kartais 
patys save. Taip kad moky
tojo pareigos buvo sunkios, o 
atlyginimas neperdidelis, j mė
nesi gaudavo vidutiniai 200 li

tų, vedėjai iki 300 litų. 
Ūkininkųv gerbiama įstaiga 

buvo tai žemės UkiD Rūmai, 
kuri ūkininkams davė viską, o 
nieko' iš jų neėmė. 

žemes Ūkio Rūmai per ap
skričių agronomų įstaigas duo-; 
davo pinigines pašalpas iiems j 
ūkininkams kurie pirmieji im-j 

davo ką naujo praktikuoti. į 
Kiekvienas ūkininkas galėjo 

gauti pašalpą už naujų sodų 
sodinimą, žinoma, turėjo prisi
laikyti tam tikrų taisyklų so
dų sodinimui. Geros rūšies me
dukus sodinti dar sodininkys
tės instruktorius padėdavo dy
kai ir kelis sekančius metus 
po pasodinimo atvažiuodavo 
apžiūrėti ir jei reikėdavo duo
davo nurodymus kaip jauną 
sodą prižiūrėti. 

Taip pat ir su sėklom, kurie 
norėdavo auginti rugių, kvie-

DIRVA - VIENATINIS 
CLEVELANDO IR OHIO 
LIETUVIU LAIKRAŠTIS 

Ctevelandd ir Ohio Lietuviai — skaitykit -Į*- platinkit 
savo seną, Ž8 metų, vienatinį laikraštį tarp savo drau
gų. Stengkites kiekviename Lietuvio name turėti Dir-

- Dirva vis dar tik $2.00 metams. 

Chicagos Mayoras Kelly nu
kerpa juostą centralinėje po
žeminio traukinio stotyje, kur 
įvyko subway atidarymas. Chi-
caga įsitaisė 5 mylių ilgio po
žeminį traukinį, kuris kaštavo 
40 milijonų dolarių. 

atlyginimo ir duos patarimą. 

Plentų tinklas buvo tiesįa-
čių ar sėmenų, vis gaudavo pa-1 mas tankus. Kai Lietuva pra-
šalpą, bet turėjo prisilaikyti 
teim tikrų agronomų taisyklių. 
Kurie norėjo įsitaisyti page
rintas linams markas, gauda
vo pašalpos, kad savo nereikė-

dėjo savistoviai gyventi, Bir
žų apielinkėje daug kas nebu
vo matęs koks tas plentas iš
rodo. Bet 1940 metais pali
kau jau iš Biržų miesto plen-

delės iš seniau, jų ūkiams pra
dėjo grąsinti pardavimas iš 
varžytinių, daugeliui reikia net 

i tėviškes prarasti. Rodos, ke-
no čia kaltė gali buti« tik ne 
Lietuvos, kad pasaulį ištiko 
toks sukrėtimas. Bet kaip nė
ra mirties be priežasties, tai 
ir čia, tuojau visa bėda buvo 
vferčiama ant tautiškosios vy
riausybės ; 1935 metais sukel
ta Suvalkijos ūkininkų strei
kas. 

Jei ūkininkai streikuoja tai 
kodėl miestuose nekelti trukš-
mo. Kaune ir kitur buvo pa
stebėta judėjimas, ir kaip ku
rie net pradėjo pranašauti jog 
tautiškas režimas turės dary 
ti valdžioje pakaitų. 

jo pridėti. Kurie statė naujo- tus einančius į penkias puses. 
viškas be dumų linams džiovy
klas tiems būdavo duodama 
pašalpa iki 3,000 litų, taip kad 
mąžai kas savo pinigų turėda
vo prie jų išstatymo pridėti. 
Bet per penkis metus tokios 
džiovyklos būdavo valdžios * at
stovų prižiūrimos ir savininkas 
turėjo duoti apielinkės gyven
tojams naudotis ta džiovykla 
už tam tikrą atlyginimą linus, 
grudus džiovinti, ir tt. 

Dar arklius valinius duo
davo po vieną ar dū į valsčių 
tiesiog dykai, bet' per penkis 
metus valdžios priežiūroje, ir 
jei eržilas nebuvo užlaikomas 
gerai tai iš to ūkininko galėjo 
paimti atgal Jr ,duqtį kitam. 

Dar daug visokių kitokių 
pašalpų buvo teikiama: už na-

Bolševikų okupacijos laike 
kartą važiuojantį į Biržus su
tiko raudonarmietis ir užklau
sė ar jis geru keliu eina į ka
riuomenės stovyklą. Kadangi 
tų stovyklų buvo daug, kur tik 
miškas buvo ten ir raudanar-
miečių karių stovykla radosi, 
f ai užklausiau kokiu keliu jis 
ėjo į miestą. Sako, plentu nu
ėjau ir plentu noriu pareiti. 
Jam paaiškinau kad iš miesto 
eina penki plentai ir greičiau
sia jis ne tuo eina. * 

Taip kultura Lietuvoje šuo
liais ritosi į priekį kiekvienoje 
srityje, kur tik pažiūrėsi: že
mės ūkyje, ar prekyboje, pra
monėje — pažanga vis* -buvo 
daroma dideliu mastu. 

Pradžioje buvau 

ROOKLYN, N. Y. 

MOTERŲ VAKARiLIS 

Spalių 22 vakare, Moterą 
Vienybė surengė kortavimo 
vakarėlį Tautininkų Klubo pa
talpose, kurio naudą skyrė ka
reiviams tarnaujantiems mili-
tarinėse pareigose, šis biznis 
yra vedamas Raudonojo Kry
žiaus priežiūroje, tikslu pasių
sti kareiviams Kalėdinių do
vanų. *' 

šį pati vakarą buvo įjung
ta ir paminėjimas devynių me
tų sukakties kaip ši organiza
cija yra isikurus. Kada komi-

Bet uki- tetas atnešė akis patraukiantį 
ninku streikas greitai nusira-1 tortą-kėksą ir komisijos pir-
mino, neišsiplėtė po vis<| Lie-' ™ininkei pareiškus kad degan-
tuvą. I čios ant jo devynios žvakutės 

Tačiau tokio sklandumo ne-jie^^a devynis metus organi-
bebuvo kaip tuojau po perver- zac^os gyvavimo, ir kada pir-
smo; kad ir priežasties didelės | 0138 Sabalas to torto buvo pn-
nebuvo kuri darytų juodą dė- tiektas pirmutinei tos organi-

•vr 
užsimini 

rnų dažymą, sjtogų: dažymą, už (apie krikščionių demokratų re-
moderniškų pečių mūrijimą, i žimą Lietuvoje. Taigi turiu 
už gerų tvartų statymą, darbi- į nepraleisti ir tautišką režimą, 
ninkams namų sįt^'mą, ir tt. | Kelis metus po 1926 metų 

Be pašalpų, ^uro< teikiama! perversmo, rodos viskas ėjo 
agronomų patarnavimas visa-1 savo keliu be sukrėtimų, bst 
da; jei nori kad agronomas; kai pasaulinė krizė pasiekė ir 
aplankytų ir vietoje žemę iš-; Lietuvą, kainos krito, rinkos 
tirtų ar kokį patarimą duotų, j ūkio produktams dingo, bet 
tik pranešk, pribus be jokio i ūkininkų skolos padarytos di-

MES DUODAM IK 1ŠKEIČIAM EAGLE STAMPS J 

THE MAY COMPANY 

Rayon-Poplin 

0 i R ¥ A 
Cleveland 3, Ohio 

M 
Spausdintos Įvafcriais Skirtingais Marginiais 

Šešių StiliiJ . . . klasišku suimtų modelių gra

žios suknios su uždarais ar atlapais kaklais. . . 

kokių įforlt kasdininiaė* reikimui. Pasiū

tos iš medžiagos kuri turi ray on puikumą, pop-

lino stiprumą; kvolduotos arba paprastais si

jonais. Spausdintos retais taškais, gėlėmis ir 

šiaip figūromis. Mieros 14 iki 44 ir 16^ iki "34% 

sioge grupeje. 

Daytime Dresses Trečias Aukštas 

mę tautiškam režimui kuris 
tęsėsi 14 metų, bet matomai 
kas perilgai tas atsibosta, žmo
nės pradėjo pasigesti rinkimų, 
pradėjo reikštis noras papoliti
kuoti. Kaip kurių valdininkė
lių elgesys ir perilgas buvi
mas tose vietose žmones kir
šino ; tie valdininkėliai mokė
jo buti geri pataikūnai apskri
čių viršininkams, tie juos pro
tegavo, ir tokiu budu kartais 
labai rimti žmonės pasipiktin
davo, bet nebuvo .kaip juos pa
keisti kitais. 

Buvo dar dalis ir tokių žmo
nių kurių niekuomet niekas ne
patenkina. 'fai buvę kuomet 
baltkalnieriai, bet už sukty
bes ir visokius darbelius buvo 
pavaryti nuo užimamų tarny
bų : jie patekę į "bedarbius" 
turėjo eiti prie plentų taisy
mo ir valdiškų griovių kasimo, 
nors gerai uždirbdavo, 10 litų 
į dieną ir daugiau, bet jie su
darė tą nepasitenkinusių luo
mą ; šitie aferistai dvi dienas 
dirba, tris dienas geria ir lau
kė progos kad atkeršyti ki
tiems ir kitų sutaupytu turtu 
dalintis. 

Taip jie sulaukė tų laikų kad 
jie paliko vėl valdininkais ir 
turėjo progą kitų turtu dalin
tis — bolševikų režimo sulau
kę. 

Lietuvos žmonės turėjo pro
gos paragauti tikros laimės 
per trumpą laiką kelių formų 
režimų, kaip tai katalikiško, 
valstiečių liaudininkų su so
cialdemokratais, tautininkų, :'.r 
pagaliau bolševistinio ir Vo
kiečių okupacijos fašistinės 
sistemos. Jei bus laimė Lie
tuvai dar savistoviai gyventi 
tai ji pasuks tik kooperatiniu 
keliu ir kooperacijos stovės 
aukščiau už visas partijas — 
nes turėjo progos patirti kad 
Lietuvos žmonių gerbūvis, tik
ra laimė tik kooperacijoje ir 
tik per ją žmoniškesnis gyve
nimas galima pasiekti. 

zacijos 'pirmininkei, K. Garš-
vienei, tas sukėlė visų dalyvių 
gausingo ir malonaus plojimo. 

Tęsiantis vakarėliui toliau, 
visi svečiai ir viešnios buvo 
pavaišinti užkandžiais, tertu 
ir kava. Kortų lošėjai gavo 
jiems skirtas dovanas. 

Moterų Vienybė susideda ii 
geroko Lietuvių moterų saki-
čiaus ir jau nekartą įrodė sa
vo kilnius darbus ne tik Lie
tuviams bet, ir Amerikos nau
dai, 'del to kad organizacija da
lyvauja ir viešame Amerikos 
gyvenime. Linkėtina šiai vie
nintelei moterų organizacijai 
Brooklyne ilgiausių metų. 

J.Praeivis, 

SENU ĮSTATYMU 
GALIMA PASI

NAUDOTI 

Amerikoje yra užsilikęs įs
tatymas iš 1863 metų Civili
nio Karo, kuriuo pasinaudoja 
nekurie gyventojai ir dabar 
pasipinigauti. 

Su lyg to įstatymo, kas su
seka kitą asmenį, civilinį ar 
kariškį, išnaudojant valdžią 
karo reikmenų tiekime, gauna 
pusę pinigų kuriuos teismas 
priteisia sugautajam už pabau
dą. Kita pusė eina valdžios 
iždui. 

Tas įstatymas tada buvo iš
leistas apsaugai valdžios nuo 
nesąžiningų žmonių išnaudoji
mo valdžios karo metu. 

Dabar tuli osmenys j iešką 
visokių priekabių ir skundžia 
i^dirbystes ir asmenis valdžiji 
apkaltindami juos išnaudojant 
valdžią karo reikmenų gami
nime, tikslu pasipinigauti. 

Kongrese rūpinamasi nusta
tyti koks nors sukontroliavi-
mas tų įvairių skundėjų. 

PARSIDUODA NAMAS 

YGalasV 7202 Lawnview ave; 3 kam.; 5 /km. 
1 it 2 aukžte, 4 ir maudyne 3-me. 

Didelis lotas, 3 garažiai, msuliuota, 
... , 1 stekeris, geras investmentas. Nuo-

•MEKSIKA .pradėjo gaudy- ra03 neša $112 m§TK 

ti,' persekioti ir areštuoti savo 
penktakolumnistus. 

tų-%0 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva .Cksvetahd 

NELAVIEW REALTY CO. 
GL. 8055 Vakarais ER 0117 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėlius ir turiu par
davimui daup: naujų laikrodėlių. 
ATEIKIT PASIRINKT DABAR 

KALEDU DOVANOMS 
DALYKUS. 

Užfūsakykit dabar, palaikysime 
flfi Kalėdų, nes mažai visko. 

FRANK CERNE 
jewelry Co. 

The House of Perfect Diamonds . 
6401 St. Clair Avenue ' 

Phone HE. 0465. 

mM 
I -
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PHONE: ENdicott 4486 6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND. OHIO 

FRANK J. LAUSCHE 
VĖL IŠRINKTAS 

RAIŠIEMS BUS PA
RŪPINTA DARBAI 

M I R I M A I  

May oras Frank J. Lausche 
laimėjo rinkimus — ir laimėjo 
didžiausia dauguma balsu ne
gu kada yra gavęs kitas kan
didatas; jis taip pat sumušė 
savo du metai atgal gautą di
dumą balsų, kuomet buvo iš
rinktas pirmą kartą. 

Dabar Mayoras Lausche ga
vo 112,864 balsus, jo oponen
tas Stanton — 45,955. Taigi 
Lausche gavo 66,909 balsus 
daugiau. Niekad pąnašiai nė
ra atsitikę miesto istorijoje. 

Taip pat pirmą kartą bėgy
je 30 metu Demokratai gavo 
i savo kontrolę miesto tarybą, 
nes iš 33 tarybos -narių 17 yra 
Demokratai. 

Lietuvių gyvenamuose War-
duose laimėjo visi Demokratai 
j miesto tarybą. 

Teisėjai laimėjo: John E. 
Sweeney, išstumdamas iš vie
tos negrą teisėją Jackson 

Clevelande veikiantis komi
tetas globoti raišus ir kitaip 
kūniškai nesveikus. Tas ko-

| įmitetas vadinasi Committee 
for the Handicapped, antrašas 
216 Superior Ave., Room 506. 

Jo vedėjai kreipėsi į Dirvos 
redakciją prašydami paskelbti 
jeigu yra tokių Lietuvių kurie 
turi kokius kuniškus trukumus 
bet šiaip sveiki, kad atsikreip
tų į»tą komitetą, jiems parū
pins darbus ir uždarbius, jei-
&u jie kitur jau neimami dirb
ti. Darbus duos nuo 16 metų 
ir senesniems vyrams ir mo
terims. Darbų turi net tokių 
kuriuos galima atlikti namie 
būnant. 

Tie asmenys bus suregis
truojami viršminėto komiteto 
savanorių. Jeigu pas ką už
eitų tokiai registracijai sutei
kit pilnas žinias apie tokius as
menis. Jiems bus padaryta di
delis geras, galės patys sau 
užsidirbti. 

Tūkstančiai kaip nors neįga
linčių asmenų jau dirba Cleve-
lando dirbtuvėse ir ofisuose, 
ar tai raiši, ar neprigirdinti, 
ar neprimatanti, arba kaip ki
taip nepilnai sveiki. 

Kas norėtų gali gauti to ko
miteto aplikacijų blankas Dir
voje, tiktai kreipkitės. 

TAMAŠAUSKAS Petras (Tho
mas), 39 m., nuo 1223 E. '79 

St., mirė Spalių 31, palaidotas 
Lapk. 3, Kalvarijos kapinėse; 
pamaldos atsibuvo šv. Jurgio 
bažnyčioje. Velionis buvo gi
męs Clevelande.' Liko duktė, 
Patricia Ann, motina, Agnes 
Tamašauskiene, taipgi seserys 
ir broliai. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorius N. A. Wil- j 
kelis. ! 

LATVIA ACCLAIMS THE PRINCIPLES 
OF SECRETARY CORDELL HULL 

Virto jau 'Cicilikiškai-
Katalikiška Spauda' 

Iki šiol Gabaliauskas lan
džiodamas po Lietuvių katali
kų namus rinko aukas "katali
kiškai spaudai" paremti. Nuo 
dabar dalykai pasikeitė — į 
kompaniją susidėjo Brooklyne 
bankrutavusios Naujos Gady
nės redaktorius Stilsonas, prie 

David C. Meek, Jr. Joseph prisidėjo ir Pittsburghietis 
A. Arti ir Perry A. Frey kiti ipįkelis 
laimėję miesto teisėjų -vietas. Kurie matėt, nuo Gabaliau-

Teisėjas Jackson buvd yie-Įsko laikraštuko jau numesta 
natinis negras Ohio valstjjos . bažnyčių ir kryžių atvaizdai— 

tokia buvo sutartis su cicili-
kais talkininkais. 

Kad tas kas" čia sakoma yra 
teisybė paliudija katalikų dien
raštis Draugas. Jis rašo: 

"Naujoji Gadynė (tai tas ci-
cilikiškai bolševikiškas laikraš
tėlis—Rep.) No. 39, Spalių 14 
laidoje įdėjo bendrovės direk
torių raštą kad to laikraščio 
leidimas nutraukiama. .. . Bu
vęs redaktorius J. Januškis 
nuo redagavimo pasitraukė. 
Susidarius sunkiai padėčiai pa
sitraukė ir J. Stilsonas. Pir
masis nuėjęs dirbti i dirbtu
vę, antrasis išvykstąs į Pitts
burgh, Pa. dirbti Lietuvių ži
nių redakcijoj." 

Taigi, dabar po jusų namus 
landžios aukų rinkti Gabaliau
skas, Stilsonas ir Pikelis tam 
pačiam "katalikiškai - cicilikiš-
kam" laikraščiui. Jie pasitiki 
geraširdžių vis rasti, ypač tarp 
Clevelando katalikų, nors vie
tos Lietuviai kunigai to laik
raščio ir jo leidėjo senai jau 
nusikratė. Gabaliauskas su sa
vo gazietėle jau apie metas 
laiko vargsta Pittsburghe, bet 
vis dar landžiojo pas Clevelan-
diečius pinigų. Dabar išsikėlė 
i Pitsburghą ir pati Gabaliaus-
kienė. Sako, atsitikimas aną 
sekmadieni naujoje parapijo
je, kur Moterų Sąjungos 36-os 
kuopos vakarienėje Gabaliaus
kas buvo pastumtas į sali, ne
duota jam kalbėti, buvo galu
tinas smūgis i am. Rep. 

bont kokiame teisme, paskir 
tas Gubernatoriaus Bricker, ir 
nežiūrint kad jį rėmė ir pats 
Mayoras Lausche ir tautinės 
grupės buvo prašomos už jį 
balsuoti, jis rinkimuose prita
rimo nerado. 

Ohio Demokratai taip paten
kinti dabartiniu Mayoro Frank 
J. Lausche laimėjimu kad sa
ko jis turi visas galimybes lai
mėti Ohio Gubernatoriaus ar
ba Senatoriaus rinkimus 1944 
metais. Ar Lausche skubin-
sis i tas aukštesnes vietas pa
sirodys trumpoje ateityje. 

Tuo tarpu, Mayoras Lausche 
paskelbė savo darbų miesto ge
rovei programą iš 10 punktu. 

Vienas tų punktų yra maži
nimas miesto namų savinin
kams taksus. 

Savo kabinetą paliks visą tą 
patį ir 1944-45 terminui. 

NAMŲ SAVININKŲ susi
rinkimas bus laikomas trečia
dienio vakare, Lapkričio 10, 
nuo 8 vai., Lietuvių salėje. Vi
si nariai prašomi dalvvauti. 

Vald. 

LANKYKITĖS LIETUVIŲ 
SALĖJE 

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubas pradėjo rengti Lietu
vių salėje tas pramogas kurio
se kiekvienam yra proga kas 
nors laimėti, kartais ir dikto-
ką laimikį. 

Tos pramogos bus keturis 
vakarus savaitėje, antradienio, 
ketvirtadienio, penktadienio ir 
šeštadienio nuo 8 vai. Prasi
dės klubo vardu šio šeštadie
nio vakare, Lapk. 6. 

Klubas įsteigė Kareivių ir 
.Jūreivių fondą, kuriam pelnas 
skiriamas. 

Kurie turit militarinėje tar-
^Iboue sūnų, dukterį, brolį, 

seserį, giminę ar draugą, pri 

LANKĖSI NEW YORKE 
Petronėlė Jonilienė praleido 

keliolika dienų New Yorke. Jai 
ten labai patiko, taigi praleido 
ten savo rudenines atostogas. 

Master Sgt. Alfonsas Vana
gas pavyko iš Oklahoma vals
tijos stovyklos palankyti savo 
žmoną ir paviešėti keletą die
nų. Jis vedė p-lę Ritą Mont-

UŽKVIETJMAS VYRAMS 
Drafto amžiaus vyrai gyve

nanti ribose Selective Service 
Boards 20, 21, 22, 23, 24, 25 
ir 26 šiuomi kviečiami atsilan
kyti dviejuose mitinguose ku
rie taikomi supažindinti busin-
čius kareivius su Armijos ir 
Laivyno gyvenimu. Pirmutinis 
tų susirinkimų bus pirmadienio 
vakare, į.apk. 8, Glenville High 
School Auditorium. 

hcacii. uKiiiiię ai uiaugtfr, uii- .. . v - • i 
duokit ju adresus klubui, atsi-
lankę paminėtais vakarais Lie
tuviu salėn. 

-N 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R& MATULAITĮ 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

Alfonsas Velioniškis, Vinco 
Velioniškio sunus, Spalių 29 d. 
išėjo tarnauti Dėdei Šamui, į 
Marinus. Spalių 26 jam buvo 
surengta išleistuvių pokilis Al
pine Village; jis tapo gausiai 
apdovanotas nuo giminių, drau
gų ir pažystamų; puikias do
vanas įteikė ir jo šeima. Vi
siems jis taria aciu ir tikisi 
laimingai sugryžti. 

DIRVA yra pigiausias dar-
| bo žmogaus liuoslaikio drau-

m* jf¥ 

Apie M. S. 36 Kuopos 
Vakarienę 

Spalių 3 d., Sąjungietės su
ruošė šaunią vakarienę naujos 
parapijos naudai, sutraukda-
mos apie ,300 dalyvių į parapi
jos salę, nes Clevelandiečiai ži
no Sąjungiečių vaišingumą, jų 
draugingumą, ir todėl jų pa
rengimus gausiai remia. 

Po 5 valandos, prisipildė sa
lė gražia publika, o jaunes, 
grakščios 'Lietuvaitės stalų pa
tarnautojos pradėjo nešti sve
čiams į stalus valgius. 

Tarpe skaitlingos ir gražios 
publikos radosi ir žymesnių 
svečių, kaip tai Lietuvos Pre
zidentas A. Smetona su žmo
na, Euclid miesto tarybos na
rys su žmona ir kiti. Klebonas 
Kun. J. Angelaitis perstatė 
žymesnius svečius trumpai pa
kalbėti. Po jų išsireiškimų pa
kviestas moterų choras, veda
mas A. Miliauskaitės; dainų 
programą pradėjo dainininkė 
M. Galdikienė Amerikos Him
nu, padainuota trys kitos dai
nos, ir baigta Lietuvos Himnu. 

Po kalbų, dainelių ir ska
naus pasivalgymo, svečiai lin
ksmai pasišoko bei draugingai 
vaišinosi iki vėlumos. 

To viso vakaro pelnas, įskai
tant ir rankdarbių laimėjimo 
ineigas, sudarė gryno pelno į 
$600 nauios bažnyčios statymo 
fondui, iškaitant ir p. Smeto
nienės $2 auką. 

Sekančios sudovanojo savo 
rankdarbius bažnyčios naudai: 
p-lė R. Juškaitė, pp. M. Cicė-
nienė, P. štaupienė. R. Babar-
skienė, J. Salasevičienė. Roč-
kienė, M. Vaškelienė. M. An-
gelaitiene, Vištartienė. 

Laimėjo šie: S. Grigonis, Ja
net Barntic, Joe Popozv, Joe 
Suopis, Mrs. Jurgelis, Mrs. A-
ponaitis, Gorzauski, M. Hay-
den, Baltus, A. Obratt. 

Vakarienės komisija buvo: 
P. Kundrotienė, M. Žilinskienė, 
Mrs. Kaminskienė. O. Gicevi-
vičienė. M. Vaškelienė. 

Darbininkės: V. Sadauskie
nė. Juškienė, S. Amšienė, S. 
Mudrauskienė, Vaišnorienė. M. 
Petrauskienė. Belskienė, Zale-
nekienė. K. Magilienė. 

šiuomi nuoširdžiai dėkojame 
klebonui Kun. Angelaičiui už 
prielankumą Sąjungietėms ir 
visokeriopą nagalba, darbn.o-

•buotoioms. aukotojoms ir da
lyviams ačiu už jų prisidėjimą 
prie šios vakarienės pasiseki
mo. P- štaupienė. 

UNIVERSAL ROOF RERVICE 
1106 St. Clair Ave. 

CHerry 8376 
Naktinis telefonas ME 4767 

STOGŲ TAISYTOJAI 
Gyvenamų Namų Dirbtuvių 
Ir Komercinių Pastatų Stogai 
Virš 1000 Stogų uždengėm 

Didžiajame Clevelande 
Dykai apkainavimas (4) 

Secretary of State Cordell Hull 
on September 12, in a radio-address 
outlined the principles of America's 
foreign policy expressing the fun
damental and natural interests of 
the United States. He very clear
ly and convincing defined this 
policy cf': the United States in its 
relations with foreign nations in 
six , tenets. 

We believe- that international re
lations based on these rule3 can 
really eraete conditions whereby 
waf may; be effectively banished. 
We also fully share the view of 
the Secretary of State that the At
lantic Charter and the Declaration 
of the United Nations are the basic 
principles of the area of common 
interests of nations, big and small. 
We can only applaud the belief 
that these principles should be ap
plied to create an effective system 
of international cooperation for^ the 
maintenance of peace. We are es
pecially gratified with this state
ment that each sovereign nation, 
large or small, is in law and un
der law the equal of every other 
nation, and that all nations, largt 
and small, which respect the rights 
of others, are entitled to/freedom 
from outside interference in their 
internal affairs. 

The Latvian nation, now en
slaved by the Germans, considers 
these principles, together with the 
Declaration of July 23, 1940, of the 
United States Government, the At
lantic Charter, the Declaration by 
the United Nations and the Four 
Freedoms to be the chart of their 
salvation. The Latvian nation has 
always db$erved and believed in 
the principle that international dis
putes should be settled by peace
ful means, that order shuold be 
maintained among nations by in
ternational. law and peaceful meas
ures. '. ' . 

The Latvian nation alto believes 
that non-discrimination in econo
mic opportunity and treatment is 
essential to the maintenance and 
promotion of sound international 
relations, and that cooperation be
tween nations in the spirit of good 
neighbors, ̂ founded on the principles 
of liberty, equality, justice, morali
ty and lay is the most effective 
method of safeguarding and pro
moting the political, economic, so
cial and cultural well-being of the 
Latvian and all other nations. 

The principles expressed by Sec
retary of State Hull in his radio 
broadcast on September 12, is a 
new be|im of hope for the Latvian 
people, and they strongly belieye 
that these principles will also be 
applied to the oppressed Baltic 

nations. 
During their independence Lat

via and her Baltic neighbors were 
eager to live up to these princip

les, especially in their relations 
with Soviet Russia, both political
ly and economically. Their inde
pendent existence balanced the sit
uation on the Baltic shores. It 
placed at the disposal not only of 
Russia but of all states, its entire 
transit and harbor facilities. Dur
ing the last 20 years of its exist
ence Latvia's worthiness to be in
dependent has never been quest
ioned. We believe that after the 
elimination of the primary cause 

of European unrest—German im
perialism—normal relations can be 
reestablished as formerly also in 
the Baltic region. 

Basing its foreign policy oji the 
high principles expressed in the 
radio address of Mr. Hull, Latvia 
has always wanted and still is will-, 
ing to reestablish friendly relations 
with all its neighbors, including So
viet Russia—with the latter on the 
basis of the Peace Treaty of 1920 
and of International law—and thus 
to renew the indispensible equilib
rium which existed in Northern 
Europe when all the Baltic States 
were free. Latvia hates both Na-
ziism and bolshevism and desires 
freedom and peace. 

ATTENTION, MEN 

THE PERISCOPE 
Bv ŠARŪNAS. 

1944 KALENDORIAI 
Tiktai $4.95 už 100 Sieninių 
Didumas 4 1-4x9 1-4 su paveiks
lais. Neužima daug vietos ant 
sienos. (49) 
United Calendar Printing Co. 

1221 E. 81 STREET 
Cleveland, 3, O. GA. 3I&9 

REIKALINGA ŠEIMININKE 
Lietuvių šeimoje, prižiūrėt na

mus ir padaryt valgyt. duosim 
kambarj gyventi. Kreipkitės tuo
jau. (48) 

Telefonas CLearwater 0128 
{ |f. Paplauskas Vakare 7 iki 9. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
"Kur alus skanesnis" 

"Arielkele šiltesng" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 
584 Eucild Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

6824 Superior Ave. 
LIQUOR WINE BEEJt 
Vfeta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbai 
Savininkės 

A EUROPE that would be domi
nated by Soviet totalitaria n i s m 
would not be a free Europe. The 
intransigeant Soviet Union has 
never yet permitted democracy to 
function where it controlled. Un
der it small independent nations 
cannot exist and free people are 
merely a fiction. What one gest
ure has the Soviet Union made to 
assist the democratic nations? All 
the missions are always to Mos
cow and never to Casablanca, Que
bec, London, or Washington. And 
to all the urgings of the wortd dem
ocracy to acknowledge the right 
of the Lithuanian people to free
dom, the spokesmen of the Soviet 
Union prattle about the "status of 
California". 

### 

HOWEVER, all is not black. 
The most important thing about 
the Moscow conference is that it 
took place. The cornerstone of the 
edicife of peace is (1) an Anglo-
American understanding, and (2) 
an understanding between this An
glo-American unity and the Rus
sians, based upon mutual self-in
terest and the need to preserve 
peace. 

When this war is over no nation 
will need a long period of peace 
more than devastated Russia. There
fore, as practical men desiring 
peace, the leaders of Russia ought 
to come to the conclusion that they 
can have this desired peace only 
by cooperating with other power
ful nations who desire the same 
thing. Russian policy cannot be 
of combining with lesser European 
states (even if communized) against 
the Anglo-American group, which 
will possess great industrial re
sources, the command of the sea 
and aid. Herein lies the hope of 
true democrats that the Moscow 
conference will not produce any 
false notes. 

/// 

JACK GANSON 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams, 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogoms. 

Rezervacijai telefonuokit: 
KE. 9782 

Prie U. S. Route 20 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

A SPECIAL Committee of the 
Lithuanian Kunigų Vienybė is still 
(for the past two years) hard at 
work to find means to help Lith
uanian war sufferers in Siberia. 
Rev. Končius and Rev. Balkunas 
recently visited the State Depart
ment, the American Red Cross and 
the Catholic Naional Committee in 
Washington. 

A good news finally reached us 
that the Soviet Government gave 
permission for the departure of 
Mrs. Čarneckis and her five child
ren. She is a Worcester, Mass., 
girl and the wife of a former Lith- ; 
uanian Minister to the United j 

States, Valdemaras Čarneckis, who j 
at one time was Lithuania's Finance j 
Minister. He is to remain under ;  

the duress in Siberia. The cost of | 
getting. Mrs. Čarneckis and family j 

out of Siberia is estimated about j 

$5,000. 
The League for the Liberation i 

of Lithuania has donated $200 to
ward the expense of Mrs. Carnec- I 
kis return to her native United ! 
States, away from the dreary grasp j 
of the Russian bear. Į 

A RECENT issue of the Worces-
tes, Mass., Telegram contained a 
letter by Attorney A. Young (Jan
kauskas) refuting the arguments 
of those who wish Lithuania to be 
a Soviet Republic. Mr. Young is 
is president of the local district 
council of the Knights of Lithua
nia. 

fit 

THE SON of one who helped 
Lithuania to get the port of Klai
pėda in 1923 is back from the Pa
cific front where he particiapted in 
all the furious battles of Guadal
canal. He is Marine Corporal 
Stanley P. Ivas, of South Boston, 
Mass. He was five months on 
Guadalcanal and 15 months on 
all other Pacific fronts. He was 
among the first to land on Gua
dalcanal and participated in the 
battles of Blood Knoll, Natanikan, 
Red " Beach, and Lunga River, for 
which he was awarded five stars. 
Due to disability from jungle fever 
Stanley was discharged and is now 
resting with his folks. His father, 
A. Ivas, was on the Central Com
mittee of Lithuanians in 1923 
when it raised the standard of re
volt against the dilatory tactics of 
the French in Klaipėda. 

REV. GEČYS, a Lithuanian war 
refugee now in this country, is 
writing a book in English under 
the title Catholic Lithuania. 

ttt 
IN REVIEWING Polish-Russian 

relations for the past ten centuries, 
Prof. Oscar Halccki, a noted Polish 
historian, writes in the Review of 
Politics, published in England: 

"The fundamental differences be
tween Poland and Russia exclude 
any closer union between the two 
individual nations, but they certain
ly do not exclude their peaceful co
operation in the universal interna
tional organization which ought to 
result from World War II to make 
a third one impossible. The pos
sibility of such a cooperation de
pends on Russia, because she and 
not Poland is raising claim*; against 
her smaller neighbors." 

The same conclusion is reached 
by every responsible Lithuanian 
historian, when discussing Lithuan
ian-Russian relations. There are 
such fundamental differences be
tween the Lithuanians and the Rus
sians that no closer union (such 
as the formula of a Soviet Lithua
nia in the Soviet Union) is possible, 
except by force or might. Lithuan
ians are not even Slavs, as the 
Poles are. They are a Catholic and 
intensely Western nation, akin to 

Men of draft age residing in Set* 
ective Service Boards 20, 21, 22, 28* 
24, 25 ir 26 are invited to attend 
two meetings designed to acquaint 
prospective inductees with Army 
and Navy life. The first of these 
meetings will be held Monday even
ing, November 8th at Glenville 
High School Auditorium. 

These meetings, arranged by the 
Civilian Defense Committee on Pre-
Induction Training in cooperation 
with the War Department and the 
above named Draft Boards, will 
give pre-inductees much informa
tion. You will learn, for instance, 
what happens at the Induction Sta
tion; how much time you have be
tween induction and the time you 
leave for camp; what you should 
take along with you to the Recep
tion Center; what happens at the 
Reception Center; what the Army 
G'eneral Classification Test is; how 
the Army assigns men to different 
jobs; how much your Army pay 
will be. 

Monday evening's program will 
begin with a Band Concert at 7:45. 
A short talk by Lieut. Daniel Mc-
Nr.ughton, Air Corps, Military 
Training Division, Washington, D. 
C., wi'l be followed by a War De
partment movie entitled "Classifi
cation of Enliested Men". This 
movie will tell about classification 
and assignment of inductees the 
the soldier's Qualification card Fol
lowing this will be a questions and 
answers period. 

The meeting will be attended by 
Draft Board of^icia^s. Army and 
Navy officers who will be there to 
answer your questions. If you 
don't care to ask your questions at 
the meeting, it is suggested that 
you write them down on paper be
fore the meeting and these written 
questions will be picked un by the 
committee and answered from the 
SiPfre. 

Everyone — prospective inductees, 
mothers and fathers, brothers and 
sinters, girl friends, etc., are in
vited to these meetings. Remem
ber the date: November 8th —- at 
Glenville High School Auditorium, 
810 Parkwood Drive. 

PAJIEŠKAU brolį Juozą Kliau
ga, anie 13 metu atgal apleido Cle-
velandg, paliko žmona ir vaikus; 
vaikai jau suaugę. Jis paeina iš 
Panemunėlio. Prašau atsišaukti i 
broli (47) 

JONAS KLIAUGA 
65C8 Superior Ave. Cleveland, O. 

® Portretai yra Puikiausia 
Kalėdoms Dovana 

F!NE ARTS 
• PORTRAIT 

STUDIO 
1511 East 55th Street 

Kampas E. 55 ir Superior 

Aplankykit savo kareivį 
tarnyboje asmeniškai pa-
siunčiant jam savo photo. 
JOHN BCGDONAS, Mgr. 

JONAS G. 
POIiTES 

L i e t u v i s  
Namų Maliavotojas, 

Popierkiotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

DABAR LAIKAS ĮSIGYTI 
K-

Vyrams BssdessMMsės 

Skrybėlės Pas mus rasite pilniausi pasi
rinkimą VYRAMS ir VAIKI
NAMS vėliausių pavyzdžių ir 
spalvų kurios kožnam patiks. 

f t t 

FAIRFAX ir MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

KINGSLBY 
IR 

BARCLAY 
FASHION BRANDS 

$5.00 

Vvram«? Ir Vaikinams 
KELNĖS -- $3.95 

Didelis pasirinkimas vienodų spal
vų ir įvaikių šiaip audinių. 

Nauji Rudeniniai 
Vyrams Kaklaraiščiai 

Paskiausi^ gražių marginių. 

65c 2 už $1.25 

Gražus Vyrams 
MARŠKINIAI $1.95 

Vienodų ir margų spalvų, taipgi 
grynai balti. Goriausios - rūšies 
Broadcloth marškiniai, nešuntan-
čių spalvų. 

Sweieriai _ . $1.79 
Užsimaunamų stilių, įvairių pa
skirų spalvų, taipgi visu mierų. 

D Y K A S  GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. H  Y  K  A l  
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. 

mi! 
7010 Superior Ave 

m 
Atdara Vakarais 

n 
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