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Atstovų Rumuose, Washing- j^Q 37 
tone, atstovas Mundt paskelbė J ===== 
kad jau yra slaptai susitarta i 
iš Roosevelto pusės, jei Demo
kratai rinkimus laimės ir Roo-
seveltas bus išrinktas ketvir
tam terminui, Sidney Hillman, 
CIO Politiškos Akcijos vadas, 
kuris dirba už Roosevelto iš
rinkimą, bus paskirtas Ameri
kos Darbo Sekretorium nauja-
mes Roosevelto kabinete. 

Mundt pavadino Hillmaną 
""organizuoto darbo Rasputi-
nu", palygindamas jį sil caro 
laikais prie caro dvaro veiku
siu vienuoliu Rasputinu, kuris 
pasalingai savo politiką varė 
ir turėjo prie caro visokias ma
lones, iki buvo nužudytas 1916 
metais. 

Hillman yra gimęs Žagarėje, 
Lietuvoje, žydų šeimoje, 1887 
metais. 

Toliau Mundt pareiškia jog 
Hillman'o ir jo Politiškos Akci
jos Komiteto pastangos "pa
imti į savo rankas valdžią ir 
dominuoti šalies politikos pa
veiksle be pasiėmimo atsako
mybės už tai peržengia visas 
partijų .linijas' savo reikšmin
gume". 

"Jei Hillman skirtas užimti 
Frances Perkins, dabartinio 
Darbo Sekretoriaus vietą", sa
ko Mundt, "tai Amerikos vi
suomenė privalo žinoti apie jį 
plačiau. Dies Komitetas, tyri
nėjantis Amerikai priešingus 
judėjimus šioje šalyje, kenks
minguose žygiuose kuriuos da
rė ir daro CIO-PAC, pamini 
Hillmaną 27 kartus. 

"Kiekvienas viešos 
vadas Amerikoje, nežiūrint sa
vo partinių ryšiu, turėtų per
skaityti ši raportą. 

"Pietinių valstijų gyvento
jai kurie balsuoja už Hillman-
Hannegan - Hopkins p o 1 itišką 
ašį galės patys save kaltint jei 
jie bus pagauti didelio miesto 
politikos mašinos, šaliai prie
šingų organizacijų, ir godžių 
CIO darbo raketierių j ieškan
čių asmeninės didybės ir po
litiškos galybės". 

Tą Hillmano-CIO užsimojimą 
užvaldyti šalj pasalingu budu 
įsigaunant į Demokratų parti
ją jau permato ir darbininkų 
unijos. Amerikos Darbo Fede-
racįa pasmerkė tą jo žygį. 

Ateina iš paskirų sričių ži
nių kad net ir CIO unijų sky
rių vadai kaip kuriuose mies
tuose nusmerkia Hillmaną Ir 
jo užsimojimus. 

Darbininkai sako, mes bal-
suosim už kokį kandidatą no
rim, ne už ką Hillman mums 
diktuoja. 

Kaina 5c. CLEVELAND. OHIO RUGS.-SEPT. 8, 1944 (29-ti metai :: 29th vearV 

Belgija Išlaisvinta, Alijantal Jau Ima Holandija 
Vietomis įžengta Vokietijon Jiedu Paeme Nelrtisv 
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SUOMIAI PASIRAŠĖ 
SU SOVIETAIS 

PALIAUBAS 

Pranešimais iš Londono, 
tarp Suomijos ir Rusijos 
paskelbta karo paliaubos 
Rugsėjo 4 rytą. Mūšiai tų 
šalių kariuomenių liovėsi. 

Vokiečiai turi pasišalinti 
iš Suomijos iki Rugsėjo 15. 

Kokios paliaubų išlygos 
dar nėra aišku, tačiau bol
ševikai šį kartą ginklu ne
privertė Suomius taikytis. 

Kiti pranešimai sako jog 
Bulgarija taip pat kreipėsi 
Į Maskvą taikos, tuoj kaip 
Sovietai paskelbė Bulgari
jai karą._ Bulgarai tiki to 
pasekmėje atsiekti taiką su 
Anglija, Amerika ir Sovie
tais. Bolševikai įsiveržė į 
Bulgarijos žemę, nors tas 
oficialiai nepatvirtinama. 

NUSKANDINTA 300 
JAPONU LAIVŲ 

Peir fieną pastarą mėne
sį Amerikos lėktuvai išmu
šė iš veikmės apie 300 Ja
ponijos didžiųjų jurų lai
vų; iš jų apie 175 tikrai 
nuskandinta, kiti sugadin
ta. 

U. S. lakūnai plaišina Ja
ponų punktus ilgu 4,500 
mylių Japonų frontu, ir iš
statė Japoniją pavojun iki 
to kad Japonijos premjeras 
paskelbė į savo žmones at
sišaukimą aiškindamas ko
kiame pavojuje jų salos at
siduria. Japonai jau bai
mėje laukia prasidedant to 
kas per virš metą laiko bu
vo daryta Vokietijai — tie 
tūkstančiai bomberių kurie 
plaišė Vokietiją be palio
vos, bus nusukti prieš Ja
poniją, nuo to ji neišliks. 

• 1943 METAIS šioje šalyje, 
nežiūrint neapsakomų suriku-
mų ir trukumo darbo jiegų ir 
mašinerijos, trąšų ir transpor-
tacijos, maisto išauginta dau
giau negu kurį kitą metą pir
miau. Maisto pardavimo kai
na pasiekė 17 bilijonų dolarių. 
šymet tikima sumušti ir tas 
pereitų metų gausumo rekor
das. 

NAZIAI pradėjo gaudy
ti ir vežti į Vokietiją Nor
vegijos smarkesnius vyrus 
kurie galėtų buti vadais ir 
kariautojais prieš juos ka
da jau Norvegai pradės 
kovą prieš savo šalies pa
vergėjus. Išvežama inte
lektualai, tarp jų ir mote
rys. 

Amerikos Generolo Pat-
ton Trečia Armija atkak
liai kaujasi su Vokiečiais 
jau šiaurrytinėje Prancū
zijoje, po veik savaitės lau
kimo privežant karo reik
menų. Amerikiečiai nužy
giavo paskui bėgančius na-
zius taip greitai kad nepa-
spėta privežti jiems karia
vimo reikmenų. 

Prasidėjo smarkųsr mū
šiai Moselle upės slėnyje. 
Ten Vokiečiai pasinaudoję 
proga Alijantų sulėtėjimą 
susistiprino. Amerikiečiai 
betgi prasilaužė per liniją 
artyn miesto Metz, svar
biausio punkto prie Sieg
fried Linijos, kur Vokie-
žiai žada laikytis ginant 
savo žemes. 

Rugs. 6 pranešta apie U. 
S. jiegų užėmimą Aachen 
ir Šaarbruchen pačioje Vo
kietijoj. 

Britų armija užėmė Bel
gijos sostinę Brussels ir 
Antverpą, tuoj bus paim
tas ir Rotteixiamas,- flolan-
dijoje. 

Belgijoje paimta nelais
vėn tūkstančiai Vokiečių ir 
pora generolų. 

Amerikiečiai apsupa ki
tą svarbų Belgijos miestą 
Liege. 

Prancūzijoje, Amerikie
čiai jau pereitos savaitės 
pabaigoje paėmė St. Mi-
chiel, Vęrdun ir Sedan; o 
Britai užėmė Arras. Kana
diečiai prašlavė pro Diep
pe, pajūryje. 

Anglijoje, po penkių me
tu tamsos, nutarta panai
kinti "black out" su Rug
sėjo 17, taip jau Vokiečių 
galimybė atakuoti daugiau 
Angliją orlaiviais sumažė
jo. Užimant Prancūzijos 
ir Belgijos-Holandijos pa
kraštį, sunaikinta daugybė 

Šitaip INubaude 

slaptu vietų fs kur naziai 
leisdavo robdt bombas į 
Angliją. Dar* tie lizdai vi
si neišnaikinti) ir gali pra
sidėti tų bombų leidimas į 
Alijantų užimtas pozicijas 
Prancūzijoje. 

Iki šiol Vokiečiai vakarų 
fronte prarado jau 600,000 
savo vyrų sužeistų, užmuš
tų ir nelaisvių per tris mė
nesius. 

Tie nuostoliai viršija vi
sus Amerikos šiame kare 
paneštus nuostoliu?, įskai-, 
tant karą su Japonais. 

Pačioje Vokietijoje lau
kiama naminio karo, pasi
kėsinimo atsikratyti Gesta
po ir visų nazių, 

Naziai baudžia gyvento
jus kurie nededa pastangų 
kariauti iki paskutinos su 
Alijantais. 

Alijantai pasiryžę spau
sti Vokiečius ir niekas ki
tas kaip tik visiškas pasi
davimas teišgelbės Vokieti
ją nuo Alijantų įsiveržimo. 
Vokiečiai pasirodo bijo la
biausia galinčių jsibriauti 
bolševikų. 

KITA Amerikos armija 
iš pietų Prancūzijos per 
Alpų kalnus žygiuoja Itali
jon, kur užklups besilaikan
čius Vokiečius iš šiaurės. 

Belgijon inėjus Ameri
kos tankams, išlaisvinti iš 
Vokiečių priespaudos žmo
nės, taip išbadėję kad puo
lėsi pjaustyti šviežiai nu
šautus Vokiečių arklius ir 
nešėsi mėsą namon virti. 

"Mes nematėm jokios 
mėsos per ilgą laiką", pa
sakoja žmonės graibstyda
mi arkliena. 

Plieno darbininkams ii* 
'joje šalyje, 900,000 skai
čiuje, Karo Darbo Taryba 
siūlo pakelti mokesti ben-r 
drai 15 nuoš. Prez. Roose
velt bus prašomas tą pasiū
lymą užtvirtinti. 

Tokis ypatingas darbas 
Prezidentui pakišamas ar
tėjant rinkimams: jei už
tvirtins, kompanijos prięš 
jį sukils; jei atmes, -dar
bininkai pasipiktins. , i 

Plieno reikalavimai - kitą 
metą žymiai sumažės, pra
našauja plieno industrijos 
/adai. 

SOVIETŲ ARMIJA 
JUGOSLAVIOJE 

Kairėje, Sergt. Rodney Coutman, 26 m., iš Athol, Mass., 
pats vienas, turėdamas tik vieną šautuvą, paėmė nelaisvėn 
400 Vokiečių kareivių Prancūzijoje. Dešinėje: Kapt. J. R. 
Willingham, iš Tuscaloose, Ala., ore Ludamas paėmė nelaisvėn 
300 Vokiečių kareivių. Jis juos užklupęs skraidė aplinkui lėk
tuvu ir varė atgal i Alijantų ginkluotą punktą, kur jie buvo-
nuginkiuoti. Vokiečiai sakėsi jau jiems įgriso* kariauti Į» -jie 
verčiau sutiko paskinti. , 

ROOSEVELT VĖL 
MATYSIS SU BRI

TU PREMJERU 

Prez. Roosevelt vėl ren
gia pasitarimą su premje
ru Churchill. Jie kalbėsis 
Japonijos sumušimo reika
lu. 

Šioje konferencijoje Sta
linas nedalyvausiąs, nes Ja
ponija nėra Rusijos prie
šas, bet, sakoma, netrukus 
bus surengta ir kitas "trijų 
didžiųjų" pasimatymas. ' 

TĖVUS PALEIS IŠ 
KARIUOMENĖS 

PIRMIAUSIA 

• Rumanijoje paliuosuo t a 
1,100 Amerikos lakūnų ten 
nukritusių laike bombarda
vimų, po to kai Rumanija 
nutraukė ryšius su Hitle
riu. 

GRUPĖ žymių Amerikos 
biznio žmonių kelia suma
nymą įvesti numažintus 
taksus, kas po karo padi
dintų visų gyventojų inei-
gas ir sudarytų darbų del 
7 iki 10 milijonų darbinin
kų . daugiau. negu turėta 
1940 metais. 

Popiežius savo kalboje į 
pasaulį per radio Rugsėjo 
1 pareiškė jog taikos palai
kymui ateityje kardas bus 
reikalingas, bet užtarė pri
vatinę nuosavybę ir ragino 
taiką remti ant krikščioni
škų principų. 

Iš Airijos atvežta į New 
Yorką 56 Airės nuotakos, 
Amerikos karių žmonos, iš
tekėjusios Amerikiečių ten 
buvojimo laiku. Nekurios 
jau parsivežė ir kudikius. 

KINŲ pranešimu, Japo
nai panešė 2,144,000 karių 
nuostolių per 8 metus ka
riavimų Kinijoje. 

Kinai turėjo nuostolių 
3,802,220 per tą pat laiką. 

f 

Viename iš Prancūzijos iš
laisvintų nuo Vokiečiu miestų, 
ši Prancūzė mergina šitaip nu
bausta už palaikymą ryšių su 
naziais kada Vokiečiais mies
tą valdė: jai ant krutinės už
kabinta svastikos ženklas ir 

i vedžiota po miestą. •' 

Sovietų Rusijos armijos 
žygiuodamos per Rumanija 
Dunojaus slėniu, įsibriovė 
jau ir į Jugoslaviją, Euro
pos pietuose. Tuomi Bul
garija atkertama nuo su
sisiekimo su Vokiečiais, ir 
tuo pačiu bolševikų Rusų 
susisiekimas su savo rėmė
jais komunistais partiza
nais Jugoslavijoje sudaro 
visai pietų Europai naują 
Pabalti jo kraštams * panašų 
pavergimo pavojų. 

Bulgarija pranešė Aljan-
tams paskelbianti karą Vo
kiečiams, bet tas nustoja 
reikšmės kai Rusai Bulga
riją atkerta. 

Vengrija tuo tarpu pasi
ryžo laikytis su Vokietija, 
panašiai kaip darė Suomi
ja, iki pasirašė karo paliau
bas su Maskva. 

Vengrija pasiryžus gin
ti Transylvaniją nuo Ru-
manų ir Rusų kurie veikia 
Rumanijoje -ir užsimoję į 
Transylvaniją pultis. ' 

LENKAI labai nepasi
tenkinę Alijantų nedėjimu 
pastangų atimti iš Vokie
čių Varšavą, Laukdami at
einant Rusų, Lenkai pože
mio kovotojai pergreit su
kilo, pradėjo kariauti prieš 
Vokiečius, ir dabar jau mė
nuo laiko kaip Rusai Var-
šavos nepaima. 

Churchill pagaliau pada-
>rė pareiškimą kad po karo 
"nauja Lenkija atsisteigs", 
nors tas turi plačią reikš
mę. 

Karo Departmentas pa
skelbė savo oficiali planą 
paleidimo vyrų iš kariuo
menės po to kaip Vokietija 
bus nugalėta. Sulyg pla
no, pirmiausia bus palei
džiama tie vyrai kurie turi 
palikę žmonas ir vaikus ir 
užjurių veteranai. 

Delei karo su Japonija, 
bendras paleidimas karei
vių eis lėtai. Milijonai vy
rų bus greituoju perkelta 
į Pacifiką sutriuškinimui 
Japonų. 

Washington. — Atstovų 
Rumuose atmesta biliuš 
siūlantis praplėsti pokari
ni bedarbiams atlyginimą. 
Atmesta ir siūlymas kad 
valdžia skirtų po $200 ka-
ro^ darbuose dirbančioms 
šeimoms sugryžti į savo 
senus namus kai karo dar* 
bai miestuose pasibaigs. 

West Virginia angliaka-
syklose kasyklų užžiurėto-
jai pradėjo balsuoti strei-
kavimo klausimu, reikalau
dami sau unijos pripažini
mo. Keliolikoje angliaka-
svklų kur nesusipratimai 
išplito, darbai sustojo ir 
tūkstančiai mainerių ne
dirba. 

Vakarinėje Penna daly
je ̂ valdžia paėmė į savo ži
nią 18 angliakasvklų ku
riose praplito kasyklų užr 
žiūrėtojų streikai. 

Caldwell, N. J.—Curtiss-
Wright dirbtuvėje sustrei
kavo j 1500 darbininkų, bet 
Rugsėjo 4 pradėjo grvžti j 
darbus. Streikas buvo ne
autorizuotas. Dirbtuvė iš
dirba lėktuvų propelerius. 

Atgijo, vėl mirė. Port
land, Ore. — Tūlas 74 m. 
žmogus sukrito gatvėje ir 
policijos pripažintas miru
siu nuvežtas į lavonų na-
mąr Ten egzaminuojamas 
jis atgijo, atsikėlė ir išėjo 
laukan. Kitame bloke jis 
vėl sukrito ir' šį kartą tik
rai mire. 

Rugs. 1 suėjo 5 metai 
kai prasidėjo antras pa
saulinis karas. Hitleris šio
se sukaktuvėse nesakė jo
kios kalbos, kaip darydavo 
kitais metais. Jis pasijuto 
jau apsuptas pačioje Vo
kietijoje viduryje 700 my
lių rato: Alijantų jiegos iš 
vakarų ir bolševikai iš ry
tų spaudžia Vokietiją.. 

Italijoje, katalikij komu
nistų judėjimas, kuri Va
tikanas pasmerkė, pakeitė 
savo vardą ir bus Krikš
čioniškai kairiųjų partija. 

ŽUVO 245. Per Darbo 
Dienos dviejų dienų šven
tę šalyje bendrai nuo ne
laimingų mirčių žuvo 245 
asmenys, daugiausia auto
mobilių nelaimėse, besimau
dant ir kitaip. 

U. S. Karo laivynas di
dinamas. Šiuo laiku Ame
rika turi 1149 karinius lai
vus — tris kartus daugiau 
negu turėta Liepos 1940. 

Amerika tuo darosi ga
lingesnė ir pavojingesnė 
Japonijai. 

KARO industrijos Sw. 
Valstijose ir Britanijoje 
dabar gamina karo reik
menų keturis kartus dau
giau negu gaminama Ašies 
šalyse. 

Bet Amerikos darbinin
kai persergstimi kad tam 
tikrų karo reikmenų vis 
trūksta ir gali pritrukti jų 
daugiau jeigu gamyba bus 
sulėtinta. 

Vokietijoje visose dirbtu
vėse įsakyta dirbti po 60 
valandų savaitėje, išspau-
dimui daugiau karo reik
menų, tikint dar laikytis ir 
tęsti karą su Alijantais, 

Pm Rugpjūčio mėnesį, 
Amerikos lėktuvų išdirbys-
tėse padaryta apie 7,800 

Londone nuteistas Ame
rikietis špiegas, buvęs am
basados tarnautojas, Tyler i kariškų lėktuvų — 400 ma-
Kent, 22 m. vaikinas, pasi-ižiau negu buvo numatyta, 
rodo turėjo surinkęs į 1500' 
slaptų dokumentų, kuriuos Prez. Rooosevelt pateikė 

Karo nelaisvių šiuo lai
ku Su v. Valstijose randa
si 243,848. Iš jų 192,846 
Vokiečiai; 50,272 Italai ir 
730 Japonų. 

1940 metais norėjo perduo-jsavo naują sumanymą su-
ti Vokiečiams, pirm negu lyg kurio, po karo, milijo-
Amerika jstojo į karą. irtas jaunų vaikinų tarp 17 

ir 22 ar 23 metu amžiaus 
Suv. Valstijose šiuo laiku 

randasi apie 5,000 susirgu
sių infantile paraližium, ir 
tikima iki šių metų pabai
gos pasįeks 15,000 skaičių. 

butų paimama metų laikui 
lavinimui, ne būtinai mili-
tariškam, — kad mokytųsi 
gyventi švaroje w discipli
nuotai. v 
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PENNSYLVANUOJE 
PITTSBURGH 

HILLMAN DAUG , 
PAKENKS DEMO

KRATAMS 

Detroit, Mich„ Naujienos 

4 Pennsylvanijoje Rep ubliko-
• nai pradėjo skelbti kandida

tus į prezidento ir vice prezi
dento vietą — Dewey ir Brick-
er — bet viename skelbime, 
raginančiame žmones balsuoti 
Už Dewey ir Bricker, išpiešta
me ant šono vieno Oliver Ave. 
mūrinio namo, pasakyta sekan
čiai; v 

: "IT'S YOUR COUNTRY ... 
WHY LET SIDNEY 
HILLMAN RUN IT?" 

- * (Tai jusų šalis, kam leisti 
Sidney Hillman'ui ją vaęlovau-

" ti?) 
Tokiam obalsiui pasirodžius 

PHILADELPHIA 
A, DZIKO RADIO PIKNIKAS 

GERAI PAVYKO 

Sekmadieni, Rugpjučio 20, 
įvyko Antano Dziko Radio Va
landos piknikas, Vytauto Par
ke. Nors Į tą parką davažia-
vimas nelabai patogus, reikia 
važiuoti tik automobiliais, bet 
suvažiavo tiek žmonių kad ta
me parke senai tiek buvo. At
vyko iš Philadelphijos, Ches
ter, Camden, Riverside, Bur
lington ir iš kitus, daug biz
nierių ir # šiaip visuomenės vei
kėjų, ir visi tyrame ore links
minosi iki vėlumos. Man teko 
sueiti daug tokių *kuriuos jau 
senai bemačiau ir kurių kituo
se parengimuose nesueidavau, 
bet Radio Valandos piknike jie 
dalyvavo. Jeigu nori sueiti sa
vo senoviškus draugus ir pa
žystamus, dalyvauk Dziko Ra
dio Valandos parengimuose. 

* 

WATERBURY, §T. 

LANKYSIS JULIUS SEMTO-
NA IR K. S. KARPIUS 

American Friends of Lithu
ania piknike, sekmadienį, Rug
sėjo 17, tarp kitų svečių Wa-
terburyje lankysis du žinomi 
veikėjai, Julius Smetona, Lie
tuvos prezidento, jau mirusio, 
sunus, ir K. S. Karpius, Dirvos 
redaktorius, abu iš Cleveland, 
Ohio. Pikniko pelnas eis įren
gimui Lietuvių kambario St. 
Mary's Ligoninėje. 

Hariu ftšmėji} 
žiavirnas 

R'adfcv Japonų Ginklų 

pasipylė protestai Republikonų 
- partijos raštinei ir kompanijai | Tas parodo kad Dzikas, ra-

kuri tą skelbimą nupiešė. 
: Tulą laiką Sidney Hillman'o 
Vardas buvo išimtas iš to skel
bimo, bet paskui vėl uždėtas, 

• nes Republikonai patyrė kad 
• tuomi jokiu budu neįžeidžiama 

Hillman'as asmeniškai. 
Sidney Hillman, Lietuvoje 

Jcilęs žydas, yra CIO Politiš-

dio programų vedėjas, turi la
bai daug draugų ir rėmėjų. 
•» Aiškus dalykas, daug dau
giau Philadelphijos ir apielin-
kių Lietuvių butų atsilankę į 
pikniką jeigu į Vytauto Par
ką galima butų davažiuot gat-
vekariais. Kas turi automobi
lį tam gerai, o kas neturi tai 

kos Akcijos vadas. Kaip ži- ir į pikniką negalėjo atvažiuo-
noma, jis pasiėmė išrinkti Pre- ti. 
zidentą Rooseveltą ketviriam 
terminui, del to kad Roosevelt 
labai nuolaidus Stalinui. 

Visi komunistai iš komunis
tu partijos persimetė į Demo
kratų partiją ir dirbą išrinki
mui Roosevelto. 

Sidney Hillman naudoja vi
są komunistų priimtą agitaci
jos ir propagandom tvarką — 
siuntinėja po visą Ameriką li
teratūrą ir rankvedėlius rau
donas knygeles ajgitSitorfarms 
kalbėtojams, ir visais kitais 
budais dirba išvien su komu
nistais paėmimui isavo Įtaką 
Demokratų partiją. Propagan
dos tikslams CIO turi Fako net 
šešis milijonus dolariii. 

Hillman'o ir CIO su komu
nistais paėmimui i savo Įtaką 
seveltą gali nukryžiavoti De
mokratų partiją. Bet ką •ko
munistai paiso, bi tik jie at
rieks savo tikslo. 

©U VAIKAI PRIGĖRĖ 
Allegheny upėje Rugsėjo 3 ̂  

prigėrė du vaikučiai, 8 ir įo'prie palaikymo jusų vadovau.-

Teko pasikalbėti su p. Dzi-
ku, sako, kitais metais steng
sis rengti pikniką tokioje vie
toje kur galima davažiuoti gat-
vekariais. Taipgi p. Dzikas 
pranešė kad radio stotis WTEL 
1340 kilociklių, yra daug ga
lingesnė negu iki šiam laikui 
buvo. 

Dabar jo programai buna 
trečiadienio vakarais 7 valan
dą ir šeštadienio vakarais 8 v. 
Girriėti daug toliau ir aiškiau. 
Jeigu Philadelphijoje ir apie-
linkėje nekuriose vietose ne
aiškiai girdėti tai ne iš stoties 
priežasties, gal jusų radio ne
geras, arba yra kitos kliūtys. 

Mums yra gera žinia kad 
Lietuviški programai dabar 
duodami iš galingesnės stoties. 
Linkiu p. Dzikui pasekmingai 
darbuotis Lietuviams ir Lietu
vybės labui, kad oro bangomis 
skambėtų Lietuviškas žodis, 
daina ir muzika, o Philadelphi
jos įr apielinkės Lietuviai pa
rėmę jusų darbą ir prieidės 

metų, iš North Side, kurai tė
vai buvo pasimetę, motoia, 
Clara - Hall, čia gyveno su vai- i 

kais, o tėvas C. Hali dirbo De- i 

troite. i 
Abu vaikai prigėrė kai vie- Į 

nas norėjo išgelbėti kitą. 
Ta nelaimė jų tėvus vėl su

vedė Į krūvą, tėvas atsk-ido 
iš Detroito, ir abu vėl susi ;ai-
kė kartu gyventi. 

jamų dviejų programų. 
Piknikietis. 

POLICININKAS 
TRAGEDIJOJE 

East Side dalyje, ant Broad 
St. ,  a p a r t m e n t e  r a s t a  n u š a u t a  #  . . .  
gyvanašlė, Alverdia Hughes, ^ loridos, kuriame jis raso: 

K. ŽEMAITIS ATSIDŪRĖ 
FLORIDOJE 

Kaip pirmoje vietoje teko i 
girdėti, musų viengentis vei-l 
kėjas Kristopas žemaitis vi- i 

sai savaitei Rugp. 20-27 išvy- j 

ko atostogų Į Atlantic City ir; 
Rugp. 28 žadėjo buti sugryžęs 
Philadelphijoje. 

Tačiau Rugp. 29 vienas jo 
artimųjų gavo nuo jo oro paš
tu laiškutį net iš Hollywood,, 

SPAUDOS AIDAI 
Jeigu nebūtų tas žodis "fa

šistas" taip plačiai tarp Lie
tuvių išpopuliarintas, ir jeigu 
nebūtų Dirvos ir Vienybės; tai 
L, ž. siųstų grynai tuščius pus
lapius savo skaitytojams. 

L. ž. redaktorius elgiasi pa
našiai kaip advokatai kada sto
ja teisme ginti savo kfijentą: 
jie vienas kitą išsikolioja, iš-
siburnoja, bet tik prie klijen-
to akių, privačiai jie yra ge
riausi draugai. Bet ar laikraš
tininkams pritinka naudotis 
burnojimu? Jųs patys i tai 
atsakykite. 

Iš šalies žiūrint, ramiais lai
kais gal tokie išsireiškimai su
keltų kiek intereso, o gal ir 

į daug juokų, neatsižvelgiant su 
kokia intencija jie patiekti, bet 
dabar kada musų visa tauta 
paplukus ašarose, varge, skur
de, ir kada musų broliai išblaš
kyti Sibire, koncentracijos sto
vyklose, kalėjimuose, diduma 
jų kenčia mirtinas ligų kan
čias iš priežasties bado, skur
do, nelaisvės, ir kuomet jų vi
sa viltis gyvybės ar mirties at
kreipta į mus Amerikiečius, — 
ar tai dabar laikas spaudoje 
penėti savo skaitytojus viso
kiais plepalais? 

Rugpjučio 25, Sandaroj til
po žinutė vieningumo klausi
me, pasirašo "Dzūkų Juozas". 
Šale kitko pažymėta štai kas: 
"Suderinimui akcijos reikalin
ga rimtų žmonių, o ne trukš-
muotojų. Puldinėdami kitus 
griauname vieningumą". Tai 
yra brangus žodžiai, ir tikros 
tiesos pareiškimas. 

Pasiremiant šiais šodžiais, 
ar nebūtų laikas kad L. ž. pa
sirūpintų mandagesnių ir nau
dingesnių žinučių pateikti sa
vo skaitytojams, o ne ištisus 
puslapius plepalų? Butų ne-
prošalį rimtai apie tai pagal
voti. 

SVEIKSTA. Jonas Klikna, 
ilgametis šios kolonijos biznie
rius, saldžių gėrimų išdirbėjas 
ir alaus agentūros užlaikytojas, 
buvo dikčiai susirgęs, turėjo 
pasiduoti ligoninėn; išbuvęs 
apie porą savaičių ligoninėje, 
gryžo namon, dabar namie ik 
sisi ir sveiksta. 

Nesenai čia susitvėrus Karltj 
Rėmėjų Draugija (Amėrican 
Lithuanian Service League), 
turės savo išvažiavimą sekma
dienį, Rugsėjo 24, Beąch-Nut 
Grove Parke. Visi Detroito ir 
apielinkės Lietuviai kviečiami 
dalyvauti šiame išvažiavime. | 
Kadangi šią vasarą išvažiavi
mų labai mažai buvo tai šis iš
važiavimas kaip tik duos pro
gos jums atsikvėpti tyru oru 
ir kartu paremti karo nuvar
gintus savo karius. 

Negalima nei nusakyti kaip 
labai reiktų remti ši karių or
ganizacija; daug Lietuvių' ka
rių gryš iš karo lauko be tur
to, ir daugelis be sveikatos. 
Jie dabar kariauja, o mes na
mie gerai pelnome darbuose. 
Tat nors maža dalimi savo už
darbio prisidėkime prie Karių 
Rėmėjų fon<$6* 

Karių Rėiftėjų Draugija tu
ri labai gražų planą gryžusių 
kareivių naudai. Manoma pa
statyti kariams namas, įtaisy
ti klubas ir tam panašiai, kad 
sugryžę Lietuviai kariai turė
tų savo vietą. 

Neabejoju kad Karių Rėmė
jų Draugijai šis sumanymas 
pasiseks įvykdinti. 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyk$įM 

•MiRĖ 12,700 IŠEI
VIU LIETUVIU 

4-

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių vardais, mirusių 
išeivių Lietuvi^ skaičius pasie
kė Jau 12,700, nuo Vasario mė
nesio, 1937 metų, kada Dirvo
je buvo pradėta mirusių sužy-
n^ėjimas talpinti. 

SIUVA DRABUŽIUS 
Aną dieną telefonu pašaukė 

mane Malvina Smailienė, vais
tininko, Lietuvai Vaduoti Są
jungos iždininko Juozo Smai
lio žmona ir klausia: 

"Kaip tavo mašina siuva?" 
"Neblogai. Kodėl?" 
"Na tai fgal susidėję siūsi

me ?" 
"Ką siųsvme?" paklausiau. 
"Ką siusime? nagi drabu

žius Lietu vosi. nimkentėj usiems 
ž m o n ė m s * "  ^ •  

Mat, poni Smailienė pripir
ko visokių medžiagų ir dabar, 
orui atvėsus, pradeda siūti dra
bužius Lietuvos karo nukentė
jusiems.: Ji žinodama kad ir 
aš tais pačiais dalykais rupi-
nuosi, pakvietė kartu dirbti. 

žinoma kad siūsime! Tik 
tegul Amerikos Lietuviai vei
kėjai suranda takus kuriais 

Kinai kareiviai užėmę Tapa, 
vieną iš Japonų tvirtovių prie 
Burma kelio, užtiko didelį san
dėlį ginklų ir reikmenų, palik
tą Japonams greitai pabėgant 
i kalnus. 

Keletą dienų praleido Det
roite Mečislovas Motuzas, ži
nomas Lietuviškų filmų rody
tojas, kuris su broliu Kaziu 
prieš kelis metus parveždavo 
Lietuvos filmų ir parodydavo. 
M. Motuzas dabar yra karo 
tarnyboj kaipo tekniškas sar-
žentas. Jis čia viešėjo pas p. 
Stephaniją Douvan-čiurlionytę 
ir jos sesutę Nastutę Milienę. p 

Koresp. 

89 m., ir policininkas Frank 
Eastley, '>1? m. Policija ir ap
skrities daktaras nustatė kad 
tas policininkas pirmiau nušo
vė trimis šūviais tą moterį, 

•po to pats i kaktą nusišovė t-a-
vo tarnybos revolveriu. Mo
teris rasta pilnai apsirengus, 
su paltu ir skrybėle. Jos se-
fiuo pasakojo policijai jog nu
žudyta moteris palaikė santi-
kius su tuo policininku, kuris 
būdamas labai pavydus dažnai 
ją net mušdavo. Tie nesutiki
mai privedė prie šitokio galo. 

"Aš čia netikėtai atsiradau, Į 
todėl nežinau ką ir sakyti; Į 
vien tik pasakysiu esu svei-1 
kas. Oras čia yra gana šil-j 
ta^\ bet geras, lengvas kvėpuo-: 
ti. Manau gryšįu nepoilgam Į 
namas. Sveikinu jus ir jusu 
šeimą, linkėdamas viso gero."; 

STAIGA MIRĖ. Rugpjučio 
19, Kastantas Ramanauskas, 
nuo 899 Highland ave., pralei
dęs porą savaičių atostogų, 
jau rengėsi sekantį pirmadienį 
eiti Į darbą. Bet šeštadienio 
vakare pradėjo skųstis savo 
žmonai kad jam krutinėję ne
gerą; ir už kelių minutų mirė. 

Dr. M. J. Colney. 

APKALTINTAS Už SESERS 
MIRTĮ 

William MacKay, 19 metų 
amžiaus vaikinas, suimtas ir 
apkaltintas nužudymu savo se
sers, 14 metų mergaitės, jų 
namuose. Vaikinas prisipaži
no policijai jog jis norėjo nu
nuodyti savo . tėvą, kuris jį 
nuolat barė už : tinginiavimą. 
Jis aptepė maistą- nuodais ir 
užnuodijo vandenį, tikėdamas 
kad tėvas pataikys to maisto 
valgyti ir vandens gerti. Tuo 
tarpu jo sesuo pasiėmė užnuo
dyto maisto iš šaldytuvo ir 
užvalgius * mirė. 

KAIP BUS PARDUO-
butų galima Lietuviams tiesiai DAMA KARIUOME-
į jų rankas drabužius jduoti. 
Mes pririnksime ir prisiusime 
drabužių tiek kad nei viena 
Lietuvių šeima nebus pamirš-
ta. 

Tokių geraširdžių ir darbš
čių moterų kaip Malvina Smai
lienė randasi daug tarp Ame
rikos Lietuvių. Jos prisius, 
pritaisys, surinks 

LANKĖSI 

NĖS LIEKANOS 

Kongrese jau svarstoma bi-
lius nustatymui kokiu budu tu
rės tuti parduodama karo at-
liekanos iš valdžios į privati
nes randas ir kaip privatiniai 
biznieriai turės tuos dalykus 
pardavinėti publikai. Kongre
sas nori sužiurėti kad tų at-

Klierikas~~Eduardas Akso- liekanų pardavimas neužkenk 

KIžAS Motiejus, 60 m., mirė 
Birž. 25, Donorą, Pa. Ame
rikon atvyko 1910 m. Liko 
žmona, Ona, du sunai, Ed
vardas ir Vitautas — abu 
tarnauja armijoje, ir duktė 
Ruth. 

NAGINONIS Juozas, 60 metų, 
mirė Geg. 8, Donorą, Pa. Iš 
Lietuvos atvyko 1904 m. Li
ko jo sesuo, Ona Kižas. 

GUTAUSKAS Antanas, 51 m., 
mirė Liepos m., Buenos Ai
res, Argentinoj. (Šiaulių ap. 
'Liponių k.) 

VITKAUSKAS Kazys, 41 m., 
mirė Liepos m., Buenos Ai
res, Argentinoj. (Deltuvos 
parapijos.) 

JUCIUS Vladas, mirė Rugp j. 
m., Newark, N. J. 

JUCIENĖ Ona, mirė\Rugp. m. 
Newark, N. J. 

STANKEVIČIUS Vincas; 28 
m., mirė Rugp. 6, Philadel
phia, Pa. 

MOCKUS Antanas, mfri; Rug
pjūčio m., Shenandoah, Pa. 

ANILAUSKAS Harry, 48 m., 
mirė Liepos 25, McAdoo, 
Pa. Gimęs Hastings, Pa. 

SAKAITIS Tarnas, 61 m., mi
rė Kovo 26, Dayton, Ohio. 
(Šiaulių ap., Veriškių k.) 

SABARAUSKAS Stepas, 57 
m., mirė Rugp. 20,' Dorehes-

' ter, Mass. (Vilkaviškio i?ar.) 
VAITKUS Dominikas, pusam

žis, mirė Rugp. 19, Chicago j. 
(Šiaulių ap.,. Vaiguvos par., 
favaiguvio k.) Amerikoj iš
gyveno 43 metus. 

URBA Juozas, mirė Rugį). 24, 
Chicagoj. (Grinkiškės par., 
Piplių k.) Amerikoj išgyve
no 57 metus. 

MOTUZĄ Dominikas, pusam
žis, mirė Rugp. 19, Chicagoj. 
(Šiaulių aps., Žagarės par., 
Menkių k.) Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

MIKALAUSKAS Juozas, mirė 
Rugp. m., Scottville, Mich. 

GEDMINIENĖ (vardas nepa-
. žymėta), mirė Rugp. mėn., 

Scottville, Micfc. 

ARLAUSKAS Stasys, mirė 11 
Rugp., Orąnge, N. J. 

BARTULYTĖ Veronika, 27 
metų, mirė Rugp. 12, Was-
saic, N. Y. 

GADRIMAS Jonas, 66 metų, 
mirė Rugpj. 17, Chicagoję. 
(Luokės par.) Amerikoje iš
gyveno 45 metus. 

HAUSMANIENĖ Ona, raw# 
Rugp. 12, Rockford, 111. 

KVEDERIENĖ Ona, mirė Ma-
hanoy City, Pa., Rugp. men. 
Amerikoj išgyveno- S5 ' 
tus. - -i 

ŠERMUKŠTIENĖ Pranė, mirė 
Rugp. m., Girardville, Pa. 

BUKNIENĖ Ona (Gilvidaitė), 
pusamžė, mirė Rugp. 15 d., 
Chicagoj. (Panevėžio apskr., 
Š i m o n i ų  p a r .  N o c i u n ų  k ^ .  

ANDRIUŠKAITĖ Julė, 27 įli., 
mirė Rugp. 15, Chicagoję* 
kur buvo ir gimus. 

ŠILIENĖ Agota (Urbanavičiū
tė), pusamžė, mirė Rugp. 14 
Chicagoj. (Pajavonio p., Eg-
lupių k.) Amerikoj išgyve
no 43 metus. 

: BAN CE VIČĮUS Juozas, mirė 
Rugp. 6, New Britain, Conn. 
(Punsko par., Beraznikų k.) 

SINKEVIČIUS Julius, mirė 6 
Rugp., New Britain, Conn. 

KATAUSKAS Jonas, 49 me-
. tų, mirė Rugp. 9, New Bri

tain, Conn. 
LENKAUSKAS Edvardas, 20 

metų, mirė Rugp. 13, New 
Britain, Cpnji. 

Jieško Giminių 
Jonas Aleksėj unas, tarnau

jantis Prancūzijos Užsieniečių 
Legione, šiaurės Afrikoje,, no
ri suraąti.;savo du brolius, Ka
zį- irvĄ$omą Aleksėjunus,.. M-
cinančius' iš Kauno. Jie gy
vena Amerikoje. Jo antrašas 
toks: ; . : 

Caporal-Chef 
Jonas Aleksėjunfą, 
Secteur Postai 71072 

North Africa. 

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

M A R G U T I S  
6765 So. Western AT*, 

Chicago. 111. # 

Pąsinaudokit šia proga per vasarą! 

maitis, veikėjos OnoS" Akso-
maitienės sunus, porą savaičių 

tų mažiems bizniams, kad ne
būtų spekuliacijos ir uždės ki-

praleido s-j savo tėveliais. Jis suvaržymus. 
pereita metą mokytojavo Ma- Vlenas dalykas, visos ka-
rianapolio Kolegijoje, Thomp- riuomenės atliekanos turės bu-
son Conn., dėstė matematiką ti pažymėtos jog pirktos is vai-

'  iv  i-»o v/11įnrlo mao 1/oinA 
ir gamtos mokslus 

Eduardas yra vienatinis pp. 
Aksomaičių sunus, todėl tėvai 
jo atsilankymu labai džiaugėsi. 
Vasarą* jis pabaigs Hinsdale, 
111. 

Laidojamas' Italų Sukilėlių Vadas 

NEGALINTIEJI DIRBU 
šiuo tarpu Pennsylvanijoje 

viešais valstijos pinigais palai
kom! tik tie kurie jau negali 
dirbti jokio darbo, t et i u yra 
gana dikčiai — viso 140, 

Jie dalinasi šitaip: 
84,902 gauna senatvės pa-

.šalpą; 20,672 del nejgalejimo 
pašalpą; 22,135 be tėvų vai
kai išlaikymą; 12,929 aklų. 

I. J. 

LANKYSIS JULIUS SMETO
NA, BUS RODOMA FILMOS 

šeštadienio vakare. Rugsėjo 
16, Newarke lan'kysis Julius 
Smetona, K. S. Karpius, pra
kalboms, ir bus rodoma Lietu
vos Prezidento A. Smetonos 
filmos jo viešėjimo Amerikoje 
ir iškilmingų laidotuvių Clevt-
lande pereitą žiemą. Rej>. 

džios, ir parduodamos kaipo to- j 

kios. Taip pat rūpinamasi kadį 
tų valdiškų prekių pirkimą ga-į 
lėtų pasiekti maži biznieriai, o! 
ne viską supirktų kokie speku- į 

liantai, iš kurių paskiau galės j  

maži biznieriai pirkti mokėda
mi žymiai brangiau. 

iki Spalių 1 
duodamais už 

•DAGTINĖS gamyba perei
na vis į mažesnio skaičiaus iš
dirbę jų rankas. Senatas pra
dėjo tyrinėti, kaitindamas ke
turias dideles degtinės kompa
nijas suėmimu didumos deg
tinės gamybos į savo rankas. 
Dabar jos turi apie 70 nuoš. 
degtinės savo kontrolėje ir ga
li nustatyti kainas ir sumažin
ti degtinės leidimą Į rinka, .su
darant degtinės nedateklių., 

•MA žIAU negu pusi ii pa
virš 133 milijonų Suv. Valsti
jų žmonių yra baž&yčių nariai#. 

Florencijoje, Italijoje, nešamas laidoti Arno divizijos Ga
ribaldi patriotų'"vadas," užmuštas "šproginiu "MTėsto" aikštėje; 
tuo laiku kai Alijantai veržėsi tą miestą iš Vokiečių ir Italų 
fašistų užimti. 

IJžsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir dąug skelbimų. 
Kaina metąms Jfcl. - _ .A4res«s; 

Lietuviu Naujienos 
832 N. 6th St. Philadelphia C, Pa. 

f 

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

•288 puslapių didele knygą, ęu istoriškais paveikslais. 
Popieros virleliais kaina $1.5)9. . . Tvirtais viršeliais, $2.00. 

Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais L50) 

ži istorinė apysaka jums patik# — aprašoma kaip Didis Lie
tuvos Kunigaikštis KęstutL pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaKa 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo j Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt. 

,  V •  — • -  -•  '  • • '  . - 'V*  -

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Avenue Cleveland, OHio 
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meilS Lietuvos 
Dega musų širdyse! L I E T U V A  LsIfTf pažinę — v 

Jungo nevilksim! 

Taika po Pr ievar ta  
*-

Rašytojas Karl H. Von Wiegand Pateikia Savo Pate-
irtijimus, kurie Tilpo Plačioje Amerikoniškoje Spau
doje, apie Prezidento Roosevelto Dabar Tveriamą 
Taikos Organizaciją — ką Viską Sugadina Pasive
dimas Stalinui Joti Sau ant Sprando. 

Kft*4 if. Von Wiegand, vie
nas is žymiausių Amerikos ka-
ko korespondentų, rašydamas 
savo pastabas apie dabartines 
Prezidento Roosevelto pastan
gas pagaminti ateičiai taiką, 
pavadina visa tai farsu, kome
dija, arba juokais. 

Jis mano jog tai tėra tiktai 
tuščias įsivaizdavimas — tarp
tautine organizacija kuri pa
laikys pasaulio taiką galingųjų 
politika ir nuoga ginkluota 
pajiega, išimtinai globpje tri
jų ar keturių valstybių. 

Anot jo, istorija parodo per 
2000 metų kad tokios pastan
gos darytos visais laikais, vis 
remiantis ant jiegos, ir vis 
niekais baigėsi, nes tai buvo 
pastangos primesti galingųjų 
prievartą ant silpnųjų. 

Figuratyviai kalbant, trys 
vyrai (Amerika, Rusija, Bri
tanija) sėdi Washingtone prie 
likimo Staklių ir audžia naują 
marginj pasauliui iš tų pačių 
senų jiegos siūlų ir tais pačiais 
užsimojimais galingųjų politi
kos ir pasaulio dominavimo — 
audžia tavo likimą ir mano, 
musų vaikų ir jų vaikų. Todėl 
tai mes turėtume atydžiai žiū
rėti kas daroma ir kas bus nu
dirbta toje "pradinėje konfe
rencijoje" Washingtone. 

Prezidento Roosevelto pa
saulinės saugos organizacija 
uždės Amerikai pareigą imti 
atsakomybę ir garantuoti' tai
ką, kurios išlygas, be abejonės, 
žino jis, Churchill ir Stalinas, 
bet apie kurias nieko nežino 
nei Amerikos žmonės nei žmo
nės bent kurios kitos šalies., 

Tokiie gražus viliojimai ir 
netikri dalykai, kaip vaizduo
tėje matomi miražai kuriuos 
aš mačiau Saharoje, yra siū
lomi karo nualintiems žmo
nėms kaipo prižadas jog jie 
užbaigs karus. 

Woodrow Wilsono Tautų Są
junga buvo susabotažuota Eu
ropiečių valstybininkų ir diplo
matų. Ji patapo instrumentu 
jiegos politikos trijų ar ketu
rių valstybių ir jų valdžių. Aš 
mačiau ją veikiant Gene vo j e 
nuo pradžios iki pabaigos. Aš 
tam priešinausi, kaip priešino
si dalis laikraščių ir Amerikos 
senatas, kuris tą atmetė ir at
metė Versalio taiką, kuri tą 
garantavo. 

Toliau Wiegand išdėsto da
lykus kurie Tautų Sąjungos 
žinioje ir po akių buvo atlieka
mi, bet didžiosios valstybės ne
siėmė daryti nieko. 

Lenkija pagrobė Vilnių, Lie
tuvos sostinę, ir prisijungė jį. 
Lietuviai šaukė ir protestavo 
veltui. Tautų Sąjunga nieko 
nedarČ, Buvo laikoma svar
biau' palaikyti taiką tarp di
džiųjų valstybių. Italija įsiver
žė į Etiopiją ir užėmė, o Tau
tų Sąjunga nieko nedarė, nors 
Etiopija buvo narė. 

Taika kuri savu keliu duoda 
teisę valdyti pasaulį Amerikai, 
Britanijai ir Sovietų Rusijai 
del to kad jų ginkluotos jiegos 
laimi pergales, tuomi uždeda 
ant musų ir musų vaikų nau
jų karų pavojų, ne iš pusės 
nugalėtos Vokietijos ir Japo
nijos, bet iš pusės pačių laimė-

Dabar, savo karo jiega, gin
klais, tankais, lėktuvais ir lai
vais, bilijonais dolarių lend-
lease pagalbos, Amerika buvo 
ir tebėra lemiantis veiksnys 
fiio antro Pasaulinio Karo. Iš
tina IdfciSkai kad Amerikos 
įmonės turi turėti, ir pavalo 

reikalatttt * lemiančio balso tai
kos nustatyme. 

Sovietų Rusija savinsis sau 
sprendžiamąjį balsą už savo 
laimėjimus ir invaziją. Bri
tanija savinsis sau del to kad 
ji buvo naikinama ir teriojama 
iš Vokiečių pusės. 

Amerika TURI ir PRIVALO 
laikytis savo teisės spręsti da
lykus delei pergalės kokią ji 
Alijantams atnešė. Jeigu ne 
Amerika, nebūtų buvę jokios 
pergalės Rusų nei Britų pusė-
J'e-

Jeigu Amerika užsileis arba 
duosis įkalbėti klaidingai, tai 
ar prezidento vardas bus Roo
sevelt ar Dewey, musų vaikai 
"valgys karčią duoną". 

Dabar jau išrodo kad Prezi-
zidento Roosevelto pasaulinė 
saugos organizacija virsta į 
trijų arklių Rusišką troiką, su 
Amerika, Britanija ir Sovietų 
Rusija pakinkiuose, o Maršalas 
Stalinas švaisto botagą virš jų 
galvų. Jis taipgi išrodo pasi
rinkęs važiuoti tuo ypatingu 
keliu kuris .veda į minglomis 
apdengtą ateitj. 

Kasdien daros! aiškiau kad 
totalitarinė komunistinė Rusi
ja gali tikrai patapti didžiau
sia Amerikos priešininke lais--
voms politiškoms ir ekonomi
nėms institucijoms Vakarinia
me Pasaulyje po šio karo. 

Taip skamba svarbesni pa
reiškimai apie Prezidento Roo
sevelto žygius, kaip tai numa
to tas senas karo koresponden
tas Kari H. Von Wiegand. 

BLOGA NUOMONĖ 
APIE DUMBARTON 

OAKS TARYBAS 

SAKO, JIE PAKEN
ČIA TIK BOLŠE

VIKŲ 

Įdomiai praneša apie Vokie
čių nusiteikimą link Amerikie
čių, Britų ir Rusų šiame kare, 
Amerikos karo korespondentai 
leurie sueina su Vokiečiais ka
ro nelaisviais dirbančiais tam 
ro nelaisviais, pastatytais dir
bti tam tikrus darbus Alijantų 
naudai Prancūzijoje. 

Vokiečiai kareiviai, patekę 
nelaisvėn, pasiveda likimui ir 
jaučia kad dalykai dedasi taip 
kad jie negali sukontroliuoti. 

Jie stebisi kokiu greitumu 
ir taip daug karo reikmenų 
Alijantai privežė į Prancūziją. 
Juos tiesiog šiurpas krato del 
tokių didelių išnaikinimų ko
kius padarė Alijantai bombar
davimais Vokietijos, tačiau jie 
nerodo neapykantos Amerikie
čiams nei Britams. 

"Ne", pareiškė vienas Vo
kietis nelaisvis nuo Leipzigo, 
'mes neturim neapikantos link 
Amerikiečių ar Britų, bet mes 
nekenčiam Rusų", 

Jie yra įsitikinę kad 'kada 
nors greitai, gal dar šiame ka
re, Amerikiečiai, Britai ir 
Prancūzai stos išvien su Vo
kiečiais kariauti prieš Rusiją. 

Vieną ką Vokiečiai yra įsiti
kinę tai kad komunizmas nie
kados Vokietiją nenušluos. 

Kaslink nazių partijos, sako 
Vokiečiai paskiras nuomones, 
ji jau pasibaigė; naziai prida
rė perdaug klaidų. Bet, sako, 
nežino kas seka toliau. 

Apie Hitlerį jie atsisako at
virai kalbėti, tačiau matyt jie 
neša kokią tai gėdą del jo, ir 
to pakanka suprasti kad Vo
kiečiams Hitlerio jau užteko. 

Kuomet dabar karo veiksmų 
pats įsiutimas ir visokios per
galės, ir karinė propaganda 
yra statoma pirmoje vietoje ir 
tik kumščio politiką stengia
masi išgarbinti, yra žmonių ir 
čia Amerikoje ' kurie aiškiau 
permato pasekmes tokius jie
ga paremtos politikos. 

Chicago Tribune redakto
rius nemato kad tokis slaptai 
lošimas "trijų didžiųjų" vyra
vimo politikos atneštų pasau
liui ką gero, arba pastovią tai
ką. 

Korespondentas Karl Von 
Wiegand atkartotinai Hearst'o 
laikraščiuose patiekia pesimis
tinių straipsnių. 

Atrodo kad Sovietų atstovo 
nei vienu žodžiu neprasitari-
mas del gerbimo m^žų tautų 
teisių jau baugina mažasias 
tautas, kad jeigu ir toliau bus 
ant visko sutinkama taip kaip 
Rusai nori ir jeigu Amerikos 
planas liks šalin pastumtas, tai 
mažosios tautos Europoje, ypač 
rytinėje dalyje, turės pergy
venti didžiausią komunistų ir 
Rusiškos sauvalės tironiją. 

Kad šiądien tokiame Wa
shingtone vyktų konferencija 
ir pasitarimai bent pusės šim
to įvairių tautų atstovų vieto
je "trijų didžiųjų" tai visur 
vyrautų entuziazmas. 

Gal tie didieji baigę karo 
fronte mušius, jeigu Amerikos 
planas bus vykinamas, sukvies 
kada visas mažasias ir didžią
sias valstybes pasitarimui apie 
ateities taiką ir saugumą. 

Gaila kad Amerikos Lietu
viai taip pasidalinę, susiskaldę 
dirba. Tarpsrovinės kovos de
moralizuoja mažiau politiką 
suprantančius Lietuvius ir ati
traukia nuo rėmimo Lietuviško 
judėjimo. 

Pabaltijo valstybių, kartu ir 
Lietuvos, tarptautinė padėtis 
labai blogame stovyje, ir rei
kia visiems bendrai rūpintis 
gelbėjimu. J. Kripas. 

DEWEY ATAKUO-
SIĄS UŽ APSILEI

DIMĄ STALINU 

BALF RAGINA OR
GANIZUOTI SKY

RIUS 

Bendro Amerikos Lietuvių 
Fondo valdyba praneša Ame
rikos Lietuviams pradėti or
ganizuoti kolonijose BALF 
skyrius. Skyrius galima stei
gti dideliais skaičiais, padali
nant miestus į distriktus ir 
priemiesčiu* kur tik randasi 
Lietuvių. 

Nario mokestis $2 metams, 
ir susidarius skyriams prąneš-
ti centrui: * 

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Inc. 

It W. 44th St. Room 510 
New York, N. Y. 

Norintieji skyrius organi
zuoti gali gauti centre plates
nių informacijų, taip pat bus 
prisiųsta organizacijos įstatų 
knygelė. 

BALF ragina Lietuvius da
bar, ir National War Fund va
jaus metu (šymet bus Spalių 
mėnesį) darybų ir aukomis uo
liai prisidėti, nes iš tų sukeltų 
sumų žymiausia dalis eis musų 
kareivių (U. S. O.) ir nuken
tėjusių tautų žmonių šelpimui. 
Lietuvių fondas yra priimtas į 
National War Fund. 

Ragina taipgi rinkti drabu
žius, kaldras ir kitus rubus ir 
avalinę Lietuviams sušelpti. 

Drapanų rinkimas bus Lap
kričio pradžioje, bet galima 
pradėti rinkti ir dabar jeigu 

Ruošdamasis prie savo poli
tiškų kalbų, Gubernatorius De
wey, kaip ateina žinios, pasiry
žęs yra daryti vienu iš svar
bių savo užmetimų Preziden
tui Rooseveltui už jo ir už jo 
Administracijos užsileidimą ir 
nepasirupinimą užprotestu o t i 
prieš Sovietų Rusijos pastan
gas užgrobinėti kitų šalių teri
torijas. Kaip išrodo, Dewey 
padarys tai kaipo vieną iš di
džiųjų savo priekaištų Roose
veltui, 

Hull, Valstybės Sekretorius, 
ir Dulles, Gubernatoriaus De
wey atstovas pasitarimui su 
Hull apie bendrus klausimus 
ir prašalinimui tam tikrų daly
kų liečiančių šalį šio karo me
tu iš politiškų diskusijų, Dul
les nesutiko su Hull, pasaky
damas jog Dewey kalbės ir sa
kys apie dabartinės Adminis
tracijos netikslumą reikaluose 
liečiančiuose "Keturis Didžiuo
sius" ir neturėjimą užsienio 
politikos programo. 

Vienas klausimas kurį De
wey primeta Rooseveltui tai 
dabar jau reiškimas sutikimo 
atiduoti Lenkijos valdytas te
ritorijos Rusijai, kurios guli 
už senos Curzono Linijos. Tas, 
sako, pradeda sukelti nepasiti-

I jimą, nes Lenkija ir Rusija 
pačios del to nesusitaria. 

šitie argumentai iš Dewey 
pusės yra geri, tik Lietuviams 
jokiu budu nepatiks Dulles pa
sakymas kad "Latvija, Lietu
va ir Estonia galės lošti savo 
roles kaip valstybės Sovietų 
Unijoje". 

Jei Dewey gaudo Lenkų bal
sus užtardamas Lenkiją, ir jei 
mažomis šalimis skaito Dani
ją, Belgiją, Holandiją, Luksem 
burgą, ir reikalauja joms at
statyti nepriklausomybę, vien 
del to kad jos yra Vokiečių 
okupuotos (tuoj bus išleisvin 
tos, be niekeno ypatingų rei
kalavimų), o Lietuvą, Latviją 
ir Estiją priskiria Rusijai, del 
to kad Rusija per tris metus 
nevaržomai varė savo proga-
gandą Amerikoje, tai mes Lie
tuviai turime tik panaujinti 
pastangas įrodyti kad ir Lie
tuva ir jos kaimynės yra ma
žos, pavergtos šalys, ir joms 
Atlanto čarteris yra prižadėjęs 
atsteigimą ir nepriklalusomybę 
ir nesutiksime buti stumdomi 
nei Roosevelto nei Dewey į bol
ševikų globa. 

Jeigu laisvė ir užtarimas tai 
visoms šalims, o ne siūlymas 
Lietuvai "lošti savo dalį So
vietų Unijoje". 

Patartina Lietuviams nėsi-
mesti taip greitai į Dewey aba
zą del to kad Roosevelt nepa
žaboja Rusijos: ir Dewey ne
parodė noro pažaboti Rusiją 
kiek tai liečia Lietuvą, Latvi
ją ir Estiją. 

Ir Dewey kalba apie "mažas 
tautas", kurių nenori Rusijai 
pavesti, bet kitas negu Lietu
va, Latvija ir Estija! X. 

SKAITYKITE ŠĮ ĮDOMŲ APRAŠYMĄ 
LIETUVIŲ GYVENIMO, KOVŲ IR 

KENTĖJIMŲ PO LENKAIS PE& 
LENKU OKUPACIJA VILNIJOS 

Karys J. V. Valickas baigiasi. 

NEW JERSEY LIETU
VIŲ VEIKLA 

Dewey Atstovas 

MILIJONAS PARAŠŲ 191 
KARO BONŲ KVOTOS 

Ar New Jersey Lietuviai jau 
yra užpildę savo kvotą milijo
no parašų po peticija prašan
čia Prezidentą Roosevelt už
tarti Lietuvą, aš nežinau, bet 
kad čia keletas peticijų parašų 
rinkime jau yra daug pasidar
bavę tai gerai žinoma ir jiems 
garbė už tai. 

Daugiausia paraių yra. su
rinkęs Simonas F. Gudas, W. 
Orange, N. J. Jis yra gavęs 
parašą ne tik savo miesto ma-
yoro bet ir šiaip daugelio žy
mių žmonių. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

lu T. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. ' Cleveland 3, Ohio 

PRADEKIME RUDE-
NINĘ VEIKLĄ 

Brangus LVS nariai ir na
rės skyriuose ir pavieniai! 

Akivaizdoje to kas dedasi 
pasaulyje, Amerikoje ir Lie
tuvoje, mums reikia imtis di
desnio veikimo. 

Perplėšta pusiau Lietuva — 
viena dalis tebelaikoma Vokie
čių, kita išnaujo pagrobta Ru
sų bolševikų, — kenčia skau-

T> . , įdžiai. Jų nelaiminga padėtis 
""į"® „ ^ ,lrba t>ersisvers, ir jie gal išties 

mus savo pagalbos prašančią ir kiti, kaip tai senas darbuo
tojas Vincas Ambrozevičius, 
Jurgis Katilius, Kearny, N. J., 
karys J. V. Valickas, Kun. Ig
nas Kelmelis ir daugelis kitų. 
Parašams rinkti blankų galima 
gauti A. S. Trečioko ofise. 

KARO BONAI 
New Jersey Lietuviai karo 

bonų kvotas pilnai ir su dide
liais kaupais užpildė, visų pen
kių Karo Paskolų, o taipgi ir 
Lietuvių $5,000,000 Karo Bonų 
vajaus kvotą $800,000 pilnai 
išpirko. Penkių milijonų va
jaus bonų pirkėjai yra pasiža
dėję pirktus bonus nekeisti į 
pinigus iki prinokimui arba iki 
valdžia išmokės. Bendrai Lie
tuviai karo bonus nebėga vėl 
keisti į pinigus. 

Man dirbant U. S. pašte prie 
bonų pardavimo ir iškeitimo 
yra pasitaikę tik pora atsitiki
mų į tris metus laiko kad Lie
tuvis kreipėsi iškeisti savo pir
ktą boną, į pinigus. Daugelią 
pirkėjų sako: "Gal mano eks
tra pirktas bonas pagelbės Lie
tuvai laisvę atgauti". 

Yra nemaža Lietuvių kurie 
visus savo sutaupytus pinigus 
yra sudėję į karo bonus ir tuos 
bonus atneša į Lietuvių Bonų 
Komitetą užregistravimui, kad 
Lietuviai gautų kreditą už iš
pirktus bonus ir kad Amerikos 

Į valdžia žinotų kad Lietuviai 
į atliko savo dalį karo metu, ir 
kad kaipo tokie privalės turė
ti savo žodį užtarimui savo tė
vų žemės — Lietuvos. 

A. S. Trečiokas, 
N. J. L. T. Sekr. 

John Foster Dulles, įžymus 
New Yorko advokatas, paskir-

yra kur palaikyti iki Lapkri- taį Gub' Dewey atstovauti jį 
y. - lT * T.ATT* P°kar.inių planų konterencijoje 

o menesto, praneša BALF Dumbarton 0aks, Washingto-
valdyba. 

•VOVERIES širdis vasaros 
metu, kada voverė buna pilno-
jei veikmėje, plaka iki 350 sy
kių per minutą, o žiemą kada 
voveris miega, plaka tik apie 
11 karty. 

ranką kokiu nors greitu laiku. 
Turime turėti tą pagalbą. 

Lietuvos gelbėjimui iš ver
gijos privalome čia Ameriko
je daryti žygius, spaudimą į 
valdžios žmones, į Lietuvos 
draugus, į partijų kandidatus. 

Jeigu svarstoma pasaulio 
taikos planai tai Lietuvos li
kimas 1 turi buti imtas dėmesin 
taipgi. 

Tai akcijai reikalinga visų 
Lietuvių parama ir spaudimas. 

Reikalinga skubiai pagyvin
ti Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
akcija, kuri per vasarą aplė-
tėjo. Reikalinga vėl dirbti ir 
j ieškoti naujų darbų kurie vi
si eitų į naudą Lietuvai. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
centro valdyba laiko savo po
sėdį Clevelande šį sekmadienį, 
Rugsėjo 10. Bus aptarta ke
letas naujų darbų ir veiksmų. 

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

Auka 
LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAMS 

Lietuva! Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
LTETUVĄI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

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

Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai' 
$ L.t V. S. nario mokestį 

Viso $ 

Vaidu ir Pavardė. 

Adresas. 

£ Miestas Valst......... 
s V 
i si KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

Jk./ * r 
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Amerikos kario Juozo V. Valicko, kilusio iš Vilniaus 
Krašto, atsiminimai Lietuvių ir jo paties asmeniškų 

pergyvenimų po Lenkų žiauria valdžia. 
* 

Dirvos redakcija, žinodama kad karys J. V* Valic
kas gyveno po Lenkais Vilniaus okupuotame krašte, bu
vo priverstas tarnauti net ir Lenkų kariuomenėje, ir 
pergyveno visokius kitokius patyrimus ir matė bei ge

lį rai pažino visų Lietuvių gyvenimą po Lenkais nuo jų 
j okupacijos Vilniaus Krašto, — užprašė karį Valicką pa-

$ rašyti apie Vilniaus Kraštą po Lenkų okupacija. Tas jo 
aprašymas pradeda tilpti šiame Dirvos numeryje ant 5 

M puslapio ir tęsis per kelioliką savaičių. Tai aprašymas 
s to visko apie ką Amerikos Lietuviai tik paskirais atsi

tikimais yra trumpai skaitę. Iš šio aprašymo patirsite 
visas Lenkų niekšystes ir priespaudą kokią jie buvo už
dėję Lietuviams. Pagaliau pats Valickas slaptai turė
jo pabėgti iš Lenkų okupuotos šalies ir atvyko i Ameri
ką prieš keletą metų. * 

Pasirūpinkit skaityti Dirvą, nepraleiskit nei vieno 
—A numerio, ir stengkites apsimokėti savo prenumeratą kai 

Taipgi prasideda judėjimas 
ir skyriuose — štai Newark, 
N. J., LVS skyrius rengia pir
mas šio rudens prakalbas šeš
tadienį, Rugsėjo 16. Plačiau 
apie tai bus pranešta ir kituo
se laikraščiuose. 

Newarke kalbės Julius Sme
tona, K. S. Karpius ir kiti vei
kėjai, taipgi bus rodoma Lie
tuvos Prezidento A. Smetonos 
Amerikoje viešėjimo ir iškil
mingų laidotuvių filmos. 

Didelio susirūpinimo Lietu
vai Vaduoti Sąjunga rodo ir 
Waterbury, Conn., tėvynainiai, 
kur taip pat apsilankys Julius 
Smetona ir K. S. Karpius. 

Norėtume girdėti ką planuo
ja dirbti kiti LVS skyriai š| 
rudenį ar žiemą. Jeigu netu
rit nieko greitesnio, pradėkit 
naujų narių vajų, nario duok
lė tik $2 metams. Platinkit 
"Timeless Lithuania", rinkit 
parašus ant peticijų, nes dar 
joms laikas neišsibaigė. Peti
cijų rinkimą tęskit iki Spalių 
10-tos. 

Sumanę rengti prakalbas at-
sišaukit į LVS centrą kalbėto
jų, jie bus parūpinti. 

Rašykit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenut 

Cleveland 3, Ohio. 

00: 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
§SŠ0 Superior Avenue Cleveland 3, 
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Kas Atsitiks su $61,2500? National War Fund Kalba apie Lietuvoje Likusius Lie
tuvius, o Mūsų Fondo Pirmininkas—apie Sovietų Sąjungos Giluipon Išvežtuo
sius. šalis kurioje Daugiausia Lietuvių Pabėgėlių, Repatriantų ir Darbininkų, 
Sąmatoje visai Praleista. Del Kuklumo Musų Niekas NepeiljįĮg* 

Pereitą savaitę Amerikos 
Lietuvių spaudoje buvo praneš
ta kad National War Fund pa
skyrė Bendram Lietuvių šel
pimo Fondui $135,000 (šių me
tų Spalių, Lapkričio ir Gruo
džio mėnesiams). Tuo pat 
laiku buvo patiekta ir pirmoji 
Lietuvių Fondo sąmato. Ka
dangi del tos sąmatos mes no
rime padaryti keletą pastabų 
tai ją čia pakartosime: 
1. Administracijos reikalams, 

ofisui ir tt. (12 mėnesių lai
kui) $25,000 

2. Vaistams į Lietuvą 12,500 
S. Pabėgėliams Pieti| 

Amerikoje 12,500 
4. Pabėgėliams Prancūzijoje 

ir Italijoje 7,500 
5. Pabėgėliams Ispanijoje ir 

Portugalijoje 3,750 
6. Pabėgėliams ir studentams 

Švedijoje 5,000 
7. Pabėgėliams ir studentams 

Šveicarijoje 6,250 
8. Drabužių vajui 10,000 
9. Atsargos kapitalui 10,000 

Viso $92,500 
Likusieji $42,500 iš tos pa

žymėtos $135,000 sumos, maty
ti, buvo paskirti Lietuviams 
Sovietų Rusijoje šelpti, bet 
National War Fund juos nu
braukęs, nes Sovietų kontro
liuojamose srityse Lietuviams 
pagalbos nesą galima pristaty
ti. 

Ta proga musų fondo pir
mininko buvo pastebėta kad 
"jei Sovietų Rusija įsileis mu
sų Įgaliotinius šelpimo daliji
mo prižiūrėti tai tuomet tiems 
reikalams, esą, bus galima iš
gauti lėšų." ' " -

Nesigilindami kol kas- Į da
lykų esmę, randame reikalo 
pastebėti kad prie aukščiau pa
duoto $42,500 likučio reikia 
pridėti $18,750 iš administra
cijos reikalams numatytų $25,-
000, nes juk ta suma skirta 
dvylikai mėnesių, taip kad 
trims mėnesiams (Spalių, Lap
kričio ir Gruodžio) teišeis 
$6,250. Tokiu budu susidaro 
$61,250 likutis, kurio paskirtis 
tuo tarpu mums nežinoma. Ti
kimės kad gerbiamasis fondo: 

pirmininkas artimoje ateityje 
mums šito likučio likimą nu
švies. 

Dabar gryšime prie vienos 
smulkmenėlės, apie kurią bu
vome užsiminę ankstyvesniuo
se straipsniuose apie Lietuvos 
šelpimą — būtent, apie fondo | 

irmininko palinkimą i slap-1 liirm 
tunu 

.są.v'i*'.. 

$ 

įą. ši jo bruožą užtinkame 
matoje Lietuvos šelpimo 
ir jo aukščiau paskelbtoje Ben
dro Lietuvos šelpimo Fondo 
sąmatoje. Jis gludi neišsamia-
mame ir nepilname paaiškini
me api# pirmykščio užsimoji
mo šelpti bolševikų valdžioje 
esančius Lietuvius likimą. Gir
di, National War Fund nu
braukęs tas sumas ir tiek. 

Gal ir užtektų tokio paaiš
kinimo .jei pora su bolševikų 
žinioje esančių Lietuvių šelpi
mu susietų faktų jau anksčiau 
netutų buvę nuslėpta ar bent 
tyliai praleista. Bet kadangi 
tai, buvo padaryta, tai ir pas
kutinis trumpas pareiškimas 
del atitinkamų sumų nubrau
kimo lyg ir bylote byloja kad 
dar ne visa tiesa pasakyta. 

Aną sykį mes minėjome apie 
Russian War Relief mūsiškiam 
fqndui parašytą laišką, kuriuo 
siūloma "kooperacija" del mū
siškio fondo teikiamos pašal
pos Į Lietuvą pristatymo ir jos 
išdalinimo. Nors musų fondo 
pirmininkas tuo klausimu spau
dos nepainformavo, mes lai
kome savo pareiga tą faktą 
spaudoje iškelti ir jį išnagri
nėti. 

<Tą klausimą b e n a g rinėda-

mi priėjome išvados kad Rus
sian War Relief "kooperacijos" 
prisiėmimas politiniu požiuriu 
butų žalingas, ir vistiek nepa
siektų savo tikslo — nepatik
rintų pašalpos išdalinimo Lie
tuvos žmonėms. ^ 

Nesenai patyrėme, antrą 
svarbų faktą, kurio taip pat 
musų fondo pirmininkas nepa
teikė spaudai, būtent, kad Na
tional War Fund yra pareiškęs 
jog tuo atveju kai Bendro 
Lietuvos šelpimo Fondo pašal
pa bus siunčiama Į sritis ku
rios yra bolševikų valdžios kon
trolėje, atseit, į naujai bolše
vikų užimtas Lietuvos sritis, 
tai visa pašalpa turės buti 
siunčiama per Russian War 
Relief. Dar net daugiau: bol
ševikų užimtų Lietuvos sričių 
šelpime United Lithuanian Re
lief Fund net sugretinamas su 
Bimbos vadovaujamu bolševi
kišku fondu (Committee to Aid 
Lithuania). 

Nesigilindami | smulkmenas, 
pasitenkinsime pabrėžę kad 
yra labai charakteringas Na
tional War Fund tvirtas pa
reiškimas kad aukščiau minėtu 
atveju pašalpa į Lietuvą tega
lės buti siunčiama per Russian 
War Relief. Juk kad atitin
kamas National War Fund 
pareigonis neabejodamas galė
tų pareikšti kad anuo atsitiki
mu pašalpa eis per Russian 
Wad Relief, tai tam mažų ma
žiausia reikalingas Russian 
War Relief konkretus sutiki
mas. Laiško, siūlančio "ko
operaciją", čia neužtenka. Juk 
kad konkretus sutikimas butų 
gautas, reikalinga tam tikras! 
kontaktas su bolševikišku fon-; 
du. | 

Kas tą kontaktą nustatė ? 
Kaip? Kada? Vietoje atsaky-! 
mo į šiuos klausimus išgirsta-1 

me trumpą pareiškimą kad ati
tinkamos sumos nuskirtos ir į 

i 

tiek. Ir tai, musų fondo pir
mininkas kalba apie "musų pa
bėgėlius ir ištremtuosius So
vietų Rusijoje", atseit, turimas 
galvoje ne Lietuvoje esančiu, j 
o išvežtųjų Sovietų Sąjungon1 

Lietuvos žmonių šelpimas, ši | 
paskutinė aplinkybė visai ap
temdo dalyką. . t j 

National War Fund, kalbė-| 

damas apie reikalingumą So
vietų Sąjungos valdžioje esan
tiems Lietuviams pašalpą tei
kti per Russian War Relief, 
pirmoje eilėje galvoje turi Lie
tuvą, o musų fondo pirminin
kas kalba apie "musų ištrem
tuosius ir pabėgėlius Sovietų 
Rusijoje". 

Greta to, juk yra viešai, ži
nomas dalykas kad bolševikai! 
net Amerikos Rand. Kryžiui j 
nedavė leidimo teikti paramos j 
iš Baltlijos ir kitų kraštų į Į 

Sovietų Rusijos gelmes išga- j 
bentiems žmonėms. Tat ku- Į 
riam galui musų fondo pirmi-' 
ninkas antru kartu bando "at
rasti Ameriką"? Juk jau iš-
anksto buvo žinoma kad "nė
ra kelių, kad musų pašalpa pa 
siektų Lietuvius Sovietų Ru 
sijoje". 

šitų faktų akivaizdoje, pirš
te peršasi išvada kad arba mu
sų fondo vadovybė nežino tr 
dalykų kurie yra žinomi eili
niam piliečiui ir pasijuokimui 
į sąmatą įtraukia sumas ku
rios jau išanksto nusmerkto* 
išbraukimui, arba šitai pana
šiau į tiesą — savo miglotais 
pareiškimais nori ^užtrinti abe
jotinos vertės žygių pėdsakus. 

šitai betgi yra visai nepras
mingas dalykas, nes nutrauki
mas "kooperacinių" ryšių su 
Russian Wer Relief, jei tokie 
ryšiai tikrai yra buvę, visos 
blaiviai galvojančios Amerikos 

Lietuvių visuoipenės butų tik 
pasveikintas. Nes juk yrą aiš
ku kad Lietuvos žmonių šelpi
mas, nukreiptas per Russian 
War Relief, tikrai nepasiektų 
šelpiamųjų, ir juo, didžiausiam 
likimo pasijuokimui, pasinau
dotų enkavedistai ir kqi$|$[is-
tų partijos nariai 

Dabar keletas žodžių apie 
paskiras sąmatos pozicijas. Pir
miausia, ko toje sąmatoje nė
ra? Ogi nėra šalies kurioje 
daugiausia Lietuvių pabėgėlių 
ir kurioje, išskyrus Lietuvą, 
išviso šiądien yra daugiausia 
Lietuvių, neskaitant Amerikos, 
kurie labai greit gali buti rei
kalingi skubios pagalbos? Čia 
turime galvoje Vokietiją. Juk 
visiems yra žinoma kad Vokie
čiai į Vokietiją paskutinių dvie
jų metų bėgyje karo pramonės 
darbams nuolat vežė Lietuvos 
jaunimą, kurio dabartiniu me
tu Vokietijoje gali buti gal net 
apie 200,000. Vokietijos kon
centracijos stovyklose tebesė
di žymiausi Lietuvos veikėjai, 
pačioje Vokietijoje tebėra gal 
virš keliolikos tūkstančių "re
patriantų" iš pirmosios bolše
vikų okupacijos, kuriems ne
buvo leista gryžti į Lietuvą. 
Visa tai užmiršta. O gal tai 
aukštoji politika? Gal bijoma 
net Vokietijos vardo ištarti, 
kad koks bolševikų agentėlis 
ar šunuodegis, neapšauktų pro-
naziais? 

Gerbiamieji, ant svarstyklių 
metamas žymios ir ypač šią
dien mums brangios Lietuvių 
tautos dalies likimas, ir bolše
vikišku šunų lojimas musų ne-
turtty bauginti. Jei dar ne 
vėlu, tepadaro fondo vadovybė 
pataisą ir tą $61,250 likutį te
paskiria Vokietijos dirbtuvėse 
žūstančiam Lietuvos jaunimui, 
negrvžusiems r e p a triantams, 
pabėgėliams ir Vokietijos kon
centracijos stovyklose tebeken-
čiantiems Lietuvos veikėjams 
— nežinomiems musų baisių 
nelaimių prislėgtos Lietuvos 
didvyriams — gelbėti. £al ne
užilgo visa Vokietija bus są
jungininkų rankose, ir karui 
pasibaigus Vokietijoje esan
tiems Lietuviams tekniški pa
galbos teikimo sunkumai gali 
labąi greitai iki minimumo su
mažėti. . Laikas lemtingas, vei
kti reikia greit. 

Po Vokietijos antrą vietą 
turėtų užimti Švedija, nes ten 
jau yra atbėgę gana daug Lie
tuvių ir dar nemaža jų atbėgs. 
Be abejo jie visi bus reikalin
g i  k u o s k u b i a u s i o s  p a g a l  b o s .  
Tuo tarpu Švedijos Lietuviams 
tepaskirta $5,000, o tokiai Pie
tų Amerikai, kur gyvena gana 
gausi Lietuvių išeivija, paskir
ta net $12,500! Kur yra gau
sios Lietuvių išeivioš, specia-

Italai Nešasi Miltus 

lios pašalpos iš Amerikos visai 
Ijereiktų Įteikti. ^ 
* Toliau, turėdami g a 1V o j e 
mus j išteklių menkumą, rodos 
galė ume kiek numažinti ir 
administracijos išlaidas. Da
bartinėje sąmatoje jos sudaro 
apie 5f/t visų išlaidų — $6,250 
trims mėnesiams. Sunku pa
sakyti kiek kitos tautos to
kiems reikalams skiria. Be
rods, Jungtinių Valstybių lab
darybės organizacijos stengia
si administracijos išlaidas ap
riboti 2 7<. Tą mąstą mums 
prisiėmus, metinė Bendro Lie
tuvių šelpimo Fondo adminis
travimo sąmata galėtų buti 
sumažinta iki $11,200. šiaip 
ar taip, del kuklumo mųsų nie
kas nenupeiks. 

Šitokios yra musų |»8tabos 
Lietuvos šelpimo darbą prade
dant. Tikimės kad jei jos ir 
nėra visai tikslios, vis dėlto 
nebus visai be reikšmės. • 

Kazys Rimvydis. 

tsTJt 

Valo Kelią Amerikos Kariuomenei 

MIRĖ BUVĘS LAT
VIJOS PREZI

DENTAS 

PATAISA PRIE B. A. 
L. FONDO SUMŲ 

^ Įt 
•Tt > , ^ / 

Šie kariai inžinieriai atlieka labai pavojingą ir sunkų 
darbą. Vaizdas parodo Amerikos inžinierių burį tikrinant 
gatves Lessay, Prancūzijoje, suradimui bėgančių Vokiečių 
paslėptų minų. Inžinieriai turi atstatyti šimtus sugriautų ir 
išardytų kelių ir tiltų ir apvalyti kelius ir gatves,nuo minų 
kad kariuomenės galėtų žygiuoti pirmyn. 

KIEK IŠŽUDYTA RU
SŲ LAIKE VOKIE
ČIŲ ISIVERŽiMO 

!-• Amerikos pristačius Ita
lijos gyventojams miltų, žmo
nės patys turėjo juofc rtešti ir 
perduoti į kitą pusę upės; neis 
Vokiečiai pasitraukdami buvo 
susprogdinę istorišką- Po n tą 
Vecchid tiltą, kad Alijantai neif 
galėtų juo pasinaudoti;- * 

JIS PRAVEDĖ TAUTINI PO
SŪKĮ LATVIJOJE, KAS 

BUVO REIKALINGA KAIP 
IR LIETUVOJE 

Rugpjučio 11 d., kaip pra
neša spauda, mirė buvęs Latvi
jos Prezidentas Albertas Kvie-
sis, kuris ištarnavo du termi
nu, nuo Balandžio 11, 1930, iki 
Balandžio 11, 1936. 

Albertas Kviesis gimė Gruo
džio 23, 1881, Tervete, Zemga-
lijos provincijoje, Latvijoje. 
Jo tėvas buvo apskrities rašti
nės tarnautojas. 

Baigęs Jelgavos gimnaziją ir 
Teisių mokyklą Dorpato Uni
versitete, Kviesis užsiėmė ad
vokato praktika. .1918 metais 
jis tapo Valstybės Tarybos na
riu, o 1920 metais buvo išrink
tas atstovu į Latvijos Steigia
mąjį Seimą. 1921 metais jis 
užėmė vietą Apeliacijų Teismo 
pirmininko, o 1923 metais Vi
daus Reikalų Ministro. 1926 
metais jis vėl buvo išrinktas 
Seimo nariu jr tarnavo Vice
prezidentu; Ištarnavęs du ter
minu Latvijos Prezidentu, jis 
išėjo į privatinį gyvenimą, ir 
toliau praktikavo teises. 

Albertas Kviesis buvo veik
lus narys Latvių Ūkininkų Są
jungos ir dalyvavo paruoši
muose įvairių ekonominių su
tarčių Latvijos su kitomis val
stybėmis. 

Gegužės 15, 1934 metais, 
Prezidentas A. Kviesis pasi
remdamas Latvijos Konstituci
jos autoritetu ir su Senato už-
gyrimu, paleido Seihą ir pa
skyrė Ministrą Pirmininką K. 
Ulmanis ir Karo Ministrą Ja
nis Balodis paruošti konstitu
cines reformas, tikslu sustip
rinti vykdomosios vyriausybės 
galią, pertvarkyti rinkimų įs
tatymus kurie priveisė per
daug politiškų partijų, ir su
tverti valstybės organus .kurie 
tikrai atstovautų ekonominius 
ir politinius Latvių Tautos in
teresus, paremtus Tautos vie
nybe ir kooperatyve ekonomi
ne demokratija. 
• Laike bolševikų okupacijos 
jis išliko nuo deportacijos į 

Sovietų Rusiją slapstydamasis, 
o prie Vokiečių okupacijos at
sisakė priimti bent kokius Vo
kiečių siulymus užimti vietą 
Vokiečių steigiamoje sau pa
lankioje administracijoje. 

Latvių tauta visada minėp 
Albertą Kviesis kaip įžymiį 
tėvynainį, juristą, politišką va
dą ūkininkų ir Valstybės Pre
zidentą. • 

Liko gyva jo žmona ir du 
sunai. 

J, Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

WaterUiiy, Conn. 

Vienas Amerikos spaudos ra
šytojas paduoda žinių apie šia
me kare žuvusius ir sužeistus 
civilinius žmones. Jis rašo: 

Anglijoje, nuo šio karo pra
džios, užmušta apie 55,000 ci
vilinių ir* apie 70,000 sužeista 
iki Liepos šių metų. šiuo tar
pu tie skrendanti robotai bom
bos užmušė cėl kelis tūkstan
čius ir taip pat daug sužeidė— 
nukentėjo moterys ir. vaikai ir 
vyrai perseni kariauti. 

Bėgyje keturių metų karo 
Britai matė sunaikinimą savo 
kaimų ir suardymą miestų. Jie 
gyvena griuvėsiuose savo pa
čių civilizacijos. 

Kaslink Rusijos, toliau rašo 
jis, nėra net galima musų vaiz

duotei apimti kokį išnaikinimą 
ta šalis panešė. Net vaizduotė 
turi savo ribas, žmogui gyve
nančiam visko pilnoje šalyje, 
kur net karo pavojaus grąsi-
nimai praėję, sunku net įsivai
zduoti kaip per šimtus ketvir
tainių mylių neišlikęs nei vie
nas miestas, miestelis ar kai
mas nesunaikintas. 

Kaslink žmonių nukentėji-
m\/, protas negali apimti tokių 
skaitlinių reikšmės. Mes iš
mokome kalbėti bilijonais kuo
met kalbame apie dolarius, bet 
neišmokom mąstyti milijonų 
žmonių gyvasčių skaičiais. 

Betgi Užsienių Reikalų Ko
misaras Molotov Birželio 27 
paskelbė kad valdžios apskai
čiavimais Rusijoje nukentėjo 
15 milijonų žmonių. Tas rei'š* 
kia vyrų, moterų ir vaikų už
muštų, badaujančių arba' išga
bentų vergi jon. 

Molotovas taip jjat rpažymi 

! Pereitame * Dirvos ̂ numeryje, 
"BALF Pranešime", buvo ne
tiksliai pažymėta suma skirta 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
administracijos reikalams. Ta 
klaida buvo padaryta paęiame 
fondo centre, siunčiant laik
raščiams pranešimus. Vieniems 
buvo pasiųsta teisingai, "Ar-
ministracijos reikalams, ofisui 
ir tt. — $25,000". Dirva gi 
gavo kitą lakštą, kuriame bu
vo pažymėta: 
• "1. Administracijos reika
lams, ofisui ir tt. $135,000.00 
(toji suma del 12 mėnesių)." 

Teisinga suma administraci
jos, ofiso ir tt. reikalams to
kiu budu yra $25,000 ir ji yra 
dalis tos bendros $135,000 są
matos. 

•U. S. VALDŽIA 1943 me
tais per 365 dienas išleido dau
giau pinigų šalies administra
vimui ir karui negu išleido per 
150 metų šalies egzistavimo 
bendrai sudėjus. Nuo 1789 m. 
kada Jurgis Washingtonas už
ėmė prezidento pareigas, iki 
1926 metų federalė valdži tu
rėjo išlaikų $87,300,000,000. O 
1943 metais išleido apie* 88 bi
lijonus vienu metu ! 

• 
kad Sovietų drmija panešė iš
viso 5,300,000 nuostolių • iki 
šių metų Birželio pabaigos. 

Bolševikai pasirūpina pažy
mėti savo žmones išvežtus ver-
gijon, bet lai primena pasauliui 
išvežtus į vergiją ir nukankin
tus bei nužudytus Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos žmones, kai 
tas šalis barbariškai 
1940 metais. 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE 
LIETUVOS ISTORIJA— JAU GAUNAMA Už 3-ŪO 

wF* r" 

Tim€L€SS 
LITHUANIA 
DR. OWEN J.C' NOREM 

(Knygos didumo viraulio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) • 

jfirkti galima po vieną, dvi 
Ir daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą!-

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
knygos pelnąs eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
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6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio B«daktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

P AG ALIAU If Iš riintu Amerikos politikų pradedame 
%* išgirsti blaivių žodžių apie komunizmo pavojų Eti
opai ir pasauliui. Buvęs Jungtinių Amerikos Valsty
bių Ambasadorius Sovietų Sąjungai ir Prancūzijai, W. 
G. Bullitt, Rugsėjo 4 d. Life numeryje parašė išsamų, 
straipsnį, "The World from Rome", kuriame neabejoti
nais žodžiais nupiešia Kas, komunistų galybei diena iš 
dienos augant, laukia ateities Europos. Romėno lupom, 
Bullitt ištaria sakinį kurį šiądien, praeities pragaro iš
kankinta ir baisių' atęitieą šmėklų gązdinaina, kartoja 
Europa: "Ar šis karas bus buvęs tik tam kariautas kad 
vietoje Berlino Europą valdys Maskva?" 

Charakteringa kad Bullitt tokį straipsnį parašė, dar 
charakteringiau kad j) toks populiarus ir įtakingas ma
gazinas kaip Life įęiėjp. Juk dar taip nesenai kiekvie
nas kas išdrysdayo kritikos žodį prieš bolševikus ištar
ti tuojau būdavo apšaukiamas pro-naziu ir šios šalies 
karo pastangų kenkėju. Šituo atžvilgiu ypatingai tek
davo nukentėti Lietuviams, kurie nuo pat bolševikų įsi-
briovimo į Lietuvą 1940 metais, buvo nenulenkiami bol
ševikų ir pro-bolšėyikiškos politikos priešai. Lietuviai 
sakydavo: "Ar mes dęlto savo kraują liejame kad vie
toje Hitlerio musų tė\Hj šalį žudytų Stalinas?" Šiądien 
panašų sakinį visos Europos atžvilgiu ištaria vienas žy
miausių buvusiu Amerikos diplomatų. : 

feuši&u komunistine laikinoji Prancūzijos vyriausy
bė, stipri komunistų įtaka Italijoje bei staigus Rumuni
jos subolševikėjimas ir ne politikui pasako kuo visatai 
kveffta. Dabar jau kiekvienam aišku kad trys mažutės 
Pabaltijo valstybėlės anaiptol negali patenkinti Bolše-
fikijos reikalavimų ir kad bolševikų pretenzijos ilgą lai-
kią ribojosi tomis trimis mažutėmis aukomis tik todėl 
kad į kitas teritorijas dar ne taip senai bolševikai savo 
pretenzijų pareikšti neįstengė. Vienu tarpu, kai Vokie
čiai buvo pusiau paėmę Stalingradą ir kai Bolševikijon 
akredituoti užsienio diplomatai buvo iš Maskvos perkel-
dinti į Kuibiševą, Stalinas nedryso viešai net ir į Pa
baltijo valstybes savo pretenzijų reikšti. Tuo metu vie
noje savo kalbų, pranašaujančių į kurias vietas sugry-
sianti raudonoj} armija, Stalinas pasitenkino tepaminė
jęs Minską. 

Tačiau tai buvo prieš dvejus metus. O šiądien jau 
visai kitas vaizdas. Šiądien bolševikai vienur tiesiog, o 
kitur netiesiog, reikalauja kuone pusės Europos, o grą-
so visai Europai. Bullitt'o nuomone, bolševikai po šio 
karo neabejotinai pavergs guomiją, Estiją, Latviją-, Lie
tuvą, Lenkiją, Rumuniją, Bulgariją, Vengriją ir Čeko
slovakiją. Koks bus kitų valstybių likimas Bullitt aiš
kiai nepasako, bet nurodo kad didžiausias bolševizmo 
pavojus gręsia Austrijai, Italijai ir Jugoslavijai. Tik
rovėje visam Europos kontinentui, o galų gale ir Angli
jai jau šiądien gręsia komunizmo vėžys. Juk yra aišku 
kad, jei, Vokiečius sumušus, iš Europos bus atitraukta 
sąjungininkų kariuomenė, automatiškai, leidimo nepra
šydama, į jos vietą įsirioglins bolševikų kariuomenė. 
Komunizmui dirva visur bus kuogeriausia paruošta. Ne 
tik dėlto kad šis karas bus Europoje sunaikinęs didžiu
mą moralinių ir materialinių gerybių, o žmogus, kai jis 
^sko netenka, dažniausia virsta kraštutiniu, bęt ir dėl
to kad komunistų partija visą karo metą, o ypač į karo 
pabaigą, buvo sistematingai visur organizuojama ir vi-
gfu kuo aprūpinama. Tuo tarpu pozityvieji elementai 
įaro metu buvo mažų mažiausia gerokai apnaikini ir 
dezorganizuoti, 

7" • * * * 
Sąjungininkams žygiuojant priekin Prancūzijoje ir 

Italijoje ir laikantis neutraliai vietinių gyventojų at
žvilgiu, komunistai, aktyviai ir kuone atvirai remiami 
jlaskvos, bu jote bujoja. Šitokioms sąlygoms esant, ky
lį klausimas ar eilėje valstybių, jei sąjungininkų kariuo
menė butų atitraukta, dar bebūtų reikalinga karinė bol
ševikų intervencija? Bolševikai krašto viduje galėtų 
ftaugti tokie stiprus kad ir be raudonosios armijos pa
galbos jie galėtų paimti valdžią į savo rankas. 
f Viso šito akivaidojc, Vokietijos sugniužimo yalan-

tai greitu tempu artinantis, beveik niekur nesijaučia 
3 dvasios pakilimo kurs turėtų buti susietas su "Victo

ry" artėjimu. Mat kiekvienas supranta kad iš "Victo
ry" laiko bėgyje beliko apytuštis žodis, nes jis šiądien 
nebeturi tos prasmės kurią turėjo tuo metu kai Teuto-

ių batas mindžiojo visą Europą. Tuo metu jis buvo su-
ietas su laisvės sąvoka ir pavergtųjų tautų prisikėlimu, 
iądien jis bereiškia Hitlerio nugalėjimą, kurs, tarp kit-
o, jau yra įvykęs faktas, ir vietoje šviesaus bežada pu-

Įiau miglotą, tamsų rytojų. 
Kokia gi iš viso šito išeitis? Išeitfs ta pati kaip ir 

anksčiau. Tik skirtumas tas kad anksčiau ji bent dau
gumos buvo nematoma ir nesuprantama, o šiądien jau 
daugelio pamatyta ir suprasta. • . * 

Pc Vokiečių reikia sugriauti ir bolševikų galią. Už
tat kai sąjungininkų kariuomenė ineis į Berliną tai jos^ 
jnėjimas toli gražu nereikš tikros "Victory", o tik pu
siaukelę į ją. Šiądien tikroji "Victory'* tegali buti lai
koma pasiekta tada kada sąjungininkų kariuomenė 
j žengs į Maskvą. Nes tik tada "Victory" žodis bus sal
dus visoms tautoms ir tik tada jis reiks vįsų. taųtų, di 
dėlių ir mažų, laisvę ir nepriklausomybę. ' • 

Ar realu šito laukti, ar tai tėra tuščia, mažutė sva
jonė? Iš didžiosios politikos šito nematyti, priešingai, 
Bolševikijos svoris dar vis tebeauga. Betgi sveikas pro
tas sako kad nežiųrint priešingų faktų, Bolševikijos bau
smės valanda jau čia jat. Šiądien Stalinas jau yra toks 
pat despotas kokiu kitą kartą buvo Hitleris. Tai yra 
jjipralirji? k&r.o su įolšeyikais pągęipdąs. Antęą vertus 
sąjungininkų karnš persvara prieš bplševikus yra tokia 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Bolševikai Bullitt'ą Vadina 
"Nusibankrutijusiu šnipu" 

Komunistų organas Pravda, 
Maskvojje, atsiliepė į William 
C. Bullitt straipsnį rašytą iš 
Romos, populiariame Amerikos 
žurnale Life, išvadinant Bul-
littą "nubankrutijusiu šnipu". 

Bullitt buvo Amerikos am
basadorium Maskvoje ir vėliau 
Paryžiuje ir draugingas Lietu
viams. 

Bullitt dabar dirba kaip lai
kraščių korespondentas ir turi 
Prancūzijos Armijos laipsnį. 

Pravdos rašytojas K. Demi-
dov užatakuoja Bullittą kaipo 
Hitlerio simpatizatęrių, kuris 
norėtų kad Vokiečiai pergalėtų 
Rusus. Kaltina jį- kurstymu 
"kruciados" prieš Sovietų Uni
ją. Tas bolševikų rašytojas 
nori sukeltli' trukšmo, įrodinė
damas kokias tai Bullitto me
lagystes jo straipsnyje, "A 
World From Rome", ir tikrina 
jog Bullitt norėjo kad Sovietų 
Rusija butų užpulta iš Vakarų 
ir iš Rytų. 

Pravda gina- savo klastinga 
ir pražūtingą Sovietų Uniją, ir 
Bullitto pasakymą jog jis "su
sitiko Romoje tam tikrus 'op
timistus' kurie tiki kad į pen
kiolika metų prasidės pasauli
nis karas tarp Sovietų Unijos 
ir Vakarų Europos, gelbstint 
Anglijai ir Amerikai", perkrei
pia pasakymu, "gal Bullitt su
sitiko Romoje nekuriuos tokius 

banditus". 
Bolševikai dabar ginasi ir 

teisinasi, norėdami įtikinti pa
sauliui jog Maskva nori tik ap
saugos ir taigos. Bet plačiau 
matanti žmonės nujaučia tik
rus bolševikų siekius — užka
riauti kitas tautas ir pavergti, 
jeigu tik Amerika ir Anglija 
dabar Stalino nepažabos. 

r t r 
Sako, Padarė Tvirtus 
Apsaugos Planus 

Rugsėjo 3 iš Washingtono 
skelbia jog Amerikos, Britų ir 
Rusų delegacija tarianti apie 
pasaulinės apsaugos planus pa
krypo į planą sudarymui to
kio tvirto tarptautinio teismo 
kurio jiega ant tarptautinių 
reikalų dar neturėjo nieko sau 
lygaus. Dar tik nesutarta ko
kia bus to teismo sudėtis ir 
kokia jiega jį palaikys. Ta
čiau, sako, bendrai suprasta 
kad tas teismas bus žymiai ga
lingesnis už bent kokį iki šiol 
buvusį tarptautinį teismą. 

Bolševikams dalyvaujant to
kio teismo nustatyme, galima 
tikėtis tokių keistenybių įve
dant to teismo programe: Jei 
dabar bolševikų užgriebtos ir 
pavergtos šalys vėliau norės 
kelti savo laisvės klausimą, tas 
teismas turės pripažinti jas 
kaltas "taikos ardyme" ir lei
sti bolševikams bausti — Mas
kvoje sugalvotu budii.... 

Antra dalis šios konferenci
jos prasidės Rugsėjo 10, kur 
dalyvaus Kinija, Amerika ir 
Britanija, o Rusija nedalyvaus. 
Maskva, mat, taikosi prie Ja
ponijos, kuri užpuolus Kinus, 
ir atsisako dalyvauti ten kur 
Kinija dalyvauga tarybose — 
bet del to gal kad iš Kinijos 
jokios naudos gauti negali, o 
kad iš Amerikos ir Anglijos 
gauna visą pagalbą tai visai 
nebijo su jomis tartis, nors 
ir jos yra Japonijos priešais. 

Atsiūtai iš 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Ken Įėjimai^ Lenkų 

Okupacijoje po 1920 Metų 
Rašo Karys t. VALICKAS. 

didelė kad bolševikus sutriuškinti šiądien butų visai len
gva. Pagaliau, sąjungininkų kariuomenė jau yra nu
gabenta {'Europą ir žygiui pasiruošus. Nejaugi-pirma 
bus leista bolševikams visur savo šaknis įleisti, susitvar
kyti ir sustiprėti, ir tik tada, kai visa tai jau bus įvykęs 
faktas, tada bus imta apie karą su jais galvoti, demobi
lizuotą ir po namus išsiskirsčiusią kariuomenę vėl iš-
naujo mobilizuoti ir ją vėl į užjurį siųsti? 

Visų laisvės ištroškusių žmonių viltys yra sudėtos 
į tai kad galutinio pasaulio išlaisvinimo valanda jau tik
rai arti. Ten ir musų, Lietuvių, viltys. Nes vieną mes 
visiems laikams turime įsisąmoninti: kad Lietuvių tau
ta negalės išlikti gyva jei bolševikai nebus sudaužyti. 
Stengimasis prisiderinti į bolševikus nieko nepadės: vis-
vien visos gyvybingosios Lietuvių tautos jiegos, bolševi
kams Lietuvą valdant, ilgainiui bus išžudytos ar paskan
dintos Rusijos gelmose. Tat kovokime kaip kovoję prieš 
musų senosios tėvynės žudikus, liesus vyruokime nei 
valandėlei, nes tai, išskyrus negarbę, nieko mums nega
li atnešti. Bukime stiprus, ir musų stiprybė savu ruož
tų bus pastiprinimas visiems kurie kovoja del Lietuvos 
gyvybės išlaikymo. 

TĖVŲ ŠALIS 
(Putino eilės, rašytos Gruod. 1917) 

Už jūrių marių, už mėlynųjų, 
Už kalnų, slėnių, miškų juodųjų, 
Pro nykią tamsą ir rūstų vėją, 
Kur sniego puokščių pusnynus s$ja, — 
Kaip šviesų šiltą Gegužės rvtą, 
Žiedais rasotais apsčiai kaišytą, 

?uma giliąja, jausmu gyvuoju 
ave svajoju, tave dainuoju — 

Tolima, brangi Tėvų šalie. 

Įkaudžiai be vilties, kurčiai be aido 
[us piktos vėtros verpetuos sval^p. 

/ailso jiegos, aptemo mintys 
jr ėmė brolis brolio baugintis. 
'ik tu, brangioji, visiems vienodai 

Tą patį vaizdą ištolo rodai: 
Pro kraujč puotą, liepsna gaisruota, 
diedais lelijų apvainikuota 
Spindi aukštybėj, Tėvų šalie. 

Spindėk, brangioj}, skausmų, auginta, 
Jau lauktas rytas pro durnus švinta. 
Ir mes, klajūnai, su ryto giesme 
Svetur sukeltus skausmus išliesme, 
Ir grvšiin, grvšim silpni, išbalę, 
Bučiuosim žemę, gaivinsim galią. 
Tik kolei staugia audringi vėjai, 
Spindėk aukštybėj, kaip man spindėjai* 
Tolima, brangi Tėvų šalie! :>v+ 

KAIP LIETUVIAI DIRBO VILNIAUS KRAŠ
TE PIRM LENKŲ SUVARŽYMŲ IJ£ 

PERSEKIOJIMO 

ATGAVUS Lietuvai Nepriklausomybę, prisi
ėjo dar su kaimynais priešais kovoti del 

savo teritorijos sienų atgavimo sulyg sutarčių, 
kurias Lenkai tuoj sulaužė, po pasirašymo Su
valkuose Spalių 9, 1920 metais. 

Lietuvos siena su Vokietija buvo kiek tvar
kingesnė, tik Klaipėdos Krašto padėtis buvo 
pradžioje kiek neaiški. Su Latvija siena buvo 
nustatyta pastoviai. Bet kas kita su Vilniaus 
kraštu, kur Lenkai buvo besiveržią Lietuvos te-
ritorijon vis gilyn ir gilyn. Vienok 1921 me
tais šiek-tiek nusistovėjo ir su Lenkais siena. 
Tik už tūlo laiko Lenkai Varėnos-Valkininkų ba
re pradėjo daryti puolimą, o ypač Valkininkų 
bare, kur Lietuviai laikė Valkininkų geležinke
lio stotį savo rankose, ir Varšavos-Vilniaus tie
sioginis susisiekimas nebuvo galimas. Lietu
vių žinioje ten buvo apie 9 kilometrai geležin
kelio su Valkininkų stotimi. Kovose Lenkai ne 
kaž kiek laimėjo teritorijos, apart Biekšų, Pa
merkiu, Bartelių, Kuklių ir Valkininkų stoties, 
bet tas davė galimybę Lenkams atidaryti gele
žinkelio liniją Varšava-Vilnius. 

Siena tarp Lenkų ir Lietuvių nebuvo nu
statyta iki šiam pasauliniam karui, o egzistavo 
taip vadinama "Demarkacinė Linija". 

Demarkacinė Linija Lietuvos ir okupuotos 
dalies žmonėms buvo tikras peilis po kaklu, 
nes tų kurie gyveno prie jos, dalis l&uko buvo 
vienoje ir kitoje pusėje Demarkacijos Linijos. 
Kartais ištisi kaimai palei linijos gyveno Len
kų pusėje, bet visa žemė, net daržai, buvo lais
vos Lietuvos pusėje; taipgi laisvos Lietuvos pu
sėje kartais būdavo kaimo tik trobesiai, o pa
tys laukai Lenkų pusėje. Mokesčiai valdžiai 
kaip Lietuvos taip ir Lenkijos reikėdavo mokė
ti už tiek žemės kiek dokumentai rodė, bet su
sisiekimo jokio nebūdavo ir daug gražių laukų 
dirvonuodavo neariami. Palinijo gyventojai tai 
labai atjausdavo, tiesiog ubagauti jiems leng
viau būdavo, nes jie negalėdami naudoti visos 
savo žemės, mokesčius turėdami mokėti už visą, 
ir todėl negalėdavo išsiversti. Jokis Saliamo
nas negalėtų išsiversti šitikiose aplinkybėse. 

Bet tokia padėtis tęsėsi nelabai ilgai: pir
mutiniai Demarkacinę Liniją berods peržengė 
Į Žydai, tai buvo Švenčionių krašte, Linkmenyse, 
kur religiniu žydams klausimu buvo žydų ka
pinės prie pat linijos, bet Lietuvos pusėje. Žy
dai kažkaip gavo leidimus, tat kartą į metus 
jie susirinkdavo tose kapinėse melstis. Iš Lie
tuvos valdžios pusės leidimai galima buvo gau
ti bent kada, bet leidimų reikalą kaž kodėl del
sė Lenkai. Kuomet leidimai jau buvo išduoda
mi ir žmonės pradėjo per liniją pereidinėti lau
kų darbams, pasienyje pagyvėjo viskas, iš Len
kų pusės Lietuviai perėję liniją laukų darbams, 
gaudavo užtektinai Lietuviškos literatūros ir 
ją skaitydavo niekeno nekliudomi, nes tai bu
vo Laisva Lietuva. Taipgi galėjo stebėti kylan
tį Lietuvos ukį bei apšvietą, o tas daug reiškė. 
Tautini Lietuvių stiprėjimą okupuotoje Lietu
voje kėlė tie "palinijo Lietuviai". 

Dar einant mūšiams Lietuvių su Lenkais, 
jau Vilniuje klestėjo judrus gyvenimas. Len
kai dar nebuvo užtektinai įsistiprinę ir neskait
lingi Vilniaus krašte. Kiek Lenkai turėjo savo 
moksleivijos ir šviesuomenės okupuotoje Lietu
voje, ji tuomet, tik pradedant kurtis Lenkiškam 
valstybės aparatui, buvo reikalinga valdžios įs
taigoms, gi kulturos atžvilgiu ir mokykloms mo
kytojų davimu, proporciniai Lenkai stovėjo la
bai žemai, todėl tai jie pirmomis Vilniaus kraš
to okupavimo dienomis nesugebėjo taip greitai 
vardyti lenkinimo darbą, nes kiekvienas kiek 
prasilavinęs Lenkų šviesuolis turėjo pakanka
mai darbo kur nors savo "Krolewszczyznoj". 

Lietuviai jau Vokiečių laikais Lietuvoje 
turėjo savo šiokias-tokias mokyklas, ir atsida
rius Vilniuje Vytauto Didžiojo Gimnazijai, jau 
1923 metais išėjo Lietuvių abiturientų būrelis 
į kaimo samanotas bakūžėles nešti Lietuvišką 
apšvietą; Tiesa, tie abiturientai buvo nedidelio 
mokslo, vos keturių klasių gimnazijos, bet kad 
reikalavimas mokytojų kaime buvo net perdi-
delis, kiti gimnazistai neturėjo lėšų tęsti mok
slą toliau, tat jie gimnazijoje buvo paruošti kai
po busimieji mokytojai. Taip vienur-kitur pra
dėjo atsidarinėti Lietuvių mokyklos. Iš Lenkų 
pusės tuo laiku jokių kliūčių galima sakyti veik 
nebuvo. Lietuviškos mokyklos didžiumoje ne
buvo reikalaujamos Lenkų valdžioje registruo
ti, kas kur sumanė ir jei tik gavo mokytoją tai 
ir steigė mokyklą. Lietuviai, tiesa, tų "progų 
ii* nepražiopsojo, tik ir jiems tais laikais stoka 
liuvo inteligentijos ir mokytojų. "Daraktorkos" 
tada buvo labai madoje, bet vistiek kad ir "da
raktorkos" ar "daraktoriai", jie visgi mokino, 
švietė liaudį, mokė skaityti ir fašyti Lietuviš
kai, na o už dienos-kitos jau buvo vilčių gal 
koks studentėlis Vilniuje jau išeis mokytoju ir 
tada - galima buvo kaime įsteigti pilnesnė mo
kykla. Liaudis, karų suvarginta, neturėjo lėšų 
leisti savo vaikus į mokslą, tačiau Vilniaus kra

što šviesuomenė gerai nujautė Lenkų mintis ir 
lenkinimo pavojų, todėl kol dar buvo proga ir, 
laisvos Lietuvių rankos švietimo srityje, daro 
ką galėjo kuodaugiausia išleisti !l gimnazijos 
ąbiturientų. 

Vilniuje veikė Lietuvių Komitetas, kurš 
gaudavo lėšų iš gerų brolių ir seserų Amerikie
čių ir slaptai iš Lietuvos valdžios, todėl tuojait 
įsteigė ir kelis Lietuvių moksleivių bendrabu^ 
čius, kur neturtingų tėvui ar našlaičiai Lietuviai 
vaikai buvo prilaikomi ir galėdavo lankyti gim«< 
naziją, ir paskui, baigę ar nebaigę gimnazijos^ 
kad galėtų eiti ir šviesti liaudį kaime. 

Berods jau 1925 metais išėjo pirmoji laida 
pilnai aštuonias klases baigusių Vytauto Didžio
jo Gimnazijos abiturientų. Vieni iš jų išėjo 
mokytojauti, kiti pradėjo eiti Stepono Batoro 
Universitetą Vilniuje. Taip kas metą Lietuvių 
gimnazija išleisdinėjo po gražų buri Lietuvių 
švietėjų. Bet viena Lietuvių gimnazija Vilniu
je negalėjo užpildyti visų reikalavimų, liaudis 
buvo alkana mokytojų. Tada buvo padaryti žy
giai Švenčionyse ir ten buvo atidaryta Lietuvių 
gimnazija, o prie gimnazijos ir mokytojų semi
narija, nes tai buvo labai reikalinga. Kurie no
rėjo ir turėjo galimybes eiti tolesnius mokslas 
ir tie kurie tik mokytojo mokslą tegalėdavo pa
siekti, jį pasiekdavo. 

Taigi, kūrėsi kad ir nemoderniškos Lietu
vių mokyklos kaime, nes po karo žmonės kai
muose neturėjo tinkamų patalpų mokykloms, 
bet Lietuvių liaudis mokslo vertę ir svarbą ži
nojo, o tuo labiau kad galima lavintis Lietuviš
kai, ir taip darbas ėjo pirmyn. Liaudis Rusų 
laikais nesurusėjo, kai kur buvo kiek apgudėju-
sių, bet labai mažai; net iki pačios Lydos žmo
nės kalbėjo tik Lietuviškai ir čia buvo žydinti 
Lietuva. 

Vilniaus krašto Lietuvio mokytojo parei
gos ir padėtis buvo nepavydėtina: darbas buvo 
toks sunkus kad vargu ir įsivaizduotum kaip 
vienas žmogus gali tiek daug nuveikti ir tiek 
daug darbo atlikti. Daug kartų Lietuvis mo
kytojas negavo algos apmokėti, tik gerų žmo
nių buvo valgydinamas ir nakvydinamas. Kar
tais Lietuvių Komitetas negaudavo reguliariai 
pinigų ir neturėdavo.rkuo išmokėti mokytojais. 
ir kitiems algų, bėt Lietuvis mokytojas savo 
pareigų nepaliko "šimtams Vėjųv, jis buvo sa
vo pareigoms ištikimas. 

Esant mažai mokyklų, kelių kaimų vaiku
čiai lankydavo vieno mokytojo mokyklą: vie
name kaime mokytojas dirbo prieš pietus, an
trame po pietų. Suaugusieji irgi norėjo mok
slo, taigi juos turėdavo mokyti vakarais. Prie 
to, pas mokytoją ateidavo žmones su visokio
mis bėdamis, ar prašymų surašymui teismui ar 
viršaičiui, ir tt. Mokytojas taipgi buvo ir dak
taras: kas kur apsirgdavo, kviesdavo ųiokyfcO-
ją kad apžiūrėtų ligonį, ir jeigu mokytojas ne
galėdavo pagelbėti tai nors jo patarimo žmo
nės tikėdavosi. Mokytojas taipgi turėjo vai
kučius lavinti tikėjimo dalykų ir paruošti pir
mai išpažinčiai. Vakarais mokytojas turėdavo 
lavinti jaunimą ir suaugusius vaidinimų, turS-
jo nusimanyti ir apie scenerijos dalykus. Vie
nu žodžiu, kaime iš mokytojo labai daug reika
laudavo ir mokytojas nors buv'o ir labai ger
biamas, bet ir darbais būdavo apverčiamas iki 
kaklo. 

VILNIAUS KRAŠTO DRAUGIJOS 
IR LAIKRAŠČIAI* ' 

1925 metais pradėjo kaip grybai dygti Lie
tuvių šv. Kazimiero Draugijos skyriai kaimuo
se. Mokytojai, žinoma, turėjo buti jų organi
zatoriais. Prie šių skyrių veikė ir knygynėliai. 
Mokytojas turėdavo pagelbėti skyriui tvarky
tis, turėjo vesti protokolų užrašus^ nes dauge
lyje vietų visame kaime neatsirasdavo kas ga
lėtų surašyti protokolą. Mokytojo pareiga buvo 
prižiūrėti kad kaimas butų viskuo aprūpintas. 

Tais laikais buvo. galima sakyti, tik viena 
partija: visus Vilniaus krašto Lietuvius valde 
didžiumoje kunigija, ir tik ji manė galhiti val
dyti Vilniaus krašto ' Letuvius. Bet laikui bė
gant atsiradus daugiau išsimokslinusiu Lietu
vių, pradėta kurti daugiau ir visokių draugijų. 
Atsirado Lietuvių Mokytojų Sąjunga, atsiranda 
Lietuvių Studentų-Sąjunga," Lietuvių šv. Kazi
miero Draugija, Zitiečių Draugija, Lietuvių Mo
kslo Draugija, Ryto Švietimo Draugija, Lietu
vių švietimg Kulturos Draugija, Lietuvių Me
no Sąjunga ir dar, kelios kitos nežymios drau
gijėlės; prie to už kurio laiko susikuria Lietuvių 
Skautų Draugija, kurios vadu buvo visą laiką 
Pranas žižmaras, kuris kavinėje Vilniuje kirto 
Lenkui per veidą už įžeidimą ir Leiikas nedryso 
stoti dvi kovon su juo. Tuo Liet uvit| vardas !*• 
biii vistir nuskambėjo. / 

Visos Lietuvių draugijos reikia sakyti su
gyveno savo tarpe taikiai; be to Vilniaus Lietu
viai palaikė labai glaudžius santikius su Šven
čionių Lietuviais ir jų draugijomis, taipgi su 
Suvalkų krašto Lietuviais, kurie buvo nelabai 
skąitlingi okupuotoje Lietuvoje. 

(Bus 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę 
gyne 25 metai atgal 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Lenkai mane iškvailino.... 
Išryto nuėjau jieškoti Lietuvos ka

riuomenės. Pamatęs policininką su baltu 
raikščiu ant rankovėfc, prieinu ii; klausiu 
ji Lietuviškai kur yra Lietuvos kariuome
nė, bet jis man atsako Rusiškai kad Lie
tuviškai nesuprantąs. Tada aš jo paklau
siau Rusiškai, jis man atsakė kad jokios 
Lietuvos kariuomenės nesą. 

Mums bešnekant, priėjo vienas karys 
ir Lenkiškai policininką prašnekino. 

— Paimk tą vyruką ir nuvesk j šta
bą, — sako jam policininkas. — Jis nori 
įsirašyti į kariuomenę. 

— Kad aš Į Lenkų kariuomenę neno
riu stoti. Jei stosiu tai tik Į Lietuvių, — 
atsakau aš tam kariui, nes supratau kad 
jis tarnauja Lenkų kariuomenėje. 

Ir tas karys man sako jog Vilniuje 
nesą jokios Lietuvos kariuomenės ir dar 
prideda: 

— Vistiek Lietuviai ar Lenkai, nes iš-
vieno ginamės nuo bolševikų. Tik Alytu
je yra susikuręs vienas Lietuvių batalio
nas. 

Tai pasakęs, dar uoliau ėmė skatinti 
mane eiti su juo i Lenkų štabą. Aš jam 
griežtai atsakiau kad neisiu, o tuojau va
žiuosiu i Alytų. 

— Esi kvailys! — užgirdau, iš jo Len
kiškai, ir nu drožiau savo keliu. 

; Taip visą dieną ir šlempinėjau po mie
stą, nieko nesurasdamas, nes ir nežinojau 
ko daugiau klausti apie Lietuvos kariuo
menę. Vakare gryžau stotin laukti antros 
dienos. Rytojaus dieną, išaušus, vėl ei
nu jieškoti. Netikėjau kad tas Pakruojo 
Jiiozapaitis butų man pamelavęs. Pasi?. 
ryžau dar visą dieną jieškoti. 

. . . o  B a s a n a v i č i u s  t ė v i š k a i  p a g u o d ė  
Bejieškodamas, žiui4u ant vienos iš

kabos užrašyta: "Švento Kazimiero kny
gynas". Apsidžiaugiau, nes supratau kad 
čia vis tik ką nors sužinosiu. Inėjau kny-
gynan, ir pardavėja Lietuviškai mane už
klausė ko aš norėčiau- Aš jai pradėjau 
aiškinti ko jieškau. Mums bekalbant, in-
ėjo mano pažystamas Antanas Paukštis 
iš Rimšės parapijos, bet ir tas nieko neži
nojo apie Lietuvos kariuomenę. Tuomet 
pardavėja patarė man nueiti į Šv. Jurgio 
prospektą, i Lietuvos Valstybės Tarybą. 
Ten, esą, viską galima sužinoti. 

Kadangi buvo nurodytas man klaidin
gas numeris tai iškart patekau į Lietuvos 
banką, o tik paskui i Tarybos rumus. Čia 
pasitiko mane D-r. Basanavičius. 

— Ko tu, vyreli, jieškai? — klausia 
jis manęs. 

— Aš jieškau Lietuvos kariuomenės. 
Noriu j ją įstoti. 

Jis manęs, kaip tėvas, maloniai iš
klausinėjo, iš kur aš esu atvykęs, ir sako: 

— Branguti! Eisi ta pačia gatve iki 
33 numerio. Ten ant namu bus užrašyta: 
"Litauens Verwaltung". Ten galėsi pri
sirašyti, nes ten musų komendantūra. 

Aš jam padėkojau. Jis mane palydė
jo iki durų, paglostė ir nurodė kuria kryp
timi eiti. 

Prieinu nurodytus namus. Žiuriu — 
pilietis, kailinukais apsivilkęs, ant galvos 
užsimaukšlinęs žieminę kepurę, prie ke
purės prisisegęs Vyties ženklą, ant peties 
užsikabinęs šautuvą vaikščioja po karido-
rių. Manau sau: čia bus Leituviškas mas
kolius (tuomet kareitius daugiausia vadi
no maskoliais). 

— Ar čia užrašoma Į kariuomenę? 
— Taip. Palauk truputi. 
Ir pašaukė iš kito kambario toki pat 

kaip jis kareivį. Tas mane per kelis kam
barius nuvedė dar į kitą kambarį. Ten 
radau sėdinčius, kain paskui sužinojau, 
Liudą Girą ir Kazį Škirpą. Pasakius sa
vo reikalą, jie mane maloniai pasodino ir 
ėmė klausinėti iš kur aš atvykęs. Liudas 
Gira, apsidžiaugęs kad ir tolimuose Lietu
vos kraštuose nuskambėjo šaukimas stoti 
j kariuomene, užrašė mane i knygą, davė 
raščiuką ir liepė vykti Į artilerininkų kar
eivines. 

Tai buvo 1918 metais Gruodžio 23 d. 
Tarnyboje prie Valstybės Tarybos duru 

Nuvykau į stotį, pasiėmiau savo dai
ktus.. pasisamdžiau vežiką ir važiuoju į 
kareivines. Pakeliui užvažiavau j Šv. Ka
zimiero knygyną, nusipirkau Vyties žen-
kluką; prisisegiau jį prie kepurės ir pasi

jutau esąs tikras Lietuvos kareivis. , C 
Atvažiavęs j kareivines, radau apie 

aštuonetą kareivių. Kiti galėjo buti tar
nyboje. Kareivinės buvo šaltos. Karei
viai sustoję apie krosnį šildėsi. 

— Vyrai! — sakau aš jiems. — Nuro
dykit, kur aš turiu užsiregistruoti. 

Tada vienas iš jų pašaukė viršilą S. 
Zalieskį, kuris mane prirašė į Vilniaus 
komendantūros kulkosvaidžių komandą ir 
išdavė čiužinį gulėti, dubenėlį valgiui, šau
kštą, ir liepė eiti su kitais kareiviais į vir
tuvę pasiimti valgio, nes kaip tik tuo me
tu buvo pietus. Virtuvėje gavau košės. 
Ne geriausios jos buta: labai rupių su aša
komis miltų, kur ne kur maišėsi paspirga. 
Vargiai praryti galėjau. O aš iš namų vis
ko turėjau. Susikviečiau visus ten buvu
sius kareivius ir viršilą, atidariau savo la
gaminą ir sakau: 

— Vyrai, valgykit! 
Du kartu jų nereikėjo raginti. 
Po pietų viršila manęs paklausė ar aš 

moku apsieiti su šautuvu. Liepė išardyti 
ir sustatyti užraktą ir paskyrė į Tarybos 
rumus, į sargybą. 

Taip dienos Vilniuje ir slinko: gryžę 
iš vienos sargybos, tuojau eidavome į ki
tą, nes mažai buvo kareivių ir neužteko 
pamainų. Drabužių jokių nedavė. Taip 
ištarnavau iki Naujų 1919 Metų. 

Gedimino kalne suplevėsavo musų 
trispalvė 

Per Naujus Metus, Sausio 1, 1919, 
man sugryžus iš sargybos į kareivines, 
išrinko mus kelis kareivius ir liepė eiti Į 
komendantūrą. Kokiam tikslui — nepa
sakė. 

Nuėję komendanturon, prie durų ra
dome kelis stovinčius vežikus (apie tai 
bus plačiau paaiškinime 1). Komendan
tūroje mums išdavė šautuvus, nes tada su 
šautuvais gatvėmis vaikščioti nebuvo ga
lima: Vokiečiai paimdavo ir nuvarydavo 
savo štaban. Paskui musų vyriausybei 
reikdavo išvaduoti. Todėl kiekvienoje sar 
gybos bustynėje būdavo šautuvai. Taip 
ir šį kartą: gavę komendantūroje šautu
vus ir Škirpos vedami, susėdome į lau
kiančius vežimus, suslėpėme šautuvus po 
vežikų uždangalais ir nuvažiavome į Ge
dimino Kalną. Su savim vežėmės didelę 
suvyniotą trispalvę vėliavą. Atvažiavę 
prie kalno, vežikus paleidome, o mes su 
šautuvais, vis karininko Škirpos vedami, 
lipome į kalną prie pilies bokšto. Ten 
jau radome kelis kareivius. Mane paliko 
prie pilies durų sargyboje, o kiti sulipo \ 
bokštą trispalvei vėliavai iškelti. 

Saulė visai leidosi. Man stovint prie 
durų, priėjo vienas Lenkų karininkas su 
panele ir klausia ar galima ineiti į vidų 
pažiūrėti (skaityk paaiškinimą 2) Aš pa 
sakiau kad negalima. Ties tais mano žo-. 
džiais pilies bokšte trinktelėjo trys revol 
verio šūviai. Lenkas pakėlė galvą ir, ro
dydamas aukštyn, sako panelei Lenkiškai: 

— žiūrėk kokia graži vėliava! 
Gryžo iš bokšto pakėlusieji vėliavą. 

Visi išsirikiavome. Škirpa pasakė kalbą. 
Kaip mokėdami, sugiedojom Tautos Him
ną ir tris kartus iš šautuvų saliutavome 
vėliavą. Išsibučiavę iš džiaugsmo, paliko
me prie vėliavos garbės sargybą ir gryžo-
me i kareivines. Tada pirmą kartą Lie
tuvių buvo pasirodyta viešai su šautuvais 
Vilniaus mieste. Nuo tos dienos jau vie
šai ėjome su šautuvais užimti sargybų ar 
šiaip eidami tarnybines pareigas. 

Apleidžiame musų sostinę 
O gandai vis ėjo kad bolševikai arti

nasi prie Vilniaus. Vieną kartą, mums 
esant kareivinėse, buvo įsakyta viską su
rinkti ir eiti į komendantūrą. Suprato
me jog bolševikai ištikro artinasi. 

Nuėjome į komendantūrą. Buvo sa
koma kad šią naktį pasitrauksime iš Vil
niaus į kurį nors kaimą. Apie vidurnak
tį Sausio 4 dieną apleidome Vilnių. Dar 
apie 24 savanoriai pasiliko Vilniuje. Jie 
kitą vakarą pasitraukė. Tuomet mes jau 
turėjome Rusiškas milines ir kepures su 
geltonais lankeliais. Ant rankovių buvo 
prisegtas trispalvis trikampis su Vilniaus 
karo komendantūros antspaudu. 

Iš Vilniaus nužygiavome į Lentvaravą 
ir apsistojome stotyje. Stotis buvo pilna 
kareivių, nes iš visur gryžo tremtiniai ir 
šiaip buvo pašalinių žmonių. Musų buvo 
80 ar 100 vyrų su vienu kulkosvaidžiu ir 
kiekvienas su šautuvu. Dienai išaušus, 

mus nuvedė į kareivines. Kareivinės bu
vo prikūrentos, šiltos. * Vokiečiai karei
viai atvežė virtuvę su viralu, davė duonos 
po kepaliuką ir marmelado. 

Išbuvus per dieną, vakare atvedė sto
tin, susodino su šautuvais į vagonus ir at
vežė i Kauną. Rytą atvažiavus Kaunan, 
liepė niekur neišeiti iš vagonų, nors juose 
ir buvo labai šalta. 

Išsėdėję vagonuose iki 12 valandos, 
išsirikiavome po keturis ir, karininko va
dovaujami, nužygiavome į miestą. Visi 
žmonės, didžiai susidomėję, žiuri į mus ir 
klausinėja iš kur mes esame atvykę, nes 
mes jau buvome panašus į kareivius: su 
milinėmis, su šautuvais ir dar vieną kul
kosvaidį tempiame. Prie štabo gatvėje 
išstovėjome dvi valandas, nes neturėjo kur 
musų dėti. ' Pagaliau nuvedė į Laisvės 
alėja nr. Ten matyt buvo stovėjus Vo
kiečių kariuomenė, nes .kambariai buvo 
priteršti, šalti, nekūrenti. Šviesos taip 
pat nebuvo. 

Pirmiau iš miltų degtinė, o paskui 
mums duona 

Išsivalėm kambarius ir norėjom pa
sikūrenti krosnis, bet negalėjom, nes dųm-
traukiai buvo užkimšti visokiomis šiukšlė
mis. Tada mes, trys kareiviai: Zubavi-
čius, Jelmokas ir aš, susidėję paskutinius 
skatikus, nusipirkom du kilogramus duo
nos ir po tokios vakarienės, susispaudę 
kad butų šilčiau, vieni prie kitų, sugulėm. 
Kitą dieną prasidėjo musų normalus ka
riškas gyvenimas. Buvom pavadinti Kau
no miesto karo komendantūros kulkosvai
džių komanda. Musų vadas buvo J. Pran-
culis. Ėjom į sargybas, mokėmės, ir kt. 

Kai kurių batai buvo visiškai pasibai
gę. Daugelis vaikščiojo Žemaitiškomis 
klumpėmis. Maistas buvo labai blogas: 
duona raudona, karti. Nieku gyvu nega
lėjom jos valgyti. Net ir elgetos jos ne
imdavo. Mėsą atveždavo susudytą i sil
kines statines. Kai katile pradėdavo vir
ti tai putos iškildavo su aukščiausiu kau
pu. O kai išvirdavo tos mėsos jokiu budu 
negalėdayom įkąsti. Paskui paaiškėjo kad 
vyriausybe duodavo pinigus geriems pro
duktams, bet "artelnikas" viską sugadin
davo: duonos kepėjas, susitaręs su mais
to pristatytoju, pirmučiausia iš miltų iš
virdavo degtinę, o paskui iš tos brogos 
mums duoną iškepdavo. Susitaręs su Vo
kiečiais, imdavo arklieną statinėmis. Kai 
nusikaltėlis buvo susektas, musų maistas 
pasitaisė. , 

Apdovanotieji 
Spalių 24, 1920 metais, Lenkai kelis 

kart stipresnėmis jiegomis ir šarvuotu 
traukiniu puolė 1 pėstininkų D. L. K. Ge
dimino pulko 9 kuopą, ginančią Leipunų 
kaimą. Po dviejų valandų smarkių kau
tynių kuopa buvo priversta pasitraukti į 
patogesnę poziciją. 

Priešo veržimuisi sulaikyti buvo pa
liktas vienas karininkas su buriu. Prie
šui smarkiai veržiantis ir kelioms grana
toms pataikius į grandinę, būrys išsiblaš
kė. Pasiliko tik karininkas su burininku. 
Lenką jau buvo apsupę. Tačiau tai pa
stebėjo viršila J. Dikinis, buvęs 300 žing
snių užpakalyje. Jis pats vienas durtu
vu puolė Lenkus-ir juos privertė trumpam 
laikui susilaikyti., Karininkas ir burinin-
kas gavo progos laimingai pasitraukti. 

Už -šį žygį viršila Juozas Dikinis ap
dovanotas Vyčiom Kryžium 

(Iš kariuomenės archyvo.) 
(Bus daugiau) 

SAUSROS NUOSTO
LIAI 50 MILIJONŲ 
Ohio valstijoje šios vasaros 

sausra padarė ūkininkams nuo
stolių apie 50 milijonų dolarii| 
derliaus sunaikinimu, ganykl\| 
išdeginimu ir kitais budais, 
kaip skelbia Ohio State Uni
versiteto ūkių gyvenimo tyri
nėtojai. 

Didžiausi nuostoliai paėjo iŠ 
didelio karščio ir stokos lie
taus, ir nukentėjo daugiausia 
pietinę valstijos dalis. 

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, kurių gaidas mokat, o 
žodžių pilnai nežinot. Apie 40 dainų — 

KAINA TIK 25c. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti ^ visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip partiošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilhj. 
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" 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

ELEMENTORIŲ® 
Vaikams tarp 5 ir 10 metų amžiaus. 

"Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iš 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir "mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

Kaina su prisiuntimu 50c 

MIKAIiDOS 
Karalienės Sabbos 

P R A N A Š Y S T E S  
įdomios pranašystės senovės laikų Sabbot 
valstybės karalienės Mikaldos. Tų knyge
lių jau vėl galima gauti, ir visai pigiai. So 
prisiuntimu tik 30c. Galit prisiųsti pašto 
ženkleliais. (Vietiniams po 25c.) 

Kaina su prisiuntimu 30c. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohto 
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All BANKING SERVICES 
ębuNojs 

Expert Phono Radio 
Service 

AND WASH,MACHINE REPAIR 
Taisymo darbas visokių išdirbimif ; 
ir modelių. Greitas ir geras 

patarnavimas 
7313 Wade Park Ave. 

HE. 2579 

Skalbiamų Mašinų 
Taisymas 

Visas darbas garantuota*. 
PERKAM SENAS SKALBIA
MAS MAŠINAS NEŽIŪRINT 

,.*jV • AMŽIAUS IR STOVIO. 

HE. 845P 
Saukit po 6:00 vakare. (34) 
f ' ' ^ 

Ir* i e t u v i š k # 
V A I S T I N I  

Jonas Zvalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir inj» 
portuotas gyduoles nuo visokių lt* 
gų, žaizdų ir kitokių negerovių 
Išpildo dakratų receptus atsakau* 
čiai. Kreipkitės į savo vientauh 
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i 
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t)EI/LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 

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

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimą* ir iipiktp. 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 

glllIllllllllllllilllltlllllllllllllllllllllllillllllllllilllllllllilllllllll2!llllilll|||||||||||||||||M 

1 Nikodemas A. Wilkelis i S ** 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius § 
E IR BALZAMUOTO J AS | 

E šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai i 
5 Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj 
jjįj 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 J 
i i  VISOKIA APDRAUDA 

jtes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite jaus negu ugniagesius (fare-monus). 

1 iy Apdraudos Agentūra. 

P. -P. MULIOLIS 
Vienatine Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

: 6606 Superior Ave. Cleveland HĘnderaon 6729 
1 1 1 1 1 1  I I  1 1 1 1 1 1  I I  i  f t l l f , A A  I  l i i n i i n i n n i i m i i i  
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CLEVELAND TRUST COMPANY 
SUGYVENO 50 METU 

Thtf Cleveland Trust Company 
Pfadeda savo 51-mą metą bankinio 

rnavimo šiaurinėje Ohio dąlyjg su 
igsėjo 20, 1944. 

• .ši kompanija patieki! s&Vp ne-
p|prastą augimo rekordą baigdama 
s|vo pirmą pusę šimto metų tar

anavimo visuomenei. Jos turtas da
bar yra virš $900,000,000; jos ka
pitalo fondai virš $40,000,000; de
pozitai perviršija $850,000,000. Jos 
depozitorių skaičius siekia 630,000. 
JI yra 17-tas didžiausias bankas 
Suvienytose -Vai siti jose ir viena iš 
keleto bankinių Įstaigų šalyje ku
rios ofisai veikia vienoje bendruo
menėje ir turinti tokį didelį skaičh] 
dĮjpozitorių. 

Išplėtimas The Cleveland Trust 
Company į vieną iš didžiausių ša
ltos bankinių Įstaigų tapo atsiek
tas konsei-vativiu, pasitikėjimą su
darančiu bankiniu patarnavimu ir 
tvarka vietoje spektakliškų blašky
musi. Tačiau nežiūrint savo kon-
servatizmo, ii kompanija yra pa-
darius daug žymių pionieriškų žy
gių ir vadovaujančių naujų įgyven-
dttnimin,. «Ti įvedė pirmutinį Commu
nity Trust, kas yra vaisium jos 
žymaus prezidento, Fred H. Goff, 
jau mirusio. Ypatingai parodė va
dovybę namų statyboje, duodama 

gatisij patarnavimą ir patogias są
lygas namų savininkams. 

The Cleveland Trust Company 
buvo suorganizuota su $500,000 ka
pitalo, Rugsėjo 20, 1894 

Kompanija atsidarė duris veiki
mui Rugsėjo 10, 1895, antrašu 926 
Garfield Building, su 4 tarnauto
jais nedidelėse patalpose 12 pėdų 
pločio ir 26 pėdų ilgio. 

Depozitai perėjo milijono skait
linę pirm pabaigos 1896 metų, o 
gale 1899 metų jie buvo $6,304,738. 
Pirmutinis dividendas mokėta Sau
sio mėnesį 1897 metais. 

Savo bankinius skyrius pradėjo 
atidaryti Sausio 17, 1903, lcada su
sijungė The Cleveland Trust Com
pany su Western Reserve Trust 
Company. ? 

Garsusis šio banko prezidentas, 
I''. H. Goff, tapo išrinktas Birželio, 
1908 m. Jis buvo originatorius ži
nomos Cleveland Foundation kuri 
tvarko išdalinimą pinigų užrašytji 
labdaringoms ir mokslo įstaigom^. 
Šitą planą priėmė vėliau apif. TjB> 
kitų miestų įstaigos. £ 

The Cleveland Trust Company 
buvo pirmutinė bankinė ar trus1» 
kompanija šiame mieste įstojus | 
Federal Reserve System, pirmutini 
Įstaiga su $50,000,000 ar virš tur-

"Pamą&yJsfo jc; Girdėkit žymius Artistus į# Ąrti" 

SAN CARLO 

COM PANY 
MASONIC HALL-RUGSEJO 14-17 

Rugs, 14, "AIDA" Rugs. 15, "LA TRAVIATA" 
Rutęs. 16, "RIGOLETT" Rugs. 16, (Mat.) "FAUST" 
Rug. 17, "II. TROVATORE" Rug. 17 (Mat.) "CARMEN" 

Su Anna Kaskas, Metropolitan Opera, ii* Lushnaya, Majer ir 
Ballarini, Chicago Operos Svečiais Artistais. Baletas. 

NEATIDĖLTOKIT — KAINOS POPULIARES 

Vietas išanksto gaukit iš TAYLOR'S 
$2.50, $2.00. $1.50, $1.00. 75c. Plus 20"r Federal Tax. 
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tu, tuomi prisidėdama prie sustip
rinimo Federal Reserve Bank of 
Cleveland. Tas bufcvo Balandžio 11, 
1917 metais. 

Nuo Įstojimo į Federal Reserve 
System, The Cleveland Trust Com
pany oficialiai patapo diskontų ir 
depozitų bankas ir inūjo Į komer
cinį bankinį lauką. 

Per pirmą ir dabar antrą Pasau
linį karą žymiai prisidėjo prie ka
ro paskolos sukėlimo, pati pirkda
ma už dideles sumas ir patarnau
ja paskolomis karo industrijoms. 
Virš 250 jos tarnautojų randasi ka
linėje tarnyboje. 

Po Mr. Goff mirtie^ Kovo 14, 
1923, Harris Creech tapo banko 
prezidentu. Jo administracijoje de
pozitai banke beveik nasidvigubino 
ir jo pastangomis bankas laimingai 
pernešė pačius sunkiausius Ameri
kos bankams metus. 

Po Mr. Creech mirties Gegužės 
18, 1941, I. F. Feinberger tapo pa
skirtas tarybos pirmininku. George 
Gund tap išrinktas prezidentu, ir 
jų vadovybėje bankas auga ir to
liau šiais ypatingais karo laika s. 

30 Milijonų Dolarių 
Pokarinių Darbų 

Programas 

Mayoras Lausehe sudari jau 
90 milijonų dolarių pokariniu 
miesto darbų programui kuris 
apims nuo }945 iki 1950 metų, 
ir patiekė federalei valdžiai. 

Tuos projektus patiekęs pa
reiškė jog miestas jau turi sa-

I vo apie 15 milijonų dolarių pi
nigų, prie kurių federale val
džia prašoma nužymėti kitas 
reikalingas sumas.v 

> J. A. Urbonas 
kftrvos Agentas Dayton# 1 

Į1302 Lamar St. Dayton. '• 

*• m f 

m 
m 

telefonas buvo įves 

pirm mus 559 

"yas gąli atsitikti nuo cent vie
nos , šių priežasčių. 

Pirma: Jusų kaimyno telefono pa
tarnavimas gal svarbus karo rei
kalais ar viešos sveikatos atžvil
giu, gerovės ar apsaugos. Tolds 
patarnavimas turi pirmenybes į 
tuos apribotą skaičių ką raęs. tu-1 

rime jusų kaimynystije. 

Anttfit Gal bųs iž jo namtį eina 
laisvos vielos į centro ol'isą ir gą-
liga atlikti sujungimą be jokio 
naujo įvedimo. G jusų gatvėje, 
taa viskas gali buti naudojama. 

Trečia: Jis gal perMti patarna
vimą 13 savo pirmesnio namo. Kur 
vielos yra liuosos, šie užsakymai 
iSpildomi pirmiau visų.-kit3 apli
kacijų naujam patarnavimui. 
Ketvirta: Jo prašymas įvesti te
lefoną gal buvo mums patiektas 
pirmiau jusų. 
Mes negalima pasakyti Jtąda jusų 
patarnavimas- bus įvestas. Dauge
liu atvejų, gali buti net po galu
tinos Pergalės. Bet mes užtikri
name kad jusų pageidavimas nė
ra kaip nors neteisingąi užleidžia
mas. / . ' ' • 

Ju&ų aplikacija fcenudedam* ir neužmirštama Ifuplat periiurima turi
mas galimybės. Jusų patarnavimas bus išpildytas atitinkamoje eilelje. 

ffirkit Daugiau War Bonds Pergalei 1 

THE OHIO BELI, TELEPHONE COMPANY Jjjjį] 

"V:' "- v 

LAWRENCE, MASS. 
I"Į:* .-r* 

RŪPINKIMĖS ©AUGIAU 
LIETUVOS ŽMONĖMIS 

Lietuvių klebonas Kun. Ju
ras bažnyčioje užsakė kad pa-
rapijonys suneštų drapanų del 
biednų nuo karo nukentėjusių 
Italų, kurie jau išlaisvinti iš 
Vokiečių. Išsyk žmonės pra
dėjo gerai duoti, bet toliau su
siprato kad Lietuviai turi nu
kentėjusiais Lietuvos žmonė
mis rūpintis, fcurie ištiesę ran
kas laukia musų pagalbos. Ne
žiūrint to vis tik surinkta 1-5 
dėžių drabužių. 

Tik įsivaizduokit: čia gyve
na apie 18,C0D Italų, o Lietu
vių apie 2,000, ir Italai turi 
daug turtingų žihonių, biznie
rių, o Lietuviai raginami auko
ti savo rubus Italams. 

Tas pats klebonas ir kiti 
panašų dalyką yra pravedęs: 
Liepos 30 paskelbė žmonėms 
ateiti į bažnyčią po pietų, at
važiuos Prancūzas vyskupas, 
rinks aukas biedniems Pran
cūzams. Suėję musų žmone-
liai sumetė apie $300, o musų 
suvargintos Lietuvos žmonės 
laukia pašalpos, bet gal tik iš 
dangaus, nes Lietuviai nesirū
pina Lietuvos žmonėms aukas 
rinkti ir rubus aukoti. 

Tik pamislyk, Lietuvi, nors 
kartą: tu turėjai motiną, kuri 
tave augino, naktimis nemie
godama, dienomis sunkiai dir
bdama, šiądien ji yra nusenus, 
visų apleista, be pastogės, sve
timų stumdoma, apiplėšta, gal 
pusnuogė kur tvarte susitrau
kus nakvynę randa, į tave iš
tiesus rankas pagalbos šaukia, 
O ką gauna? 

Ar ne laikas Lietuvių para
pijos klebonui parodyti dides
nės energijos agituola kad Lie
tuviai rūpintųsi sušelpimu sa
vo Lietuvoje palikusių senų tė
vų, brolių, seserų, giminiečių. 
Čia visi dabar pinigų, turi, ir 
kaip matyti po smukles vaikš
čiodami linksmai • piijigus sau
jomis švaisto. Ar ne laikas 
sujaudinti tokių žmonių širdis 
kad jie suprastų jog tai jų 
pareiga yra /rūpintis šelpti ki
tą dalį savo tautos žmonių, ku
ri senoje tėvynėje atsidūrė ka
ro audrose ir visose nelaimėse 
kokias karas išneša, Da':ar 
laikas Lietuvą gelbėti, iki dar 
žmonės &yv£ Pašalinis. 

Penki Vaikučiai Palikti Badavimui 

i 
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NETEKO BANKOS 
Tūlas Julius Krueger, 55 m., 

Rugs. 5 važiuodamas namon i$ 
darbo, viena ranka valdė savą 
automobilio ratą, kitą rank$* 
sulenktą alkūne laikė iškišęs 
per automobilio atvirą langą, 
kaip paprastai važiuotojai 
ro. Pro čalį lėkg ditjejis tro-
kas ir pravažiavo taip arti jo 
automobilio kad Krueger'o ran
ka nukirto visai prie peties; 
ranka įkrito į užpakalinę dalį 
i o automobilio. Be rankos jis 
parvažiavo namon pas žmon% 
kuri labai išsigandus užvėrė 
likusią dalį rankos sulaikymui 
kraujo ir nuvežė jį į ligoninę. 

oie peki vaikučiai, Chicagoje, liko alkani ir be tėvų, kai 
tėvas, gavęs ̂ užmokestį iš dirbtuvės, negryžo, ir jų motina pa
liko juos išėjus tėvo j ieškoti. Juos priglaudė jų senukai. 

APIE 50,000 vaikų -augryžo 
į parapijines mokyklos kurio
se mokslas prasidėjo, šią sa
vaitę. • 

Bendfui Į miesto mokyklas 
sugryžta 105,000 berniukai ir 
mergaitės. Aukštesnės moky
klos pradės mokslą kitą sa
vaitę. 
f 

Kadangi daugybė augesnių 
vaikų per vasarą dirbo ir pra
sidedant mokslui šymet neuž
sirašė, jie pradedami j ieškoti 
ir bus verčiami gryžti j moky
klas. • 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 

•NAMŲ savininkai kurie <|el 
OPA suvaržymų paneša nuos
tolius, nauju OPA patvarkymu 
«rali duoti prašymus tam tifc-
rų paliuosavimų. 

A T-CT1VT AT^ 
galima gauti pas 

MATULAITI 
( L a i t )  

7829 Euclid Avenue 
HmtHIWWItMWWHIHIMlNmpWMMIilMl 

Geiri Lilikėjiiiifei £ietuviam$ 

TJŽKVIEČIAME JUS PASILOšTI CfONAI 
Laisvų vietų randasi kas vakaras pakankamai. 

SUPER50R CAFE ir 
BOWLING ALLEYS 

6927 Superior Avenue 
CLEVELAND, OHIO 

glT"'1"-' 1 

MES DUODAM IK IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CO'S 
: r B m s ® m e m' i e;' 

PRANEŠKIT 

Save Antraio Fermatiu 
Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa-
$0 liaują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, m* 
paštas nesiūs jums Dirvos ) 

, naują vietą jeigu neprimo-
fttėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persi keli 
'ną j kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O 
tunu I IIĮ I HJllįlIįlimlĮĮIlį HUJlJI. I'IĮIĮ... J '•.'lĮJ.-U.L,_lllUjllH.... * 
/ ^ ! 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis į 

Popieri uoto jas Cleveland e 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7G05 Star Ave. |EX. C417 
S • mm imi im| 1 • 

ST. CLAIR SALES 
Und SERVICE 

GAS and OIL Motor Work 
Brakes Body & Fendey Painting 

SAM KATZ, Proprietor 

0623 St. Clair Avenue 
Cleveland S, Ohio 

||lisiness EN 9561 Kes. 51)16 

WALDORF 
RECREATION 
fowling ir Billiards 

Naujoje vadovybėje. 
5802 Euclid Avenue 

jums geriausia patiks 
ppraleisti liuoslaikis. 

Naudotis gali lošėjų lygos ir 
. privąčįaį. 

ENdicott 9534. 
•m. m. 

m 
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Mcterims Mleroe 38 iki 52, Visai i<iaujoviši<iį 

Tie-Print SUKNICS 
Naujas tik ką srautas siuntinis! r:; Jtnnos 

,||vaizdo6 suknios moterims, iš geros rūšies 
Jtayon French Cr-epe daugelyje įvairių mė-
giam^ stUi^.'^s- Mieros 38 iki: 5& 

" . •-> t ' - 1 • k . * * • -
- *'• v "TfcQ May Co.'s -CatjemcflSt^ ^ , - -

ĮjŽjĮJpĮį m 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PRASIDEDA LIETU- Ann Kaskas Dainuos "Aida" ir 4 II Trovatore' 
VIŲ KAREIVIŲ su San Carlo ©pera Company Rugs. 14-17 
SURAŠYMAS 

Lietuvių Karo Aktiviškumo 
Komitetas jau paruošė puikią 
knygą surašymui Clevelando 
Lietuvių kareivių ir jų gimi
nių vardų ir adresų. Tai bus 
istoriškas rekordas musų ko
lonijos Lietuvių jaunuolių ku
rie išėjo Dėdės Samo tarnybai, 
vaikinų ir merginų. 

Dabar liko visų musų parei
ga surinkti Lietuvių karių var
dus ir antrašus ir priduoti i 
surašymo punktus. 

Pilniausias surašo padary
mas priklausys nuo pačių 
vų kurie turi sunus ar dukfc 
ris išleidę šiai šaliai tarnauti. 

Todėl atsišaukiame Į visus 
tėvus priduoti savo kareivėlių 
vardus, laipsni, tarnybos ša
ką — Army, Marines, Navy, 
ar kur kitur. Lengviausia yra 
tai priduoti voką nuo kareivio 
gauto laiško, ant kurio telpa 
jo paties parašytas vardas ir 
laipsnis. Kartu priduokite ir 
abiejų tėvų vardus, arba žmo
nos, jeigu vedęs, ar kitų arti
miausių giminių jeigu t&vų ir 
žmonos neturi. 

Kurie tėvai jau turi auksi
nes žvaigždutes, ir tų sunai1 

bus pažymėti tam tikrame toje 
knygoje skyriuje. 

šiai puikiai istoriškai Lietu
vių Kareivių Knygai vardai 
priimami šiose vetose: 
Dirva # 6820 Superior av. 
P. P. Muliolis 6606 Superior 
E. Skodis 7602 Redell a ve. 
Julė Salsevičienė 

16020 Nelamere rd. 
A. Šimkūnas 1334 E. 111 st. 
G. Venslovas 1267 E. 82 st. 
F. Saukiavičius, 1567 E. 70 st. 

Sugryžę kariai ras musų pa
darytą gražų rekordą jų var
dų, ir mes nors tiek pasirody
sim kad mes apie juos galvo
jom ir rūpinomės. 

Am. Liet. Akt. Komiteto su
sirinkime, įvykusiame Rugpj. 
29, radosi nuomonių kad rei
kalinga butų sukelti ir atitin
kamą fondą sugryžtančių kar
eivių priėmimui, ir padėti pa
grindą Lietuvių šio karo vete
ranų organizacijai. Nekurie 
dalyvavusieji išsireiškė duosią 
net po dešimtinę ar daugiau 
tokiam fondui, ir nori kad at
sirastų daugiau tokių. 

Grvžusieji ir pakviesti ka
riai prie organizacijos kuri jų 
naudai turi sudėtą tūkstantini 
fondą, maloniai ir su šypsą at
eis, ir jie, suėję į savo ben
drystę ilgiau pasilaikys gerais 
piliečiais ir Lietuviais. A.š. 

*Ą 
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ian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

DEFIES F. D. R. TO DENY SECRET 
DEAL WITH REDS 

Giirtis Says He Bowed to Russia in Teheran. 

(The Chicago Daily Tribune, September 1, 1944) 
• By WILLARD EDWARDS. 

(Chicago Tribune Press Service) 

Anna Kaskas, Metropolitan, gryžus į Ameriką 1936 metais 
operos dainininkė, atvyksta j 
Clevelandą su San Carlo Ope
ra Company ir dainuos Am-
neris rolėje "Aida" operoje ir 
Azucenos rolėje "II Trovatore". 
Tos operos bus perstatomos 
Masonic Auditorium, Rugsėjo 
14 iki 17. 

Anna Kaskas yra pirmaeilė 
Metropolitan Operos kontral
to ir specialiai pakviesta dai
nuoti tose dviejose operose. 

Lietuviams ji yra plačiai ži
noma, kilus Hartford, Conn., 
ir savo balso gabumais prasi-
skynus sau kelią j dainos, po-
saulį. Ji buvo parvykus Lie
tuvon ir dainavo Kaune, pas
kui buvo pasiųsta Italijon to-
lįau lavintis dainavimo, o su-

laimėjo "Auditions of the Air" 
konteste iš virš 700 kitų dai
nininkų, ir $1,000 dovaną. Tas 
atidarė jai duris j Metropolitan 
Operą New Yorke, kur ji ir po 
šiai dienai dainuoja. • 

San Carlo Opera Company 
perstatys Clevelande šias ope
ras: 

Ketv. Rugs. 14 — "Aida" 
Penkt. Rugs. 15 — "La Tra

viata" ; . 4 

šešt. po pietų, Rugs. 16 — 
"Faust": Vakare "Rigoletto". 

Sekm. Rugs. 17, po pietų. 
"Carmen", vakare, "11 Trova
tore". 

Šias operas, galima matyti 
už populiares kainas, tikietai 
išanksto parduodami Taylor's 
Ticket office. 

Kariuomene Užėmė 
Graphite Bronze 

APSISAUGOKIT 
Geriems laikams esant, atsi

randa visokių sukčių. Pasku
tiniu laiku sukčiai pradėjo par
davinėti gražiai suvyniotas ply
tas j pakelius, tikrinant žmo
gui kad tai yra "vogtas bran
gus daiktas, turi greit parduo
ti už bent kiek pasiūlys." 

PADĖKA 
Jonas Brazauskas dėkoja vi

siems kurie prisiuntė užuojau
tos laiškus jo liūdnoje valan
doj, nelaimingai mirus jo žmo
nai. Užuojautas atsiuntė: Mi
nistras P. žadeikis, Senatorius 
ir ponia Burton, Kemesis, Ja-
poski, Cermak ir daug kitų. 

• PER DVI šventas dienas 
Clevelande švmet neįvyko nei 
vienos mirtinos nelaimės, kuo
met visoje šalyje per Labor 
Day sutiko netikėtą mirtį 245 
asmenys, auto nelaimėse, pri
gėrimais ir tt. 

• PILIEČIŲ išraginimui bal
suoti šį rudenį deda pastangas 
ir Demokratai ir Republikonai. 
Visi kurie esat piliečiais, žiūrė
kit kad prieš balsavimų dieną 
butumet užsiregistravę, kitaip 
negalėsit balsuoti. 

Graphite Bronze Co. abiejo-, 
se dirbtuvėse praplito darbi
ninkų streikas ir tūkstančiai 
darbininkų sustojo dirbę, su
gaišindami darbus iki to kad 
kariuomenės viršininkai Prezi
dento Roosevelto įsakymu, tu
rėjo užimti dirbtuves su bū
riais kareivių ir sulaužyt strei
ką. Tose dirbtuvėse išdirba 
svarbias dalis kariškių lėktu
vų B-29 motorams. 

Streikas kilo protestui kad 
kompanija išvarė iš darbo vie
ną darbininką kuris užraktų 
kambaryje numušė vieną spy-
nukę, nerasdamas rakto spin
tai atidaryti. 

Unijos vadai pagrąsino jog 
iššauksią į streiką 65,000 dar
bininkų, kitų dirbtuvių MESA 
unijos narių, jeigu reikalavi
mas sugrąžinti į darbą praša
linto darbininko nebus išpil
dytas. 

Thompson Products, Inc., iš-
laimėjo balsavimus prieš CIO, 
kurios organizatoriai buvo pa
sikėsinę pravesti balsavimus ir 
įsigauti į tą dirbtuvę darbinin
kų atstovais. Darbininkai di
dele dauguma balsų atmetė C. 
I. O. uniją. 

PAS PLITNIKUS lankėsi jų 
giminietė B. Niedzinskienė iš 
Pittsburgho. Užsirašė Dirvą. 

•OHIO Valstijos legislatu-
ra, susirinkus posėdžiui Rug
sėjo 5, tarp k,itko svarstys pa
skyrimą $8,000,000 pakėlimui 

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
Rugsėjo 4 į 5 naktį, 12:42 

valandą, Clevelande buvo jau
čiamas žemės drebėjimas per 
apie minutą laiko, tam tikrais 
protarpiais. Jokių nuostolių iš 
to nebuvo. 

Šis drebėjimas buyo jaučia
mas labai plačiai visdjė šalyje 
ir Kanadoje. 

SEPTINTAS TŪKSTANTIS 
Alekas Banys parašų ant pe

ticijų rinkime pasiekė tokias 
vietas kur gauna daug balsų 
su mažiausia pastangų. Jau 
buvo minėta apie jo gerą pa
sisekimą katalikiškose įstaigo
se: vienas geras kitatautis ku
nigas davė jam visų Clevelan
do katalikiškų įstaigų katalo
gą, kas žymiai palengvino tas 
įstaigas surasti. Tas kunigas 
pasakė, eik, dirbk, bus naudos. 
Ne taip kaip tūlas Lietuvių 
kunigas pasielgė.... 

Bet A. Banys pabandč Užsu
kti ir į protestoniškas bažny
čias, ir ten rado prielankų pri
ėmimą. 

Jo aplankytose įstaigose pa
liktos peticijų blankos neša re
zultatus kasdien: blankos grą
žinamos paštu su parašais ku
nigų ir vienuolių ir šiaip gerų 
žmonių. Jis jau varo septintą 
tūkstantį parašų. 

WASHINGTON, D. C., Aug. 31— 
President. Roosevelt was challenged 
in the house today by Rep. Curtis 
(R., Neb.) to deny that the small 
nations of eastern Europe were 
sold down the river at the Teheran 
conference at the insistence of 
Communist Russia. 

Citing a recent Communist elec
tion campaign document which 
stressed that the fourth term can
didate merited Red support on a 
"Teheran platform", Curtis asser
ted that "the truth has leaked out 
in reference ' to Teheran". 

"Candidate Roosevelt has never 
told the American people what 
happened' at Teheran", he told 
members* "Secretary Hull has ne
ver told the people what agreements 
were made there. And the Com
munists, in this campaign docu
ment, boldly assert that 'only a 
fraction of the American people 
grasp the significance of «rhst hap
pened at Teheran.' 

Charter Discarded 
"The Communists laMW Mfct *re 

are beginning to learn what did 
happen there. History will show 
that the Atlantic Chatter was" 
thrown into the discard at Teheran 
and that the small freedom loving 
nations of eastern Europe were 
sold down the river there. History 
will show that Candidate Roosevelt 
let the Communists have their way 
with reference to Yugoslavia, Po
land, Finland,'the Baltic states, arid 
the other nations that have been 
the victims of aggression. Candi
date Roosevelt abandoned at Tehe
ran the high and noble things for 
which the American people were 
fighting".' ; 

Curtis gave tik# iMMtM copious 
quotes from a report by Eugene 
Pennis, vice' president of the Com
munist Political association, to a 
midwest ' conference of Communist 
leaders ori Judy' 27 in Chicago. 
This has been printed as a cam
paign document by the Daily Work
er, Communist organ' in ft* United 
States. '' . 

"It is a shocking statement but 
a true one'*,-he said, 'that the Com
munists have taken over a great 
portion of''the party machinery of 
the Democratic party. It has al
ways been kno^n that' Communists 
held) high positions and formulated 
important policies of the New Deal, 
but until recently they left the in-
terparty control to the regular poli
ticians. That is no longer the 
case. 

Asks About Pledgts 
"The Communists know HMt 

they are doing, this document 
shows. They do not indorse any one 
unless they have an understanding. 
They state that no candidate will be 
indorsed except 'in full agreement 
with the given candidate'. What 
kind of an agreement do they have 
with the fourth term candidate? Is 
there any one who doubts that in 
order to save himself the humilia
tion of defeat this candidate would 
make whatever promise or agree
ment was expedient? 

"It should be borne in mind that 
the Communist party, back lasi 
February 4, was the first political 
party in the United States to select 
Franklin D. Roosevelt for a fourth 
term. A1 Lannon, executive secre
tary, at that time stated that the 
aims of the Teheran conference 
necessitated national unity behind 
the President." 

Curtis noted that Dennis boasted 
that the CIO political action com
mittee had prevented the nomina
tion at the Chicago Democratic con
vention of War Mobilization Direc
tor Byrnes or Speaker Rayburn for 
Vice President. 

They Prefer Truman 
"Most people understand why the 

'Communists prefer Truman, a Vice 
Presidential candidate from the 
Pendergast camp, than one from 
the followers of Thomas Jefferson 
in the south", he remarked. 

PER LABOR Day pasikei
tė oras: užėjo smarkus lietus 
su perkūnijomis, žaibas pada
rė ir nuostolių. Oras atvėso 
ir pasikartoja lietus. 

KAMBARYS VYRUf? 
Geras kambarys, vienam vyv 

algų mokytojoms, kurios ma- rui, Lietuvių šeimoje. Kreiptis 
žai gauna# mokėti. Uo&8 Superior Ave. HE. 6253 

munists are too sly to dfaettss Com
munist principles in the campaign. 
They emphasize that 'communism 
is not ant cannot be made an issue 
in these elections" They insist 
that anti-Communists must be stig
matized as 'playing Hitler's game'. 

"In the light of that quotation, I 
ask the question: Why is Mr. Roo
sevelt such a satisfactory candidate 
for the Communists? It must be 
because he continues to make hid
den, secret agreements which, if 
they are known, would turn against 
him the millions of freedom loving 
persons in America whose sympa
thies are with the Poles, the Czechs 
the Yugoslavs and other (downtrod
den peoples." 4 

"Lithuania May Phty Part 
<As State of the Soviet 

Union"—Dulles 

URGO FRUIT mud 
Vegetable Store 

7012 Superior Avenu®. 

NAUJA DARŽOVIŲ IH 
VAISIŲ KRAUTUVE 

Šviežios ir sezoninės daržovSa 
ir vaisiai, viskas svariai užlai
koma. Lietuvių kaimynystėje. 

> '  •  :'C\" ' [' 

(The Cleveland Plain Dealer) 
ALBANY, N. Y., August 19. — 

John Foster Dulles, deputized by 
Gov. Thomas E. Dewey for foreign 
policy consultations with Secretary 
of State Hull, proposed today that 
the problems of policing defeated 
Axis countries and of maitaining 
lasting peace be separated. 

Meeting reporters in the gover
nor's study of the executive man
sion with the Republican presiden
tial nominee sitting near by, Dulles 
said he believed difficulties of 
forming an international security 
organization ought not to be com
plicated . .t . į' 

With Dewey at timas nbdding 
agreement, Dulles proposed that 
the United States, Great Britain 
and Russia, "with substantial con
tributions" from nea--by liberated 
countries police Germany and hold 
her in check1. 

He said the United States, Great 

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 miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės i — 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

tJžkviečiame savo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 

Atdara nedėldieniais. 
KAZYS LEIMONAS, Sav. 

LOUIS LIQUORS 
Frank Kuncaitis, Sav. 

317 EAST 200 ST. 

Prie Lake Shore Blvd. 

DEGTINfc — ALUS 

UŽKANDŽIAI 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesne'* 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 ' 

Kazys Stonis, Savininką* 
W1CKLIFFE, OHIO 

$awsw* 

JOHNNY FALTER 
A FORMEW. BANTAMWEIGHT B0xin<5 STAR 
ANO VVORLD WAR I MER0 NOW DOING 
HIS BIT IM WORLD WAR tl By SERVING 
WITH THE COAST SUARD POLICE )N A 

NEW ORLEANS SHIPYARD / 

JOHNNV WAS A PROTEGE OF THE 
FAMOUS1 TERRIBLE TERRY"/^ GOVERN. 
AND DURING HIS CAREER OF OVER loo FIGHTS WORT A VICTORY OVER, 
THE GREAT BENMY LEONARD 

JOHNNV WON THE DISTINGUISHED 
SERVICE CROSS IN WORLD WAR I 
FOR CRAWL IMG THROUGH TME ENEMV 
UKIES TO 6ET WATER FOR HIS 
THIRSTV COMRADES -AMD VOUCAH ReHDER. A Disp/tGuism SERVICE To OUR MEN ISARMS If YOU'LL 
Buy More War Bonds 
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Britain and China should under
take the policing of Japan. 

With these duties undertaken., by 
the four powers. Dulles said it 
would be possible to form an inter
national organization in which the 
small nations would have a voice 
in the future determination of last
ing peace plans without being sub
jected to four-power domination. 

He . said that France, Belgium 
and the Netherlands should have a 
part in policing Germany.' With 
prompting from Dewey, he added 
Poland to this list but observed 
that Latvia, Lithuania and Estonia 
"may play parts as states of the 
Soviet Union". 

PARSIDUODA NAMAS 
Priešais Lietuvių Darželi ant Her-
rick Road—septynių kambarių mu
ro ir shingle, labai didelis viešasis 
kambaris, 4 dideli miegkambariai 
ir saulės 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 
transportacijos linijų ir krautuvių. 
Turi buti parduotas, nes išvažiuo
jam iš miesto. Kreipkites: 

758 E. 93rd St. GL. 2815. 

LIETUVIU SALEJE 
Ateikit {. 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. 

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

Juozas Komaras, 
Dirva 6820 Superior Ave. 

SPIRELLA CORSETS 
Mrs. A. H. SMITH 

3181 W. 43 St. A'i. 1069 

REIKALINGA VALYTOJA 
CHARWOMAN 

naktiniam ofiso valymui į 
LEECE-NEVILLE CO. 

5109 Hamilton Ave. 

SUPERIOR CAFĖ 
ir BOWLING ALLEYS 
turi pakankamai vietas" 
6927 Superior Avenu# 

Reikalinga vaikai Pit Boys 
dirbti vakarais, gera mo
kestis. Kreiptis tuoj 40) 

6927 Superior Ave. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 
Atliekame taisymo darbą 

.... NAMŲ ir AUTO RADI© 
Išnuomojame Gersiakalbiin 
Radio taįpvmas ir Phono 

Kombinacijų specialistai 
8839 Euclid Avenue 

SW. 1434 (37) • GL. 2584 

J. BYRNE 
PAINTING and PAPERH ANGINO 

Užlaikom pilną pasirinkimą 
WAGENMAN MALIAVŲ, 

VARNISHES ir ENAMELS 
Sieninių Popierų ir reikmenų 

Taipgi Popieriuojam ir 
Maliavojam Namus. 

lmos klesos darbas. (36) 
8903 WADE PARK AVE. 

ŠTAI JUMS GERA NAUJIENA! 
Tikrosios MONCRIEF Taisymo Dalys 

DABAR GAUNAMOS 
Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėju 

The Henry Furnace Co. Medina, OĖ 

NAUJOS RUDENINES 
vS Skrybėlės 

•pCKausiy pavidalu ir stilių gatavos jusy pa&iriftkimui 

$5-00 ^ $0.00 

MERRIMAC Brand Skrybėlės 9*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 $2.95 - $3.95 
Ilgom rankovėm languotų medžiagų ir vienodų spalvų. 

DYKAI gree** STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
. čia galit iškeisti -savo Stamp Books. " • IVAI 

THE imvo 
7010 Superior Ave 

iLr 

Ątdara Vakarais 
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