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KUR LIETUVOS LIKIMĄ 
Churchillo - Stalino konferenci
jos paliko nėra žinoma, bet Eu
ropos likimu, matyti, nebuvo 
pilnai susitarta:, nes kalbama 
apie kitą artimą Roosevelto-
Churchillo-Stalino konferenciją, 
kurit ''viską" išspręsianti. Tarp 
to visko ręikia tikėti bus ir 
Pabaltijo, fcaihj laisvės klausi
mas. 

Tačiau, ateitis be prošvais
čių, nes Lenkija geras mastas 
Pabaltijo likimui spėti. Chur
chill turėjo čia Stalinui nusi
leisti. Lenkija bus nustumta 
iki Curzono Linijos, nors Mi
kola j czyko valdžia bus dalinai 
Maskvos "priimta". Jei Len
kai, kurie yra oficialus United 
Nations nariai ir turi stiprios 
atramos Amerikoje ir Anglijo
je, ijegali prieš Maskvos norus 
eiti tai kokios prošvaistės Lie
tuviams, Latviams ir Estams? 

Tačiau, reikia pasiryžusiai ir 
drąsiai kovoti iki galo! 

LIETUVAI Vaduoti Sąjunga 
gerai padarė vėl pasiūlydama 
Amerikos Lietuvių T a r y b a i 
bendradarbiauti kovoje už Lie
tuvos laisvę. Lietuvoje VISI 
Lietuviai kietoje vienybėje ko
voja. , 

Amerikos Lietuviam® tra
gi nga būti susiskaldžiusiems, 
nes daroma daug klaidų ir 
daug kas apleidžiama. Skal
dymo tęsimas padeda Maskvai, 
ne Lietuvai. Tarpsrovines peš
tynes rasime vėliau. 

• 
AMERIKOS vidaus politiko

je daug jaudinamasi del taip 
vadinamo PAC komiteto (CT0* 
komiteto politinei veiklai), ku
rio pirmininku yra Lietuvos 
laukų ir bulvių auklėtinis, Ža
garėje gimęs žydų kilmės pi
lietis Sidney Hillman. 

PAC komitetas bando pada
ryti iš penkių milijonų CIO 
unijų narių vieningą politinę 
mašiną, kuri. sakoma, kontro
liuotų 14 milijonų balsų. Šis 
komitetas dabar dirba už Pre
zidento Roosevelto išrinkimą. 

Įdomu kad Vermont valsti
joje CIO pirmininku ir PAC 
skyriaus vadu yra Lietuvis, 
Anthony Jenkins (Jankaus-1 
kas), ilgametis Amalgameitų į 

(siuvėjų) unijos organizato-į 
rius. Tūkstančiai Lietuvių dar-1 
bininkų yra CIO įtariau | 

• | 
Iš LIETUVOS dar neateina 

necenzuruotų patikėtinų žinių. 
Musų giminės dar neparašo 
mums laiškų apie savo pergy
venimus. Iš čia Lietuvon dar 
neina tiksliai adresuoti pašal
pos pundeliai. Kitais žodžiais 
tariant, Raudonosios armijos 
"išlaisvinta" Lietuva, kiek ly-
tisi santikių su Amerikos Lie
tuviais, gyvena lygiai taip pat 
kaip gyveno nazių okupacijoje. 

- • .... 

BUSIMAS Amerikos Lietu
vių seimas ar kongresas New 
Yorke privalu padaryti įspū
dingas. Apie jį turėtų suži
noti visa Amerika ir pasaulis. 
Tas seimas privalo kalbėti vi
sos tautos vardu už Lietuvos 
likimą, ir jo balsas reikės po 
visą pasaulį praskleisti. 

Reikia kad jis butų bendras 
visų Lietuvos nepriklausomybę 
ginančių srovių ir reikia prie 
jo jau dabar rimtai ir rūpes
tingai ruoštis. 

80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 
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DE GAULLE SUVAR
ŽĖ KOMUNISTUS 

Prancūzijos valdžios va
das Gen. De Gaulle išleido 
Įsakymą visiems gyvento 

NUSKANDINTA AR SUGADINTA fit) 
JAPONUOS KARO LAiV^ 

Patys. Japonai praneša 
jams Ttiduod valdlai tu- S? supe^irto-
rimus ginklus. Tas taiko
ma komunistams, kurie tu
rėdami ginklus kelia riau
šes. De Gaulle tuomi su
tramdė Ispanijos valdyto
jo Gen. Franco priešinin
kus, kurie pradėjo keiti 
revoliuciją prieš jj. Suki
lėliai stropiai kurstomi iš 
MaskvosI 

RAGINA VOKIEČIUS 
SUKILTI 

Iš Stockholmo sako jog 
iš Vokietijos buvo daryta 
slaptas radio pranešimas, 
raginantis Vokietijos žmo
nes ir armiją sukilti prieš 
Hitlerį. Kalbėtojas sakosi 
esąs Pulk. Von Beck, kuris 
pajuokė pranešimą buk jis 
nusižudęs po pereito pasi
kėsinimo ant HitleMo gy
vasties. > 

VISOS VALDŽIOS 
TURI TAPTI PRO

SO VIETIŠKOS! 

Amerika sukvietė Euro
pos šalių atstovus aptari
mui pokarinio oro keliavi
mo, nes oru susisiekimas 
taps svarbus ir kasdieninis 
dalykas, apimantis milžini
šką bizni. ' « 

Buvo pakviesta ir Rusi
ja atsiųsti savo atstovus. 
Bet Stalinas atsakė, "Rusi
ja nedalyvaus tokioje kon
ferencijoje kur bus tokios 
fišistiškos šalys kaip Švei
carija, Portugalija ir Ispa
nija .... 

Iš to išeina kad Stalinas 
turi užgrobti tas šalis, Įs
teigti jose sau palankias 
valdžias, tik tada jis tarsis. 
Tą jis ir daro tose šalyse 
kurias tik pasiekia pagrob
ti. 

Konferencija Įvyksta bč 
Rusų atstovų, Chicagoje. 

vės, naujieji B-2y lėktuvai 
bombardavo Japonijos sos
tinę Tokyo, pirmą kartą i 
daugiau negu du metai lai
ko. Prieš du metu Tokyo 
buvo užpultas visai nelauk
tai, parodymui kad Ameri
ka galės ji subombarduoti 
kada panorės. 

Pereitos savaites musių 
pasekmės Filipinų salų a-
pielinkėje galutinai paro
dė jog Japonams nuskan
dinta arba sugadinta apie 
60 karo laivų, įvairaus di
dumo, tarp jų keletą pačių 
didžiųjų. 

Mūšiai atsibuvo trijose 
dalyse, prie Leyte salos, 
prie Samar, ir Luzon, kur 
Japonų laivynas puolėsi 
užatakuoti įsiveržusius U. 
S. kareivius į Filipinų sa
las ir buvo Amerikos lai
vyno ir lėktuvų sutiktas ir 
sudaužytas. 

Japonai netekė taip pat 
apie 35,000 vyčų tuose su-
sikovimuose, tarp jų 200 
savo laivyno lakūnų. 

Tuo budu Japonijos karo 
laivynas pusiau sunaikin
tas ir jo galybė kaip ir žu
vus. 

Mušiuose pačiose Filipi
nų salose, ant salos Leyte, 
kaip praneša Gen. MacAr-
thur, į 10 dienu išmušta ir 
sužeista 24,000 Japonų ka
reivių. Amerikos nuosto
liai tuo tarpu buvo 3,221 
vyrų. 

Pastarų dviejų mėnesių 
kovose Pacifiko salose, ar
tėjant prie Japonijos, U. S. 
lakūnai sunaikino į. 3,0C0 
Japonų lėktuvų. 

Kinijoje Japonai veikia 
pasekmingiau ir ten Kinus 
nugali. Kinai negauna pa
kankamai karo reikmenų. 

VAKARŲ j FRONTE 

Amerikos Karo Slaugės Lanko Verduną 

Vokiečiai leidžia gahetus 
buk jie pareikalaus iš An
glijos grąžinti pabėgusį na-
zj No. 2, Rudolfą Hess, už 
nelaisvėje laikomą Belgijos 
karalių Leopoldą. 

CHURCHILL savo pra
nešime ^ atstovų rūmams 
dabar jau nupasakojo jog 
karas su Vokiečiais gali 
užsitęsti iki 1945 metų va
saros, o su Japonija — iki 
1946 metų. 

Iš Londono praneša jog 
Holandijoje Vokiečiai vie
noje nelaisvių stovykloje 
nužudę ir sudeginę 13,000 
Holandų. 

Alijantų lėktuvai perei
tą mėnesi atliko 18 užpuoli
mų Vokiečių miesto Koel-
no, netoli Belgijos sienos. 

Britų jiegos prisimušė 
prie Geertruictenberg prie 
Maas upės. 

Alijantai užėmė Holan
dų tvirtovę Breda, užkirs-
dami Vokiečių pabėgimą. į 

Mušis už Antverpą lai- į 
mėtas. Alijantų laivai su 
reikmenimis jau plaukia į! 
tą uostą, ir tuomi bus pa
lengvinta gavimas reikme-: 
nu karui prieš Vokiečius,! 
Antverpas, Belgijos uostas, 
randasi visai ipti Vokieti
jos . | 

Holandijoje užimta kita 
tvirtovė, Tilburg. 

Kanadiečiai pradėjo Įsi
veržti j nekurias salas Ho-
landijos ir Belgijos pakra
ščiuose. 
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RUSŲ FąONTE 

Bolševikų armijos ar
tinasi prie Vengrijos sos
tinės Budapešto; užėmė tu-
lus kitus Vengrijos mieste
lius. 

Spalių 29 bolševikai įsi
veržė į Slovakiją. 

Rytų Prūsijoje bolševikų 
žygiavimas sustojo, Vokie
čiams pasipriešinant. 

Pajūryje Latvijoj ir Lie
tuvoj dar randasi Vokie
čių kariuomenės, nors abi 
tos šalys Rusų beveik už
imtos. " 

žmonės iš Lietuvos, Es
tijos ir Latvijos šimtais 
tūkstančių bėgo į Švediją, 
bolševikams užimant jas. 
Švedų laivus, pilnus pabė
gėlių, bolševikų lėktuvai 
jurose šaudė, daug bėgan
čiųjų nuskendo. 

VOKIEČIAI NOFfl 
UŽTIKRINIMO 

Apdekoruotas Atsižymėjęs Marinų Lakūnas 

Amerikos karo nuosto
liai iki Spalių 14 pasiekė 
jau 472,779. Armijoje už
muštų yra' 78,522, sužeistų 
220,529; laivyne užmuštų 
27,831, sužeistų 27,857; ki
ti dingę be žinios arba ne-
laisveją -

Dr. Goebbels,, nazių pro
pagandos minister is, kal
bėdamas per radio skelbė 
jog Vokiečių tauta kariaus 
tol iki jiems nebus garan
tuota taika ir nepriklauso
mas egzistavimas. Jis pa 
sakė, "Amerikos preziden
tas klysta jeigu mano kad 
Vokietija suirs kai priešai 
prieis prie musų sienos. 
Tikrenybėje gi mes kovo
sim visu Įšėlimu neatsižiu-
rėdami i nieką užkirtimui 
priešams kelių Į musų šalį. 
Kiekviena gatvė ir namas 
bus mūšio laukas''. 

Armijos slaugiu korpuso narės, Kapitonas Edalia S. Ruc-
kinskaitė, iš Gardner, Mass., ir dvi leitenantės, ianko Verdun, 
Prancūzijoje, I Pasaulinio Karo Amerikibs žuvusių kariu ka
pus. 

VĖL TURĖS VYKTI 
PAS STALINĄ; 

Churchill, gryžęs iš Mas
kvos po derybų su Stalinu, 
laimėjęs ką ar ne, sako pri
ėjo "patenkinančių rezul
tatų", het reikalinga dar 
vėl jam ir Rooseveltui ke
liauti pas Staliną. Ir tas 
reikėsią atlikti dar šymet, 
prieš pabaigą metų. 

Jeigu Amerika ir jos 
prezidentas nepasakys aiš
kiai Stalinui kur jis pri
klauso, iš tų pasitarimų ne
bus naudos, nes tas grobi
kas tik išnaudoja progas 
visas Europos šalis paver
gti, tarybomis laiką truk
dydamas. 

ALIJANTAI IŠSĖDO 
NORVEGIJOJE 

* '• 

Pastari pranešimai sako 
jog Alijantų jiegos Įsiver
žė Norvegijon Lofoten sa
lų srityje, šiaurinėje Nor
vegijoje. Vokiečiai iš Nor
vegijos palengva traukia
si, bet turi palikę pakanka
mai stiprių jiegų sudary
mui Alijantų įsiveržimo į 
Norvegiją nuostolingu. 

Kadangi Rusai pradėjo 
veržtis į Norvegiją toje 
pačioje šiaurinėje dalyje, 
gal but Alijantai eina ten 

! užkirsti Rusams kelius, pa
našiai kaip padarė Graiki
joje. 

Argentinos Nerimsta 
Argentina šaukia Ame

rikos valstybių konferenci
ją, apkalbėjimui "nekuriu" 
šio kontinento respublikų 
atsinešimo į Argentiną. 

Tas įvykis sumaišė Wa-
shingtono vyriausybę, ku
ri su Argentina nesutaria, 
del jos palinkimo į Vokie
čius. Išrodo kad Argenti
na tokiu pasielgimu nori 
sukelti daugiau nesusipra
timų tarp Amerikos vals
tybių. 

RUSIJA VENGIA KA
RO SU JAPONIJA 

D A R B A I  
IR DARBJMNKŲ ŽINIOS 

390 streiku. Rugsėjo m. 
bėgyje šioje šalyje buvo 
390 streikų, kurie apėmė 
185,000 darbininkų ir su-
aikvota 660,000 darbo va
landų. 

Rugpjučio mėnesį šymet 
buvo 485 streikai. 

Toledo, Ohio. — Sustrei
kavo 4,500 mekanikų 25-se 
Toledo karo reikmenų dir
btuvėse, del nesusipratimo 
kilusio pačioje MESA uni
joje. 

Valdžia deda pastangas 
nesusipratimą baigti. Bu
vo pagrasinta išvest,! strei-
kan 50,000 tos unijos dar
bininkų Clevelande, Det
roite ir tt. 

Reikia 175,000 darbinin
kų. Albany, N. Y. — Ka
ro darbo produkcijos narys 
Batcheller praneša jog rei
kalinga virš 175,000 vyrų 
užpildymui didelio truku
mo mašinų Įrankių gami
nimo darbuose. Tos maši
nos reikalingos dirbimui 
Europos frontui karo reik
menų. 

Šiaurinės Ohio dirbtuvė
se karo reikmenų gamyba 
pakilo 13.8 nuoš. nuo to kai 
Alijantai įsiveržė Prancu-
zijon, skelbia šio distrikto 
karo darbų prižiūrėtojas, 
Pulk. Lynn. 

San Francisco. — Kilus 
nesusipratimui tarp CIO ir 
ADF unijistų narių, laivų 
statyboje sustreikavo 750 
mašinistų. Valdžia ragina 
juos grvžti į darbus. 

Birmingham, Ala. — Iš
ėjo stre ike n 450 darbinin
kų sutrukdydami plieno 
liejimo darbus. 

Dalykų tėmytojai įrodi
nėja kad Rusija dės visas 
pastangas neįsivelti į karą 
su Japonija, nors Europo
je karas bus baigtas. 

Japoniją sumušti nebus 
galima greičiau kaip i tris 
metus. 

Nors Vokietija bus su
mušta, bet ne taip greitai, 
ir daugelio viltys kad ka
ras tuoj baigsis yra bergž
džios. 

Londone, 132,0(10 darbi
ninkų pastatyta dirbti at
statymui ir pataisymui ka
ro sugriautų namų. 

1911 metais tik 40,000 
darbininkų dirbo prie na
mų taisymo ir atstatymo 
Londone. 

Liuksemburgo Princas Sugryžo į Savo Sali 

Statyba Amerikoje karui 
pasibaigus apima jau virš 
11 bilijonų dolarių vertės 
projektų. Žinios surinktos 
iš 37 valstijų. Apie pusė 
tų statybos darbų bus pri
vatiniai finansuodami. 

Maj. Elmer G. Glidden Jr., iš Situate, Mass., veteranas 
lakūnas iš marinų, kuris dalyvavo 104 oro užpuolimuose prieš 
Japonus, apdovanojamas garbės ženklu. Brig. Gen. Louis E. 
Woods, Washington*, užsega jam Lakūnų Medalį^ .: : 

GEN. STILWELL, Ame
rikos priskirtas atstovas 
prie Kinų karo kabineto, 
tapo iš tų pareigų paleis
tas ir perkeliamas kitur. 

Kinų vadas Kai-šek pa
reikalavo tą generolą nra-
šalinti. Iki šiol Gen. Stil-
well komandavo Kinų - In-
dijos-Burmos karo eigą. 

fTas atsitikimas reiškia 
nesusipratimą kilusį tarp 
Amerikos M } Kinijos* .. 

Valdžios Namų Admini
stracija praneša įvedimą 

I paliuosavimo namų staty-
| bos: gyvenami namai lei-
jdžiama statyti iki $8,000 

l vertės. Visoje šalyje nu-
matvta tuojau bus išstaty
ta apie 80,000 tokių namų. 

Išlaisvinto Luksemburgo piliečiai džiaugsmingai pasitin
ka sugryžusi savo kunigaikštijos valdovą Princą Pneliksą. Jis 
dalyvavo Alijantų kariautojų eilėse. Luksemburgo kunigai
kštija randasi tarp Prancuzijos ir Vokietijos, 

Brazilija, kaip matyt pa
siryžus stoti Amerikai pa
galbon kare prieš Jauoni-
ją. Brazilija jau dabar da
lyvauja kare prieš Vokie
čius, jos kariuomenė ran
dasi Italijoje. 

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

i 4 
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4-~ - •** Padėkit Amerikai Laimėti 

PENNSYLVANIJOJE 
*Pr 

Detroit, Mich., Naujienos 
m? 

f PITTSBURGH Visaip Apsiginklavę PROGŲ ŠALIf 
-MP 

^ Uždarbiai Pakilo a 
Pittsburgho distrikte darbi-

algos pakilo 2.8 nuoš. 
tarp Balandžio 1943 ir Balan 
džio 1944, pirmą vieno meto 
periodą kuriame pilnai veikė 
algų nustatymo programas, su-
lyg pranešimo iš U. S. Darbo 
Statistikų Biuro. 

Visoje šalyje bendrai algo^ 
pakilo 5.8 nuoš. tuo laikotar
piu, Čia pakilimas buvo men
kesnis dėlto kad čia buvo pa
daryta maži pakeitimai plieno 
ir laivų statybos darbininkų 
Hlgų pertvarkyme. 

SUTVERTA BALF SKYRIUS 
Spalių 24, buvusioje Lietu

vių salėje jvyko net trys susi
rinkimai : Lietuvių Kareivių 
Rėmėjū, Draugijų* Sąryšio, ir 

(Prisiųsta iš Republican 
National Committee) ^ * 

Pirmutiniai balti žmonės ku-1 Bendro Amerikos Liet. Fondo. 

Legionierių Vadove 

BP.HKFS IR BUMAI \ 
KENKSMINGIAUSI 

Pittsburgho sveikatai kenks
mingiausi dalykai yra dūmai . . . , - , . . ... .i Atai kaip apsirengę ir apsi-ir su durnais susimaisius mig"Linkl įmerikos kariai da. 
la, bei žiurkės, skelbia sveika-1 fyvav0 Aachen miesto užėmi-
tos direktorius. Jeigu tai bu-j^e, Vokietijoje. Pirmas šių 

rie atvyko į Ameriką jieškojo 
čia sau progų — progų pakel
ti save virš to laipsnio kuria
me jie buvo laikomi Europinės 
klasių sistemos. * 

Ar tie ateiviai buvo patys 
pirmutiniai kurie atplaukė lai
vu Mayflower ar paskiausiu 
laivu išlipusieji Ellis Islande, 
jų atvykimas j Ameriką buvo 
tikslu rasti geresnes progas 
gyventi sau ir savo vaikams. 

Bendro A. L. Fondo reikalu 
kali ėjo centro direktoriai, i. 
Smailis ir B. Pauražienė. šid 
fondo skyriaus tvėrimas sutik
tas . entuziastiškai. Keturios 
Lietuvių draugijos atsiuntė at
stovus su aukomis ,po penkinę. 
Skyriuje 30 narių buvo jau iš-
anksto prirašyta, o susirinki
me dar prisirašė 30. Gįrtiat' 
pradžia. ....; s ; . 

Vietos BALF skyriaus lai-

karių yra iš Detroito, antras iš 
Chicagos. 

PHILADELPHIA 

tų galima pašalinti, jeigu bu
tų gaunama geresnis vanduo, 
ir sutvarkytas visokių išmatų 
prašalinimas, sako, sveikatos 
ir gyvenimo sąlygos Pittsbur
gh e. butu geresnės negu kituo- „„„ttxit t 
ge tokio dydžio miestuose. UETH ls l U 

Tyfoidas, difterija ir raupai lvCNŲ \ EI K LOS 
tapo nukovota viešos sveikatos l Spalių 29. i lam ase a 
pr.emonėmis, bet reikalinga

1 (Poškos) namuose jvyko vie-
dar -atkaklios pastangos kovai I tos Lietuvių Repub ikonų Ly-

džiova ir lvtiškomis ligo- *os specialis susirinkimas. 6U 
#iis. 

Oras Pittsburgh^ per aštuo
nis mėnesius nėra blogas, sa-

' ko toliau, bet per likusius \rx>-
.turif; mėnesius miglos, dūmai 
Ir žiemos oro sąlygos blogos. 

Apsileidimas žiurkėmis yra 
kita žmonių gyvenimui ir net 
Bveikatai kenksminga pusė, gi 
Bu tuo kovojama labai nežy-
ĮKiiai, 

Su-

Jie vyko į šią šalį kada tiktai'kiną valdyba: Pirm. E. Paura 
galėjo ir pagelbėjo išauginti 
Ameriką tokia kokia ji mums 
žinoma — progų šalimi. 

Jeigu kuris pasitaikė buvo 
batsiuvis nereiškė kad jis tu
rės pasilikti batsiuviu ir Ame
rikoje. • Neigi tas reiškė kad 
jo sunus negalės patapti dak
taru ar advokatu, o tik turės 
j ieškot i sau progos tarp bat
siuvių. 

Amerikiečiai nepripa ž y s t a 
priverstino darbo ir suvaržy
mų kurie galėtų pririšti jį prie 
mašinos kur jis dirba ir apri
botų jo uždarbį arba algą. 

Dabartiniai apsireiškimai ro
do į galimybes tokios ateities 
Amerikos darbo žmonėms, jei 
nebus atidaryta jiems progos 
vėl dirbti laisvose ir privatinė-

MIRIMAI 
MIRk IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

,(£jnios agįę mirusįuą Lįetuvip šiąme skyriuje talpinama d.vl»i< 

sirinkime buvo pasakyta žin- Se pramonėse kokiose kam pa-

STJREIKAf 

geidžių kalbų, ir dalyviai buvo 
pavaišinti. 

Tą organizaciją vadovauja ir 
kvietimus pasirašė Klemensas 
Steponavičius, Petras Satins-
kis, Wm. Faschall, Adv. M. M. 
Slikes ir Frank Pūkas. 

Vertas patėmijimo dalykas 
tai kad pasidarbavimu Petro 
Satinskio Pennsylvanijos sosti
nėje Harrisburge jau įneštas 
filius reikalaujantis įvedimo 

'Lietuvių Dienos, Vasario 16, 
j Pennsylvanijoje. Republikonai 

Vakarinėje Penns\hanijojejkall(|idatai pažadėjo, jeigu jie 
angliakasių streikai, kurių tę-, bug išrinkti> Lįetuvių Dienos 
Biasi keletas ir nedirba apie1 -
pora tūkstančių darbininkų, la
bai trukdo anglies gamybą. 

Sustreikavus Nema^olin ka
byklai, Greene apskrityje, išvi
so streiku apimtos buvo aštuo
nios kasyklos Pittsburgho. sri
tyje. 

Laivų statybos darbuose ant; ̂  ^arta įau trečiu sy-
Neville salos, prie Pittsburgho, kju išenės atmesta piršimas 
Sustreikavo 300 darbininkų. \ 

Clairton dirbtuvėje priklau
sančioje Carnegie-Illinois plie-

įvedimas šioje valstijoje bus 
tikrai įvykdytas. K. V. 

|CIO UNIJA ATMESTA 
j BUTLER, Pa. — American 
į Rolling - Mills Co. dirbtuvėje 
į atsibuvo darbininkų balsavi-
imas už prisidėjimą prie CIO 

tiks, kuomet karas bus baig
tas. 

Apie tokią Ameriką mąsto 
mūsų kariaujanti vyrai, kurie 
pabaigs savo baisų darbą ka
riavimo svetimose šalyse. To
kios Amerikos norim mes vi
si. ši šalis yra progų šalis. 
Palaikvkim ją tokia. 

New Deal sutvertas suvar
žymas ir priešingumas laisvai 
pramonei grąsina užtroškįntį 
individualines progaą visokiais 
p a t v a r k y m a i s  k u r i e  š i ą d i e n  
prišaldo žmogų prie jo darbo 
ir apriboja jo uždarbio galimy
bes. 

Laikas užbaigti šią dvide
šimto šimtmečio ledų gadynę 
ir paliuosuoti Amerikos progas 
pakeičiant Administraciją nuo 
viršaus iki apačios Lapkričio 
7-tos rinkimuose. 

Balsuokit Republican. 

ziene, vice pirm* J. Smailis, ir 
rast. M. Šimonis. Sekantis su
sirinkimas įvyks toje pačioje 
vietoje, Lapkričio <3.. 

TEISĖTAS UVICK AUKOJA 
Spalių 24, Lietuvių Kareivių 

Rėmėjų susirinkimes Teisėja 
J. P. Uvick tapo išrinktas gar
bės pirmininku. Jisai jau yra 
įteikęs stambesnę auką šiai or
ganizacijai, bet ir vėl pažadė
jo aukoti net $700. 

Kareivių Rėmėjų Draugijos 
ižde jau dabar yra arti $2000. 

NEDUODA LIETUVIŠKO 
VARDO 

Metai atgal Detroito Lietu
viai išpardavė karo bonų už 
$2(8,000, už kuriuos buvo vai-

t 
džios prašyta nupirkti Oro am-
bulansas ir kad ant jo butų 
uždėta' • Lietuviškas vardas — 
"American Lithuanians of De
troit". Iki šiol, nors buvo ke
letą kartų prašyta ir panaujin
ta. to vardo nedavė ir kaip ža
dėjo atsiųsti ambulanso foto
grafiją, neprisiuntė. Bonų ko
misijos pirmininke H. Rauby 
dės pastangas kad prižadas 
butų išpildytas. 

DOMISI DETROįlO 
ŽINIOMIS f 

Rašytoja poetė Ona "Pucetai-
tė man rašo iš Kalifornijos kad 
ji labai įdomaujasi Detroito ži
niomis Dirvoje. 'Sako, pasi
skaičius jaučiasi lyg butų ap 

Charlie H. divert, 
Norwich, Conn., išrinkta pir
mininke Amerikos L eg, i o n o 
moterų dalies. 

jei turėtų. Kiti dar nežino ko
ki svarbus ir pilni gerų straip
snių dabar Lietuviški laikraš
čiai. Tat nusistatykime šymet 
duoti savo draugams laikrašti 
Kalėdų dovanoms. Pamatysim 
kaip brangiai musų dovana 
bun • Įvertinta. 

NETIKĖTAS SOLISTAS 
Aną savaitę mano vyras, 

Dr. Sims, buvo laidotuvėse šv. 
Antano bažnyčioje. Parėjęs 
su nusistebėjimu pasakojo kad' 
tos parapijos vargoninkas Bla
žys labai gerai sugiedojo solo 
"Ave Maria''. Mat, varg. Bla
žys retai gieda solo, taipgi re
tai koncertuoja, tai žmones jo 
giedojimo net ir nežino. 

AMERIKOS SPAUDA APIE 
LIETUVIŲ PETICIJAS 
PEREITAME KARE 

Bevartant savo vyro knygas 
užtikau pluoštą iškarpų iš per
eito karo metų spausdintų An
gliška kalba laikraščių. Tose 
iškarpose aprašyta Lietuvių 
dar'ai Amerikoje del Lietuvos 
laisvės, čia- vienas ' tų ^straip
sniukų : 

"FREEDOM FOR LITHUANIA 
"Cleveland Lithuanians were 

circulating petitions Saturday 
for signatures urging the Pea-

no kompanijai, sustreikavę ke
li mašinų operatoriai išmetS iš 
darbo 400 kitų darbininkų. 

£10 darbininkus atstovauti. YOUNGSTOWN 

lankius šį miestą. Nesistebiu J ce Conference to recognize and 
Detroitas yra Onutės gimtinis help to maintain an indepen-
miestas. Ji buvo maža par- J dent state of Lithuania 
vežta Lietuvon ir ten Lietuvis-1 "They will be sent to Ame-
kai išauklėta, lankė Lietuvos i rican Delegates at the Paris 
mokyklą. Jau Onutės mamytė j Peace Conference, Dr. J. Se 

i rašinėjo eilutes. Naturalu kad j molunas, chairman of the Lith-
! ir Onutė taip labai pamilo Lie- i uanian committee, said Satur-
| tuvą ir apie ją audžia savo sva- Į day." 

j jonių kilimus gražiose eilutė- Mano vyras tada gyveno ir 

VERČINSKIENĖ Ona (žerom-
skaitė), 49 metų, mirė Spa
lių 3, Chicagojj - ^Kėdainių 
ap., Baisogalos p., Valptkc-
nių k.) Amerikoj išgyveno 
20 metų.. 

LUKOŠIUS Vincas, pusamžis, 
mirė Chicago j Spąluj 4 d. 
(Lieplaukio par.) 

NEVASODAS Jonas, mirė 9p 
pradžioj, Mahanoy City, Pa. 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

ŽILINSKAS Petras, 48 metų, 
mirė Spalių 1 d., Chicagoje. 
(Trakų ap., Vievio p., Kra-
bijulų k.) Amerikoj išgyve
no 30 metų. ' " 

BELECKIENĖ Marijona (Li-
kaitė), mirė Rugs. 28, Brigh
ton, Mass. (Gimus Ameriko-
je). 

MESOKIS Petras, 73 m., mirė 
Spalių 2, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Ramygalos par.) 
Amerikoje išgyveno 40 me
tų. 

BRIZNA Martynas, 70 metų, 
mirė Rugs. 27, Philadelphia, 
Pa. 

DAUGĖLA Juozas* 56 m., mi
rė Rugs. 29, Philadelphia, 
Pa. 

TEBERA Jonas, 53 m., mir§ 
Rugs. 20, Philadelphia, Pa. 

MICEIKA Antanas, 54 metų, 
mirė Rugs. 30, Philadelphia, 
Fa. 

MELNYKAS Jonas, 44 metų, 
mirė Bal. 6, Buenos Aires, 
Argentinoj. (Marijamp. ap.; 

Gulbiniškių k.) 
•MEšKERYS Juozas, mirė Bal. 

2, Buenos Aires, Argentinoj 
(Panev. ap., Linkuvos par., 
Subačių k.) . 

UOKSVA Teodoras, 44 metų. 
mirė Kovo 19, Buenos Aires. 
Argentinoj. (Šiaulių par,ąp.. 

1 Margių vienk.) 
JUODSNUKIENĖ Agbta, mi

rė Spalių 15, Detroit, Mich 
ŠIURKUS Juozas, mirė 

liu m., Detroit, Mich. 
BAKŠINSKAITĖ Julė, 28 m., 

mirė Spalių 6, Chicagoj, kur 
buvo ir gimus. 

PALIULIS Juozas, mirė Rųg 
sėjo 25, Spring Valley, 111. 

ŠAUČ1ULIS Vilimas, pusam
žis, mirė Spalių 2, Chicagoj. 
(Utenos ap., Anykščių par., 
Bikinų k.) Amerikoj išgy
veno 29 metus. 

RUPŠIENĖ Ona, m., mirė 
Spalių 2, Philadelphia, Pa. 

KONSTAVIČIENĖ Natalija, 
48 metų, mirė Spalių 2, Det
roit, Mich. 

JANEIKA Juozas, 70 m., mi
rė Spalių 4, Philadelphia, 
Pa. 

NAVICKAS Juozas, mirė Spa
lių 4, Wilkes-Barre, Pa. 

VAIVADIENĖ Ona, mirė Spa
lių 8, Pittston, Pa. 

GUSTAITIS Stasys, mirė 26 
Rugsėjo, Hampstead, Md. 

MATELIS Petras, mirė Spa
lių 3, Baltimore, Md. 

MEDžIUNIENĖ Uršulė, mirė 
Rugsėjo m., Seattle. Wash. 

STANKEVIČIŪTĖ Marijona, 
mirė Spalių m., Atlantic Ci
ty, N. J. 

KAVALIAUSKAS Pranas, 0$ 
m., mirė Spalių 9, Chicagoj. 
(Raseinių ap., Nemakščių p. 
Smiltinės k.) Amerikoj ii-
gyveno 45 m. 

Stark County, Ohio 
Balsuotojams 

balsuokit už 

Už LUTHER K. ZERBE 

COUNTY ENGINEER 

Aš tarnauju jūsų apskrities in
žinierium per praeitus septynis me
tus ir dešimts mėnesių, ir už tokią 
privilegiją esu jums dėkingas. Pa
sitikiu kad išrinksit mane ir toliau, 
šių metų rinkimuose, Lapkričio 7. 

Turėdamas inžinieriaus patyrimą 
per vir? 35 metus praktikos, galiu 
užtikrinti kad neapvilsiu jusų pasi
tikėjimą ir toliau. Kadangi Aps
krities Inžinieriaus vieta atsaito-
minga, jo žinioje yra statymas til-
AĮ, itelių, grėbių ir r.uobėgų kanalų, 
Kaip lygiau ir tų reikmenų taisy
mas, todėl reikalinga žmogaus ku
ris žinotų net ir kokius padėjėjus 
sau pasirinkti, na >o mano patyri
na;; Kaip tik tame visame ir yra 
iš praktiškos, o nc iš politiškos pu-
jjesf. 

PAJIEŠKAU brolį Jurgi 1a-
landį, gyvena Amerikoje, ne
simatėm apie 30 metų. Paeina 
iš Verstaminų k., Suvalkijos. 

Juozas Talandis (46) 
11111 Orwell Av. Cleveland, O. 

AŠTUONI NAŠLAIČIAI 
CHICAGO. — Spalių 30, at-

21N UI ĖS 
Neatsižvelgiant j unijų pri-

žmonos žada valdžiai netrukdyti karo 

se. Ji dar jauna būdama su-
gryžo j savo gimtų j į Detroitą, 
ir tik prieš kelis metus išvyko ėjęs -j savo buvusios 

namus', tūlas Lynch, nušovė j pastangų, pastaru laiku čia la- i saulėtą Kaliforniją, 
antru vyrą. ją pačią, ir 

darbavosi Clevelande. 

Nelaimės Sumažėjo 

VAIKAS IŠAUGINTI 
i ATSIEINA $7760 
•/ 

,1°S 
sau galą \jpadarė. Aštuoni vai
kai liko našlaičiais. 

Jau Tvardomą Oro 
Kelionės ir Kainos 

Amerikos oro linijos ruošia t]ar^a 

Metropolitan Life Insurance 
Co. 'padarė apskaičiavimą kiek 
vidutiniai atsieina šeimai išau-
ginimas vieno vaiko nuo gimi-1 . . . ...... 

m  -  i q  4 -  ™ v „  | S 1  p o k a r i n i a m  o i z m u i  t a i p  n m -mo iki 18 metų amžiaus. Nu-i ,l . _ . ,  ,  ,  ,  ,  .  t  .  . . .  •  t a i  k a d  j a u  n u s t a t ė  i r  k a i n a s  statyta kad seimą turinti įn-
eigų $2500 metuose vaiko iš-
auginimui iki 18 m. praleidžia 
$7760. 

Vaikui aprengti reikalinga 
išleisti $3357, tas apima ir už 
vaiką priklausomą nuomos da
lį ar pastogę; maistas atsiei
na $2271, trečia didžiausia iš
laidų dalis tai transportacija 
ir išeigos, kas apima $1126. 
Medikalė priežiūra nuo gimimo 
iki 18 metų atsieina $296. 

Vię.noje šeimoje tos sumos 
mažesnės, kitoje didesnės, bet 
čĮl skaitoma vidutiniai. 

bai tankiai iššaukiama nelega-
liški streikai, kurie po keletą 
dienų tęsiasi ir žymiai paker
ta karo reikmenų gaminimą. 

Truscon Co. darbininkai pa
sižymėjo tokiu streiku ir ke
letas šimtu darbininku atsisa-

ŽIMTAS MAIŠU 
MARŠKINIAMS 

Pennsylvanijoje miltinos ne
laimes prie darbų p^r Rugpju-
eio mėnesi sumažėjo, bet pa-

Neabejotina kad ir dabar jie j daiJg§j0 šiaip sužeidimai ir del 
sukiovė savo viltis j Amerikos nustojimas darbo valandų. 
Lietuvius. Ir dabar jie tikisi j Rugpjūčio mėnesi visokiuose 
kad Amerikos Lietuviai nu-! 

(larbuose valstijoje užmušta 
kę dirbti žymiai pakirto 3,0C0! šluostys jų ašarotas akis, iš-1 ^7 darbjnįnkai; Liepos anėne-
kitu tos dirbtuvės darbininku i s ^ kuno ir sielos skau 

dulius. 
si buvo užmušta 121. Užmu
šimų daugiausia pasitaikė fin-

CIO unijos viršininkas pasa-i. Dii bkim, į uoškimes kaip kas j gIjep kasyklose. 
kė jog tas daugiau neatsikar-i 1*5manorn' as kaip galim jiems! 

Stark County, Ohio 
Lietuviai 

BALSUOKIT U t 

iUTHER K. 

Z E R B E  
County 

Engineer 
STATYTOJAS 

GERŲ TILTŲ I?k 

KELIŲ. 

B4l#iivin\ai Lapkričio-Nov. 7 

kiek kaštuos oru pasiekimas j ^ tai buyę kgHlJ «'karšta£al-' Pagalbos ranki* — kad 

w ^PAPRASTA Indijos gyva
tė kobra buna priežastim tūk
stančių žmonių nirčių kiekvie
ną metą. 

' Užsirašykit Araerik4»« 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Menoainis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas 11* daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas* 

Lietuvių Naujienos 
SS2 N. 6th St. Philadelphia 6, P* 

l?1 

kurio nors Europos miesto 
Apsirūpinta jau ir kainomis 

keliavimui tarp Fietų Ameri
kos miestų. 

Iš New Yorko j Londoną ke
lionė ims apie 12 valandų, kaš
tuos $235; j Paryžių 13 valan
dų, kaštuos $250. 

Iš Chicagos Į Londoną kaš
tuos $271, kelionė truks apie 
15 valandų. Iš Chicagos j Pa
ryžių — $268, truks 16 valan-
dų* Galima spėti kad iš New 
Yorko į Kauną bus galima nu
važiuoti oru už apie $300 ir 
ims apie 20 valandų laiko (čia 
reikia įskaityti persėdimo lai
ką, nes tiesiog iš New Yorko 
į Kauną oro linijos nebus). 

Lietuvon galėsim skristi oru 
tik jeigu Lietuva bus savisto-
vė, nepriklausoma* laisva nuo 
'•olševikų. 

.? A. Urbonas 
Dirvos /^genias Dayton® 

1302 Lamar St. Dayton,. $ 

viu" pasielgimas. ; jų tos taip stiprios vilty3 ne-
Politiški mitingai vįsųr yrai^Pv*^ Juos-

rengiami ir abi partijos dide-; GIMTAS MAIŠU I 
liai Įsikarščiavusios dirba; ne-
stoka ir purvinimo, kaip pa
prastai prieš rinkimus esti. 

Šio miesto Lietuviai yra De
mokratai ir jie rengiasi už De
mokratus balsuoti, neatsižvel
giant dalies musų' spaudos at
sisukime prieš Rooseveltą. 

Korespondentas išdąlino per
eitą sekmadienį prie Lietuvių 
bažnyčios Frank J. Lausche 
"literatūrą" ir yra tikra vil
tis kad musų miestas nubal
suos už Demokratą Lausche į 
Ohio gubernatorius, 

LRKSA 63 kp. pirmas rude
ninis balius atsibuvo Spalių 22, 
pavyko gerai. 

Peticijų paral&f ^pasiųsta kur 
priklauso; klebonas Kun. So-
franec gerai pasidarbavo, ąęiu 

^jam už tai. 
čia rengiamasi suorganizuo

ti JBALF skyrius, ir butų ge-
r#i Jsęsl 

MARŠKINIAMS f L 
Malvina Smailienė' nupirk-) 

šimtą nuo miltų , ir cukraus 
maišų, kuriuos, Ve|rai Motuzie
nei pagelbstint, išbaltino ir 
priduos Lietuvių Dpab,Užių Rin
kimo komitetui, čia. visų pa
galba, bus siuvami^ marškiniai, 
marškinukai Lietuvps 'karo- nu-
keiĮtėjusiem# 4 Y ':/• 

LAIKRAŠTIS KAI4ĖDŲ j 
DOVANOMS i 

Artinantis Kalėdų Šventėms, j 
tenka ; nors vkiek pasirūpinti ir! 
Kalėdų dovanomis. Dabar, ž i- j 
noma, viskas begalo brangu ir! 
prekės žemos rubies. Rodos; 

kad reiktų visai pamiršti apie' 
dovanas. Bet musų laikraš-: 
čiai, kurie mums duoda daug. 
daugiau naudos negu šiaip ko-į 
kie dalykėliai, patiks. žino- i 
me, kad! laikraščius 0daug įie-| 
laivių dar neskaito ir skaitytųj 

OHIO LIETUVIA ALSUOK!! UŽ 

WALTER B. 

WANAMAKER 
CHIEF JUSTICE 

Ęinkimuose Antradienį kąpkričio-Nov. 7 

'JUDGE WALTER ft. WANAMAKER, kandida
tas ('HIEF JUSTICE Oliio valstijoje, tfioitfs Ko
ve l(i, l«;>4 m., Akron, Ohio, sunus buvusio Tei-
?Sjo H. M. Wanamaker, Ohio Supreme Court.. Jis 
ntokslus atsiekė Akrono pi'adinėse, Butchell Col
lege, Ohio Slate Universitete ir Ohio State ljąvtr 
College. Advokatūrą pradėjo praktikuoti 1917 m. 
l^reitąm#L, Jcare .f&ofc šivariorfu Geg, 1», J917, ir 

cblyvavo mušiuose Prancūzijoje orlaivininkystėij 
tarnyboje. Gryžęs 1918 m. pradėjo vėl užsiimti 
advokatūra. Sausio 1, 1931, išrinktas teisėju, už
ėmė Common Pleas Teisme Summit County vietą, 
po po pakartotinai buvo išrinktas. Jo kandidatū
rą j Ohio Teismo CHIEF JUSTICE vietą užyiria 
Clevelando, Akrono, Columbus, Cincinnati ir kitų 
Ohię miestų l&ikraščiai.j 
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Tegul ml!!? fiiėtuvos 
Dega musų širdy seĮ L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevilksim! 
V aiiim 

Bendradarbiavimo Besiekiant 
Tragiiu>;a Lietuvos Padėtis Reikalauja Visų Lietuvių Vienybės. Naujienos Mėgi

na tai Vienybei Užkirsti Kelią. Tautininkų Viltys Doruose Lietuviuose ir Ge-
ruose Katalikuose. H 

Per Švediją iš Lietuvos mus 
nuolatos pasiekia baisios ži
nios. Lietuvių tautos naikini
mas eina greitu tempu: masi
nes žudynes, sauvališki neva 
"kolaboracionistų" š a u dymai, 
deportacijos. Gi artėjanti žie
ma parblokštai, sugriautai ir 
reikalingiausių daiktų neturin
čiai Lietuvai grąso dar iki šiol 
negirdėto baisumo badu. Tat 
tie musų broliai Lietuvoje, ku
rie bus išlikę nepaliesti enka
vedistų, tur§s mirti nuo bado 
ir šalčio. 

šitų visų baisių ir tragingų 
įvykių akivaizdoje, Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga ir iškėlė vie
nybės šūkį, pakvietė Amerikos 
Lietuvių Tarybą pradėti pasi-

bos suvažiavime šis klausimas 
buvo visai nepaliestas? Tai 
tarp kitko/ 

# * # 

Toliau, turbut norėdamas pa
sirodyti labai sąmojingu, p. 
Grigaitis paklausia: "Įdomu, 
ar ta vaduotojų sąjunga nori 
eiti išvien ir su Bimba ?" 

Tautininkų nusistatymas bol
ševikų atžvilgiu visiems yra ži
nomas. Tautininkai niekuomet 
nevengė ir nevengia nurodyti 
kad bolševikai yra Lietuvos 
žudikai ir kad ne tik ir kalbos 
apie bendradarbiavimą su jais 
negali buti, bet kad žūtbūtinė 
kova prieš juos yra visų Lie
tuvių pareiga. Priešingai, p. 

kalbėjimus del veiklos suben- Grigaitis dar nesenai pats pri-
drinimo. Juk jei šios abi or
ganizacijos eitų išvieno, jos 
apimtų visą Amerikos Lietuvių 
visuomenę, ir jų koordinuota 
veikla galėtų atnešti didžiau
sios naudos Lietuvai. 

Bendradarbiavimo pa s i uly-
mas, kaip iš pereitos savaitės 
tautinės spaudos matyti, buvo 
pasiųstas Amerikos Lietuvių 
Tarybos pirmininkui į New 
Yorką, A. L. Tarybos metinio 
suvažiavimo proga. Kiek te
ko patirti, patriotiškai nusitei
kę suvažiavimo dalyviai ben
dradarbiavimo pasiūlymą siūlė 
priimti, o politikieriai buvo 
nusistatę prieš. 

Oficialaus atsakymo Lietu
vai Vaduoti Sąjungos centro 
valdyba dar negavo, bet reikia 
tikėtis kad gera valia* .Ameri
kos Lietuvių Taryboje nugalės 
blogą politikierių valią ir su
sitarimo bendradarbiavimo rei
kalu bus galima prieiti. 

Betgi pereitos savaites vi
duryje p. Grigaitis per savo 
laikraštį (Naujienos, Sp. 25, 
žiur. Apžvalgą) paleidė porą 
žinučių, iš kurių matyti kad 
jis su Lietuvai Vaduoti Sąjun
ga bendradarbiavimo nenori. 

Pirmoje žinutėje, rašydamas 
apie srovių kovą Lenkijos po
žemyje, p. Grigaitis be jokio 
pagrindo užkabina tautininkų 
ideologijos kūrėją, šių metų 
pradžioje mirusį Lietuvos Pre
zidentą A. Smetoną. Jis ra
šo: "Smetona irgi, kaip Lenkų 
Smigly-Rydz, pabėgo į užsie
nį, priviręs košės Lietuvoje, o 
paskui jo šalininkai bandė įti
kinti Lietuvių visuomenę kad 
tik 'tautos vadas' gal j s parody
ti Lietuvai kelią į laisvę". 

Apie mirusį žmogų kalbėti 
su pajuoka ir pasityčiojimu 
yra išviso ' nemoralu. Bet ar 
nėra perdaug drąsus užsimoji
mas iš p. Grigaičio reikalauti 
moralumo?* Tiek apie tai. 

Antra vertus, apie kokią 
"košę" p."Grigaitis kalba? Ne
jau tuo jis nori pasakyti kad 
Lietuvą buvo galima išgelbėti 
nuo bolševikų ar Vokiečių oku
pacijos? Juk kiekvienam aiš
ku kad tai buvo neįmanoma: 
Tat be piktos pastangos įžeisti 
tautininkų ideologijos vadą ir 
dar mirusį, aukščiau paduota
me sakinyje nieko kito negali-
Sia įžiūrėti. Ir tai kaip tik 
|uo metu kai tautininkai siū
lo dirbti išvieno! 

Antra žinutė, "Nori Eiti Iš
vien", skirta specialiai Lietu
vai Vaduoti Sąjungos iškeltam 
bendradarbiavimo p a siulymui. 
Prie progos pravartu pažymė
ti kad, nors pats dalyvavo me
tiniame Amerikos Lietuvių Ta
rybos suvažiavime, kuriamė 
tarp kitų dalykų buvo svars
toma ir tautininkų bendradar
biavimo pasiūlymas, p. Grigai
tis apsimeta apie tai sužinojęs 
tik iš laikraščių. Bene tuo p. 
Grigaitis nori sudaryti įspūdį 

pažino kad jis buvo sutikęs 
bendradarbiauti su bolševikais 
su sąlyga kad jie rems Lietu
vos nepriklausomybės atkūri
mą. Kaip bolševikai gali rem
ti Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimą gal tik vienas p. Gri
gaitis ir moka paaiškinti. Ta
čiau šitokio . kilniaširdiškumo 
iš bolševikų pusės laukimas 
mažų mažiausia yra nedidelio 
tolregiškumo įrodymas. 

Viso šito akivaizdoje, p. Gri
gaičio užklausimas ar tautinin
kai nori eiti išvieno ir su Bim
ba vargu ar kam kitam, išsky
rus patį autorių, atrodys labai 
sąmojingu. 

Savo rašinio pabaigoje p. 
Grigaitis pasako * tarytum są
lygą bendradarbiavimui su tau
tininkais: Kodėl, girdi, tauti
ninkai neatšaukia savo "šmei
žtų" prieš Amerikos Lietuvių 
Tarybą, jei nori eiti išvien? 

. "šmeižtai", matyt, p. Gri
gaičio terminologijoje reiškia 
nuomonių skirtumą, nes jei 
butų kitaip tai pirmoje vietoje 
reiktų įrodyti kame tie "šmei
žtai" gludi. Vadinti gi kitus 
šmeižikais nepateikiant tam 
įrodymų tereiškia pačia prisi
imti šmeižiko vaidmenį. 

Kas del nuomonių skirtumo 
tai, atrodo, kad toks demokra 
tas kokiu skelbiasi esąs p. Gri
gaitis, tą turėtų toleruoti, nes 
nepripažinimas teisės kitiems 
buti skirtingos nuomonės yra 
aiškus totalitarizmas. Juk, pa 
ties p. Grigaičio žodžiais ta 
riant, tiktai diktatoriai visiems 
liepią galvoti taip kaip jie. O 
dabar gi pats p. Grigaitis ne
pakenčia kad kiti yra kitos 
nuomonės negu jis pats. 

Tautininkai, siūlydami Ame
rikos Lietuvių Tarybai bendra 
darbiavimą, teturėjo galvoje 
kad kovai del Lietuvos atkūri
mo reikalingas visų Lietuviškų 
pajiegų suburimas j vieną. 
Kad to butų galima pasiekti, 
reikalingas tam tikras susita
rimas. Tuo tikslu Amerikos 
Lietuvių Taryba ir buvo pra
šyta paskirti savo atstovus. 
Nuomonių gi skirtumas yra 
būtina ne tik demokratijos bet 
ir bent kokio progreso sąlyga. 

« * * 
Has del p. Grigaičio nusi

skundimo kad tautininkai ne 
sykį priminę "katalikų ir so
cialistų draugystės nenatūralu
mą", yra gryna tiesa kad to
kių socialistų kaip p. Grigai
tis draugystė su katalikais yra 
labai dirbtinė. Nes ne tik p. 
Grigaičio tipo socialistai yra 
kardinaliai priešingos ideologi
jos su katalikais, bet jie dar 
negali iškęsti neįžeidę tikinčių
jų jausmų, štai kad ir pasku
tiniu laiku p. Grigaitis per ke
lis Naujienų numerius paleidė 
tulo Grabau straipsnį, pavadin
tą "Religijų Tikrovė", bet iš-
tikrųjų sudarantį didžiausią 
katalikybės paskvilį. Tame pa-

Dalinimas Kas Jiems 
Nepriklauso 

gretinama su stabmeldyste, ne 
tik Senojo Testamento eroti
nės vietos panaudotos pikta 
tendencija, bet net prieita prie 
tokio piktžodžiavimo kad šven
tosios Mergelės nekaltas pra
sidėjimas sugretinamas su mi
tologiniu Graikų dievų santi-
kiavimu su žmonėmis, kurio 
pasėkoje gimdavo didvyriai 
(Nauj. Spalių 19). Šito pa
vyzdžio, man rodos, užtenka. 
Galima buti skirtingų ideolo
gijų ir tuo pat metu turėti 
tarpusavės pagarbos. Tuo at
veju vienybė vra įmanoma. Bet 
tarp to kurs tikėjimo paslaptis 
laiko šventomis ir to kurs pro
paguoja tų paslapčių cynišką 
išjuokimą, natūralios vienybes 
buti negali. 

Gryždami gi prie Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos pasiūlyto 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
bendradarbiavimo, mes turime 
pastebėti kad pasiūlymo pasi
sekimo viltis tautininkai deda 
ne p. Grigaityje ar jo pasekė
juose, bet doruose Lietuviuose 
ir geruose katalikuose, kurie 
ir sudaro sveikąjį Amerikos 
Lietuvių Tarybos elementą. 

Julius £»etoaa. 

Taikai Pavojų NepraŠalins. 
Serbai Pasiruošę Kovoti 
su Bolševikais Pavergė-
gejais. Gali buti Pradžia 
Europos Karo prieš Ko
munizmą ir Sovietus. 

RYTU PRŪSIJA 
LIETUVIAMS 

kad Amerikos Metuvių Tvcįi- '.skvilyįe ae tikjuį^io^bė^ su-

Dabartiniu laiku daug rašo
ma Amerikoniškuose laikraš
čiuose apie šitą Lietuvių kraš
tą. Man jaunam vyrukui bū
nant teko gerai apsipažinti su 
Rytų Prūsija. Aš manau ir 
visiems Lietuviams reikalinga 
patirti'apie *>ią Lietuvių žemių 
dalį. . ? 

Maskvos kurstomi Lenkai 
bolševikai ėmė reikalauti kad 
po karo jiems butų pavestas 
šis kraštas, o mes Lietuviai 
tylim. 

Rytų Prūsijoje gyventojai 
didumoje Lietuviai. Prieš pir
mą Pasaulinį karą bažnytinės 
pamaldos buvo laikoma dvejos, 
vienos Vokiškos, kitos Lietu
viškos. Ir miestuose buvo ga
lima susikalbėti Lietuviškai. 

Kad tas kraštas yra Lietu
vių parodo miestų ir kaimų 
vardai, kurie daugelis tebeva
dinami kaip buvo pirmiau, tik 
užbaigiami Vokiškai. 

Rytų Prūsijos miestų var
dai sekanti: Eitkūnai, Stalupė
nai, Širvinta, Pilkalnis, Lazdė-
nai, Gumbinė, Tilžė, Įsrutis, ir 
Karaliaučius. Visi miestai ir 
dabar panašiai vadinami, tik 
Įsrutis pakeistas į Insterburg, 
o Karaliaučius į Koenigsberg. 

Jeigu bus Vokietija dalina
ma po šio karo tai Rytų Prū
sija priklauso Lietuvai iki Ka
raliaučiaus. 

Lietuvos Lietuviams prieš 
pirmą Pasaulinį karą Karaliau
čius buvo gerai žinomas kaip 
gydymo centras. Jau tada ten 
darydavo pasekmingas opera
cijas. 

Kaip mes Lietuvos Lietuviai 
minim Vilnių taip Rytprūsiai 
mini Karaliaučių. Man teko 
girdėt senesnius Rytprusijos 
Lietuvius savo dainose minint 
Karaliaučių: 

Eisim, trauksim, 
Visi maršeruosim 
Į Karaliaučių, vis pulkais. 
Aukštom klumpėm, 
Mėlynom š'triumpėm, 
Į Karaliaučių, vis pulkais. 

Taip skamba viena sena Ryt
prūsių Lietuvių daina. , 

• ^ M. 

Spencer D. Irwin, Cleveland 
Plain Dealer Spalių 22, straip
snyje "'Behind the Foreign 
News", rašo apie dabar atlie
kamas keliones Churchillo. su 
savo cigaru, kaip 1939 metais 
atlikinėjo keliones Chamber
lain, jau miręs, su savo liet
sargiu. Chamberlain atidavi
nėjo 1939 metais Muniche že
mes kurios jam nepriklausė, 
panašiai daro dabar Churchill 
Maskvoje. 

Churchill su užsienių sekre
torium Eden laikė posėdį po 
posėdžio ir dalyvavo vakarienė
je po vakarienes su Stalinu ir 
Molotovu. 

Iš Maskvos buvo platinama 
pluoštai raštų laike tos konfe
rencijos apie tai kaip Stalinas 
buvo apsirengęs, kaip jis su 
Churchillu pasikeitinėjo ciga
rais; kaip Stalinas pirmą kar
tą nuėjo į svetimą ambasadą 
kuomet jis vakarieniavo Britų 
ambasadoje; kaip jis padarė 
nepaprastą žygį palydėdamas 
Churchillą į orlaivių stotį jam 
išvykstant. Viskas tas įdomu 
bet visiškai nesvarbu, pastebi 
Spencer D. Irwin. 
. Po tos konferencijos, Ameri
kos ambasadorius Harriman 
parskrido į Washingtoną pra
nešti prezidentui apie Krem
liaus posėdį, jjiivo diskusuota 
Lenkijos, Jugoslavijos ir Bul
garijos klausimai Maskvoje iš 
politiškos pusės, bet apip tai 
jokių žinių nėpatiekiama. 

Taigi, sako p. Irwin, jeigu 
tokie draugiški pasivaišinimai 
ir bendri komplimentai neat
siekė nieko daugiau kaip tik 
tai kas nupasakojama tai tas 
jų mitingas yra bevertis. 

Skelbiami "minčių vienodu
mai", "žymus pasisekimas" ir 
kiti gražus dalykai atsiekti ta
me pasimatyme, gali padengti 
daugybę pavojingų klaidų. 

Britanija ir Rusija gali su
sitarti, bet kaip apie tuos žmo
nes ir tautas kurios tais susi
tarimais liečiamos? Ar jos ir
gi sutinka ? Paviršutinis vie
ningumas galima atsiekti, bet 
jeigu jis nebus paremtas tei
singumu ir atsižiūrėjimu* į tei
ses ir jausmus kitų tas ilgai 
netęsės. 
Serbu Patrioto Persergėjimas 

Paminėdamas kaip Churchill 
ir Stalinas sutarė del Jugosla
vijos, kuri pavedama komunis
tui Maskvos bernui Tito, neva 
sutaikant Karaliaus Petro vy-

Už ką Balsuos? 

mm*-

riausybę su bolševikais, Irwin 
įrodinėja kad iš to nieko ne
išeis, dėlto kad Tito stengsis 
pavergti Jugoslaviją Maskvai, 
nes jo tiesioginis tikslas tik 
tas ir yra. 

Bet kokia iš to išeitis seka, 
Irwin cituoja pareiškimą vieno 
Jugoslavų tautinio vado, ku
ris pasakė: 

"Alijantai nepajiegia įvertin
ti Gen. Mihailovičiaus milita-
rinės galybės. Jo judėjimas ap
ima pilnai suorganizuotą visą 
militarinę pajiegą Serbijoje ir 
didelėje dalyje Juodkalnijos, 
Bosnijos, Hercegovinos ir Dal
matijos. Visi jauni vyrai tarp 
18 iki 24 metų amžiaus yra 
militariškai išlavinti ir jie re
guliariai tarnauja savo pašau
kimo laiką. Kadangi nėra pa
kankamai ginklų, Serbija nėra 
pastatyta pilnai ant karo pa
pėdės. Gen. Mihailovičiaus ar
mija dabar turi 170,000 šautu
vų savo reikalams. Mobilizaci
ja gali sukelti iki pusės milijo
no vyrų militariškai tarnybai, j 

šie vyrai kariaus kaip liūtai 
prieš naują užkariautoją, nes 
toks kariavimas yra jų šalies 
istorinės praeities atspindis. 
Kas norės pavergti Serbus tas 
turės pralieti daug kraujo. O 
šiądien jų busimu pavergėju 
išrodo nori buti Tito Aš 
prašau' Alijantų tikėti man: 
Serbai ginsis ir niekad nesu
tiks pasiduoti. Net jei bus jie-
ga pavergti jie priešinsis. Ne-
primeskit jiems Tito, Alijantų 
ginklų pagalba. Vartokit Ali
jantų ginklus pagelbėjimui iš
vyti užpuoliką ir užtikrinimui 
kad. po Alijantų protekcija ir 

Chicagos Lietuviai 
IŠRINKIT DAR VIENĄ LIETUVĮ 
TEISĖJA - MUNICIPAL JUDGE V 

Rinkimuose Antradienį, Lapkričio-N o v. 7 

Advokatas Antanas A. Olis 
yra vienas iš 12 teisėjų kandi
datų kurie Lapk. 7 bus išrink
ti į Chicagos Municipal Court 
teisėjus. Kandidatų betgi yra 
24, po 12 iš Republikonų ir 
Demokratų partijų. Adv. Olis 
iš pačios Chicago Bar Associa
tion gavo aukštas rekomenda
cijas kaip kandidatas. Jo var
das rasis Republican sąraše. 

Olio vardas bus rasis ant 
paskiro JUDICIAL BALOTO,, 
taip kad kiekvienas Chicagos. 

j Lietuvis balsuotojas galės pa-
i duoti savo balsą už Adv. Olį į 
miesto teisėjus. 

Lietuvių garbe ir reikšmff 
vus didesnė Chicagoje jeigu 
ue sugebės išrinkti dar vieną 
Lietuvi teisėją. 

X | AN 1 HON Y A. OLIS For Municipal Court 

•CUKRUS iš burokų prade 
tas daryti tik 19-me šimtmety-

Tito ir jo oponentai leis žmo
nėms laisvai apsispręsti ar jie 
nori Tito ar Karaliaus Petro 
savo valdovu...." 

Irwin toliau pažymi kaip 
Churchill negudriai norėjo pa
traukti Tito į savo pusę, duo
dant jam ginklus ir pagalbą. 
Churchill galvojo kad remda
mas Tito patiks Maskvai, bet 
kada Tito norės kokios kitos 
paramos, jis kreipsis į Angli
ją. Bet priešingai, jis nusi
kreipė į Maskvą, iš kur jisai 
gauna visus įsakymus. Jis pa
reiškė ir Amerikai kad UNRRA 
atstovai nebus įleisti į Jugo
slaviją gelbėti tos šalies žmo
nėms — lyg kad Tito jau kon
troliuotų visą Jugoslaviją; jis 
pareikalavo visą šelpimą kokis 
bus iš Amerikos teikiamas, pa
vesti tiktai i jo agentų rankas. 

žaislas aiškus: Balsuok už li
to arba gaišk badu. 

Britų vadas dabar privers
tas nusilenkti Maskvos norama 
del to kad jis atidėliojo iki paa-' 
kutinės valandos, 

Gelbstint padėtį, Churchill 
griebėti užimti Graikiją pirm 
negu Rusai ją spės užgriebti. 

Baigdamas, Irwin pareiškia: 
Nebus taikos Balkanuose nei 
kitose šalyse iki didėsės vals
tybės nesupras kad iki jos 
stumdinės kitus žmones, iki jos 
bandys juos valdyti, nežiūrint 
kaip švelniai, sprogimai tiknu 
pasikartos. 

Jugoslavija gali buti ta pa
rako bačka kurios sprogimas 
reikš pradžią Europos tautų 
karo prieš komunizmą ir prieš 
Sovietų Rusijos pastangas pa
vergti visas tautas. 

Amerikoje dedama ' pastan
gos išanksto nuspėti kas bus 
išrinktas prezidentu: Dewey ar 
Roosevelt, šiame vaizde mato
si balsavimo spėjimų žinių rin
kėja klausianti New Jersey 
ūkininką už ką jis balsuos. Iš 
surinktų tūkstančių tokių pasi
reiškimų daroma spėjimai į ku
rį kandidatą žmonės" labiau pa
linkę. 

Du Tipingi Amerikiečiai 

WILLIAM G. PICKREL FRANK J. LAUSCHE 

Vienas iš "senų Amerikonų" kilmės. Kitas sunus sunkiai dirbusių 
imigrantų. N 

Ar galit pasakyti kuris iš jų koks žiūrint į šiuos atvaizdus? žino
ma kad ne! Reikia tuos žmones pirmiau pažinti. 

Nors jie paeina iš kitokiu kilmių,„jie turi tam tikrus bendrus įsiti
kinimus. Abu jie remia PREZIDENTĄ FRANKLIN D. ROOSEVELT, 
ir NEW DEAL IDEALUS. 

JIEDU TIKI: 
Kad visi žmonės sutverti lygiais—nežiūrint RASXS, 'RELIGIJOS 

ar TAUTYBĖS. 
: teisę žmonių prie darbo už TEISINGAS algas; į teisę darbinin

kams organizuotis. 
Į teisę LYGAUS MOKSLO progų visiems žmonėms. 
I LAISVUS BALSAVIMUS. 
Į daugumos valdžią ir APSAUGĄ MAŽUMOMS. 
Į 'Valdžią žmonių, pačių žmonių ir DEL žmonių". 

TAS DARO JUOS TIPINGAI! AMERIKIEČIAIS 
B A L S U O K I T  U 2  

WILLIAM G. PICKREL 
Demokratų Kandidatas—United States Senate 

FRANK J. LAUSCHE 
Demokratų Kandidatas į Gubernatorius 

(CIO Political Action Committee of Ohift) 
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D I R V A Pirkit U. S. War Bonds 

DEL EI subėgusių daugel po
litiškų skelbimu šiame nu
meryje nekurie prisiųsti raš
tai negalėjo tilpti. Tilps ki
tame num. Redakcija. 

•PRIEŠ karą, Amerikiečiai 
žuvavimo sportui praleisdavo 
apie bilijoną dolarių; medžiok
lės sportui apie 6&0 -milijonų 
dolariu metuose. 

LAUSCHE 
Bus Išrinktas Gubernatoriam 

Jeigu 
Pats ir visa jusų šeima 

EISIT BALSUOTI 
ANTRADIENI LAPKRIČIO 7 

GABUS 

DRĄSUS 

VEIKLUS 

PATYRĘS 

O H I O 

REIKIA 

Frank J. 

Lausche 

DEMOKRATŲ KANDIDATAS Į 

G U B E R N A T O R I U S  

X FRANK J. LAUSCHE 
Issued by Lausche for Governor Committee, 

John E. Lokar, Sec'y. 

RAIGKIME 
PETICIJA* 

Visų kolonijų Lietuviai Pa
rašų ant Peticijos rinkėjai —-
skubėkit grąžinti parašų blan
kas, pilnai užpildytas ar ne-
dabaigtas užpildyti, nes laikas 
atėjo peticijas suruošti gabe
nimui į Washingtoną. Siųskit 
jas dabar, šią pat savaitę, be 

j ilgesnio trukdymo. (Tuščių, 
nepradėtų pildyti blankų ne
reikia grąžinti). 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Moterų Turim 10 Mili
jonų Daugiau 

Civilinių moterų skaičius ku
rios yra virš 14 metų amžiaus, 
viršija vyrų skaičių suvirs 10 
milijonų, kaip parodo Cenzo 
Biuro žinios. 

Neskaitant asmenis kariuo
menėje, skaitlinės yra tokios: 
Moterų — 52,300,000; vyrų — 
11,260,000. 

Moterų yra bendrai daugiau 
negu vyrų, skaitant ir karei
vius. 1942 metais Liepos mė
nesį paskelbtos statistikos ro
dė moterų 67,638,612: vyrų — 
66,994,416. 

•APSKAIČIUOJAMA kad 
00 nuoš. miškų gaisrų Ameri^ 
koje 1943 metais paėjo nuo 
žmonių padegimų neatsargu
mu ir kitaip. Kiti gaisrai pa
eina nuo žaibų ir kitų neiš-
vengtinų priežasčių. 

Rubų Rinkimas > 
Lietuvos Karo Nukentėjusiems Rubų Surinkimo Sande-

įs įteigtas IGĮį Grand Street, Brooklyn, N. 

•MAŽIAUSIA beždžionių 
veislė randasi Pietų Ameriko
je; jos vadinamos marmosets; 
piJnai suaugusių pora lengvai 
sutelpa Į žmogaus delną. 

Palaikykit Atsakančią 

CUYAHOGA APSKRITIES VALDYBA 

B A L S U O K I T  U Ž  

JOHN O. McWILLIAMS, County Engineer 

JOHN J. PEKAREK, County Commissioner 

JOSEPH M. SWEENEY, County Sheriff 

JOHN J. BOYLE, Country Treasurer 

FRANK T. CULLITAN, County Prosecutor 

JOHN F. CURRY, County Commissioner 

LEONARD F. FUERST, Clerk of Ceurte 

DR. SAMUEL R. GERBER, County Coroner 

DONALD F. LYBARGER, County Recorder 

DEMOCRATIC TICKET RINKIMAI LAPK.-NOV. 7 

TWim̂ mssmm 

Bendras Amerikos lietuvių 
Fondas rūbus jau renka ir 
deda į sandėlį, iš kur vėliau 
jie bus išsiųsti išdalinimui nu
kentėjusiems Lietuviams. Rū
bai vyrams, moterims ir vai
kams bus surinkti, surušiuoti 
ir supakuoti gatavai pasiunti
mui. Amerikoje ir Kanadoje 
dabar šį darbą savanoriai dir
ba tūkstančiai vyrų ir moterų. 
Drabužių reikalingumas nepa
prastai didelis, nes priešų oku
pacijos metu iš visos Lietuvos 
išigabenti vilnoniai rūbai, o 
kas liko jau visai nusidėvėjo. 

Rūbai bus dalomi visiems 
Lietuviams kaip tik greičiau
sia bus galima juos pasiekti, 
neatsižvelgiant jų tikybinių, 
rasinių ar politinių skirtumų. 
Dėlto duokit ką išgalit, duokit 
ką jie gali vilkėti. 

Rubų Rinkimas 
Mums labai pagelbėsit rubų 

rinkimo laikydamiesi šios tvar
kos. Patartina : 

1. Fondo skyriai, parapijų 
komitetai ir pagelbinčios gru
pės raskit patogią vietą — ba
žnytinę salę, klubą, mokyklos 
kambarį, tuščią krautuvę, ar 
kambarį privačiuose namuose, 
sunešti, suvežti rubus, taisy
ti ir pakuoti juos išsiuntimui 
į centro sandėlį. 

2. Iš savo vietinų biznierių 
kiek daugiausia galit gaukit 
medinių dėžių ar storos karto
ninės popieros dėžių. 

3. Patartina surinkti, jeigu 
galima, mažą fondelį iš narių, 
pavienių asmenų ar draugijų, 
kuriuo butų galima apmokėti 
mažas išlaidas, kaip tai rubų 
persiuntimą į United Lithua
nian Relief of America, Inc., 
Warehouse (sandėlį), antrašu 
101 Grand St., Brooklyn, 11, 
New York. 

4. Išrinkit komitetą ar gru
pę žmonių pasirūpinti sekan
čiais darbais: 

a. Iš namų rinkti rubus; 
pasirūpinti gauti žmones tam 
darbui, susižinoti su vietiniais 
laikraščiais ir radio, pakalbėti 
susirinkimuose ir naudoti ki
tus budus rubų gavimui. Sa
vanoriai rubų rinkėjai ir pri
statytojai gaus iš OPA gazoli
nui ženklelių. 

b. Gauti žmones rubus pri
imti, suskirstyti ir nuspręsti: 
kuriuos išmest, kuriuos taisyt, 
valyt ar plaut ir kurie tinka 
pakuot. 

c. Gauti žmones rubus tai
syt, valyt, pakuot ir bendrai 
paruošt kad tiktų dėvėjimui. 
Jokių rubų prosyt nereikia. 
Rubų Pakavimas 

Išmesti visus sudraskytus, 
netinkamus vilkėti ir nevertus 
valyti ir taisyti rubus. Taip 
pat išmeskit nereikalingus dai
ktus, pav., balinius batelius ir 
t. p. 

Šu skirstyki t visus gerus, 
švarius rubus į rūšis. Kai jų 
užtektinai surinksit, sudekit į 
atitinkamas dėžes ir užrašykit: 

1. MEN'S: 
Suits 
Overcoats 
Underwear 
sweaters, wool$n scarfs 

2. WOMEN'S: • 
Coats 
Dresses, blouses, 
Skirts, underwear 
Sweaters, woolen scarfs 

3. CHILDREN'S: 
under 5 years ©14 — 
new garments 
under 5 years old — 
used garments 

4. $OYS: 
5 to 16 years of 
all clothing 

5. GIRLS: 
j>, to 16 years, of age— 

all clothing. 
Nors svarbiausia rinkti nau

dotus drabužius, mums leidžia
ma priimti ir daiktus iš nau
jos medžiagos pasiutus kūdi
kiais ir vaikučiams iki 5 me
tų amžiaus. Kai kurie sava
noriai darbininkai šio amžiaus 

vaikučiams siuva sukneles, ap
valkalus ir skalbinėlius. " T 

Kai kurie suruošia - ^aip va
dinamus layettes naujagimiu? 
kudikiui, kurie susideda iš: po 
1 megstinuko, bathrobe, flane
linis ilgas švarkutis, flanelinė 
kepuraitė, pirštinaitės, flaneli
nė kaldrukė, kaldra, 2 trumpi 
palaidi flanelinei švarkučiai, 
8 vystyklai. 

Jeigu neturit ganėtinai ru
bų aukščiau pažymėta suskir
stymo tvarka, galit suskirsty
ti bendrai: rubus vyrams, mo
terims ir vaikučiams. 

6. Kaldros 
7. Ligoninei reikmenys (in

validų rūbai, bandažai, gydyto
jams ir slaugėms uniformos). 

8. Lovoms patiesalu 
9. Rankšluosčiai 
10. Kailiniai 
11. Avalai: 

a—vyrams 
b—moterims 
c—vaikučiams. 

Pastaba apie avalinę 
Visi avalai turi buti poromis 

gerai surišti, ne pačių avalų 
raikšteliais, bet atskiru, stip
riu šniuru. 

Avalų raikšteliai gali sutru
kti pirm negu pasieks gavėją. 
Kiekvienai porai avalų įverkit 
gerus raikštelius. 
Rubų valymas 

Jeigu pas save negalit išva
lyt ir dezinfektuot rubų, mes 
tą atliksim sandėlyje. Dauge
liui grupių pavyko gauti ne
mokamai išskalbti, nemokamai 
išvalyti, nemokamai suvežti ir 
galimai pigiausiom kainom pa
taisyti rubus ir avalus savo 
mieste pas žmones, kurie su
tiko prisidėti prie šio darbo. 

Paruošimas siuntimui 
Patartina ant kiekvieno rū

bo prikabint dovanotojo pavar
dę. Pažymėjimo ženklelius pa
siųsim iš sandėlio, 101 Grand 
St., Brooklyn, 11, N. Y. Kreip
damiesi pažymėkit kięk jums 
tų ženklelių reikės. 

Valdžios nustatyta kiekvie
nam rubui naudoti naftaliną. 

Galutinis rubų supakavimas 
siųsti nuo karo nukentėjusiems 
Lietuviams bus atlikta Brook-
lyno sandėlyje, bet kolonijų 
komitetai daug padės sutaupy
ti darbo ir išlaidų jei bent da
linai rubus surušiuos ir paruoš 
pirm ariuntimo. 
Kaip siųsti rubus j Brook lyną 

Jei galima, siųskit lengvose, 
medinėse dėžėse. 

Kur rubų kiekis didelis sių
skit Freight siuntiniu. Tikslu 
išvengti didelio siuntimo išlai
dų, darykit siuntinius nuo 50 
iki 250 svarų. 

Iki 10 svarų dėžę — siųskit 
Parcel Post. 

Iki 100 svarų — Railway 
Express. 

Virš 100 svarų — Freight. 
Kur galima, siuntimo išlai

dos turėtų buti apmokamos 
vietoje. Bet jeigu būtinai rei
kės, persiuntimo išlaidas ap
mokės sandėlis. Tokiais atve
jais rūbai reikia siųsti: "COL
LECT'. 

Kiekvieną siuntinį užadre-
suokit: 
Ųiuted Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. . 
Warehouse * 

101 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

Ant kiekvieno siuntinio pa
žymėkit siuntėjo vardą ir ad
resą. 

Milijonams Lietuvių, vyrų, 
moterų ir vaikuąįų Lietuvoje ir 
daugelyje svetimų valstybių 
reikia rubų.v Musų rubų vajaus 
pasisekimas pareis nuo Ame
rikos piliečių duosnumo. 

Šiam darbui reikia kiekvieno 
skyriaus, komiteto ir grupės 
gyvos talkos. Vajus turi bu
ti gerai suplanuotas, intensy
vus, greitas ir našus?. ; 

- « Jonas Valaitis, 
' įtubų^ajaus Direktorius. 

BALTIMORĖS IŠKILMĖMS IR BAZARUI 
PRAĖJUS 

Ir M ribs. Prez. Hoosevdto Pareiški
mai. Proklamacijos. Mikolaičio "Lietuviška So
dyba. Garbė Dirbusiems. Bendrai Dirbant Geriau 
Sekasi. 

.(Pabaiga iš pereito * nr.) 
Antradienį,' Spalių 10, atsi

buvo Kinų, Lietuvių, ir Norve
gų tautoms skirtas vakaras. 
^Lietuvos Bakūžė jau buvo pil
noj tvarkoj. Viduje ir kieme 
radosi didelis rinkinis audinių, 
mezginių, medžio išdirbinių, 
Jėlių, knygų, ir paveikslų. 

Kaip 7 v. vakare buvo ben
dras banketas, čia dalyvavo 
Lietuvos Ministras P. žadeikis, 
pasiuntinybės sekretorius p. 
Kajeckas su žmona ir šuneliu; 
Kinų atstovybės nariai, ir Uk
rainiečių ir Norvegų svečiai. 
Dalyvavo ir buvęs Baltimorės 
mayoras Broening, daug auk
štų valdininkų ir karininkų, 
Kun. Liudas Mendelis, Adv. 
Nadas Rastenis ir kiti. 

Po tos tarptautinės vakarie
nės prasidėjo vakaro ceremoni
jos. Ėjo tautinių grupių proce
sija. Visi to vakaro daininin
kai giedojo Amerikos Himną. 

Po Kinų ir Norvegų, sekė 
Lietuvių programas. Jį vedė 
Antanas Miceika. Pirmiausia 
dainininkai atgiedojo Lietuvos 
Himną, po to sakė kalbą Lie
tuvos Ministras žadeikis. Jo 
kalba buvo Angliška. 

Toliau kalbėjo Kun. Dr. L. 
Mendelis. Jis dėkojo visiems 
Lietuviams dirbusiems šių iš
kilmių reikalu, ir pageidavo 
kad Lietuva atsikurtų ir butų 
laisva ir nepriklausoma. •-

Šv. Alfonso Lietuvių "parapi
jos mokyklos vaikučiai, mirgė
dami Lietuviškuose tautiškuo
se rubuose, šoko Lietuviškus 
šokius ir padainavo. 

Antrą dalį Lietuvių progra-
mo pildė Daina, vadovaujant 
Lelijai Bakerckienei, akompa
nuojant Elenai Juškauskaitei. 
Gražiai padainavo tenoras Kl. 
Andreikus ir pats choras. 

Po Lietuvių sekė Ukrainie
čių programas, o vėliau šokiai. 

Spalių 11, buvo Did. Brita
nijos, Lenkų, ir Graikų diena. 

Spalių 12, "Pan American" 
vakaras. 

To viso Bazaro ir iškilmių 
laikotarpiui buvo išspausdintas 
programas, kuriame tarp kitų 
raštų ir pareiškimų tilpo ir 
Lietuvos Ministro P. žadeikio 
straipsnis, "Lithuania in World 
War II". 
Lietuvių pasidarbavimas 

Už šio viso Bazaro surengi
mą daug kredito priklauso to 
projekto generaliniam pirmi
ninkui Paul E. Burke. 

Iš Lietuvių, garbė Antanui 
Miceikai, kuris buvo pirminin
ku Lietuvių komiteto; Kun. 
Dr. L. Mendeliui, garbės pir
mininkui, kuris rėmė ir mora-

Kenčia ir Nekalti 

Vaizdas iš Italijos, kur ka
ro bangai praėjus liko tuks* 
tančiai kūdikių be namų, be 
tėvų ir be maisto.». Viena iš di
džiausių užduočių karo nute-
riotų'. šalių yja' apsirūpinimas 
šiais nekaltais kentėtojais. 

liąi ir materialiai vĮsą darbą; 
Juozui Kašinskui, kurs daug 
dirbo; Jonui Kairiui, kuris pa
statė Lietuvišką Bakūžę; Paz-
neikai, kurs atydžiai darbavo
si; Vincui Višinskui, kuris rū
pinosi rinkimu programui gar
sinimų; Vincui Bridickui, Vin
cui J. Velžiui ir kitiems kurie 
kuo nors prie to darbo prisi
dėjo. 

Garbė musų artistams: Kri-
siui Mikolaičiui, kuris ne tik 
darė Lietuviškai Bakūžei pla
ną, iš kurio Kairys ją statė, 
bet nutepliojo ją taip kad ji 
išrodė kaip rąstų namas su 
šiaudiniu stogu; jis skubiai 
nupiešė labai gražų paveikslą 
Lietuviškos sodybos, kuris ka
bojo Bakūžėje ant sienos. Pa
nelei Joneckytei, kuri padėjo 
Mikolaičiui nudažyti Bakūžę, ir 
p-lei Elenai Hydokytei, kuri 
suteikė kelis savo paveikslus 
Bakūžės sienų papuošimui. 

Kredito priklauso Adv. Na-
dui Rasteniui, kuris su kitu le
gislatures nariu išrūpino gu
bernatoriaus proklamaciją, o 
taipgi ir Adv. Tarnui C. Gra
jauskui, kuris 'rūpinosi kvieti
mu įžymiui žmonių ir garbės 
svečių į šį parengimą. 

Už pasidarbavimą dar reikia 
pagirt šias musų moteris: Ma
rijona Nemeikienė, Marijona 
Volskienė, Marijona Milunai-
tienė, Ona Lukos, Julė Raste
nienė, Vera Mikušauskienė, El
zbieta Lazauskienė, Urlakienė, 
Miliauskienė, čepulytė, žalnie-
raitienė, Kaminskienė, Domi-
nikaitienė, Verpėja, Budelytė, 
Kašinskaitė, ir kitos kurios 
prisidėjo darbu. 

Ogi musų valgių rupinto-
joms-gamintojoms: Milunaitie-
nei, Sadauskienei, Glebienei, 
Budrienei *ir kitoms taip pat 
reikia pažymėti padėkos žodis. 

Praėjo tas didelis parengi
mas. ši padangė dar plačiau 
susipažino ~ su Lietuviais ir 
Lietuvos dvasia.. Išgirdo skam
bias Lietuvių dainas, matė ža
vinčius vaikučių šokius, raga
vo Lietuviško "krupniko" ir 
juomi negalėjo atsidžiaugti; 
prisižiūrėjo gražiais Lietuvių 
eksponatais. 

Kas vakaras daug tūkstan
čių minios lankė milžinišką 
Fifth Regiment Armory. Už 
šio parengimo pelną bus įtaisy
tas Garbės Sąrašas (Honor 
Scroll (Peston Gardens aikš
tėje. Nemažai jaunų Lietuvių 
iš čia tarnauja Dėdei Šamui 
šiame kare. Ir jų vardai tilps 
šiame sąraše. 

Tas bendras darbas dar dau
giau subendrino šios padangės 
Lietuvius, jie pamatė kad vie
nybėje tikrai yra galybė.. 

O Lietuviams dabar labai 
reikia vienybės. Jų tėvų že
mė laukia iš visu Lietuviu vie
ningo veikimo kuris turi nu-
ląpiti nelabus laisvės priešus. 

Patyrę savo galybę šiame 
bendrame darbe Baltimorės 
Lietuviai mokės atlikti ir ki
tus svarbesnius darbus bend
romis jiegomis, o ypač tokioje 
talkoje kuri deda pastangas-
kad Lietuvių dainos, jų kalba 
ir jų senoji tėvynė amžinai 
pasiliktų laisvų ir laimingų 
tautų tarpe. Pub. Ko m. 

yj"ii!n;! -
• SUPERIOR Ežero geležies 

rudies srityje gaunama norma
liai 85 nuoš. visos geležies ru
dies iškasamos Suv. Valstijose. 

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

.jkurip negavot. 
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P I R V A Remkit U. S. karo pastangas 

neleist* bolsevikams Lietuviu 
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Dienos Klapsimai 
Redaktorius-K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KODĖL DIRBA NE 
UŽ ROOSE VELTĄ 

Dirva visada buvo Demokra
tų partijos rėmėja ir visada 
agitavo už Demokratą prezi
dentą. Ir dabar Dirva pasiliko 
Demokratų rėmėja, nes remia 
Ohio gubernatorium Demokra
tu kandidatą Frank J. tausche 
ir visus Clevelando - Cuyahoga 
apskrities viršininkus Demo
kratus. 

Prez. Roosevelto Dirva ne-
užgiria del daugelio priežasčių, 
dvi kurių svarbiausios — tai 
kad Prez. Roosevelt pasiėmė 
sau j talką komunistus, kurie 
iki Birželio 22, 1941 metų, jį 
patį niekino, šmeižė, vadino 
karo kurstytoju ir kraugeriu. 
Dirva niekad su komunistais į 
jokia talka nėjo ir neis. Dirva [P°s valstybių likimas ne jų pa-
nenori buti talkininku to kas či« vadlJ ir diplomatų Spren-

tautą terioti ir naikint^ I*i3ez. 
Roosevelt nieko nėdaręi 

Nuo tos dienos kaip Ameri
ka stojo gelbėti Sovietų Rusi
ją nuo Hitlerio, Stalino gero 
draugo, Prez. Roosevelt nei 
karto nepareiškė kad Stalinas 
turi laikytis Atlanto čarterio. 

•Vietoje to, leido Stalinui čar-
terį apspjaudyti, ir vietoje su
mušamo Hitlerio išaugino Sta
liną, naują terorą Europai ir 
pasauliui. > ! • * 

Jeigu jis laiifiės rinkirrjufc ir 
jeigu po to imsis skubomis at
statyti tai ką jis pats sugrio
vė, Prez. Roosevelt užsitarnaus 
musų ir visų kitų' jį anksčiau 
rėmusių ir jį gerbusių už At
lanto čarterio paskelbimą tau
tų pagarbos. Bet tai bus at
silyginimas už tai kad mes jį 
rėmėm ir rinkom trečiam ter
minui, kurio bėgyje jis visų 
mažų tautų į jį sudėtas viltis 
pražudė, o išugdė Staliną, ku
riam tas tautas leido pavergti. 

Kaip skaudžiai bevilčiai Eu
ropos padėtis paleista į Stalino 
sauvalę matom iš to kad šią
dien rytų ir rytų-pietų Euro-

gali Amerikai nutikti pasekmė
je dabartinio komunistų su
stiprinimo ir suleidimo j De
mokratų partiją. Stalinas ne 
dykai įsakė Amerikos komu
nistams uždaryti savo partiją' 
ir susiskverbti į Demokratų 
partiją. 

Stalino planu, Hillman gali 
pasitarnauti tiktai Kerenskiu, 
kaip ištiko Rusijoje 1917 me
tais, o paskui gali užviešpatau
ti Stalino ištikimas atstovas 

• t " 

Browder. 
Pats Roosevelt, nuvargęs ir 

nusikamavęs šio karo pastan
gose, vargu gali sulaukti iki 
jis galės baigti karą ir įvesti 
taiką. Vistiek gali tekti kitam 
žmogui jo vietą užimti,- todėl 
geriau kad užimtų tą vietą ki
tas iš pat pradžios. 

Toliau, dęl Lietuvos, Prez. 
Roosevelt užleido ją Stalinui, 
ir jeigu jis kada nors ir pats 
atstatys taiką, Lietuvoje jau 
bus išnaikinti Lietuviai ir grą
žinus Lietuvai nepriklausomy
bę gali nebūti gana •Lietuvių 
savo šalį atgaivinti. į 

1 Nežiūrint Amerikos Lietuvių 
— LVS ir ALT — prašymų 

Atsiminimai iš Okupuotos Lietum 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų '31 

Okupacijoje po 1920 Metų \ 
Rašo KARYS J. V. VALICKAS. 

JEIGU kas galvažudį siūlytų į gubernatoriaus ar kurią 
^ kitą svarbią vietą, mes tokį žmogų įtartume esant 
nesveiko proto. Bet jeigu banditų gauja — Bolševiki-
ja — siūloma į pokarines tautų bendruomenės vieną va
dovaujančių vietų tai daugelis tame nemato nieko ne
paprasto. Tokia jau yra žmogaus prigimtis kad labai 
dažnai jis mažus dalykus daug geriau įžvelgia negu di
delius. Antra vertus, kaip altruistiškai nusiteikęs be
būtų tas ar kitas žmogus, savam kailiui jis jautresnis 
negu svetimam. ' 

Kadangi Anglija jr Amerika ne tik nenukentėjo nuo 
bolševikų, bet dargi il jų susilaukė tikrai didelės para: 

mos prieš Vokiečius, jos yra linkę bolševikams atleisti 
ne tik visas jų jau padarytas nuodėmes, bet ir tas ku
lias jie dar padarys. Šito atlaidumo jausmo nesumaži
na nei faktas kad* visai ne bolševikų nuopelnas kad jie 
kovoja prieš Vokiečius. Juk bolševikai visaip stengėsi 
to karo išvengti, netgi klusniai šunuodegiavo Vokie
čiams. Bet, matyt, jau taip buvo likimo lemta kad Vo
kiečiai bolševiku* prieš jų pačių norą padarytų herojais. 

Betgi pastangos bolševikais remti ateities taiką po 
truputį ima rodytis nerealiomis. Mat, bolševikai, kuo 
daugiau gauna tuo daugiau nori. O patenkinti jie te
bus tada "kada pasieks savo tikslą — įgyvendins pasau
linę revoliuciją. Laikymas gi jų vienu pagrindinių fak
torių pokarinėje Europoje kaip tik atitinka tą aukščiau
sią bolševikų tikslą. Susidaro keista situacija: Anglai 
su'Amerikiečiais yra pasiketinę suteikti bolševikams va
dovaujamą vaidmenį ateities pasaulyje tikslu patikrinti 
pasaulinę taiką, o bolševikai tuo vaidmeniu nori pasi
naudoti pasaulinei revoliucijai įdegti. 

Bet kai tuo įsitikino Anglai ir Amerikiečiai, jie tuoj 
suskato augantį Bolševikijos svorį kontrbalansuoti. Ši
toje, o ne kitokioje šviesoje ir reikia aiškinti Generolo 
De Gaulle ir Italijos valdžių pripažinimą. Lietuvai tie
siog šitai tuo tarpu dar nieko nežada, bet vistiek Pran
cūzijos ir Italijos pripažinimas yra pažiūros į bolševi
kus blaivėjimo rezultatas. Todėl mažų mažiausia ji rei
kia laikyti gera pradžia. 

¥ 

Italijos ir ypač Prancūzijos reikšmė Europos isto
rijai yra žinoma. Ji buvo begalo didelė. Reikia tikėtis 
kad ne mažesnė ji bus ir Europos ateičiai. Ypač didelių 
vilčių teikia Prancūzija. Ne tik del to kad ji turi aibes 
didelių intelektualinių paiiegų, bet ypatingai dėlto kad 
Generolo De Gaulle asmenyje ji pagaliau susilaukė tik
ro vado. Generolą De Gaulle galima kritikuoti įvairiais 
atžvilgiais, bet niekas negali jam užginčyti jame glūdin
čio Prancūzijos didybės pajutimo ir jo valios tą Pran
cūzijos didybę iš griuvėsių vėl iškelti į paviršių. Pran
cūzų tauta tai jaučia ir todėl spontaininiai jam^ teikia sa
vo paramą. Todėl galima tikėtis kad Prancūzija, nežiū
rint į tai kad ji neišpasakytai nukentėjo karo bėgyje, 
atsigaus greičiau negu kas gali laukti. 

Ne taip šviesi atrodo Italijos ateitis. Tiesa, .Italija 
taip pat tuvi labai daug stiprių žmonių, bet vis dėlto šią
dien nei vienas žmogus Italijoje nei ištolo nėra tai kas 
De Gaulle Prancūzijoje. Dabartinė vyriausybė anaip
tol neturi didelio autoriteto tautoje, o be visuotinio au
toriteto po tokio sukrėtimo koki išgyveno Italija, ne
įmanoma išnaujo pastatyti valstybės ant kojų. Tat Ita
lijos ateitis didžia dalimi priklausys ne tiek nuo dabar
tinės ar kurios kitos Italijos vyriausybės, bet pirmoje 
eilėje nuo to kiek sąjungininkai mokės įsigyventi į Ita
lijos reikalus, padės jai susidaryti tinkamą vyriausybę 
ir iškels jos autoritetą. Šitą viską betgi tebus galima čius. Bet vis dėlto iv bolševiku buvimas United Nations 
pasiekti jei bus einama ne bolševikų protegavimo, bet tarpe tiek Argentinai, tiek iv kitoms Pietų Amerikos res
in ^limiripvirrio k^lin Npt.pnkii abpinti kari rlirlpli vaid-i v.nHJlr /.mo IVI v: '/n iTi'ivi'incio noiV-i + inlru 

džiamas, bet Stalinas paglem
žė jas kaip savo, ir kas nori 
tegali m juo už jų likimą ta
rybas vesti. 

Amerikos žmonės ir spauda 
jau pradeda šaukte šaukti kad 
nusibodo jau nuolankauti Sta
linui ar kuriai kitai svetimai 
valstybei. Amerikai reikia to
kio vado kuris parodys Stalinui 
jo tikrą vietą ir kuris pasakys 
svetimoms šalims kad ir jos 
nors kartą turi padaryti nuo
laidu Amerikai. 

Tai yra Dirvos pažiūra ir 
nusistatymas. Dirva neverčia 
savo skaitytojus balsuoti'kitaip 
negu jie nori, nes dar Ameri
koje kiekvienas -gali laisvai iš
reikšti savo balsą ir savp nuo
monę. cK 

To betgi nebus jeigu Tįpasę-
velt paleis šalies valdžią. p Mill-
rnano, o per jį į Browdero kon
trole. 

(Tęsinys iš pereito l»r.) 
' •* ; V'--

Suvalkų ap.> Punske Lietuviška mokykla 
berods dviklasė su Lenkų dėstomąją kalba, gy
vavo iki šio karo. Punskas tai buvo centras Su
valkijos Lietuvių, nes ši ^visa apielinkė grynai 
Lietuviška, ir nors Lenkai darė visuomet viso
kių kliūčių, organizuoti Lietuviai vis atsilaikė. 

Seinuose, Lietuviška mokykla gyvavo per 
ilgus metus, bet buvo uždaryta ir įsteigta Len
kų mokyklą su dėstomąją Lietuvių kalba kaipo 
dalyku. 

Gardino ąps., Kabelių bažnytkaimyje ilgai 
gyvavus Lietuviška mokykla tapo uždaryta ir 
įsteigta Lenkiška mokykla su dėstomąją Lietu
vių kalba kaipo dalyku. 

Druskininkuose, Lietuvių mokykla gyvavo 
iki pat karo pradžios; nors ir Ikbai buvo perse
kiojama. bet Lenkų valdininkai tapo paveikti 
ir jie daryti didelių blogumų, negalėjo, nes čia 
vasarodavo Lenkų aukšti valdininkai tai jie 
nors del akių tai darė. Bet tikrumoje kliūčių 
buvo daroma ir jieškoma visokių priekabių tą 
mokyklą uždaryti. 

Ratničios bažnytkaimyje, Lietuviška mo
kykla gyvavo gana gerai, nes čia neatsirasdavo 
skundikų savųjų tarpe. 

Kapiniškių kaime, Lietuviška mokykla vei: 

kė iki šio karo pradžios, čia mokytojavo geras 
j Lietuvis patriotas Teofilius Sukackas, kurs bu
vo tarnavęs Lenkų kariuomenęje ir gavęs kari-

| ninko laipsnį, tat Lenkai negalėjo prie jo ir mo-
j kyklos kibti. 
| Marcinkonių miestelyje, gyvavo flvi moky
klos, Lietuviška ir Lenkiška. Lenkų mokykla 
būdavo visai apytuštė, nes niekas nenorėjo jon 
savo vaikų leisti, tat dažnai Ljptuvių mokykla 

i būdavo demoralizuojama, bet jieškant užtarimo 
I aukštesnėse vietose kaip kada pasisekdavo su-
į ratlti kiek tiesos. Dažnai atsitikdavo kad aukš-
į tesnės Lenkų įstaigos nežinodavo kaip brutališ-
kai jų valdininkai elgiasi, bet tai buvo greičiau 
akių Lietuviams dūmimas. 

* *1880 METAIS Amerikoje 
tapo užpatentuota elektriškas 
gatvekaris, elektriška lempa, 
automobilis ir krautuvėse var
tojami cash register.' 

sistačiusios prieš bolševikus ir kurių didžiuma net iki 
šiol neturi užmezgę diplomatinių santikių su Sovietų Są-
juftga. dar labiau priartėtų į Jungtines Amerikos vals
tybes. Dabar gi, sąryšyje su Argentinos šaukiama Ame
rikos valstybių užsienių reikalų ministrų konferencija, 
tie savitarpiniai geri santikiai gali kiek susidrumsti. 
Tiesa, Jungtinių Amerikos Valstybių santikiai su Ar
gentina yra pablogėję ne tiek del bolševikų kiek del. Ar
gentinos atsisakymo eiti į karą prieš Japonus ir Vokie-

* f i S 

su bolševikais 
pačiu ciicies ir KontiiKto su jais gali-

stoką- | rnybės. Gal tada visiems paaiškės kad vienintelė išeitis 
* * * j yra ne bendradarbiavimas su bolševikais, bet visiškas 

Prancūzijos ir Italijos pripažinimas, būdamas tei- Jll sunaikinimas. -
giamu faktorium Europos rekonstrukcijoje, bus sykiu j 
ir naujų komplikacijų pradžia. Mat, nei Italija, nei, j 
ypač, Prancūzija nesutiks prisiimti to vaidmens kurį, 
Anglai primetė kitoms United Nations. Jos abi norės j 
vesti savarankišką politiką, kuri daugelyje atvejų gali | 
butų linkę paversti Anglijos ežeru. Toliau, labai greiti 
norės atgauti savo teises Viduržemio juroje, o tai, bet 
abejo, labai nepatiks Anglams, kurie Viduržemio jurą 
butų linkę paversti Anglijos ežedu. Toliau, labai greit 
iškils ir kolonijų klausimas. Čia vėl galima laukti susi
dūrimų tarp Anglų ir Praifcuzų, kurie tikriausia neati
dėliodami pareikalaus pilnos valdžios savo visose buvu
siose kolonijose. 

Visuose šituose Mausimuose tiek Prancūzija, tiek 
Ttalija turės pilną Bolševikijos paramą, nes jos intere
sas yra palaikyti tuos kurie galės atsverti Anglus jų už-
jurio politikoje. Mat, ir bolševikai ne mažiau kaip Jų 
pirmtakunai cariniai Rusai nori išlysti i didžiuosius 
vandenis, kurie šio karo pasekmėje, ypač kiek tai liečia 
Europą supančius vandenis, atsidūrė Anglų valdžioje. 
Tat patys i tuos vandenis verždamiesi, bolševikai palai
kys kiekvieną šalį kuri tą Anglų valdžią mažina.' Bol
ševikų įsiveržimas i Norvegiją nieko kito ir nereiškia 
kaip tik jų norą prieiti į šiaurės Atlantą. Kad Anglams 
tai negali patikti yrą aišku, todėl veikia manyti kad An
glai nelauks kol bolševikai prieis Atlantą, bet patys pa
sirūpins buti Norvegijoje anksčiau už, juos. 

Betgi visos šitos pastangos neprileisti bolševikų prie 
svarbiųjų vandens kelių, ir, neleisti jiems pertoli nužy
giuoti Europoje ilgainiui pasirodys bergždžios, jei bol
ševikų lizdas-Maskva nebus sunaikintas. Priešingai, tą 
lizdą sunaikinus, ne tik Prancūzija ir Italija atsistos.ant 
kojų, bet su jomis ir visa Europa. • 

Pietų Amerikos respublikoj kurios yra griebtai mi-

PAUKŠTELEI 
(M. Dagilėlis) 

O kur, o kur, graži paukštele — 
Kuri vilioj' tave šalelė? 
Delko tu išskėtei sparnus? 
Kodėl apleidi jau tu mus? 
Ko čiulbi liūdnąją dainelę? 
Ar tau užginti kas čia gali . / 
Giedot' ir garbint Visag^į? 
Gal nebemyli Lietuvos 
Miškelio — tėviškės tavos? 
Kam tu palieki musų šalj? 
Gal kviečia draugės svetimosios? 
Žiedai šalelės šiltesniosios 

( Vilioj? Nebtinka tau miškai, 
'^alioji pieva ir laukai 
• Tėvynės mustj mylimosios? — 

Paukštele Lietuvos margoji, 
Tėvynės plotus tu daboji! . „ 
Sulauksime šiltų dienų, -' • " ^ 
Skambės vėl miškas nuo dainų. — 

turns' vel giedosi kaip' giedojai v 

TRAKŲ APSKRITIS 
Kaniavos valsčiaus kaimai kuriuose buvo 

Lietuviškos • mokyklos ir tapo uždarytos: Man-
totai, Kaniūkai, Kaniauka, Jasaučizna, Kania
va,. Krukliai, Kriviliai, Stoniunai. 

Rudnios valsčiaus kaimai kuriuose Lietu
viškos mokyklos buvo uždarytos: Ūloje, Rud
nioje ir kt. 

Varėnos vals. uždarytos Lietu\ iškos moky
klos: Mančigiryje, Zarvynose, Mergažervje. Ly-
nažeryje. Giražeryje, Palkabalyje, Vydeniuose, 
Didžiuose, Barčiuose, Kamorunuose, Pabaronė-
je, Perlojoje, Mitraukoje. 

Valkininkų vals. uždarytos Lietuviškos mo
kyklos: Papiškėje, Voriškėje, Giraitėje, šarkiš-
kėje, Bucvidonyse, Mištunuose, Kruminiuose, 
Naniškėje, Urkionyse, Jakėnuose, Pašalčiuose, 

. Dzegcioriuose. Biekšose, Pamerkyje, Vaitakar-
' čmyje, Lietuvonyse, Kalviuose, Pučkorėje, Til
tuose, Vaikštenėje, Valkininkų miestelyje, Či
žiūnuose, Dargužiuose, Firciupiuose. Taipgi 
Gervėčių bažnytkaimyje. 

Ašmenos apskrityje Lietuviška mokykla ta
po uždaryta Deveniškyje. 

Pastovių apskrityje tapo uždarytos šios 
mokyklos: Adutiškio, Melagėlių, Kamajų, Tve
rečiaus ir dar daug kitų. 

Breslaujos apskrityje uždaryta mokyklos: 
Vydžiuose, Rimšėje, Apsoje, Gudeliuose, Druk-
sėje, Kazitiškyje, Kazėnuose, šarkaučiznoje ir 
kitur. ' 

Švenčionių apskrityje tapo uždarytos šios 
mokyklos: Kalvėšakyje, Svil^nyse, Giliutuose, 
šulėnuose, Ceikiniuose, Sename Daugeliškvje, 
Enrikave. Vastakiškėje, Gaureliuose, Sabališkė-
je, Rukšėnuose, Rubelnikuose, Kieriškėje, Tau-
jlinuose, Paškonyse, Salališkėje, Dūkstoje, Pa
lūšėje, Linkmenyse, Kaltinėnuose, Nauj. Daugė
liškyje; Švenčionėliuose, Lentupyje ir kt. 

šios Lietuvių mokyklos buvo Lenkų val
džios uždarytos panašiomis priekabėmis kaip ir 
Lydos apskrities Lietuvių mokyklos: Lenkai ne
tvirtindavo Lietuvių mokytojų, sakydavo kad 
Lietuviai mokytojai neturi reikalaujamų kvali
fikacijų; kitiems primesdavo kitokias kliūtis. 

Uždarytose vietose Lenkai pristeigė Len
kiškų mokyklų, kuriose mokino Lietuvių vaiku
čius Lenkai mokytojai Lenkiškai. Didžiumoje 
tokiu mokyklų vaikučiai su mokytojais ir mo
kytojai su vaikučiais negalėdavo susikalbėti, o 
jeigu kur Lenkiškoje mokykloje byivo Lietuviu 
kalba kaip privalomas dalykas tai ką jau bekal
bėti apie tai kad ten Lenkas mokytojas nemo
kėdamas Lietuvių kalbos galėtu^ mokyti Lietu
viškai: mokytojas pats dažnai mokinosi Lietu
vių kalbos nuo vaikučių. 

Daugelyje vietų veikė Lietuviškos slaptos 
mokyklos per daiug metų, bet mokytojai byvfc 
suimarrfi, kalėjiman sodinami, tremiami į kitą# 
apskritis. Ūkininkai -už davimą patalpų Lietui 
viškoms mokykloms buvo visokiausia baudžiami 
ir persekiojami, policija būdavo labai dažni sve^ 
čiai pas juos. Betgi susipratę Lietuviai Jo ne» 

•bbdato, kiek galėdą^fo mokėdavo pabudau ne

galintieji užsimokėti eidavo į kalėjimus baus-* 
meš atsėdėti, bet Lietuviška mokykla, .gyvavo 
kiek aplinkybės leisdavo. Kuomet Lietuf iški' 
mokyklai jau ištikrųjų negalima buvo gyvuoti 
tada mokslas tęsėsi slaptai, mokytojai nebijo^ 
davo kad jiems tekdavo kalėjime atsidurti, ūki
ninkai nesibaugindavo pabaudų bei kalėjimo —« 
taip pavergto Vilniaus krąšto Lietuvių liaudis 
stengėsi šviestis Lietuviškai. t 

LIETUVIŠKOS SKAITYKLOS IR \ 
VAIKUČIŲ DARŽELIAI 

Išlikus tiktai labai mažam skaičiui Lie
tuviškų mokyklų, Vilniaus krašto Lietuviai bu
vo palikti beveik suvis be jokio mokslo. Len
kams betgi galvų nesopėjo kad Lietuviai liko 
be mokyklų, jiems rūpėjo jaunutes Lietuviu 
vkikučių sielas perauklėti Lenkiškoje dvasiojo 
ir iš j ii padaryti sau ištikimus tarnus. Tat Vil
niaus Lietuvių inteligentija griebėsi žygių kad 
kaip rasti budai įžiebti į jaunų vaikučių sielas 
tėvynės meilę. Prieita prie to kad tapo kai
muose steigiama ir palaikoma Lietuviški Vaikų 
Darželiai. 

Priešmokyklinio amžiaus vaikučiai būdavo 
mokinami poterių Lietuviškai ir kiek galima 
skaityti ir rašyti: taigi kaip senovėje vaidylos 
žiebdavo Lietuviškos meilės ugnelę per pasakas 
ir dainas, taip šių vaikų darželių vedėjai saky
davo vaikučiams pasakas apie žilą Lietuvių se
novę ir apie Lietuvių senovinę galybę, taipgi 
kaip Lietuviai kenčia nuo svetimųjų. Vaikučiai 
nors ir jauni, greitai perima tokias pasakas ir 
tautiniai stiprėja, užtat Lenkai duko iš piktu
mo. Tokia priemonė palaikyti Lietuvystę labai 
tikus-; kada vaikučiai jau nueina mokyklon tai 
Lenkas mokytojas niekaip negali vaikučius įti
kinti kad toji žemė po kurią vaikučiai bėgioja 
esanti Lenkų nuo amžių: vaikučiai Lenkui mo
kytojui visuomet atkirsdavo kad čia Lietuva, 
tik Lenkų pavergta. Kuomet mokyklinio am
žiaus vaikai po mokyklos pamokų išeidavo, jie 
eidavo pas Vaikų Darželio vedėją ir lavindavosi 
Lietuviškai. Jie būdavo mokinami Lietuviškai* 
vaidmti, dainuoti ir tautiškus Lietuviškus šo
kius šokti. 

Bet nemanykit kad vaikučiams tas lengvai 
praeidavo. Lenkų įstatymai steigti Vaikų Dar
želius nedrausdavo, bet pašalinės kliūtys veik
davo. Kada vaikučiai ateidavo į mokyklą, Len
kas mokytojas juos sustatydavo į eile ir klaus
davo kuris buvo pas* "Kowieliska Litwinką"?— 
taip Lenkai vadindavo Darželio vedėjas. Vai
kučius bauginimais ir gąsdinimais visaip kvoš-
davo; jeigu kuris prisipažindavo tai žiauriai 
bausdavo; ieigu visi neprisipažindavo tai visus 
bausdavo. Lenkas mokytojas liepdavo atnešti 
kuriam iš vaikų žilvičių, tada sustatydavo ei-
lėsna mokinius, o kitiems liepdavo plakti, ir 
atvirkščiai, pats nenorėdamas teptis savo ran
kų Lietuvišku krauju. Klupdydavo mokinius 
ant žvirgždų, palikdavo iki vėlyvos nakties po 
pamokų, kad vaikučiai negalėtų nueiti tą vaka
rą pas Darželio vedėją lavintis Lietuviškai. 

Mokinių vaikai kreipėsi daug kartų pas mo
kyklų inspektorių, į policiją, pas storastas ir 
net į aukštesnes vietas, bet visuomet nelaimė
davo, nebent kaip kada prižadėta kad jie pažiū
rės kad tas daugiau neįvyktų, arba žadėdavo už
vesti tyrinėjimus. Tokie tyrinėjimi tęsdavosi 
kartais per eilę metų ir dingdavo be pasekmių. 
Bet Lietuviai kovodavo, jieškodavo savo teisių, 
nors žinoma jų niekur nerasdavo. Po tokių 
skundų Lenkų policija dar daugiau siųsdavo ir 
sekdavo areštai ir pabaudos. 

Kur kaimuose, miesteliuose, bažnytkaimiuo
se gyvavo Lietuviškos mokyklos, kur jos tapo 
uždarytos, ten įsisteigė Lietuviškos skaityklos. 
Likę Lietuviai mokytojai be vietų, vesdavo to
kias skaityklas. Skaityklose buvo laikraščių, 
žurnalų, knygų ir radio apratai, taipgi gratofo-
nai su Lietuviškomis plokštelėmis, kur kaimie
čiai galėdavo klausytis Lietuviškos muzikos. 
Vakarais skaityklos būdavo dažniausia kimšti-
nai prisikimšusios. Taip lavinosi Vilniaus kraš
to Lietuvių liaudis. 

(Bus daugiau) 

• ŽUVYS kvėpuoja vandeniu, vandenyje 
gyvena, bet niekad jo negeria. Jos gauna drėg
numo pakankamai savo maiste. 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

E L E M E N T O R I U S  
• Kaina su prisiuntimu 50c. 

Vaikams tarp 5 ir 10 metu amžiaas. 
<eDirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — ii 
kurio su maža tėvų pagalba jusų vaikučiai 

t lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
dyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
usi uotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. Ą 

' Reikalaukit Dirvoje TTĖL'Ž! 
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Kaip LiettlVTai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
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Poilsyje bSgo linksmos dienos 

Kaune mums buvo pranešta jog mes 
ilgiau ilsėsimės. Visi pradėjom tvarky
tis. Vieni siuvo, kiti dulkino drabužius, o 
treti prausė savo murzinas burnas. Kar
eivių nuotaika buvo labai gera, nes vieni 
rado čia savo tėvus, kiti gimines, o treti 
savo mylimas mergaites. Kiek čia buvo 
kalbų, sveikinimosi! Vieni kitais net at
sigerėti negalėjo. Džiaugėsi tėvas savo 
sveiką sunų apkabinęs, šypsojosi mylimo
ji prie grubaus kareivio šono prisiglau
dus. O čia dar prie namų kampų prili
pinta skelbimai pranešanti Panemunėje 
rengiamas vakaruškas. Nueini Į jas — 
orkestras groja linksmą polką, ir, karei
višką padą sudavęs į grindis, pamiršti ka
ro latikus, užmuštuosius ii* sužeistuosius 
ir tik sukiesi i nesuvaldomą sukuri. 

Bėgo linksma diena po dienos, ir, pa
galiau, širdis pradėjo ilgėtis laukų, apka
sų ir šaudymo garsų. Juk ir priešas dar 
nebuvo sutriuškintas. Visiems kilo dide
lis noras kogreičiausia ji nugalėti. Tos 
dvi savaitės kurias teko mums čia išgy
venti pasidarė ilgiausi metai. Kai paga
liau mums buvo pranešta jog vykstam j 
frontą, visi ėmėm dideliu džiaugsmu šau
kti: "T apkasus, Į apkasus del Lietuvos Ne
priklausomybės!" Ruošėmės kaip galėda
mi greičiau, kad tik vėl atsidurtume ly
giuose Lietuvos laukuose. Galop pasikro-
vėm savo gurguoles Šančių rampoje į va
gonus ir patys kartu išvykom. 

Kulkosvaidžiu sulaikau Lenkus 
Buvo jau ruduo. Laukuose buvo ma-

tvti vėjo nešiojami pageltę lapai, o žvar
bus vėjas su lietum plovė žemę. Vasara, 
matyt, norėjo rudeniui atiduoti švarią že
mę, nes ir ji iš pavasario buvo gavus žemę 
nušvarintą ir žalumais padabintą. Palen
gva, sunkiai puškuodamas, traukinys slin
ko Į Lietuvos šiaurės rytus. 

Traukinys sustojo Žasliuose, ir mes 
leidomės j frontą prieš Lenkus. Frontas 
buvo prie Žaslių. Pakeitę saviškius, sto
jom į kovą. Susišaudymai ėjo be palio
vos, bet musų senų užgrūdintų kareivių 
jie visai nejaudino. Kartais priešas mus 
pastumdavo, kartais mes jį. Vis dėlto 
mes Lenkus' daugiau pastunidavom. Taip 
mes ir kilojomės apie Kietaviškę, Seme
liškes, Žaslius ir kitus miesčiukus. Nors 
Lenkai buvo tvirtesni, bet musų pasiryži
mas viską nugalėdavo, ir mes visuomet 
išlikdavom laimėtojai. 

Kartą mes, besikilnodami, pasiekėm 
Neries krantus. Čia mus Lenkai puolė 
su didele jiega ir ėmė supti. Iš kuopos 
vado gavom įsakymą trauktis. Bet aš, 
matydamas jog visi galim kliūti i nelaisvę 
nuėmiau kulkosvaidi nuo ratukų ir, trauk
damasis išilgai apkasus, apšaudžiau Len
kus. Jie susilaikė nuo staigaus puolimo, 
0 mūsiškiai, tuo pasinaudodami, šiek-tiek 
apsikasė ir atlaikė Lenkų puolimą. Dar 
šiek-tiek susitvarkę, mes juos puolėm, at
mušėm, ir užėmėm savo senas pozicijas. 

Sugryžęs Į apkasus, radau ir savo 
kulkosvaidžio ratukus. Vyresnybė šį ma
no žygį Įvertino ir aš tuoj buvau pakeltas 
1 grandinio laipsnį. 

Mums šiuose apkasuose išbuvus apie 
mėnesį, mus pakeitė kiti musų broliai, ir 
mes grvžom į Žaslius. Tai buvo 1919 me
tų Lapkričio 1 dieną, per Visų Šventę. Vi
si buvom pajuodę, ir žmonių būriai bėgo 
musų žiūrėti. Tais metais buvo anksty
vas ruduo, ir apkasuose buvo užklupęs 
mus smarkus šaltis. Gerai užsimaskavę, 
kurendavom ugnį ir nuo dumų buvom bai
siai aprūkę. 

{vairus nuotikiai, besitrankant 
po Lietuvą 

Išbuvęs Žasliuose apie porą dienų, 
musų pulkas žygiavo į Bermontininkų 
frontą, bet musų kuopa paliko palaikyti 
užtvarų Žaslių fronte. Čia iš musų buvo 
sudarytas naujas batalionas, į kurį buvo 
priskirta apie 60 naujokų. Gavom naują 
kuopos vadą karininką Juodį ir bataliono 
vadą karininką Remėzą. Žasliuose gyve
nimas buvo begalo nuobodus, nes nebuvo 
jokio susišaudymo. Kareiviai ilgėjosi ap
kasų. 

Vieną dieną gavom įsakymą pasiruo
šti žygiui. Visi puolėm kogreičiausia ruo
štis. Išžygiavoin Kaišiadorių link. Kai
šiadoryse sėdom į traukinį ir leidomės vy
ti savo pulką. Pulką prisivijom jau pėsti, 
netoli Kražių. Kalėdų šventes praleidom 

kartu su Veviržėniškiais, kurie nesigailė
jo mums vaišių. Kalėdos prabėgo labai 
jaukiai. Vejantis Bermontininkus, dides
nio susišaudymo nebuvo, nes jie traukėsi 
be pasipriešinimo. 

Į Kretingą atėjom 1920 metų Sausio 
pradžioje ir čia pasilikom ilgesniam laikui. 
Dažnai tekdavo eiti į žvalgybą ir susidur
ti su Bermontininkų likučiais. Tačiau 
m u s ų  k u o p a  n u o s t o l i ų  n e t u r ė j o . K a r e i 
viai buvo gerai įsikūrę pas Kretingiškius 
ir džiaugėsi jų vaišingumu. 

Vasario pabaigoje aš gavau atostogų 
ir išvykau į Kauną pas savo tėvelius. Na
mie tegalėjau išbūti tik tris dienas, nes 
kelionė iš Kretingos ir į Kretingą labai il
gai tęsėsi del labai netobulo tais laikais 
susisiekimo. Keliaudamas per^ Žemaičius, 
iš žmonių patyriau daug vaišingumo ir 
meilės. Senukai pasakodavo jog ir jų su-
nai išėję kariauti už tėvynę. Tačiau jie 
neverkšleno kad jų vaikai gali žuti, bet 
džiaugėsi jog jie kariauja už Lietuvos Ne
priklausomybę. 

Vienoje vietoje netikėtai pakliuvau į 
vestuves. Visų vestuvių dalyvių akys bu
vo nukreiptos tik į mane, bet aš, nieko ne-
atbodamas, valgiau, nes buvau labai išal
kęs ir tokias vaišes senai buvau matęs. 

Lenkus iškeldavom ir vydavom 
Kretingoje ramiai išgyvenom iki Ve

lykų. Greitai4 po Velykų susikrovėm gur
guoles į traukinį ir išvykom j Vilkaviškį. 
Iš čia mes persikėlėm į Kauną, o iš^ .Kau
no nužygiavom Vilniun. Neprivažiavus 
mums Lentvaravo, Lenkai apšaudydami 
pastojo mums kelia. Musų traukinys su
stojo, ir mes, išlipę*š vagonų, puolėm Len
ku*. Jie buvo apsikasę ir pasirengę, bet 
musų puolimo negalėjo atlaikyti ir turėjo 
pasitraukti. Kautynėse buvo sužeistas 
musų bataliono vadas karininkas Remėza 
ir vienas-kitas kareivis. Kitokių nuosto
lių neturėjom. Pašalinę iš savo kelio Len
kus, visi sėdom j traukinį ir leidomės to
liau. 

Įvažiavę i Lentvaravo stotį, radom 
bešeimininkaujančius bolševikus. Lentva-
rave mes turėjom gyventi vagonuose. Gy
venimas vagonuose buvo begalo blogas, 
nes visi vagonai buvo sausakimšai užgrus-
ti kareivių. Bolševikus iš Lentvaravo iš
vijus, mes išlipom iš vagonų ir atsidusom 
pilna krutinę. Iškrovę iš traukinio savo 
gurguoles, leidomės Varėnos link prieš 
Lenkus. 

Iš Varėnos žygiavom pešti: kelyje jo
kio susidurimo su priešu nebuvo. Lenkų 
partizanai, mus patamę, bėgdavo ^ tolyn. 
Po ilgesnio poilsio Varėnoje mes leidomės 
į Alytų, o iš ten pėsti į Seinus. Laukai 
jau buvo baigiami valyti, ir tik tebestovė
jo vėlyvas vasarojus. Artėdami į Seinus, 
susitikdavom vis daugiau Lenkų partiza
nų, su kuriais įvykdavo nemažai susišau
dymų. Netoli Seinų jau radom Lenkų ka
riuomenės. Ji buvo gerai įsitvirtinus. 
Prieš Lenkus jau tekdovo atidaryti pilną 
ugnį. Vis dėlto Lenkus iškeldavom ir vi
jom. Ir taip iki Seinų. 

Del Seinų įvyko didelis susirėmimas. 
Nors Lenkams mieste buvo patogu laiky
tis, bet jie stipraus musų puolimo neatlai
kė ir miestą apleido. Išviję Lenkus iš mie
sto, mes nenustojom ir toliau jų spaude. 
Lenkus gerą galą nuo Seinų atstūmę, mes 
buvom sulaikyti, nes Suvalkuose buvo ve
damos tarp Lietuvių ir Lenkų derybos. 

JAMES METZENBA UM Į OHIO STATE 
SENATE 

j me Clevelando gyvenime per 
eile metų. Kaip advokatas ir 

į nlatus dalykų tšmytojas, jisai 
bmvo išrinktas vadovauti Mies-
11 o IVfokyklų Tarybai, Miesto 
į Planu Komisijoje, .Board of 
Zoaning Appeals. Ohio Sena
te tarnavo 1935-6 ir 1941-2. 
Pastaru laiku, karui prasidėjus 
uuvo paskirtas generalinis in
spektorius civilines apsaugos. 

Jis daug prisidėjo prie pra-
vedimo School Foundation Bill, 
Banking Act, šelpimo Taisyk
lių, ir Bedarbės Atlyginimo 
Akto ir Senatvės Pensijos Bi-
liaus. 

Jis stovi už Sales Tax pa
naikinimą nuo maisto ir už žu-
mų sumažinimą ant kitų pir
kinių. 

Balsavimas bus Lapkričio 7, 
jo vardą rasit Demokratų są
raše. 

James Metzenhaum 

State Senator James Metzen-
baum daug pasitarnavo vieša-

PAREMKIT COUNTY WELFARE LEVY 
Balsavimuose Lapkričio-Nov. 7 

Ta? 1.4 mills sudarys $2,787.490, 
ir jeigu ši suma bus balsuotojų už-
girta, tada prie apskrities lėšų bus 
Kauta iš federalės valdžios ir vals
tijos $1,617,000 suma. Tokiu budu 
nubalsuodami šią levy padėtis ap
skrities valdybai gauti priedinę su
mą. ' 

Lapkričio 7 d. gausit paskirą Ba
lotą, pažymėtą "COUNTY WEL
FARE LEVY", ir ant jo balsuokit 
padėdami kryžiuką ten kur sako: 
FOR THE TAX LEVY. 

"Apie 5,000 benamių vaiku Cfiy-
ahoga Apskrityje ir virš 1,000 as
menų sergančių džiova žiuri Į mus 
balsuotojus kad užgirtume County 
Welfare Levy šiais rinkimais Lap
kričio 7", pareiškė Dale Brown, vice 
pirmininkas National City Bank ir 
pirmininkas County Welfare Levy 
komiteto. 

čia telpa pavyzdis baloto paro
dantis kaip balsuoti už tą levy. 

Cuyahoga County Welfare, Šelpi
mo ir globos reikalams šio rudens 
balsavimuose Lapk. 7 patiekia pilie
čiams mažiausią sumą kiek kada 
reikalinga buvo nuo 1932 metų. 

Šie pinigai reikalingi palaikymui 
negalinčių, dirbti, benamių, be tė
vų ir raišų vaikų; aklų žmonių, ser
gančių ir džiovininkų; taipgi silp
napročių ir karo veteranų negalin
čių jau dirbti. 

1941 metais nubalsuota buvo 2.5 
mills 1942 metų šelpimo reikalams. 
1942 metais nubalsuota 1.9 mills 
dviejų metų periodui, 1943 ir 1944. 

1941 metais jusų taksų išpuolė 
po $19.47 'nuo tūkstančio dolarių 
šiems reikalams, o dabar reikalau
jama suma žymiai sumažins tuos 

.taksus, tik po $13.95 nuo tūkstan
čio. Tokiu budu, nors ši levy ir 
bus priimta* ji taksus sumažins. 

I Š R I N K I T 

Ralph L. Ammerman 
CUYAHOGA COUNTY PROSECUTOR 

Rinkimuose Antradienį, Lapkričio-Nov. 7 

COUNTY WELFARE 1EW 
(Unofficial Sample Ballot) 

QUESTION OR ISSUE BALLOT 
General Election, Wov. 7, 1944 

CUYAHOGA COUNTY 
PROPOSED TAX LEVY FOR 

CURRENT STATUTORY 
WELFARE AND RELIEF EXPENSES 

VOTE BALLOT WITH AN X 

An additional tax for the benefit of Cuyahoga 
County for the purpose of providing funds for 
Statutory Welfare and Relief in said County, 
being a part of the current expenses at a rate 
not exceeding one and four-tenths (1.4) mills 
ior each one dollar of valuation which amounts 
to fourteen ($0.14) cents for each one hundred 
dollars of valuation for a period of two (2) 
yt-ars levied on the current 1944 and 1945 tax 
duplicates. I 

FOR THE TAX LEVY 

ACAINST THE TAX LEVY 

H 

Advokatas Ralph L. Ammerman 

Paėmėm daug Lenkų nelaisvių 
Buvom apkasuose, bet jautėmės visai 

saugiai, nes ir vieni ir kiti manėm kad 
musų vargai bus pasibaigę. Kartais nu-
eidavom pas Lenkų kareivius, o jie atei
davo pas mus pasirūkyti ir pasikalbėti. 
Dažnai tekdavo su jais susipykti dei že
mių, beaiškinant kurios kam priklauso. 
Daug kartų ateidavo pas kareivius gandų 
jog karas jau pasibaigė ir galėsim važiuo
ti jau namon, nes visas klausimas likęs 
išspręstas be ginklo. 

Deja, Lenkai, pasinaudodami derybo
mis Suvalkuose, sutraukė savo stipresnes 
įiegas ir puolė mus. Šioje vietoje mums 
buvo sunku kariauti, nes buvo daug Len
kų partizanų. Augustavo miškuose Len
kai pralaužė musų frontą. 

Tuo laiku musų kuopa buvo Beržinin
kų miestelyje. Nors neturėjom tikrų ži
nių kuo pasibaigs derybos, bet, del viso 
ko, rengėmės gintis. Nors musų kuopa 
buvo atleista poilsiui, bet nuėjom netoli 
Beržininkų daryti apkasų. Čia mums be
esant, Beržininkus netikėtai pradėjo ap
šaudyti iš patrankų. Sviediniai krito iš 

Issued by DALE BROWN, Chairman of Committee. 

MARK A (X) CROSS FOR THIS WELFARE LEVY 

I PUIKUS LIETUVIŠKI 1 

Kalėdiniai Sveikinimai s 

County Prowkutorius yra svar
biausias perdėtinis visame teisių 
vykdymo sąstate. Jis turi buti ne 
tik pasiruošęs žiūrėti kad teisingu
mas greitai ir tinkamai butų iš
matuotas Įstatymų laužytojams, bet 
jo pareiga yra apsaugoti protiškai 
pažeistus ir visai nekaltus. 

Naujas ir moksliškas supratimas 
protiškų nusižengimų yra pats rei
kalingiausias kuomet neišvengtina 
aituacija prisistato musų Įstatymų 
vykdymo Įstaigoms. Tas reikalau
ja aktyvaus, sumanaus, šviežio ir 
giliai permatančio požiūrio iš pro-
sekutoriaus pusės. Tos bylos ne
gali buti numestos bent kuriam 
teisėjui išsprendimui jam paskirtu 
trumpu laiku. Pilnas išstudijavimas 
ir perpratimas dalyko turi buti at
likta prie tų naujų ir painių pro
blemų išsprendimo. 

Taigi County Prosekutoriu? turi ^ 
buti plačiai legališkai išsilavinęs, 
plačių intelektualių išsivystymų, ir, 
virš visko, žmogus kuris turi žino
ti ką davo, drąsus, ir aukštai su
prantąs savo viešas obligacijas. 

Ralph L. Ammerman yra kandi
datas County Prosecutor's vietai. 

Advokatas Ralph L. Ammerman 
gimė Eaton, Ohio, Birželio 14, 1892 
metais. Ten ėjo pradinius mokslus 
ir baigė Teisių Mokslą Western 
Reserve Universitete. 

Pereitame kare tarnavo užjuryje 
su Lakeside Hospital Unit? Gegu
žės 6, 1917 iki Balandžio 19, 1910. 

Yra vedęs, turi tris dukteris, Ir 
gyvena 3176 "Warrington Rd., Sha
ker Heights. Teises praktikuoja 
Clevelande nuo 1920. 

Balsavimai bus antradieni, Lap
kričio 7. Balsuoti gali visi Cuya
hoga Apskrities piliečiai. 

Joseph M, Sweeney — 

County Sheriff 

po lo*  v ienas  

6 už 50c. 
12 UŽ $1.00 

3 už 25c. 

JOHN J. BOYLE VĖL 
KANDIDATAS J 

COUNTY TREASURER 

g 
Jau gaunamos Dirvos Administracijoje daugybė 

puikių Kalėdinių sveikinimų-laiškų, kuriuos ga

lit užsisakyti tuojau, anksti prieš šventes.. Ma

žiau 6 j kitus miestus nesiunčiama. 

Mažiau $1 siųskit pašto ženklais po 2c ir 3c. 

D I R V A  

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Joseph M. Sweeney 

Cuyahoga County' Šerifas Joseph 
M. Sweeney vėl kandidatuoja tai 
vietai. Jis savo pareigas kaip Še
rifas atliko atsakančiai, ką užgyrė 
laikraščiai ir viešos organizacijos; 
jis tam darbui tinkalnas, nes per 
suvirš 38 metus buvo nariu Cleve
lando Policijos Departmente. 

Užėmęs Šerifo pareigas Birželio 
mėnesį 1941 metais, Sheriff Swee
ney jvede keletą naujų pagerinimų 
visoje toje sistemoje, ir sutaupė 
daug pinigų taksų mokėtojams. 

įtrjpE.o,; 

John J. Bcjlc 

John J. Boyle, Demokratas kan
didatas j' County Treasurer vietą 
atsižymėjo savo darbštumu ir tau
pumu. Savo tarnavimu musų ap
skričiui jis padarė puikų rekordą 
ir todėl vertas palikti toje vietoje 
ir toliau. 

Kaip valstijos Examiner James 
Main pastaru laiku pareiškė, per
tikrinęs John J. Boyle knygas, John 
J. Boyle yra tikrai atsakantis žmo
gus vadovauti tokiam darbui; jis 
bėgyje pastarų trijų metų per sa
vo rankas perleido $600,000,000 tak
sų mokėtojų pinigų, nepražudyda-
mas ^iei vieno conto. 

rytų pusės. Išsyk manėm jog per apsiri
kimą šaudo mūsiškiai. Pasiuntę žvalgybą 
greit gavom žinią kad Beržininkuose yra 
Lenkų raiteliai. Puolėm Beržininkus, bet 
musų jiegos buvo persilpnos, Lenkų iš ten 
negalėjom išmušti ir turėjom pasitraukti. 
Musų gurguolės, kuriose buvo kulkosvai
džiai, milinės, šoviniai bei kiti reikmenys, 
Lenkų jau buvo pagrobti. Mes buvom pa
silikę vien tik su šautuvais ir po kėletą 
šovinių. Apsirengti taip pat neturėjom 
kuo. 

Lenkų spaudžiami pasidavėm anapus 
Seinų, kur stovėjo musų antras pėstinin
kų pulkas. Ten sustiprinom savo jiegas, 
gavom naujų kulkosvaidžių ir savo ruož
tu puolėm Lenkus po Beržininkais. Pa
ėmėm daug Lenkų belaisvių ir nemažiau 
karo grobio. Mes ir vėl Beržininkuose. 

Didesnių nuostolių neturėjom, o mu
sų grobis buvo nemažesnis negu kad Len

kai buvo iš musų paėmę. Tačiau savo mi
linių neatgavom ir turėjom pasilikti tik 
su palaidinėmis. Šaltas rudens oras ir lie
tus blogai veikė musų kareivių nuotaiką. 
Apkasuose dažnai prisisunkdavo tiek van
dens ir mes kiaurai visi peršlapdavom. 
Šaltis dar labiau pradėjo varginti, ir tu
rėdavom toli lakstyti kol dantys su dan
timis pradėdavo susisiekti. Ir taip buvo 
apie pusantro mėnesio, kol, pagaliau, gą-
vom naujas milines. 

(Bus daugiau) 

S A P N I N I N K A  S  
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelis, gausiai paveiksluotas' Sapninyka% 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekvieną 
sapną. Kiekvienas privalo ji turėti aaw 
namuose. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask at any of our 46 Offices * 

T H i  B A N K  F O B  A l l  T H E  P E O P L E  

HtUilSOFBAtimUUfMlSS 
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IŠRINKIT DEMOKRA
TUS KANDIDATUS 

COUNTY VIRŠININ
KAIS 

Cuyahoga apskrityje turime gė
lais apskrities valdininkus. Šitas 
faktus tapo patvirtinamas vietos 
laikraščių metas po meto nuo 1933, 
taip pat tą pripažysta darbo ir vi
suomenės organizacijos; patys bal
suotojai tą pritvirtina išrinkdami 
juos kiekvienais rinkimais nuo to 
laiko. Taigi jie užsitarnauja išrin
kimo ir dabartiniuose balsavimuose 

kftpkričio 7. , « į , 
Visų apskrities viršininkų tipa

žas telpa ant 4-to puslapio. Pasi
žymėk i t sau tuos vardus ir balsuo
kit už juos. 

Užtikrinimui geros valdžios Cuy
ahoga Apskrityje svarbu yra vesti 
Apskrities reikalus biznio pagrin
dais, kaip daro dabartiniai valdi
ninkai, teikdami visą patarnavimą 
ir reikalų vedimą už žemiausius ga
limus kaštus. Del to taksų mokė
tojai susilaukė ir taksų sumažinimo. 

Real Estate Taksai kuriu reika
linga išlaikymui Apskrities Valdžios 
sumažėjo nuo $12,921,000 nuo 1932 
metų iki $9,558,000 1944 metais, 
arba $3,363,000 mažiau. 

B A L S U O K I T  U ?  

HALF-MILL SCHOOL LEVY 
The Cleveland Board of Education (Mokyklų Taryba) paste-

kią pusės-mill statybos sąmatą dviem metam, šių metų Visuo$-. 
nupse balsavimuose Lapkričio 7. Ši levy suteiks po apie $665,OOO 
kiekvienam metui, arba viso $1,330,000, pristatymui naujų dalių 
prie dabartinių mokyklų ir statmui naujų mokyklų pastatų. 

Nors ši levy yra nauja, bet tai yra tęsinys 20 metų nusista
tymo finansuoti dalį statybos mokyklų reikalams su levy vietoje-
išleidimo paskolos bondsų. šis nusistatymas sumažino esančius 
bondsus nuo $33,000,000 1925 metais, iki labai mažo kiekio tiktai 
$4,690,000, kaip dabar yra. Jokių bondsų dabar nėra atmokėta 
iš pusės Board of Education, šitokia sumažinta skolų tvarka bė
gyje pastarų metų yra pagirtina. 

Yra numatyta išstatyti priedus prie penkių mokyklų, delei 
užsigrudimo padidėjus mokinių skaičiui, toms kaimynystėms au
gant, ir tas kaštuos apie $470,000. 

Pagerinimui rimtų mokymo trukumų keturiuose mokyklų se
nuose pastatuose reikės $300,000, ir apskaičiuojama jog reikės 
$1,500,000 atstatymui trijų nusenusių mokyklų, kas sumažins už
laikymo ir operavimo kaštus. 

Ši levy nepadidins taksų sekantį metą, delei sumažinimo Ap
skrities ir Miesto reikalams sąmatų. "Įhe ClevfĮftitfĮ of 
Commerce ragina balsuoti ftž šitą levy* 

B A L S U O K I T  U Ž  

1.4 MILLS COUNTY WELFARE LEVY 
Cuyahoga County patieks balsavimui šelpimo ir globos rei

kalams dviejų metų sąmatą iš 1.4 mills, žemiausią nuo 1932 metų. 
Jeigu bus surinkta 100 nuoš. taksų, ši levy duos po $2,850,000 kas 
metą. šitam reikalinga 65 nuoš. balsuotojų balsų užgyrimui. 

Ši levy yra sumažinta nuo iki šiol per du metu veikusios 1.9 
milk ir 1944 metams iš tos buvo tiktai 1.7 mills kolektuojama. 

Apskrities valdyba turi turėti tuos pinigus globojimui vaikų 
per Aid to Dependent Children Fund, Children Welfare Board it 
Jr.venilc Court; džiovininkų globai ligoninėse ir sanitorijose; Ap
skrities šelpimui, tarp to Kareivių ir Jūreivių pagalbai; Way
farers' Lodge, County Nursing Home, ir priežiūrai bepročių ir ki
taip nesveikų ligoninėse ir kitiems smulkiems šelpimo tikslams. 

Daugelis šių glebų ir patarnavimu yra būtina sulyg valstijos 
įstatymų. Be šito levy, Apskritis negalėtų gauti i£ Valstijos ir 
Fer1eralps valdžios nriedinių sumų kurios susidaro metuose suvirš 
$1,600,000 šiems tikslams. 

i ',1 (ev? yru visai nedidelė ir svarbu Kfcd ji Imtų balsuotojų 
užgirta. 

THE CLEVELAND CHAMBER OF COMMERCE 
Tarnauja Clevelandui Nuo 1846 

Šis pavyzdis taksų suihkaėjimo 
sunaudojamo apskrities viršininkų 
ir jų įstaigų išlaikymo parodo jo . 
tie žmonės buvo tinkami kaip biz 
nio vedime taip ir ekonomiškume ir 
atsakantume. Visuomenė pakarto
tinai užgyrė ir išrinko bėgyje pra
eitų rinkimų šiuos: County Com
missioner John F. Curry, County 
Prosecutor Frank T. Cullitan, Court
ly Clerk of Courts Leonard Fuerst, 
County Coroner Dr. S. R. Gerber, 
County Recorder Donald F. Lybar-
&er, County Sheriff Joseph M. 
Sweeney, County Treasurer John J. 
Boyle, County Engineer John O. 
McWilliams, ir John J. 1'ekarek, 
County Commissioner kandidatas. 

LIETUVIU SAL64& 

Ateikit į Lietuviu 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 jumf 
bus naudinga atsilankyti daž> 
niau i Lietuvių salę. 

M I R I M A I  

ZAGORSKIS Viktorą*,;; HĖ '• m., 
nuo 1611 E. 47 St., mirė Sp. 

29, palaidotas Lapk- %, Kalva
rijos kapinėse; pamaldos atsi
buvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis atvažiavo Į Ameri
ką 1906 m., į Cleveland^ 3913. 
Paėjo iš Juodžiumi k., Širflo-
niu par., Panevėžio ap. j 

Liko žmona, Katre, vaikai: 
Elena Brettrager, Jurgis, Ona 
Schultheis, Marė Myland, Ade
le ir Antanas, , . > 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius' If. A. Wil-
kelis. 

BAR ASSOCIATION 
PARINKO TEISĖJUS 

Pravedus pačių advokatų tarp# 
Cleveland Bar Association balsavi
mą pasirodė kad Judge Julius M. 
Kovachy gavo pirmą vietą iš pen
kių kandidatų norinčių užpildyt mi
rusio teisėjo Walter McMahon vie
tą common pleas teisme. > 

Kiti teisėjai parinkti tuo paėiu 
balsavimu gavo pirmenybes: Carl 
V. Weygandt, į Chief Justice of the 
Supreme Court of Ohio, ir Teisėjai 
Edward S. Matthias ir William L. 
Hart užgirti kitais dviem teisėjais 
į State Supreme Court, 

Judge Daniel E. Morgan iš Court 
of Appeals neturi opozitoriaus, ir 
kiti visi sekanti teisėjai neturi ki
tų prieš juos einančių kandidatų: 
Common Pleas Court Teisėjai Frank 
J. Merrick, Samuel II. Silbert ir 
Charles J. McNamee; taip pat Tei
sėjas Nelson J. Bręwer į Probate 
Court. 

WM. G. PICKREL 
KANDIDATAS I 

SENATĄ 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

t a s  
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Nikodemas A. Wilkelis 
Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 

Išrinkit šiuos 
Teisejns 

IšSIKIRPK ŠĮ KUPONĄ 
Nusineškit einant balsuoti 

For Chief Ju?, tie* 
Supreme Couft 

x CARL V. WEYGAND 
For Judge Supreme Court 

(Vote for Two) 

xi EDW'DS. MATTHIAS 
K WILLIAM L, HART 

" F o r  C o m m o n  P l e a s  C o u r t  
Term Commencing Jan. 3,1945 

JULiUS M. KOVAGHY 

Rekomenduoti pačių 
Clevelando Advokatų 

Savitarpiniu Balsavimu 
kurį pravedė 

C L E V E L A N D  
B A R  

ASSOCIATION 

| IR BALZAMUOTOJAS 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai g 
s  < 3  
s  Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoj S 
| 6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 i 
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i 
P. J. MULLIGAN", 

Committee Chairman 

Hippodrome Theatre Lapkričio 9 Dieną 
The Master Race" Pradedama Rodyti 

iam G. Pickrel, advoka
tas is Dayton, Ohio, yra De
mokratų kandidatas iš Ohio į 
U. S. Senatą. Jisai visada bu
vo rėmėjas Prezidento Roose-
velto ir jo progresyves politi
kos. ' Jis kandidatuoja prieš 
dabartini Senatorių Robert A. 
Taft, Republikoną. Jiedu abu 
yra, buve Ohio Legislatures na
riais. Pickrel atsižymėjo ravo 
darbais darbininkų gerovei. 

Pickrel taip pat yra tarna
vęs Ohio lieutert|ntu guberna
torium. 

Pickrel, jauniausias ii šel-

šešių narių, gimė maža
me miestelyje Jackson, Ohio, 
ir pats savo pastangomis išėjo 
mokslus,, pasiekė advokatūros 
ir darbuojasi visuomenės? rei
kalais, kaip praneša apie jį jo 
rėmėjai į Senatorius, (žiūrėk 
skelbimą ant 3-čio pusi.) 

RODEO VĖL GRYŽO 
I CLEVELANDĄ 

Stebinantis Rodeo su laukinių ar
klių ii galvijų perstatymu, su drą
siais vyrais kurie stato savo gyvy
bes ijiuose perstatymuose bėl atvyk
ta į ICeveiandą, ir perstatymai tę-
:is devynias dienas pradedant šiuo 
šeštadieniu. Tai bus Wild West 
Rodeo ir Texas Thrill Show. Tikie-
tai gaunami Bond's ir Public Hali. 

Needs 

; £i nauja filmą tiesiog atskleidžia 
i Vokietijos karo kurstytojų pasiry-

I žimą sukelti trečią, pasaulinį karą 
I ateityje. Veikalas "THE MASTER 

ltACE' :  pradedamas rodyti Hippo
drome Theatre ketvirtadienį, Lapk. 
{», su žymiais vaidintojais, vadovau
jamoje relėje Geoi'ge Coulouris ir 
O^a Massen. Filmą vaizduoja Teu
tonų vadų slaptą platų planąatei-
tonų vadų slaptu platų planą atei-

: ž'.me kaime Belgijoje. 
j Coulouris vaidina Pulkininką \|on 
Dock, arogantišką Junkerį karinin-

i ką ir vieną iš svarbiųjų propon&oto-
jų Ariškos rasės virešnybšs teori
jos. Kai jis ir jo draugai mato. jog 
šis karas jau pralaimėtas, jie pasi
ryžta darbuotis kurstymui nesusi
pratimų tarp 'Alijantų ir okupuotų 
šalių žmonių, ir taip sukelia 4*>kią 
betvarkę ir sumišimus kad bagyje 
sekančių dvidešimties metų at p&-
rašiai, apsiginklavus Vokietija vt-i I 

galt j užkaria
vimui. 0 

To savo plano vykdymui "valdan
čiosios rasės" fanatikai nuduodami 
visokius gaivalus išsiblaško po ati
tinkamas sritis už Vokietijos ribu. 
Von Peek, nuduodamas sužeistą Bel
gą patriotą, patenka į Nazių kon
centracijos stovyklą mažame Belgi
jos miestelyje Kolar. Kuomet at
vyksta Alijantai pradėti atstatymo 
darbą kareiviai iš tos stovyklos pa-
liuosuojami. Voh Bėck atsiduria 
Belgijoje ir tarp gyventoju pradeda 
kurstyti žmones prieš Alijantus, 
sukeldamas nepasitenkinimą ir blo-

Osa Massen vaidina Nazių auką, 
gas pažiūras tarp pačių kaimiečių. 
Stanley Ridges Amerikietį koman-
dierių. Carl Esmond Rusą daktarą. 
Prie jų vaidina Nancy Gates, Lloyd 
Bridges, Gavin M ui r, Morris Car-
novskv, Paul Guilfovle, ir Helen 
Beverlv. 

Information on the present condition 
and needs of our soldiers and what 
tliey expect after victory is won was 
obtained first-hand by Congressman 
Frances P. Bolton of the Twenty-Scc-
ond District during a recent eight-
week tour of inspection of Army hos
pitals in England and Francc. 

This information, coupled with Con
gressman Bolton's background of lon.e 
txperience in the field of rehabilita
tion, should prove beneficial during 
the next few years in aiding Congress 
|o act justly, humanely and efficiently 
In all matters pertaining to the wel
fare of war veterans. 

Probably more than any other in
dividual in or out of Congress, Mrs. 
Bolton lias worked tirelessly for the 
recruiting and training of an adequate 
nursing corps. Her leadership in this 
and other matters having to do with 
hospitalization and rehabilitation of 
service personnel rs recognizcd. 

Congressman Bolton's value in 
Washington is by no means limited to 
a single activity. She is a member of 
the important Foreign Affairs Com
mittee and is an active, constructive 
force in all of the vital matters which 
confront Congress, where her ability 
and sound judgment have won national 
acclaim. 

Many thousands of Congressman 
Bolton's constituents have personal 
reason to appreciate her conception of 
responsibility to those she represents. 
Her office is one of the most efficient 
in Washington. 

Cc::ji issman Bolton talks with a 
zvounded American soldier in an 
American Army hospital in England, 

Despite a staggering increase in re
quests for information or advice since 
the beginning of the war, her staff 
has given every possible consideration 
to the demands upon it. Voters in the 
22nd District may well feel that they 
have a representative in Washington 
—in the literal sense. 

B A L S U O K I T  U Ž  

Charles W. Frank 
SUMMIT COUNTY TREASURER 
Dabar einantis tas pareigos, atsakantis, patyręs ir tinkamas. 

Rinkimuose Antradienį, Lapkričio-Nov. 7 

r 

VISOKIA APDRAUDA f 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas mūsų pa- Ž 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- y 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma lį 
šaukite mus negu ugniagesius (l'are-monus). X 

ir Apdraudos Agentūra. | 

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

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

P J. KICK SIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

NorMaitti pigiai pirkti namus mieste arba priemiesHwose, kreip
kite? j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipil4f» 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikal 

DELI,A G. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kąmbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott U(j3 

WALDORF 
RECREATION 

Bowling ir Billiards 
Naujoje vadovybėje. -

5802 Euclid Avenue 
Čia jums geriausia patiks 

praleisti liuoslaikis. 
Naudotis gali lošėjų lygos ir 

privačiai. 

EXpress 1095 

'Senų Namų Daktaras' 
Pirmutinis Lietuvis 

Popieriuotojas Clevelande 
ĮPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. \ 0417 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas Ę^icott S618?-. 

Mes Duodam ir Iškeičiain Eagle Stamps 

Shearling 
O Dera 

Sud 
Cro;;-Si;i!p 

2.59 

i 

.Nera Jau PERANKSTI Pirkti Dabar ... Štai puikini 

I I 

P;m-Poi 
Mulo 

2.29 
2f2? iki 2" 

Datigybe Kittj Fttikįų 
Stilių Šalip Šitų 

į Gfąžiąi Tsjupįeątų Ij •A 

Minėtais pfiMls! Kietais padais! žemais kulnais! Vidutiniais kulnais! 
^udimo viršais! Shearling viršais! Suede viršais! Kryžiuotais dirže
liais • • • Su užkulniais ... be užkulnių . . . D'Orsays . . , operas! 
Tik paminėkit kokių norite—mes turim juos! Didžiausias pasirinkimas 
^tiperių sau—ir dovanoms,!' . Vyno, mėlynos, žalios, raudonos, juodos ir 

spalvų! Micros nuo 4 iki 8 panelėms "ir moterims šioje grupėje. 
' Daug 'kitokiu' stilių prie tų ką čia piešiniuose parodoma. 

, V 
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Oh io Lietuviai, Eikit Balsuot antri'clv Lapkr.-Novembėr 7 

Balsuokite už 

Frank J. Lausche 
for Governor. 

Frank J. Lausche, Clevelan-
do Mayoras ir dabar Demokra
tu kandidatas Į Ohio Guberna
torius, yra pasididžiavimas vi-
siį Ohio tautiniu grupių. 

Mayoras Lausche yra puikus 
pavyzdis didžiu progų kiekvie
nam gyvenančiam demokrati
nėje Amerikoje. Sunus papra
stų darbininkų Slovėnų atei
vių, gimęs ir užaugęs tarp ki
tų ateivių vaikų didžiame Cle-
velande, pats savo pastango
mis išėjo mokslus ir patapo 
valdytoju vieno iš žymiausių 
šios šalies miestų. 

Pereitame kare jis tarnavo 
U. S. Armijoje antru leitenan
tu, paskui sugryžęs Įstojo į 
John Marshall Law School ir 
ją garbingai baigė 1920 me
tais. Išlaikęs advokato kvoti
mus, jis vėliau buvo pakvies
tas teisių profesorium John 
Marshall Law School. Taipgi 
jis Įstojo advokatų firmon su 
buvusiu Senatorium Cyrus 
Locher, ir patapo vienu iš pir
maeilių advokatų Clevelande. 

1932 metais, pripažindamas 
jo gabumus Ohio Gubernato
rius Georjre White paskyrė j Į 
teisėju CleveJando Municipal 
teisme. Čia jis tuoj pragarsė
jo kaip gabus, drąsus, teisin
gas ir atviras teisėjas, ir kai 
1933 metais kandidatavo rin
kimuose tai vietai, jis laimėjo 
pirmenybes iš kitų dešimties į 

kandidatų. Kuomet 1936 me
tais kandidatavo teisėju i Com
mon Pleas teismą, ir vėl buvo 
išrinktas gausia balsų daugu
ma. Toje vietoje būdamas jis 
vedė smarkų ataką visokių ne
teisybių, gemblerystės , ir kitų 
nenaudėliu išnaikinimui Ciiya-
hoga apskrityje. 

Kaip teisėjas jis pasižymėjo 
savo bešališkumu, sugabumu ir 
pilniausiu pažinimu teisiu. 

« * * 
1941 metais Lausche tapo 

priprašytas kandidatuoti i ma
jorus. Tuos rinkimus laimėjo 
gaudamas 50,000 balsų dau-
giau negu kada yra gavės ki- J 
tas kokis kandidatas. Jis iri 
may oro vietoje pasižymėjo taip j 
kad kitais rinkimais gavo dar 
didesnę daugumą, 67,000 bal
sų negu gavo jo oponentas. 

šitais rinkimais Lausche at
kreipė i save dėmes) Ohio val
stijos ir net visos šalies. 

Dabar Mavoras Lauscho ti
ki laimėti Ohio valstijos Gu
bernatoriaus rinkimus, ypač 

r;; ;w-, 
•rr 

anian 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

WILL STALIN DICTATE AN EASTERN 
MUNICH! 

Frank .i, ? u-^cbe 
tuo labiau kad tautinės grupės 
linksta prie jo visuose Ohio 
jniestuose, miesteliuose ir ukė-
se. Ohio Lietuviai niekad ne
rodė tokio susidomėjimo Gu
bernatoriaus rinkimais kaip ši 
metą. Pranešimai iš Įvairių 
Lietuviškų kolonijų sako jog 
Lietuviai balsuos už Lausche. 
užgyrė Lausche. 

Jam prielankumą rodo ir 
biznio žmonės, ir kasyklų dar
bininkai, ir ūkininkai ir net 
Republikonai, kurįų daugelis 
balsuos už jį. Jis gavo užgy-
rimą ir iš C.I.O. ir kitų darbo 
organizacijos. 

* v 9 
Lausche tiki į socialę ap-

drauclą darbo žmonėms ir ją 
kiek 'galės stengsis praplėsti 
likęs gubernatorium. Jis ne
tiki i darbininkų išnaudojimą, 
Į priverstiną darbą, nepritaria 

palaikymui bižnių monopolių, 
ir kitų dalykų kurie varžytų 
laisvą prekybą. 

Pasaulinės taikos atžvilgiu, 
jis tiki kad turi buti kokia pa
saulinė organizacija kuri galė
tų rimtai spręsti ir suvaldyti 

1 tas tautas kurios savyje augi
na ambicijas pasauli valdyti 
ir pavergti mažas tautas. 

Po karo, jis sako kad val
džios pareiga ,vra žiūrėti kad 
darbai eitų, kad darbininkams 
butų darbo, ir kad valdžia ne
varžytų biznių. 

Nors jis yra Demokratais ir 
Roosevelto šalininkas, bet kaip 
jaunos gentkartės žmogus ne 

į i viską taip žiuri kaip žiuri 
j prezidentas, ir todėl jis bus 
i valstijai didelis priedas, nes 
Į jauno žmogaus akim perma-
j tvdamas reikalus žymiai pri-
! sidės prie jų pagerinimo. 

William Henry < Chamberlin 

(From THE MĘRČURY) 

One would imagine that when 
another dictator seems to be pre
paring' a hutre land grab, this time 
iii Eastei® Europe, By the familiar 
pie-Munich methods, American pub-
Jjc opinion would be alert and re
sentful. Unfortunately this is not 
the case. The average American 
. . . has been subjected to a tre
mendous drumfire of propaganda 
on behalf of Stalin's territorial 
claims. • 

The Baltic Republics, Lithuania, 
Latvia, Estonia . . . had their full 
quota of non-aggression pacts, con
cluded at the initiative of the So
viet Government and violated at 
the first convenierit opportunity. 

The Soviet Government was ex
pelled from the League of Nations 
by unanimous vote of the Assembly 
and Council on December 14, 1939, 
for carrying on an unprovoked ag
gressive war against Finland and 
rejecting League proposals for me
diation and arbitration. This is 
something to remember when a 
voice over the radio purrs that the 
Soviet Union was a model League 
member and that "Stalin has never 
broken his word." . . . 

The three Baltic Republics, forccd 
to accept Soviet "military protec
tion" (in the A1 Capone sense of 
the term) in the autumn of 1939, 
again as part of the Stalin-Hitler 
deal, were, completely taken over 
and sovietized in the summer of 
1940. The Lithuanians, after see
ing mopt of their army officers kid
napped and sent to unknown desti
nations in Russia, along with thous
ands of theirs citizens, rose in mass 
against, rule on the day of 
the Germąp invasion. 

SVARBIOS PASKAI
TOS ir PAVEIKSLAI 
Bus rodami paveikslai nuo pirmo 

žmogaus sutvėrimo iki musų laikų, 
kas sekmadienio vakarą, lygiai nuo 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v., 
Peck Hall, 1446 E. 32nd Street ir 
Wade Park Ave., Clevelande. In-
ejimas iš 82 st., 3 aukštas. Užprašo
mi geros valios Lietuviai lankytis f 
paskaitas, atsiveskit ir savo drau
gus; įžangą liuosa, rinkliavų nėra. 
Rengia ir Ippįečia Šv. R. T. (47) 

The parallel with Munich be
comes distressingly evident at the 
end of 1943 ... It is reflected in 
unilateral Soviet decisions in that 
area. The three Baltic countries, 
though still enjoying American dip
lomatic recognition, are officially 
treated as "Russian Territory" by 
the Moscow Government . . . 

The concerted volume of misinfor
mation that pours out about the 
issues at stake almost suggests thę 
handiwork of a Dr. Goebbels. It 
has reached a point . . . where 
sympathy with the ideals, of self-
determination, and respect for na
tional obligations are treated as a 
kind of subtle fifth-columnism. 

The intellectual sources of this 
misinformation are varied. One 
easily recognizes the practiced hand 
of the comunist and fellow-travel
ler . . . 

The assertions that . . . the Bal
tic States are necessary to the 
•'security" of the Soviet Union are 
both morally inadmisęable and fact
ually wrong. There would be un
limited land-grabbing all over the 
world if every strong power should 
be permitted to annex smaller and 
weaker neighbors for the flexible 
excuse of "security" . . . Russia 
lived at peace without this terri
tory for two decades; annexation 
of this territory did not present 
Hitler from overrunning great areas 
of Russia in 1941 . . . Some mili
tary experts argue that Stalin's 
strategic position was made worse 
by the annexations . . . The natural 
resources of the Baltic states are 
negligible to Soviet economy. And 
surely no one in full possession of 
their faculties would take seriously 
the fake plebiscite conducted under 
Soviet military occupation among 
the terrorized populations . . . 

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 

V&IŽŠtS OVER AMERICA 

Plymouth Rock Memorial 
On the seacoast of Mas
sachusetts, atPlymouth, 
stands this memorial 
preserving the rock that 
acted as a stepping 
stone to freedom of wor
ship when the Pilgri is

landed in 1620. 

For the Four Freedoms— 
War Bonds 

There is no place for 
tolerance and individu
al freedoms in fascist 
Germany. We will win, r 
or have Hitler's way 
forced upon us. 

The best thing to doj when con
fronted with a Munich, we feel, is 
to call it by its right name. No* 

it is a sad illusion to expect that 
any aggressor will be stopped by 
surrender . . . 

Jhe Master Race sayst , 
'Our Armies.tire crushed 
but not jForever! * 

WE WILL 
BE BACK! 6. L VŠK 

X 

REIKALINGA MOTERIS 
Skalbimui šeimos baltinių ketvirta
dieniui, taipgi mergaitė namų dar
bui, pilnam laikui ar daliai. 

Klauskit: RAndolph 8240 

fRAMK J.  L/ AUSCHS BALSUOKIT LAPK.-NOV. 7 s  

RUBŲ VAJUS 
Bendra A'.lyrikos Lietuvių 

Fondo rubu rinkimo vajus vi
soje Amerikoje formaliai pra
dedamas šį sekmadieni. Lapk
ričio 5, ir tęsis iki Lapkr. 20. 

Rubu rinkimas eina jau da-
1 ar, juos priima abi vietos Lie
tuvių parapijos. Tačiau patys 
Lietuviai iš savo tarpo mažai 
ką surinks, jeigu nesisieks i 
plačią Amerikiečių minią. Ki
tos tautos skuba išnaudoti vi
sus Amerikos žmones, o mes 
Lietuviai kaip tik to nesuge
bam, labiausia del to kad net 
tokiame bendrame reikale ne
mokam bendrai dirbti. 

Jeigu susidarytų iš visų tri
jų Bendro Fondo skyrių vieti
nis bendras rubu rinkimo ko
mitetas. j u pastangos šimterio
pai padidėtu, butų galima ^au
ti pagalba iš Amerikiečių laik
raščių, radio stočių, ir rubų 
gautume iš visos Ohio. 

Numatyta tuo tikslu Lietu
vių Bendro Fondo rubu vajaus 
susirinkimas. Bet reikia dar
bo imtis tuojau, nes Lapkričio 
20 vajus baigsis. 

KAIP JUSŲ NUMERIAI? 
Miesto taryboje Įnešta su

manymas pareikalauti namu 
savininkų pridėti prie savo na
mų numerius tokius kurie bu
tų matyti nuo gatvės. Kitų 
adresų numeriai vargiai mato
mi ir arti priėjus, o kitų visai 
nėra. Numerių sutvarkymas 
labai reikalingas, nes dabar 
pasitaiko ir telegramai atneš
ti apie kareivius, ir kiti reika
lai. 

SVEČIAI 
Dirvos redakciją aplankė De-

troitiečiai svečiai: Dr. J. J. 
Sims-šemoliunas, kitados gy
venęs Clevelande, su žmona, 
Mare, Dirvos bendradarbe; M. 
Smailienė, ir J. Kripas. Visi 
atvyko į LVS centro valdybos 
pasitarimą. Posėdis įvyko L. 
V. S. pirmininko P. J. žiurio 
namuose, Lakewoode. • 

Iš Brooklyno buvo atvykęs 
D. Klinga. 

War Chest Užpildytas 
Pereitą savaitę baigtas už

pildyti Cleveland War Chest— 
nustatyta S5,750,000 suma vir
šyta 35,445. 

Šymet buvo nuskirta sukelti 
didesnė suma negu pernai, bet 
lengviau sukelta. Matomai žy
miai aukojo Lietuviai ir Italai, 
kurių fondai šymet buvo pri
imti j bendrą War Chest. 

SUŽEISTAS KARE 
Karo vadovybės pranešimu, 

karo lauke tapo sužeistas Pfc. 
Vladas J. Dargis, 110 E. 217 
St., Euclid. 

Pfc. Antanas P. Kastauskas, 
11515 Hazeldell, dingo be ži
nios. 

Žuvusių Skaičius 133 
Spalių 31 paskelbta kad ga-

so sprogimo nelaimės užmuštų 
ir tikrai surastų skaičius sto
vi 133 asmenų. Buvo skelbta 
kad žuvo apie 200, nes dauge
lis dingo be žinios. 

Degėsių krūvose dar buvo 
rasta kaulų, kurie išsyk many
ta kad sudegusių žmonių, bet' 
vėliau pripažinta jog tai buvo 
kaulai sudegusių naminių gy
vūnų. 

Apie 70 sudegusių kurių ne
galima pažinti, kurių daugelio 
surinkta tik pliki kaulai, laido
tuvės rengiama bendros, pa
maldos bus atlikta miesto au
ditorijoje. dalyvaus visų tiky
bų dvasiškiai. 

Nelaimės paliestą vietą ren
giamasi skubiai atstatyti. 

Gaso kompanija iš šios sri
ties visai pasišalins ir daugiau 
sąvo tankų nelaikys čia. Toje 
vietoje planuojama įtaisyti žu
vusių atminčiai parkas. 

Parsiduoda Narna* 
Po 6 kambarius šonais; modernini*, 
arti prie transportacijos ir krauta-/ 
vių; su garažais; parduoda savinin
kas, nori apleisti miestą. Randasi 
šiaurėj nuo' St. Clair, 758 E. 93 St. 
GL. 2815. (45) 

KITAS GAISRAS 
Arklių lenktynių trakte, ži

nomame Thistle Down Race 
Track, prie Warrensville Cen
ter, šeštadienio nakti ištiko 
gaisras, sunaikinęs žiūrėtojų 
pastogę ir klubo namą. Nuos
tolių padaryta už $500,000. 

SULAUKĖ SUNŲ 
Dr. S. T. Tamošaitis ir jo 

žmona šios savaitės pradžioje 
sulaukė sunaus. Linkėtina nąu-

#ODINA MEDŽIUS 
Clevelando gatvėse pradėta 

sodinti medžiai tose vietose 
kur jų nėra. šį rudenį bus pa
sodinta 3,000 medžių. Medžių 

. T. , . . «| .sodinimo projektas nutartais IF 
Jam Lietuviui sveikam augti, vykdomas nuo 1936 metų. 

BIZNIUKAS NAMAS 
GERAS PIRKINYS kas nori laiky
ti biznį kampinis muro namas, di
delis lotas, garažiai, tris šeimoms 
gyvenami kambariai, arti naujos pa
rapijos. Klauskit telefonu EN 4486. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patamaūsiu gerai ir greitas, 
su nauda juttis. 

Kreipkitės: P. J.N KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg. 

Telef. MAin 1773. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINE ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėl dieniai t. 

r • KAZYS LEIMONAS, ~. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesni?** 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAŠ. 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai 
WICKLIFFE, OHIO 

Prasideda šeštadienį 

2 Vi VALANDŲ RODYMAS 
—125 VAIDINTOJAI 

PIRKIT dabar geriausius tikietus 
DIDŽIAUSIAM PASAULYJE 

' VIDAUS PERSTATYMUI 
i.y Kitaip nematysit šią dalysa&tš 

. j Kitaip neteks jums progos. 
JLPasaulio Čampionai Cowboys 

ir Cowgirls tiesiog i£ Madison 
Square Garuen Rodeo 
Didžiausi Pasauliniai Thrill Aktai 
Transcontinental Bus Jumpers 

^Laukinių Galvijų Jodytojai 
Bulių Suvaldytojai 
Visoki nuostabus perstatymai su 
' gyvuliais. 
DIDELIS PARADAS 10 VAL. 

ŠEŠTADIENI ' 
Tikietai $1.20, $1.80, $2.40 inc. tax. 
Vaikams visais laikais bent sdėynė 

po 60c. Tikietai iš BOND'S 
419 Euclid1 Ave. 

Public Auditorium, St. Clair E. 6th. 

PUBLIC Auditorium 
Priimami užsakymai paštu. 

ŠEŠT. LAP. 4 IAIGIANT LAP. 12 
Vakarais"* IB :30. " Popiečiais - Lipk. 5, 

11, 12, nuo 2:30 vai. 

•SENSACIJA .Al'iAlAM'i ŠIŲ 
DIENŲ APSIREIŠKIMUS! . . 
Persergėjimas Pasauliui Saugotis 
VdhifčiŲ naujų užsimojimų 

PO ŠIO KARO 
SU kuo Amerikos ks-
ro vadai susiduria kr 
į'o pabaigoj—su moti
nom bevardžių kūdiki i 
ir žmonom ką gėdi 
pažvelgt savo vyram.; 
j akis .. .su išdavikais, 
fanatikais ir kitokiais 
niekšais. 

TAI DRĄSIAUSI DRAMA 
Iš MUSŲ LAIKŲ— 

Tai žmoniškumo dra- ; 
apie tai kas dau- I 

Ši t* giau neturi buti leista " 
atsitikt! Matykit kaip | 
Vokiečiai sėja neapi- | 
kantą ir kerštą bei I 
viską kas but" prie- g 
žastim kito Pasau
linio Karo! Ma-
tykit kain rengia
ma aršešnis 
ras iš visų! 

IV 
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Be baimės pagaminta 
tu kurie gamino filmą 
HITLER'S CHILDREN w 

j.1 PRASIDEDA KETV, 
* LARPKRIČIO 9 

HIPPODROME THEATRE 
MONCRIEF FURNASAI . 

Didžiausia DOLARIO VERTYBĖ 
ŠILDYMO PADARGUOSE 

Kreipkitės j MONCRIEF Pardavėją 

The Henry Furnace Co. Medina, O. 

NAUJOS RUDENINES 
v?nil Skrybėlės 

veli?.usig pavidalų ir stili,w gatavos JUSŲ pasirinkimui 

$5.00 ir $6.00 
2*95 MERRIMAC Brand Skrybėles 

Plačiai žinomos rūšies 

KEI NES 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. 

Py 1^ Al GREEN STAMPS SU kožnu pirkiniu. A.I 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. * lx/VI 

THE KRAMER g RESSH CO 
TO 10 Superior Ave Atdara Vakarai* 
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