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Rašo Kūgis Mugis. 

KARO FRONTAS Lietuvoje, 
matyti, laikinai apsistojo ties 
Marijampole - Vilkaviškiu, Ra
seiniais ir Šiauliais. Tai trys 
stiprus Lietuvos centrai, trys 
stulpai. Lietuvio akims Rusų 
ir Vokiečių kovos Lietuvoje 
yra dviejų arklių trypimas 
svetimų avižų. 

Prancūzas, j savo sugriau
tus miestus pasižiūrėjęs, bent 
pasidžiaugia virš griuvėsių ple
vėsuojančia laisvos Prancūzi
jos vėliava. Tas plevėsavimas 
jam žada geresnį rytojų. Lie 
tuviui jo miestų griuvėsiai nie
ko nežada, nes taip juodas taip 
raudonas arklys nesusipranta 
kad šeimininkas lauko kuri jie 
trypia turi tam tikrų teisių, 
kaip Prancūzas Prancūzijoje. 

• 
REPUBLIKONŲ pari ijoje 

tarptautiniais klausimais pata
rėju iškyla advokatas John F. 
Dulles, ir jo minčių kryptis 
svarbi Amerikos Lietuviams 
žinoti, lies Dulles, numatoma, 
busiąs Valstybės Sekretorius 
jei Dewey bus išrinktas pre
zidentu. 

Iš Life žurnalo patiriame 
kad taip Dulles taip Hull pri
silaiko pagrindinės idėjos ir 
po karo palaikyti glaudų susi
tarimą su Rusija ir Anglija. 

Pirmo pasaulinio karo vai
siai įrodė kas nutinka kai koa-
licija-pergalėtoja pakrinka, šį 
kartą bus stengiamasi šito ne
leisti. Kadangi Amerika vie
nintelė Pabaltijo valstybių lai
svės užtarėja, butų skaudu ir 
traginga jei tarp nuolaidų Ru
sijai butų tos laisvės palaido
jimas. Tikimasi Amerika ir 
Rusija ras budų susitarti ne-
palaidojant Lietuvių, Latvių ir 
Estų laisvės vilčių. 

• 
NĖRA ŽINOMA kiek pagar

bos ir svorio Kun. V. Bartuška 
katalikų srovėje turi, bet sa
vo knygoje "Lietuvos Nepri
klausomybės Kryžiaus Keliais" 
jis apie 1914-1918 laikotarpį 
rašo: '"šliupo įtaka sutrukdė 
tautininkų ir katalikų vienybę 
visus ketveris metus. Galima 
suprasti kiek žalos tėvynei pa
darė šliupo užsispyrimas". 

Nemaža užsispyrimo (niekur 
šliupo neprileisti) buvo tada 
ir pas katalikų vadus, bet įdo
mu kad šliupo "trukdymo" 
vaidmenį dabar eina ^katalikų 
vadai, kurie jau ketveri metai 
atsisako su tautininkais del 
vienybės susitarti. Keičiasi lai
kai, pasikeičia ir žmončs! 

KREIVA POLITIKA vienon 
lovon keistus žmones suguldo. 
Musų bolševikai pradeda net 
Prūsų Lietuvių filosofą Vydū
ną savintis kaip "ideologiniai" 
artimą žmogų. Tačiau, turbut 
nežino kad Vydūnas Vienybės 
Lietuvninkų nr. 11, 1915 me
tais, rašė: "Jeigu Rusai laimė
tų _ Lietuva butų dingus". 

• 
LIETUVOS komunistų par

tijos sekretorius Snieškus pri
siuntė nieko nežinančiai bolše
vikų Vilniai pranešimą kad 
nazių planas suvokietinti Lie
tuvą ir ją kolonija padaryti 
žlugęs. Bet,- Sniečkus sako: 
"Tačiau butų klaidinga iš to 
daryti išvadą kad Lietuvių 
tautos išnaikinimo pavojus jau 
yra praėjęs". Mes sutinkame, 
anaiptol ne! Juk ateis dar 
Sniečkus su savo "ideologijom" 
ir gaujos enkavedistų su šau
tuvais ! 

• 
KATALIKŲ FEDERACIJOS 

1941 metais įkurtas Lietuvių 
Kulturinis Institutas, sakoma, 
persiorganizavęs į keturis sky-
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DUMBARTON KON
FERENCIJA SUTA
RIA TVARKAI IŠ

LAIKYTI 

Prez. Roosevelt patiekė 
spaudai žinių apie Dum
barton Oaks konferenciją 
ateities taikai nustatyti. 

Prieita bendro sutarimo 
sudaryti tarptautinę ap
saugos organizaciją, su ta
ryba kurią sudarys didelės 
valstybės ir tam tikra da
lis mažųjų tautų. Prezi
dento aiškinimu, ši organi
zacija turės tam tikrą jie-
gą ir reikšmę nulemti rei
kalus ir taikiu keliu išrišti 
nesusipratimus tarp vals
tybių. Numatyta Įsteigti ir 
tarptautinis teismas. 

Planas apima tarybą iš 
11 narių, į kurią ineis ke
lios mažesnės valstybės. 

Dabar aptariama tik ap
saugos ir tvarkos reikalai, 
paliekant šalių ir teritorijų 
klausimą išspręsti toles
niam laikui. , 

Laimi ir Pietuose 

JAPONAI BOMBAR
DUOJAMI VISOMIS 

PUSĖMIS 

Amerikiečiai bombarda
vo lėktuvais Japonų kariš
ką bazę Rytų Indi jose pa
likdami didelius nuostolius. 

Prie Celebes, juroje už
pulta Japonų laivai, penki 
jų nuskandinta, keli suga
dinta. Kulkom prašaudyta 
40 barkų kuriose vežama 
reikmenys. 

Praneša apie Amerikie
čių bombardavimą Halma-
hera, kuri yra viena iš ar
timų salų prie Filipinų. 

Buvo taip pat daryta ki
tas užpuolimas ant Suma
tros salos, ir Japonai pra
dėjo apleisti Manila mies
tą, Filipinuose. 

Japonų karo punktai sa
lose nuo Maršalų iki Kuri
lų pakartotinai Amerikos 
lėktuvais bombarduojami. 

Japonijos vyriausybė at
sišaukė į gyventojus dėti 
pastangas atsilaikyti prieš 
nugalinčius Alijantus. 

Nuo Birželio 6. kuomet 
pradėta invazija Prancūzi
jos, jau užmušta, dingo ar 
paimti i nelaisvę 25 Vokie
čių generolai tame fronte. 

rius ir priėmęs naują statutą. 
Vienas skyrius pavadintas Lie
tuvių Centralinio Knygyno ir 
Arkyvo skurium. 

SLA Istorijos skaitytojai at
simins kaip; panašiu tikslu, S 
LA prezidentas Kun. J. žilius 
1897 metais įkūrė "Viešą SLA 
Knygyną", bet idėja niekados 
neprigijo, nes Amerikos Lietu
viams visada truko rimtų, mo
kslingų inteligentų ir pinigų 
kulturos reikalam^. 

Instituto naujas statutas ne
paskelbtas, tokiu budu, nežino
ma ar Institutas telks tik vie
nos politinės srovės žmones, 
ar eis Dr. Basanavičiaus Lietu
vių Mokslo Draugijos nurody
tu keliu. 

Rugpj. 31 pranešimais, 
;galingos Amerikiečių jie
gos žygiuoja pirmyn ir ve
jasi Vokiečius linkui Bel
gijos ir Vokietijos rubežių. 
Rugp. 31 Amerikiečiai pri
siartino mažiau 80 mylių 
nuo Vokietijos, j rytus nuo 
Paryžiaus. Nuo Belgijos 
randasi apie 30 mylių at
stumo. 

Amerikos armija jau pa
ėmė Belleau Girią ir Cha
teau-Thierry, tas vieas kur 
1918 metais buvo paėmę ir 
kur po smarkių musių ka-
jas baigėsi. 

Miestas Rheims paimtas 
be iššovimo vieno šūvio. 

Rytuose nuo Paryžiaus 
pasiekė Marne upę, šiaurė
je gi Britai ir Kanadiečiai 
čiai veržiasi prie Kanalo 
pakraščio kur slepiasi ro
botų bombų šaudymo liz
dai. 

Pietų Prancūzijoje Ame
rikiečių jiegos taip pat la
bai pasekmingai žygiuoja 
šiaurėn, užimant vieną po 
kito miestus ir jau randa
si mažiau negu 180 mylių 
nuo šiaurėje veikiančių sa
vųjų. Netrukus jų susisie
kimas bus atliktas. 

Rugp. 30, apie 1,000 di
džiųjų bomberių atakavo 
Vokiečių uostus Bremeną 
ir Kiel, gryžtant užataka-
vo Calais pakraštį, skren
dančių robotų bombų sri
tį. 

Nuo invazijos. Prancuzi-
jon, jau išmušta, sužeista ir 
paimta nelaisvėn 122,000 
Vokiečių kareivių. 

ITALIJOS ^ fronte, # Vo
kiečiai pradėjo trauktis iš 
šiaurinių provincijų linkui 
Alpų kalnynų, Nors karo 
veiksmai ten nepažymi di
deliais mūšiais, tačiau Ali-
jantai žygiuoja pirmyn ir 
stumia Vokiečius šiaurėn. 

PRANCŪZAI PRA
DEDA SAU GY

VENTI r~ 

usių džiaugsmo 
monstracijir, išlaisvinti Pa
ryžiaus gyventojai pradėjo 
rūpintis ką valgys — veik 
visi gyventojai pradėjo ei
ti į ukius — jieškoti mai
sto. Laike kelių dienų ko
vų maisto pristatymas bu
vo nutrukęs. 

Rugp. 26, laike |ėremoni-
jų Paryžiaus išvadavimui 
atžymėti, pro-nazrų Vichy 
vyriausybės milicijos na
riai pradėjo šaudyti į Gen. 
de Gaulle ir kitus, tikslu 
išžudyti Prancūzų vadus ir 
sukelti naujas riaušes. Ta
čiau nežiūrint dviejų pasi
kėsinimų de Gaulle išliko 
gyvas. 

Vienas pasikėsinimas bu-
rvtas Notr 

Vieno Vokiečių Submarino Galas 

vo padarytas e Dame 
katedroje laike . pamaldų. 

Rugp. 27 Par\^ii aplan
ke Gen. Ėisenfor^er, Ali-
jantų jiegų vyriausias va
das. Paryžiaus minios jį 
iškilmingiausia sutiko. 

Gen. de Gaulle pradėjo 
organizuoti laikiną Pran
cūzijos vyriausybę, ir pa
žymėtina tas kad jis pri
ėmė nekuriuos komunistus 
vyriausybės atsakomingose 
vietose. Tas pridarys nau
jai atsisto j ančiai ant kojų 
šaliai daugiau bėdų. Ar 
tik de Gaulle nepradės iš-
naujo santikiauti su Mas
kva, kaip darė būdamas 
Šiaurės Afrikoje, kuomet 
Stalinas ji labiausia rėmė? 

, šis oficialia U. S. karo laivyno paveikslas parodo nazių 
submarino vvrus išlipant iš submarino vidaus (rodykle), kai 
Amerikos lėktuvai užklupo jį juroje ir pradėjo atakuoti. Vo
kiečiai sutiko pasiduoti. S^ubmarinas tuoj ir buvo paskan
dintas. Submarinai dabar liko retas dalykas vandenuose. 

RUSAI VERŽIASI 
RUMAN1JON 

Prancūzų Vadas 

Raudonieji sulaikę veiki
mą kitose fronto dalyse at
kakliai ėmė pulti Rumani-
ją ir veržiasi prie aliejaus 
iaukų Ploesti ir prie sosti
nės Bucharesto. 

Kitoje vietoje įsiveržė į 
Vengrijos valdomą Tran-
sylvaniją. 

Bulgarų delegacija atvy
ko i Kairo, Egipte, karo 
paliauboms sutarti. Bulga
rija išstoja iš karo Vokie
čių pusėje. 

Rumanijos delegacija sa
koma jau pasiekė Maskvą 
karo paliaubų sutarčiai. 

Prancūzas Gen. Jacques Le 
Clerc vadovauja Prancūzijos 
kareivius, kurįe pirmą kartą 
nuo 1940 metų stojo į karą 
prieš Vokiečius, nuo to meto 
padarymo paliaubų su jais. 
Daug kareivių parvežta iš 
Afrikos į Normandiją. -

LENKAI Londone ragi-
jnami susitarti su Maskvos 
palaikomu Lenkų "patrio-

j tų" komitetu ir paskui pra-
Išyti Maskvos sudarymui su 
Sovietais sąjungos. "Kon
stitucijos ir kiti klausimai 
busią galima išspręsti pas
kiau visuotinu žmonių bal
savimu. Taip tak Lenkai 
visokiomis klastomis trau
kiami, i Maskvos žabangas. 

26 užmušta. Škotijoj nu
kritus Amerikos lėktuvui 
ant gyvenamo namo, už
simušė lakūnai ir užmušta 
gyventojai, viso 26 žmonės. 

VOKIEČIU ARMIJOS AMERIKOS karo naos-
LIKO 2 MILIJONAI R.V^P-v uuwuii™ o() (į^ pasieke 261,bOO, is jų 

48,880 užmušta, 125,930 su-
Karo žinovai spėja jog žeista, kiti din<re be žinios 

Vokiečių armija, nuo 8 mi- arba paimti nelaisvėn. 
Ii jonų 1940 metais, suma-
žėjo jau iki 2 milijonų ir CHURCHILL pavo apsi-
jau nėra gana tvirta ap- iankyn:e Italijoje tarp kit-
ginti ir pačią Vokietiją. Is- italams pareiškė pasiti-

i30 v.1?^ Europą,, kėjimą kad Europos tautų 
\ okiecių armija ^ pradėta tarpe įsigyvuos "laisva ir 
naikintx su pralaimėjimais pr0gresinga" Italija, tačiau 
Siaurės Afrikoje, ̂ Rusijoje jj nega]į tikėtis sėdėti tai-
ir dabar. Prancūzijoje. _ *įos konferencijoje kur bus 

Vokiečių orlaivynas taip- sprendžiama valstybių li
gi liko bejiegis. o jurose icjmas p0 karo. Tuomi Ita-
submarmų ^ reikšme senau j-a ^us pabausta, nors jai 
jau sunaikinta. ^ ^ ^us c|uota proga atsistaty-
, • 7ra ti ir prisidėti prie sąiungi-
kad Vokiečiai, galutiniam nįflkų kariavimo. 
desperatiškam atsilaikymui Churchill turėjo pasita-
griebsis naudoti nuodingas rįmą su Popiežium, apkal-
dujas prieš Alijantus ir bol
ševikus. Jie gali dujomis 
užleisti ir Angliją. Dujos 
esąs jų paskutinis slaptin
gas ginklas, ir mano tuomi 
pri-versti' alijantus priimti 
Hitlerio sąlygas. 

Ali j antai taip pat pasi
ruošę duių karui, bet tai 
butų didžiausias civilinių 
žmonių žudymas. 

SUOMIŲ atstovas, kaip 
praneša per Londoną, esąs 
Maskvoje ir tariasi su So
vietais apie taikos sąlygas. 

Visgi maža atkakli ka
riauto j a Suomija bolševi
kų nenugalima ir Maskvai 
reikia tarybų keliu jieško-
ti karo pabaigos su ja. 

JAU daroma spėj i m a i 
kad Vokiečiai baigs karia
vę Spalių 1 d. Pagyven
sim — pamatysim. 

70* slaptų karo pabūklų. 
Kariaudami su Vokiečiais, 
Amerikiečiai patyrė apie 
Įvairius Vokiečiu naujus ir 
slaptus karo pabuklus nuo 
didžiųjų iki smulkių, kuiie 
nebuvo žinomi iki tol. > Tu 
visokių naujų slaptų gink
lų sužymėta net 70. 

bėta daug svarbių klausi
mų, pranešimas sako. 

VENGRIJOS kabinetas 
kuris palaikė Vokiečių pu
sę atsistatydino, kai pra
dėjo artėti Rusų armijos 
prie Vengrijos sienos. Iš 
Londono praneša kad Vo
kiečiai traukia savo karei
vius iš Bulgarijos gelbėti 
Vengrijai nuo bolševikų. 

Hitleris, kaip patirta, su
šaukė savo aukštuosius va
dus svarbiam pasitarimui. 

Politikieriai skaičiuoja 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ žIMGS 

Trijose valstijose— Ohio 
Michigan ir Kentucky, nu
mato busią reikalinga apie 
90,000 darbininkų į karo 
reikmenų dirbtuves, dabar 
kai tūkstančiai jaunimo iš 
dirbtuvių gryš į mokyklas. 

Darbininkų gavimui pra
dėta varyti tam tikri va
jai. ' i V . : 

Darbininkų trukumas Jšf 
rodo kritiškiausias iš viso 
šio karo laiko. 

Pirmiau Į Clevelandą at-? 
važiuodavo darbininkų iš 
kitur po apie 5,000 Į mėne-s 
sį, dabar atvažiuoja po ke
turis tukstančius, bet kas 
mėnesi išvyksta kitur po 
du tukstančiu darbininkų. 

Bendrai visoje šalyje rei
kalinga svarbiose karo iš-
dirbystėse apie 400,000 dar
bininkų, skelbia karo dar
bo jiegos komisijonierius. 

Svarbiausieji darbai da
bar apimami trylikos in
dustrijų, kurioms tie dar
bininkai ir reikalingi. 

ęai perdaug tai perdaug. 
K&ro-fnaisto administraci
jos narys pareiškė Senato 
tyrinėjimo komisijai, saky
damas jis nori žinoti ką 
Karo Maisto Administraci
ja mano daryti su apie 150 
milijonų dolarių vertės šy-
met supirktais kiaušiniais. 

Supirkta virš 5 milijonai 
dėžių kiaušinių perviršio ir 
lieka tik laukti iki tie kiau
šiniai suges ir turės buti 
išmesti. 

Shenandoah, Pa. — Pra
dėjo gryžti į darbą strei
kavę Reading angliakasyk-
los darbininkai. Streikavo 
4,000 mainerių per 8 sa
vaites, padarydami 500,000 
tonų anglies nuostolių. 

Bellaire, O. — Kasyklai 
Jgriuvus netoli čia, Rugp. 
26 užmušta du darbininkai 
ir 10 kitu sužeista. 

San Francisco, — Karo 
laivyno viršininkai paėmė 
i savo valdžią 104 mašin-
šapes vakarų pakraštyje, 
del iškilusių streikų. Kal
tininkai streikeriai padeda
mi ant "juodo listo" ir jei 
juos ims i darbą kitos dir
btuvės joms gali buti atim
ta karo reikmenų.- užsaky
mai. 

Huntington, W. Va. — 
jog kariuomenėje yra tiek į Prez. Roosevelto įsakymu 
pilno amžiaus vyrų ir dar | kariuomenės atstovas pa-
gyvų kad iš jų šio rudens į ėmė j valdžios kontrolę ni-
prezident© rinkimuose gali 
ateiti apie 4,000,000 balsų. 

kelio dirbtuvę, kurioje įsi-
plėtė streikas. 

"ŽUDYNIŲ STOVYKLA" 
Lenkijoje, prie Liublino, 

sako Vokiečiai buvo Įsteigę 
"Žudymo stovyklą",,, kur 
buvę išžudyta per 500,000 
žmonių. Apie tai pasakoja 
keturi Vokiečiai karo ne-
laisviai, kurie sako jie bu
vo prie tos stovyklos ir sa
vo akim matė visas tais 
baisybes, bet turėjo vykdy
ti tai kas jiems buvo liepta. 

Pittsburgh. — Rugp. 80 
pravesta daugiau kasyklų 
balsavimai streiko klausi
mu ir tikima prasidės dau
giau streikų šioje plačioje 
srityje. 

Streikas tęsiasi devynio
se angliakasyklose, su di
deliais nuostoliais. 
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Padėkit Amerikai Laimėti 

PENNSYLVANIJOJE 
"71—5rTf? 

Detroit* MMi., 
• mwyn %• 

PHILADELPHIA GavoKraliką Dovanų yį^YER6URT CT 

PHILADELPHIJOS 
P A S T A B O S  

NEŽINAU kaip patenkinti 
įpusų Lietuviškus redaktorius. 
Jau kelintas man primena, 
"Zigmai, rašyk tankiau ir pri
dėk smulkesnių žinių iš Phi-
laddphijos, nes jusų kolonija 
žiniomis yra tartum mirus", 
ir tp. Pilnai sutinku su re
daktorių norais ir pastabomis, 
betgi Zigmui žinios surankio
ti ir surašyti užpildymui laik
raščių špaltas sunku vienam Amerikietis karys Prancūzų 
padaryti; ypač šiais karo lai-iap(jovanotas baltu kraliku, žy 
] ris kuomet ir Zigmas ir kiti giuoja per T«rigny vejant to-
bnvusieji korespondentai yra 
u/imti darbais daugiau "negu 
kada buvo. 

RAŠINĖJIMAS į Lietuvių 
laikraščius yra pasišventimas, 
kam visada ne kiekvienas ga
li pasiaukoti. Lietuvių spauda 
buvo ir dar tebėra užpildyta 
raštais, žiniomis ir eilėraščiais 
pasišventusių kulturos artojų; 
visi jie dirba nemokamai, su 
labai maža išimtimi. O leidė-
jai-redaktoriai, kurie nepavy
dėtiną iš spaudos gyvenimą 
daro, sukakus metams, dirban
tiems be atlyginimo savo san-
Uarbininkams nei dėkui nepa
sako. Kad taip yra. kiekvie
nas laikraščio sandarbininkas 
tai pasakys. 

NE TIK musų kolonija "nu
mirus žiniomis", bet jos suro-
tejo ir iš kitur, kaip duodasi 
matyti. Pirrriiau, atėjus laik
raščiui į namus, tuoj galėjai 
pamatyti 'mirgu-rrarga' žinias 
iš visur, tartum matei vienu 
kartu kaip Lietuviai visur 
Amerikoje veikia. Nes buvo 
kam apie veikimą pranešti. 
Dabar to nemanyti, nes buvu
sieji korespondentai kuip.. mū
sų laikraščiai juos vadindavo, 
vieni nuseno, kiti nuvargo, tre
tiems nusibodo, dar kitiems 
išsisėmė energija, o nemažai 
jų jau išmirę, be tinkamos at
minties ir paminėjimo. Tas ir 
•sudaro trukumą žinių laikraš
čiuose, nesant jaunų j'egų pa
pildymui. Tą pastabi ne tik 
redaktoriai bet skaitytojai ir 
likusieji patys rašė jai. 

liau nazius. Išlaisvinami gy
ventojai apdovanoja Amerikie
čius visokiausiais dalykais. 

tuomet tiž tai nebusime kalti 
kad savo troškimų neatsiekė
me, bet nebusime prasikaltę 
nieko nedarymu. Todėl dabar 
turime remti ir palaikyti vi
sas pastangas kurios dirba už 
Lietuvos neprikausomybės at
statymą. Lietuvos Atstovybė 
Londone reikalinga šimterio
pai daugiau negu Amerikos 
Lietuvių Informacijos Centras. 

Mano gyvenime visuomenės 
darbuose aš visada buvau kaip 
ir "Taikos Teisėjas". To prin
cipo dar ir šiądien laikausi. 
Bet jeigu taikos budu neteks 
paveikti musų vadų-vadukų — 
reikalinga bus pradėti puolimo 
atakas. Z. Jankauskas. 

IVTiIžinisti Kornai 

IŠTIKTAS NELAIMĖS 
philadelphijos jaunas vien

tautis Inž. Feliksas Šliogeris, 
del .streiko negalėdamas gryžti 
iš darbo gatvekariu, Rugp. 2 
važiavo paprastame troke ir 
tapo ištiktas nelaimės: jam 
tapo nulaužta viena koja per Į jurininkas Thomas Muriset 8i 

Piknike Kalbeą Julių* 
Smetoną 

American Friends of Lithu
ania rengia pikniką sekmadie
nį, Rugsėjo 17, Lietuvių Par
ke, už Lakewood. Dalyvaus 
kaipo kalbėtojas žymus svečias 
Julius Smetona iš Clevelando, 
ir kiti kalbėtojai. Šokiams gros 
Zambroskis orkestras, taipgi 
bus užkandžių ir išsigėrimų. 
Pelnas skiriamas įsteigti Lie
tuvišką kambarį St. Mary's Li
goninėje, vardan žuvusių Lie
tuvių kareivių dabartiniame 
kare. 

Kareiviu BKJtinos fjj&sižadė-
jo parūpinti "Barbecue" šia
me piknike, ir bus kitokių pa
įvairinimų, kuriais atsilankius 
publika bus pilnai patenkinta. 

Pikniko rengimo * komisija 
kviečia visuomenę nuoširdžiai 
paremti šį labdaringą darbą. 

MINĖJO GIMTADIENI 
Ponia Charles Matusayage, 

Bristol Terrace, Rugp. 6 minė
jo savo gimtadienio sukaktį, 
šia proga jos pagerbime daly
vavo jos sunus iš karo laivy
no su savo draugais kitatau
čiais jurininkais. Pp. Matusa-
vage yra labai pavyzdinga š&i-
ma, ir jų sunus Edmundas, ju
rininkas, kas kartą parvažiuo
damas namon parsiveža po ke
lis savo draugus, kurie papras
tai esti iš Įvairių skirtingų val
stijų, ir jų naumose randa mo
tinišką priėmimą. Poni Matu-
savage yra gavus daugelį pa-
dękos laiškų nuo motinų iš pla
čios Amerikos, kurių sunus ji 
savo namuose maloniai priėmė 
ir pavaišino. 

Dalyvavęs šį kartą vaišėse 

Leitenantas Jonasr Valukas 
buvo parvažiavęs iš kariuome
nės pasilsiui 20 dienų laikotar
piui pas savo žmoną ir tėvus. 
Rado savo sunų, Joną, jau ke
li mėnesiai atgal gimusį. Pa
viešėjęs savo šeimoje, vėl iš
važiavo prie savo užsiėmimo Į 
kariuomenę. , 

Vytautas (»illp» baigęs Me
chanikų mokslinę, gavo Cor
poral laipsnį. Buvo parvažia 
vęs 20 dienų pailsiui. Paviešė
jęs pas tėvus ir seseris, iške
liavo į Washington valstiją ka
rinėms pareigoms. 

Leitenantas Petras Medonis, 
esantis Prancūzijoje ir Angli
joje, kaip jo tėvai gavo žinią, 
už savo pasižymėjimus Pran
cūzijos invazijos dienomis bu
vo apdovanotas Lakūnų Kry
žium, kurį parsiuntė savo tė
vams, p. Medoniams. 

Leit. Medonis buvo lėktuvo 
pilotas gabenant paratruperius 
Vokiečių užpuolimui už linijų 
Prancūzijoje.. Jis pirm to ka
riavo Afrikoje ir Sicilijoje. 
' Vieną kartą buvo nušautas 
su lėktuvu, nukritęs į vande
nyną vėliau buvo išgelbėtas. 

V. M. 
— — m  

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 
• , • ' " • ' 

4-"" 'r 

ČIA NORIU padaryti pasta
bą ir patiems leidėjams-redak-
toriams: Jieškokite jaunesnės 
kartos apšviestunijos, vyrų ir 
moterų, butų jie gimę Ameri
koje ar Lietuvoje. Jų randasi 
apsčiai, reikia tik juos susiras
ti, patraukti prie veiklos ir 
rašinėjimo. Antra, palaikyki
te tamprius ryšius su senes-' zjjjantas. 
niais žinių ir šiaip rašytojais. 
Tuomet pagausės praretėju
sios laikraščiuose žinios iš ko
lonijų. 

šlaunį. Jis gydosi Navy Yard 
valdiškoje ligoninėje, nes dir
bo karo laivyno statybos dar
buose. 

Nelaimės ištiktas viengentis 
yra apie 30 metų amžiaus, ve
dęs, jo žmona Lietuvaitė, Ona 
česnakiutė, jiedu turi dukrelę, 
čia taip pat gyvena jo senas 
tėvas, Feliksas Šliogeris, ir se
serys bei brolis. 

Inžinierius F. Šliogeris yra 
nemažai prisidėjęs ir musų 
kulturiniupse darbuose; pav., 
kada čia savo laiku buvo ku
riamas jaunųjų Lietuviukų be-j 
nas jis buvo nė tik kad vie-j 
nas iš beno kūrėjų ir rėmėjų,, 
b e t  n e t  i l g o k ą  l a i k ą  p a s i š v e n - j  

te mokinti to beno narius mu-

taip pasakė: "Tai puikiausi na
mai ką aš kada turėjau..-.. 
Nebūsit priešinga kad aš jus 
vadinsiu motina?.. Aš tikros 
motinos neturiu".... 

Tiek turiu pasakyti apie PP-
Matusavage šeimą: jų ne tik 
durys atrados kiekvienam jūr
eiviui arba kareiviui, bet ir 
širdys atdaros visiems kas tik 
pas juos atsilanko. Ilgiausių 
metų poniai Matusavage. 

Dr. M. J. Colney. 

Streikų Miestas 

Detroitas, motorinių padar
gų išdirbimo miestas, atsižymi 
kaip šalies streikų sostinė. Da
bar, karo metu, kuomet gami
nama karo reikmenys, darbi
ninkai neatsižvelgdami kad jų 
pačių sunų gyvastys priklausė 
nuo jų gero darbingumo, strei
kuoja ir trukdo karo reikmenų 
gamybą. Spėjama kad karui 
pasibaigus, kaip tik prasidės 
taikos meto žmonių gyvenimui 
reikmenų gamyba, streikavi-
mų bu$ daugiau negu dirbimo. 

• Detroitas, valdomas CIO or
ganizacijos,. kurios United Au
tomobile Workers šaka yra di
džiausia paskira unija. Reikia 
tikėtis kad po karo automotivų 
darbininkai kels vieną streiką 
po kito. 

Buvo sustreikavę 8,500 dar
bininkų Ford Motor Co. High
land Park dirbtuvės darbinin
kų, kurie nepaisydami unijos 

Vaikutis laisto 10 pėdų auk
ščio išaugintus kornus. Jų au
gintojas yra J. P. Bali, Chiea-
gietis. ___________ 

tolimų sričių, kurie vis suve
žą pinigų. 

Po meto laiko nuo suorgani
zavimo savo "unijos" Kunigas 
Coughlin turėjo virš 5,030,000 
narių, kurie mokėjo nuo kelių 
centų iki šimtų ir tūkstančių 
dolarių į tos "unijos" fondą. 

CHICAGO, ILL. 

VOKIEČIŲ VELNIŠ
KI KERŠTO PA

DARAI 

OLIS FOR JUDGE PIKNIKAS 
SEKM. RUGSĖJO 10 

Chicagiečiai geros valios 
Lietuviai rengia pikniką sek
madienį, Rugsėjo 10, Harms 
Parke, 420J. N. Western ave., 
didinimui fondo agitacijai už 
Adv. A. Olio išrinkimą miesto 
teisėju. Tas "01 is For Judge 
Piknikas" sutrauks tukstančius 
Lietuvių ir kitataučių, nes su-
lyg Olis For Judge Organiza
cijos, pirmininko B. R. Pietkie-
Yvicz pranešimo, prieš pabaigą 
Rugpjučio mėnesio jau buvo 
if platinta virš 4000 tikietų į 
pikniką. 

Pikniko tikslas yra sudary
ti didžiausią Lietuvių demon
straciją, laimėjimui dar vieną 
Lietuvį teisėją Municipal Tei-

viršininkų neatėjo dirbti per- sme 

PITTSBURGH 
LIET U V OS Atstovybė Lon

done kaip buvo taip ir pasilie
ka užmiršta Amerikos Lietu
vių. Tik pavieniai asmenys ir 
šiaip mažos grupelės gerų Lie
tuvių ją atsimena. 

Turime Amerikos Liet-avių 

zikos, nes pats j ra ga us mu- prane^jm^ apje susektus 
Senas įsonus. naujus Vokiečių budus kenki

mui ir naikinimui savo priešų 
Amerikiečių ir Anglų Prancū
zijoje. Jie krautuvėse išpla-

įtino saldaines kurių viduje įdė-
v ii o. m • ta tam tikru chemikalų. Tas 
Kasyklų Streikai saidajnes taikyta parduoti už

vakar i nė j e Pennsvlvanijoje į kariaujantiems Alijantų karei-
pereitą savaitę išplitus anglia- j vįams. Saldainę suvalgius, vi-
kasvklų streikui, kas apėmė i (įuriu0se ir burnoje pradeda 
devynias dideles kasyklas, vai- Į degti. 
džia pradėjo daryti spaudimą j pa]įeka visokių pavojingų 

eitos savaitės pabaigoje. Šis 
streikas galėjo sulaikyti dar
bus visų apie 50,000 darbinin
kų toje dirbtuvėse. 

Valdžios karo darbo taryta 
įsakė darbininkams gryžti į 
darbus. 

Darbininkai palengva pradS-
Amcrikos armijos vadai pa- j0 ejtj (jįrbtr. 

Tarybą, du didelius Susivieni- Į streikuojančius kasyklų "ž-j prietaisų su muilu, kuris nude-
jimus, trečią mažesnį, randami | žiūrėjimo darbininkus, baigti į gina ocį^ ar^a spr0gsta var-

, kolonijose komitetų turinčio i streiką-, nes daroma dideli nu0 " į tojamas, ir nuplėšia raukas ir 
surinktų aukų, bet Pasiuntiny- j stoliai — per pastaras dvi sa- ^jtajp kareivį sužeidžia. 
Jjei Londone neskiria nei cen- vaites prarasta 145,200 tonų 

Antradieni, Rugp. 29, atsi
buvo Olis For Judge komiteto 
susirinkimas Dariaus - G i rėno 
salėje galutiniems pikniko rei
kalų aptarimams. 

BANKAI PRIIMS 
KARO BONUS 

IŠKEITIMUI 

BRAZAUSKIENĖ Ona (Stan
kevičiūtė), 44 m., prigėrė 
Clevelande, Rugp. 6. (Gel
gaudiškio par., Suvalkijos). 
Amerikon atvyko 1904 IB., 
į Scranton, Pa. 

JANULEVIČIENĖ Mari jona 
(Maksimavičiutė), 77 metų, 
mirė Liepos 29 d., Clevelan
de. (Beržiuko parap., Seinų 
ap.) Amerikoj išgyveno 34 
metus. 

ČEPONIS Justinas, 65 m., mi
rė Liepos 16, Cleveland, O. 
(Panev. aps., Pušaloto par., 
Gailiunų k.) 

KARPAVIČIUS Antanas, 6fc! 
m., mirė Rugp. 18, Bedford, 
Ohio. (Garliavos par.) Ame
rikoj išgyveno 34 m. 

KARALEVIčIUS Antanas, 43 
m., mirė Rugp. 11, Brook
lyn, N. Y. - * 

KUNC AS Viktoras,4 mirė Lie-
. pos 11, Pittsburgh, Pa. 
BUROKAS Mykolas, mirė Rug

pjučio 3, Cambridge, Mass. 
BARAVIKIENĖ Elena (Janu-

laitė), pusamžė, mirė Rugp. 
8, Chicagoj. (Panev. ap., ši
lų p., Laukagalėlių k.) Ame
rikoj išgyveno 23 m. 

IXZIGULSKIS Antanas, pusam
žis, mirė Rugp. 8, Chicagoj. 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų. 

VISOCKAS Jokūbas, 79 metų, 
mirė Rugp. mėn., Rockford, 
UI. 

VIŠTARTAS Juozas, 60 metų, 
mirė Rugp. mėn., Rockford, 
111. 

POWELL Marė (Grutliauskai-
tė), 42 metų, mirė Liepos 
25, Grand Rapids, Mich. 

NAUJOKIENĖ Marijona, 58 
metų, mirė Rugp. 5, Wau-
kegan, 111. 

KARSOKASf Včrtcas, 32 metų, 
mirė Rugp. mėn., Worces
ter, Mass* 

KRILAVIčIUS Edvardas, mi
rė Rugp. 9, Worcester, Mass. 

BOGUšAS Mykolas, pusamžis, 
mirė Rugp. 12, Chicago je. 
(Raseinių ap., Viduklės p.) 

KVEDARIENĖ Marė (Rips-
kaitė), seno amžiaus, mirė 
Rugp. 13, Chicagoj. (Joniš
kio par.) Amerikoje išgyve
no 45 metus. 

NORKŪNAS Dominikas, mirė 
Liepos 28, Philadelphia, Pa, 

SHURKUS Jonas, 58 metų, 
mirė Rugpjučio 42, Detroit, 
Mich. (Šiaulių ap., Akmenės 
par.) 

ŠIRKŠNIENĖ Ona, mirė Lie-
pos 28, Marlboro, N. J. 

LEBERIENĖ Marė (Kumetai-
tė), 63 metų, mirė Liepos 
29, Brooklyn, N. Y. 

LAGAUSKAS Kazys, 62 me
tų, mirė Liepos 28, Valley 
Stream, N. Y. 

BARAUSKIENĖ Kazė, mirė 
Liepos 28, Philadelphia, Pa, 

GURINĄS Kazys, pus amžis, 
mirė Rugp. 12, Chicagoje. 
(Telšių ap., Gadunavo par., 
LTžmarkės k.) 

MAIRONIS Pranas, pusamžis, 
tnirė Rugp. 12, Chicagoje. 
(Rokiškio ap., Salų p., Ur-
lių k.) 

BALČIŪNIENĖ UršaU (Sko-
džiutė), 53 m., mirė Rugp. 
13, Chicagoj. (Panev. aps., 
Vensloviškių k.) Amerikoje 
išgyveno 30 metų. 

MILKENTIENĖ Veronika, 64 
metų, mirė Rugp. 8, Gaxy, 
Ind. 

LESčIENĖ Magdalena, Wire 
Rugp. mėn., Gary, Ind. 

STULGINSKAS Stasys, 50 m. 
mirė Rugp. mėn., Mahanoy 
City, Pa. 

Uogas Rinks Mašinos! 
Iš Washingtono praneša jog 

ten užpatentuota mašina kuri 
pašalins susikuprinimo darbą 
kaip tai prie rinkimo uogų ir 
vatos, kur reikia žemai pasi
lenkusiam, susikupri n u s i a m 
vyrui ar moteriai dirbti. 

Jieško Giminių 
Jonas Aleksėjunas, tarnau

jantis Prancūzijos Užsieniečių 
Legione, šiaurės Afrikoje, no
ri surasti savo du brolius, Ka
zį i# Adonaą Aleksėj unus, pa.-
cinančius iš Kauno. Jie gy^ 
vena Amerikoje. Jo antrašas 
toks: 

Caporal-Chef 
Jonas Aleksėjunas, 
Secteur Postai 71072 

North Africa. 
i 

MARGUTIS; 
% 

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

M A R G U T I S  
8765 So. Western A*t» 

Chicago. 111. 

P&sinaudokit šia proga per vasarą! 
UŽDARĖ COUGHI.IN'O .. 

"UNIJĄ" rudeni valdžia įveda nau-
• ją Karo Bonų planą, sulyg ku-

Kun. Coughlino "Union for j rj0 Karo Bonų pirkėjai galės ] 
Social Justice", jo suorganizuo-1 gauti pinigus tuojau, vietoje 
ta 1934 metais, iš kurios tas laukti kiek dienų ar savaičių, 
kunigas pasidarė milijonie- Sulyg naujo plano, karo bo-
rium, pastaru laiku tapo lik- naį bus iškeičiami į pinigus 
viduota. Kun. Coughlin liko tjent kokiame komerciniame 

iki Spalių 1 
duodamas už 

su savo puošnia bažnyčia, iš
statyta žmonių aukomis, kurias 
jis savo kalbomis per radio iš 
visuomenės išgavo. Ta bažny
čia randasi Royal Oak, netoli 
Detroito, ir ji sutraukia kas 
savaitę daugybę lankytojų iš 

to. Lietuvos atstovas ten var
gsta be tinkamų įplaukų, dir
ba kiek gali ir kaip gali Lie
tuvos atvadavimo darbą, rašo 
Amerikiečiams sielą virpinan
čius laiškus, o Amerikos Lie
tuvių vadai-vadukai surankioję 
tukstančius dolarių iš gerų 
Lietuvių neva Lietuvos reika
lam ginti, Lietuvos atstovo p. 
Balučio ne tik pinigais nepare
mia, bet ir padėkos nepasiun-
čia! 

Kad ir nematant aiškios pa
dėties Lietuvos likimo, iki na-

ajiglies. 
Sustreikavo kasyklų darbų 

už "žiūrėtojai reikalaudami sau 
unijos pripažinimo. 

Jeigu streikas ngbus baigta 
valdžia tuojau perims kasyk
las į .^avo kontrolę ir darbas 
turės ei'ti. 

Prie Cf^de, jau baigėsi dvie
jų savaič.'iu streikas Republi
can Steel Corp. kasykloje, 600 
darbininkų gryžo dirbti. 

Sugryžo 2*200 angliakasių į 
Jones & Lawghlin kasyklas, 
bet šios savaitės pradžioje dar 
tebesitęsė streikas septyniose 

Ir Paršiukai Pajuto Karo Buvirąą 

aiškės dalykai, Lietuvos atsto
vybės užsieniuose, ypač pašau- i didesnėse kasyklose, 
liniuose centruose, turėtų buti 
Amerikos Lietuvių remiami. Jei 
Lietuvos likimas virstų po šio 

"fVrvai" išsirauti nereikia 
laukt; nr*idžios metų—idėkit 

.į laišką SI dabar ir "Dirva" 
ka|o kitaip negu mes norime,^ lankys jus ištisu pusmeti* 

HI 

tanke, tiktai pristačius įrody
mą fcad bono savininkas yra 
tas kuris boną atnešė. Išmo
kės kartu ir nuošimti už boną 
jeigu kiek jo bus suėję. 

Iždo Departmentas pradėjo 
platinti tarp kariuomenės karo 
bonus po $10, kuriuos kareiviai 
gali pirkti mažais savo uždar
biais. Bet šitie bonai niekuo
met nebus pardupdami publi-

•KAS 60 sekundų darbo 
dienos, gyvasties apdraudos 
biznis išmoka devynis apdrau
stų mirčių atlyginimus sumo» 

j je $8800; kitokias pašalpas gy-
;j| I viems apsidraudusiems išmoka 

sumoje $9500; ir gauna po 140 
'j+ią j naujų apdraudų. 

...... 

• Ajnęrikos; marinai pagavę, tris -, jaunus paršiukus -G-uant 
saloje, pasiėmė j karišką "jčep5' važiuoti. Tvirtai laikomi vy-
rų'^ėbiuooe pttrčiiį&ū žviegia. 

11/s.irašyUit Amerikos 
-LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

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

Lietuviu Nauiionop 
S32 N. 6th St. Philadelphia 6, P#,. 

mmmm— • . n i i 

i 

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais. 
Popieros viršeliais kaina $1.51. ... Tvirtaig viršeliais, $2.00. 

Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais 1.50) 

ši istorinė apysaką jums patiks — aprašoma kaip Didii Lie
tuvos Kunigaikštis, itęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaKa 
plačiai vaizduoja «Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugry?q į I4etuv|* jLlptio. meilę, prietikius, ir tt. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Aveaue Clevefea** Ohio 



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

' Jungo nevilksim! 

LIETUVIAI BUVO RAGINA
MI KOVOTI UŽEINANČIUS 

BOLŠEVIKUS , 
Kaip į tai Atsineše Lietuvos Laisves Kovotojai ir 

Požemio Akcijos Vadąi Nepatiriama 

Kad Lietuvoje buvo dedama 
pastangos pasipriešinti pačių 
Lietuvių pajiegomis prieš už
einančius bolševikus parodo iš 
Švedijos ateinančios žinios. 

Pranešimai pastato Genero
lu Kubiliuną Lietuvos gynimo 
organizavimo vadovybėje, ku
ris betgi, kaipo pirmasis Lie
tuvos tarėjas, po Vokiečių val
džia, tai daręs Vokiečių paruo
štais jsakymais. 

Gen. Kubiliunas paskelbė 
visų Lietuvių vyrų mobilizaci
ją, gimusių tarp 1915 ir 1924 
metų," po to kai pirmiau Vo
kiečiai dėjo pastangas Lietu
voje dar likusius vyrus mobi
lizuoti gelbėti Vokiečiams, bet 
nepavyko. ' 

Vyriausias Lietuvos Išlaisvi
nimo Komitetas, kuris rūpino
si gynimu Lietuvos reikalų 
nuo Vokiečių, taip pat skelbė 
jog kovos už išlaisvinimą Lie
tuvos iš po gręsiančio bolševi
kų pavergimo. 

Lietuvos požemio, spauda ei
dama išvien su Vyriausiu ko
mitetu, rodė didžiausio susirū
pinimo jau iš pereitos žiemos 
Lietuvos likimu, kuriai gręsė 
nauja bolševikų okupacija su 
visais baisumais. 

Nors tas komitetas ir pože
mio spauda neturėjo bendro su 
viešai Vokiečių tarnybas tu
rinčiais Lietuviais, tačiau jei 
Gen. Kubiliuno mobilizacija iš
rodė pasitarnaus Lietuvos gy
nimui nuo bolševikų, be abejo 
tam nesipriešino, nes Vokie
čiai vistiek iš Lietuvos turi 
bėgti. 

Ar ta mobilizacija davė nau
dos, ar Lietuviai kiek kovojo 
prieš bolševikus nežinia, nes 
pranešimų apie tai negauta. 

Viena kas žinoma tai kad 
bolševikai pasiekę pirmą Lie
tuvių vietovę, Svyrius, suren
gė savo kruviną puotą — gal 
but "pamokinimui" Lietuvių ir 
įbauginimui kad ir kitų kaimų 
ir miestelių žmonės nepriešta
rautų tiems "išlaisvintojams". 

Lietuva tuo tarpu liko per
kirsta veik per pusę nuo šiau
rės į pietus: rytuose įsibriovę 
laikosi bolševikai, o vakaruose 
dar tebesilaiko Vokiečiai. 

Tokia perplėšta padėtis bai
siai sunkina patiems Lietuvos 
žmonėms: vieni nežino ką ki
ti daro ir kaip gyvelia, ir ken
čia naujų kąro musių užside
gimo baimę. 

Vokiečiai pasitraukdami at
liko savo atkaklų plėšimą vis
ko ką galėjo pagrobti, o bolše
vikai atėjo atgal su visu savo 
žiaurumu — Lietuvą užvaldy
ti kaip savą kraštą, ir atker
šyti tiems kurių dar nebuvo 
spėję išnaikinti 1941 metais, 
bei surasti visus "naujus kal
tininkus" kurie veikė ir rūpi
nosi Lietuvos išlaisvinimu. 

Naujų "kaltininkų" jie ras 
galybes — tai visi tie kurie 
trokšta laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos, kurie nepalaikė ryšių 
su bolševikais sabotažnikais, 
veikusiais Lietuvoje laike Vo
kiečių okupacijos, ir tt. 

* * * 
Bolševikų spauda su pasige

rėjimu rašo apie "Lietuvių pul
kus", kurių visai nėra, nes į 
Lietuvą atvesti ne Lietuviai ir 
ne Lietuvių vadovaujami: Lie
tuvon- grūdama puslaukiniai 
Azijatai apginkluoti iki dan
tų, o tvarką paima į savo ran
kas galvažudžiai banditai en
kavedistai — patys žiauriausi 
Stalino šnipai ir budeliai. 

Rusai į Lietuvą veržiasi ne 
išlaisvinti Lietuvius nuo Vo
kiečių, bet užkariauti, paverg

ti ir išnaikinti jos tikruosius 
gyventojus, o jų vieton priso
dinti Azijatų, padarymui vie
nos sovietinės "respublikos".-

Stalinas, kuris turėjo tikslą 
Lietuvos žmones likviduoti pir
mesnėje okupacijoje, ir dabar 
atėjo ne paskelbdamas kad jis 
leis Lietuvai atsisteigti nepri
klausoma kada Vokiečiai bus 
nugalėti, bet atėjo kaip į savo 
nuosavybę, j savo žemę, kuri 
bolševikams "nuo amžių" pra
klausė. Parvyko ir Paleckis 
su teroristų gauja. 

Atėję ją užvaldyti, jie nau
dos visus žiaurumus numalšin
ti ir išgąsdinti žmones, ir tęs 
savo naktinį namų užpuolimą, 
nužiurėtų žmonių tylų iš lovų 
išvogimą, įkalinimą, kankini
mą ir sušaudymą. Del karo 
meto, vežimas į Rusiją gal ne
bus praktikuojamas, nes rei
kalinga traukinių ir vagonų 
karo vedimui, pigiau yra vie
toje šaudyti. 

Pas bolševikus nėra nei Lie
tuvių, nei Lenkų, nei žydų, nei 
Gudų nei Latvių nei kitokių— 
pas juos kiekvienas yra ver
gas ir priklauso nuo jų malo
nės buti gyvas ar mirti. 

Taigi tie musų Lietuviai ku
rie dar vapalioja kad gal bol 
ševikai bus švelnesni jeigu mes 
su jais gražiau kalbėsim, tik 
laiką aikvoja nuo tęsimo rei
kalingos kovos su bolševikais. 

PHILADELPHIJOS LVS SKYRIUS AP
DOVANOJO SAVO APIELINKf 

Amerikiečių Prielankus Balsai apie 
v "Timeless Lithuania** 

POGRINDIS AR 
POŽEMIS? 

Underground ar Underfloor? 
United ar Joined? 

AMERIKOS Lietuvių spauda 
kaip kitais atvejais nepriima 
viėnodų terminų taip ir Lietu
vos požemio pavadinimą nevie
nodai rašo: Vieni rašo pogrin
dis, kiti požemis. Iš Lietuvos 
ateinančios požemio žinios va
dina tą veiklą požemio veikla. 

Tik ir gali buti požemis, ne 
pogrindis. 

Požemis atitinka ir Angliš
kam underground. Pogrindis 
butų underfloor. 

United States ir United Na
tions taip pat sudaro maišatie-
nę. Vieni rašo: Jungtines, ki
ti Suvienytos. 

Suvienytos teisingiau, nes 
jungtinis tiesioginiai į Angliš
ką išsiverčia: joined, jokiu bu-
du ne united. 

Sala Guam Atimta 
Ątf.VĄItfJpJĮ!* 

PHILADELPHIA, Pa.—Ne
senai vietiniai LVS 7-to sky
riaus veikėjai tėvynės labui, 
išsiuntinėjo įžymiems Ameri
kiečiams dovanų knygą "Time
less Lithuania". 

šiomis dienomis skyriaus se
kretorius Kr. žemaitis jau ap
turėjo nuo tulų ir padėkos lai
škus. 

Vietinio Kardit&lo Dougher
ty sekretorius Kun. Jos. Mc-
Glinn šiaip rašo; 

"Jo Eminencija, Arkivysku
pas prašė mane pranešti tam
stai kad jis apturėjo knygą 
vardu Timeless Lithuania', ku
rią tamsta malonė jai jam pa-
siųąti. 

"Jo Eminencija reiškia dė
kingumą už jusų dovaną, ir 
įvertina jusų pastangą pasiųs
ti jam šią knygą." 

Pennsylvanijos G u b ernato-
rius, Edward Martin, iš Har-
risburg, Pa., pats* asmeniškai 
šiaip rašo: 

"Dėkoju jums labai už ko
piją 'Timeless Lithuania', ku
rią aš perskaitysiu su įdomu
mu". 

Gi didžiausio vietinio kny
gyno, The Free Library of 
Philadelphia, vedėjas, F. T. 
Price, taip rašo: 

"Rašau jums padėkoti už 
jusų prielankų laišką iš Liepos 
6, kuriame pranešate kad Free 
Library knygynui pasiunčiate 
dvi Dr. Owen J. C. Norem kny
gas 'Timeless Lithuania'. Vie
na knyga mus pasiekė die
na ar vėliau po jusų laiško, 
bet liitos knygos iki šiol dar 
nesulaukėme. 

"Free Library labai mielai 
dadės tas knygas į savo kolek
ciją ir įdėsim į knygas užrašą 
parodantį kad jos buvo padova
notos nuo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos". 

Vysk. Thomas J. Love, tokiais 
sakymais ačiuoja: 

"šiuomi pranešu gavimą ju
sų laiško iš Liepos 6, pareiš-
kiančio man jog paskiru siun
tiniu mes gausime knygą vap-
dų Timeless Lithuania'. Kny
gą gavome šį rytą. 

"Šia proga reiškiu nuošir
džią padėką už prisiminimą 
musų. Tą knygą patalpinsiu 
musų skaitykloje kuomet pats 
ją atidžiai peržvelgsiu. Pir
mutiniai įspūdžiai iš greito jos 
peržvelgimo įrodo kad tai la
bai vertingas dokumentas ir 
aš sveikinu Dr. Norem ir Są
jungą už išleidimą to puikaus 
veikalo. 

"Linkėdamas kad tuoj pra
švistų diena kuomet visos tau
tos, didelės ir mažos galėtų gy
venti santikoje, ir vėl dėkoda
mas jums, liekuosi." 

Pastaba: Iš Philadelphijos 
viena knyga "Timeless Lithu
ania" tapo nusiųsta vienam ka
talikiškam arkivyskupui į to
limą Australiją. Suprantama, 
tolumo delei dar tikrai neži
nia ar ji jį pasiekė. K. V. 

540 PARAŠŲ ANT 
PETICIJOS IŠ 
DONORĄ, PA. 

KAUNO senamiesčio dalis — kelios bažnyčios, kairėje Vytauto bažnyčia, o dešinėje 
matoma tilto dalis yra tai jiaujojo Vytauto tilto per Nemuną į Aleksotą. Kaip Vil
nius taip ir Kaunas atiteko bolševikams, ir kiek jie nukentėjo paaiškės tik vėliau. 

Guam saloje, kurią po pus
trečių metų Amerikiečiai at
vadavo iš Japonų, iškeliama 
Amerikos vėliava. Amerikie
čiai kariai tikisi neužilgo at-
kąriauti ir Filipinų salas. 

Girard Kolegijos prezidento 
asistentas, John C. Donecker, 
šiais žodžiais ačiuoja: , 

"Dėkojame už jusų suma
nymą prisiųsti mums kopiją 
Timeless Lithuania',, kuri pa
siekė mus šiądien, ir mes la
bai pasitenkinusiai priimame 
kaip priedą į musų knygyną. 
Su įvertinimu ir padėka, lie
kuosi." 

\ 

Vyriausias redaktorius Phi
ladelphia Record, Harry T. 
Saylor, atsiuntė tokio turinio 
pranešimą: 

"Aplaikiau man siųstą kopi
ją Timeless Lithuania'. . .j 

"Ji yra ne tik .įdomi ir fn»į 
formacinė knyga, bet mums ji 
bus labai naudinga kaipo rank-
vedys musų žinių ir editoria-
lų departmentams". 

Temple University preziden
tas, Robert L. Johnson, šito
kiais žodžiais dėkoja: 

"Noriu šia proga padėkoti 
jums už prisiuntimą man ko
pijos Timeless Lithuania', ku
ri pasiekė mano ofisą šį rytą. 

"Jųs tikrai buvot malonus 
prisiųsti man šią knygą ir aš 
pradėsiu ją skaityti bėgyje se
kančių kelių dienų." 

Pennsylvanijos Universiteto 
Knygyno vedėjas, C. Seymour 
Thompson, šiaip pareiškia pa
dėką : 

"Varde Universiteto^ malo
nu yra pranešti su padėka ga
vimą Timeless Lithuania', ku
rią jųs malonėjot knygynui pa
dovanoti." 

Viętiniės šv. Juozapo Tėvų 
Jėzuitų Kolegijos prezidentes, 

Jonas Urbaitią, iš Donorą, 
Pa., antru kartu prisiuntęs 
pluoštą peticijų su parašais, 
savo laiške pabrėžia: 

"Gal jųs manot kad Dono-
roj niekęs nesirūpina apie rin
kimą parašų ant peticijų, bet 
dar Urbaitis ir Urbaitienė gy
vi esame. Kai Balandžio mė
nesį prisiuntėt man 6 blankas 
tai mudu sukbinom rinkti pa
rašus ir pasiuntėm jums 180 
vardų ir manėm kad jau ir ki
ti kurie gabesni surinko para
šus, tai ir užbaigtas darbas. 

"Lyg ant nelaimės, man pri
siėjo užimti SLA 160 kuopos 
raštininko vieta; kai padavė 
man 160-tos kuopos knygas ir 
kitokius popiergalius tai aš ra
dau JO peticijų blankų prisių
stų kuopai, ir patėmijau Dirvo
je raginant dar daugiau para
šų rinkti. Mane iš darbo iš
varė ant pensijos, esu perse-
nas dirbti fabrike, tai mudu 
sumanėm pripildyti parašais ir 
tas blankas. Pradėjom Rugp. 
5; Urbaitienė išdalino penkias 
blankas savo kumutėms po 
vieną, o mudviem liko šešios. 
Pripildėm savo blankas ir vie
ną gavom nuo Dirvos skaityto
jo P. Kastrisko, ir tą pripil
dėm. Pradėjom rinkta blan
kas nuo kumučių, surinkom 
keturias tuščias blankas; sa
ko, niekas nesirašo.... 

"Teisybė, ir musų blankos 
kai gulėjo šėpoje tai niekas 
ant jų nesirašė, o kaip išne-
šėm j gatves ir į biznių įstai
gas tai greit pasirašė. Mudu 
surinkom 300 parašų. Vieną 
blanką pripildo Mrs. Zlotkus 
ir vieną pripildė kaimynė Ita
lė, Mrs. Kapone. Taigi musų 
pasidarbavimu surinkta 540 
parašų musų miestelyje. Dar
bas mudviem ėjo smarkiai, ir 
mokyti žmonės pagyrė musų 
darbavimąsi. Dr. Grant For-
long, Kongreso narys, pasakė: 
'Reikia darbuotis, niekas ant 
lėkštės neatneš juaąs nepri
klausomybės'. 

Dauguma LietuVfų nesirašė 
ant peticijų. Kun. Sadauskas 
neužsakė, todėl nekurie bijojo 
rašytis." 

A U J C O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

LVS Centras gavo sekančias 
aukas ir pinigus už "Timeless 
Lithuania" knygas: 
Amerikos Lietuvis 

Worcester, Mass. 20.00 
S. Balčiūnas, 

Toronto, Kanada' 12.00 
J. Klimaitis, 

Pottsville, Pa. 3.00 
Mrs. Victor Kiarsis 

Haverhill, Mass. 3.00 
John Wanamaker, 

Philadelphia, Pa. 1.8© 
A. C. McClurg Gft» 

Chicago 1.80 
Kroch & Brentano's 1 

Chicago 1.76 
Ignas M. Grigutis 

Kingston, Pa. 8.00 
Dirva 2.00 
O. P. Rosm&uskas, Utica, 

N. Y., prisiuntė $5.50 šių: 
Marijona Arlauskaitė, 

Montreal, Kanada 1.50 
Jonas Kolomta, Utica 1.00 
Ona Bučenas, Utica 1.00 
Petras Uždavinis, Utica 1.00 
Antanina Uždavinis 1.00 

Užsakant knygas, siunčiant 
aukas ir LVS nario mokestis 
adresuokite: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

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

• KINIJA turi tiktai 10,000 
motorinių trokų aprupinimui 
savo kelių milijonų armijos. Ir 
Amerika vietoje duoti daugiau 
trokų Kinams, daugiausia ati
davė Rusijai. 

Ruduo ir Nauji Darbai 
Ruduo jau čia pat. Nors 

per vasarą kariavimas nesilio
vė, nors žmonių kentėjimas ir 
vargas nesumažėjo, tačiau mu
sų veikimas, kadangi tam nė
ra jokios prievartos, vasaros 
metu sulėtėjo. Nors Lietuvos 
interesai reikalauja neliauja
mo aktiviškumo, jis buvo žy
miai sumažėjęs vasaros metu. 

Užtai rudeniui atėjus, visa 
Amerikos Lietuvių visuomenė, 
LVS skyriai ir LVS nariai, 
raginami susirupinti darbu ir 
veiksmais reikalingais Lietu
vos vadavimui, jos nepriklau
somybės gynimui. 

Kaip žinome, Lietuvos nepri
klausomybės gynimas lengviau
sia ir tikriausia varyti yra Čia 
Amerikoje. Mes skelbėme ir 
pakartojame kad nuo Ameri
kos laimėjimo šio karo pri
klausys Lietuvos nepriklauso* 
mvbės atstatymas. 

Bet mes turime įrodyti Ame
rikos vyriausybės vadams bei 
visuomenei t kad mes norime 
Lietuvai nepriklausomybės, — 
kad mes dikčiai prisidedame 
prie karo laimėjimo savo pini
gais, darbu ir aukojimu savo 
sunų priešo nugalėjimui. 

Šiam visam darbui dirbti vi
si negalit pasiaukoti, tam yra 
organizacijos, tam yra Lietu
vai Vaduoti Sąjunga. Jai rei
kia tik jusų piniginės paramos 
kad ji galėtų savo užsibrėžtus 
darbus vykdyti, numatytus žy-

•BULVIŲ visaptie pasaulyje 
yra virš 1000 skirtingų rūšių. 

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

Šiuo kuponu galit siųsti visokias savo aukas Lietuvos Lais
vinimo ir Vadavimo reikalams. Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir Lietuvių Tautinis šelpimo Fondas yra inkorporuotos ir 
yra inkorporuota ir valdžioje registruota organizacija. 

.......................................................M 

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

4 
Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 

$ Knygai "Timeless Lithuania" 
$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
$ L. V. S. nario mokestį 

Viso $ 

gius atlikti, reikalingus žmo
nes pasiekti, naudingus raštus 
ir knygas išleisti. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
visos pastangos nukreiptos tik 
į Lietuvos vadavimo ir laisvi
nimo darbą, ir todėl mes nuo
lat turime turėti jusų paramą 
kad LVS darbai nebūtų nu
traukti. 

Iš* LVS skyrių tikimės pa
didintos akcijos šį rudenį ir 
žiemą: . 

Patariame rengti prakalbas, 
Rengti narių vajus, 
Rinkti aukas iš plačios vi

suomenės, 
Išrinkti duokles iš narių ir 

gauti iš jų aukų stambesnė
mis sumomis. 

Iš LVS rėmėjų tikimės vėl 
naujų aukų atsiunčiant, parė
mimui LVS darbų, kurių tuo 
tarpu neskelbiame, bet kurie 
skubiai ruošiami ir tuoj bus 
visiems žinomi. 

Iš organizacijų, kuopų, klu
bų, chorų tikimės aukų ir pri
mename kad dar galima gauti 
nusipirkti "Timeless Lithua
nia" po $3.00. Nupirkę tų kny
gų skubėkite padovanoti savo 
miesto knygynams, kolegijoms, 
universitetams, arba žymes
niems Amerikos politikos va
dams. 

Reikale centras parūpina ir 
kalbėtojus viešiems susirinki
mams ir prakalboms. 

Prakalboms ir sueigoms LVS 
centro valdyba paskolins rody
mui Lietuvos Prezidento laido
tuvių ir kitas Lietuviškas fil
mas, tik kreipkitės į centrą. 

Vardas ir Pavardi— 

Adresas 

Miestas Valst ...... 

j SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI j 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Centro Valdyba Veikia 

LVS centro valdyba, po LVS 
seimo atsibuvusio Birželio mė
nesį Chicagoje, per vasaros 
karščius nesėdėjo rankas sudė
jus: buvo reikalas, ir Centro 
pirmininkas vyko į Washing
ton svarbiais reikalais; 

Centras rašė reikalingus lai
škus Lietuvos klausimui ginti 
į žymius asmenis ir į vyriausy
bę Washingtone; 

Visomis pastangomis plati
no "Timeless Lithuania"; 

Palaikė susisiekimą su LVS 
veikėjais ir kitais; 

Spaudos Komisija dažnai lai
kė pasitarimus ir rūpinosi iš
leidimu naujų svarbių raštų; 

Dabar LVS Centro Valdyba 
turės tuoj savo posėdį aptari
mui rudens darbo planų ir nu
statymui veiklos dabar kuo
met karas eina prie pabaigos 
ir kai Rusai vėl okupuoja Lie
tuvą. 

Visokių informacijų Lietu
vai Vaduoti Sąjungos reikalais 
kreipkitės į LVS Centrą. 
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Pirkit U. S. War Bonds 

Tiesos Žodis apie Lietuvos Šelpimą 
National War Fund mus*j 

šalpos Fondui paskyrė trims 
mėnesiams, Spalių, Lapkričio 
ir Gruodžio* $135,000 sekan
tiems reikalams: 

1. Administraijos reikalams, 
ofisui ir t., $135,000 (ta suma 

14 New Yerke įvykęs United tuo kils kokių komplikacijų, ^el 12 mėnesių). * 
už jas bus atsakingi ne tauti- 2. Vaistams Į I<ietuvą — 
ninkai, o tarybininkai, kurie, 

Maža Vilties* Sušelpti Lietuvos Žmones, kol Bolševikai šeimininkaus Lietuvoje. Jei 
tarybininkai Pasirodė Lenkberniais, kodėl Jie Negali Virsti Bolševikberniais? 
šunberniška Tarybinės Spaudos Dvasia Dr. Končiaus Diktatūriniai Palinki-

BALF PRANEŠA 
MAS 

Susprogdinaipae Japonų Traukinys 

Lithuanian Relief Fund suva
žiavimas buvęs neviešas, užtat, 
girdi, laikraščių atstovai ne
buvę įsileisti. Bet tas pats 
Draugas nutyli kad tame su
važiavime kaip direktoriai da
lyvavo pp. Lauška ir šimutis. 
Taigi katalikiškosios spaudos 
atstovai visgi dėlto suvažiavi
me dalyvavo. Juk p. šimutis 
ir p. Laučka, nors ir yra fon
do direktoriai, sykiu yra ir 
laikraščių redaktoriai. Tat pa
sakymas kad spaudos atstovai 
į tą posėdį nebuvo įsileisti, ka
da saviškiai, apdangstyti di
rektorių kepurėmis, buvo įšm'u-
geliuoti, nėra nei teisingas* nei 
įtikinąs. 

Toliau, Naujienos I* Drau-

o 
užkietėję . partiniame fanatiz
me, atmetė tautininkų gerą 
valią ir nuolaidumą. 

Kas del Dirvos nttflgfistin-
gumo del galimų fondo pirki-
ninko Kun. Dr. Končiaus žy
gių, tai šito pagrindas gludi 
diktatoriškose fondo pirminin
ko tendencijose ir jo palinkime 
į slaptumą. 

Bet musų nuomone, Lietu
vos šelpimas yra visų musų 
bendras reikalas, todėl yra vi
sai naturalu kad su fondo dar
buote susietų faktų nuslėpi
mas ir fondo reikalų diktato
riškas uzurpavimas sukelia 
nepasitikėjimo. To nepasiti
kėjimo išsklaidymas priklauso 
grynai nuo fondo pirmininko. 

Kazys Rimvydis. 

mai. 

Pereitame Dirvos numeryje 
tilpo Lietuvos šelpimo reika
lus nušviečiąs straipsnis, la
me straipsnyje nebuvo nei 
žodžio apie vidinę Lietuvių po
litiką, bet visas dėmesys buvo 
nukreiptas į bendrąją Lietu
vos šelpimo reikšmę. Buvo 
konstatuota kad United Lithu
anian Relief FUnd prfbmimas 
į National War Fund yra di
delis visų Lietuvių laimėjimas, 
bet kad į patį svarbiausią klau
simą — ar Lietuviškojo Fondo 
pašalpa, bolševikams Lietuvo
je šeimininkaujant, galės pa
siekti Lietuvos žmones — dau
gumas musų veikėjų visai ne
kreipia dėmesio. 

Rugpjučio 21 nr. Drauge 
buvo konstatuota kad bolševi-' 
kų valdžia nei Amerikos, nei 'gas ne sykį yra Bendrojo Fon-
Tarptautiniam Raudon a jam do sukurimo nuopelną prisky-
Kryžiui neleidžia sušelpti So- rę ALT, o šį sykį (Rugp. 21 
vietų Sąjungos ribose esančių numeryje) nurodė kad tauti-
Lietuvių. šis faktas, rodos,; ninkai ir taip perdaug savo at-
prikišamai parodo kad pana- stovų Bendrame Fonde turi. 
šus smūgis laukia ir United | Kas del fondo sukurimo tai 
Lithuanian Relief Fund. Nes reikia pasakyti kad ištikrųjų 
jeigu bolševikai išdrysta nesi- kai kurie tarybininkų žmonės 
skaityti su Amerikos ir Tarp- prieš fondo sukurimą ar ne 
tautiniu Raudonuoju Kryžium kelis sykius buvo nuvykę į 
tuo logiškiau yra laukti kad Washingtoną tikslu sukurti 
jie nesiskaitys su Lietuviškuo-1 "savo bendrą" (socialistų-ka-
ju šelpimo Fondu. j talikų) fondą, bet jų žygiai 

šito akivaizdoje, bolševikiš- pasibaigė ne taip jau triumfa-
kojo fondo (Russian War Re-įliškai. Jiems Washingtone bu-
lief) pasisiūlymas padėti musųjvo nurodyta/ kad kiekvienai 
fondui Lietuvos šelpime skam- tautai tebusiąs leistas vienas 
ba labai įtartinai. fondas, o kadangi Lietuviai jau 

Bet Draugas ir Naujienos šį1 turi "Lithuanian National Re-
centrinės reikšmės klausimą' lief Fund" tai naujo jiems jau 
visai pražiūri ir vietoje to įsi- j nebus leista steigti. Visiems 
leidžia į smulkius partinių rei- Lietuviams reikėsią sutilpti po 
kalelių nagrinėjimus bei tulų vienu stogu. Tik šitaip pavę 
savo veikėjų gyrimus. Ką gi, per nosį, ponai taiybininkai 
Lietuvių priežodis gana teisin- kreipėsi į tautininkus vieno 
gai sako: "Kas katinui uode- bendro fondo sukurimo reika- ^ Lietuvį ^kTitvki'me "labai 
gą pakels, jeigu ne jis pats ?" lu. Tautininkai, nors ir zmo-! svarbill šiu petkiju įteikimą 

Kas del Draugo ir Naujienų,1 darni su kuo turi reikalo, suti- Prezidt.n(ui' l{rmscveKui. Peti
tų katalikiškai - socialistiš k o s ko savo fondą panaikinti ir jo c.. ^ RooseveIto užtarti 

vienybės šauklių, priekaištų vietoje sukurti naują bendrą Lic4uyos neprik|ausonlvbę. ne. 
Dirvai kam, girdi, Dirva puo- fondą. Jeigu jie nebūtų su.i-
lanti ir šmeižianti bendrąjį kę, bendro Lietuvių fondo šią-
fondą, tai štai ką turime pa- dien visai nebūtų buvę. Taigi 
sakyti. Pirmų pirmiausia, at-jtnrnuije eilSie yra tautininkų,, veikėju> ir sandarieciu, ir 
viri tiesios žodžiai (žiur. Dir-o ne tarybininkų, nuopelnas / ljau s"ocialistų _ visi rei-

BAIGKIME 
PETICIJAS 

Parašų rinkimas ant petici
jų už Lietuvos nepriklausomy
bę kaip kuriose kolonijose at
liktas su labai geru pasižymė
jimu, kaip kur tik paviršuti
nai nekurie apgraibė kelis šim
tus balsų ir liovėsi dirbą. 

Gerbiamieji! Imkitės dar
bo išnaujo! Lietuva atsidūrė 
pražūties pavojuje — jai grę-
sia bolševikų išnaikinimas, ir 
Lietuvos žmonės šiądien tik į 
mus Amerikiečius žiuri tikėda
mi pagalbos rankos. 

Tarp kitų savo dirbamų dar
bų ir dedamų pastangų užtar-

leidžiant Rusams ją pavergti. 
• Lietuva yra visų: ir katali 

kų, ir kunigų, ir tautininkų ir 

vos Rugp. 18 num.) nėra,jo- kad toki bendrą fondą šndien ; v^. 
kis šmeižtas, lygiai kaip nėra Lietuviai turi. Todėl jei viso 

savo susirūpinimą, savo 

šmeižtas ir bukštavimai kad šito akivaizdoje Draugas 
kai kurie bendrojo fondo par-; Naujienos i s vedžioja kad tau-
eigonys nevirstų bolševikber- tininkai ir taip turi perdaug' 
niais, kaip kad Amerikos Lie-! savo atstovų bendrame fonde 

jierimą kad bolševikai Lietuvą 
1 baigia išnaujo pavergti. 

tuvių Taryba bei paskiri tary
bininkų veikėjai savu laiku bu
vo virtę lenkberniais. 

(4 iš 21) ir net nesutinka duo-

Parašus Prezidentui nuveš 
Lietuvių Kareivių Motinos dė
vinčios po kelias mėlynas žvai-

ti tautininkams jų reikalauja- i 
mų 25'< visų atstovų, šitai te-

! gždutes arba po auksinę žvaig
ždutę. Tokią delegaciją Pre
zidentas negalės atsakyti pri-

Antra, iš kai kurių Naujie- paliudija kad tarybininkai kuojimti 

Peticijų vežimas atsibus se
kantį mėnesį — Spalių pabai-

įui straipsnių, kaip, sakysim, j tolyn tuo labyn nuskęsta par-
Lenkijos prezidento Račkevi-1 tiniame fanatizme. Juk jei jie 
čiaus puolimo ir 1935 metų ir sutiktų su tautininkų reika-
Lenkijos konstitucijos neigi- layimais, vistiek jie fonde tu- g°j£,lonijos prašomos tuojau 
mo. o taip pat iš bendros Dr- retų <o „_ visų atstovų ir• sito-| ̂  Lietuves ka. 
*o ir Naujienų tendencijos kel- kia padėtis reikštu didžiausią mottaa# kelionei f #»-
ti aikštėn Vokiečių niekšystes tautininkų nusileidimą. 
ir žiaurumus, o bolševikų ban- Gi faktas kad tautininkai 
ditizmą tik kur ne kur pusbal- Lietuvos šelpimo labui sutin-
siu užsiminti, aiškiai matyti ka turėti tiek pat atstovų kiek ^ ant j paražU3. ir 

kad šunbernavimo bolsevikams socialistai (7), kurių politikos j ,^4;^,, 
dvasia tarybininkų sluogsniuo- motto nuo senų laikų buvo v # 

se jau yra pasklidus. Tą šun- "Lietuvai nei cento" ir kurie sy 1 U0J 

bernišką dvasią patv i r t i n ą ir dabartiniu metu prie Lietu-
ypač Drauge gana dažnai be- vos šelpimo organizavimo nie-
sikartoją verkšlenimai, kad, kuo neprisidėjo, parodo kad 
girdi, esą negerai kad bolševi- tautininkai yra daugiau negu 
kai nesilaiką Atlanto čarterio tolerantingi. Dabartinė tauti-

*ir kad ateiną į Lietuvą kaip ninku proporcija Bendrame 
liauji okupantai. Girdi, jei tu- Lietuvos šelpimo Fonde yra 
tų priešingai, jei jie gerbtų tokia maža kad jie jame netu-
LSetuvių teises tuomet Lietu- ri jokios reikšmės. Betgi, kaip 
vos žmonės į juos kitaip žiūrė- tikrieji to fondo kūrėjai ir j'' 
tų, ir pan. Vieną kartą vi- dalyviai, jie už fondo darbuo 
šiems laikams visi Lietuviai tę yra atsakomingi lygiai pu 

turėtų įsisąmoninti kad bolše- į kitais. 

shingtoną. 
Baigkit peticijas rinkti, ku

rie • turit liuosas blankas sku-

norintieji daugiau pefcieiįų ra-

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

vikai yra banditai it* kad prieš 
juos tėra viena priemonė — 
kumštis. Tikėtis kad bolševi-

Tačiau. buti atsakomingais 
už darbą kuriame neturi jo
kio balso, yra jau perdaug ne

imi "suminkštės" ar kad iš jų normalus dalykas. Ir tą ne
kas nors butų galima išgauti normalumą tautininkai labai 
saldliežuvavimu, yra visai ne
prasmingas savęs žeminimas. 

Tiek apie tai. 
Dabar gryžkime prie taria

mi Dirvos užsipuolimų. Orau-

netolimoje ateityje pataisys. 
Susitarimo su tarybininkais. 
kaip praktika rodo, prieiti ne
galima. Tat nieko kito nelie
ka kaip j ieškoti kitų, efekty-

gus paaiškina kad Rugpjučio, vesnių, kelių. Jei sąryšyje su 

Atsižymėjęs Italijoje karys 
i?fc. Alton W. Knappenberger 
sugrvžęs į Ameriką, New Yor-
ge išsigeria "aiskryni - adiia". 

$12,500. 
3. Pabėgėliams Pietų Ame

rikoj — $12,500. 
4. Pabėgėliams Prancūzijoj 

ir Italijoj — $7,500. 
5. Pabėgėliams Ispanijoj ir 

Portugalijoj — $3,750. 
6. Pabėgėliams ir Studen

tams Švedijoj — $5,000. 
7. Pabėgėliams ir studen>y 

tams Šveicarijoj — $6,250. 
. 8. Drabužių Vajui — $10,-

000. 
9. Atsargos kapitalui — 

$10,000. 
Musų pabėgėliams bei iš

tremtiems šelpti Sovietų Ru
sijoje buvo musų patiektos di
delės sumos, bet National War 
Fund išbraukė, nes nėra kelių 
ir budų kad musų pašalpa 
Lietuvius pasiektų Sovietų Ru
sijoje. Atskiriems asmenims 
pašalpą siųsti musų valdžia ne
leidžia. Jei Sovietų Rusija įsi
leis musų įgaliotinius ten vyk
ti ir musų pašalpos išdalinimą 
prižiūrėti tai tada mes galėsi
me gauti lėšas šiems reika
lams. 

Gauta kablegramai kad iš 
Rusų-Vokiečių fronto į Švedi
ją dabar atbėgo šimtai Lietu
vių. Jiems sušelpti BALF sa
vo posėdyje Rugp. 23, iš savo 
fondo paskyrė ir psteiuntė $2,-
000. BALF Pirmininkas. 

* * # 

NUO REDAKCIJOS. Spau
doje jau buvo pranešta kad 
New Yorke Rugp. 13 įvykusia
me Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo posėdyje buvo neįsilei 
sta Lietuvių spaudos 'atstovų. 
Visuomenės dėmesį atkreipia
me į šitą ir į pirmiau paskelb
tą BALF atsišaukimą steigti 
šio fondo skyrius, ir tt., iš ko 
visko matyti kad apie tokius 
dalykus tardamiesi šio • bendro 
fondo direktoriai ir valdyba' 
neturėtų ko nuo spaudos slap
stytis, nes fondui kaip tik rei
kalinga ir spaudos pagalba ir 
tik per spaudą visuomenė apie 
fondą tegafi sužinoti. 

Tačiau buvo priežastis neįsi
leisti tautinės spaudos atstovų, 
nes fondo vadovybėje jau su
kasi klika, kuri nori sauva
liauti fondo valdyme. Jau ir 
tame suvažiavime New Yorke 
prieš fondo įstatus nutarta ir 
išrinkta finansų sekretorius — 
klerikalas Laučka. Nors Įsta
tų pakeitimui reikalinga duoti 
30 dienų laikas, to visai nepri
silaikyti. Ta klika griežtai at
sisako įsileisti į fondo direkto
rius 7 tautininkų atstovų, ka
da nereikšmingi socialistai tu
ri 7 atstovus ir katalikai 7 at
stovus. , -

Ta klika parinks savo arti
mus žmones į fondo ofisą, nes 
iš tų $135,000 metuose ga!3s 
mokėti riebia-r algas, ir tt. 

Ta klika, paėmus fondo va
dovybę į savo kontrolę, galės 
net aukų reikalą viršpaminėto-
se šalyse savotiškai tvarkyti, 
per savo ištikimus įgalioti
nius: galės skirstyti į geruo
sius ir pašalpos reikalingus, ir 
Į smetoninkus ir fašistus.,.. 

Matant kaip tautininkams 
fonde neduodama lygus bakas 
su socialistais ir katalikais, ai
šku kad ir aukų dalinimas bus 
atliekamas ta pačia tvarka, ir 
tautininkai negalės sverti pri
žiūrėjime teisingumo ir tvar
kos. 

Tautininkus su sandariečiais 
negalima grupuoti, nes, viena, 
tai yra dvi skirtingos srovės, 
sandariečiai save paskirai at
stovaują Amerikos Litetuvių 
Taryboje kaipo sau srovė, o 
kita, tautininkai sugavo San
dūros vadą M. Vaidylą šmei-
žiant tuos savo "partnerius" 

Paraše Dirvai Savo At
siminimus apie Vil

niaus Kraštą 

Šiame vaizde parodoma Anglų lėktuvų užpultas ir sprog
dinamas Japonų karo reikmenis vežantis traukinys netoli 
Kambulu. Panašiai užklumpami ir suplaišinami daugybė 
karo reikmenis gabenančių priešų traukinių. 

su kuriais Vaidyla rūpinosi su
siplakti inėjimui į BALF kai
po viena tautinė grupė, tauti
ninkų susilpninimui. 

•VISAS kraujas žmogaus 
kune pereina per plaučius du 
tukstančiu kartų paroje. 

• MASSACHUSETTS indus
trijos užima pirmą vietą išdir-
bime siūlų ir šniūrų, vatos ir 
vilnos audinių, ir avalų. 
• KORKA nuo medžio lupa

ma tiktai kuomet korkos ąžuo
las buna 20 iki 30 metų senu
mo. 

SVARBU! 
Pradedant sekančiu numeriu, Dirvoje 5-me pusla* 

pyje tilps ilgokas aprašymas Kario J. V. Vaiicko 
"ATSIMINIMAI IŠ OKUPUOTOS LIETUVOS" 

Karys Valickas rašo plačiai Lietuvių laikraščiuose. Jis 
pastaru laiku gryžo iš Amerikos kariuomenės, po gau
sių kariavimų Šiaurės Afrikoje su Vokiečiais. Jis taip
gi rašo Dirvai savo karo jspudžius. 

Karys Juovas V. Valickas gyveno Lenkų okupuota
me Vilniaus krašte prieš atvykimą Amerikon, todėl vi
są gyvenimą gerai žino, ir žino ką pergyveno tada Lie
tuviai po Lenkais. 

Būtinai skaitykite Dirvą — šie aprašymai jums 
daug ką nušvies, kas Amerikoje mums nebuvo žinoma. 

sr 

W'!p% 

Įvarys J. V. Valickas 

J. Žemantauskas 
N o t a  r  a  a s  

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

AUKOKIT Lietuvos vadavi
mo reikalams per LVS. Vi
si stokime už laisvą Lietuvą. 

tl3U 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

LIETUVOS ISTORIJA — JAU GAUNAMA Už 3-Q0 

% w« m 

*/-vr 

M 

LITHUANIA 
DR. OWEN J.CNOREM 

(Knygbs didumo viršelio-
piesinys, bet viršelis spftt-
Bdintas trim spalvom.) 

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

h Siųskit savo 'užsakymą! 

500 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vad&vimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
4 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 



dmtiytm• • ' #  p̂6̂ t̂nki 
^ užimtuose kraštuose* nežiūrint kliūčių tas žinias 
laisvai perduoti publikai) Jau pasiekė aukščiausių Ame
rikos pareigonių ausis. Tie jų, kurie teisingumą auk
ščiau vertina negu komunistų paramą rinkimuose, jau 
pakėlė savo balsą. Kongreso atstovas Cornpton I. White 
drąsiai išrėžė kongresui savo nuomonę del bolševikų 
žiaurumų Užimtose Pabaltijo kraštų dalyse ir nurodė 
kad, savindamies! tuos kraštus, bolševikai įžeidžia tarp
tautinę teisę. 

Iš kitos pusės bolševikų žiaurumų ir banditizmo mas
kavimas Anglijos ir Amerikos spaudoje sudaro vieną 
labiausia pasigailėtinų šių laikų reiškinių. Apie Vokie
čių žiaurumus paduoda smulkiausių žinių* bet apie bol
ševikus nutylima. Priešingai, neretai dar pabrėžiama 
kad, girdi, bolševikai "išlaisvinę" tą ar kitą teritorijos 
dalį iš Vokiečių jungo. Tuo lyg stengiamasi sudaryti 
įspūdžio kad Vokiečiai yra labai blogi, o bolševikai ge
ri. Tuo tarpu gi yra faktas kad bolševikai yra nei kiek 
nemažesni žvėrys už Vokiečius. Kiekviena žinutė apie 
Vokiečių žiaurumus dedama kuone j pirmus didžiųjų 
laikraščių puslapius, bet apie bolševikų surengtas besti
jai iškas Lietuvių sKerdynes Svyriuose, apie kurias di
džiausiu susirupinimu buvo pranešęs Vyriausias Lietu
vos Išlaisvinimo Komitetas* didžioji Anglijos ir Ameri
kos spauda neužsiminė nei žodeliu. ^ ' ' 

Šitoks sąmoningas tiesos nuslėpimas, be abejfr, ne
sudaro požymio del kurio Amerika ar Anglija ateityje 
galėtų didžiuotis. 

Bet ir daugelis Lietuviškų laikraščių^ pirmuose sa
vo puslapiuose dedami stambias antraštes Vokiečių 
siautėjimui pabrėžti, kaip, sakysim, "Pabaltijyje Vokie
čiai žudo politinius priešus, degina užmuštųjų lavonus", 
ir tik kur nors laikraščio viduryje įdėdami žinių apie 
bolševikų žiaurumus, pasirodo einą įkandin bendrojo po
litinio vėjo. Šitokia Lietuviškos spaudos dalies laiky
sena taip ir dvelkia vergiškumu ir yra niekuo nepatei
sinama. Nes jeigu didžioji Anglijos ir Amerikos spau
da slepia bolševikų banditizmą, tai šitai dar gali būti 
paaiškinta oportunizmu, tegu ir gana kvailu, bet jeigu 
Lietuviai, kurių pavojingiausias priešai šiądien-yra bol
ševikai. apie nazių žiaurumus garsiau rėkia negu apie 
bolševikų žvėriškus darbus, tai šitai teliudyja apie vi
sišką jų nenusivokimą ir bailumą. 

Juk nėra abejonės, kova prieš bolševizmą šiądien 
yra viso civilizuoto pasaulio šventa pareiga. Vokiečiai 
yra jau sumušti, ir jų iškankintų tautų kančių taurė 
jau beveik iki pat dugno išgerta. Marselietės garsai iš
laisvintame Paryžiuje ir Balkanų trupėjimas rodo kad 
Damoklio kardas jau netrukus nukris ant Vokiečių gal
vų. Bet štai ant paliegusios, iškankintos ir pusgyvės 
Europos jau ruošiasi savo raupsuotą leteną uždėti bol
ševikiškasis slibinas. Didžioji Lietuvos dalis jau to sli
bino mindoma. 

Todėl jei kas dar tebejaučia savt> gyslose Lietuviško 
kraujo sruvenimą, testoja į žūtbūtinę kovą, kovą be 
kompromisų, prieš bolševizmą. Nes šiądien Lietuvai ir 
visai Europai, netgi gal visam pasauliui, grūmoja jau 
riebe Vokiečiai, o bolševikai. Vokiečiams bus labai sun
ku karą pritraukti iki šių metų pabaigos; dauguma ti
kisi kad jie bus galutinai sugniuždyti kokių poros mėne
sių bėgyje, tr toks tikėjimas, reikia pasakyti, nėra fan
tastingas. Bet tuo tarpu niekas nepagalvoja ir kiek 

•rimčiau neįsigilina kas, Vokiečiams sugniužus, pasida
rys su bolševikais. Daugelis, tartum sirenų dainavimo 
apsvaiginti, tebegieda bolševikams himnus. Ir kartais 
darosi baisu kad> kada tos sirenų giesmės apgaulingu
mas bus suprastas, jau gali buti pervėlu. 

i # # 
Atrodo kad, dabartiniams vėjams ir toliau tebepu-

čiant, netrukus teks atsistoti prieš dilemą: arba mušti 
bolševikus ginklu, arba sutikti su bolševizmo įsigalėji-

* mu visame pasaulyje. Stalinas labai sistematingai ima 
virsti tuo kuo prieš šį karą buvo Hitleris. Kaip patai
kavimo Vokiečiams politika tikslu išvengti karo sustip
rino Vokiečius ir tą karą pagreitino, taip ir pataikavi
mo bolševikams politika tikslu kitų valstybių sąskaita 
išlaikyti bolševikų "draugiškumą", teaugina bolševikų 
galią ir neišvengiamai kuria naują karą. 

Jei Hitleris butų buvęs laiku sutramdytas, sakysim 
1934 metais, yra aiškus dalykas kad šio karo visai ne
būtų buvę. Lygiai taip pat, jeigu bolševikams laiku bu
tų buvę uždėti apynasriai butume galėję buti tikri kad, 
sumušus Vokiečius, naujo karo nebekils. Ar šiądien dar 
yra galima tos apynasrius bolševikams uždėti sunku pa
sakyti. Mažų mažiausia, yra gerokai pavėluota. Bet
gi, rodos, kol Europoje dar nėra Įvesta komunistinės 
santvarkos, bolševikus dar įmanoma sustabdyti. Tačiau 
nieko nėra klaidingesnio kaip galvoti kad mažų ir vi
dutinių Rytų ir Pietų Uytų Europos valstybių paauko
jimas bolševikams nuramins jų apetitą. Toks galvoji
mas yra labai panašus į tikėjimą kad kelių tonų hypo-
po tarnas bus pasotintas pora mažų viščiukų kulšelių ir 
kad, jas prari jęs, nieko'daugiau nebenorės. 

Kad Pabaltijo valstybes bolševikai nori fiziniai iš
naikinti šiądien nei vienam galvojančiam žmogui nėra 
naujiena. Bet jei kas galvoja kad bolševikų įtakos sfe
ros pripažinimas Balkanuose nereiškia galutinio tų valv 
stybių subolševikinimo tas greitai įsitikins kad toks 
galvojimas yra klaidingas. Kadangi "betgi Balkanų val
stybės drauge ttori apie 50,000,000 gyventojų tai, be abe
jo, bolševikiškas hypoęotamas jų taip greit nesuvirškins 
kaip, sakysim, Pabaltijo valstybės, kurių išviso tėra apie 
6,000.000 "gyventojų,...... > . 

Tafiau ir Bi^anų vąlstyĮ>eg' dąr nerą bolševikų 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt, širvydas. 

Pašalpos Fonde Kliuksi 
Dirva ir Vienybė pareiškė 

nepasitenkinimo įvykių bėgiu 
Bendrame Amerikos Lietuvių 
Šelpimo Fonde. "Ermyderio" 
darytojai, pasirodo, katalikai. 
Pirmiausia, jie atsisako pripa
žinti tautininkams septynių 
vietų fondo direktoriate; nors 
davė septynias vietas elgetau
jančiai socialistų srovei, kuri 
gerokai pastena kol nikelį su
kelia. 

Fondo vadovybė pačioje pra
džioje įstatyta Į kreivą, srovi
nę vagą. Vieton parinkti be
šalių žmonių, nuspręsta duoti 
7 vietas katalikams, 7 sociali
stams, ir 7 tautininkams su 
sandarieciais. 

Nuosaikumo atžvilgiu reikė
jo duoti 7 vietas tautininkams 
ir 7 sandariečiams, nes tauti
ninkai darbais įrodė esą stip
resni negu sandariečiai ir so
cialistai krūvon sudėti. Sro
vinio pagrindo vieton reikėjo 
dėti nepolitinį bešališkumą ir 
įžymius Amerikonus. > 

Jei skyriai raginami kuodau-
giausia pritraukti vietos Įžy-

-t > '/.T7' * r * '•* ' i 
^ s  . . . . . .  

emkit Ū. S. "karo pastangas 
f • 1!'* 

mių Amerikonų tai kodėl Cen-
tras negali tuo pačiu principu 
maitintis ? 

t t § Dienos Klausimais 
Itedaktorius—K. e. KARPIUS Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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Kelias į Lietuvą 
Antras nepasitenkinimo da

lykas yra Fondo pirmininko 
Kun. Končiaus pastangos atsi
klausti Russian War Relief ar 
sutiktų duoti savo sandelių 
Lietuvių surinktom drapanom 
ir ar galėtų siuntinius Lietu
von nuvežti. Russian War Re
lief sako sutiko tai daryti. Jis 
fegis jau daugiau negu 6 mili
jonų dolarių vertės pašalpos 
Rusijon nusiuntė. Prieš Lie
tuvių Fondą stovi uždavinys 
rasti kelią Lietuvon* 

Tysliavienė Vienybėj| rašo: 
"National War Fund vadovy
bė pareiškė, visi Lietuvai ski
riami daiktai turės buti per 
Russian War Relief siunčiami, 
nors nėra budų patikrinti ar 
siuntiniai pasieks tikslą". Ma
tyti, Kun. Končius darė tai ką 
jam Washingtone patarė. 

Amerikos Lietuviai privalės 
išspręsti ar jie visai nieko ne
darys Lietuvą šelpti, ar darys 
pasitikėdami bolševikais. 

Bolševikai neleidžia Russian 
War Relief, ir net Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovui 
išdalinimo tikslumą Rusijoje 
tikrinti. Jie tik sako: "Duo
kite". Ir Amerikos Lietuviai, 
matyti, turės išspręsti ar jie 
duos ar ne, nes tuo tarpu kito 
kelio nesimato. 

•ŠUNŲ visame pasaulyje, 
kaip vienas apskaičiavo, esa
ma apie 70 milijonų. 

trokštamas kepsnys, del kurio jie jau nuo senai seilę 
varvintų. Tikrasis kepsnys toje pasaulio dalyje yra Bos
foras ir Dardanelai, Artimieji Rytai ir Suezas. Ir nėra 
abejonės kad Balkanų užleidimas bolševikams ne tik 
nenutildys jų apetitų, bet kaip tik paruoš kelia jų pri-
slinkimui prie didžiojo kepsnio. ' 

Šito betgi kepsnio bolševikams jokiu budu nesutiks 
užleisti Anglai, nes tai reikštų jų imperijos pamatų iš
judinimą Juk ne kam kitam kaip savo imperijai nuo 
Vokiečių išsaugoti Anglai įstojo į šį karą. Tat, be abe
jo, jie kariaus ir su bent kuo kitu iš kurio jų imperijai 
gręs pavojus, šituo atveju — su bolševikais. 1 

Bet kaip Balkanai sudaro tramplyną į Artimuosius 
Rytus, taip Pabaltijo valstybės ir Suomija yra tramply-
nas šuoliui į Atlanto vandenyną. Ir kaip yra klaidinga 
manyti kad Balkanų paaukojimas sulaikys bolševikišką 
hypopotamą nuo kėsinimosi praryti Artimųjų Rytų kep
snį taip lygiai klindinga yra ir prileisti kad Pabaltijo 
viščiuko sukišimas į to bypopotamo nasrus jam atims 
norą pasinerti vėsiame Šiaurės Atlanto vandenyje. 

* * 

Viso šito akivaizdoje, nei vienas galvojąs žmogus 
negali nematyti kad bolševikų spraudimasis i Balkanus 
ir į Pabaltijo valstybes bei Suomiją yra planingas mil
žiniškų geležinių žnyplių tiesimas į Didžiąją Britaniją. 
Tai ne naujiena, nes ir Hitleris mėgino tokias pat žnyp
les nutiesti, užimdamas Norvegiją Europos šiaurėje, 
Balkanus Europos pietryčiuose, ir pasiųsdamas savo ka
riuomenę į Afriką. 

Iš aukščiau patiektos trumputės analyzės aiškiai 
matyti kad kuone 100'I panašių planą savyje "dabar 
brandina ir bolševikai. Tat kuriems galams pasaulis dar 
mulkinamas kažin kokių "kooperacijų" su bolševikais 
planavimu? Juk aiškiai matyti kad bolševikai, prisi
dengdami vienur gyvybiniais interesais, kitur įtakų sfe1 

rų reikalingumu, siekia, pirmoje eilėje, pagrobti eilę 
mažų ir vidutiniu valstybių Europos šiaurėje ir pietuo
se, kad tuo budu pasirengtų suduoti mirtiną smūgį Bri
tų Imperijai. 

Viso to akivaizdoje, baugintis Hitlerio šmėkla šią
dien jau yra pasenęs dalykas. Jis buvo aktualus vakar, 
mažai beaktualus yra šiądien ir nebebus aktualus rytoj. 
Šiądien šešėlių apsuptą mes jau matome Stalino šmėklą, 
o kai tie šešėliai ryt-porvt išsisklaidys mes ją išvysime 
visame jos baisume. Ar ta mėkla bus sutrupinta, kaip 
buvo sutrupinta Hitlerio šmėkla, paaiškės netrukus. Bet 
jau šiądien yra aišku kad nuo tos šmėklos sutrupinimo 
priklausys visų pasaulio valstybių, didelių ir mažų* taigi 
ir Lietuvos, gerovė, laisvė ir klestėjimas. 

LIETUVOS KUNIGAIKŠTIJA IR KIJEVO RUSIJA 

TĖVUČIŲ ŽEMEI 
(M. Dagilėlis) 

Tfvuelfc žemele! tau giesmę gie^oeįįi, 
Galingą senovę, didvyrius, vadus, r*s 

Ir griuvėsius tavo, ir tavo kapus 
Su ašara skausmo asai apraudosi^! 
Tėvučių žemele! suteik tu man galę, 
Kkd mano giesmelės skambėtų saldžiaį 
Pajudintų širdis vientaučių graudžiai r 
Į meile tėvynės palenktų jų valią! 

Rašo VYT. SIRVYDAS. 
* 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kur prekyba klesti ten klesti ir turtai, kul-
tura, blizgesis, gyvas judrumas. Kijevo Vikin 
gai kunigaikščiai virto Slavais, kaip vėliau Lie
tuviški kunigaikščiai sugudėjo. Be to, jie Sla
vėnus privertė priimti iš Bizantų Imperijos Grai
kų Katalikų krikščionybę, tokiu budu pastūmė 
dami juos kelian į raštą. ši Kijevo valstybė 
su jos kultura gyvavo iki Azijos Totoriai nu
kirto prekybos siulus su Bizantija ir nuteriojo 
pati Kijevą. Prekyba daugiau nekilo, nes Bi
zantijos centrą, Konstantinopolį, vėliau paėmė 
Turkai, kaip Maskva paėmė iš Lietuvos kuni
gaikštijos šios užkariautas Kijevo žemes. Nuo 
tos gadynės Maskvai liko Vikingų siekinys pa
siekti Konstantinopolį. Maskva to miesto ir 
šiądien nori. 

Šapoka sako: "Vikingai buvo visą Europą 
užpludę". Tas užpludimas turėjo daug svarbių 
pasėkų Europos civilizacijai. Fisher čia sako: 
"Vikingų išsisklaistymas pagyvino prekybą ir 
miestų gyvenimą Anglijoje, Airijoje, ir Rusijo
je. Tolimoje Islandijoje jis sukurė stebėtinos 
grožės savotišką literatūrą (Sagas). Europai 
gi davė Normanus" (p. 192). šie Normanai 
Prancūzijoje įkūrė Normandijos Kunigaikštiją, 
kurios vienas kunigaikščių vėliau užkariavo An
gliją ir patiekė dabartinai Anglų civilizacijai pa
grindą. Kitą blizgančią valstybę Normanai su
kurė Sicilijos saloje, Italijoje. Be to, kaip ži
noma, Normanai 500 metų pirm Kolumbo pa
siekė Amerikos krantus. 

Tokiu budu, visai nėra gėdos jei Normanų 
sukurta Kijevo valstybė butų kuo nors įtaka-

•vus anos gadynės Lietuvą. Tai buvo ne "vi
duramžio" ir ne Maskvos Rusija, bet Rusija ku
rios kunigaikštis Vladimiras Monomachas (1113-
1125) pavyzdžiui, vedė Anglų karaliaus Harol
do dukterį Gythą. Prof. Morfill savo knygoje 
"Rusija", sako: "Jaroslavo Ruskaja Pravda (Įs
tatų knyga, panaši Lietuvos Statutui) rodo, to 
meto Rusija buvo grynai Europinis kraštas, Mon
golų dar nesuterštas" (p. 29). 

Nors 10-me amžiuje, kaip Šapoka sako, vi
sos Vikingų sodybos Lietuvoje buvo sunaikin
tos, paliekant, gali buti, vienur-kitur sulietuvė-
jusius Vikingus, bet Skandinavėnai vistiek Lie
tuvius veikė kaip suslavėję Kijevo Rusijos že
mių kunigaikščiai. Yra žinoma kad Lietuvius 
nuo Smolensko atstūmę, Krievai mokėjo duok
les Vikingams 859 metais (Vernadskis, p. 333). 
Riurikas Polocko miestą atidavęs vienam savo 
sekėjų, o kunigaikštis Olegas atšmęg iš Krievų 
Smolenską 378 ir 880 metais. 

Ypatingai svarbų akstiną Lietuviams davė 
Polocko kunigaikštija.' Šapoka sako: "šiaurė
je, kur buvo susikurus galinga Polocko kunigai
kštija, Lietuvių ir Latvių giminėms. išsyk nela
bai sekėsi. Polockas palengva savo sienas arti
no į Aisčių kraštą. Kurį laiką Padauguvio gi
minės net mokėjo jam duoklę — buvo pripaži
nusios Polocko valdžią. Bet 12-*me amžiuje Po
locko kunigaikštija pakriko. Iš jos miestų: Vi
tebsko, Smolensko, Minsko, Černigovo susida
rė atskiros kunigaikštijos. Tada Aisčiams pasi
darė lengviau kariauti, ir 13-me amžiuje jie ne 
tik nebemokėjo jokių duoklių Polockui, bet pa
ėmė valdyti kai kurias jo buvusias sritis. Min
daugo laikais, patį Polocką paėmė" (p. 38-39). 

Valstybinės minties atsiradimą pas musų 
prabočius geriau suprasime pasižiūrėję į jų gy
venimo būdą, arba visuomenės santvarką. Ša
pokos Lietuvos Istorijoje tą. budą randame ši
taip nuvaizduotą. 

Kraštas buvo labai miškuotas ir pelkėtas. 
Kilnotis iš vietos vieton buvo nelengva (p. 26). 
Drėgnumas vertė javus jaujose džiovinti. Kur 
nors prasiplėšus kiek miško, apsigyvendavo Vie
na šeima; vėliau, dirvą praplėtus, toje pačioje 
vietoje apsigyvendavo giminės; broliai, žentai, 
svainiai (p. 30). Tokiu budu šeimą sudarė ne. 
tik tėvas !r vaikai bet ir giminė. Ją valdė ku
ris nors senyvesnis narys ir jo valdžia kai kada 
apimdavo kelias šeimas, vnet visą apielinkę, ypa
tingai jei jo šeima buvo turtingesnė už kitas. 
Kada "svetimtaučiai pradėjo susipažinti su Lie
tuviais tai tokius "sqniunus" vadindavo: "vy
resniaisiais, kilmingaisiais, kunigaikščiais, ka
raliais". Kaip juos musų praboęiai patys va
dino, nežhiom. ' 

Tokiu budu, vadų galėjo buti daug. Karo žy
giams laikinon sąjungon sueidavo keliolika ir 
Išsirinkdavo vieną bendrą vadą. Laikinos są* 
jungos virsdavo patvaresnėmis, nes karo žygiai 
pradėjo vienas kitą Įkandin sekti. , Mindaugų 
laikais istorija mums įvardina apie dvidešimtį 
tokių didesnių "kunigaikščių", kurie, tačiau, pri
klausė tik penkioms šeimoms. Lietuvą, reiškia, 

valde penkios "s^iiunų" šeimos. Mindaugo nuo
pelnas tame kad jis privertė visus vieno "Di
džiojo Kunigaikščio" klausyti. Jo padarinys 
nežuvo ir įsitvirtino (p. 32-33). 

Politinius vienetus kurti vertė reikalas gin
tis ar pulti. Nuo Skandinayų-Vikingų atsigy-
nus, teko grumtis su Lenkų ir Rusų valstybė
lėmis. Prūsams teko nuolatos kariauti su Len
kais, Jotvingiams su Lenkais ir Volumes Ru
sais, Lietuviams ir Latviams su stipria Poloc
ko kunigaikštija. Lenkai (Mozūrai) vėliau pa
sikvietė talkon Vokiečių Ordiną. Rygoje gi 
kiek pirmeliau veikė kitas Vokiečių Ordinas, 
šių kovų išdava buvo "Lietuvos Susivienijimas", 
kur| Įvykdė Mindaugas. Kitais žodžiais tariair 
susikurė Lietuvos valstybė (p. 49). 

Tokiu budu, sunku tikėti priekaištui bul: 
Kun. Chase padaręs "nusikaltimą visai Lietu
vių tautai", pripažindamas "Rutėnams" (Ki, 
vo Rusams) akstiną suorganizuoti Mindau 
Lietuvos valstybę, nes tą patį sako ir im 
jaunieji istorikai. 

VARNŲ PELKĖS 
(LIETUVA SENIAU) 

f*rieš daug šimtų metų baisu buvo Varnų 
pelkėse. Neapmatomai plačios, krūmais apau
gusios, daug baisių slėpinių slėpusios jos savy
je. Sausumose augusios ir šlamėjusios giraitės. 
Vietomis pievutės, žalios, lygios, akį traukte 
traukusios. 

Blogai betgi butų neišmanėliui kurs pamė
gintų ten nors vieną žingsnį žengti: jis Įsmuk
tų Į skystą liūną, o pieva, žmogų prarijus, vėl 
užsitrauktų viršum jo galvos ir vėl beviliojan-
ti linksmai saulės spinduliuose žaliuotų. Kur 
na kur, it akys, blizgėje vandens langeliai. Ga
lėjai ten kišti kartį ilgiausią, dugno vistiek ne
pasiektum. -J'" 

Varnų pelkės trenkusios i pietus iki' pat 
didžiosios girios; iš kitos gi jų pusės buvo di
delis ežeras. Ant ežero kranto sustojęs, kito 
jo kranto nepamatytum, šitas vietas pikti žvė
rys ypatingai buvę pamėgę. 

Bet ne piktųjų žvėrių ir ne klampių liunų 
bijoję žemaičiai, žvėrims jie ginklų turėjo, o 
tarp klampynių buvę slapti takai. Baisiausios 
buvusios visokios piktos dvasios. O tose pel
kėse gyvenusios ypatingai piktos. 

Dar seniau, sako, buvę kažin kada užpuo
lę tą kraštą žudikai. Jie atėję iš anapus girios, 
nuo juros. Tuomet žmonės, bėgdami nuo jų, 
pasislėpę pelkėse. Priešininkai, išplėšę jų tur
tus, atgal sugryžę, bet žmonės, sako. iš pelkių 
nebepargryžę — tik ilgą laiką varnų pulkai ties 
pelkėmis lekioję ir tokiu balsu karkę kad šiur
pas krėtęs kas tai girdėję. 

O vis dėlto lankę žmonės tą vietą; medžio
tojai niekada negryždavę iš ten tuščiom ran
kom; ežere buvę daug žuvų. Ir su dvasiomis 
galima buvę sugyventi — reikėję tik žinoti V 
kas ir žodžiai kurių piktos dvasios bijojusio-. 

VĖLIAVOS 
šioje knygoje atvaizduota sunkios ~ » 

tautos kovos su Rusų valdžia del spaudos ; 
vimo, del musų teisių, del tolimos tuomet - -
priklausomybės. Parodyta begalinis susip . -
lių pasišventimas del savo tėvynės, del br ; 
labo, del šviesios ateities. "Išniekintos V;. -
vos" yra tai tartum knygos "Baudžiava" tv 

(Kaina su prisiuntimu 65c.) 

Reikalaukit Dirvoj*. 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, > 

Amerikos Vaikams Lietuviuke 

ELEMENTORIUS 
Vaikams 4llrP 5 ir 10 melų amžiaus. 

"Dirvo*" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — is 
kurio su maža tėvų pagalba j usu vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
ti uotas,' kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
Jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

Kaina su prisiuntimu 50c 
.t 

Reikalaukit Dirvoje 
€820 Superior Avenue Cleveland, OfaJt 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę 
gyne 25 metai atgal 

(Tęsinys ii pereito nr.) 

Užmiršta sargyba 
Gruodžio 17 musų išvis# 11 kareivių 

paskyrė Į sargybą prie Valstybės Tary
bos. Sargybos viršininkas buvo Antanas 
Velyvis. Nuėjome be šautuvų ir palaidi, 
net ir nerikiuotėj, nes Vokiečiai neleistų. 
Šautuvus radome sargybos buste, kuris 
buvo buvusioje virtuvėje. Perėmėm sar
gybą ir kartu su ja šautuvus. Vienas at
sistojo prie durų Į gatvę, o kitas prie ki
tų — į kiemą. Stovėjome viduje. Į gat
ve išeiti uždraudė, nes Vokiečiai galėtų 
nuginkluoti. Naktį daugiau sargybinių^ 
pastatė prie durų, o ypač į kiemo pusę. 
Ant laiptų išsirikiavome grandinėj. Del 
ko iš kiemo pusės buvo labiau saugoma, 
nežinau. 

Kitur sargybos Imdavo malesnSs. Kai 
kur net po du savanoriu. Vienas miego 
davo, kitas budėdavo. Pagaliau atsirado 
daugiau sargybinių, o savanorių vis dar 

'buvo maža. Jų neužtekdavo tarnyboms. 
Pasitaikydavo kad viena sargyba prasto
vėdavo nepamainyta net dvi paras. Kar
tais ir užmiršdavo ją, net ir valgyt neat
nešdavo. 

Kartą buvo toks atsitikimas: Vokie
čiai vieną bustą atidavė Lietuviams. Ten 
buvo baldų. Pastatė dviejų savanorių sar
gybą. Ėmė apie tą sargybą ir pamiršo. 

Vyrukai stovi sargyboje vieną, kitą ir 
trečią parą. Pasitraukti negalima, nes 
demoralizuoti padaužos puola bustą ir no
ri išplėšti baldus. Savanoriai uoliai prie
šinasi prieš keliasdešimts puolikų. Išalkę 
vienas pasilieka sargyboje, o kitas nubė
ga į krautuvėlę ko nors nusipirkti. Iki 
savo kareivinių toli ir ilgesniam laiku pa
sitraukti negalima. 

Pagaliau sargybiniams pritruko kan
trybės. Puolikams pagrasino ginklu, bet 
šitie pradėjo iš jų juoktis. Ėmė juos net 
Įžeidinėti, sakydami kad vargu moką šau
ti. Kitas kitą padrąsindami ir kirviais bei 
kitais Įrankiais grasindami sargybiniams, 
urmu pradėjo grūstis j vidų. Tuomet sar
gybinis Ivanauskas, kilęs rodos nuo Už
venčio ar Vaiguvos, šovė į smarkiaušį puo
liką ir sužeidė ji į petį. Visa gauja, pama
čius vieną drąsesniųjų savo vadų sužeis
tą, rėkdama ir prašydama nešaudyti, iš
silakstė i)- daugiau sargybos nebepuolė. 

Po trijų dienų, atsiminę užmirštą sar
gybą, nusiuntė jai pamainą. Vyrukai gry-
žo nepykdami, bet linksmi ir patenkinti 
kad sugebėjo apginti pavestą jiems turtą. 

— Kodėl vienas iš jusų neatėjot pa
mainos prašyti? — klausia jų. 

— Kaip galima palikti vieną draugą 
pavojuje, kai kelios dešimtys puola, — at
sako. — Juk vienas neapgintų sargybos. 

Apskritai, tais laikais neteko girdėti 
nusiskundimų kad perdaug tarnybos, kad 
valgyt neatneša, ar del kitokių trukumų, 
kurių devynios galybės slėgė pirmuosius 
savanorius. 

Sekame bolševikų mitingus 
Nepamenu kurią dieną, bet dar prieš 

Gruodžio 20, pasiuntė mane pas gydytoją 
karininką Nagevičių atnešti jo chalato, 
nes jis turėjo ateiti sveikatos tikrinti. Ei
ti buvo toli. Nuėjęs paėmiau chalatą ir 
gryžtu. Gryždamas pamačiau gatvėje di
delę minią, šukaujančią ir su raudonomis 
vėliavomis. Smarkiai rėkė ties Lietuvos 
Tarybos rūmais ir juos apmėtė akmeni
mis. Supratau keno čia demonstracija, 
ir. kad tik nesusitikčiau su minia, pasu
kau į kitą gatvę. Bijojau kad komunistų 
suagituota minia manęs neapdaužytų. Ko
munistai vadino mus ''baltaisiais", nors 
už žodi "baltasis" mes labai pykdavome. 
Šis žodis mums buvo labai svetimas ir taip 
pat nemielas kaip ir "raudonasis". 

Man gryžus, netrukus atėjo komen
danto padėjėjas karininkas Škirpa. Išrin
kęs iš musų tarpo aštuonis kareivius, lie
pė eiti į miestą ir sekti ką bolševikų de
monstrantai darys. 

Išsegę iš kepurių Vyties ženklukus, 
pasiskirstėm po du ir pradėjom ėiti žval
gybininkų pareigas. Demonstracijai su
birus j kelias grupes, mes prisijungėme 
prie kiekvienos iš jų ir patekome į sales 
kuriose buvo rengiami mitingai kiekvienai 
grupei atskirai. Aš su savo draugu pate
kau j geležinkeliečių mitingą. 

čia geležinkeliečiai renkasi, tik ge
ležinkeliečiai! — šaukia vienas stovįs prie 

durų geležinkelietis. — Ar jųs geležinke
liečiai? — klausia musų. 

— Taip! 
— Jeigu geležinkeliečiai tai kodėl ke

purėse nėra geležinkeliečių ženklukų? — 
ir nenori mus įleisti. 

Matome kad geruoju neįlysime. Brau
namės nuobradiškai. Jis rankas išskečia 
ir neleidžia. Pasilenkiau ir prasmukau 
pro jo pažastis. Jis ėmė šaukti: "Laiky
kit, laikykit!' Bet kur čia kas sulaikys 
tarp daugybės žmonių. Įsimaišiau į burį 
ir dingau iš jo akių. Tuo pat budu pra
smuko ir mano draugas. 

Vienas atsistojom viename salės kam
pe, kitas kitame. Klausomės ką kas kal
ba. Kalbėtojai Lietuviškai, Lenkiškai ir 
Rusiškai daugiausia vis plusta Lietuvos 
Tarybą. Jai pranašauja galą, kurį pada
rysianti ateinanti iš Rusijos raudonoji ar
mija. Keistai atrodė kodėl, būtent, dau
giausia plusta Lietuvos Tarybą, kai tuo 
tarpu Vilniuje organizuojasi Lenkų legio-
ninkai. Matyti, Tarybos daugiausia bijo
ta, nes ją palaikė liaudis, o Lenkų legio-
ninkai buvo remiami dvarininkų. 

Po mitingo, darbininkams pradėjus 
skirstytis, mes dar neskubėjom išeiti. Pa
rupo pasiklausyti ką mitingo vadai, salės 
viduryje susirinkę, tarp savęs kalbasi. Ap
simetę žiopliukais, mes pradėjom slankio
ti po salę ir žiūrėti su užrašais raudonų vė
liavų, kurios buo ant sienų iškabinėtos. 
Ausys buo nukreiptos į vadų pašnekesį, 
nors akys kitur žiurėjo. Nieko ypatingo 
neišgirdė gryžome į kareivines. 

Jau buvo vėlu, bet karininkas Škirpa 
dar musų laukė. Visi jau senai buvo gry-
žę, o mes atėjom naskutinieji. Visi par-
nešėm tas pačias žinias: Bolševikai keikė 
Tarybą, pranašavo greitą jos galą, bet 
mtys nesiruošė ginklu musu pulti. Mes 
ir buvome pasiųsti tik tuo tikslu: susekti 
ar po demonstracijos- bolševikai nesikė
sins pulti musų vyriausybės ir kariuome
nės, kuri tuomet susidėjo iš keliasdešimts 
kareivių ir tiek pat karininkų. 

Gruodžio 17-18 sargyboje prie Tary
bos stovėjome dar vienuolika kareivių, bet 
po demonstracijos nuo Gruodžio 19 siun
tinėjo tik po keturis. Demonstraciia pa
rodė kad bolševikų jiegos nėra tokios di
delės kaip iškarto buvo manyta. 

Slaptingas ryšulėlis 
Gruodžio 23 vakare, stovėjau sargy

boje prie Tarybos su Albinu Rauba, Povi
lu Gruodžiu ir Pijum Jurevičium. Apie 
20-21 valandą inėjo į sargybos bustą mu
sų karininkas, mums nepažystamas, kažin 

!ką į maišą įsukęs ir po pažastim nešinas. 
— Kuris iš jusų sargybos viršinin

kas? — atsargiai apsidairęs paklausė. 
Aš atsiliepiau, ir karininkas padėjar 

savo našulį ant pečiaus ir paliepė nieko 
prie jo neprileisti. 

— O jeigu kas nors užpultų tai na
šulį išmesk pro langą ir paslėpk kieme po 
malkom, — įsakė man. 

Karininkui išėjus, neiškentėm nepa
žiūrėję ką jis atnešė. Į maišą buvo įsuk
tas lengvasis kulkosvaidis. Matyti jis bu
vo jį nupirkęs iš Vokiečių ir, bijodamas 
kad kiti Vokiečiai neatimtų, atnešė pas 
mus paslėpti. Bet niekas musų nepuolė. 
Rytą tas pats karininkas kulkosvaidį at
siėmė. 

Tą patį vakarą atnešė mums į sargy
bą ir pirmutinę algą. Aš už 17 dienų ga
vau 31 markę ir 66 fenigus. Tai buvo ne
tikėtumas, nes ikišiol nežinojom po kiek 
mokės ir ar tikrai mokės. Bet tada tas 
klausimas mums ir nerūpėjo. 

Susirinkus šiek-tiek daugiau savano
rių, pradėta juos tvarkyti. Buvo sudary
ta iš 5 karininkų ir 64 kareivių Vilniaus 
komendantūros kuopa. Paskyrė ir buri-
ninkus. Truko puskarininkių. Todėl 26 
Gruodžio, gryžus man iš sargybos, buvau 
paskirtas burininku. Povilą Gruodį ir Ju
lių Baltramavičių paskyrė mano padėjė
jas. Aš Rusų kariuomenėje eiliniu buvau 
tarnavęs, o mano padėjėjai ir visai ka
riuomenėje nebuvo tarnavę. Bet ką pa
darysi — atitinkamų žmonių nebuvo. 

Gruodžio 27 mane su trimis savano
riais paskyrė į sargybą prie Krašto Ap
saugos Ministerijos (kur anksčiau buvo 
Vokiečių micilijaj. Radę ten paliktus Vo-
kiečų štampus, atminimui ėmėme iuos į 
savo užrašų knygeles snausti. Vokiečiai 
šią įstaigą visiška likvidavo Gruodžio .18. 

-V/r - • ' ' ' \ 

Ji buvo Šv. Jurgio prospekte nr. 36. 
Rumų perimti atėjo komendantūros 

adjutantas Petras Gužas. Jis rumuose ra
do tik vieną Vokiečių kareivį, kuris jam 
perdavė raštus. Gužas tuojau pastebėjo 
kad rumuose yra dar 29 geri šautuvai ir 
keli šimtai šovinių. Kareivis neblogai kal
bėjo Lietuviškai. Tuojau buvo pradėta 
derėtis del tų šautuvų. Už kelis šimtus 
markių viską nupirko. Kai vėliau Vokie
čiai atėjo patikrinti ar ko nepaliko, jau 
stovėjo dešimt savanorių sargyba, kuri at
sakė kad Vokiečiai viską atsiėmę. 

Bet šiuo Įvykiu mano tarnyba Vilniu
je nepasibaigė. 

(Iš savo užrašų knygutės paraše pus-
karininkas Stasys Butkus, Kaunas, 1937 
metais.) 0 

PO DAUGELIO METŲ GEDIMINO 
KALJtfE VĖL IŠKĖLĖME MUSŲ 

VĖLIAVĄ 

Teisybėmis ir neteisybėmis į Vilnių 

Gimiau 1891 m., Smolenskos kaime, 
Pašvintinio vai., Šiaulių apsk. 

1918 metų Lapkričio mėnesį, man" gy
venant Sigutėnų kaime, Pakruojo valsčiu
je, ir Vokiečiams dar tebesant Pakruojy
je, susikūrė valsčiaus komitetas ir ėmė 
organizuotis milicija. Į ją aš užsirašiau 
kandidatu, bet, vis dėlto, ten nepatekau. 
Gruodžio mėnesio pradžioje Pakruojyje 
sutikau iš Vilniaus atvykusį Juozopaitį. 
Jis man pasakė kad tarnaująs Lietuvos 
kariuomenėje Vilniuje. Vien Vilniuje esą 
apie tūkstantis ar du tūkstančiai Lietuvos 
kareivių, kurie tarnaują pirmame pėsti
ninkų pulke. Jis mane ragino važiuoti į 
Vilnių ir stoti savanoriu. 

Persiskyręs su Juozapavčium, aš su
sitikau savo draugą Benediktą Malinaus
ką iš Karašėlių kaimo ir prikalbinau jį 
vykti sykiu su manim į Vilnių, į Lietuvos 
kariuomenę. Tačiau mano vykimas į ka
riuomenę buvo sutrukdytas, nes mano te
ta ii* dėdė, pas kuriuos aš gyvenau, kariuo
menėn vykti neleido, o aš neturėjau kelio
nei nei maisto nei pinigų. 

Kitą sekmadienį, Malinausko pamoky
tas,^ ėmiau ir sumelavau savo tetai jog 
noriu vykti į Rimšę, Zarasų apskrityje, 
pas dėdę kunigą. Teta mielu noru prita
rė ir davė nuvežti jam maisto ir pinigų, 
nes jis per karą buvo sunkiai nukentėjęs. 
Maisto prikrovė visą didelę pintinę. 

Nuvykau pas komiteto pirmininką, 
Sigutėnų kaimo ūkininką Petrą Malinaus
ką, gauti leidimo vežti produktus, nes tuo
met be tokio leidimo produktai buvo drau
džiami vežioti. Aš jam pasakiau visą tei
sybę, jog važiuoju į kariuomenę, i Vilnių. 
Jis man mielu noru pritarė ir išdavė lei
dimą. Tą pačią dieną abudu su Benedik
tu išvažavome siauruoju geležinkeliu į 
Šiaulius. 

Šiauliuose mus netikėtai sutrukdė — 
geležinkelio stotyje Vokiečiai pareiškė jog 
su Vilnium ir ktais miestais susisiekimas 
civiliams nutrauktas devynioms dienoms. 
Malinauskas tuo laiku sugryžo namon, o 

aš, bijodamas kad teta antrą kartą neleis 
man .važiuoti, pasilikau Šiauliuose. Ap
sistojau viename arbatnamyje, kuriame 
gyveno keli Šiaulių gimnazijos mokiniai. 
Iš jų aš atmenu Mekj, Bistricką, Paukšte
lį vir kitus. Jie mane skatino greičiau va
žiuoti į Vilnių ir stoti kariuomenėn. Į 
arbatnamį ateidavo bolševikų agitatorių, 
kurie mus kalbino stoti į jų kariuomenę, 
bet visi mes buvome nusistatę prieš bol
ševikus. ~ 

Devynioms neramioms dienoms pra
slinkus, aš nuėjau vSl į stotį ir sužinojau 
kad susisiekimas geležinkeliais civiliams 
nutrauktas neribotam laikui. Nežinojau 
ką daryti. Mano laimei susitikau vieną 
Vokiečių puskarininkį, iš kurio sužinojau 
jog Vokiečiai leidžia geležinkeliais važiuo
ti į Lietuvos kariuomenę ir nurodė kur 
galima gauti leidimą. Ir ištikro, nuėjau į 
nurodytą vietą, ir tą pačią dieną jau bu
vau Vilniuje. Kadangi buvo naktis tai 
j miestą nėjau, bet pasilikau stotyje. 

(8us daugiau) 

•KIAUŠINIAI įmerkiami 
karštą mineralinį aliejų ilgiau | 
buna geri: aliejus uždaro luk
što skylutes ir Užmuša bakte-

;s 
rijas. 

VAL.GI1J 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit 'Dirvoje" 

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

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

MIKALDOS 
Karalienės Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
{domios pranašystes senovės laikų Sabbos 
valstybės karalienes Mikaldos. Tų knyfo-
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. Su 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

Kaina su prisiuntimu 30c. 

' Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohis 

of  Banking 
U s e f u l n e s s  

S A V I N G S  •  C H E C K I N G  
L O A N S  •  T R U S T S  «  

AIL BANKING SERVICES 

Expert Phono Radio 
Service 

AND WASH MACHINE REPAIRS 
Taisymo darbas visokių išdirbimų 

ir modelių. Greitas ir geras-
patarnavimas 

7313 Wade Park Ave. 
HE. 2579 

Skalbiamų Mašinų 
Taisymas 

Visas darbas garaflttMrt&s. 
PERKAM SENAS SKALBIA-
MAS MAŠINAS NEŽIŪRINT 
JŲ AMŽIAUS IR STOVIO. 

HE. 8459 
Šaukit po 6:00 vakare. " (84) 

r~ A 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N I  
Jonas Zvalskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

HANDY BEVERAGE 
STORE 

6613 Hough Avenue 
Visoki VYNAI, ALUS 

ir POP išsinešti. 
Phone EXpress 3354 n 

Atdara nuo 12 dieną iki vidurnakčio 
V * 

i 

« 
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DETiliA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 176S 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 • 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. Cleveland, Ohio. 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuos#, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iftpiklp-
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmcniikai 

gimiiiiiimiiiiiimiiiimiiiiiiiiimiMiimiiiiiMiiiMiimiiiiimiiiimiiimiiiiimimiiiii 

Nikodemas A. 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 
1 IR RALZAMUOTOJAS 
| šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 
s Naujoj, moderniniai j rengto j nuosavioj vietoj 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 
?i»imimiiiiiunniiiiinimiimHmni»mi»nHtfiiiimiiiiiimimiiimniiinnmmui 

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 l  O  L I S  
Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67St 
' ui 
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PER TVOBĄ 
PASIŽVALGIUS 

Nazio Generolo žiponas 

I 

LIETUVIŠKI bolševikai pi*, 
pkelbė apatinių drapanų ir 
muilo Lietuvos žmonėms rin
kimo vajų. Iš to paaiški koki 
"naują Lietuvį" Sovietų Lietu
voje' jie galvoja sukurti: apa
tinėmis drapanomis apsirėdžiu
si ir rankoje šmotą muilo be
laikantį. Ar tik ne Zablackio 
tipą?: 

BOLŠEVIKAS Andriulis ra
šo: "Kur meilu ten ir akys". 
Gal todėl jis į raudoną mė
šlyną žiuri? , 

Iš VILNIAUS kvislingų pū
relis atsiuntė sveikinimus Ame
rikos bolševikams. Tarp svei
kintojų pasirašo profesorius 
Bieliukas. Apie jį nieko pir
miau nebuvo girdėti, 
ne raudonas teliukas 

Du Amerikos kariai Pran
cūzijoje parodo paimtą Vokie
čių generolo žiponą, kurį ne
spėjęs apsivilkti turėjo trauk
tis. Ant žipono matosi Geleži
nis garbės kryžius. 

sams drapanų pririnko, o Lie
tuviai gali eiti nuogi. 

GENEROLAS V i t k auskas, 
matyti, pasiliko tokiu pat "ge
nerolu" kaip Mussolini. įna
miams pas diktatorius nesise
ka. 

GAB-KAS, kuris prieš porą 
metų Hitleriui psalmes giedojo 

tai tur-' 
but "profesoriaus^ Tvardausko 
pusbrolis. 

BOLŠEVIKAS# Pruseika So
vietų konstitucijoj išskaitė buk 
žmogus Rusijoje galįs turėti 
savo namą, savo daržą, savo 
automobilį. Mums svarbu bu
tų žinoti jur. jis gali savo protį 
turėti? 

BOLŠEVIKAS Bimba įsakė 
Bendram Liet. 'šelpimo Fon
do komitetui: "Tegul skubiai 
siutočte"į£asaipą,'r' * 
ba paragina Staliną atidaryti 
kelią į Lietuvą — pašalpa taip 
skubiai eis kad Bimta nei sa
vo ausų nespės matyti. 

BOLŠEVIKAI sukruto rink
ti "Lietuviams" drapanas. Bet 
kai parašė kai kurioms kolo-1 
nijoms paraginimų tai gavo' 
atsaką: "Drapanas mes aprin-
kom pirmiau su Russian War Brakes 
Belief, tai dabar nesiranda". 

Kitais žodžiais tariant, mū
sų bolševikai ir vėl savo tau
tiečiams špygą parūpino. Ru-

Jei tai, u- pasekmingą mušimą Rusų 
ir tikrino kad Rusai tuoj bus 
nuvyti už Uralu, da:bar staiga 
pasviro atgal ir jau ragina vi
sus Lietuvius buti draugams 
su bolševikais. 

Gal Gab-kas atsiminė kad 
Vilniuje 1940 metais bolševi
kams užvaldžius ten liko jo 
"mebliai" tai dabar bolševi
kams sugryžus, tikisi gauti 
Sovietų Lietuvos konsulo vie
tą, ir su tuomi galės savo bal 
dus atgauti. Bet niekaip ne- šytu straipsniu, 

BALTIMORE, MD. 
- " V** ' V V •* ' • 

Sumaningesfti vietos Lietu
viai, kurie skaito N-nas, išski
riant vieną-kitą Grigaitinį, ku
riam Grigaitis yra "šviesiau
sia saulė", pasipiktino N-nų 
šmeižtais tautininkų kurie šią
dien randasi Lietuvių tautos 
krauju permirkusiame Stalino 
kalėjime, Sovietų Sąjungoje. 

Kiek pirmiau N-nos apšmei
žė Dr. D. Cesevičių, buvus1' 
Lietuvos Tautininkų Sąjungos 
pirmininką. Vėliau N-os įsi
kando buvusį Lietuvos Aido 
redakcijos narį A. Gricių-Pivo-
šą. 

Nors tas senis P. Grigaitis 
gerai žino kad Sovietų Sąjun
goje nėra spaudos nei žodžio 
laisvės, ir kad tiedu asmeny? 
yra Stalino kaliniai, kurie ne
gali laisvai kalbėti nei rašy
ti, tačiau Grigaičiui tas* ne
svarbu, jam svarbu kad jis 
gauna ką nors įkąsti ir išlieti 
savo marksistinę pagiežą. 

Grigaitis prikibo prie Cese
vičiaus ir Griciaus, tų dviejų 
Stalino aukų, už tai kad j u 
vardais pasirodė straipsniai 
Lietuvos komunistų organe, 
kurie ten buk tai giria "tary
binę Lietuvos santvarką" ir už 
ją agitavę. 

Tas šmeižikas visai nepagal
voja kad tie straipsniai jų var
dais galėjo buti patiekti visai 
be jų žinios ir sutikimo, kokio 
nors Sniečkaus nuterlioti, o jų 
kaip žymių tautininkų vardai 
panaudoti Staliniškai niekšys-
teiv toliau vykdyti; arba galėjo 
buti tie straipsniai jiems pa 
kišti pasirašyti, žinant kad ne
galės atsisakyti pasirašyti, nes 
jų laukia žiauri enkadevistų 
ranka. 

Jeigu šiądien pats Grigai
tis butų tų dviejų savb Šmei
žiamų asmenų vietoje, ir jam 
koks Paleckis pasakytų pasi
rašyti po kokiu gatavai para-

tai gelbėda
mas savo kad l y* nusenusią gy-

ici rvrioi t iia 
galima išsiaiškint kokiais mo
tyvais ėmė Klausutis persvirti j vybę Grigaitis * pasirašytų, ar-
į bolševikus ir jieškoti gražių i ba\jis pats panaudotu visą sa-
kalbų su tais kurių tik šautu-! vo literatinf gabumą žiauriau 
vas kalba (Jis gal neskai- pasmerkti buvusį tautinį reži-
tė Pulk. Petruičio "Kaip Jie mą Lietuvoje, kad tik labiau 
Mus Sušaudė"....) " Įtikti Paleckiui, o per j j ir 
——— j "saulei Stalinui"; ir rašytu ne 

ST. CLAIR SALES vieną bet visą eilę straipsnių. 

Nadas Rastenis, Simas P. Ja-
rošinskas, ir kitų tautinių gru
pių atstovai. 

šį pikniką plačiai aprašė vie-
lefr dienraštis. Baltimore- Sun. 

*INV KANTRYBt 

RAUDONOJO KRY
ŽIAUS ATSIŠAUKI

MAS 

Karas Žymiai Sulaiko 
< Statybos Darbus 

.-P re

ti! su karu surištų dalykų jau 
pakaks. Tikima tik didesnės 
'kelių statybos, kuriai bus i§»> 
leista iki apie $500,000,000. 

Bet Ir šie darbai del karo 
Dėl karo, Amerikoje žymiai 

nukenčia statybos darbai. Ap-
skaičiuojama kad šiais metais i ci«03 Paėjimo šymet mato-

Cleveland Plain v Dealer re
dakcija sąryšyje su "trijų di
džiųjų" ateities taikos ir ap
saugos konferencija pastebi: 

Kiniečiai kurie mandagiai 
neįleisti j • Dumbarton Oaks 
konferenciją pokarinei apsau
gai vistiek "yra pasiruošę rem
ti tinkamai sudarytą pasaulinę 
organizaciją viskuo kuo jie tu
rį taikos įvykdymui"'./ 

Rusų reikalavimas, politiš
kais tikslais žinomais tik Mas
kvai, kad Kinija nebūtų Įleista 
i tą konferenciją, neužtemdo 
Kinų troškimo pasaulinės tvar- MRS. HERMAN KIAER 
kos.^ Nors jie gaUs progą pa- Mrs Herman Rniaer atstov>u. 
reikšti savo pažiūras konkre- janti Šelpimą Karo Nelaisvių prie 
Čiai sekančioje konferencijoje Amerikos Raudonojo Kryžiaus, kal-
tarp Britų ir Suvienytu Valsti- susirinkime Didžiajame Cleve-

JŲ pažiūros vertos dėmesiojlande aPie karo nelaisvius ir tuos 
dabar ' 'tur'e dingo žinios, penktadienį, 

TT. » . ' Į Rugsėjo 15, nuo 8:00 vai. vakare, 
Viršuj# pacituotas sakinys |didžioje sal§je Hotel Clcveland. 

yra nutiesę šios dienos doktri-' Karo nelaisvių artimi giminės 
finansų ministro, H. H. Kung, gyvenantieji Cuyahoga apskrityje 
Senate vakar dieną. Ką jis ir ta draugai užkviečiami dalyvau

ti ir patirti ką Raudonasis Kryžius 
daro ir pasiryžęs •daryti militariš 
kiems karo nelaisviams ir civiliams 
imtiniams. 

Ji apsakys kokiais budais dirba 
ma kareivius nelaisvius ir • kitu' 
imtinius surasti ir kaip jiems tei 
kiama pašalpa. Ji pasakys kair 
Clevelandiečiai gali pasiųsti saviš
kiams karo belaisviams reikmenų. 

Kas norės galės paduoti paklau
simus apie jiems svarbius dalykus. 

statyba bus bilijonu dolarių 
mažesnė negu 1943 metais. 

Privatinių gyvenamų namu 
statyba,* numatyta bus $400,-
000,000 mažiau jeigu karas už
sitęs iki galo metų. * 

Viešoji statyba taip pat su
mažės, nes karo projektų ir kie

mai nebus gilnai pravesti. 

t&UGAUTA keturi krimina
listai kaliniai kurie bandė išsi
kasti ir išlysti pro žemes il 
valstijos kalėjimo Columbus. 

KAS pintiną Dirvą 
Apsvilta. 

tas 

turėjo pasakyti sudaro gerą 
tekstą Dumbarton Oaks konfe
rencijos dalyviams. Ypatingai 
reikšminga buvo jo pastaba 
kad Kinijos senieji išminčiai 
vra nutiesę šiosdienos dektri-
nai pagrindą. 

Taika ir demokratija, pasa^ 
kė Dr. Kung, prilygindamas se
ną išminties išvadą, gali buti 
atsiekta tik kada didieji bus iš
mokę patarnauti mažiesiems ir 
tvirtieji bus išmokę patarnau
ti silpniesiems. 

Šiais didelių jiegų politikos 
laikais šis posakis yra ne tai 
iš knygos ištrauka, bet aukš
čiausios reikšmės stiprus po
litiškas persergėjimas1. 

•VIENO kariško \aivo pa-j 
dirbdinime sunaudojama | 
nai gumo padarinių, j '' 

WALDORF 
RECREATION 

Bowling ir ;Billiards 
Naujoje vadovybėje. 

5802 Euclid Avenue 
Čia jums geriausia patiks 

praleisti liuoslaikig. 
Naudotis^ gali ločėjų lygės ir 

privačiai. 

. ENdicott 9534. , 

and SERVICE 

SAM KATZ, Proprietor 

6623 St. Clair Avenue 
Cleveland 2, Ohio 

Business EN 9561 Kes. ^ E 60A6 

Sienoms Popiera 
Jųs raeit apie 25,000 roliuky LIKUČIŲ ir PILNU KAMBARIŲ 
išpo:?ieriavimui geriausių sieninių popierų.-

Kainos Numuštos Iki žemiausių! 

Bet ar už tai butų galimp. Gri-
. ! gaitis smerkti nežinant kokio-

G A S  a n d  O I L  M o t o r  W o r k  ! 6  .  „ - i -  *  •  
Body « Fento Fainting '1™ sąlygomis tie straipsma-

išdygo ? 
Grigaitis nebūtų Grigaiti? 

jeigu jis vartotų protą vištoje 
gyvuliškos pagiežos. Dar visa' 
nesenai tas kipšui dūšią kaltas 

£ i žmogelis petis petin sii Bimba 
< j ėjo bendru frontu ir rengė Lie-
Žituvoje dirvą komunistinėms j 
51 piktžolėms, kurias jau tada j 
s j Stalinas sėjo, o Grigaitis su į 
S i Bimba čia Amerikoje rinko pį ! 
J nigus ir už tas piktžoles per 
jI|Paleckinį komitetą Stalinui už-

Susitiktis čia Senus Draugus! 

MAMA VOS 
,'Vlitlfc ir iš laužo namų dažymui. Varnišiai, Texolrt*, Toitcx, 
K«tn-Ton«, visae maliavos k* tefcama ant' popierų. 

Merit House Paini Namui Maliavą 
lOO'/t Švino ir Zinko Galionas 

Multicote Enamel 
Žibantis ir ilgai nešiosis Galionas 

3.25 

3.05 

j mokėjo, šiądien jis savo ne 
į į švaria burna jau bučiuoja ka

talikus, kuriuos dar visai ne
senai visaip dergė, o visu savo 
Įsiutimu prikaišioja tautinin
kams kokį tai bendravimą su 
komunistais. Kokį velnią tas 
žmogysta rytoj bučiuos? 

Jeigu katalikai turėtų kiek 
garbės jiems turėtų buti sar
mata su tokiu žmogum ben
drauti. P. P. Jaras 

Padarysit sau Naujus Draugu§į 

PATIESALAI 

LINOLEUM ir RUCS 
Didelis Pasirinkimas Geros Rūšies ir Gražių Marginių 

%ęį\. Yardas 45c ir 39c Specialiai 9x12 $4.25 
MAŽI PATIESALAI 15x17 coliy 15c; 2 už 25c 

PO PIKNIKO. Baltimore? 
Lietuvių Draugijų Tarybos me
tinis piknikas atsibuvęs perei
tą sekmadienj, pirmas nuo to 
kai prasidėjo karas, buvo rim
tas ir skirtingas nuo kitais lai 
kais atsibuvusių piknikų, nes, 
kaip tarybos pirmininkas An
tanas J. Miceika pareiškė, "da-
lįar rimti laikai, mes negalime 
buti tokie linksmi tur3dairi 
mintyse kitu#. didelius reika
lus". f ? 

! Piknike dalyvavo apie 2,C,00 
Lietuvių; atsibuvo dviejų va
landų kalbų ir paįvairinimų 
programas. 

! Dainos Choras padainavo po-
; rą dainų, su Amerikos ir Lie-
į tuvos himnais. , 
i Kalbąs sake Am^koniii jbr 

v^vywvwuvwvwwvvwywwwwwvywwvwvwvvvwwf t žymi*s viet^ įietaviair Adv. 

u. s. 
6600 Euclid Avenue 

Henderson 6944 

Ul Oru Veža Kraum 

1000 PUSKYORČiy REĮKAL8N-

€A KIEKVIENĄ DIENĄ AT-

PILDYMUS SUNAUDOJAMOS 

KRAUJO'PLAZMOS. 

Iki šiolei, visaS kraujas, kuomet reikėjo, buvo 

gaunamas iš k£tų kareivių užjuriuose arba civi

linių karo apisUose srityse. Dabar paruošta ga

limybės pergabfenti gryną kraują i reikiamą vietą 

oru. Tas naifjos kvotos užpildymui Raudonasis 

Kryžius sako reikalinga yra turėti daugiau naujų 

kraujo aukoto^ daugiau tokių kurie pakartoti

nai kraują aukęja, ir daugiau biznio firmų ir or

ganizacijų kurios prisiunčia po reguliari skaič% 

kraujo aukotojų Jdckvbną savaitę. Duokit savai 

kraują šiądien jf išgelbėkit gyvybę. 

AMERICAN RED GROSS 
BLOOD DONOR SERVICE 

1227 PROSPECT AYE. Superior 1«30 

atsišaukimą 'p»tia|da * 

i , WAR EFFORTS-1 COMMITTEE 

OF THE CLEVELAND ADVERTISING CLUB 

The May Co's 
B a s e m e m t o  

i(£\ 
% 

Nepaprastos Vertės! 
Geros Rušiea 

Gerai Tinkanti 

SPALVUOTI 
SFAUSDINIAI 

• 

V  
TV 

VIDAUS 
SUKNIOS 

*3^ 

Pilno iškirpimo, tandžiai 
tinkanti vidaus suknia iš 
geros rašies gėlėmis iš-
į paus^itiio s e.e r s n c Uer 

skalbtis ir nešun-
Jrtintfs. Apsigaubiamo sti

liaus. Misros 1-4 iki 44 
panelėms ir motsrims. 

•Rėžinės • Mėlynos 
•Ge\mm 

' ' l- y-

Faa^tyk Rimtai Išrodysi šioje- Naujoje 

patiks šie minkšto linkstanti 
-dideli- bryliai -r- jie apgaubs ju&\j 
veiką gražumu! Daug kitpkių stiliy 
prie tų ką čia matot. su kuto-
sais, plunksnomis ir' veKonąis. Vi-
sos__ naujų spalvų, mierose panelėms 

-k1 moterirns. i -
~ , . " ' TTič Co.'s Bu^oment 



CLEVELANDO IR AP1EUNKIS ŽINIOS j 
J DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais £ 
i Z 

100 VAKARINIŲ 
KURSŲ 

Clevelando mokyklose šį ru-
, deni suaugusieji ir tie kurie 

eina dirbti jaunimas, gali im
ti bent vieną iš suvirs 100 kur
sų valcarais Clevelando aukš
tesnėse mokyklose. 

Mokslas apima kalbas, orlai-
vininkystę, auto mekaniką, me
ną, choro muziką, audimą ir 
piešimą, ir daug kitų. 

Norintieji tęsti mokslą pri
valo užsiregistruoti vakarais 
tarp 6:30 ir 9:30, Rugsėjo 18, 
20 ir 22, Cleveland Extention 
High School's West Technical 
skyriuje, W. 93rd street ir Lo
rain ave., ir John Hay skyriu
je, E. 107th Street ir Carne
gie Avenue, S. E. 

Pamokos abiejose mokyklo
se prasidės Rugsėjo 25, nuo 
6:0 vakare. 

Kiti suaugusieji gali tęsti 
mokymąsi vakarinėse mokyk
lose bendro mokslo. Pasitei
raukite savo apielinkės aukš
tesnėse mokyklose. Užsiregis
travimas j tas pamokas bus 
Spalių 3 ir 5, nuo 6:30 iki 9:30 
vakarais. 

Taiksų Mokėjimas 
Prasidės Rugs. 26 

Rudeninės dalies taksų mo
kėjimas už nejudamą turtą 
Cuyahoga apskrityje prasidės 
Rugsėjo 20 ir baigsis Spalių 
17 dieną. 

M I R T M A I  
Žuvo Prancūzijoje 

Našlė Stasė Milikauskienė 
gavo pranešimą kad mušiuose 
Prancūzijoje užmuštas jos sū
nūs karys Petras Milikauskas. 

Pirmadienį, Rugsėjo 11 d., 
8:30 vai. ryto, šv. Jurgio pa
rapijoje bus mišios už jo vė
lę. Giminės ir draugai prašo
mi dalyvauti kuriems laikas 
leidžia. 

Kiti trys jos sunai dar tar
nauja: vienas randasi Italijos 
fronte, du tebėra šioje šalyje. 
Penktas iš jos šeimos, žentas 
Denis Katarskis taip pat ran
dasi militariškoje tarnyboje. 

Reiškiu Statei Milikauskie-
nei užuojautą jos liūdnoje va
landoje. Alekas Banys. 

•PASTARU laiku Clevelan
de apsireiškusioje infantyle 
paralyžiaus bangoj mirė jau 11 
asmenys, senesni ir jauni. Iki 
šiol tų susirgimų jau rapor
tuota 118 Cuyahoga apskrity
je. 

NAUJOS PARAPIJOS 
FESTIVALIS 

P. šv. N. • P. parapijos sode 
ir salėje rengiamas kitas dide
lis festivalis naujos bažnyčios 
statymo fondo naudai. Atsi
bus šį sekmadienį, Rugsėjo 3, 
pradžia 3 vai. po pietų, įžanga 
35c. Atsilankiusiems buš šo
kiai, dovanos, užkandžiai ir ki
tokių smagumų per visą va
karą. 

Parapijonys ir viai geri Lie
tuviai kviečiami atsilankyti. 

Užkviečia Kunigai ir 
Parapija® Komitetas. 

NELAIKYKIT ŽIUR
KIŲ APIE NAMUS 

KORTAVIMAS 
LRKSA 50 kp. rengia sma

gų kortavimą šį sekmadienį, 
Rugsėjo 3, nuo 3:30 vai. po 
pietų, p. Skuodienės rezidenci
joje, 76C2 Redell ave. Dova
nos ir užkandžiai prie Įžangos 
tikieto už 35c. 

Prašome savo draugus daly
vauti ir praleisti linksmą laiką 
su mumis, o mes maloniai jum 
patarnausim. Kviečiami šios 
kuopos nariai nors kartą me
tuose prisidėti ir paremti savo 
kuopos reikalus. Komisipa. 

VAŽINĖJO KANADOJE 
Ona Lesnikauskienė su sa

vo duktere buvo išvažiavusios 
į Kanadą aplankyti savo sese
rį, ir ta proga aplankė kitą sa
vo seserį gyvenančią Detroite. 

Kelionėje turėjo gerus lai
kus, praleido apie 10 dienų, ir 
surgyžo labai patenkintos. 

Ona ir Kastantas Lesnikau-
skai yra savininkai didelės už
eigos, Lietuvių centre, 7401 
Superior avenue, kur mėgsta 
Lietuviai sueiti ir pasivaišinti. 

SVEČIA VIM AISI 

Ona Blaškevičienė su savo* 
drauge, Ona Galeniene, važi
nėjo pasisveciuodamos Kana
doje ir Detroite. 

; vera Balsienė iš Chicagos 
J atvyko į Clevelandą pasisve-
1 čiuoti pas savo broli, Antaną 
Bartkų, ir atsilankius Dirvos 
administracijoj atnaujino pre
numeratą už 1945 metus. 

Ona Karpienė su pussesere 
Ona šuipiene ir jos dukteria iš
važiavo keletui dienų į New 
Yorką. 

Pas V. P. Banionf buvo par
važiavęs jo sunus Ralph iš ka
rinės tarnybos; jis tarnauja 
pakraščio sargyboje. 

Kitas jų sunus, Algirdas, 
tarnaujantis karo laivyne, par
vyko ilgesniam laikui pavie
šėti pas tėvus. Jis parskrido 
iš anos pusės Atlantiko Clip
per lėktuvu, plačiai apkeliau
damas. Algirdas dabar pasi
ryžęs stoti į submarinų moky
klą. 

PADĖKA 
žiuomi noriu padėkoti mano 

draugams už surengtą man 
gimtadienio paminėjimą Stepo
naičių ukėje, dėkoju tiems ku
rie dalyvavo, draugams ir gi
minėms už dovanas ir Kauno 
muzikantams už palinksmini
mą. 

Bet labiausia noriu padėkoti 
Mr. ir Mrs. Kazakevičiams, sa
vininkams Keystone Cafe, 6607 
Wade Park avenue, kurie dau
giausia pasidarbavo prie to 
pokilio surengimo. 

Marė Križanauskienė. 

RADO STIPRUOLĮ 
Jack Ganson, imtynių rengė

jas, savo kelionėse vakarinėse 
valstijose, atsilankęs j Butte, 
Montana valstijoje, kur Lietu
vių kaip ir nėra, praneša sura
dęs ten nepaprastą Lietuvį sti
pruolį, kurį savo laiku atveš 
į Clevelandą ir i rytines vals
tijas. 

Jak Ganson ketina sugryžti 
į Clevelandą Rugsėjo mėnesio 
pabaigoje. 
• TRAFIKO nelaimėse Cle-

ve|ande iki Rugp. 29 užmušta 
nuo šių metų pradžios 52 as
menų. 

PRISIDĖKIT PRIE AP
SAUGOJIMO MAŽŲ 

VAIKUČIŲ 
Mokslo metas vėl prasideda 

t u k s t a n č i u s  v a i k u č i ų  k u r i e  
pirmą kartą pradės lankyti 
mokyklą. Jų tėvams susida
ro rūpestis kad jų mažieji sau
giai nueitų ir galėtų sugryžti. 
Didžiausias pavojus yra perei
ti skersai gatvę, šiuo atveju 
tie vaikučiai atsiduria kitų ma
lonėje. 

Tėvai tokiu bildu atsišaukia 
į motoristus prašydami juos 
turėti mintyje kad jaunieji ne
turi supratimo apie trafiko pa
vojus. žinoma, jiems prime
nama buti -atsargiais, saugotis 
automobilių ir nebėgioti gat
vėje; bet kartais jie užmiršta 
Taigi nuo jusų, automobilistai, 
priklauso buti atsargiais ir 
išsaugoti kudikius nuo nelai
mių. 

Vaikučių saugumui važiuo
kit vidutiniu greitumu ir nuo
lat bukit pasiruošę sustoti jei 
vaikutis pasipins jusų kelyje. 
Gatvėse prie mokyklų esanti 
ženklai, "SCHOOL —' DRIVE 
SLOW", reiškia tą kam jie iš
dėti. Važiuojant pro mokyklą 
nustatytas greitis tik 20 my
lių į valandą, bet prisilaikykit 
šito atsargumo visur kur ma
tot vaikučius einant į mokyklą 
arba iš mokyklos. 

Cleveland Police Dept. 

KAMBARYS VYRUI 
Geras kambarys, vienam vy
rui, Lietuvių šeimoje. Kreiptis 
6028 Superior Ave. HE. 6253 

Miesto Sveikatos skyrius at
sišaukia į jus, namų savinin
kai, su šiuo paklausimu: ar 
jusų namai ir kiemas yra žiur
kių prieglauda? žiurkėms rei
kalinga tinkamų vietų gyven
ti, veistis, joms taipgi reikia 
maisto ir vandens. Ar apie 
jusų namus, garažių ir kitus 
pastatus yra žiurkėnas prie
glauda ir maisto? 

žiurkės sunaikina tukstan
čius svarų maisto kas mėnesį 
Clevelande, ir dabar kaip tik 
jos randa sau reikalingą mais
tą jusų Victory daržuose. Pa
sirodo kad žiurkės kaip kur 
jau sunaikino visų daržų der
lių. žiurkės prie to užkrečia 
ir sugadina maisto dešimts sy
kių tiek kiek jos suėda. 

Taigi, Sveikatos vadovybė 
ragina jus kovoti su žiurkė
mis: išnaikinti jų lizdus ir 
tinkamas vietas jų lizdams, o 
dar svarbiau, pataria mazgoti 
visokį maistą gaunamą iš sa
vo Vitory daržų, nes apie dar
žoves ir vaisius slankioja žiur
kės, kurios nešioja užkrečia
mas ligas. 

Judge Perry A. Frey 
Atidarė Vajaus Ofisą 
Pradedant Rugsėjo 1, Judge 

Perry A. Frey atidaro savo va
jaus ofisą 953 Leader Building. 

Jis kandidatuoja Teisėju į 
Common Pleas Court į vietą 
kuri liko tuščia mirus Teisė
jui Walter 'McCann. 

Teisėjas Perry A. Frey pra
dėjo viešą veikimą tapdamas 
miesto Teisių Direktoriaus pa
dėjėju 1933-34 metais; nuo to 
tarnavo specialiu patarėju At
torney General 1935 metais, 
vyriausiu Policijos Prosecto
rium 1935-37 m.; išrinktas į 
Municipal Court 1937 m. ir 
vėl išrinktas ton vietai 1943 
metais. 

• OHIO valstijoje yra 4496 
viešos mokyklos, kurios visos 
pradeda mokslo metą pirmą ir 
antrą savaitę Rugsėjo mėne
sio. 

Mokyklos susiduria su keb
lumu: labai žymiai sumažėjo 
mokytojų skaičius. Mat, mo
kytojams ir mokytojoms ne
moka gana kad galėtų geriau 
pragyventi, todėl daugybė jų 
nuėjo į kitokius darbus. 

Valstijos mokyklų taryboje 
iškelta sumanymas kad moky
tojoms butų padidinta mokes
tis nors po $200 metuose, ar 
po $200 už keturis šių metų 
mėnesius ir žiūrėti kas toliau 
nutiks. Bendrai yra apie 1500 
mokytojų mažiau negu reika
linga toms mokykloms. 

POLICIJA turi surašius apie 
400 asmenų Clevelande, kurie 
yra visokių sukčių - raketierių 
klasėje. Jie užsiima žmonių 
apgaudinėjimais, visokiai^ pi
nigų išviliojimais, bet teisingą 
darbą jie skaito tik laiko aik-
vojimu. .. . 
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t HE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

IN A RADIO address the Earl 
of Halifax, British Ambassador to 
the United States, declared that 
world security rests on Allies' post
war unity. The Lithuanians fear 
this unity will be achieved at the 
price, among other things, of Lithu
anian, Latvian an<^ Estonian liber
ty. 

- t t t 

c. 1* SULZBERGER, of the N«w 
York Tittles, gives the strong Rus
sian desire for secure boundaries 
as a reason that the Baltic States 
remained a center of international 
discussion since 1918. The Ger-
man extremists at Bwst-Litovsk 
"forced Russia to cede what first 
St. Petersburg and then Moscow 
had long regarded at its own pro
vinces in the Baltic States, Eastern 
Poland and Finland". Mr. Sulzber
ger goes on to say, "unquestionably 
Allied policy after the last war re
garding these' regions was morally 
based on the principles of self-de
termination as expressed by Presi
dent Wilson, but the fact remains 
that despite the nationalistic feel
ings of the Poles and Finns and 
the Baltic States, the average Rus
sian considered those areas almost 
as lost provinces and this tendency 
officially crystalized Ml Utt ev$ Of 
the present conflict**. 

/// 

THE ALLIED policy was right. 
The Lithuanians, the Finns and the 
Poles have as much right to self-
determination and security as the 
Russians. Under a wise good neigh
bor policy, Moscow can get all the 
security (and much more) of her 
western frontiers she Wants. Her 
present unilateral solutions ai*e no 
solutions. They are a tale full of 
sound and fury, signifying nothing. 

tt t 

A ttOtED Russian correspon
dent, Ilya ^Ehrenburg, visited Lith
uania reoccupied from the Nazis 
and says: "Moscow to Vilnius is 
about 620: miles.- I traveled this 
road. I Saw ortly rubble and ashes, 
weeds and graves. I saw the ashes 
of villagėS where all the popula
tion, including infants, had been 
murdered by Germans". 

Ill 

FROM Stockholm, Georgą Axel-
son repoHš lb the New York Times: 
"Nazi food supply experts counted 
on the benefits of excellent crops 
in the Baltic countries. What Ger
mans sowed out there the Russians 
have now come to reap. For the 
Reich food supply situation the loss 
of the Baltic countries means a 
further reduction of food rations". 

' III 

ANOTHER Germani problem is 
the return of the so-called Volks-
deutsche who were assigned to 
farms stolen from Lithuanian and 
Latvian peasants. They have to 
go back to the Reich which has no 
room for them. Mingled among 
the Volksdeutsche are Germans 
evacuated to Lithuania from bom
bed German districts. The Lithu
anians are glad to rid of this horde 
of Hitler's savages. 

LOURING the^Fifth War Loan 
Drive Chicago Lithuanians pur
chased bonds for a total of $4,200,-
000, or 87% their quota. They took 
sixth place among nationality 
groups. 

Ill 
THE OFFICE of War Informa

tion in Washington announces that 
the construction of a Liberty ship 
to be named Stepas Darius has be
gun. It is financed by New York 
State Lithuanians who purchased 
over two million dollars worth of 
War Bonds for this purpose ouring 
the Foruth War Loan Drive. 

V. RIMŠAITIS, a former student 
of the Lithuanian Marianapolis 
College, has written a story "The 
Brothers of the Paddock", which 
appears in the September Esquire. 
Rimšaitis is 21 and new If ill Hi# 
U. S. Coast Guard. 

ttt 

THE LITHUANIANS of Phila
delphia bought enough of bonds 
during the Fifth War Loan to buy 

ATIDARYMAS 
NAUJA DARŽOVIŲ IE 

VAISIŲ KRAUTUVĖ 
Šviežios ir . sezoninės daržo v&s 
ir vaisiai; viskas švariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

URGO FRUIT and 
Vegetable Store 

u... 7012 Superior...Jlvenue 

a Thunderbolt which was named by 
the Lithuanian War Victory Com
mittee of Philadelphia, with suita
ble ceremonies at Millville, N. J., 
on August 8. 

Ill % 

Dr. JOtfN STANE8LAW, a noted 
Lithuanian • psychiatrist and for
mer chief medical officer of the 
Lithuanian Alliance of America 
has closed his office in .Waterbury 
and joined a psychiatry unit of the 
United States Navy. 

t t r 

LITHUANIAN newspapers are 
pointing out a strange thing. When 
Lithuania was occupied by the Na
zis. the American Red Cross was 
able to send $10,000 worth of med
ical supplies to the civilian popula
tion of Lithuania through the In
ternational Red Cross. But now, 
since the Soviets (an Allied power) 
have occupied Lithuania, not even 
a headache pill can be sent to the 
people there, as the Soviet Russia 
refuses to coperate with the Am
erican Red Cross. 

/ / / 

LITHUANIANS who bought The 
New Yorker of August 19th had 
many a chuckle when reading the 
article on Lithuania. It was, any
way, in many respects superior to 
the rubbish of Prof. Moley in the 
Newsweek earlier this year. 

I l l  

THE TABLET of London pub
lishes a late appeal of the Lithu
anian underground which viewed 
with sad pessimism, the possible ac
tion of the dreaded Russian secret 
police. This foreign organization 
left many tragic memories of its 
terror deeds in 1940-41. The Lith
uanians want to live as a free na
tion, while the Russian police want 
them to become communists and 
Muscovites.-

r t t 
THE KNIGHTS of Columbus, at 

their annual session in Toronto, 
Canada, adopted a resolution fa
voring a square deal for Poland in 
post-war settlements. The glorious 
Knights, however, forgot the Bal
tic, States who, it seems, are on 
the verge of getting as rotten a 
deal as any in history. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miešti) 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 
V ; r ' 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugu® 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedeldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

1 ' 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 EAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINĖ — ALUS 

UŽKANDŽIAI 

STONIS TAVERK 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkčlė šiltesnS" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai. 
W1CKLIFFE* OHIO 

V LVI 
GLENN CUNNINGHAM, THE MILE. 
KING OF THE 1930'S WHOSE 4 MlN. 
44/io SECS. FOR AN INDOOR MILE NEVER 
HAS BEEN ^ 
BEATEN /I- 3^ ̂  I" 

m 

m 

•THE BARREL-CHESTED KANSAW, 
NOTED FOR HIS POWERFUL LAST 
LAP FINISHING DRIVES IS JM 
\ THE NAVy NOW —HE AH& 

MIS MAT£S WILL BE ABLE To 
fpUT0HA m-LiP DRIVE W WILL 

IWISH w AXIS OHLV IF you 
BUY MORE WARBO/0S 

V. S. Treasury Department 

t N 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 
v 

JIEšKAU KAMBARIO 
Lietuvių šeimoje, East arba 
West Side, prie gatvekarių 
linijų. Praneškit tuoj: 

Juozas Komaras, 
Dirva 6820 Superior Ave. 

PARSIDUODA NAMAS 
Priešais Lietuvių Darželį ant Her-
rick Road—septynių kambarių mu
ro ir shingle, labai didelis viešasis 
kambaris, 4 dideli miegkambariai 
ir saules kambaris antrame aukš
te; išbaigtas trečias aukštas; mu
ro garažius, automatiška gaso ši
luma; gerame stovyje. Parduoda 
savininkas, LI 0083. 

DVIEJŲ ŠEIMŲ NAMAS 
6 ir 6 kambarių; moderniškas, prie 
trarrsportacijos linijų ir krautuvių. 
Turi buti parduotas, nes išvažiuo
jam iš miesto. Kreipkitės: 
. 758 E. 93rd St. GL. 2815. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit j Lietuvių salę pasi-

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

The Vogt Electric 
• Distributing Co. 

Atliekame taisvmo darbą 
... NAMŲ ir AUTO RADIO 

Išnuomojame Gersiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 
8830 Euclid Avenue 

SW. 1431 (37) GL. 2564 

4Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
IBPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7^05 Star Ave. EX. 0417 

MES MOKAME 
GERIAUSIAS KAINAS UŽ 

KARUS ir TROKUS 
Dodge-Ply mouth Factory Dealer 

STEUDEL MOTORS 
8620 Lorain Ave. 

ME 6290 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERHANGING 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenų 

Taipgi Popieriuojam ir. 
Maliavojam Namus. 

lmos klesos darbas. (86) 
8903 WADE PARK AVE. % ^ 

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

MONCRIEF FITRNASŲ SAVININKAI 
REIKALAUJA MONCRIEF TAISYMO 

Dnliy Kurios Dabar Gaunamos 
Kreipkitės į MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

NAUJOS RUDENINES 
Skrybėles 

vėliausių pavidalų ir stilių gatavos jusų pasirinkimui 

$5.00 « $6.00 
MERRIMAC Brand Skrybėlės ^*95 

Plačiai žinomos rūšies ^ 

KELNĖS VYRAMS ir VAIKINAMS — didelis 
pasirinkimas kelnių darbui, Sportui 

pasirėdymui, įvairiomis kainomis po 

$2.95 ' $3.95 $4.95 $6.95 

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

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

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. f\VT|/rA| £ja gaiit iškeisti savo Stamp Books. " * IV#VI 

7010 Superior Ave Atdara Vakaroti 
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