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LIETUVOS LIKIMU min- Į 

tys, matyti, dalinasi dviem! 
kryptimis. Vieni, kaip "mela- i 
giu" pramintas rašytojas Drew-
Pearson ir mušu keli bolševi
kai galvoja,, Maskvos konfe
rencija nusprendė Lietuvą pa
likti Rusijai. Kiti, kaip Lie
tuvos Atstovas Washingtone, 
P. žadeikis, mano dalykai pa
silikę po senovei. Daugelis 
Amerikonų spėlioja, dalykai 
net pagerėję. Rašytojas Wil-
li&c Philip Simms, pavyzdžiui, 
sako, Rusų pažadas bendradar
biauti su Amerika ir Anglija 
reiškia, tautos nebusią mėto
mos iš vienli nasrų j kitus, jų 
pritarimo neatsiklausus. News-
Week žurnalas sako, Lietuva 
net "padrąsinta" del savo liki
mo. 

LIETUVA, matyti, pasaulio 
akių centre. Amerikos vysku-
JHJ tam tikra komisija, Mask-

No. 47 Kaina 5c. CLEVELAND, OHIO LAPK.-NOV. 19, 1943 (28-ti metai :: 28th Year)' 

Tautoms bus Leista Lai 
svai Išsirinkti Valdžias 

Gryžę iš Vokietijos Sužeisti U. S. Kareiviai 

HULL PATSEKĖ KONGRESU! RA POR
TA iŠ MASKVOS KONFERENCIJOS. C. 

SLAPTU SUTARČIU NEDARYTA 

KARAS iTAL'iOjl, 
STOVI VIETOJE 

Šis Raportas tai Pirmas spręsti pirmiau apie 30 ar 
toks Jvykis Kongrese 

Washingon, D. C.— Val
stybes Sekretorius Cordell 
Hull, sugryžęs iš Maskvos 

vos konferencijos davinius ap-1 konferencijos, pirmą kar-

40 tokių, nesusipratimų. 

svarsčius, kai kuriais apsi
džiaugia, kai kuriais dar sta
to klaustuką. Vyskupai min
tyje turi Pabaltijo valstybes, 
kurios Atlanto čarteris žada 
teisę pasirinkti valdžią po ko
kia jos nori gyventi. >• 

Lietuvą savo vėliausiose kal
bose minėjo ir Stalinas, ir Hit
leris. Pirmasis sakė "išlais
vinsiąs" "brolius Lietuvius", o 
antrasis pajuokė Maskvos žy
gius 1940 metais, klausdamas: 
"Gal esama tokių kurie tikėjo 
jog Suomija norėjo Rusiją už
pulti, o Estija, Latvija ir Lie
tuva troško užkariauti nepa
liestas Rusijos girias". 

Tas rodo kad abiejų dikta
torių sąžinė negryna del savo 
nepateisinamo elgesio" su ma
žomis ir niekam pikto nelin
kėjusiomis Pabaltijo valstybė
mis. 

• 
ĮDOMU kaip mažo suprati

mo čia gimę Lietuviai užsikre
čia juokingomis idėjomis. Ge
ras pavyzdis yra Waterburiete 
Stanislovaitienė, kuri kaž ko
dėl nesutaria su vietos Lietu
vių dauguma. Rusų revoliuci
jos sukaktį minėti kongrese 
New Yorke dalyvaudama, ji 
savo kalboje Amerik o n a m s 
tvirtino reikalą pripažinti "Ta
rybų Lietuvą" Rusijai. Ji sa
kė, Amerikos Lietuvių parei
ga esanti spirti Amerikos vy
riausybę atsisakyti pripažinti 
laisvės principą Lietuvių tau
tai, paliekant ją Sovietų glo
bai. Butų įdomu patirti ar 
Stanislovaitienė sutiktų savo 
vtoikus pavesti svetimų globai, 
jei taip lengvaširdiškai savo 
brolius, kurių jausmų ji nesu
pranta, nori Maskvai palikti ? 

AMERIKOS Lietuviu visuo
menė nudžiugs tikrai pirmuti
niu vieningu darbu, kuris pra
deda burtis apie United Lith
uanian Relief Fondą. Ruošia
ma seimas, į kurį bus kviečia
ma ne vien katalikai ir socia
listai, bet visi Lietuviai kurie 
nori savo tėvų žemei laisvės 
ir gerovės. .Užmegsta santi-
kiai su Amerikonais, be kurių 
pagalbos ir paramos (kaip Dir
va nesykį rašė) vieni Lietuviai 
mažai ką tepadarytų. 

Visuomenė be abejojimo tau
tininkams dėkos, viena, už to
kio. fondo numatymą ir įregis
travimą Washingtone, antra; 
už nuoširdų norą pamiršti sro-
nivių vadų pavydą bei silpny
bes, ir dirbti kas naudinga 
Lietuvai. 

tą kaipo kabineto narys 
kalbėjo bendrame Kongre
so posėdyje, Lapkričio 18, 
kur buvo pakviestas pra
nešti tiesioginiai apie sa
vo nuoveikius Maskvoje. 

Sekretorius Hull pargry-
žęs' iš savo kelionės, laik
raštininkams padarydamas 
pranešimą aiškiau nušvie
tė nekuriuos dalykus kaip 
jie tarta Maskvoje. Pabrė
žė kad jokių slaptų sutar
čių su Sovietais nebuvo da
roma. 

Hull kreipiasi Į Ameri
kos Kongresą ragindamas 
sudaryti vieningą užsienio 
reikalais politiką, remiamą 
visų partijų. 

Jis taip pat siūlo įsteigti 
Alijanjų komisiją palaiky
mui tvarkos išlaisvintose 
šalyse iki jose bus galima 
pravesti visuotini balsavi
mai išsirinkimui sau val
džių. 

Hull pareiškė jog visos 
tautos turės teisę laisvai iš
sirinkti sau valdžias, ir į 
tą patvarkymą ineina Pa
baltijo ir Balkanų tautos. 

Šis jo pareiškimas apie 
likimą Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos kaip tik griežtai 
priešingas bolševikų nuo
lat kartojamam privedžio-
jimui buk tų šalių padėtis 
tarptautinėje konferencijo
je gali buti svarstoma tiek 
kiek gali buti liečiamas Ka
lifornijos likimas. 

Taip pat ir Lenkijos at
veju, -kurios pusę Stalinas 
savinasi, Hull pasakė jog 
sulyg Atlanto Čarterio bus 
leista žmonėms laisvai ap
sispręsti. 

Bendrai imant, valstybi
nių sienų nustatymas pa
liekamas po karo, nes, sa
ko Hull, dabar reiktų ka
ras sulaikyti jei imtume iš-

•ŠVEDIJOJE pasidarė la
bai rimta padėtis del kuro sto
kos. Pirmiau galėdavo impor
tuoti anglies, dabar j u negau
na. 

LONDONAS KALBA 
APIE DIDESNIUS 

ĮVYKIUS 

Iš Londono skelbia apie 
naujus militariškus ir po
litiškus įvykius kurie ne
trukus paaiškės — didesni 
dar negu Maskvos sutar
tys — galutinam užsimoji
mui pasiekti pergalę Euro
poje 1944 metais, kas už
tikrins Amerikos-Rusijos -
Britanijos pokarinį drau
gingumą taikos palaikyme. 

Tie nauji žygiai tikima 
bus nustatyti kalbamoje 
Prez. Roosevelto, Churchill 
ir Stalino konferencijoje. 

Taigi, reikia tikėtis ne
užilgo' galf įvykti ir šių tri
jų Alijantų vadų pasima
tymas ir tarybos. 

I Sulyg pranešimų iš Ita 
įlijos, Amerikos Penktoji L 
Britų Aštuntoji a r m i j o 
Italijoje stovi beveik kai) 
prismeigtos vietoje. 

Lėtas veikimas Italijoj 
sako paeina del pablogėju 
šio oro, kalnuotos žemės ir 
atkaklaus naziu pasiprieši-
nimg. i 

Prie Venafro, Alijanta' 
atsiėmė iš Vokiečių aukš 
turną kurią naziai buvo pa
mušę prieš kelias dienas. 

Aigajos juroje Vokiečiai 
užėmė iš Britų ir Italų Le-
ros salą. 

Amerikos įakunai ataka
vo priešų laikomus mies
tus nuo Atėnų iki Marseil: 

les. 
Padaryta naujas smar

kus užpuolimas Vokietijos 
miesto Bremen. 

Šiaurėje, Amerikos lakū
nai atakavo svarbias Vo
kiečių metalo. kasyklas ar
ti Knaben, Nwtrvelijojs ir 
chemikalų * dii'trtuveš Rjiij 

kan srityje. 

W" 

D A R B A I  
(R DARBININKŲ ŽINIOS 

SALOSE PADARYTA 
JAPONAMS DIDELIŲ 

NUOSTOLIU 

VOKIEČIAI ATMUŠĖ 
RUSUS PRIE 

ŽITOMIPO 

rieni iš pirmutinių Amerikos kareivių, sužeistų ir 
patekusiu Vokiečiu nelaisvėn, sugryžę^š nelaisvės. *. Jie bu
vo apkristi i taip pat sužeistus ir nelaisvėn paimtus Vokie
čius kareivius. Apsikeitimai atliekama tokių kareivių kurie 

. -nenrnlės sugryžti i karo frontą. 

TURKIJA STOSIANTI 
KARAN BĖGYJE 3 

MĖNESIU 

Turkijoje kalba plačiai 
kad Turkija bėgyje trijų 
mėnesių įstos •į karą Ali
jantų pusėje. Tas duos ga-
limybes Amerikos ir Britu 
kariuomenėms įžygiuoti į 
Balkanus ir iš Turkijos 
lengvai galima bus bom-

ibarduoti lėktuvais Ruma-
inijos aliejaus laukus. 

POKARINIAM ŠELPI
MUI NUMATYTA 

$2,500,000,000 

ivy 
Yo-

Atlantic City, N. J 
kusiam United Nations 
karinio nukentėjusių žmo
nių šelpimo ir atkūrime-
sutvarkymo suvažia v i m e 
nustatyta $2.500,000,000 su
ma. kuri tam tikslui reika-

Bijo Naujo Angliakasių 
Streiko 

Iš Washingtono praneša 
jog ten visi reikalai veda
mi šešėlyje didelės baimės. 
Ta baime esanti kad ang-

j liąkasiai gali vėl sustrei-
' kuoti ir taip sutramdyti 
anglies gavimą kad dirb
tuvės, pajiegos gamyba ir 
transportacija kareivių ir 
karo reikmenų pervežimas 
žymiai susitrukdytų, kas 
gali pmilginti karą arba 
privesti net prie pralaimė
jimo. 

Kasyklų operatoriai ne
siskubina pasirašyti su an
gliakasių unija naujų algų 
sutarties, ir valdžia pasi
ryžus laikyti kasyklas savo 
kontrolėje iki sutartis ne
bus pasirašyta. Ilgas atsi
sakymas sutarti pasirašyti 
gali priversti uniją iššauk
ti darbininkus penktu at
veju streikuoti. 

Paskutiniame angliaka
sių streike prarasta 7,035,-
000 toi^ų anglies. 

Amerikos lakūnai pasta-

VOKIEČIAI išdirba vi-

gausius oro 
dviejų Japonų valdovų 
lų, Marshall ir Gilbert, 
ardydami jose daug kariš
kų įrengimų ir suplaišinda-
mi uostuose dikčiai laivų.^ 

Alijantų lakūnai taipgi 
suplaišino daug Japonų pa
darinių šiaurinėse Solomo-
nų salose nuo Buka iki N. 
Guinejos. Užpuolimai da
ryta pakartotinais atve
jais. 

Prie Rabaul lakūnai nu
skandino 3 Japonų laivus 
ir sugadino 12 kitų. Su

liktu vn s. 

Goering 

Lapkr. 18 nranešimu iš. . . .. , 
askvos, didelė Vokiečių |Sai naulos 1Usies lėktuvus 

ru dviejų dienu bėgvje pa-|Jie£a ^ 150,000 kareivių 
darė gausius oro 'atakus psudarė smarkų pasipnesi-

aojnima raudoniesiems siauri-, ... . 
eU Inėie Ukrainoje, Žitomiro-|Plac!eb, °£j naikinanti ka-
bU Korostvševo srityje, ir Ru- ^ kad p'?™ 

sai pirmą kartą keturių kam lsn,oko lsv,so skraldy' 

| kuriuos sako 
j metais, 
i einančiais 

vartos 1944 j 
sako, at-

metais lėktuvai 

mėsių bėgyje tapo atmuš
ti atgal. 

Dniepro srityje ir Gome
lio fronte Rusai praneša 
apie pasisekimus prieš na-
zius po senovei. Sako už
ėmę eilę miestelių ir kai
mu. 

ti lėktuvais". 

•Suv. Valstijos tikima tu
rės duoti $1,500,000,000, li
kusią dalį sudės Britanija, 
Kanada, Australija ir tt. 

Šelpimo programas ap
ims 50 milijonų iš priešų 

svintų tautų žmonių. 

I" 
Detroit. — Karo Darbo 

Taryba sutiko leisti pakel
ti General Motors dirbtu
vėse dirbančioms 4800 mo
terų algas, apie 10c valan
dai. 

ITALIJOJ Vokiečiai už
grobė apie 1,500,000 avių, 
tuomi atimdami iš Italų 

Italijoj avie
na parduodama ''juodoje 

pa_! rinkoje" po $5 svarui. 

^ VOKIEČIAI, valdydami 
šiaurinę Italiją, ir ten gau
do Žydus deportavimui iš 
miestų. Didelis Žydų gau
dymas tęsiamas Romoje. 

Žydų gaudymui naudo
jama kareiviai, nors jų ne
turi gana karo frontuose. 

Šaltinis Vitaminų 

daužė 84 priešų . 
Pranešimas sako, 40,000! daug maisto 

Japonų Bouganville saloje 
atsidūrė pražūtingoje 
deLapk. 14 pranešta j0g HITLERIS kalbėdamas j 
Amerikos submarinai nu- Vokieti |os gyventojus pa
skandina Japonų lėktuvų. drąsinimui tęsti kai ą, pra-
laiva ir sugadino šešis ki-1 nešė jog /okietijoje suai-
tus 'laivu* 'dyta ar sunaikinta jau ar-

Per Spaliu mėnesi Japo- į t i  t r y s  m i l i j o n a i  n a m ų  A l : -
nams paskandinta 40 lai- Jantų lėktuvų užpuolimais. 

Lenkai praneša kad Vo
kiečiai sušaudę apie 2,500 
Lenkų Balstogėje ir Lom
žoje. 

Ateina žinių ir apie ma
sini Lietuvių baudimą su
šaudymais Lietuvoje. 

Iš Japonijos parvežama Į 
Ameriką keli šimtai Ame
rikiečių, apkeisti j Japonus 
išvežtus iš Amerikos.- Jie 
plaukia laivu Gripsholm. 

G r y žtanti Amerikiečiai 
atsisako ir pasakoti kaip 
Japonai su jais elgėsi, įgrą-
sinti užtylėti, nes pradėjus 
atskleisti jų žiaurumus, sa
ko, Japonai gali imti dar 
žiauriau kankinti kitus ten 
likusius Amerikiečius be
laisviui 

Daroma pranašystės kad 
, apie 4 milijonai darbinin
kų iš 18 milijonų dabar 
dirbančių karo industrijo
se liks be darbo kaip tik 
karas pasibaigs. 

Dabartiniu laiku visoje 
šalyje priskaito m a 700,000 
bedarbių. Spalių m. 1942 
metais bedarbių šalyje dar 
buvo 1,600,000. 

Dabar liko bedarbiais di
dumoje tik tie kurie neno
ri dirbti. 

Paul 

Užmušta 8. Norfolk, Va. 
Karo laivyno stotyje York-
towne, ištikus minų spro
gimui užmušta aštuoni as
menys, civiliniai darbinin
kai. 

G, Hoffman, Stude-
automobilių korpo-

; racijos prezidentas ir pir-
j mininkas Šalies Ekonomi
nio Vystymo komiteto, sa
ko, po karo reikės surasti 
7 milijonus daugiau darbų 
darbininkams, negu turėta 

j 1940 metais. Reikės didin-
j ti gamybą, geresnius daly
kus už mažiau pinigų, kad 
darbininkai turėtu darbo. 

vų, sio karo 
nuskandinta 
ponų laivų. 

bėgyje išviso 
apie 500 Ja- Karas Amerikai atsieina 

po 273 milijonus į dieni?, 
sulyg Spalių mėnesį pada
rytų išlaidu. 

Šymet žymiai daug ma 

Vitaminų reikalavimas padi
dino Cod žuvų gaudymą Gap-
se, Kanadoj, šis vaikutis ro
do savo draugui jo pagautą 50 
svarų Cod žuvį. 

INDIJOJE, kaip prane
ša, badu mirimas tęsiasi. |sį0 įr karo reikmenų pasiu-
Kalkutta miestą šymet ba-|sta Rusijai. Iš šią "vasara 
du mirė jau 37,800 žmonių, j Rusįjai nugabentų iš Ame 

Pastarų kelių savaičių | rikos ginklu daugumo fra! i 
bėgyje kiek pagerėjo mai
sto reikalai ir mirtys pra
dėjo mažėti. 

Atstovų Rumuose vien
balsiai priimta bilius kuris 
siūlo pakelti be sveikatos 
likusiems karo veteranams 
mokestį ir pensijas žuvu
sių kareivių našiems. 

ma matyti kodėl bolševi
kams taip sekasi Vokiečius 
mušti. 

Atsiįvsrina Lend-Lease 

3 
De! stokos anglies, Kuro 

Administratorius Ickes iš
leido patvarkymą parduoti 
anglies 
li ui. 

tik 30 dienu ištek-

Boston, Mass. — Sustrei
kavo 2000 darbininkų Sa-
om-Peabodv odos dirbtu
vėse. Streikas suparaližia-
vo toje srityje odos indus
triją savaitei laiko. 

Italai parodo nemėgimą 
Anglų tuo kad Anglus ka
reivius aplupa kelis kartus 
daugiau už kiekvieną da
lyką ką jie perka krautu
vėse. 

Du Amerikos kareiviai, esantieji Anglijoje, valgo mai-~ 
stą kuri Britai duoda Amerikos kariuomenei mainais j tai 
ką Britai gauna iš Amerikos karo reikmenų pavidale. La
bai retas dalykas dabar Anglijoje yra kiaušinis, kuomet iš 
Lietuvos kiaušinių negauna. Kiaušiniai duodami tik tie
sioginiai nmšiuose dalyvaujantiems ir lakūnams vykstan
tiems j užpuolimus. 

Worcester, Mass. — Su
streikavo apie 3500 darbi
ninkų American Steel and 
Wire Co. dirbtuvėse del ne
susipratimo unijos su darb
daviais. 

šeši sudegė. Jersey Ci
ty, N. J. — Namų gaisre 
sudegė motina, jos trys vai
kai ir du kiti vaikai. 

-•į-**"-



D I R * A tirkit War Bonds SlądN 

PENN S YL VATS 1J OJE Detroit, Mich., Naujienos 
iLaaJifcri 

PITTSBURGH Apiplėštas 
!-*«& 

Pittsburgho Lietuviai 
Perka Bomberį 

I 
Pittsburgho Lietuviu 

Bonds Budelės Komitetas, ku 
ris susideda vien iš moteris 
yadovaujant p. B. Pivaroniemi 
pasiryžo pakelti Lietuvių va) 
dą Amerikonų tarpe dar dai
giau: sumanyta sukelti gana 
pinigų karo bonais ir pakriks-
tyt vieną karišką bomberi Lie
tuvių garbei, vardu "Pitts
burgh Lithuanian". . 

Krikštynos bus sekmadieni 
po pietų, Gruodžio 19, Lietuvių 
salėje, South Side. Taigi lai
ko visai nedaug turim, reikia 
smarkiai griebtis darbo pirkti 
Karo Bonus, o jų reikia nu
pirkti už $300,000. Tačiau .i e i 
visi Pittsburgho ir apielinkės 
Lietuviai  stosim j  darbą tai  o 
lengvai atsieksim. Vienas šim
tas tūkstančių dolarių jau su
kelta, trūksta dar dviejų šim
tą tūkstančių. 

Taigi, Pittsburghiečiai, j 
darl^ą, nes mes niekad pasku
tinėje vietoje nestovėjom, to
dėl nepasilikim nei dabar. Ki
los kolonijos jau tą garbę yra 
užsitarnavusios, pasirodykim ir 
mes. % 

Banke laikomi jūsų pinigai 
nuošimčių neneša, o_ pinigai 
įdėti į valdžios Karo Bonus ne
ša 2,-į> nuošimčio. Ir kas svar
biausia, tuomi pakelsim Lietu
vių vardą. 

Geriausia pirkti War Bonds 
Lietuvių banke, South Side, 
Polithania State Bank. Gali

ama pirkti ir kituose bankuose, 
bet reikia išpildyt tam tikrą 
blankutę gautą nuo Lietuviu 
moterų S. S. dalyje: Mrs. Jan-
son, Klubo gaspadoriaus žmo
na, Mrs. Marehulaitis, Mrs. $3. 

BALTIMORE MD Sudaryta Lietuvių Dr-
}ų Centra* 

IKI VASARIO 16 PASIRYŽ
TA IŠPARDUOT KARO 

BONŲ Už $110 000 
Po keletos mėnesių pasitari

mų tarpe vietos darbuotojų, 
pereitą sekmadienį įvyko su
sirinkimas pas Dr. J. J. Sims, 
Liet. Nepriklausomybės Gelbė
jimo Draugijos valdybos iš vie
nos pusės ir visų trijų parapi
jų komiteto valdybos iš kitos 
pusės. Po plataus apkalbėjimo 
nutarta sudaryti vieną centrą, 
kuris turėtų autoritetą veikti 
ir kalbėti visų Detroito Lietu
vių vardu, išskyrus bolševikų 
grupelės, ir Lietuviškus kvis-

Nicholas M. Schenk, prezi
dentas Leow's Inc., teatrų, ei
na iš federalio teismo New 
Yorke, kur liudijo apie rake-
tieriu sraujos darbus. Aštuoni 
vyrai buvo teisiami už varu 
išreikalavimą virš milijono do
larių. 

IŠ LIETUVIU SPAU
DOS KLUBO 

NEW YORK. — Kaip žino
ma, New Yorke randasi Lietu
vių Spaudos Klubas, kurio tik-

LVS 4-*AS SKYRIUS REN-
CIA PRAKALBAS 

Baltimore j e eina judėjimas 
Lietuvos reikalais. LVS 4-tag 
skyrius pradeda žiemini vei
kimą surengimu prakalbų vie 
nam ir jaunų, energingų tau
tinių veikėjų, Vytautui G. Ab-
raičiui, iš Jersey City, N. J. 
Prie jo kalbės ir musų vietinis 
valstijos seimelio narys, Adv. 
\adas Rastenis. 

Prakalbos įvyks sekmadieni, 
l  apkričio 28, nuo 2:00 vai. po 
pietų, Lietuvių salėje. 

Baltįmoriečia i yra girdėję 
\ šokių prakalbų neigiančių 
I ietuvą ir Lietuvos reikalus iš'lingus tarnaujančius Rusijai 

Tas centras užvadinta: Detroi
to Lietuvių Draugijų Centras, 
arba Angliškai, Detroit Lith
uanian Organizations Center, 
to centro valdyba išrinkta iš 
šių: Ponas Medonis — pirmi
ninkas; vice pirmininkai — p. 
Medonienė ir J. Ambrose; už
rašų rast. — F. Motuzas; fi
nansų rašjt. •— M. J. Šimonis; 
iždininku 1— Dr. J. Jonikaitis. 

Nutarta per tris mėnesius 
parduoti karo bonų už $lį0,-
000, už tą sumą bus nupirktas 
Ambulance Plane. Vajus pra
sidėjo Lapk. 16 ir baigsis Va
sario 16, tai yra Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimo die
noje. Vajaus vadovybė paves
ta poniai Rooby, kooperuojant 
su Centro valdyba. 

Bonų pirkimas pradėta šia-

ti, nes apart R. K. reikalų da^ 
bar Detroito lietuviai prade* 
jo Karo Bonų vajų, kuriame 
mes turime pasidarbuoti kąd 
sėkmingai jį pravedus. 

V. Motuzienė, Pirm. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

tanias apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

' i usų priešų, taigi bus įdomu 
išgirsti kalba Vytauto Afcrai-
ėio, kuris pats savo kailiu yra 
patyręs Rusų okupaciją Lietu
voje, ir kuris gyveno Lietuvo
je kada ji pati valdėsi. 

Kviečiami visi Baltimoris-
čini atsilankyti. . Kom. 

GUDRUS SUKČIUS 
APMOVĖ SOSTI
NĖS BIZNIERIUS 

Pačioje Amerikos sostinėje, 
Washingtone, kur susitelkęs vi
sas šalies protas, išmintis ir 
Įstatymai, pasisukęs tūlas gud-

slas veikti kėlime Lietuviškos į rus sukčius apmovė daugelį 
kulturos ne tik Lietuviuose bet į biznio įtaigų, kelių dienų bėgy- me susirinkime. Dr. Jonikaitis 
ir kitataučiuose. ije išgaudamas pinigais ir pri-

Lapkričio 11 atsibuvo klubo I darydamas kaštų iki $20,000. 
susirinkimas už Spalių mėnesį, | Statler viešbutyje užsiregis-
nes tą mėnėši klubas susirinki-. travo tas sukčius, pasisakyda-
mo nelaikė.' Kartu atlikta abie-'mas jog yra Warner Bros. fil-

JONELA Stasys, m., mirė 
Lapk. 8, Cleveland, Ohio. 
(Burbiškiu k., Vosyliškės p. 
Raseinių ap). Amerikoj iš-
gyveno 30 meti?. 

ČESNA Juozas, 51 m., mirj 
Spalių 28, Worcester, Mass. 
(Suvalkų r., žiurių k.) Ame
rikoj išgyveno 26 metus. 

ADASIUNAS Stasys, mirė 26 
Spalių, Chicag&j, kur buvo 
ir gimęs. 

"TXTO,iIIt,i- t Onir^ JUKONIS Povilas, 53 m., mirė viešumon sekmadienį, Lapkri- » . ' v 
čio 14, p. Miltono salėje. Mat, SPall« Chicagoj (B.rzų 
p. Miltonas, pp. Motuzai ir pp. aP" Pab,r*f P> Amerikoj 
Strazdai, jaunavedžiams neži- J31 

nant, sukvietė jų draugų skai- ŽLLKL JA, J"°zas> ™ ™re 
Spalių 3, Plymouth, Pa. (Su-

Netikėtos Vestuv8$ 
Plačiai Detroite pažystami 

Lietuviaį p. Justinas Pilka ir 
p. Stepanija Dermaitienė, kaip 
tai niekam nežinant apsivedė 
ir gyveno jau per porą mėne
sių, kaip ramus paukšteliai. 
Bet jų artimesni draugai tą 
paslaptį suuodė ir tas išėjo 

jų mėnesių klubo reikalai. 
Pirmininkas A. S. Trečiokas 

atidarė susirinkimą. Nors su
sirinkimas nebuvo skaitlingas, 

mų kompanijos atsiųstas at
stovas paruošti vietas ir visą 
pagalbą gaminirr\ui tam tikrų 
filmų kuriose bus vaizduojama 
miestas Washington. 

Jis paskelbė kad tuoj atvyks 

Pivaronas, Mrs. Shimkets/ Mrs. j . , 
Jlažukna, Mrs. Pikiel. T«iWi j gvvas « «*«• 
\i.so*e Lietinių paiapijose pab| pjinįjnjn^as apibudino pra-Įžymieji artistai tam darbui, ir 
klebonus, arba parašykit lais-i 1 . . *; i \ XT , , , 
kuti Mrs. Pivaronas. 1426 Ju- ieitus relkalus kunals abiau-jvisi jam tikėjo Neužteko kad 
niita St, kad tokiu blanku įsia huv0 veikta ir pareiške kad. patikėjo, bet dave jam pini- mo 

jrVustu " 'į padaryta gera pažanga visame gus, keitė čekius tūkstančiais n§. 
DHMUS u. 1, " ' "v" ' ' ' dolarių; surengi didelius poki-| Detroito Lietuviai, atėjo 

pirmutinis nupirko už $1000; 
sekantis buvo J. Ambrose — 
už $1000; Marė Kasevičienė už 
$500. Pasižadėjimų pirkti gau
ta beveik iš kiekvieno dalyvio, 
už mažesnę ar didesnę sumą. 
Šiame darbe daugiausia orga
nizuojasi dirbti Jmoterys,. ir 
kaip matyti joms sekasi. Štai 
sekančią dieną pp. Viktoras ir 
Margaret Petrikai, dviejų teat
rų savininkai, nupirko bonų už 
$10,000. Tuo sėkmingu "sales-
monu" buvo p. I^ėira Motuzie-

Dienomis gal ima War  Bonds 
užsirašyti  Lietuvių budelė jo .  
kuri randasi Gulf Bulg. 

kame. Pabrėžk kad jam ir p. 
i Ambrazevičiui teko buti komi
sijoje New Yorko Lietuvių Ta

lius, ir tt. I musų eilė pastarigjtt* pirkime 
Tik kelioms dienoms praėjus I kiekvienas karo bonų nemažiau 

pradėta rūpintis ar tikrai taip I kaįp už $100 ir minėta suma c • 4- . ;««, i rytoje, kur buvo apkalbėta Su miesto valdininkais ,iau; * ; i-i-i.- •, , . . <, ^ , 
t adar *ta del bom^e sau^imas New *orke visuoti- bus kaip tas agentas rengia, įki Vasario 16 lengvai bus su-

io krikštytų Gruodžio 19 ęL no bet kai pradėjo to žmogaus 
jieškoti, jis jau buvo pabėgęs. 

.ietuvių seimo Lietuvos 
Pittsluu-gho Liet. Tarybos sky-*"": nukentėjusiųjų šelpimui, 
,i„s turėjo savo posėdi Lapk.!"' ~t ""matytu ( 

1 0  T P ų«lėie kuris nutarė rtn^rtl Vasa1'10 16"tos sventeje.^ 
vienbalsiai ' rent'i moterų .„... Seimui pakviestas New Yorko Miškų Gaisras Padarė 
manymą pirkti ;.»nil>erį. ..a" Didelius Nuostolius 

Taip pat išrinkta komisija 
rengti Lietuvos Nepriklauso
mybės 26 metų n-inėjiriu'. 1-3 
Vasario. Lietuv 

gauta pasiždėjimas kad daly
vaus ir Wendell Willkie, jeigu ——. 
sąlygos leis; p. Willkie parei-j Pietinėje Kalifornijoje išti-

i škęs savo pritarimą Lietuvos.^ miško gaisras, kuris per 

ieje. J .  \ i r h i c k i -

RACIONAVO DEG
TINE 

i  .  i r , k a i p .  k u i i i i s i j a  p a t y - 1 k e l e t ą  d i e n ų  s i a u s d a m a s  p a d a -
^ Irė nuostolių į porą milijonų 

Kluv -t!kretorius \ . P. J^n-;dolarių. Tik sumažėję vėjai 
kausk^ išdavė sa>" raportą, | ̂ av§ galimybes gaisro gesin-
i i kurio paaiškėjo kad jis pa- tojams ugnį kaip kur sukon-
rašė laišką Senatorius Robert troliuoti. 

.' ik.Ids padėkai už j-> gyni- išdegė apie 80,000 akrų plo-
Pittsburghe, Kaip ir visujt • uią tautos reikalų. Jankaus -; mįško ir sudeginta suvirš 

Pennsylvanijoje, pagaliau pri-|kas taip yra yra rašęs laiškus j 20c namų. 
eita prie racionavimo degtinės, Sekretoriui Hull ir kitiems lie-
ir pradedant Lapkričio 15 visi čiant Lietuvos reikalus. 
kurie norės gauti degtinės at-
itityje, turėjo užsiregistruoti ir 
'/auti korteles. Kurie norėjo 
stovėti eilėse pirmą registra-

kelta. Tą dieną bus sureng
tas masinis mitingas Lietuvių 
salėje ir užbaigta bonų vajus. 

Bonus galit pirkti j usų ban
ke, pašte ir kitur, jei nenorit 
pinigus duoti šio komiteto par
davėjoms; tik kai gausit boną 
priduokit komitetui Serf jos nu
merį, pirkėjo vardą ir bono su
mą, ir tas pirktas bonas bus 
Lietuviams kredituotas. 

F. Motuzas, Kašt. 

čių ir iškėlė tikrą veseilę. Kad 
padarius jaunavedžiams siur
prizą, p. Miltonas pakvietė pp. 
Pilkas į pokiliuką kurį sakė 
rengia savo draugams, taigi į 
pokiliuką einant, p. Pilkienė ir 
dovaną nupirko p. Miltonui. 
Bet kaip ji buvo nustebinta kai 
atėjus jiem prie salės durų bu
vo sutikti su duona ir drus
ka; susijaudinus ji norėjo pa
bėgti, bet svečiai sulaikė. 

Kadangi jaunavedžiai buvo 
ilgamečiai vaidylos, daininin
kai ir visuomenės darbuotojai, 
taigi pokilyje įvertinta jų dar
bai ir palinkėta ilgo ir laimin
go vedybinio gyvenimo. Ta 
proga poni Motuzienė Įteikė 
nuo svečių jaunajai dovaną, 
puikią staltiesę, gi p-lės F. 
Mickevičiūtė ir N. Sįdariutė 
pridavė Dailės Choro dovaną 
$25. 

Poni Pilkienė paačiavo už 
dovaną Dailiečiams ir pasakius 
kad šiuo laiku ji tiki yra žmo
nių kurie labiau reikalingi pa
galbos negu jie, tą dovaną pa
aukavo Raudonajam Kryžiui; 
tuos pinigus perdavė R. K. 
Lietuvių skyriaus pirmininkei 
V. Motuzienei. Ponas Milto
nas pasekė jaunąją ir paauka
vo R. K. $10; po jų ir kiti sve
čiai : pp. Pilkos, pp. Motuzai, 
J. Besasparis davė po $5; pp. 
Strazdai, pp. Mickevičiai, p. 
Kuliešienė, pp. šalčiai, K. Ša-
laviejus, pp. Ambrose, p. Smai-
lienė davė po $2; pp. Gilbertai, 
p. Sadula, p. Dilienė, P. Ku
činskas, pp. Juzėnai, pp. Straz-
den, p. Varnienė, po $1. Viso 
aukų susidarė $71. 

Tai pavyzdinga §ueiga. Te
gul visi taip padaro, paaukoda
mi kuriems nors svarbiems rei
kalams. Piršlys. 

Buvo ^kaitoma laiškas nuo j •AMERIKOS militari n ė s e 
komp. .J. Žilevičiaus, rekomen- j pajiegose tarnauja jau 13,000 
duojantis šymet vietoje šven-' dentistų, kurie per mėnesi ap-
Čių linkėjimų laiškų siuntinė- žiuri po 2,000,000 kareivių 

PRANEŠIMAS R. K. 
NARIAMS 

Raudonojo Kryžiaus mėne
siniai susirinkimai laikomi pas
kutinį ketvirtadienį mėnesio, 
bet sekantis ketvirtadienis su
puola su Padėkos švente, todėl 
nepatogu susirinkimui laikyti. 
Pranešu nariams , kad R. K. 
susirinkimas nukeliamas vie
na diena vėliau, ir bus laiko
mas penkstadienio vakare, 26 

vimosi dieną, tie užsirašę ga-jjimo> tuos pinigus ką kaštuoja dantis. Liko po vieną dentis- j Lapk., toje pačioje vietoje. Na-
vo knygeles ir galėjo nusipir- patys laiškai ir paštas paauko- įą del kiekvienų 2000 civilinių, rės prašomos būtinai susirink-
kti kvorta deetinės. ti svarbiems reikalams. Svei- • 

Aklieji Mokosi "Matyti" Palytėjimu 
liti kvortą degtinės. 

Tokių ištroškusiu buvo dau
gybės, kurie lietuje stovėjo po 
valandą ir daugiau. 

Per kelias savaites praeity
je degtinės pirkti nuėjusieji 
mr.tydavo lentynas tuščias, da
bar gi pamatė gausybę visokių 
rūšių degtinių, kurių senai jau 
jiebuvo ragavę. 

Pennsylvanijos žmonės neil
gai džiaugsis tuo gausumu, ir 
jiems prieis trukumas degtinės 
ka:p kitose valstijose trūksta, 
nežiūrint ir racio'navimo. Ta-
či iu kada bus gauta degtinės 
pardavimui, jos nusipirkti ga
lės nusipirkti kiek skirta visi, 
neišpirks keli, kaip iki šiolei. 

Per pirmą diena Pittvv rghe 
v. ;su'cuistra\. ,> ^ 
k'';stume>'ių, ki:rie išpirlio tiek 
-vortų degtinės. 

kinimą nuo klubo pasiūlo pa
daryti viešai per laikraščius. 

Susirinkimas baigėsi gana 
vėlai. Kluban įsirašo nauj;t> 
narys karys. Sekantis susirin
kimas bus laikomas toje pači" 
je  vietoje,  Gruodžio 16.  Vi i  
klubo nariai prašomi įsitėmyt 
dieną. 

Ųž Liet. Spaudos Klutn 
J. V. Valickas. 

Nori Nustatyta 48 Va 
landas Darbo 

Phjladelpihijos sričiai Karo 
Darbo Komisija nustato dirb
ti 48 valandas savaitėje, už re-
guliarę mokestį. Tas sako tu-
1'ti.ų buti įvesta pradedant 15 
liena Lapkočio. 

BAČIUNAS PRADE-
DA SEZONĄ 
FLORIDOJE 

Bronx, N. Y., Aklųjų Instituto vaikučiai piratų palytė
jimu mokesi pažinti daiktus ir'gyvunus. Vaizdas parodo 
aklus vaikus apčiupinėjant St. Bernard veislės šunį. 

Musų tautietis J. J. Bachu-
nas, vasarinių resortų Tabor 
Farm ir Prospect Point Michi
gan valstijoje savininkas, už
baigęs vieną iš didžiausių sa
vo sezonų tuose resortuose, 
dabar jau atidaro savo žiemi
nį viešbutį, Boulevard Hotel, 
Fort Lauderdale, Floridoje. 

Tai yra vienas iš mėgia
miausių viešbučių tiems kurie 
nori ramiai laiką praleisti ir 
pasilsėti. Boulevard Hotel ran-
daši ant East Las Vegas Bou
levard, ir norint pasidaryti re
zervaciją galima rašyti čia pa
žymėtu adresu. 

Fort Lauderdale randasi tik 
28 mylios, vienos valandos ke
lionės, nuo Miami Beach. 

Netoli viešbučio yra krautu
vės, valgyklos ir bažnyčios. 

Tą viešbutį vadovauti nuvy
ko iš Tabor Farm, p-lė Toanna 
Roberts. Vėliau ten vyks ir 
patys pp. Bachunai. 

J. J. Bachunas šiomis dieno
mis gavo pranešimą iš Michi
gan gubernatoriaus apie pasky
rimą jo nariu Tourist and Re
sort sub-komiteto, kuiis veikia 
prie Michigan Planning Com
mission. Toje sub-komisijoje 
paskirta 10 kitų žymių Michi-
gano gyvenime pramonės žmo
nių, laikraštininkų ir susisieki
mo vadų. 

donių k., Trakų ap.) 
LENČAUSKAS Kazys, 59 m., 

mirė Rugs. 27, So. Boston, 
Mass. (Seinų ap., Vilkinin-
kų k.) 

MAŽURKEVIČIUS Vincas, 58 
m., mirė Rugs. 20, Mt. Car
inei, Pa. (Beržinikų p., Ku-
čiunų k.) 

STUTKEVIČIUS Kftfcys, 49 m. 
mirė Rugs. .30, Edwardsvil-
le, Pa. (Ežerėnų aps., Ger-
kanių k.) 

GELEžAUSKAS Jonas, 62 m. 
mirė Spalių 10, Bridgeville, 
Pa. (Seinų ap., Panaros k.) 

ČEDEšKIENĖ Marė, 42 metų, 
mirė Rugp. 24, Cihicagoje. 
(Musnikų par.) 

KAMARAUSKAS Vincas, mi
rė Spalių 22, Wilkes-Barre, 
Pa. 

JANKAUSKIENĖ Agota, mirė 
Spalių 22, Sugar Notch, Pa. 

KLIMAVIČIUS Kazys, 32 m., 
mirė Spalių 20, Exeter, Pa. 

DZIGIENĖ Anelė, 58 m., mi
rė Spalių 20, Brooklyn, N.Y. 

PENKEVIČIUS Andrius, 59 
m.; mirė Spalių-i 21J Brook
lyn, N. Y. 

BALČIKONIS Adomas, 60 m., 
mirė Spalių 20, Camdęn, 
N. J. 

TARAŠKUS Antanas, 1 metų, 
mirė Spalių 26, Philadelphia, 
Pa. 

M 2EĮKA Raymond, pusam
žis, mirė Spalių 29, Chicago-
je. (Raseinių ap.). Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

TRILIKAUSKAS Kazys, 48 
m., mirė Spalių 30, Chica
goj. (Telšių ap., Luokės p.) 

JUZENIENĖ Lucija (Jareckai-
tė), pusamžė, mirė Spalių 
29, Chicagoj. (Naujamiesčio 
p., Navaršonių k.). Ameri
koj išgyveno 34 metus. 

JAKOVIČIENĖ Kleofa (Pet-
raičiutė), pusamžė, mirė 30 
Spalių, Chicagoj. (Raseinių 
ap., Grinkiškės p., Grinclių 
k.) Amerikoj išgyveno 35 
metus. 

CUKAUSKAS Antanas, mira 
Spalių 19, Old Forge, Pa. 

LIUTKUS Juozas, mirė Spalių 
27, Waterbury, Conn. 

DAPKIENĖ Ona (Zigmontai-
$ė), pusamžė, mirė Spalių 27 
Chicagoj. (Raseinių ap., Gir
diškių par.). Amerikoje iš
gyveno 43 metus. 

SAKALAUSKIENĖ F., mirė 
Spalių m., Paterson, N. J. 

STEPONAITIENĖ Anastazija 
(Rimkaitė), pusamžė, mira 
Spalių 27, Chicagoj. (Telšių 
ap., ž. Kalvarijos p., Aųbri-
kių k.) Amerikoj išgyveno 
80 metų. 

MISIŪNAS Jurgis, mirė Spa
lių 23, Philadelphia, Pa. Pa
laidotas 27 d., su bažnytinė
mis pamaldomis. Jis gyve
no atokiai nuo Lietuvių. 

ZAPATKIENĖ Eleonora, 22 
metų, mirė Spalių m., New 
Britain, Conn. 

RUŠKIS Antanas, mirė Spalių 
m., Turkey Run, Pa. Ame
rikoj išgyveno 55 metus. 

KIUDIS Jonas, pusamžis, mi
rė Spalių 28, Chicagoj. (Tau
ragės par.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

KAŠINSKAS Motiejus, mirė 
Spalių m., Baltimore, Md. 

PETRIKAS Pranas, 54 metų, 
mirė Spalių 22, Philadelphia. 
Pa. 

ANKUDAVIČIENĖ Marė, mirė 
Spalių 4, Bloomsburg, Pa. 

Dykai Patenkinantis 
PALIUOSUOTOJAS 

SKAUSMO NUO 

REUMATIZMO ' 
Jei kenčiau kuuu «kausrm. *; J'-'1  »«n a_rW 

Jnus'ųs; jei užeina skausmai oro permainą 
ste, atariam jums bandyti ROSSE Tabs Ilk 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tufe»» 
lančių per viri dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo skausmv Reumatizmo, 
ArLlritib, ir Neuritis. 

DYKAI Sio Laikraščio Skaitytojams 
Jeigu niekad nenaudojote ROSSE Tabu. 

prašom. Jus ę^NDyT juos-?— isbandvkit mlj. 
•ų kaštais. Pasiųsime jurr.s pilno dydjto 
pakeli—sunaudokit 24 laljlelcs DYKAI. /•! 
neduos irreito paliuosavimo nuo skausmo ir 
Įijs busit nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunaudot4 
dalį, ir jums nieko nekaltuos. Nesiųskit pi
nigu, tik save. vardą ir ac!resa j: 

ROSSE Products Co., Dept. X-3 
2708 W. I-'arwell Av. Chicago 45, 111. 

JAUTi BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE SAU 
--ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 
4)Kuoniet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
Karnos neveiklios, skauda galva, nėra ener
gijos— palengvinsite sau siuo moderniš ku 
budu—kramtykite FEEN-A-M'NT. 3i sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
Švelniai ir tikrai Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
niirodymus ant pakelio. Sekanti rytą ma
lonus palengvinimas jums pagelbės vėl jau • 
*Us puikiai. 

l'žsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
pavoiksluol-io ir daug skelbinVu. 
Kaina 5te metams. Adresas: 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. Gth St. Philadelphia j, Pa. 

DET.IiA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

] LITHUANIAN FUNERAL HOME 
j 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

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

. Norėdami pigiai pirkti namuR mieste arba priemiesčiuose, 
SltSs i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkites į mane telefonu arba asmcmilc&i. 
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Naujoje Vietoje 

] Nikodemas A. Wiikelis | 
1 Laisnuotas Laidotuvių Direktoriuj £ 
5 IR BALZAMUOTOJAS g 
2 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai H 
| Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj g 
I 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92S2 I 
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Pirkit Karo Bonų daugiau! D I R V A  S 

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

Jungo Nevilksim! 

Lietuvos Lietuviai Kovoja-Dir
ba -- Stokime Jiems Talkon! 

Kelkime Savo Didesnį Balsą Amerikoje — Kal
bėkime ir Dirbkime už Lietuvos Laisvę Čia. 

Bukim Lietuvos Žmonių Talkininkais 

'Lietuvoje žmonės vieningai 
kovoja už savo šalies laisvę — 
jie tarp savęs nesitąso už tuš
čią klausimą, kas Lietuvą val
dys ateityje. Kada ateis lai
kas valdžią rinkti jie rinksis 
sau valdžią tokią kokia jiems 
geriausia patiks. 

Dabar jie susirupinę tik iš
kovojimu savo šaliai ir tautai 
laisvės. 

štai patiekiame trumpą Ži
nią gautą per Washingtoną, 
kuri parodo mums kad Lietu
vos žmonės, nežiūrint didžiau
sių Vokiečių persekiojimų, lei
džia slaptai savo kelis laikraš-
raščius, kuriuose skelbiama be
sąlyginė laisvės idėja. 

Štai tas trumpas, bet daug 
pasakantis pranešimas, kurin 
tkreipkit savo dėmesf: 

LIETUVOS BALSAS 
Patikėtinų šaltinių žiniomis 

dabar Lietuvoje slaptai ir ne
paisant nazių Gestapo žiauru
mo eina šie šeši laikraščiai: 

Nepriklausoma Lietuva, 

Laisvės Kovotojas, 
Į Laisvę, 
Vieninga Kova, 
Lietuva, 
Atžalynas. 
Toje spaudoje atsispinti Lie

tuvos žmonių nepriklausomy
bės pasiilgimas ir pasiryžimas 
tęsti kovą del laisvės siekiant 
draugingų santikių su kaimy
nais. 

To reikšmingo patriotinio 
sąjūdžio vadovybė — Maskvos 
Konferencijos proga, — kaip 
girdėti, yra pareiškus vyriau
sybėms Londone ir Washing-

KATALIKŲ VYSKUPŲ POŽIŪRIS [ 
MASKVOS KONFERENCIJĄ 

Šviesos Spindulys Supančiose Tamsose. Ne Ker
štas ir Neapykanta, o Teisingumas ir Teise. 
Be Teisingumo ir Pergale Tuščia. Maskvos 
Konferencija — Grasme Atlanto Deklaracijos 
Idealams ir Slogutis Siekiantiems Teisingos 
Taikos. 

Lapkričio 13 d., Washingto-
ne pasibaigus bendroji katali
kų vyskupų konferencija, ku
rioje dalyvavo daugiau negu 
šimtas vyskupų, savo nutari
mais pragiedrino ir mažųjų 
tautų viltis. Tos viltys, reikia 
pasakyti, del vis daugiau įsi
galinčios bolševikų adoracijos 
paskutiniu metu jau buvo ge
rokai priblėsusios. Nors ir iro
niška tatai konstatuoti, yra 
betgi ne paslaptis kad šiądien 
per spaudą ir radiją bolševikai 
idealizuoti idealizuojami, tary
tum ištikrųjų jie butų kokie 
didvyriai, o ne moralinių ver-
tybų mindžioto jai. 

Kada šiądien taip yra popu
liaru kalbėti apie tarptautinius 
nusikaltėlius, apie Sovietų nu
sikaltėlius neišdrystama net 
pagalvoti, ,ne tik užsiminti. O 
tuo tarpu niekas neginčija kad 
Stalinas mažų mažiausia yra 
Hitlerio bendrininkas šio karo 
pradėjimo atžvilgiu, šiądien 
Stalinui ne tik atleista kad jis, 
susitaręs su Hitleriu, užgrobė 
pusę Lenkijos, Pabaltijo kraš
tus ir eilę kitų svetimų žemių; 
šiądien ne tik užmiršta kad 
Stalinas ilgą laiką aprūpino 
Vokietiją reikalingiaus i o m i s 
žaliavomis, tuo tiesiog padėda
mas Vokiečių lakūnams bom
barduoti Londoną ir kitus An
glijos miestus; šiądien ne tik 
užmerkiama akys kad del bol
ševikinės Rusijos bičiuliavimo-
si su Japonija tūkstančiai tau
riausių Amerikos sunų aukoja 
savo jaunas gyvybes, kurios 
butų išgelbėtos jei Rusija duo
tų sąjungininkams bazes Toli
muose Rytuose, jei jau nėra 
laikoma 'conditio sine qua non' 
kad Rusai paskelbtų karą Ja
ponams; taip šiądien* ne tik vi
sa tai užmirštama, bet prieita 
net iki to kad Kremliaus val
dovams tiesiog ar netiesiog pa
žadama vadovaujamas vaid
muo busimos Europos tvarky
me, jei jau "nepadGvanojamos" 
ištisos prieš šį karą buvusios 
nepriklausomos valstybės. Ar 
ne pasijuokimas,, gerbiamieji, 

kad Maskvos konferencijoje 
nutarta, kad greta Amerikie
čių ir Anglų, religijos laisvę 
Italijoje prižiūrės ir Rusai-ko-
munistai? Taip, religijos lai
svę jie prižiūrės ne Abisinijo
je, ne Sovietų Rusijoje, o Ita
lijoje, netgi pačioje Romoje, 
šitam, man rodos, jau ir ko
mentarų nereikia, nes viskas 
net perdaug aišku. 

šitokio moralinio nupuolimo 
akivaizdoje, ną vienam į galvą 
ateina baisios mintys, ne vie
nas susirupina kaip užkirsti 
kelią tam visuotinam grimzdi-
mui į chaosą. Ir kaip tik ši
tuo momentu katalikų vysku
pų konferencija nušvinta švie
siu spinduliu, kurs šiądien, tu
rint galvoje mus supančias 
tamsas, yra tuo skaidresnis. 

Be deklamacijų, be fanfaro-
nizmo, o ramiai ir šaltai Ka
talikų Bažnyčios vyresnieji sa
vo konferencijoje konstatavo 
teisingumu ir teise, o ne ne
apykanta ir kerštu pagrystos 
taikos reikalingumą. Jei tei
singumas ir teisė butų užmirš
ta, net ir pats karo laimėjimas, 
pati 'victory', Amerikos vysku
pų nuomone, gali virsti ne tik 
tuščiu, bet ir tragingu dalyku. 
Toliau, Amerikos vyskupai sa
vo nutarimuose pareiškė dide
lio susirūpinimo del Maskvos 
konferencijos pareiškimo kurs 
toli gražu neišsklaido baimės 
kad del Atlanto Deklaracijos 
idealų nebus daroma kompro
misų. "Kai kurie dalykai, ku
riuos Maskvos parei š k i m a s 
jsakmiai nurodo ir — dar dau
giau — kurių nenurodo, labai 
prislegia visus tuos kurie yra 
pasiryžę siekti universaliai tei-
sfngos taikos", pareiškė vysku
pai. 

Tiesus ir aiškus žodis. Ma
tykime dalykus tokius kokie 
jie ištikrųjų yra. šis karas 
eina del didesnių dalykų negu 
pirmu žvilgsniu galėtų atrody
ti. Jis eina del krikščiniško-
sios civilizacijos išsaugojimo. 

Km. Rimvydis. 

tone Lietuvos žmonių nusista
tymą atsteigti nepriklausomy
bę Atlanto Čarterio principų 
prasme ir yra protestavus 
prieš Vokiečių ir Rusų preten
zijas pasiglemžti sau visą Lie
tuvą. 

Yra tai kovojančios Lietuvos 
visuomenės balsas. Tas bal
sas neliks girioje šaukiančiu 
balsu. Visi Lietuvos rėmėjai 
ir mažųjų tautų draugai jį pri
deramai atjaus. Reikia tikė
tis kad ir toji Lietuvos slapta 
spauda susilauks iš visų jai 
labai reikiamos paramos. 

Jie nori Lietuvai nepriklau
somybę atgauti, ir visomis iš
galėmis tam dirba. Jie skel
bia savo didiesiems kaimynams 
savo sąlygas — jog nori savi
stoviai, nepriklausomai gyven
ti, ne jų vergais buti. 

Jie randa galimybes pasiek
ti ir Maskvą ir Londoną ir Wa-
shingtoną savo troškimams iš
dėti. 

Jie protestuoja prieš Rusų 
ir Vokiečių užsimojimus Lie
tuvą sau pasijungti. 

Kaip nuostabu: didžiausioje 
priespaudoje jie randa galimy
bes ir budus varyti visą tą 
darbą kuris yra tiesiausias ir 
tikriausias prie laisvės, nors 
jau dviejų okupantų apvogti, 
apiplėšti, nusilpninti, nuterio-
ti, daugybė pačių geriausių ju 
darbininkų išžudyta arba iš
vežta iš tėvynės į svetimus to
lius. 

Ką tas pasako TAU, Laisvoj 
Amerikoje laisvai gyvenantis 
Lietuvi? Ar TU, pavalgęs ir 
net persivalgęs, tik iš tingu
mo negali pajudinti piršto sa
vo senajai tėvynei laisvę pa
dėti iškovoti? Ar tu iš man-
drumo kad turi pilnus kišenius 
pinigų, nežinai ką su jais da
ryti, sakai, ką ten su tais uba
gais Lietuvoje susidėti?.... 

Ar tavo tingumas dirbti čia 
Amerikoje už Lietuvos laisvę 
nesunkina vergijos naštos tiems 
kurie ten liko vargą vargti, ko
vas kovoti? Ar jie — tie var-
gšai-ubagai nėra tavo paties 
tėvai, broliai, seserys, brolių 
ir seserų ir tavo'buvusių arti
mų draugų vaikai?! 

Jie šiądien kovoja už savo 
išlikimą kaipo žmonės, kovoja 
už išgelbėjimą savo tautos nuo 
išnaikinimo, ir kovoja kad vėl 
jiems butų grąžinta laisvė ir 
nepriklausomybė! 

TAU, Amerikos Lietuvi, ne
tenka nei šiaudelis tos sunkios 
jų dalios ant savo pečių nešti, 
JIE Lietuvoje patys tai atlai
kys. TAU reikia tik stoti į 
talką iš šalies jiems gelbėti jų 
kovoje už laisvę! 

TAU tenka tik padidinti ta
vo balsas galingoje Amerikoje, 
kad per TAVE Amerikos val
džia išgirstų tavo brolių Lietu
vos žmonių skausmo ir meldi
mo balsą — kad atkreiptų dė
mesį į Lietuvių taute* TEI
SINGUS reikalavimus, * 

TAU tenka lengviausia dar
bo d,alis — paimti penkinę, de
šimtinę, ir pasiųsti į Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos fondą, kad 
ji butų aprūpinta galimybėmis 
paduoti pagalbą Lietuvon, kada 
ji bus galima perduoti. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
leidžia svarbią Angliška kalba 
knybą, "TIMELESS LITHUA
NIA", kuri bus išdalinta pla
čiuose Amerikos valdžios narių 
sluogsniuose ir laikraštijoje — 
ta knyga stipriai ir drąsiai 
gins Lietuvos bylą. ' 

LVS leidžia Lietuvos klausi
mą išdėstančias rezoliucijas — 
jos talkininkauja Amerikoje 
tiems Lietuvos kovotojams už 
nepriklausomybę. 

LVS remia Lietuvos atsto
vybe® kitose šalyse, ka'd jos 

1943 Metas - JubHeįinis Metas - -
Lietuvos Laisvinimo Metas! 

PADARYK NEPRIKLAUSOMYBĖS 25 METŲ SUKAKTIES ATMINČIAI AUKĄ 

taip pat galėtų veikti Lietuvos 
laisvei reikalingą darbą. 

LVS pasiskubins pasiųsti 
paramą ir tiems Lietuvoje ei
nantiems laikraščiams, kaip 
tik pasidarys galimybės Lietu
vą pasiekti. 

Tam viskam reikalinga TA-| 
VO auka, tavo prisidėjimas su 
maža parama. Kai visi. nors po 
biskelį duosime, pasidarys rei-i 
lingi ištekliai Lietuvos laisvės j 
kovotojų pastaigoms paremti. 

Jųs tėmijate: Lietuvai Va
duoti Sąjunga negamina čia į 

Amerikoje jokių valdžių kurias 
norėtų tiems Lietuvos kovoto-1 
jams primesti; nestato jiems 
jokių sąlygų, bet sutinka su 
jais — kad valdžią išsirinks jie 
patys tokią kokia jiems bus 
tinkamiausia. 

LVS rūpinasi tik pagelbėti 
Lietuvos žmonėms atgauti lai
svę ir nepriklausomybę. 

Tokis supratimas yra ir jū
sų didumos, Amerikos Lietu
viai. Taigi stokite Lietuvai 
Vaduoti Sąjungai į talką — 
per ją jųs busite .talkininkais 
Lietuvos žmonių pastangose, 
o tas, per Lietuvai Vaduoti Są
jungą, jums bus' lengviausia. 
. Rūpinantis Lietuvos nuo ka

ro nukentėjusių šelpimo klau
simu, kuris atitinkamų asmenų 
pradėtas sužiurėti, kartu reikia 
dirbti ir Lietuvos laisvės rei
kalais, ir taip mes busim atli
kę savo šventą pareigą linkui 
savo senosios Tėvynės. 

Siųskit savo auką Lietuvos 
reikalams pasinaudodami šia
me puslapyje telpančiu kuponu 
— parašykit kuriam tikslui 
savo auką skiriat, ir su savo 
vardu ir adresu pasiuskit į 
LVS Centrą. 

Svajonių Mergele 

Dolores Morgan, ii Holly
wood, Calif., laiko atvaizdą, 
pieštą kareivio James F. Fa-
gan, iš Brooklyn, N. Y. Tai 
yra kareivių nubalsuotas at
vaizdas kokios mergelės jie no
rėtų sau kada po karo gryš 
ramiai gyventi. 

VOKIEČIAI Kaune gyven
tojams išdavė Gegužės mėnesį 
109,970 racionavimo kortelių. 
Tas skaičius gal but perstato 
dabartinį Kauno gyventojų 
skaičių. Prieš kirą 1939 me
tais Kauno gyventojų skaitėsi 
152,365. Dalis be abejo, yra 
bolševikų išvežta, kita dalis 
išžudyta, ar Vokiečių okupan
tų išblaškyta. Daug buvusių 
Kauno valdininkų išvažinėjo į 
savo tėviškes. 

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

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. 

Kad Lietuva vėl butų Laisva ir Nepriklausoma, 
L. V. S. Centro Valdyba 

L. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

• LIETUVOS REIKALAMS AUKA • 
IMIIIIMIMIIIIMailMIMimiMlMHMMaiMNi 

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

] Siunčiu auką: f Lietuvos Atstovybei Londone 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 
Viso: $ 

| Vardas ir Pavardė., 
i 
> Adresas 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

j* V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

| Miestas yaist 

j 61 KUPONĄ SU SAVO AUK* PASIUSKIT LVS. CENTRUI 
iiiiiiiiMiiimiNiiHiiNiimiaMiNMnm 

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

Kanadietis Klebonas 
Prisidėjo su $15 

Ir Kanadiečiai laikas nuo lai
ko ateina su savo aukomis Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai talkon. 

Štai per Vytautą Sirvydą at
siuntė savo auką $15 Montreal, 
Kanadoje, Lietuvių parapijos 
auka skiriama šitaip; 
"Timeless Lithuania" $5.00 
Londono Atstovybei 10.00 

Jonas žemantauskas, Water-
bury, Conn,, senas Amerikos 
Lietuvių tautinio veikimo ve
teranas, prisiuntė LVS reika
lams $10, kuri ^ma, sako, yra 
jo gauta iš SLA 4-to Apskri
ties, kaipo iždininko atlygini
mas. 

Ona Valaitienė, iš Brooklyn, 
N. Y., prisiuntė Moterų 
Vienybės auką knygai 5.00 

Juozas Gužauskas, Detroit, 
Mich., knygai 5.00 

F. Motuzas, iš Detroit, Micl;, 
prisiuntė $6 LVS skyriaus na
rių duoklių: 
Magdalena Greivienė $2.00 
Anna Cibulskienė 2.00 
Albina Ambrose 2.00 
klebonas, Kun. J. Bobinas. Jo 

Pataisymas: Pereitame nr. 
paskelbime aukos $5 knygai, 
nuo A. J. Fretiko, iš Dayton, 
Ohio, buvo padaryta zereriš-
ka klaida: Kauton, Ohio. , 

Knygą "Timeless Lithuania" 
baigiant spausdinti, iki šiol at
ėjusios prenumeratos tai kny
gai visos dar bus pažymėtos 
specialiai paruoštoje brošiūro
je ir su knyga išsiuntinėtos 
visiems prenumeratoriams, 

Pastaba "Timeless 
Lithuania" Kygos 
Prenumeratoriams 

Ruošiantis prie siuntinėjimo 
knygos "Timeless Lithuania" 
jos prenumeratoriams, svarbu 
kad tą knygą užsisakiusiųjų 
adresai butų tikri.* Yra tokių 
kurie jau pakeitė savo gyveni
mo vietas. Jiems knyga bus 
išsiųsta senu adresu, priduotu 
tada kada knygą užsisakė. Pa
tartina jiems skubiai pasiųsti 
savo naują adresą LVS finan
sų sekretoriui, kurio žinioje 
yra adresai ir aukotojų sura
šąs : 

J. KRIPAS 
1003 E. Huron St. 
Ann Arbor, Mich. 

PRITARIA LIETU-
VOS ŠELPIMO 

FONDUI 

Dr. M. J. Colney praneša iš 
Walerbury, Conn., kad tenai-
tinis Lietuvių Tarybos skyrius 
pripažino naudingu sumanymą 
šaukti New Yorke visuotiną 
Lietuvos nuo karo nukentėju
sių šelpimui seimą, ir jau da
bar paaukavo $15 tam seimui. 

Tas parodo Amerikos Lie
tuvių nuoširdų susirūpinimą 
Lietuvos žmonių šelpimu ir 
gelbėjimu, ne kokią valdžią iš 
čia Lietuvai primesti. 

•BALTIMORE buvo pirmu
tinis miestas Amerikoje kuris 
įvedė gatvėse gaso šviesas — 
1817 metais. 

DR. OWEN J. C. NOREM'O 
t'. S. A. Minkterio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA'' 

TIMELESS 
LITHUANIA 
KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

DR. NOREM'ui BUVO LEMTA SAVO AKIM MA
TYTI IR ĮVERTINTI SMŪGIAI, SUDUOTI LIETU
VAI 1938—1940 METAIS. Mums yra brangintinos tos 
jo, kaip pašaliečio, bešališko liudytojo, kritingos pasta
bos. Autorius savo knygoje iškelia aikštėn naujų fak
tų, dar nežinotų viešumai. 

Dr, Norem rašė ne tik susidomėjęs, bet ir įsimylė
jęs Lietuva. Ta jo budo savybė tačiau nekliud# jam 
vaizdinti jžiurėtus dalykus taip kaip jie atrodė. 

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 
Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygą 

Aukos priimamos nuo $1 ir aukščiau. Davusieji 
$5.00 ar daugiau gaus knygą. Aukotojų vardai tilps 
knygoje. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Okio 

. 'Ūk® 



D I R V A  Aukokit Lietuvai dolarį-kitą 

Iš Tyrojo Idealizmo į 
Plikąįi Realizmą 

LIETUVIAI LANKOSI PAS WENDELL L. WILLKIE 

I. Maskvos Konferencijos Nuostatai. |tj Tinkle 
Paslėptas Lietuvos Likimas. Stalinas po Se
novei Ją SavinaĮpi. 

Paskelbtieji Trijų Didžiųjų 
Maskvos konferencijos pasita
rimai ir nutarimai nesukėlė 
visuomenės džiūgavimo, kaip 
kad buvo sukėlus savu laiku 
paskelbtoji Atlanto Deklaraci
ja. Atbulai, Amerikiečiai, ku
rie yra mažųjų Europos tautų 
kilmės, lyg ir nusiminę, susirū
pinę savo pirmųjų tėvynių li
kimu. Kodėl — bus matyti 
toliau panagrinėjus konferen
cijos pranešimą. Ir profesio
naliai žurnalistai juo nesižavi, 
išskyrus aklai garbinančius 
Sovietų ftusiją. Vieni giria 
Maskvos konferenciją daugiau 
del to kad ji sukliudžius Vokie
čiams skyrium padaryti taiką 
su Rusais, kiti del to kad nuo 
šios dienos busiąs demokrati
jų glaudesnis politinis ir kari
nis bendradarbiavimas su Ru
sija prieš Hitlerį ir pagreitin
siąs Hitlerininkų sumušimą; 
kiti džiaugiasi kad Keturių Di
džiųjų pasirašyta deklaracija 
padėjus pagrindus pasaulinei 

•organizacijai, kuri palaikytų 
pasaulio taiką ir saugumą. 

Bet netrūksta ir tokių žur
nalistų kurie, išgvildenę kon
ferencijos nutarimus, pesimis
tiškai juos vertina. Vien Ru
sų ir pro-Rusiška spauda del jų 
nesitverdama džiugauja. Dar 
trūksta apžvalginės spaudos, 
kaip kiti kraštai, ypačiai Eu
ropos neutralai ir Pietų Ame
rika Į tą didį istorinį įvykį re
aguos. Tačiau reikia pastebė
ti kad ryšyje su Maskvos de
klaracija, paskelbta su' Ketu
rių Didžiųjų parašais, priimto
ji Senato rezoliucija, kad J. A. 
V. dalyvautų pasaulinėje or
ganizacijoje taikai atkurti ir 
jai, saugoti, susilaukė visuoti
no pritarimo. Tai aiškus Ame
rikos posūkis iš įsisenėjusios 
izolacinės padėties į platų ben
dradarbiavimą su taikinguoju 
pasauliu. Bet Senatas nutarė 
tik principą, kurs paskum teks 
derinti į painią realių tarptau
tiniu santikiu sistemą. Tai 
numato ir senato rezoliucija; 
Senatas žada, atėjus laikui, ir 
čia pasakyti savo svarų žodį. 

Sekretoriui Hull sugryžus ir 
padarius kam reikiant platesnį 
pranešimą apie konferencijos 
darbų prasmę, vėl kils Įstaty
mų leidimo įstaigose ir spau
doje diskusijų del jų įvertini
mo. Bet kol taip bus, ne pro 
sali jau dabar įsidėmėti ir pa
nagrinėti vieną-kitą dalyką iš 
konferencijos derybų. 

Konferencinės proklamacijos, 
-k irtos Italijai, Austrijai ir 
Hitleriui su jo šalininkais, sa
vaime aiškios. Negalima taip 
pasakyti apie kitus jos svars
tytus politinius reikalus, šyk
ščiai ir pusžodžiais pranešimo 
paskelbtus. Kad kariniai da
lykai neskelbtini — tai visi ži
no. Kas kita politika, bent jos 
pagrindinės linijos. Čia yra 
galimas ir reikalingas didesnis 
aiškumas. Kur jo nėra, ten 
randasi daug vietos įvairiems 
spėliojimams. Neaiškumo yda 
kaip tik negaluoja pranešimas, j 

Jis aiškus tik formaliu atžvil
giu. 

Konferencija, — sako pra
nešimas, — svarstė visus klau
simus, trijų vyriausybinių at
stovų patiektus posėdžių die
notvarkei. Vienus išsvarstė ir 
išsprendė, kitais tik principia-
liai pasisakė, ir pavedė atitin

kamoms komisijoms plačiau iš
gvildenti arba juos diplomati
niais kanalais išsiaiškinti. iBe 
to, Europos klausimams kurie 
kįla karui toliau plėtojantis, 
įsteigta Londone Trijų Didžių
jų atstovų komisija. Jos pa
skirtis — patiekti savoms vy
riausybėms apdorotus pasiūly
mus. Kiti, pagaliau, klausimai 
buvo pereilioti nuomonių pa
sikeitimu. 

Pranešimas parode tik rė
mus, o koki paveikslai į juos 
įtverti, nelaikė reikalinga vie
šai parodyti. Tai vėl ta senė 
slaptoji diplomatija, gal patei
sinama, o gal ir nepateisinama 
karo aplinkybėmis. Mažieji 
Rusijos kaimynai, jų tarpe ir 
Lietuviai, norėtų žinoti kuriuo
se rėmuose jų .ateitis buvo pie
šiama. Tą klausimą iškėlė ir 
didžioji spauda, Stalinui savo 
kalboje atkartojus savo pre
tenzijas į Estiją, Latviją, Lie
tuvą, Suomių Kareliją ir Be
sarabiją (Moldaviją). Konfe
rencijos dalyvių pėdos nespė
jo išdilti, o jau pasigirdo Mas
kvos komentarai, kaip ji su
prato derybose "laisvę ir taiką 
mylinčias tautas", ypač maža* 
sias. New York Times, kiek 
nustebęs, ta proga mėgina ai
škinti Rusiją ir lyg paguosti 
save ir Rusijos numatytas gro
bio aukas, kad jos gali dar at-

•sipalaiduoti iš grobiko nagų. 
Sako, del Lietuvos, Latvijos ir 
kitų ginčijamų kraštų, maty
ti, buvę tik pasikeista nuomo
nėmis, kaip pabrėžta praneši
me, "disposed of by a mutual 
exchange of views". 

Jei taip buvo tai jokio ypa
tingo sprendimo šiuo reikalu 
nebuvo pasiekta, ir kad kitų 
konferencijos dalyvių, bent A-
merikos delegacijos, pažiūra 
paliko nepakitėjus, tai yra 
skirtinga, priešinga Rusų pre
tenzijoms. Tačiau tie skirtu
mai nebuvo kliuvinys naujai 
Sąjįinginingų sutarčiai, Stalino 
lakai palankiai sutiktai. Ga
lima spėti, — tęsia New York 
Times, — kad naujoje vieni ki
tų pasitikėjimo atmosferoje 
Maskvos konferencijos dalyviai 
matė tokį nustatymo pažadą 
kurs patenkintų abejas: inte
resuotų šalių pretenzijas ir są
žinę. 

Tačiau tai yra tik optimis
tiškas spėliojimas. Sutikime 
kad Amerikos pažiūra Mask
voje nepakitėjo, kad ji nepri
tarė aggrandizement mažųjų 
kaimynų kaštu. Kodėl nepa
skelbti viešumai tos savo pa
žiūros, paremtos svarbiausiais 
Atlanto Deklaracijos dėsniais? 
Kol taip nepadaryta tol lieka 
įtarimas, kad ir nepagrystas, 
kad konferencijos dalyviai, ne
pritarę Rusijos pretenzijoms į 
Pabaltijo Kraštus, šiaip sam
protavo. Griežtai už juos sto
ti reiškia eiti į konfliktą su 
Rusija. Kita vėl, Rusija, sėk

mingai vydama iš savo žemiu 
Vokiečius atgal, gali užimti 
P a b a l t i j o  k r a š t u s .  T u o m e t  
klausimas savaime išsispręs
tų: Rusai pastatytų tokias są
lygas su kuriomis prisieitų su
tikti. Šiaip ar taip, Rusija 
nebijo laužyti Atlanto Deklara
cijos dėsnių, Didžiųjų Demo
kratijų atstovai drovisi juos 
viešai ginti. Tas faktas, be 
abejo, blogai nuteiks mažasias 
tautas ir pažangiąją visuome
nę. 

P 

Rusios raudonoji armija he 
roiškai gina savo kraštą. Ru
sija milijonus žmonių paklojo 
ir baigia vyti grobuonis Vokie
čius iš savo žemių; be Rusi
jos pagalbos kiti Alijantai gal 
jau butų įbuvę Ašies parmušti. 
Jos nuopelnus šiame kare ver
tina visi kontinentai. Bet taip 
pat žinoma kad jei ne Angli
jos ir Amerikos parama Rusi
jai ginklais, maistu, danga, 
vaistais ir kitokiomis reikme-
nimas, apskaičiuojama bilijo
nais dolarių, jei ne tų demo
kratijų jurų ir oro laivynai ir 
karo frontai, triuškimą Ašie® 
karines pajiegas visame pa
saulyje, tai Rusai nebūtų atsi
laikę nei prie Volgos nei kitur 
ir gal jau butų buvę paskendę 
Hitlerio armijos užpludusiame 
tvane. Rusija tatai pamiršta 
ir reikalauja už savo žygius 
didelio grobio: praryti eilę ma
žųjų tautų, savo ramių kaimy
nų, niekuo jai nenusidėjusių. 
Išeitų kad Rusija Anglijos ir 
Amerikos pagalbą panaudoja 
ne tik geram tikslui — Ašies 
diktatūrai triuškinti, bet ir 
blogam tikslui — siekia mažas 
tautas pasijungti. Šitokio jos 
nusistatymo niekaip negalima 
suderinti' nei su dvasia Atlan
to Deklaracijos kurią ji pasi
rašė, nei su nesenai paskelbta 
Maskvos deklaracija, kuri ža
da buti taikoma ir mažoms 
valstybėms 'mylinčioms taiką'. 
O Pabaltijo Kraštai tik ir gy
veno taikos idėjomis. 

Reikia turėti vilties kad So
vietų Rusija, pradėjus po kon
ferencijos glaudžiau gyventi su 
savo didžiosiomis talkininki-

Burelis New Yorko Lietuvių, su Adv. A. A. Oliu iš Chicagos, padaro vizitą pas W#ft-
dell L. Willkie, Spalių 29 d., kuomet Adv. Olis, Lietuvių Tautinio šelpimo Fondo pirminin
kas, ir Adv. J. J. Grish, to fondo sekretorius, lankėsi Washingtone ir New Yorke. Willkie 
yra United Lithuanian Relief Fondo garbės pirmininkas. Jis tik pernai lankėsi Europoje 
ir Rusijoje ir kalbėjosi su Stalinu, šiame paveiksle iš kairės j dešinę asmenys yra: Vie
nybės re. J. Tysliava, Kun. J. Balkunas, Adv. A. A. Olis, Wendell Willkie, S'LA. sekr. Dr. 
M J. Vinikas, ir Adv. J. J. Grish. Pats Willkie iš profesijos yra advokatas. 

II. Maskvos Deklaracija Griežtai Realistiška. 
Didieji ir Mažieji. Svarbu ko nera Deklara
cijoje. Spragos ir Abejojimai. Šviesą iš Ry
tų Aptemdė Šviesą įš Vakarų. 

Septynių punktų Deklaraci
ja, pasirašyta % Anglijos, Ame
rikos, Rusijos ir Kinijos var
du. nustato, kaip konferenci
jos dalyviai ir toliau išvieno 
laikysis kovoje prieš jiems 
bendrus priešus, kaip sutarti
nai padiktuos jiems paliaubų 
sąlygas ir prižiūrės kad nuga
lėti priešai iš jų neišsiveržtų. 
Su karo galu Keturių Didžiųjų 
kooperavimas tačiau nesibai
gia. Nuo paliaubų iki visuo
tinos taikos numatomas nema
žas laikotarpis, kurio metu Ke
turi Didieji imasi išvieno pa
laikyti tvarką kur šalys savo
mis priemonėmis neįstengtų 
jos atstatyti, ligi bus astatyta 
jose teisėta būklė. Bet prieš 
kiekvieną tokį žygį Didieji tar
sis vieni su kitais ir su visais 
Jungtinių Tautų nariais. Svar
biausiu punktu laikomas tas 
(4), kurs numato visuotinę 
tautų taikos organizaciją, pa-

mis, Anglija ir Amerika, po j grįstą suvereninės 1 y g y b ė s 
kiek laiko turės įsitikinti kad 
jai naudingiau yra pripažinti 
Pabaltijo tautas suvereninėmis, 
nepriklausomomis, nekaip sau 
pavergtomis. 

principu visoms taiką mylin
čioms valstybėms, kurios na
riais gali buti visos tokios val
stybės, didžios ir mažos. Or
ganizacijos tikslas — tarptau-

Grupė senatorių buvo patie- j taikos ir tarptautinio sau
kus pataisą pradžioje suminė- gyjyjo palaikymas, 
tai rezoliucijai, kad butų ga
rantuota nepriklausomybė Pa
baltijui, Lenkijai, Čekoslovaki
jai, Jugoslavijai ir kitiems pa
vergtiems kraštams. Ta pa
taisa senato daugumos buvo 
atmesta. Iš to atmetimo ta
čiau nereikia spręsti kad Sena
tas priešingas tų kraštų nepri
klausomybei. Senatas pasisa
kė prieš tą pataisą gal del to 
kad pavergtųjų kraštų suvere
numo atstatymas savaime aiš
kus, gal del to kad rezoliucija 
buvo paruošta tik tarptautinės 
organizacijos reikalu, o gal ir 
del to kad pataisa įkėlė nedis
kutuotą senate klausimą. 

tas Roosevelt jam atsakė, "tei
singą taiką". Maskvoje "tai
ka" nustatyta be būdvardžio. 
Vienaip deklamacijoje, kitaip 
deklaracijoje. Maskvinėje de
klaracijoje nei vienu žodžiu ne
paminėta Atlanto Deklaracija, 
nepasakyta irgi kuriais princi
pais bus pagrysta visuotinė 
tautų organizacija. Ją projek
tuos ne Jungtinės Tautos, o iš 
jų tarpo Keturios Didžiosios. 

įsidėmėtina ir tai kad kon
ferencija, stačius politikos gai
res Europos kontinentui, turin
čiam apie 300 milijonų gyven
tojų, buvo atstovaujama tik 
salų šalies, Anglijos, ir Azia-
tiškai Europinės Rusijos. Tas 
faktas turės savo ypatingo įs
pūdžio kontinento tautoms, pa
vergtosioms ir neutralioms. 

Iš Keturių Didžiųjų galima 

apakti ir nebematyti ateities 
kelio. Dabar kalbama tik apie 
Maskvos dokumentą ir nuty
limas dokumentas sudarytas 
Atlanto vandenyne. Ar jis bus 
pamirštas? Ar jo reikšmė at-
gys? šį klausimą kelia šiądien 
visi kontinentai. 

šiaip ar taip, Maskvos kon
ferencija pavertė Atlanto De
klaraciją antraeiliu dokumen
tu, o jis tautoms, mylinčioms 
laisvę ir teisingą taiką, lieka 
ir liks Magna Charta Liberta-
tum. Jų nusistatymas nepaki-
tčs. K. š-ėnas. 

PERSERGSTI NEBŪ
TI ŽIOPLAIS 

Paul Mallon, rašytojas iš 
Washingtono, komentuodamas 
apie Stalino sakytą kalbą, ku
rioje jis minėjo žodžius "tau
tų laisvė", "demokratija" ir 
gyrė Rusiją kaipo "laisviausią 
šalį pasaulyje", kur visi "r0-

laikyti tik tris didžiaisiais. Ki-jjiškai" gyvena, šiaip rašo: 
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PUIKUS LIETUVIŠKI 

Kalėdiniai 
POlOc vienas 

Sveikinimai 
> 12 UŽ $1.(HJ 

6 už 50c*. 3 už 25c. 

JL VKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

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

Mažiau $1 sįųakįt ppšto ženklais po 2c ir 3c. 

P Į U V A 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Pasibaigus karo veiksmams, 
Didieji nevartos savo karinių 
pajiegų kitų valstybių terito
rijose, o pavartos tikslams nu
matytiems šioje deklaracijoje, 
ir tai drauge pasitarę (6). 

Praktika parodys kas bus 
daugiau taikoma: nuostatas ar 
jo išimtis, šitas punktas, spau
da aiškina, esąs nukreiptas 
prieš svetimų žemių užgrobi
mą. Kai kurie senatoriai aiš
kina, tuo punktu remdamies, 
kad Lietuva, Latvija, Estija ir 
Lenkijos dalys neturi bijoti 
kad Rusija jas užgrobs. Se
natorius Taft mano kad Rusi
ja galinti iki paliaubų užimti 
tuos jos savinamuosius kraš
tus, taigi tas nuostatas neap
saugoja svetimų žemių nuo už
grobimo. Savo kalboje Stali
nas pasisavino Pabaltijį. Pa
balti j is, pagal jį, nėra "kitų 
valstybių žemė", jis ęsąs Ru
sijos dalis. . 

štai kas yra, trumpai atpa
sakojus, Maskvinė deklaraci
ja. 
' Dabar apie tai ko joje nžra. 
Didžiųjų demokratijų vadai, 
atstovai, laikraštininkai savo 
kalbose, pranešimuose ir raš
tuose, minėdami busimą taiką, 
pabrėždavo kad jį turinti tauti-
"just and lasting" (teisinga ir 
pastovi). Įteikdamas savo kre
dencialus, Baltuose Namuose, 
Sovietų Rusijos ambasadorius 
Gromyko ištarė tik "taiką" be 
jokio būdvardžio, o Preziden-

nija savo gyventojų skaičium 
butų pati tvirtoji pasaulio ga
lybė, bet savo svoriu šiądien 
nėra tokia. Kinija reikia dar 
sukurti. Į tą tikslą kelias la
bai painus ir netikras. 

- Keista spraga palieka Japo
nijos klausimas. Su ja Rusi
ja gyvena taikoje, Anglija ir 
Amerika — kare. Ar taip ir 
paliks iki pat tarptautinės tai
kos suorganizavimo,? Ameri
ka tebepalaiko diplomatinius 
santikius su Suomija, o Rusi
ja — su Bulgarija. Kažin ar 
ilgai patvers toki raizgus san-
tikiai. 

Mažosios Europos tautos di
džioje politikos dramoje likšiol 
tik figurantai. Jų vardu daro 
didieji, nesiklausę jų vąlios. 
Gal but kitaip negalima. O 
nesutvarkius, nepastačius ma
žųjų ant kojų, neįmanoma at
eityje apsisaugoti nuo diktatū
rų ir nuo karų. Ta problema, 
reikia spėti, yra susirupijiUisips 
Anglija ir Amerika. 

Dar ir toks klausimas gali 
buti: Ar Maskvos konferenci 

"Dalykas tame kad žmonės 
skaitanti tarptautines žinias, 

KIBIRKŠTYS 
Rašo Titnagas. 

TAS SENAS, žiaurios išvai
zdos, asmeniniu kerštu per
mirkęs sau nepatinkamiems as
menims, save statąs dideliu 
demokratijos rėmėju ir mėgs
tąs kalbėti už demokratinę Lie
tuvą (žinoma, tik liežuviu), vi
su savo atkaklumu pakartoti
nai puola savo labiausia neap
kenčiamą asmenį, p. A. Sme
toną, Lietuvos Prezidentą. 

štai kad ir dabar, Lietuvos 
Įgaliotam ministeriui P. žadei-
kiui padarius vizitą Amerikos 
Sekretoriate, kad patirti apie 
Lietuvos padėtį po įvykusios 
trijų ministerių konferencijos 
Maskvoje, tas pagieža verdan
tis žmogelis ta proga per sa
vo laikraštį išpylė didelį kibi
rą socialistinių pamazgų ant 
Lietuvos Prezidento. 

Jei nebūtų Lietuvos Prezi
dento čia Amerikoje, tas žmo
gelis neturėtų nei ką rašyti to
je savo mazgotėje. Arba, jeigu 
jis turėtų tokią galią čia Ame
rikoje kokią turi Stalinas Ru
sijoje, jam nereiktų nei bude
lio — jis pats savo rankom pri
kaltų p. Smetoną prie kry
žiaus. 

ŠTAI KAD IR DABAR, Lie
tuvai stovint ant prapulties 
kranto yra begalo svarbus rei
kalas bendrinti Amerikos Lie
tuvių veikimas teikimui viso-
kiariopos pagalbos Lietuvai ir 
tą matydami rimtesni musų 
laikraščiai jau pradėjo švel
ninti gerokai įkaitusį srovinį 
toną, kad prieiti prie sutarti
no ir bendro veikimo. Tas gi 
ubagas dvasioje nepaliauja py
lęs aliejų į ugnį ir trukdo ben
drą visų Amerikos Lietuvių 
darbą. 

Jeigu šiądien čia Ameriko
je gali peikti kitose valstybėse 
buvę Lietuvos pareigūnai tai 
kodėl negali kartu su mumis 
Veikti Lietuvos Prezidentas ? 

Aš pilnai žinau kad Lietu
vos Prezidentui A. Smetonai 
yra daug arčiau prie širdies 
Lietuva ir jis labiau rūpinasi 
jos likimu ir daug daugiau vei
kia toje linkmėje kad Lietuva 
kuogreičiau atgautų savo lai
svę ir nepriklausomybę, negu 
rupi tokiems gaivalams kurie 

kalbas ir deklaracijas turi su- neįstengia suredaguoti nei vie-
prašti jog ten vartojami žo
džiai nereiškia mums tą patį 
ką jie reiškia Stalinui. Mes 
neturim patys save paikai ap
sigauti. 

"Mums laisvė reiškia laisve 
paskiro žmogaus, ne kolekti-
vizmo. Mums, - demokratija 
reiškia kapitalizmą, dviejų par
tijų sistemą, nes vienos parti
jos kontrolę, ne socializmą. 

"Taip tai, tie patys žodžiai 
turi skirtingą reikšmę Rusijo
je ir Suv. Valstijose". 

Toliau, Mallon įrodinėja kad 
Stalino išgarbinta sovietų sis
tema, darbingumas ir rojišku-
mas kokį bolševikai vykdo, to
li gražu negali prisilygint prie 
musų visos tvarkos, nors mu
sų vadai neužsiima gyrimu sa
vo sistemos. Amerikoje ir dar
bo sąlygos, ir valandos ir už
darbiai yra kur kas geresni ir 
darbininkai čia nepalyginamai 
buržujiškai gyvena, turi- auto
mobilius, elektrą, telefonus, 

ja yra savaime garantija, kad Į maudynes, ir tt., ko Rusijos 
Rusija skyrium nebegalės su- į darbininkai nei nepažysta, tik 
daryti taikos su Vokietija? 
Rusijos padėtis, palyginus su 
kitomis didžiosiomis galybėmis, 
yra dabar patogiausia: Vokie
čiai baigiami vyti iš jos ribų, 
o Japonai bijos prieš ją paju
dėti, nes Amerika juos muša, 
netrukus puls ir Anglija. Ar 
tik .ne del tos priežasties Ru
sija be saiko didiua savo rei
kalavimus?' 

Pirma pasauli? butfo Įsižiū
rėjęs į Atlanto Deklaraciją, 
jam švietusią iš vakarų: Lux 
ex occidente. Dabar sušvito 
iŠ priešingos pusės, Maskvos 
Dęklaracija, Lux ex oriente,— 
šviesa iš, rytų. Kryžminėje 
šviesų *sudurimo 'žmonės gali 

bolševikų cenzūra neleidžia pa
tirti kaip ten toli viskas atsi
likę. 

• 1895 METAIS šioje šalyje 
radosi tik keturi motoriniai 
vežimai. 

MARGUTIS 
Skaitykit "Margutį", komp. -
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei-
jia du kartu į mėnesį. Kainfi 
metams $2. Prisiųskit lOt 
pašto ženklais, gausit vien4 
numerį pamatymui. 

" M A R G U T I S "  

no numerio savo laikraščių be 
tų savo purvo pamazgų. 

KUOMET šiądien Lietuvos 
kritiškoje valandoje yra svar
biausias reikalas ir laikas pa
dėti į šalį visus praeities nesu
sipratimus kokie jie nebūtų 
buvę ir stoti visiems nežiūrint 
į jokius titulus į bendrą vei
kimą Lietuvos vadavimui ir 
gelbėjimui, tuomi įrodant kad 
mes Lietuvos kritiškoje , valan
doje mokame užmirštis visus 
praeities nesusipratimus ir ga
lime veikti reikalingą tautai 
darbą, atsiranda musų tarpe 
tokių akiplėšų kurie savo as
menines neapikantas stato au
kščiau visko — aukščiau Lie
tuvos nelaimių, ir trukdo jos 
vadavimui bendrą veikimą. 

AB VISAI nesistebiu kad 
musų tarpe atsiranda tokių 
bendro tautinio veikimo truk
dytojų — 'juk išgamų yra vi
sur. Aš tik stebiuosi kad to
kie trukdytojai randa sau pri
tarėjų ne tik nenusistovėjusių 
sandariečių tarpe bet ir tikrų
jų katalikų tarpe. 

Kritiška Lietuvai valancįa 
jau visai arti ir mums jau 14-
bai laikas pasakyti: Šalin Į& 
musų tarpo trukdytojai, mes 
nerim bendro visų Lietuvįjj 
veikimo už Lietuvą, su Lietu
vos pareigūnais ir su Prezi
dentu A. Smetona. 

6 S o .  W e s t e r n  
Chicago, HI. 

Avt, 

TV 

J. Žemantauską* 
"Dirvos" Agentas 

N o t a r a B 

180 Congress Aventjp: 
Waterbury. Con®. 

—— :— v* 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

SKAITANT nekuriu Amerikos kolumnistų, varančių 
Sovietų propagandą Amerikoje vietoje uždaryto ko

munistų intarnacionalo, gauni supratimo kad lįkimas 
visų tų šalių kurias Sovietai savinasi jau "baigtas": jie 
kartoja ir pakartoja tai kas geriausia pasitarnautų bol
ševikų naudai — kad tos šalys jau "atiduotos" Sovie
tams, taip kad mažiau skaudėtų vėliau ir kad nesukeltų 
tiek protestų jeigu vėliau įvyktų toks lėmimas kad tos 
šalys butų Sovietams pavestos. 

Reikia turėti mintyje tai kad jeigu tokie kolumjris-
tai kurie čia Amerikoje už Maskvos pinigui varo # So
vietų propagandą, atliktų valstybių dalinimus ir sienų 
nustatymus, jeigu Sovietams taip lengvai sektųsi gauti 
svetimas valstybes kaip jų agentams sekasi parašyti 
ir Amerikos publiką klaidinti, nebūtų reikalo nei Prezi
dentui Rooseveltui Atlanto Čarteris skelbti nei ̂  jo su
kaktis minėti, nereiktų diplomatams konferencijų lai
kyti, nebūtų ko valstybėms vienai su kita derėtis arba 
vienoms stengtis kitų grobišiškas užgaidas sulaikyti. 

Nesitenkinant kad Amerika neatiduos Lietuvos So
vietams pavergti, reikalinga dar ir dirbti kad tas nebū
tų padaryta. Reikalinga plėsti Lietuvos klausimą gi
nanti literatūra, knygos kaip "Timeless Lithuania", rei
kalinga Lietuvių organizacijoms daryti spaudimą į Ame
rikos valdžios narius kad tokio dalyko kaip bolševikų 
teritorijų didinimas mažų kaimyninių tautų žemėmis 
negali buti, nes tas paniekina pačios Amerikos žmoniš
kumo principą; kad xAmerika ir visi kas Amerikoje gy
vena, kariauja, savo darbo jiegas, pinigą ir savo vaikus 
aukauja ne kad išdidinti Sovietų Rusiją, bet kad sugrą
žinti pasaulyje teisingumą ir tautoms laisvę. 

Rusija savo tikslų siekia garsiu rėkimu ir reikala
vimu kad Amerika butų dėkinga jai už kariavimą. Tuo 
budu tam tikra dalis žmonių tai propagandai pasiduoda 
ir tiki kad reikia kuomi nors Rusijai atsidėkoti.' 

Amerika turi iš savo pusės reikalauti kad Rusija 
atsidėkotų Amerikai už pagalbą kare, nes be tos pa
galbos sovietų jau nebūtų likę Rusijoje. 

Savo klausimo statymu ir stumimu pirmyn ir mes 
laimėsi ln — tik dirbkim, tik statykim Lietuvos laisvės 
ir nepriklausomybės klausimą Amerikos žmonių akyse 
ir mintyse garsiai ir visur. ' 

ITALIJOJE dalykai virsta į blogąją pusę tuo atžvil-
* gįu kad ta šalis turės sugriuti kas liečiasi jos valdžios. 
Senam karaliui Vittorio Emmanuele greičiausi reikės 
pasitraukti, jo vieton bus paskirtas, kaip dabar kalba
mą, jo šešių metų amžiaus anūkas, Neapolio Princas. 

Šalis kurioje karo nepasisekimų delei įvyks anar-
kija, nieko nelaimės ar keis valdovą vienokiu ar kitokiu 
ir ar vietoje Maršalo Badoglio premjeru liks grafas Car
lo Sforza. / 

Italija turi dvi valdžios: vieną Alijantų, kitą Ašies, 
ir tarp tų dviejų "slaugių" baugu kad į galą šalis neati
tekti chaosui. Šalis suplėšyta ir svetimų okupuota. 

V 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

Musų Žurnalai 
Įdomiausias, kaip vis a d a , 

žurnalas Margutis (A. Vana
gaičio leidžiamas). Jame Lie
tuvis vis ką nors savo sielai 
randa: kokį Lietuvos vaizdą-
fotografiją, liaudies dainelę ar 
Lietuvio muziko kurinį, ar tau
tinį straipsnelį. Juokų mylė
tojus tenkina "Dėdytė Jeroni
mas" ir tas gabus pastebėto-
jas, Pustapėdis. 

Su Spalių ®L5, Margutis pra
dėjo dėti '^Lietuvių Literatū
ros Istoriją". 

/ t t 

Kražių Skerdyne 
Katalikų spauda išsamiai pa

minėjo 50 metų sukaktį Kražių 
Skerdynės, kuri Amerikos Lie
tuviams svarbi kaip įvykis pir
musyk juos sutelkęs bendron 
kovon prieš carų valdžią Lie
tuvoje. Amerikos Lietuviai 
tada taip vieningai subruzdo 
kad nuo vienų pagrindų prieš 
imperialistus Rusus ir jų žvė
rišką elgesį kalbėjo "'bedievis" 
Dr. šliupas ir Kun. Burba. Ta 
proga Amerikos Lietuviai pir
musyk pradėjo rinkti viešai 
aukas viešam tikslui —. pagel
bėti nukentėjusiems. 

Kražių Skerdyne Rusų val
džiai tada garbės nepadarė. 

GEN. DE GAULLE 
REiKALAMS TIK 

KENKIA 

VOKIEČIŲ Raudonasis Kry
žius Kaune paskelbė kad R. K. 
ambulansai Kaune veš į ligoni
nes ' tik Vokiečių pilietybės su
sirgusius žmones. 

IKI ŠIŲ METŲ Gegužės 15 
Vokiečiai okupantai buvo įsa
kę registruotis visiems Lietu
vos vyrams gimusiems 1919-
1924 metais; visiems buvu
siems Lietuvos karininkams 
iki 60 metų amžiaus; visiems 
žemesnių laipsnių kariams iki 
45 metų amžiaus. Tas regis
travimas pirmiausia buvo nu
skirta Balandžio 16 iki 22, bet 
nepavyko. Tada nuskirta iki 
Gegužes 15. 

Laisvų Prancūzų kariautojų 
komiteto pirmininkas Genero
las de Gaulle, kaip žinios pra
neša, prie eilės kitų su kuo jis 
negali susitaikyti ir susikalbė
ti, pridėjo ir Rusiją, Lebaną 
ir Egiptą. . 

Jisai jau sukėlė nesusiprati
mus su Amerika ir su Britani
ja, pasmerkė tuos Prancuzus 
kurie nesutiko priimti jį savo 
vadu, jiega užėmė Alžyre vei
kiantį Prancūzų Komitetą ir iš
vijo iš jo Generolą Giraud, ku
rį rėmė ir ton vieton pastate 
Amerika ir Anglija. w 

Nors jis iki šiol gavo svar
biausią paramą iš Britų ir iš 

'Maskvos, jis griežtai susipyko 
su Londonu, o Pranęuzai ko
munistai atsisakė duoti savo 
atstovą į jo komitetą Alžyre. 

Alijantai tiesiog nesupranta 
ko de Gaulle siekia, nors šitie 
jo elgesiai yra kenksmingi ir 
sunkina Alijantams nugalėti 
Ašį ir išlaisvinti pačią Pran
cūziją: 

Prie kitų jo kenksmingų par 
sielgimų, jis užnuodijo nekuriu 
Prancūzų mintis prieš Suvieny
tas Valstijas,f geriausią ilga
metį Prancūzų Respublikos 
draugą. Nors Amerika sten
giasi išlaisvinti Prancūziją ir 
išmušti iš jos Vokiečius, kaip 
išlaisvino šiaurės Afriką, pa
vedant jam valdyti, jis tikri
na Ameriką turint imperialis
tinius siekius ir norint paim
ti Prancūzijos kontrolę. 

Jis apšaukė Ameriką demo
kratijos priešu del to kad ši 
šalis atsisakė ' pripažinti jį 
Prancūzija ir sakė kad Pran
cūzijos žmonės, kuomet bus iš
laisvinti iš Vokiečių, galės pa
tys liuosai išsirinkti sau vai-

- Ji 
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fVIENAI kariuomenės divi
zijai pervežti pilnai aprūpintai 
kariauti reikalinga 65 trauki
nių. Divizija susideda iš 15,-
000 vyrų. 

•ADATAI padirbti reikalin
ga apie 70 darbininkų pačiupi-
nėjimo ir ji pereina 2ft proce
sų iki buna baigta. 

•ŽMOGAUS širdis viduti
niai per 60 metų laikotarpį 
atlieka virš 2,250,000,000 pla
kimu. 

IENA bėda ne bėda daugausia liečia tą tautą kurio
je ši liaudies patarlė yra taip žinoma: tai Lietuvius, 

kuriems jau gręsia trečia okupacija—antra Sovietų oku
pacija išnaujo, Vokiečiams traukiantis nuo Rusų. 

Kaip kitose šalyse taip ir Lietuvoje veikia bolševi
kų agentai-partizanai, kurių tikslas yra paruošti dirvą 
bolševikams. Be tų specialiais tikslais veikiančių bu
rių, Lietuvoje dar veikia tikrieji Lietuviai, kurių tiks
las atsikratyti Vokiečių okupacijos. Jie visais galimais 
budais dirba-kovoja. už atsteigimą nepriklausomybės, 
bet jiems ateis, kaip kokia nauja plėga, bolševikai. 

Šiomis dienomis Amerikos Office of War Informa
tion paduoda žinią kad Vokiečiai okupantai, bausdami 
Lietuvos partizanus už "nelegalę veiklą", sunaikino vi
są Myliunų kaimą, sudegindami jį iki pamatų. 

Tokių darbų iš Vokiečių galima tikėti, ypač dabar 
kada Rusai veržiasi artyn į Pabaltijį. Jie darys viską 
kas tik jiems naudinga apsisaugoti nuo to kas galėtų 
gelbėti Rusams juos sumušti ir įžygiuoti j Vokietiją. 

Maža nekalta šalis Lietuva, būdama tarpe dviejų 
besikaujančių milžinų, baisiai nukentės, ir kuo jos ken
tėjimai baigsis šiądien dar negalima pasakyti. f 

OUMANIJĄ apėmė nerimas, kaip pranešimai iš Švei-
^ carijos sako, del artėjimo bolševikų, kurie nuo Kije
vo, pietine Rusijos dalimi, žygiuoja artyn Rumanijos. 
Dalis Rumanijos, Besarabija, buvo Sovietų užgrobta su 
Hitlerio sutikimu. Stalinas ją ir dabar savinasi. 

Per Rumaniją gali sekti bolševikų įsiveržimas į Bal
kanus, kur, kaip Bulgarijoje ir Jugoslavijoje, randasi 
Maskvos agentų ir šaulių. Jugoslavijoje, kaip žinoma, 
veikia organizuotas partizanų judėjimas, Gen. Tito, So
vietų agento, vadovaujamas. 

Kaip Lietuva, Latvija, Estija, Suomija ir Lenkija, 
tap ir Rumunija turėjo "laimės" pažinti Sovietų žiauru
mą Besarabijos ir Bukovinos okupavimu 1939 metais. 
Tos šalys kurios pažino bolševikų žiaurumą, teroro ap
imtos laukia baisenybių. Tik tos šalys kurios bolševiz
mo neragavo, kaip Čekoslovakija, nori dar nagus nudeg
ti ir tos šalies prezidentas Beneš spraudžiasi lysti į Mas 
kvą sutartį su Stalinu padaryti.... Ta sutartis nežiū
rint kokia ji bus padaryta, dabar neturės reikšmės, jei 
bent duos progą bolševikams laisvai į Čekoslovakiją lai
svai ineiti ir atnešti tokią pąt "apsaugą" tai šaliai kokią" 
bolševikai atnešė Lietuvai ir  kitoms savo kamynėms....  

SENATVĖ 
(Maironis) 

Ne vienas metas, risčia prabėgęs, 
Šitai man galvą širmai aptraukė; 
O penktas kryžius, pečius prislėgęs, 

'Vargiai ko gero poryt belaukia. 
Išnyko aukso dienų svajonės, 
Kurios dainavo aušros giesmelę. 
Kapuos' nurimo pavargę žmon&, 
Kurie man rodė gyvatos kelią! 
Pati Dubysa siauresnė bėga; 
Aukšti jos kalnai, matyt, nuslugo; 
Anuomet kalbios, dabar m'až žneka 
žvaigždėtos naktys... Rudens pabūgo? 
Nejaugi laikas į bočių šalį, • 
Kur meldžias kryžiai, liūdnai palinkf, 
Iš kur numirę sugryžt nebgali, 
Ant amžių vietą ramiai aprinkę! 

LIŪDNA MAN 
(Paparonis) 

Liūdna, oi liūdna, širdį man gelia, 
Taip norisi verkti slapčia, 
Kam gi, nuklydus mano dalele, 
Tyčiojiesi vargšo kančia? 

Štai, vakaruose, saulės kelionę 
Pridengus naktelės tamsa, 
Plauna nuo žemės vargų dejonę 
Gailiaja sidabro rasa. 

Cįt, aimanavęs! — čia žolynupfp 
Klok juodą vargelį drąsiai! 
Tamsią naktelę pievų rasose 
Spindės tarsi perlai, jisai: 
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Kražių Skerdyne 
50 METU SUKAKČIAI 

PAMINĖTI 
• 1893—1943 

Nuo Redakcijos: Kražių Skerdyne, Rusų 
kazokų surengta persekiojant Lietuvius, 
vaizdžiai apsakoma Kun. Jono Žiliaus 
parašytoje knygelėje, "Kražių Skerdy
ne ir Jos Pasekmės — Paminklas del 
Kražieczių nuo Amerikos Lietuwiu", — 
išleista Chicagoj. Ji apifna tuo metu mi
nėto kunigo, Lietuvių poeto ir darbuo
tojo. surinktas žinias apie tą žiaurių 
Rusų pasielgimą su Lietuviais, čia ir 
patiekiame Kun. Jono Žiliaus rašinį su
pažindinti plačiau Dirvos skaitytojus su 
Kražiečių skerdyne Lapkričio 11, 1893 
metais. 

K R A Ž I A I  
l/RAŽFŲ miestelis, širdis Žemaitijos, gu-
^ li Raseinių apskrityje, Kauno rėdybe-
je, ant kranto upės Kražentos. Kraženta 
įteka į Dubysą, Dubysa į Nemuną. 

Kražiai jau nuo senovės žinomi yra 
Lietuvos istorijoje. Kitą syk ten gyven
davo kunigaikščiai. 

Karalius Mindaugas, 1253 metuose, 
Kražius buvo atidavęs Inflantų Vokie
čiams. Paskiau vėl Lietuviai Kražius nuo 
Vokiečių atėmė ir pavedė juos saviems 
kunigaikščiams. 

šešioliktame šimtmetyje tą miestelį 
buvo įgijęs Vilniaus vaivada Mikolas Rad
vila. O nuo 1528 metų Kražiai pasidavė 
apskrities miestu, j kurį aplinkiniai ba
jorai suvažiuodavo ant rodų. 

dovanoti atėjūnams burliokams, kad to
kiu budu įtaisyti tarpe žemaičių Rusišką 
koloniją. 

Ir taip Kražiuose liko vėl tiktai dvi 
bažnyčios. Sena medinė bažnyčia para
pijos, pastatyta ant aukšto, stataus kran
to, palei kurį vingiuojasi sriauni Kražen-
ta, ir mūrinė bažnyčia vienuolyno, kuria
me gyveno Šv. Benedikto vienuolės. 

Gyveno, bet dabar jau jos ten negy
vena. Su# jomis ir su jų bažnyčia dar ar
šiau atsitiko negu su kunigais Jėzuitais. 
Maskoliai tas vienuoles iš jų nuosavo na
mo išvijo. Ligotas vežte išvežė. O žmo
nes, maldaujančius maskolių kad puikios 
murinės bažnyčios negriautų, žmones dau
giau nieko nenorinčius kaip teisybėc, ti
ronas užleido kazokais, kurie įsiutę juos 
pjaut e pjovė, skerste skerdė ir visokias 
nedorybes su žmonėmis papildė. 

Apie tuos tai liudnus atsitikimus — 
apie KRAŽIŲ SKERDYNĘ, — aš noriu 
jums, broliai Lietuviai, aprašyti šioje kny
gelėje. Skaitykit tik su atida ir šluostv-
kit tekančias iš akių ašaras, o beverkda
mi pažinkite kaip gera mums yra Masko
lių valdžia. 

VIENUOLIŲ IŠVEŽIMAS 

Šventojoj Žemaitijoj ir Lietuvoj daug 
kitąsyk buvo vyriškų vienuolynų, kurie, 
kaip žiburiai naktį, tamsius žmonelius 
tikėjimo šviesybe apšvietė, tarp jų dory
bę plėtė. 

Vienuolynai tie tankiai būdavo gana 
turtingi: turėjo savo jsodus, daržus, gi
rias, ežerus, o kartaisį ir- palivarkus — 
mat, ir vienuoliams reikėjo maitintis. 

Kada prieš šimtą daugiau metų mū
sų tėvynė Lietuva papuolė po Maskolių 
valdžia, Maskoliams tie vienuolynai labai 
nepatiko. 

Manė jie sau užėmę Lietuvą: Į trum
pą laiką mes turim šitą žemę sumaskolin-
ti, turim priversti kad Lietuviai eitų j cer
kves melstis ir tarp savęs kalbėtis masko
liškai. Bet kol bus vienuolynai, ir juose 
vienuoliai, jie mums tame dalyke trukdys: 
draus žmones kad į cerkves nevaikščiotų 
ir maskoliškai nekalbėtų. Taigi reikia 
kokiu nors budu tų katalikų vienuolių at-
sibodėti. 

Ir vėl mislijo: Geriausia mes pripra
tintume Lietuvius prie Maskolių, jeigu ap
gyvendintume Lietuvoje burliokus: jie iš
mokins Lietuvius maskoliškai melstis. 

Bet kur gauti tiek žemės? 
Reikia, mislijo sau, išnaikinti vienuo

lynus, o atimtus nuo vienuolių turtus ati
duoti burliokams. 

Kaip sumanė taip ir padarė. 
. ... . . . . Išdavė baisų prisakymą (ukazą), kad 
pijinius reikalus. Turėjo vienuolyną, ku- vienuolynai Lietuvoje turi buti panaikin-
ris tarp jų, kai]) pats vienuolyno įsteigė- ti Ir pradėjo vienuoles ir vienuolius per-
jas Valatkevičius išsitarė, plėtė dorybę ir sekioti. 
dievobaimingumą. Ir, pagalios, turėjo ku- Vienus tuoj iš jų vienuolynų išvarė ir 
nigus Jėzuitus, kurie, užsiimdami moki- turtus jų užgrobė. O kitiems daleidc dar 

vienuolynuose gyventi, iki išmirs. Manė 
po jų mirties viską apvaldyti. 

Išleidus ukazą panaikinimo vienuoly
nų, Kražių Šv. Benedikto vienuolėms dar 
neva buvo išsyk daleista pasilikti jų so
dyboje iki numirs paskutinė iš vienuolių. 

Bet kur tau! 
Nesulaukdami ilgai jų mirties, 1891 

metų Gruodžio mėnesį Rusai išdavė pri
sakymą kad vienuolės iš Kražių butų iš
vežtos į Kauną, "o vienuolynas užpečėtytas 
ir paskiau sugriautas. 

Šnekėjo vis kad iš sugriauto vienuo
lyno plytų statysią ukininkystės mokslai-
nę. Turtus vienok jau išanksto buvo ža
dėję atiduoti popams. 

Tas prisakymas buvo caro patvirtin
tas ir sulyg jo tuoj turėjo buti išpildytas. 
Bet Maskoliai su' išpildymu nesiskubino. 

Jau nuo seniausių laikų Kražiuose bu
vo parapijinė bažnyčia, po keletą, o gal 
ir kelioliką, kartų vis atnaujinama, arba 
ir suvis naujai atstatoma. 

Kražiams kylant, pradžioje septynio
likto šimtmečio, Jonas Karolius Katkevi
čius partraukė į čia kunigus Jėzuitus, iš
statė jiems didelį mūrinį namą ir bažny
čią, po vardu* Šv. Marijos Panos. 

Tokiu budu Kražiuose buvQ jau dvi 
katalikiškos bažnyčios . 

O 1642 metais Krizostomas Valatka 
vičius, partraukęs į Ęražius Šv. Benedik
to vienuoles, pastatė joms trečią bažny
čią, ir prie jo nediduką gyvenimui vienuo
lyną. Tą bažnyčią ir vienuolyną paskiau 
pačios vienuolės savo kaštais atnaujino ir 
padidino. 

Taigi laimingi buvo kitą sykį Kražie-
čiai ir Kražių apielinkės gyventojai — tu
rėjo kur Dievą garbinti. Turėjo parapi
jos bažnyčią, prie kurios atlikdavo para-

nimu, mokslą ir apšvietimą tarp žmonių 
plątino. 

Atvažiavę į Kražius Jėzuitai pirmiau
sia uždėjo čia .kolegiją, kurią paskiau net 
akademiško mokykla buvo perkeitę. Iš 
Kražių mokyklos išėjo daug apšviestų ir 
garbių vyrų išėjo, apie kuriuos ne tik Lie
tuva bet ir visas mokytas svietas žino. 
Vardų jų čia neminėsime, 'tegul mokyti 
mokslinčių pavardes sužino. 

Pasakysiu tiek kad kunigai Jėzuitai 
neilgai mokslo sėklą tarp Kražiečių sėjo. 
Jų organizacija popiežius panaikino taip 
kad, sykiu su kitais, ir Kražių kunigai Jė
zuitai turėjo nusivilkti savo rubus ir ap
leisti kolegiją. 

Jėzuitai išvažiavo, bet .Kražių moks-
laine vis užsilaikė. Mokino joje tai kuni
gai Karmelitai, tai vėl svietiški' mokyto
jai, mokslas ten vienok regimai vis puolė j Laukė 
žemvn. Nesivadino ta mokslainė daugiau i Kažin ko jie laukė? Gal kad labiau 
kolegija, tik gimnazija, kuri 1842 metais, s-uerzint ir ir įpykdyti Kražių gvvento-
likos perkelta į Kauną, o apleistas Kražių | jus?- " * * 
Jėzuitų vienuolynas ir bažnyčia pradėjo Greičiausia laukė tam kad Kražiečiai, 
nykti ir griūti. 

Maskoliai tada apleistą Jėzuitų sody
bą paėmė po savo globa. Bažnyčią 1840 
metuose išardė. Iš kolegijos namo padarė 
paštą. Ežerą prigulintį seniau prie vie
nuolyno, pavedė Kauno popams. * O kitus 
likusius kunigų Jėzuitų turtus nutarė pak 

pirm' negu bažnyčia bus nuo jų atimta, 
pripildytų dar kyšiais urėdninkų kišenius. 

Nieko vienok nepešdami, Balandyje, 
1893 metais, paliepė Raseinių sprauninkui 
išvežti vienuoles, į Kauną. 

{Bua daugiau) A 
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D IR VA Padekit Amerikai Laimėt! 

A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

16. 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

SU DANUTA PER JUODVĖŠIJĄ 

/ 

Jodamas į Detuvą, Virpša visai nema
nė kaip jis ten pateks, Jis žinojo jog čia 
jis pralys, ten prasmuks, o kur kitaip ne
galės tai kardu kelią prasiskins per ne
skaitlingus Aršiojo draugus. 

Bet dabar, gryžtant atgal su moterų 
pulkeliu, reikėjo drūčiai ir drūčiai galvą 
pakvaršinti kaip išsisaugoti. Iš žiemių 
paskui ji ėjo Aršiojo pulkas. Klastingi 
ir vylus Aršiojo vadai, labai gali buti jog 
išgirdę apie Virpšos tikslus ir vejasi da
bar. 

Rytuose gulėjo kunigijos prielankios 
Aršiajam, kadangi Gudai kunigai valdė 
jas. Vakarų kraštu ėjo Juodvėšių žemės, 
atsirėmusios j Lietuviškas sritis, per ku
rias galėtų bėgti Virpša, kad ne tas Aršio
jo pulkas, einantis iš žiemių. O per Juod-
vėšiją keliauti nei bandyti Virpša neno
rėjo, nes tai buvo vistiek kaip pačiam lys
ti j verguvę. To maža. Juodvėšiai buvo 
ypač dar tuomi negeri jog jie pavergę 
galėjo išduoti Aršiajam, jeigu tas tiktai 
pasiūlytų jiems gerą atlyginimą. Už Da-
nutosgf paėmimą Aršusis nesigailėjo jo
kių atlyginimų, kaip tai rodė Sėmiko kal
ba. 

Darbas buvo nelengvas pravesti pul
kelį per didelį žemės plotą tarp tiek viso
kių pavojų. 

— A! Kas bus tai bus! — kalbėjo Vir
pša į Erdvilą, tardamasis su savo paly
dovais vyrais. — Josim Juodvėšių ežiomis. 
Jeigu mums baisu lysti j Juodvėšiją, tai 
ten" lysti pavojinga bus ir Dainavos Ar
šiojo vyrams. 

— O man rodosi, — atvertė Erdvilas, 
— jog butų geriau jojus stačiai į žiemius, 
tiktai anapus Jauskuldos. ' Aš taip manau 
jog Aršiojo pulkas eis čia kariaja puse. 
Na tai mes ir išsilenktume jo ir prasmuk
tume. 

— Taip! Tai butų labai gerai! Ir 
kelias čia tiesus ir pavojaus menkiausia. 
Bet jeigu sutiktume Aršiojo vyrus? — už
metė Virpša. 

— O kam mums reikia su jais susitik-

— Vyrai! — užriko Virpša savo 
keliui, išgirdęs šituos žodžius, — bukit 
atsargoje ir paspauskim visi žirgus. 

Pa jo j ėję gerą valandą, jie patėmijp 
ant kelio įsmeigtą lazdelę, o prie jos pri
rištą žolės puokštelę. Virpša radęs šitą 
ženklą, parodė pirštu kitiems ir nieko ne
sakydamas metėsi į vakarus. Paskui jį 
paspruko ir visas pulkelis. 

Po gerai valandai netoli nuo Naritų 
kaimo jiems per kelią prabėgo kita gyvu
lių kaimenė. 

— Nuo ko taip sveikas bėgi? — pa
klausė Virpša kerdžiaus. 

— Ugi Gudai pasirodė Pajauskuldy-
je, — atsakė tas. — Turbut, ir sveiki nuo 
jų bėgat? — ištarė savu žaru kerdžius, 
pamatęs kaip pulkelis žmonių, užkirtęs 
žirgus, pasileido tolyn su nauja aistra. 
Negavęs atsakymo, kerdžius metė nekan
triai akim ir nusivarė toliau savo bandą į 
pietų šalį. 

Per porą dešimčių varsnų, jau ana
pus Naritų kaimo, sutiko Virpšos pulkelį 
šauliai iš Bruožinės. Pora tarp jų buvo 
Bruožinės pažystamų. Jie matydami jog 
medžioklė pražuvo del Gudų atsiradimo, 
susitarė pasilikti prie Virpšos pulkelio ir 
sekant Gudus duoti gandą ugnimi apie 
vietą ir Gudų užmanymus. Jeigu bus žy
mu jog Aršiojo Gudai čia atsirado tiktai 
grobiui tai degti vieną laužą; jeigu ^ieš
kodami pabėgėlių tai du, o jeigu jie žino
dami ką daro, vejasi Danutą — tai degti 
tris laužus ir daugiau. 

Ir vienoje ir kitoje vietoje Virpša da
bar ėmė rūpintis apie pėdų užslėpimą. 
Netoli Bruožinės, radęs upelį, sutvarkė 
kad visi sujotų upelin ir, nors tai trukdė, 
kelias varsnas pajojėjo upelio dugnu. 

— Ar nestosime čia nakvynei? 
klausė Radusis. — Moterys nuvargo. * 

— O ką tu žinai? — atvertė jam se
nis Virpša. 

— Tai dabar! Dar čia žinoti reikia! 
Mes vyrai ir tai noriai ilsėtumes, o jos dar 
labiau. Vis tiktai jos silpnesnio sudėjimo. 

— Tiesa tai tiesa! — pritarė, išgirdus 
vyrų kalbą, Danuta. — Mes visos malo
niai pasilsėtume, bet dar maloniau bėgam 

Gausit dovanų puikų 1944 m. 
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(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit •Jgy* 

Jie ras sau naują kelią, kur dar jų gerai 
nežino ir dar svietas neatsargus, nekils 
prieš juos ir vėl bus apiplėšti, kas tiktai 
paklius jų kelyje ir ką užmatys jų godžios 
akys. 

— Argi Gudams nei mintis į galvą 
neateis jog taip elgdamiesi jie patys sau 
pikta daro? Argi jie nesupranta kad jei
gu jie patys pasirodys kada nors antrą 
sykį šitose pačiose vietose, žmonės žiūrės 
į juos kaip į piktus žvėris, plėšikus? 

— Et, jau ir tu neišmanąs! — atver
tė Virpša. — Argi tu negirdėjai Gudiško 
priežodžio: užteks kvailių mano amžiui. 
Kad išmintingi butų žmonės ir kitų sri
čių kunigai, jie užtėmiję Gudus savo kam
pe užpultų ir išmuštų, nežiūrėdami ar jie 
plėšia svietą savo vardu, ar Aršiojo var
du. 

— Šventa teisybė! — pritarė Triobie-

nė. — Gudu nereikia pasitikėti nei krisle
lio. Vienas yra vaistas nuo Gudo: kirsk 
tų jį, kol jis tavęs nekirto, hes jeigu tu 
jo nekirsi tai jis tave vis kirs. Gražus ir 
malonus tavo apsiėjimas su Gudu visada 
išeis tau tiktai į piktą. Gudas gero nesu
pranta ir neatmena. 

— Tegul viskas sau ir taip, — atsi
liepė vėl Radusis, — bet kur mes b§gam? 
Į Juodvėšiją? Ak bėgdami stačiai į va
karų šalį, mes čia pateksim su visu pulku 
į Juodvėšių namus. 

— Palauk dar su savo lėmimais, — 
tarė Virpša su paskubiu ir neirfaloniai. 
Jeigu mums baisu lysti į Juodvėšiją tai 
ir Gudams ten ne kas geras. Ir jie dar 
gal nedrys ten mus sekti. Na, o jei dry s 
tai ne ką padarysi. Vis jau geriau patek
ti į Juodvėšių nagus negu \ Aršienės na
gus atiduoti Danutą. 

(Bus daugiau) 

GALĖTUMĖT 

ti? Ar mes negalėtume prieš save siųsti nuo Gudų ir bėgsim kol pati naktis nesu 
porą vyrų kelius apžiūrėti? — privedžiojo laikys ir musų, ir jų. 
Erdvilas. 

— Bet tai mus tramdys. 
— Vienok 

jus 

— Vis tiktai nuilsimas — buvo 
bebandąs Radušis toliau kalbėti, turbut 

vis mažiau'negu kitaip jo-; užtėmijęs Bukočiutės nuvargimą. 
— Tamsta, — nutraukė jį Danuta, — 

— Tegul bus ir taip, — sutiko paga- laisvos ir pavargę šiądien, vis tiktai tiki-
liau ir Virpša. — Reikia paprašyti Trio-!mės rasti poilsį. Na o patekę į Aršiojo 
bių kad siųstų vyrą ir ištikimą, ir žinantį Gudų rankas, jau mes poilsio nematysirn 
kelią priešakyje musų amžinai. 

Kaip zuikis mėtydamas pėdas, vede — Kad as, matai, mažai tikiu ar tie 
Virpša savo pulkelį, stengdamasis užtrin-; Gudai kurie čia mus vejasi, tai Aršiojo 
ti pėdsakus. Pirmiausia reikėjo patekti į pulko, išsiųsti mus suimti. Kokiu budu 
vakarus nuo Jauskuldos, kad tarp Aršio-Ijie galėjo taip greitai čia atsirasti? Mes 
jo pulkų ir šių keleivių butų Pajauskuldžio bėgom ir bėgam visu paskubiu ant rinktų 
pelkės. Paskui reikėjo išsilenkti ir Ko- žirgų, o jie? Jie buvo atsilikę, o dar 

labiau dabar turi buti atsilikę. Kaip jie 
galėjo taip greitai mus pavyti? — paklau
sė dar sykį vyras. 

— Kaip? Aš tau pasakysiu, — atsa
kė į tai Virpša. — Mes visą kelią jojame 
ant tų pačių žirgų. Kada jie pailsta, mes 

pelkės. Paskui reikėjo 
miškių su jų gana nedraugingu valdovu. 
Iš čia pulkelis patraukė stačiai į žiemius. 

— Na, dabar čia, duokit dievai mums 
laimingai pasprukti iki girių, o jau pas
kui giriomis tegul vytųsi kiek tiktai 
sau norėtų, — kalbėjo Virpša, tėmyda
mas su atsidėjimu apygardą. 

Apygarda išrodė ramiai, ir pulkelis 
lėkė smagiai, palikdamas rūpestį vadui. 
Tai vienas, tai kitas iš vyrų žodžiais kibi
no mergas. Mergos tramdė vyrus. Ir 
šian ir ten išreto sklido juokai. 

Išjodamas iš Detuvos Virpša susišne
kėjo su Triobium jog tas duosiąs žinią jei
gu Detuvos apygardoje pasirodys Aršiojo 
vyrai, ir žadėjo žinią uždegdamas ugnį 
ant kuoro. Bet apie šitą aplinkybę kelei
viai buvo jau ir užmiršę, kada anapus rai
sto, Pajauskuldžio trake, Trobienė pama
tė ir pažino savo kaimenės gyvulius. Kai
menė ganėsi ties Juodežeriu kairėje Jaus
kuldos pusėje. Per tai moteriškės galvoje 
pakilo mintis jog tai ne kas geras čia at
vijo gyvulius, ir ji paprašė Virpšos už-
triubvti kad pašauktų piemenį. Virpša, 
pamokytas kaip, davė gandą ir sykį ir an
trą. Ir netrukus iš krūmų išjojo raitas 
piemuo. 

Iš jo sužinojo jog anapus upčs pasi
rodė svetimi šarvuoti žmonės ir jog jie 
ilapstydamies sėlina prie pilies. 

— Argi jųs gando jokio nedavėt į pi-
ii T — užklausė Triobienė. 

— Kur ne! Mes tuojau uždegėm lau
žą, ir Detuvoje pamate. Ir tenai dega jau 
ugnis. 

trunkam, ganom juos. Ar tai netrukdo 
mus? 

— Na, trukdo ir drūčiai! — sutiko 
Radušis, — bet tai trukdo ir juos, — rė
mėsi jis toliau. 

— Taigi kad ne, — atvertė Virpša. 
— Kaip tai? Ar jų žirgai geležiniai f 

Ar jie poilsio nereikalauja? 
— Taigi kad ne! Paalsintus žirgus 

jie stačiai meta, o užtikę žirgę kaimenę 
griebia ją ir vejasi mus, rinkdami pakelė
je žinias ir žymes kur musų nujota.* Pri
joję kaimą, tą plėšia, ypač žirgus, ir to
kiu budu vejasi mus vis ant naujų žirgų. 
Ar dvvai kad pasivijo? 

— E, ir dėdės šneka! — nekantriai 
atrėmė Radušis. — Kur jau jie ras tokias 
kaimenes kad užtektų žirgų visam pulkui? 

— Taigi, man rodos, mus vejasi ne 
visas pulkas, tiktai tas pulkelis kuris ga
vo ar gauna permainyti žirgus. Bet tai 
vistiek. Pulkas eina, sekdamas pulkelio 
pėdas. Ii- gana šitam mus pavyti ir su
tramdyti kad pasivytų mus ir pulkas. 

— O kad juos ir aitvarai! — užkeikfi 
Radušis. — Na, tokioje dėtoje gryžti at
gal bus jiems vistiek kiek gryžti pro iš
vartytus avilius. Apiplėšti gyventojai at-
sikeršys. 

— Tai! Jie šiuo pat keliu ir negryš. 

MATYTI 

VAIKINUS 

JŲ KEMPEJ 

Ęack the Attack 

uutU IfJ&i lio+idU 

"J"EI jųs galėtumėt pamatyti nors kar
tą juos—sustojusius kas takaną. eilėse 
ltukiančius progos telefohuoti namon— 
jųs nebandytumet kitą kartą bereikalin
gai naudoti telefoną iki šis karas tęsis. 

"Nes jusu nereikalingas šaukimas gab 
buti tas kuris sutrukdys vielas kurie* 
praleidžia jy pasikalbėjimą su savais. 

"Atminkit—tėra tik tiek Long Distance 
vielij ryšių ir nėra galimybes paruošti 
jų daugiau. 

'Taigi prašom nenaudoti Lttiig Distance 
telefono tomis valandomis kada kareivė
liai daugiausia liuosi—tarji 7 If 10 va
landos vakare." 

THE OHIO BELL 0 TELEPHONE CO. 

HIPPODROM£ 

"SWEET ROS1E O'BRADY" 

Pats įdomiausias iki šrol buvusių 
muzikalinių veikalų šį sezoną yra 
tai "Sweet Rosie O'Grady", 20th 
Century Fox spektakliika spalvuo
ta produkcija, pradėta rodyti Hip
podrome Theatre trečiadienį, savai
tei laiko. 

Vadovaujamose rolėse veikia gra
žuolė Betty Grable, Robert Younjp 
ir Adolphe Menjou,ir tas linksmas 
romansas apima devynias malonias 
dainas, tūkstantį juokų ir įdomią 
apysaką. 

Betty Grable šioje rolėje išstato 
vięą savo grožį ir talentą; jos bal
sas puikiai atlieka jai skirtas dai
nas; jos šokiai ne šio pasaulio pa
tiekia nepaprastą malonumą žiuri* 
tojams. 

Prie jų vaidina kiti geri artistai, 
Virginia Grey, Reginald Gardiner, 
Phil Regan, Sig Rumann ir Alan 
Dinehart. 

LOE W* S 
T H E A T R E S  

"TRUE TO LIFE" yra tai nauja 
{domi Paramount's komedija, kuri 
pradėta rodyti savaitei laiko Loew's 
State Theatre, žymias roles atlie
ka Mary Martin, Dick Powell ir 
Victor Moore, ši komedija sulaukė 
didelių ovacijų iš filmų kritikų vi
soje šalyje kur tik ji rodyta. Vei
kalas einasi apie Porter šeimą ku
li iš vargšų pakyla į turtuolius. 

LOEW'S OHIO Theatre ir toliau 
tsęiama rodymas to įdomaus vei
kalo "For Whom The Bell Tolls", 
ir tai jau bus devinta ir paskutinS 
savaitė, ši filmą yra spalvuota ir 
joje vaidina du žymus artistas Ca-
ry Cooper ir Ingrid Bergman. 

"LASSIE COME HOME", vaiz
duojantis jauną vaiką Roddy Mc
Dowell ir Donald Crisp su eile žy
mių kitų artistų, Elsa Lanchester, 
Sigel Bruce, D&me May Whitty ir 
Edmund Onena, rodomas trečią sa
vaitę Loew's Stillman. 

LOEW'S Park ir Granada Thea
tres rodo Charles Laughton jo įžy
miame veikale "The Men From 
Down Under", savaitei laiko prade
dant • ketvirtadieniu. Prie jo vaidi
na keli kiti geri artistai. 
r N 

PA8TU prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
turi laiko ateiti administraci-
jon gali pasiųsti laišku $2 su 
pilnu savo adresu. 

1944 KALENDORIAI 
Tiktai $4.95 už 100 Sieninių 
Didumas 41-4x91-4 su paveiks
lais. Neužima daug vietos ant 
sienos. (49) 
United Calendar Printing Co. 

1221 E. 81 STREET 
Cleveland, 3, O. GA. 3150 

REIKALINGA ŠEIMININKĖ 
Lietuvių šeimoje, prižiūrėt na

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

Telefonas CLearwater 0128 
M. Paplauskas Vakare 7 iki 9. 

UNIVERSAL ROOF RERVICE 
i 106 St. Clair Ave. 

CHerry 8376 
Naktinis telefonas ME 4767 

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

Didžiajame Clevel&nde 
Dykai apkainavimas (4) 

KAS platina Dirv^ 
platina apšvietą. 

im 
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PER TVORA' SABALIAUSKUI DEL JO NESĄMO-
PASIŽ VALGIUS NINGU SAPALIOJIMU 
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- Skaitydamas L. ž. iš Rugs. 
24, pirmame puslapyje štai ką 
užtinku. Viso rašinio čia ne
kartosiu, vienok pabrėšiu sa
vo asmeniškas mintis, tat pra
šau gerbiamo Dirvos redakto
riaus duoti man tam tikslui 
vietos Dirvoje. 

L. ž. kaip žinoma yra reda
guojamos p. Gabaliausko, at-
bėgėlio-svečio iš Lietuvos, tat 
kaipo redaktorius jis ir yra at-

^ įsakomingas už raštus telpan
čius jo laikraštyje. i 

Visų pirma, p. Gabaliauskas 
kaip visada, puola Lietuvos 
Prezidentą A. Smetoną- ir jo 
sunu bei kitus Lietuvius sve-

NAUJIENŲ ; ręporteris sa
ko ausis, it asilas, pastatęs 
klausėsi, bet negirdėjęs Lietu- čius-atbėgėlius iš Lietuvos, ir 
vos Atstovo, Lietuvos konsu- i ®*°.s Lietuvius Amerikos 
lų ir Estijos buvusio užsienio Pačius. Kaltina jis daugiau-
reikalu ministerio Pūstos sa-[s'a P* Smetonų šeimą, buk tai 
vo kalbose Picburko konfe- Per Dirvą . p.. Smetona su su-
rencijoje mintint žodį "demo-|num Puola Lietuvi<i Tarybos 
kratija", ryšyje su Lietuva, ar I narius *r Jos bendradarbius bei 
Estija. Pusta su pustu del !kitua' Prisidengę visokiomis 
Pūstos ginčytis, bet Naujienų ! 3lapyvardėmis 
reporteris turbut buvo dangu- Esu tikras kad niekas tokių 
je su Kun. švagždžio malda Į ra^^ų P- Gabaliauskui nėra ro-
jei nenugirdo Pustą pasako- n^ra matęs savo akim 
jant kaip Pabaltijo tautos po 
pereito karo sukurė savo de
mokratines valstybes. 

LIETUVIŠKŲ bolševikų 
"planetos", maskvinių "sau
lių" paragintos, šaukia Brook-

ar juos rašė p. Smetona su su-
num ar kas kitas, jeigu išviso 
tokių raštų ir buvo. Greičiau
sia p. Gabaliauskas bando tik 
vėją gaudyt laukuose ir aš 
manau kad Gabaliauskas gy
vena tik tomis mintimis ir pa-

lyne "Amerikos Lietuvių Kon-įgieža kad tai buk turžjo ne 

ferenciją . Kiekvienam Lie- j kas ^įtas 0 tik p. Smetona ra-
tuviui" kuris toje konferenci- j Syu. Xjeg8) Dirvoje buvo ga
joje ^ dalyvaus, gerb. Asilas; netinai rašyta apie Tarybinin-
ruošia įteikti Raudono Dur-1 darbus ir apie Pittsburgho 
niaus Ordiną. Vardus ir ad- j konferenciją — kad ji butu 

buvus reikšminga jei butų ap
ėmus visus Amefikos Lietu
vius ir sujungus f vieningą 

desus prašome pranešti arde 
su: Kaip žinai. 

PIGBURKO ko n f e r encija, 
matyti, gana toli spjaudė: mu darbuotę Lietuvos naudai. Ta
šų bolševikai sako esą priver-; me juk nieko blogo, nes kiek-
sti savo šurum-burum šaukti, i vieno sąmoningo Lietuvio par
neš Picburgiškiai "tulžimi ap- į eiga, o tuo labiau redaktoriaus, 
liejo" Sovietiją. apimančią šeš-j reikšti 'tokias mintis visuome-
tą dalj viso pasaulio, ~-£telega- nef^nea žinoil®e^t^l žmok 
tai prašomi atsivežti * naujas* 
šluotas, gero muilo ir "reksų". 

STALINAS 

nįų protas ir pastangos aiegap 
apimti visko, ypač jeigii bari-
dpma visuomenė išnaudoti sa-atsiverte prie, . , T, 

r, . ... , . ,_ vo interesams. Kritika daly-
Dievo, o Grigaitis atsivertei , . , , , „„„„jai,,*,, , . . t • 4. ii kus pataiso, bet tas nereiškia atsiverte prie Lietuvos valsty-J, . * i , - v. , kad tai smeizimas, kuomet da-bes kontinuiteto , ką sių me- , . . * i , ,v. . • . _ T« • roma teisingos pastabos, 
tų pradžioje paneige. Jis jau 

• - A t- a a + 4. St. Gabaliauskas ir Dirvą .pripazysta Lietuvos Atstovą . . . . , _ , . . . . .  ,  .  . .  ,  .  *  i m a  l y g i n t i  p n e  k o m u n i s t ų .  žadeikį teisėtu Lietuvos Atsto
vu. Matyti, ji paveikė ar Kun. 
švagždžio malda, ar katalikų 
pilni kišeniai.... 

'  V A I S T I N E  
Sutaisau receptus tikriausia 
iš geriausių vaistų už priei
namas kainas. Taipgi par
duodu muilą, saldainius ir 
viską kas vaistinėje galima 
tikėti rasti. (46) 

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

6430 St. Clair Ave. 

Mes visi žinom kad komunistai 
tai kairiosios minties žmonės, 
na o dirviniai arb'a tautininkai 
yra tikrai dešiniausios minties 
ir mums visiems yra daugiau 
negu aišku koks šių dviejų 
minčių bendrumas gali buti. 
Tas parodo koks iš Gabaliaus
ko yra sprendėjas arba paly-
gintojas ir kame jo palygini
mų tikslas. Kad pačiam Gaba
liauskui yra bent keliais žing
sniais arčiau prie komunistų 
tam galima lengviau tikėti. . 

Gabaliauskas rašo, "Smeto-
nininkų ir bolševikų bendras 
frontas tebeveikia". Tas fron
tas. žinoma, užgimė ir suęi-

dlS ST S tik Gabaliausko lopšyj, 
laikrodžius, laikrodėlius, vi- r,nl^1n bpndro fronto nepns-i. 

ATEINA KALĖDOS 
čia gausit libaraliu kreditu 

šokias brangmer.as. 
Laikrodžių taisytojas., 

Optiškas patarnavimas. 

A. T. Hueter , 
8513 Superior Ave. (4t) 

v, Cleveland, Ohio 

Tokio bendro fronto nepns 
nei tie Gabaliausko vadinami 
Smetonininkai nei jo iškeikti 
komunistai. 

Tas Gabaliauskas, kaip vai
kutis ppsimetęs motinos anda-
roko, galiaus suklinka kad de-
lei jo įsivaizduotų Smetonos 

kerštavimų . reikia esą- kreiptis 
j Amerikos valdžią prašyti su
valdyti buvusį Lietuvos dikta
torių. 

žinant daugelio nuomones 
apie čia Amerikoje gyvenimą 
ų* užsilaikymą Lietuvos svečių 
atbėgėlių, žinant apie p. Sme
tonos čia gyvenimą, reikia tik 
pasakyti kad p. Smetona yra 
vienas iš pavyzdingiausių sve
čių, ir jis visur mėgiamas ir 
pagerbiamas kaipo prakilnus 
svečias; jis gerbiamas ne tik 
kaip politikas bet ir kaipJ mok
slo žmogus. . •; 

Visai kitokios žinios eina 
apie gyvenimą ir poelgius po
no Gabaliausko ir tuk] jo ka-
marotų atbėgėlių. 

Kasv apie p. Smetonos diktą-
torystę tiek galima ; pasakyti. 
Ponas Smetoną yra viešai pa
reiškęs kad kaiptf Lietuvis tė
vynainis visuomet dirbs Lietu
vos gerovei ir: laisvei; jis nesi-
perša buti amžinu Lietuvos 
prezidentu ar kokiu ten dikta
torium,. kaip kad Gabaliauskas 
įsivaizduoja. Ponas Smetona 
yra pareiškęs taipgi kad Lie
tuvos valdžios išsirinkimas pri
klausys nuo Lietuvoje gyve
nančių žmonių valios ir norų. 
Niekas šiądien negali geresnio 
pareiškimo pateikti, • tik gaila 
kad tokio Gabaliausko ausys 
kurčios ir jis to nenori girdė
ti, aęba jis atsisako skaitytis 
su tuo kas rimta. 

Jei p. Smetona ir politikuo
tų tai nieko tame keisto nebū
tų, nes nėra jokio prasižengi
mo savo mintis išreikšti, ką 
žino ir Gabaliauskas,- savo be
prasmiškas mintis reikšdamas, 
ir jo niekas už tai nebaudžia. 
Ponui Smetonai, kaip pergyve
nusiam ir patyrusiam politikos 
srityje kaip tik ir tinka duoti 
mums gerų patarimų, ir šią-

s nė» 
prikl^soipybekįbutų davęs žy-. 
miai (Jidčšnius įaisms jeigu vi
suomenė sektų p. Smetoną, ne 
tokus padaužas Gabaliauskus. 

Mes galim imti rimtu pavyz
džiu ir p. Smetonos sunų, ku
ris yra irgi aukšto mokslo pa
siekęs, ir dar prezidento sunus, 
o dirba fizinį darbą ir to nesi-
gėdina, ko negalima pasakyti 
apie Gal aliauską. : Prezidento 
sunus pats savo darbu užsidir
ba pragyvenimą ir tuo pačiu 
mūsų šaliai Amerikai gamina 
naudingą produkciją, tuomi 
žymiai gelbėdamas laimėti ka
rą. Jis čia gyveną ne kaip sve
čias bet tiesiog kaip talkinin
kas. Patartina ir Gabaliaus
kui pasidaryti naudingu šaliai 
kuri ji priglaudė, patartina su
sirasti darbą karo reikmenų 
dirbtuvėje, kur darbininkų ne
gaunama pakankamai, ir dirb
ti kaip vyras, o ne kibti prie 
p. Smetonų ir kitųr,cJcaip.girtąs 
prie tvorų. v 

Aš esu tikras kad p. Smeto
na savo politikavimo laikotar
pyje yra daugiau praleidęs 
dienų atostogaudamas negu p. 
Grbaliauskas poli tikieriauda-
inas. ... 

Aš nenoriu įsimaišyti kaipo 
politikas ir diktuoti ką kas tu
ri daryti,, vienok matant Gaba

liausko įžulimą prieš p. Smeto-
mis ir dar net jam proponuo-
jant kaip p. Smetona turi elg
tis ar kokių kas turi imtis žy
gių Smetonams nemalonumų 
padaryti, žinant iš Gabaliausko 
raštų kad tai tik jo asmeniš
kos priekabės, privertė mane 
išreikšti savo nuomonę. V. 

Lai Gabaliauskas pasižiūri į 
save ir lai prisimena kad jis 
irgi yra šioje šalyje tik kaip 

AKRON, OHIO 
Smulkios Ziuio# 

NUŽUDYTAS SIUVĖJAS 
Lapkričio 12, rastas nužu

dytas senas 71 metų amžiaus 
siuvėjas, vienakojis senukas. 
James A. Sisk, nuo 854 Bell 
Street. Jo siuvykla buvo po 

i antrašu 870 Huron Street, kur 
svetys pabėgėlis, taigi patariu i namo savininkas jį atrado už 
Gabaliauskui prisilaikyti džen-1 sofos> negyvą. 
telmeniškumo bent prieš. Ame
rikos piliečius Lietuviu^, tas 
jam sveikiau išeis. •. 

Amerikoje rado daug; kas 
prieglaudą bėgdami nuo perse
kiojimų ir gelbėdami savo gy
vybes, tą prieglaudą rado ir 
Gabaliauskas. Nežiūrint .kokių 
minčių jis bebūtų, man vis, tik 
'yra malonu kad jis galėjo iš
likti gyvas, tai vis vienu Lie
tuviu daugiau. Bet patariu, 
lai jis buna atsargesnis sveti
moje šalyje teršti lizdus. 

' Karys J. V. Valickas. 

Policija spėja i|idyst§ atlik
ta apiplėšimo tikslu, jo kiše
niai visi buvo išversti, iškra
tyti. Kadangi siuvykloje bu
vo plačiai pritaškyta kraujo, 
spėjama senukas dar kovojo 
su užpuolikais iki buvo nuga
lėtas. 

REIKALAUJAM DARBININKU 
VISOKIŲ DIRBTUVES DARBININKŲ, 

TOOL MAKERS, £HE REPAIRMEN, 

PAGELBININKŲ PItlE KITŲ DARBININKŲ. 

Gera mokestis nuo valandų, ir viršlaikio mokestis. 
100 /> karo darbai. 

THE BISHOP & BABCOCK CO. 
1285 EAST 4aTH STREET 

v' ;.n U': 
PAJIEŠKAU brolį Juozą Kliau

da. anie 13 metų atgal anleido Cle-
vclandą, paliko žmona ir vaikus; 
vaikai jau suauęę. Jis paeina iš 
Panomunėlio. Prašau atsišaukti i 
broli (4T) 

j Š!>NAS KLIAUGA 
6508 Superior Ave. Cleveland, O. 

Nelaikyk Centų Namie 
Kalėdų laikotarpiu padidėju

siems bizniams reikalinga pa
čių smulkiųjų pinigų, centų, 
todėl valdžios iždo departmen-
tas jau dabar ragina visus kas 
tik turi centus namie nelaiky
ti jų, bet leisti į apyvartą. 

Paprastai daug centų sulai
ko namuose maži vaikai tau-

jpydami juos savo "bankuose", 
j Paleiskit visus tuos centus į 
apyvartą. 

©AMERIKOS armijai staty
dinama patys didžiausi lėktu
vai, siiper-bomberiai, kurie bus 
pradėti vartoti trumpoje atei
tyje, ir svarbiausia prieš pačią 
Japoniją. Tų lėktuvų svarbias 
dalis gamina CleveRinde nau
joje Fisher Body dirbtuvėje, 
išstatytoj netoli Cleveland Air
port. 

| VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
'' kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 

šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
ir Apdraudos Agentūra. 

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

G606 Superior Ave. ,, 'Cleveland HEnderson 6729 

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 

V Y R A I  
16 iki 60 metų 

GERA MOKESTIS—P. W. 
Kreipkitės tuojau. 

Goodman Mattress, Ine 
275 EAST 131 ST. 

(48) 

> Jfc. 
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3IES DIODAM IR IŠKEIČIA M EAGLE STAMPS 

Basement 
caruos Ka 
' IM 

s * in}. 

Mergytėms 
'Loomcraft' Suknios 

1.99 
Kalėdinių Loomcrai't 

audinių suknelės kelių gra-
ių stilių. Naujausi spausdi-
niai ir vienodų spalvų. Mie-
ros 1 iki 3. 

Jusų Mums 

REIK DABAR 
FORGE ir DETINNING 

OPERATORIŲ 

Momestis su viršlaikiu ir 
special ir produkcijos bonusai 

Patyrimo Nereikia 
DIENOS IR NAKTIES ŠIFTUI 

K R E i P K i S T U O i  
Johnston & Jennings 
877 ADDISON RD. 

Šiaurėje nuo St. Clair 

VYRAI ir MOTERYS 
16 iki 60 

Pagelbėti išdirbti 

Navy Uniformas 
ir 

Clothcraft Rubus 
RANKOM IR MAŠINA 

SIUVIMAS 
Fatyrę arba mes ismokysim 

Dieninis Darbas 
Turim daug kitokių dar u. 

Gera mokestis ir ereras 
uždarbis nuo štukų. 

Pilietybė nereikalinga. 
•Galimybė dirbti po karo. 

Joseph & Feiss Co. 
2149 WEST 5.3RD ST. 

Berniukams Nauji 
Skalbiami Siutai 

1.99 
Stiprių nešuntamų spalvų, 

svirtes medžiagos prisega

mu stlilių. Mieros 2 iki G. 

L. 

Mažiesiems 
Chenille Apsiaustai 

1.99 
Storo pamušto chenilie vi

sokiose mėgiamose e palvo-

re. Mieros 2 iki 6. 

* 
t 

9 

/ V M 

Mažiems l-Siuy|po 
Flannelette 
Pažą mes f-

88c 
Spausdinto flannelette mf-
lynos ir ru^ayos gpąlvų. 
Tandžios ir ilitos.'-Jlieros 
2 iki 8. • . ' 

"r 

m. 

Mergytėms Grynos 
Vilnos Sijonukai 

2.49 
Petnešų stiliaus, smulkiais 

kvoldais. Naujausiu spalvų. 

Mieros % iki 6. . 

k % t \> 

i: ^ 

Mažiems Vaikams 
Sweateriai 

1J9 
Vatiniai Mėgsti su kalnie-
riukais ir su zipperiu užsi-
maunadi. Tamsių spalvų. 
Mieros 2 iki 6. 

¥ 
Pastovi Dovana 

Rayon Satino 

K A L D R O S  

7.98 

Puošniai % iieiuvinėtas viršus . . . 
5% vilnos, 95% vatos pripildymas! 
Vienodų spalvg ir dviejų ton? kom
binacijos. Mieros 72x84! ©o van 3 
kuri ilgai bus atminta! 

.Tbe Mšr Ba»ewe»t 

Reikalinga 
LA Borers 

Drill Operatorių 

Hand Screw operatorių 
Aukštos mokestys. 

CHICAGO 
PNEUMATIC TOOL 

CO. 
1241 East Rt, 

•jet 

! BUS MERGINOS -
VAIKINAI 

I VIRTUVĖS DARBUI 
i 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. 

REIKIA VYRU 
NUOLATINIS DARBAS 

VIDUJE — GERA ALGA 
40 valandų savaitė — 

piisnntra tiek už viršlaiki. 
Važiuoti: Broadway karu 
iki Miles ir Broadway, ar 

Maple Hghts bu su iki 
Aurora ir Warrensville 

Center Road. 
Dirbtuvė 1 blokas i rytus 

ant Old Miles Road. 
UNIVERSAL CONCRETE 

PIPE CO. 
LO 5367 (47) 

MERGINOS — 
MOTERYS 

Tuoj Stokit Dirbti! 
Puiki proga išmokti idor.ių *tiirb-

tuvėr. darbą svarbioje karo gamy
boje; gera mokestis nuo valandų 
pradinėms, taipgi mokestis už virš
laiki ir laipsniški kėlimai mokes-

! ties. (49) 
j PATYRIMO NEREIKIA 

the Rola Company, Ine, 
2530 Superior 
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Write Motors Tures 
Darbų del 7.000 

Kaip kitos išdirby stes Cle-
velande ruošiasi pokariniams 
darbams taip ir didelė White 
Motors Co. dirbtuvė. Ta kom
panija jau paskelbia savo at
eities darbų planus, sulvg ku
rių ta kompanija rengiasi tu
rėti darbų del 7,000 darbinin
kų ir j metus padaryti gami
nių iki 50 milijonų dolarių. 

Tik kompanija sako, negali 
numatyti kaip greitai po karo 
pabaigos galis S-JI v o naujus pla
nus pradėti vykdyti ir paleisti 
naujus darbus. 

Ankstyva Žiema 
šymet žiema prasidėjo žy

miai anksčiau negu kitais me
tais. Toks oras kaip tęsiasi 
jau anti'a savaitė, su šalčiu ir 
sniegu, paprastai prasideda po 
Lankričio mėnesio. 

Tiek tik galim ramintis kad 
oro pranašu tikrinimu ši •žie
ma busianti nešalta. Pajrvwn-
sim, pamatysim. 

Turit Lietuvoje Turto? 
Užregistruokit Jį 

Su v. Valstijų Iždo Depart-
mentas ragina visus Ameriko
je gyvenančius kurie turi ne
judamo turto kitose šalyse — 
Lietuviai, suprantama, Lietu
voje, — kad užsiregistruotų. 

Ta informacija reikalinga 
pagelbėti militariniams ir civi 
niams viršininkams kurie bu.^ 
paskirti iš Vokiečių atimtose 
šalyse išspręsti pokarines pro
blemas. 

Blankas imt kurių tie parei
škimai reikia padaryti galima 

I gauti Federal Reserve Banke. 
Superior Ave. ir E. 6th St. 
Yra net nustatyta pabaudos 
tiems kurie neužregistruos sa
vo turtų užsienyje. 

Jeigu esat pirkę ukes Lietu
voje savo pinigais, jeigu turit 
namus ar žemę jums tiesiogi
niai priklausančią, pasistepg-
kit užregistruoti. 

Atsineškit blankas, Dirvos 
administracijoje pagelbės jums 
tas blankas išpildyti ir pasiųs
ti. kur reikia. 

Lakūnų Bandymai 

Lankėsi Adv. A. Oils 
Sekmadieni, Lapk. 7, lankė

si Clevelande Adv. A. A. Olis, 
L i t h u a n i a n  N a t i o n a l  R e l i e f  
Fondo pirmininkas, iš Chica-
gos. Jis atvyko pasitarti su 
Clevelandiečiais apie subendri-
nimą Lietuvos nuo karo nu
kentėjusių šelpimo darbo, iš
dėstė savo planus, kuriems Cle
veland iečiai pritarė. 

Atgal f Chicagą p. Olis, iš
vadavo tą pačią nakti. 

Gemblerystės Atviros 
Pereitą savaitę, patys didie

ji miesto tvarkos viršininkai—< 
Policijos vadas Matowitz ir 
Saugumo Direktorius Celebrez-
ze išėjo į vidurmiestį pasivaik
ščioti ir pažiurėtf kad mieste 
dedasi. Jie užtiko pusiau atvi
ras, viešai operuojančias gem
blerystės įstaigas, kurios kas 
savaitę iš žmonių išvilioja tūk
stančius dolarių. Tų Įstaigų 
vedėjai paprastai paperka ky
šiais kitus policijos vyresniuo
sius ir paprastus policininkus j 
ir tuo budu gauna iš jų pro
tekcija ir laisvą valią. Tą ži- j 
no ir Matowitz ir Celebrezze :<r j 
visi* todėl keista kad jie tiek I 
i l g a i  l a u k ė  i r  t i k  d a h p . r  i : ' ė j o  j  
' i š s i v a i k š č i o t i . . . .  j  

RAIŠIEJI GALI GAUTI 
U2DARBIUS 

trrtn *».-* w' 

POLISH STATEMENT DISPUTED 

Wright i-'icid, U hi u, u-mi\ :• 
ninkystės laboratorijoje šituo 
budu daroma tyrinėjimai kaip 
aukštai j ora gali keltis lakū
nai be pavojaus. Jie čia dėvi 
oksigeno kaukes ir šiltus ru
blis. 

M I R I M A I  

Kurie vyrai ir moterys yra 
kuo nors nesveiki, raiši, tiems 
bus parūpinta tinkami darbai 
sulyg jų galimybių, praneša 
Committee ic* the Handicap
ped. Tas komitetas pasiryžęs 
aprūpinti galimu darbu asme
nis nuo 16 metų amžiaus ir se
nesnius, taip kad jie gali sau 
pragyvenimą pasidarysi. 

Jeigu jusų šeimoje yra toks 
nelaimingas asmuo, užregis
truokit ji to komiteto Įstaigo
je, Room 506, 216 Superior 
Avenue. Telefonas tos .Įstai
gos: MAin 2288. 

LIETUVIU SALĖJE 
lUirie 

..'ūkio 
n pabandyti savo 

> parsinešti Įiinigų, 
> Lietuvių salėje 

- agiai vakarus, su 
ažvstamai-. Tos pra-
Lietuvių buna kc-
.•:rr\s savaitėje: antra-

• -ivirtadieniais, pen-
^.štadieniais — 

•gįai. Rengia 
Piliečių Klu-

šomi lan-
• Įstaigą. 

Miesto ir Žemes 
Verte arti Biniono 

ri'.-v(-iando miesto ribose na-
!;IM if žemės vertė apskrities 
Miditoriaus apkainavimu nu
statyta $957,651,270. 

Tai yra toks tik įvertini-
už kurią sumą mokasi 

taksai. Pati pnrdavimo kaina, 
jeigu kam reiktu visą tą žeme 
ir namus nupiikd, butu b;?nt 
d u kartu didesne. 

Mažai Sovietų Draugų 
Pereitą sekmadienį Clevelan

de buvo surengta Amerikos-So-
vietų di'augingumo paminėji
mas, sąryšyje su Sovietų gy
vavimo 26 metų sukaktimi. 

Nors toje iškilmėje buvo su
kviesta eilė įžymių Amerikoje 
asmenų, j susirinkimą tesuėjo 
apie pora tūkstančių žmonių. 
Iš tokio didelio miesto tai kaip 
lašas viedre. 

Jugoslavas Louis Adamic, 
pragarsėjęs ateivis rašytojas, 
kuris labiausia išgarbino Ame
rikos laisvę šiais laikais savo 
knygomis Angliškoje kalboje, 
Amo''i ką išgirciamas kaipo_ iš 
Europos nuo nelaisvės pabėgė
lių dangum, dabar pavirto So
vietų garbintoju ir prie kita 
ko siūlo net Jugoslaviją Stali
no vergijai. Jis kalbėjo garbin
damas Rusiją. 

Degtines bus Vel 
Clevelande jau dvi savaitės 

kaip nėra degtinės. Tačiau iš 
tos keblios padėties degtinės 
mėgėjai bus išgelbėti šios sa
vaitės pabaigoje. Praneša kad 
penktadienį ar šeštadienį vi
sose 31 miesto degtinės par
duotuvėse jau bus galima pir
kti. 

JIEšKO (v AB ALI AU S KO 

Ohio valstijos mokesčių de-1 

partmento viršininkai jieško j 
G a b a l i a u s k o .  M a t o m a i  j i s  i š s i - j  
kraustė į Pittsburghą neužsi-' 
mokėdamas Ohio valstijai tak
sų ir kitokių mokesčių. Pri
sieis jo laikraščio šėrininkams 
už Gabaliausko "griekus" atsa
kyti, nes jis ir išsidanginęs į 
kitą valstiją dar reklamavo sa
vo laikraštėlį "Ohio valstijos 
laikraščiu" ir čia skelbia turįs 
"ofisą" ir atstovą. 

Ar nepradės paaiškėti kodėl 
i i s, kaip sa kėsi, net 13 kartų 
buvo areštuotas Lietuvoje. 

Amerikoje mat laisva šmei
žimus rašinėti, bet nuo mokes
čių pabėgti negalima. 

Visaip Įstatymus Laužo 
Įstat ymai padaryti matomai 

tik tam kad juos laužyti. 
Kaip tik atsiranda naujas 

Įstatymas, tuoj atsiranda vi
sokiausi budai jį sulaužyti. 

Karo metu, maisto sukon-
troliavimui įvesta racionavimas 
ir nustatyta bausmės už par
davinėjimą maisto taip vadina
mu "juodosios rinkos" keliu. 
Bet "juodosios rinkos" biznių 
priviso visokiausiose srityse 
kurioms tik padaryta įstaty
mai ir nuskirta bausmės. 

Policija susekė vieną tokių 
"juodos rinko.-" biznierių kuris 

I savo automobiliu atsivežes mė-
i sos ir sviesto pardavinėjo prie 
karo reikmenų dirbtuvės, kur 
darbininkai išeina iš darbo. To 
biznis ėjo gerai iki policija su
ėmė jį. 

LEKUTJS Jurgis, 57 m.; nuo 
933 Maud strest, mire Lap

kričio 15. Palaidotas 18 d., 
Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčioj. 

Liko žmona, Ona, keturi su-
nai U. S. armijoje, ir dvi duk
terys. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorė Delia Jakubs. 

Medžioklė be Šunų 
Prasidedant šio rudens me

džioklei smulkiųjų gyvūnų ir 
paukščių, Cuyahoga sveikatos 
komisijonierius išleido patvar
k y m ą  k a d  m e d ž i o t o j a i  n e s i v e s -  i  
tų šunų, po pabauda. Ši rude-1 
ni praplito šunų apriejimas ir !  

išleista įsakymas šunis laikyti 
namie pririštus. į 

Teismas baudžia ir naminiųj 
šunų laikytojus, jeigu jie lei- j 

džiami lakstyti palaidi. 

The Lithuanian - American piess, 
expressing' the prevalent Lithuanian 
viewpoint, resented a statement 
(see "Ethnography of Eastern Po
land" in the Polish Review, Nr. 32), 
to the effect that the Lithuanian 
National Council (Taryba) of 1918 
was created by the German occu
pants. The fact that the Lithuanian 
National Council was, created while 
German troops were still in occupa
tion of Lithuania does not prove 
that it was created by the Ger
mans. It would be possible, accord
ing to- this reasoning, to say that 
the Polish movement organized by 
the Polish patriots in Austria in 
1914 and in German-occupied Po
land was due to German influence, 
which certainly was not the case. 

Authentic resources of informa
tion are in agreement that the 
Lithuanian National Council was 
the product of the spontaneous na
tional movement of the Lithuanian 
people. Several times in 1917 the 
German . occupants tried to create 
a puppet "Lithuanian Council". 
Every time they failed; the people 
would not cooperate, and they de
manded , moreover, to be allowed 
to take matters into their own 
hands. 

Finally, a conference of 264 del
egates convened in Vilnius on Sep
tember IS, 1917, and elected a Na
tional Council of twenty members. 
The National Council at once be
gan to intercede with the German 
authorities for the mitigation of 
the harsh policies of occupation. 

While World War I was drawing 
to a close, the National Council 
was gaining more and more poli
tical momentum. Finally, circum
stances made it possible for the 
Council openly to proclaim its 

K AI M Y N IŠ K O S 

U Ž E I G O S  

staitd for uncompromising indepen
dence for the Lithuanian nation. 

On February 16, 1918, Lithuanian 
independence was proclaimed by 
that body without German knowl
edge and in spite of German oppo
sition, resulting in the restitution 
of the independent Lithuanian state. 

GERMAN RULE IN 
LITHUANIA 
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RAUD. KRYŽIUJE YRA 
LAIŠKAS Iš LIETUVOS 

Clevelando Raudonojo Kry
žiaus ofise, 1227 Prospect av., 
yra laiškas iš Lietuvos Olgai 
Sherman, nuo jos tėvo Stasio 
Česnos, iš Marijampolės apsk. 

Per tą R. K. ofisą galima 
pasiųsti į Lietuvą savo gimi
nėms 25 žodžiai Angliškai, su 
pranešimu apie save, ir iš ten 
galima gauti atsakymas, jeigu 
siųstas laiškas ten adresatus 
suranda. 

„N 

TAPO LAKUNU 
Tarp daugelio kitų Clevelan-

diečių Lietuvių vaikinų atsie
kiančių aukštesnes vietas ka
rinėje tarnyboj, pereitą savai
tę baigė Armijos lakūnų mo
kyklą Albertas T. Kalvaitis, 
nuo 1422 E. 65 gatvės. 

Iš Clevelando srities karo 
veiksmuose žūsta visai mažai 
vyrų, tarp jų Lietuvių žuvi
mas yra retenybė. 

Sužeistų ir patekusių nelais
vėn skaičius taip pat mažas ir 
jame Lietuvių vardų retai ka
da pasirodo. 

1 
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BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

BANKINĖ JSTAIGA! 

Su daugelio metų pri
tyrimu paskolų reikaluo
se. Paskolos padaromos 
lennrvais mėnesiniais iš- j 
simokėjimais, ir tam rei- j 
kalingais patarimais. j 

Depozitai šioje ištai
goje kiekviena knygutė 
iki $5,000 po Federal In
surance Corp., po Val
džios priežiūra. 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

(JOACHIM JOESTEN, 
Foreign Affairs, Oct., 1943) 

. . . .  T h e  S o v i e t  r e g i m e  h a d  n o t  
yet had time < to assimilate more 
than a fraction of local population 
in the former Baltic States. Large 
masses remained unreconciled and 
potentially rebellious . . . 

German propagandists claim that 
the various general commissariats 
of the Ostland enjoy almost com
plete autonomy ... In point of 
fact, there is not a single office of 
any consequence that does not have 
its Reich German or Baltic German 
adviser attached to it. All the real 
decisions are made by Germans . . . 

Last February . . . the Germans, 
hard pressed in Russia, demanded 
more help from the Baltic countries, 
especially from Lithuania . . . Gen
eral Commissar von Renteln refused 
to bargain, and the Lithuanians re
fused to budge. There were dem-

I onstrations, strikes and acts of 
I sabotage. Then the Gestapo Chief 
Heinrich Himmler appeared on the 
scene, with the usual drastic con
sequences. The German Council 
was dissolved and four of its mem
bers were arrested. In one Lithu
anian district, 40 village eldermen 
were publicly executed. 

The savage act of repression led 
to the outbreak of sporadic guer
rilla warfare throughout the coun
try. The Germans resorted to new 
reprisals, closing the universities 
of Kaunas and Vilnius and arrest
ing hundreds of students and pro
fessors. Public libraries and scien
tific institutions were sacked, burn
ed or closed by the infuriated Ges
tapo. But the guerrillas have ap
parently not yet been brought un
der control. 

The new masters pursue a strict
ly opportunistic economic policy. 
There has been no general restora
tion of private ownership, German 
promises notwithstanding . . . 

The STONEMAN Co. 
7110 Superior Ave. 
GELEŽIES DAIKTAI 

Maliavos Plumbing Reikmenys 
Peiliai Stiklo Daiktai 

Elektriški Padargai 

Geležinių reikmenų tėra 
mažai, taigi apsipirkit 

sau dabar. (48) 
HEnderson 1759 

SUDEGĖ 4 MOTERYS 
Lapk. 11, kilus dideliam irai-

srui Warren Refining & Che
mical Co. dirbtuvei, ant Meech 
ave., jraisre žuvo keturios dar
bininkės moterys. 17 kitų 
darbininku npdeg" ar Ship su
žeista gaisro metu. Ugnis pa
darė $200,000 nuostolių. 
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THe LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

i i 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
* Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Ur'ošaitis Helen^Dunbar 
Savininkės ' 

' 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. 
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U. S. FARMS ARE GETTING BIGGER AGAIN 

(AVERAGE SIZE OF FARM) 
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IV? 

tt>—VI 

n 
YEAR ENDING 

JUNE 30 

1933-40 
(AVERAGE) 

•* 
m M A A i M h. 

.943 i® Q # 
Į f c . f i i m s  m m .  1 /ww 

1944 S ® 
(EST ) it /ill tiiU JiL /Mi S JH h 

. .  .  • • L aI ma a O AA bm .11. AA Uli f L aI# ® Each symbol represent; 200 million bushels 

CLUB NOTES 

THE LITHUANIAN WOMEN'S 
CLIJB, of Cleveland, has convened 
for the season with the installation 
of the officers our our club. They 
are: 

M rs. Anna Mihelich, President, 
Mrs. John Myhling, 1st V. P. 
Mrs. Jos. Ditchman, 2nd V. P. 
Mrs. George Arbuckas, Sec'y, 
Mrs. Anthony Luiza, Treasurer. 
The club has a very active Camp 

Committee: Mrs| George Arbuckas, 
chairman, Miss Helen Peckaitis, 
Mrs. Anthony Luiza and Mrs. Ella 
Brazet. They raise money every 
month on a prize donated by the 
hostess. The proceeds are used to 
send gifts to the serviceman or 
woman whose name is drawn each 
month. The names for Į*«t^ month 
and this month were: " 

Henry Mitchell, 
Henry Visnauckas. 

The Camp Committee is also 
planning to remember all the ser
vice people on our list at Christ
mas time. 

The president of the club ap
pointed a new Sick Committee, 
whose duty is to remember any 
members of the club who are ilj. 
The committee members are: Mrs. 
Jos. Ditchman, Mrs. Tillie Chosna, 
Mrs. Connie Pavilonis. 

The president also appointed the 
following Entertainment Commit
tee: Mrs: Adele Primosch, Mrs. Ida 
Jakubs, Mrs. Mae Mack. 

We are entertained this month 
by Mrs. Anthony Williams, 1000 
Linn Drive. Our next meeting will 
be held the second Tuesday of De

cember at the home of Mrs. Chester 
Zuris 12001 Rutland Drive. 

Mrs. A. B. Montville. 

LIETUVIS JIEŠKO 
KAMBARIO 

Lietuviškoje šeimoje. Kurie turit 
praneškit Dirvos administracijai, 
6820 Superior Ave. EN. 4486 
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• Portretai yra Puikiausia 

Kalėdoms Dovana 

FINE ARTS 
• PORTRAIT 

STUDIO 
1511 East 55th Street 

Kampas E. 55 ir Superior 

Aplankykit savo kareivf 
tarnyboje asmeniškai pa-
siunčiant jam savo photo. 

JOHN ROGDONAS, Mgr. 

JONAS G. 
POLTEK 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratorius 

Turiu pilną apdraudą tos rūšies 
darbų kontraktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac f>899 

H O E D L 1 S 
MUSIC HOUSE 

Viskas Muzikos Srityje 
Akordionai, Smuikos, 
Radio, Rekordai, etc. 
Mes perkam jusų senus 
instrumentus ir mainom 
j naujus. (48) 

7412 St. Clair Ave. 
Orkestras visokiems reikalams 

Taisymas Instrumentų. 

Taisyk Savo MONCRIEF Furnasą 
EKONOMIŠKA T eiškia naudojant TIKTAI 

Tikrosios MONCRIEF Taisymo Dalys 
GALIMOS GAUTI. 

T(M> HENRY FURNACE CO. Medina. O. 
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DUOK žmogui šviesą — jis 
pats atras sau kelią. Kas 
platina Dirvą — tas platina 
šviesą. 

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

592Q St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

M 

SWEATERIAI $3.95 

LTžsimaunamų tsliliu, įvairių _ pa
skirų spalvų, taipgi mierų. 
Be rankovių Sweateriai 1.95 
Dviejų Tonu Sweateriai 3.15 

Vyrams Kaklaraiščiai 
65c. 2 už $1.25 

Paskiausiu gražių marginltf. • 

žiemos 
reikmenys 

VYRU SKRYBĖLES 
Kinffsley ir Barclay 

FASHION BRANDS O* 
/ / / 

FAIRFAX ir MERRIMAC 
Brands $2.95 - $3.95 

Yvram? ir Vaikinams 
KELNES $3.95 

Didelis pasirinkimas vienodų spal
vų ir jvairiu šiaip audinių. 
$2.95 - $3.95 - $4.95 

VAIKAMS ILGOS KELNĖS 
Mieros 10 iki 18 metų 2.95 

UNION SIUTAI 2.00 
Stori šilti žieminiai apatiniai su 

trumpom ar ilgom rankovėm. 

Vyrams Marškiniai $1.95 
Vienodi! ir margų spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
nešuntanti Broadcloth marškiniai. 

VYRAMS KOJINĖS 39e 
Pilno ilpio arma trumpos 

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI DYKAI 

M PliO! 
7010 Superior Ave 

ūmi 
m 

Atdara Vakarais 
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