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NAUJI METAI, nauji lapai. 
šie nauji lapai, sakoma, įra
šys du svarbiu dalyku: Antro 
Pasaulinio Karo pabaigą ir 
Lietuvių tautos laisvas klausi
mo nulėmimą. Rimti Ameri
kos vadai bando visuomenę 
užgrudinti nesijaudinti tamsa 
kuri prieš kiekvieną skaisčią 
aušrą esti. Pradžia karo pa
baigos, sako, pareikalaus pu
sės milijono vyrų užmuštų, su
žeistų ir dingusių. 

Lietuviai taip pat privalo 
užsigrūdinti prieš tamsą kuri 
taip gausiai iš Maskvos pila
ma, buk Lietuvių tauta jau 
"apsisprendus" buti Tarybine 
Respublika ir kad tik Rusijai 
Lietuva turinti tekti. , 

Vėliausį deguto puodą pa
sauliui pila pats tos "Tarybi-
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Rusai Artėja prie Lietuvos 
PRIĖJO JAU VISAI 

ARTI LENKIJOS 
SIENOS 

Gruodžio 30 iš Londono 
praneša kad bolševikų ar
mija veikianti Kijevo fron
te, nugalėdama Vokiečius, 
žygiuoja artyn Lenkijos 
ir Rumanijos senųjų rube-

Pastarų dienų mu zių. 
nes Lietuvos" atsiprašant pre- šiuose raudonieji atsiėmė 
zidentas Paleckis, Rusų "Ka- tūlas sritis kurias nesenai 
ras ir Darbo Klasė" žurnale. Vokiečiai buvo iŠ jų išver-

Lietuviai neapsisprendė ap- žę po atėmimo Žitomiro. 
sidėti vergijos retežiais; Jie RUSų ' ofensyvas Kijevo 
kovoja už laisvę, netikėdami 
kad jiems bus atimta tas ką 
Pirmas Pasaulinis Karas davė. 
Karo pabaiga pareikalus daug 
aukų. Lietuvių laisves iško
vojimas pareikalaus daug au
kų iš musų. Mes, Amerikos 
L i e t u v i a i ,  v i s u o m e n ė s  d a l i s ,  
nesudrebesime savo tų aukų 
dalį duodami, nes tvirtai tiki
me: karas bus baigtas perga
le, ir Lietuvių tautai • laisvė 
sugryš! 

METŲ PABAIGA duoda pro
gos pasižiūrėti ką Amerikos 
Lietuviai nudirbo. Galima pa-

srityje eina plačiu frontu. 
Bolševikai vėl atakuoja Ži-
tomirą, ir paėmė Korosten. 

Šiaurės fronte, Rusai ar
tėja prie Vitebsko ir Lat
vijos bei Lietuvos sienų. 

Bolševikai visais budais 
stengiasi Įsiveržti Į Pabal
tijo šalis. Pranešimai sako, 
jų parašiutininkai nusilei
džia Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje ir Lenkijoje, pil
nai ginkluoti, terorizuoda
mi .ir paruošdami gyvento
jus nesipriešinti Rusams 
kada jie tas šalis pasieks. 

Iš Maskvos vis pakarto-
sidziaugti puikia ir kilnia mu- jama Sovietų reikalavimai 
sų liaudies, kolonijų veikėjų įr savinimasis Lietuvos, Es-
įmciatyva. Be gerai gyvuo- tijos, Latvijos, Lenkijos ir 
jancių Lietuvai Gelbejimo, Lie- kraštų kuriuos bolše-
tuvai Remti, Lietuvai Vaduoti yikai pasiryžę užgrobti. 

ITALIJOJE MŪŠIAI 
PASMARKĖJO 

Italijoje mūšiai pasmar
kėjo. Kanadiečiai užėmė 
Ortona uostą prie Adriati-
ko juros ir kitus svarbius 
Vokiečių punktus. 

Amerikos lėktuvai bom
bardavo Vokiečių lėktuvų 
stotis šiaurėje ir pietuose 
nuo Romos, padaraąt di
delius nuostolius. 

Vokiečių radio pranešė 
jog buvo paliesta Romos 
pakraščiai ir padaryta žy
mių nuostolių. 

Vokiečiai sutraukia -200,-
000 kariuomenės Italijos 
fronte. 

BERLINAS SMAR
KIAI NUKENTĖJO 

SU JAPONAIS KAU
TYNĖS GYVOS 

ir panašių organizacijų, kolo
nijose liaudis pristeigė keletą 
naujų Tarybų. 

Karo bonų pirkime ir par
davime, aukomis Raudonajam 
Kryžiui, Amerikos Lietuvių 
visuomenė stovi pirmoje vie
toje visų tautinių grupių (pro
porcingai) . 

Bet yra ir tamsesnių taškų. 
Pasitikėta srovių vadams, ku
rie, bijodami visuomenę ir di-

' delę tautinę grupę prie bendro 
darbo pritraukti, merdi septy
nių miegančių brolių miegu. 

Neišspręsta svarbus Anąliš-
* ka kalba Amerikos visuome

nės informavimo klausimas. 
Neišspręsta nei Sibiro tremti
nių, nei pokarinis Rietuvių šel
pimas. 

Tačiau, musų liaudis suda
vė smarkų smūgį Sovietų agen
tams. Viena, masiniai daly
vaudama Sidabrinio Nepriklau-

• somos Lietuvos Jutilejaus mi
nėjimuose, antra, nedalyvau
dama bolševikinių agentų su
šauktame suvažiavime Brook-
lyne, kuris mizernai mizerijoj 
nudžiuvo. Kol liaudis tauti
niai gaji, tol tauta nežus! 

• 
BUTŲ GERAI jei einamieji 

SLA Centro Valdybos rinki
mai organizacijai įlietų naujo 
kraujo. Lietuviui patriotui, 
SLA nariui, dabar gėda maty
ti kaip jo "milijoninė" organi
zacija nėra nei cento davus iš
leisti svarbią Amerikos Minis-
terio Lietuvai, Dr. Norem'o 
knygą "Timeless Lithuania", 
arba palaikyti svarfbią Lietu
von Atstovybę Londone. 

SLA Centro valdyba, kuri 
ta!p kurti svarbiems tautos 
reikalams, negali gerai girdė
ti nei kitų, paprastesnių orga
nizacijos narių reikalų. 

• 
KAIP GRAŽIAI, sutartinai 

veik visa Amerikos Lietuvių 
spauda pašiepė Profesorių Mo-
ley del jo "nei žirniai, nei ko
pūstai" straipsnio apie Pabal-

Kartu praneša jog tose 
šalyse veikia reakcionie
riškos grupės kurios nori 
toms šalims nepriklauso
mybės, bet Kremliaus val
dovai nori jas pavergti, 

JAPONAI, nesenai už
ėmę Kinų miestą Čangteh, 
visą jį išplėšė, išžudė ar iš
gabeno 6,000 žmonių, su
ardė apie 10,000 pastatų. 

POPIEŽIUS kalbėio per 
radio į pasaulį Kūčių die
ną, pareikšdamas kad gal 
tai bus "paskutinės Kalė
dos lead pasaulis kariauja", 

New Yorke, Kūčių die
noje, iškilus gaisrus viena
me mažame viešbutyje su
degė 14 asmenų. 

tijo valstybes žurnale News
week! Ir kaip gražiai, sutar
tinai musų gerbiami redakto
riai pamiršo paprastą faktelį— 
kad Prof. Moley Lietuviškai 
skaityt nemoka! Visi tie įkai
tintu Lietuviški barimai taiky
ti tam Sovietų draugui profe
soriui liko tik žirniai sienon. 
Be Angliška kalba informaci
nio žurnalo, bus tokių Moley 
daugiau, ir Lietuviškas jų ba
rimas ar pašiepimas tiek turės 
vertės kiek pernykštis sniegas. 

NAUJI METAI musų spau-

Gruodžio 29, Britų karo 
lėktuvai bombardavo Ber-
liną aštuntą kartą bėgyje 
šešių savaičių, ir menama 
kad šis bombardavimas bu
vo vienas iš didžiausių šio 
karo bėgiu. 

Taipgi pranešama kad 
nuo Sausio 1, iki Gruodžio 
24, 1943 metais Britai nu
mušė 232 priešų lėktuvus 
dalyvavusius naktini u o s e 
užpuolimuose. ! 

Per Kalėdas apie 3,000 
Alijantų lėktuvų užpuolę 
išplaišino Prancūzijos pa
jūryje įrengtus Vokiečių 
sustiprinimus, be netekimo 
nei vieno lėktuvo. Taipgi 
Berline numesta 1,000 to
nų bombų. 

Nuo Gegužes m. iki Ka
lėdų, vieni tik Britų lėktu
vai numetė ant^ Vokietijos 
per 100,000 tontį naikinan
čiu šoviniu. v 

SVEIKINAME D!RVOS SKAITYTOJUS, 
BENDRADARBIUS IR RĖMĖJUS 

LINKIME LINKSMŲ IR LAIMINGŲ 1944 METŲ 

Dirvos Redakcija ir Administracija. 
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GeUfeeKečhj Streiko 
Išvengta 

Kalėd os Tolimoje Šiaurėje Ligoninėje 

Virš Rabaul numušta 70 
Japonų lėktuvų, kiti. Ame
rikos lėktuvai paskandino 
3 didelius Japonų laivus 
gabenusius Japonams reik
menis. 

New Britain saloje Ame
rikiečiai sumušė keturis 
Japonų pasikėsinimus pul
ti, ir prižygiavo prie Cape 
Gloucester priešų lėktuvų 
stoties. 

Aware srityje, numušė 
34 priešų lėktuvus. 

Pastarų dienų užpuoli
mais nuskandinta dar 12 
Japonų laivų Pacifike, jų 
tarpe vienas karo laivas. 

Minkštos anglies gamy
ba žymiai sumažėjo savai
tę prieš Kalėdas: iškasta 
virš 12 milijonų tonų. Sa-1 ilgai" sekiojo ir dabar už-1 karą Europoje 1944 me 
vaitė pirm to buvo iškasta klupo jurose keli Britų ka-,tais". 

ro laivai ir šį kartą Vokie-| Jis tą pareiškė Alžyre, 
čiai * nebuvo laimingi; su | savo karo stovykloje, kur 
laivu nuskendo apie 1,400 sukvietė korespondentus į 

atsisveikinimą. Jis išvyko 
į Angliją užėmimui savo 

SUNAIKINO VOKIE
ČIŲ KARO LAIVY-

/•*' f" ,mm 

Gruodžio 26, šiaufčs ju
rose Britų karo laivai pa
skandino didžiausį Vokie
čių karo laivą Scharnhorst, 
26,000 tonų, ir liko tik ke
li mažesni laivai. Šis di
dysis laivas paskandintas 
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Gruodžio 30 d. buvo nu
statyta Amerikos gelžkelių 
streikui. Išrodė kad strei-
kas tikrai kils, kadangi ke-

" lėtas paskirų gelžkeliečių 
unijų buvo pasiryžusios sa
vo nutarimą vykdyti 

Valdžia pasiruošė tam 
įvykiui. Prez. Roosevelt 
Gruodžio 27 išleido įsaky
mą Karo Sekretoriui Stim-
son paimti į valdžios žinią 
visus geležinkelius, ir tuoj 
visiems jiems buvo priskir
ta militariški valdytojai. 

Gruodžio 29, trys gelžke
lių operavimo unijos nuta
rė nestreikuoti,- taip išven
gta katastrofiško streiko, 
kuris butų padaręs šaliai 
žymių nuostolių. 

Lou.i.uje L-ilunuijoje, AmcriKos kariu ligoniu... i y, 
pat neužmiršta Kalėdų paminėjimas, šis vaizdas parotic* 
ligoninės išpuošimą paiinksminiriiui ' joje "gulinčiu Amerikos 
karių. 

PRANAŠAUJA PER- f PER KALĖDAS ŽU-
GALĘ 1944 METAIS VO 307 ASMENYS 

Per Kalėdų šventę visoje 

per 13 milijonų tonų. 

1944 metais valdžia leis 
gaminti nekurias namams 
reikmenis, kurių būtinai 
reikalinga ir kurių jau ne
galima gauti. Tie dalykė
liai yra: moteriškos spilkos 
plaukams, puodai ir skar-
vados, tam tikri guminiai 
audimai ir šiaip audeklai. 

Gen. Eisenhower, paskir-
mūšyje juroje pakelyje į tas vadovauti Alijantų di- i šalyje trafiko ir kitose ne-
Murmanską, kur buvo už-jdžiajam įsiveržimui į Eu -i laimėse žuvo 307 asmenys, 
puolimui Rusijai karo reik- j ropą iš vakarų ar šiaurės, j diefesnė pusė jų žuvo auto-
menų gabenimo laivų. Jį j pranašauja, "mes laimėsim mobilių nelaimėse. 

~ * Naujus Metus švenčiant 
be abejo žus dar daugiau. 

LENKŲ valdžios in exi
le Londone premjeras Mi
kola jczyk atvyksta į Ame
riką pas Prez. Rooseveltą 
pasitarti svarbiais reika
lais, gal but klausimu su
sitaikymo su Rusija. Gal 
ir Lenkai padarys taip kaip 
padarė Čekų prezidentas 
Beneš, kuris po pasitari
mo su Rooseveltu vėliau 
nukeliavo Maskvon ir pa
sirašė su Sovietais sutartį. 

Lenkai gal but pirmiau 
ištirs ką Prez. Roosevelt 
su Stalinu sutarė Tehera
ne kaslink Lenkijos ir ki-

vyrų. 
Gruodžio 29 pranešama 

apie kitą jurų mušį Vokie
čių laivų su Britų ir Ame
rikos laivais prieš Prancū
zijos pakraščio. Nuskan
dinta trys Vokiečių kariš
ki laivai mažesnio tipo. 

jL- " 

SUOMIAI APŠAUDO 
LENINGRADĄ 

Suomiai panaujino bom
bardavimą Leningrado iš 
savo didžiųjų kanuolių. Le
ningradas yra visai netoli 

naujos komandos. 

Rusams pakorus tris na-
zius karius Kharkove, ap
kaltintus "karo kriminali
stais", Vokiečiai paskelbė 
jog atsilyginimui už„ tai 
baus kaipo "karo krimina
listus" nekuriuos Amerikos 
ir Anglijos lakunus pate
kusius Vokiečių nelaisvėn 
laike atakavimo Hambur
go ir Nurnburgo. 

Tą V okiečiai daro be 
abejo tikslu sulaikyti Rusų 

Suomijos sienos. Į barbariškumą su naziais— 
Pranešimai sako taipgi j kad Amerika ir Anglija 

kad Suomiai pradėjo staty- j priverstų bolševikus susi-
dinti naują tvirtovių eilę laikyti nuo jų žudikiškų 

IKI SAUSIO 1, per 15 
paskutinių šių metų dienų, 
kaip Nacionalė Saugos ta
ryba skelbia, bus užmušta 
nuo visokių priežasčių apie 
3700 Amerikos gyventojų. 
Apie 230 asmenų žūsta į 
dieną nuo įvairių nelaimių 
darbuose ir namie. 

Liko be Galybes 

Qruodžio 27 sustreikavo 
ir daug plieno darbininkų: 
pranešta kad risoje ša
lyje tą dieną į plieno dirb
tuves neatėjo virš 140,000 
darbininkų. Mat, buvo iš
sibaigę plieno išdirbysčių 
sutartys su unija. Tose iš-, 
dirbystėse kur sutartys iš-
sibairrė dirba apie 2,350,-
000 darbininkų. 

Sekančiomis dienomis 
darbininkai ėmė gryžti j 
^arbus ir streikas neišplt 
to. 

Plieno darbininkai gryžo 
birbti kai WLB sutiko su 
unijos reikalavimu mokėti 
darbininkams už praeitą 
^aiką, jeigu bus išsiderėta 
koks mokesčių pakėlimas. 

Baigta didžiausia dirbtu
vė. Chicagoje baigta sta
tydinti didžiausia šalyje 
karo reikmenų dirbtuvė, 
kurios pastatai išsimėtę po 
500 akrų plotą. Ten bus 
gaminama armijos bombe-
riams inžinai. Ten dirbs 
virš 25,000 darbininkų kai 
viskas pilnai isisiubu©s. 

dai ne palengvinimus bet sun- j tų šalių kurias Stalinas no-
noofn nimci DA IrlniXi'n • v 1 J • kesnę naštą duos. Be kliūčių 

technikos srityje (stoka popie-
ros, darbininkų), gyvenimo rei
kalavimai paliečia skaitytojus 
ir jų finansinį išteklių. Tačiau, 
kiekvienas Lietuvis atsimins 
kad šiądien Amerikos Lietuvių 
laikraščiai yra vienintelis lais
vas Lietuvių tautos balsas. 

Kiekviena prenumerata (lai
ku apmokėta), kiekvienas pa* 
aukotas dolaris eis to balso 
stiprinimui ir musų priešams 
parodymui kad norime buti 
gyvi ir laisvi! « 

ri užgrobti. 

Naziai gabena daugiau 
savo kariuomenių į Yugo-
slaviją, kovai prieš bolševi
kų vadą Tito. Pasiunčiama 
esą apie 200 000 Vokiečių. 
Matomai Vokiečiai ruošiasi 
nepasiduoti ten. 

nuo Rusų pusės, apie 
mylių nuo Leningrado. 

'aeismų'. 

Bolivijos nauja vyriausy-
Nsmisia išrita* vitetas Ibė tlirės Pirma £erai PaS1~ 

„ .ll?£s „ . \q- 1K . i aiškint apie savo tikslus, 
' penicillin pasirodė labai ̂  ̂  Amerika spręs ar 
įeiKsmmgas kareivių zaiz- vel,įa pripažinti. Per-
dų gydyme, kada kiti vais- versmas pašalino Amerikai 
tai jau negelbstL Jis pia- kuvusįą draugingą vyriau-
šalina skausmą ir grąžina 
normalį apetitą, net sun
kiai sužeistam. ' > > 

Amerikos kareiviams vi
suose frontuose ir namie 
buvo nupirkta Kalėdoms 
net 35 milijonai svarų ka

lakutienos. 

Nuo Gruodžio 7, 1941 m. 
kai Amerika įstojo į karą, 
šios šalies laivai ir lėktuvai 
nuskandino jau 1,538 įvai
rius Janonų karo ir preki
ni u§ laivus. Submarinair 
vieni nuskandino 536 lai
vus. 

sybę. 

Hull, Kanadoje, ištikus 
gaisrui ir sudegus nedide
liam viešbučiui žuvo apie 
25 to viešbučio svečiai. 

Detroit. — Automobilių 
darbininkų unija varo de
rybas su kompanijomis del 
naujų alpų sutarčių. Tas 
Hečia virš milijoną karo 
darbininku. 

Korporacijos Amerikoje 
šio karo pasekmėje padarė 
milžiniškus pelnus — spė
jama jų pelnai, po apmo
kėjimo taksų už 1943 me
tus, siek 8 bilijonus dola-
rių. 

šeši užsimušė. Hendricks 
Field, Fla., armijos lakunn' 
skraidyme užsimušė ses' 
kariai nukrisdami į pelky
nus laike miglos. 

Benito iviussoiini vivaii-j. 
su savo karo vadu Maršalu 
Rodolfo Graziani (dešinėje). 
Graziani, kaip praneša, yra 
nazių išrinktas Italijos valdy
toju.' Tai yra šiaurinės Itali
jos valdytojas, kurią Vokie
čiai okupavę. Mussolini liko 
be reikšmės. 

Iš Amerikos į Britaniią 
lakūnai jau perskrido 10,-
000 kartų, be sustojimų, ir 
kelionės atlikta per 9 iki 1 
'r kartais mažiau valandų. 
Vidutiniai nuostoliai arba 
buvimas lėktuvų ir lakūnų 
buvo tik 1 nuoš. 

Laikraštines popieros su
varžymas prasidės su Sau
lio 1 diena. Iki šiol popie-
ros trukumas erauta iš Ka
nados, bet dabar dalj tos 
nopievos sulaikvs valdžia. 
Amerikos didieii laikraš
čiai sumažės kiti formatu, 

J kiti puslapių skaičium. 
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s D I R V A Pirkit War Bonds šiądien 

PENNSYLVANIJOjE Detroit, Mich., Naujienos 
PITTSBURGH Svarsto Tevi* Draftą WATERBURYf CT. Senatoriui Armijoje 

* 

Iškilmingos Bomberio 
Krikštynos 

Gruodžio 19, Lietuvių Pilie
čių salėje buvo iškilmingai pa
krikštytas kariškas lėktuvas 
bomberis. Lietuvių moterų ka
ro bonų budelės komitetas, ku
riam vadovauja p. B. Pivaro-
nienė, išpardavė bonų už tris 
šimtus tūkstančių su kaupu 
per šešias savaites, ir tokiu 
budu gavo pakrikštyti vieną 
bomberį "American Lithuanian 
of Pittsburgh" vardu. 

Krikštynos buvo labai įspū
dingos. Salėje scena buvo pa
puošta, vėliavomis visų tautų 
kurios kariauja prieš Hitlerį. 
Viduryje stovėjo bomberio mo
delis, aplink jį sustojo drau
gijų atstovai ir moterys kurios 
dirba prie bonų pardavinėjimo 
Lietuvių budelėje. Bonkas; krik
štynoms buvo ne šampano bet 
vandens trijų Pittsburgho u-
pių. Tą bonką sumušti teko 
garbė p. Rakasienei, kurios 5 
sunai tarnauja kariuomenėje. 
Prie Amerikiečių ką dalyvavo 
programe, dalyvavo ir šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos 8 
mergaitės tautiškuose rubuose 
ir pašoko tautiškus šokius. 

Programas ėjo šiokia tvar
ka. 3 vai. po pietų, p. Pivaro-
nienė atidarė programą ir pa
kvietė Kun. E. Vasiliauską su
kalbėti maldą. Sekė benas su
grodamas Amerikos ir Lietu
vos himnus. Lietuviškai kal
bas pasakė p. Pivaronienė, P. 
Dargis, J. K. Mažukna ir P. L. 
Pivaronas. Angliškai — ' J. 
Norus (Narauskas)', valdžios 
atstovas Pulk. H. C. Fry Ir p. 
Tarnapovvich. 

Paskiau visos moterys ku
rios dirba bonų pardavimo bu
delėje atėjo scenon su užjĮfrg-
tom žvakėm ir pasakė žąfjpa 
po maldelę; tą padarė ir visos 
šokikės. Tarpuose buvo solo 
dainos, duetas ir orkestro ir.ri
zika. 

Publikoje buvo penki Lietu
viai kareiviai, kurie tuo laiku 
lankė savo tėvus, vienas Na-
vy ir viena WAC; jie buvo vi
si pakviesti ant estrados ir da
rė gražų Į spud j savo unifor
mose. Užpakalyje ant scenos 
buvo nupiešta paveikslai mū
sų didvyrių Dariaus ir Girėno, 
rodos kad jiems Lietuviai tą 
bomberį įteikė; daugelis daly
vių iš to vaizdo not susigrau
dino. 

Šiuomi PittsLurgho Lietuviai 
žymiai išreklamavo Lietuvių 
vardą ir karti; prisidėjo prie 
karo laimėjime. Tris šimtus 
tūkstančių dolarių sukelti par 
trumpą laiką tai tik vieningai 
dirbant galima padaryti. 

J. Virbickas. 

31aj. Gen. Lewis B. iur.>uey 
(dešinėje), vyrų drafto direk
torius, kalba Atstovų Rubu 
komitete, kur svarstyta jaunų 
tėvų į kariuomenę ėmimas, 
kurie jau turi sulaukę kūdi
kių. Kairėje. Atstovas And. 
J. May, iš # Kentucky. 

BALTIMORE, MD. 

Atsižymėjęs Lietuvis 
Kapitonas 

Pittsburgh Press Gruodžio 
2-j Įtalpino atvaizdą Lietuvio 
karžygio, atsižymėjusio Pietų 
Pacifike mušiuose su Japonais 
ir dabar sugryžusio, po 18 mė
nesių, palankyti savo šeimą 
Bentleyville, Pa. 

Tai Kapitonas Jonas F. Ro-
dzankas, 29 m. amžiaus, gru
pės komandierius, kuris užsi
tarnavo Atsižymėjusio Lakūno 
Kryžių už nuskandinimą vie
no Japonų didelio kreiserio ir 
sugadinimą poros kitų. Kapt. 
Rodzankas pasakoja jog Japo-
iuii, jo manymu, jau pameta 
upą kariauti. 

Jis parvyko paviešėti pas sa
vo žmoną ir pas tėvus. Prie 
viršminėto "tsižymėjimo jisai 
gavo dar Sidiibro žvaigždę ir 
Oro Medalį už dalyvavimą oro 
kare prieš Japonus keletoje sa
lų ir virš jurų. Jis viename 
skridime buvo sužeistas, ir ki
tu atveju buvo užkluptas ma
la rijos, bet išgijo. 

PRAKALBOS IR FILMOS. 
Gruodžio 12, Lietuvių salėje 
įvyko Baltimorėš Liet. Tauti
nio knygyno administracijos 
surengtas naudingas vakaras, 
prakalbos ir krutami paveiks
lai. 

Adv. N. Rastenis, Marylan-
do Legislaturos narys, pasakė 
įdomią kalbą apie Lietuvių li
teratūrą ir poeziją, pažymėda
mas kad Lietuvių buvo gerų 
poetų ir gilioje senovėje, kada 
Lietuviai dar nepažino jokio 
rašto. Tais laikais, sako kal
bėtojas, Lietuvių tauta jau tu
rėjo gabių savo poetų kurie 
sugalvodavo tokias daineles 
kuriose daugiausia atspindėjo 
tų laikų Lietuvio gyvenimas, 

; jo vargai bei nusiskundimai, ir 
: jas dainavo visa Lietuva, 
j Tos dainos nerašytos ėjo per 
| lupas iš gentkartės į gentkar-

> tę, iki pasiekė musų laikus. 
| šiądien tos nerašytos dainos 
[yra vadinamos liaudies, dainos 

i ir jas Lietuviai myli. Jų jau 
daug yra surinkta ir atspaus
dinta, o dar daug tebėra nesu
rinkta ir vargu kada bus visos 
surinktos, jų daug jau yra žu
vusių. Jeigu Lietuva po šio 
baisaus karo pasiliks svetimų 
vergijoje tai žus ne tik tos 
gražios liaudies dainos kurio
se apdainuoja bernelis merge
lę, mergelė bernelį jojantį į 
karą, bet galės žuti ir šių die
nų kuriniai, ką jau Lietuvos 
okupantai ir siekia padaryti. 

Toliau kalbėtojas priėjo prie 
Lietuvių tautos pirmųjų rašy
tojų poetų, kunigų Donelai
čio, Strazdelio, Vienažinskio ir 
publikos supažindinimui su jais 
paskaitė po keletą eilėraščių iš 
Duonelaičio ir Strazdelio. Tik 
gaila kad del stokos laiko kal
bėtojas turėjo nutraukti savo 
taip įdomią ir naudingą kalbą 

| ir užleisti vietą filmoms. 
Buvo rodoma filmos karo 

lauko ir tos dalies pramonės 
kuri rišasi su karu. Galiaus 
padaryta rinkliava padengimui 
kaštų, surinkta $28.10. Publi
kos buvo apsčiai ir užsilaikė 
ramiai. 

NAUJŲ METŲ SUTIKIMO 
VAKARAS. Musų linksmučiai 
Dainiečiai, t. y. Dainos Drau
gija, kaip kasmet taip ir dabar 
rengia šaunų draugišką Nau
ju Metų pasitikimo vakarą su 
įžanga $6 porai. 

Kadangi Dainiečiai visi yra 
geri Lietuviai* ir Lietuvos pa
triotai tai reikia tikėtis kad, 
linksmai baigdami senus me
tus ir laukdami naujųjų, prisi
mins savo senąją tėvynę Lie
tuvą ir jos kenčiančius žmo
nes ir ta proga parinks nuo sa
vo turtingo stalo nors trupi
nėlius aniems sušelpti.... 

P. P. Jaras. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

• AMERIKOS Civiliniam Ka
re. abiejose pusėse žuvo .205,-
000 kareivių. Pereitame Di
džiajame Kare Amerika nete
ko tik" 58,500 vyrų užmuštais. 

!| "DEMOKRATIŠKO" IŠDA
VIKŲ MITINGĖLIO 

Pasibaigus musų Lietuvišku 
'šdavikų mitingėliui kuris bu
vo šauktas Brooklyne Gruod 
19, kalbama kad jie užgyrė Ru
sijai pasilaikyti rubežius ku
riuos Hitleris pripažino Stali
nui 1940 metais. 

Girdima kad jų tame mitin-
,<rėlyje dalyvavo net 32 dele
gatai, neskaitant vaikų. Jie 
gi pagamino rezoliuciją, kuria 
užgiria 1940 metais 99 nuoš. 
nubalsavimą" Lietuvos prijun
gimo prie Rusijos. 

Argi tie žiopliukai nesupran
ta kas tuos rubežius nustato? 
Juk Hitleris su Stalinu, krau
ju pasirašė 10 metų nepuoli
mo sutartį. Bet kas svarbaus 
iš jų pasirašymo? Niekas ki
ta kaip tik sumozojimas popie-
ros gabalo. 

Hitleris, užpuolė Rusiją ir iš
vijo bolševikus iš tų vietų ku
rias pirmiau buvo davęs. 

Nieko tokio kad Rusai rei
kalauja Lietuvos savo vergu-
vėn, visų diktatorių tikslais yra 
užgrobti svetimas šalis ir pa
vergti tautas, ar visą pasaulį. 
Bet kokių galų tie Lietuviški 
išgamos, virtę Rusų čebatlai-
žiais, kam jie grūda savo tau-

! tą, savo gimtąją šalį svetimų 
įvergijon? Tie gaivalai mato-
I mai nežino ką reiškia laisvė, 
j Amerika, demokratiška, lai-
j sva šalis, kur viso pasaulio be-
! turčiai ir politiški nusikaltė-
| liai, drauge ir musų išgamos 
i suvažiavę gavo gerą prieglau
dą. Bet tie musų išgamos čia 
j turima laisve nėra patenkinti. 
Nors jie čia laisvai gyvena, 

! laisvai viešai kalba kad ir ne
sąmones ir kenksmingą šiai 
šaliai propagandą skleidžia, jie 
čia toleruojami, nes čia yra 
laisva. Jie ir dabar, karo" me
tu, jei turėtų progą, ir šiądien 
iškeltų kruvinos spalvos vėlia
vą ir visu balsu šauktų "Lai 
gyvuoja kuju nukaltas komu
nizmas". Jie ir Amerikos lai
svės neįvertina ir nesupranta. 
Jie nori vergijos — svetimos 
despotiškos vergijos. Tų žmo-
neliu protas užnuodytas komu
nizmo perais, jiems reiktų ei
ti pas smegenų specialistą, ne 
apie Lietuvių tautos likimą 
rūpintis. 

Negalima net suprasti kaip 
nekurios musų draugijos bei 

! klubai tuos tuščiagalvius tole
ruoja. Ar galima tikėti kad 
į nors kokia dora draugija pa-
Isiduotų tam mėšlui, kad jų ge-
! ras vardas butų naudojamas 
i tautos laisvės išdavystėje? G 
| visgi taip vra. 
I Dabartiniu laiku liežuvauti, 
i siuntinėti visokias rezoliucijas, 
tiesioginiai parduoti savo tau
tos la'isvę svetimam despotui 
.yra judošiškas elgesys. Ar ne 

; laik as butų šluoti laukan tucs 
; paškustvas iš Lietuvių drau
gijų? _Ar ne laikas neturėti 

i nieko bendro su tais tautos iš
davikais? Taip, dabar kam 
tik laikas. Musų spauda irgi 
turėtų kuodaugiau- paskelbti 
tų išdavikų darbus. Tegul vi-

i si žino tuos kruvinus judošius. 
šiądien visas pasaulis kovoja 

; už laisvę, o mūsiškiai išgamos 
į  kaip  t ik  prašo  savo  tauta i  \z r-
I guvės. 

|NEŽIŪRĖK KĄ Aš DARAU, 
Į BET KLAUSYK KĄ SAKAU 

Gruodžio 17, L. ž., Gab., pa-
j rašė taip: "Jei Kristaus Dvasia 
Viešpatautų Mumyse Tikriau
sia pranyktų visokios žudynės 
iš šios žemės". 

Tiesa, jei krikščioniškas pa
saulis tai ,pripažintų ir pildy
tų, priskaitant ir p. G., ir lai
kytųsi krikščionybės tiesų, ne
būtų reikalinga kardas ar šau
tuvas, nei G-ko propaganda. 

Bet žiūrėkime toliau. Tame 
pačiame numeryje G. štai ką 
sako: "Gruodžio 17-toji diena 
Lietuvių tautos istorijoje yra 
pati didžioji' musų tautos gė
dos diena. Ta dieną 1926 me-

1 

Pfc Harry Glass ik Grand 
Rapids, Mich., buvęs valstijos 
senatorius, kariuomenėje tar
nauja paprastu kareiviu. 

tais, kaip visi žino, ginkluotų 
fašistiškų sukilėlių gaujų bu
vo sunaikinta jaunutė Lietuvos 
demokratija". 

Toliau sako: "Turiu gyvų 
liudininkų Lietuvoj kurie tvir
tina kad jau 1922 metais Sme
tonos bute, Kaune, buvo įstei
gta organizacija kurios tikslas 
buvo sunaikinti demokratine 
tvarką Lietuvoje". Reiškia, 
anot to žmogelio, p. Smetona 
rengęs perversmą prieš Gri-
Tiių keturi metai pirma negu 
Grinius buvo išrinktas Lietu
vos prezidentu! 

Iš to matosi kiek tokie G-
kaį ir jo liudininkai Lietuvoje 
turi .savyje krikščioniškos dva
sios tokį purvą, skelbdami. 

Nenorėdamas: aikvoti daug 
yistps štai turiu pasakyti. 
iVfes ,čia turime užtektinai kri
kščioniškos katalikiškos bei 
tautinės spaudos ir ji laikas 
nuo ląiko viešai pasisako tie
sos žodi, ką ji remia, kur sto
vi, ir tt. Bet tie laikraščiai 
visi turi pakankamai žmoniš
kumo ir žino kada laikas pasi
ginčyt ir kada laikas patylėti. 
Bet. tas G-kas, "krikščionis" be 
krikščioniškos dvasios, jo ra
šiniai ir juose skleidžiami iš
davikiški šmeižtai visai n2si-
skiria nuo nedoros, gyvuliškos, 
pražūtingos tautai veiklos.* Ar 
ne laikas tam žmogeliui įgau
ti nors' kiek* Kristaus dvasios 
ir liautis to savo nedoro dar
bo. R-ris. 

PASKELBĖ IŠDAVIKŲ MI-
TINGĖLIO ŽYGIUS. G~uod. 
22, Waterburio Angliškuose 
laikraščiuose tilpo trumpas pa
skelbimas apie "demokratiškų 
Lietuvių" konferenciją Brook
lyne, kur tarp kitų tarimų, bu
vo reikalaujama kad Lietuvos 
atstovybės Washingtone butų 
uždaryta. Svarbiausia tai kad 
tie išgamos gėdindamiesi sa
vy komunizmo, pasislėpė po ki
tu pasivadinimu. 

Tiems "demokratams" neti
kėjo ir tų laikraščių redakci
jos ir padėjo pastabą kad tam 
ką' jie padarė., susilauks griež
tų pasipriešinimų iš gerų Lie
tuvių, kurie griežtai stovi kad 
po karo Lietuva ir kitos pa
vergtos tautos turės buti ne
priklausomos. 

Gruod. 21, dienraštyje Wa-
t-erbury Evening Democrat til-
mo Lietuvio patrioto Dr. M 
J. Colney ilgas straipsnis įro
dantis kad tą ką komunistai 
darė Brooklyne, atliko apmas-
kavę savo bolševizmą kitu pa
vadinimu, '.'demokratais". Dr. 
Colney pasmerkė tame straip
snyje tuos savo šalies išdavi
kus, persergėdamas kad nuo 
tokių reikia apsisaugoti, nes 
kas parduoda savo tautą tas 
istjuos ir musų Amerikos de
mokratiją. Jie neatstovauja 
jokių vietos įštikimų šiai ša
liai Lietuvių, Dr. Colney strai
psnis sako. R-ris. 

KONFERENCIJA 
Gruodžio 26, t. y. Kalėdų 

antrą dieną, įvyko Detroito L. 
Organizacijų Centro susirin
kimas, bet kaip švenčių laiku, 
neskaitlingas. Bet vis plačiai 
apkalbėta organizacijos reika
lai, ypatingai karo bonų par
davinėjimas, kas del švenčių ir 
pasireiškusio šalčio paskutines 
dvi savaites susilpnėjo. Susi
rinkime bandyta surasti gali
mybės karo bonų pardavinėji
mą paskubinti. Svarbiausia, 
kaip buvo išsireikšta, tai kad 
kiekvienas Lietuvis kuris dar 
nėra pirkęs bonų turėtų nusi
pirkti šiądien. 

Pridavimui daugiau autori
teto D. L. O. Centro valdybai, 
nutarta papildyti valdyba da-
renkant net šešis garbės pir
mininkus, kuriais yra: Proku
roro padėjėjas Adv. Alex Con-
ad, Teisėjas J. P. Uvick, Kun. 

Boreišis, Kun. J. čižauskas, 
Kun. MasevičiUB ir V. Petri
kas. 

PO TO SUVAŽIAVIMO 
Į bolševikų rengtą "demo

kratijos" suvažiavimą Brook
lyne buvo siųsta atstovai ir iš 
Detroito. Kiek išviso važiavo 
neteko sužinoti, bet iš nepilnai 
bolševikiškų draugijų atstovų 
buvo pasiųsta tik vienas, iš 
Pilietinimo Klubo, Bartulevi-
čius, nes niekas neapsiėmė va
žiuoti' nežiūrint kad buvo už
tikrinta užmokėti kelionės lė
šas iš "centro"; taigi ir šiam 
klubo atstovui klubas kelionės 
lėšų nemokėjo, jis gaus užmo
kėti iš "centro". Kur tas cen
tras yrą tai didelė paslaptis: 
greičiausia Maskvoje. 

Reiškia, musų bolševikai nto-
kėdami kelionės lėšas vos su
rinko porą šimtų delegatų, .i 31-
gu to nebūtų darę tai reikia 
tikėti nebūtų atvykę į tą "de
mokratinių Lietuvių" suvažia
vimą nei 50 atstovų. 

^MtReP°rterfe 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

MIRĖ 11,300 IŠEI
VIU LIETUVIU 

CHICAGO, ILL. 
RAUD. KRYŽIAUS VAKA

RAS. Chicagos Lietuvių mo
terų Raudonojo Kryžiaus šei
mininkių vienetas Gruod. 12, 
Lietuvių auditorijoje surengė 
vakarą su vaidinimu, dainomis 
ir kalbomis; publikos susirin
ko gana gausiai, ši Lietuvių 
grupė atlieka naudingą darbą, 
kas savaitę antradieniais susi
renka auditorijoje ir ten siu
va, taiso, mezga kareiviams 
visokius dalykus ir perduoda 
kur reikia. Pirmininke tos or
ganizacijos yra poni Z. Bar
čus, kuri gabiai veda reikalus; 
valdyboje yra ir poni Daužvar-
dienė, Lietuvos konsulo žmo
na, p. Nora Gugienė, ir kitos 
žymios Lietuvės*, gerai žino
mos net Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus centre. 

MIRĖ LIETUVIAI 
Kazys Geštautas, kuris per 

keletą metų sirgo ir iš lovos 
pasikelti negalėjo, ir jo žmo
na, kuri kiek galėdama, dirbo 
šiokiam - tokiam pragyvenimui, 
abu nelaimingai mirė. 

Vieną rytą jų pieno atve-
žėjas susirupino, nes pastebė
jo kad jo paliktas prie durų 
pienas per tris dienas pirmiau 
tebestovi Jauke. Jis davė ži
nią policijai, ir atvykę polici
ninkai rado Geštautienę negy
vą; gydytojai nustatė kad ji 
mirė nuo širdies ligos, vyras 
gi nepasikeldamas iš lovos ne
galėjo niekam apie tai praneš
ti, ir jis su negyva savo žmo
na išgulėjo tris paras. Mies
to valdyba su pagalba giminių 
Geštautienę palaidojo, o ser
gantį jos vyrą paėmė ligoni
nėn, bet ir jis už kelių dienų 
mirė. Jų laidotuvėms parvy
ko jų sunus iš kariuomenės. 

Barbora Zaniauskienė, po 
antru vyru šakauskienė, buvus 
Akronietė, apvaikščiojo savo 
varduves. Ją pasveikinti bu
vo susirinkę daug jos pažysta
mų ir draugų. Ji buvo apdo
vanota, o savo svečius ji pui
kiai pavaišino. Maudis. 

&u šiame numeryje paduo
damais mirusių Lietuvių var
dais, šiame skyriuje skelbiamų 
mirusių skaičius pasiekė jau 
11,300, nuo Vasario mėnesio, 
1937 metų. 

KARDOKAS Jonas, 62 m., mi
rė Lapk. 29, South Boston, 
Mass. (Suvalkų r., Kalvari
jos par.). Amerikoj išgyve
no 45 metus, 

VALCAS Pranas, mire Lapk. 
mėn., Johnson City, 111. 

GESTAUTAS Kazys, 62 metlj, 
mirė Gruodžio 2, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Girdžių par., 
Puožerės k.) Amerikoj iš-

,! gyveno 35 metus. 
l)OBELIS, Juozas, pus amžis, 

mirė Lapkričio 30, Chicagoj. 
(Panev. aps., Naujamiesčio 
par.). Amerikoj išgyveno 35 
metus. 

SITKAUSKAS Frank J., ka
rys, žuvo karo laivyhė, 3?a-
ėjo iš Detroit, Mich. 

BAKAS, Leit. Vytautas J., už
simušė su karo lėktuvu, N. 
Meksikoj. Paėjo iš Detroit, 
Mich. 

RUKŠTALIS Ben.,. 48 m., mi
rė Lapk. 22, Chicagoj. (Aly
taus ap., Dąugų par., čižu-
nų k.) 

SABALIAUSKAS Vincas, pus
amžis, mirė Lapk. 26, Chica
goj. (Biržų ap., Papilės p., 
Krikščių k.). Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

AKš'EOLIS Juozas, pusamžis, 
mirė Lapk. 24, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 35 m. v 

VAIČAITIS Pranas, pusamžis, 
mirė Lapkr. 25, Chicagoje. 

• (Tauragės aps., Eržvilko p., 
Kavolių k.) Amerikoj išgy
veno 36 metus. 

SAVOKYNAS Bernardas, mi
rė Gruod. 1, Waukegan, 111. 

SERUNIENĖ Magdalena, pus
amžė, mirė Gruod. 3, Chica
goj. (Suvalkų ap.) Ameri
koj išgyveno 45 m.) 

BRAZAUSKAS J., mirė Į.apk. 
29, Worcester, Mass. 

BALSIENĖ Barbora (Petroši-
kė), pusamžė, mirė Lapkr. 
25, Cicero, 111. (Telšių apr., 
Varnių par., SerpaČių km.) 
Amerikoj išgyveno 39 m. 

DEREšKEVIčIENft (Deri n) 
Pranė, 56 m., mirė Gruodžio 
17, Youngstown, O. Palaidota 
su bažnytinėmis apeigomis. 
Paliko nuliudime vyrą, 4 su
nus ir dukterį, čia išgyveno 
36 metus. (Krosnos p., Nau-
javalakio km.., Suvalkijos). 
Chicagoje liko vienas brolis* 

KUBILIUS Jonas, 52 m., mitS 
Gruodžio 16, Dayton, O. Pa
laidotas Kalvarijos kapinėse. 
(Zapyškio p., Kauno ap.) čia 
liko žmona, Paulina, ir maža 
dukrelė, Elzbieta. 

NEMUNAITIS Pranas, 76 m., 
mirė Gruod. 13, Grand Ėa-
pids, Mich. (Bublelių k., Nau
miesčio p.). Amerikoj išgy
veno apie 40 metų. 

BAIKAUSKAS Stasys, . 37 m., 
užmuštas automobilio nelai
mėj, Lap. .28, netoli Detroi
to. Gyveno ukėje prie New 
Boston, Mich. 

BARTŲSEVIČIENĖ Marė, 61 
m., mirė Detroite, Gruodžio 

. m. (Meškučių k., Marijaitl* 
polės par.). Amerikoje išgy
veno 47 metus. • . 

GEDRAITIENĖ Ona, 52 me-
' tų, mirė Gruod. 4, So. Bos

ton, Mass. (Biržų p.). Amo* 
rikoj išgyveno 33 m. 

JANAVIČIUS Stasys, 58 me
tų, mirė Gruod. 4, So. Bos
ton, Mass. (Kazliškių par.) 
Amerikoj išgyveno 40 m. 

LEVENSEVIČIENĖ Ona, 57 
m., mirė Gruod. 6, So. Bos
ton, Mass. (Rudaminos par.) 
Amerikoj išgyveno 49 metl|; 

SAUTELIS Aleksandras, mirS 
. Lapk. 30, Chicagoj. (Rasei

nių ap., Laukuvos p.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

JUSEVITIENĖ Magdalena, se
no amž., mirė Lapk. 23 d., 
Pittsburgh, Pą. 

SEMATONIS Kastantas, 49 m. 
mirė Lapkr. 3, New Yorke. 
(Kėdainių par.). Amerikoje 
išgyveno 31 m. 

STRAKAUSKAS Jurgis, 03 m. 
mire Lapkr. 8, *So. Boston, 
Mass. (Onuškio p.). Ameri
koj. išgyveno 3Š m. 

Užsirašykit Amerikos 
"LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

Mėnesinis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina r.Oc metams. Adresas: 

Lietuvių Naujienos 
332 N. 61b St. Philadelphia Pa. 

> t*« •% •*+ 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P . - P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 1 

GG0G Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 I 
•••H1!1 'I' *!• '1 

1  3 )  E  Lb  A C.  JAKUBS 
B (JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuoty Laidotuvių Direktore) 
B REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI, 
jj Kambariai pašarvojimui 4eidžiama naudotis nemokamai. 

jj • LITHUANIAN FUNERAL HOME 
B 6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

P.  J .  KEKSIS  
809 Society for Savings Bidg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. t  

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arka asmeniškai. 

s Naujoje Vietoje aj 
f  N i k o d e m a s  A .  W i l k e l i s  |  
I Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJ AS § 
S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai ~ 
r • • n 
| , Naujoj, modernįniąi irengtoj nupsavioj vietoi g 

f G202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 92M | 
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Šaukiama Amerikos Lietuviu Seimas 
Lietuvai Gelbeti 

IYVKS NEW YORKE VASARIO-FEB. 5 IR 6, 1944. KVIEČIAMI VISI LIETUVIAI 
LIETUVIŲ SEIMO UŽDAVINIAI 

Is, Atstatyti Lietuvos nepriklausomybę kooperuo
jant su Amerikos ir Lietuvos valdžios įstaigomis. 

2. Reikalauti kad Lietuva butų įleista į United Na
tions narių skaičių. 

3. Prašyti gubernatorių visose Amerikos valstijo
se kur tik Lietuviai gyvena, kad paskelbtų Lietuvos Ne
priklausomybės proklamacijas Vasario 16, ir kooptuoti 
čia gimusį Amerikos Lietuvių jaunimą ir profesionalus 
tą darbą vykdyti. 

4. Organizuoti Amerikos Lietuves moteris Į ben
drą darbą steigiant ir bendrinant kareivių motinų ir 
žmonų organizacijas, pavedant joms rinkimą rubų Lie
tuvos nuo karo nukentėjusiems žmonėms apdengti. 

.5. Supažindinti ir suartinti Amerikos Lietuvių Le-
g«jom} narius, stipresniam suorganizavimui Lietuvių 
jiegų Amerikos karo pastangoms, ir gryžtančių Ameri
kos Lietuvių kareivių pagalbai. 

6. Subendrinti ir sustiprinti Amerikos Lietuvių pa
stangas U. S. War Bonds pirkime, pasinaudojant įvai
rių kolonijų skirtingais sumanymais. Pav.: rodymu 
spalvuotos ir kalbančios filmos Čhicagos krikštynų pir

mo Lietuvių pirkto bombanešio, pavadinto "Lituanica", 
Dariaus ir Girėno lėktuvo vardu. 

šiame seime bus apimta ir kiti svarbus, Lietuvą ir 
Ameriką liečianti klausimai kurie iki to laiko iškils, nes 
karo eigoje įvyks žymiai didesnių veiksmų negu iki šiol 
buvo. 

Šin Seiman važiuojanti atstovai prašomi suprasti 
vieną svarbų dalyką: Nebus čia svarstoma kokią val
džią mes Amerikos Lietuviai norime Lietuvos žmonėms 
primesti. Prezidentas ir ministerial bus išrinkti Lie
tuvoje.. Mes tik rūpinkimės ir dirbkime kad Lietuvių 
tauta ir šalis butu išlaisvinta ir Lietuvos nepriklauso
mybė atstatyta. 

Pakviestas dalyvauti Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona ir dalyvaus kiti žymus Lietuviai ir Ameri
kiečiai. 

Bus "priimama aukos Lietuvos vadavimo reikalams 
iš visų geros valios Lietpvių, kurie negales seime daly
vauti. 

Kviečia visus j Seimą 
LIETUVAI VAWOTI SĄJUNGA, 
RYTŲ TAUTININKŲ CENTRAS. 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

*-

Baigiant 1943 ir Pradedant 
1944 metus 

Pasaulis ir beveik visas tau
tos ir rasės per 1943 metus 
vienaip ar kitaip kariavo, ir 
tą visą mes vadiname Antruo
ju Pasauliniu Karu, kuris ir 
musų tėvynę Lietuvą papluk-
dė kraujo upeliuose. Lietuva 
jau pergyveno didelius sunku
mus, bet ji gali sulaukti dar 
didesnių sunkenybių. 

Amerikoje gyvendami Įvai
rių tautų žmonės, turėdami 
laisvę ir galimybes, stengiasi 
padėti savo ar savo tėvų kraš
tui. Ta pagalba ne visada es
ti labai pasekminga del to kad 
ir kitos tautos turi išgamų ku
rie savo sumetimais virtę sa
vo šalies ir savo tautos išdavi
kais. Net iš pačių Amerikonų 
Yankių yra tokių kurie dirba 
išdavikišką darbą pas Japo
nus, Vokiečius ir kitus. 

Ta pati nelaimė ir pas Lie
tuvius: Lietuviškų išgamų, ka-
capams parsidavėlių ir kitokių 
derlius tikrai geras, su dideliu 
perviršium. 

Reikia su apgaila pastebėti 
kad ir tarpe tų kurie jau gy
veno per 20 metų Nepriklauso
moj Lietuvoj, yra tokių kurie 
nepajiegė išsiblaivyti, tai yra 
tuli atbėgėliai iš Lietuvos, ku
rie čia atsirado šio karo pra
džioje. Ir tie, vietoje dirbti 
tikrą tautos gelbėjimo darbą, 
griebėsi čia savo visokiariopą 
politiką varinėti ir pagiežą lie
ti. Iš jų darbų matyti kad 
Lietuvos reikalai jiems rupi 
tiek kiek tai ožkai kopūstų 
auginimas! 

Čia mes matome beveik vi
są musų tautos išeivijoje vaiz
dą ir turime pasitenkinti kad 
nors ir ne daugiau kaip 25% 
išeivijos ką vienaip ar kitaip 
padėjo Lietuvai 20 metų atgal 
ir dabar stengiasi padėti. 
TAUTININKAI IR FONDAI 

Visi žinom kad Lietuvai Va
duoti Sąjunga 1943 metais pa
darė rimto progreso, nors bū
dama neskaitlinga nariais. L. 
V. S. ir L. N. R. F. iki šiolei 
buvo vadovybėje aukotojų ir 
visu kuo rėmėjų iš žmonių ku
rie yra tautinio nusistatymo, 
patriotai kuriems buvo svarbu 
visomis galimybėmis padėti 
vaduoti Lietuvą. Tas darbas 
nelengvas, kuomet pakampėse 
atsirado ir Lietuviškų kacapų, 
ir Lenkbernių ir kitokių, "ku

rie net pretendavo esą dorų 
Amerikos Lietuvių vadais. Ta
čiau juos ir jų darbus visuo
menė greitai pažino ir jie nie
ko nepešė. Dora Amerikos 
Lietuvių visuomenė greitai pa
stebėjo kad pas juos — tuos 
visokių spalvų "vadus" — Jka-
žin kas atsiduoda.... 

Tuli manė kad tas nemalo
nus kvapsnis nuo jų nugaruos 
ir jie vėl bus tyri piliečiai. Bet 
štai jie sušaukia Pittsburgho 
konferenciją, kurią bandė va
dinti "demokratiška", bet ku
rie Lietuviai ten nuvyko, pa
žino jos tikrą spalvą ir parei
škė ką patyrė — kad tai bu
vo grynai fašistiška sistema 
pravestas susirinkimas, kur vi
si suvažiavusieji žmones buvo 
nebylių vietose: 

Tik įsivaizduok kokiose są
lygose tie vadai rūpinasi Lie
tuvą gelbėti, ir kiek jiems ru
pi demokratija kurios skraiste 
dangstosi. 

ŠTAI KUR TIKROJI KO
MEDIJA 

Visi žinote kad Tarybininkai 
prieš Pittsburgho konferenci
ją buvo surinkę apie $3000. 
Toje konferencijoje, kaip jie 
patys skelbia, surinko dar virš 
$7,000. Tai vadinasi viso jie 
gavo $10,000 visuomenės pi
nigų. žinoma, žmonės davė ne 
kam kitam kaip tik Lietuvai 
šelpti, juk tos aukos buvo su
rinktos už Lietuvos kailį, ki
taip žmonės nebūtų jiems da
vę nei cento. 

Tą visą laiką jie žinojo kad 
Kongreso išleistas įstatymas 
reikalauja tam tikrų formalu
mų: kad aukas karo nukentė
jusiems renkant fondas turi 
buti užregistruotas Washing-
tone. Jie jokio fondo Washin-
gtone įregistravę neturi, ir da
bar patyrė kad jie negali nau
jo fondo Įregistruoti. Valdžia; 
patvarkė kad mažos tautos ga
li turėti tik po vieną fondą. 

Apsidairę, tada musų tary
bininkai išdryso reikalauti kad 
jiems butų pavestas LNRF. 
(Liet. Tautinis šelpimo Fon
das), kuris yra vienintelis le-
gališkas įregistruotas Ameri
koje fondas Lietuvos šelpimui 
aukas rinkti. Tą fondą įkūrė 
Chicagiečiai po Lietuvos Prezi
dento atsilankymo Chicago j e 
1941 metų pavasarį ir Lietu

vos Prezidentas A. Smetona 
yra to fondo garbes pirminin
kas. LNFR kūrėjai buvo tau
tininkai, lygiai kaip ir LVS 
įsteigėjai, tik LVS fondo tiks
las yra veikti čia^ pat Ameri
koje kas galima Lietuvos va
davimo reikalais. • 

Dabar sustokim ir pagalvo
kim kodėl tarybininkai nesire-
gistravo su savo fondu Wash-
ingtone iki jie sužinojo apie 
naują patvarkymą? Kodėl ne-
siregistravo Naujoj Anglijoje 
Įkurta Lietuvai Remti Drau
gija su savo fondu? Juk tas 
klausimas buvo nuolat kelia
mas spaudoje, susirinkimuose. 
Verta pastebėti kad užregis
truotas Washingtone fondas 
turi išduoti valdžiai savo apy
skaitas kas mėnesį ir parody
ti kiek aukų surinkta ir kiek 
padaryta išlaidų. Prašau tai
gi patį skaitytoją padaryti sa
vo išvadą.' 

PRADĖKIME 1944 METUS 
TVARKINGAI 

Čia trumpai priminiau apie 
1943 metų ir ankstesnius ne
tikslumus. Dabar pažiūrėkim 
ką mes galime padaryti. Pir
moje vietoje turėtume visose 
Lietuvių kolonijose įsteigti L. 

Gryžę iš Japonijos 

Du vaikučiai, iš Redlands, 
Calif., parvežti iš Japonų ne
laisvės, pasimato su Kalėdų 
Dieduku^ 

N. R. Fondo skyrius Lietuvos 
nuo karo nukentėjusių šelpi
mui ir prie tų skyrių LVS sky
rius. Taip kad Lietuvos šelpi
mui skiriamos aukos butų de
damos į LNFR, o kas aukoja 
Lietuvos vadavimo reikalams 
ir darbams čia Amerikoje, lai 
eina į LVS fondą. Mums yra 
reikalinga turėti du atskirus 
fondus todėl kad mes turime 
didelius darbus čia pat Ame
rikoje. Pavyzdžiui, kaip greit 
bus išplatinta knyga "Time
less Lithuania", mes turime 
rūpintis kitais tolygios svar
bos darbais Amerikos visuo
menėje už Lietuvą. 

Kaip kas galėtų paklausti: 
Kam čia svarbu Amerikos vi
suomenė informuoti apie Lie
tuvą? Bet tai labai svarbu, 
nes Amerikos visuomenės opi
nija daug sveria. Amerikos 
žmonių opinija tiek svarbi kad 

j vienas Anglijos laikraštis, be-
jrods Daily Mail, rengiasi leis-

i ti savo laikraščio kitą laidą 
iNew Yorke ir kitur. 

Kaslink Lietuvių, juk diena 
iš dienos bolševikai, Lenkai, 
naziai ir musų priešų papirkti 
Amerikos rašytojai leidžia vi
sokių melų apie Lietuvius ir 
Lietuvą. Nesenai pav. žurna
las Newsweek įdėjo tokią ne
sąmonę buk tokios tautos kaip 
Lietuviai visai nesą, ir kad 
Lietuva turinti buti atiduota 
Rusijai. Prieš tokius gaivalus 
reikia Kovoti spausdintu žo
džiu. 

žinom kad visos kulturingos 
tautos spaudą skaito ginklu. 
Musų tautinė spauda silpna, ir 
priešų turim daug ir jie mus 
puola iš visų pusių; kai kurie 
tie priešai net svetimų šalių 
apmokėti agentai. Kaip pir
miau minėjau, tautinės sąmo
nės žmonių Lietuvių tarpe nė
ra labai daug, bet kiek jų yra, 
jie kaip ir pereitą karą taip 
dabar atlieka didelius darbus, 
tik reikia saugotis neprisileis
ti šarlatanų. 

Nemaža gerų patriotų kata
likų buvo suklaidinta tarybi-
ninkų žygiais, bet jų žygiai 
tuoj ir pasirodė viešai. Rei
kia- todėl apgailestauti katali
kų vadų kurie pavertė save 
Marksistų politikos rėmėjais. 
Katalikų visuomenei del to ne
reiktų nusiminti, nes yra su 
kuo rimtą Lietuvos vadavimo 
ir šelpimo darbą dirbti, pastu-
mus į šalį cicilikų ir Lenkų 
bernus, politiškai aklus vyrus, 
kurie nei savo tautai nei tiky
bai garbės nedaro. 

Br. F. Simons-Simokaitis. 

KNYGĄ PRADĖSIT 
GAUTI PO NAUJŲ 

METU 
Knygos Timeless Lithuania' 

siuntinėjimas prasidės tuoj po 
Naujų Metų. Delei Kalėdų ir 
Naujų Metų švenčių visos kny
gos nebuvo baigtos, taigi jos 
bus pabaigtos Sausio pradžio
je, ir, kaip jau buvo skelbta, 
pirmiausia bus pasiųstos val
džiai, diplomatams, Kongreso 
nariams, Amerikos spaudai, o 
tada jau Lietuviams prenume
ratoriams. 

Del darbininkų stokos, siun
tinėjimas bus galima atlikti tik 
su pagalba mokyklų studentų, 
kurie dirbs po mokyklos va
landų, taigi darbas nebus ga
lima atlikti vienos savaitės bė
giu, ir todėl visų prašome pa
turėti kantrybę. Knygą gausit 
kaip tik laikas leis jos siunti
mą sutvarkyti. 

Didesni kiekiai knygų bus 
siunčiami ekspresu, paskiros 
gi knygos paštu. 

Kas pakeitėt savo gyvenimo 
adresą po knygos užsisakymo 
skubiai praneškit savo liaują 
adresą. 

KALĖDINĖS AUKOS 
LVS REIKALAMS 

nelaisvės; parėmimas Lietuvių 
Kareivių Motinų organizavimo, 
ir dabar organizuojamo Ameri
kos Lietuvių Seimo. 

5. Lietuvos nuo karo im-
3. Lietuvai Vaduoti Sąjun- kentėjusių šelpimui. 

gai nario duoklę — $2.00 arba šias aukas LVS perduos į 
daugiau metuose, i 

4. Bendriems LVS darbams 
kurie nuolat atsiranda nauji. 

Tie nauji netikėti darbai, pa-
veizdan, yra kaip tai parėmi
mas p. čarneckienės su 5 vai
kučiais išsiliuosuoti iš Sovietų 

Lietuvių Tautinį šelpimo Fon
dą. 

Siųskit pinigus paštu, adre-
suokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

j Lietuvai Vaduoti Sąjunga! Aukų Kuponas 
& LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką: $ Lietuvos Atstovybei Londone 

f Knygai "Timeless Lithuania" 

$ Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

$ L.V.S. nario mokestį 
Viso: $ 

Vardas ir Pavarė!.. 

Adresas 

Miestas • v«bt.. ...... 
SI KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

H.I 

Jau Gatava! 

štai būrelis geraširdžių Lie
tuvių, kurie švenčių metu ne
užmiršo ir Lietuvos vadavimo 
reikalus ir prisiuntė savo au
kas Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos darbų paramai. Kiti pa
sižadėjo prisiųsti, ir tikimės 
jie savo prižadą išpildys. 
Pranas Pūkas, iš Philadelphia, 

Pa., rašo: 
"Nors Jau vieną egzemplio

rių knygos užsisakiau, bet už 
čia pridėtus $5 čekiu malonė
site atsiųsti dar vieną knygą, 
kurią padovanosiu prielankiam 
Lietuviams musų miesto Ma-
yorui, kurį Tamsta irgi pažy-
yorui". 

Petras Lalas, iš Amsterdam, 
N. Y., daug pasidarbavęs 
užrašyme knygos "Timeless 
Lithuania", prisiuntė Lietu
vos Atstovybei Londone sa
vo Kalėdų auką 5.C0 

Mrs. Anna Liudzius, iš Bratt-
leboro, Vt., knygai 5.00 

Vladas Selickas, Cleveland, 
knygai 5.00 

Petras Žilinskas, Los Angeles, 
Cal., knygai 5.00 
Londono Atstovybei 3.00 

M. Motejunas, Cleveland 8.00 
J. Plečkaitis, Aliquippa, 

Pa. 2.00 
Albinas Kuslis, 

Watertown, Conn. 2.00 
Andrius Rutkauskas, ~ 

Cleveland, Ohio 3.00 
KAS DAUGI AUS? 

Attkos Lietuvos vadavimo 
darbams reikalingos ir šven
čių metu ir kiekvieną dieną — 
taigi gerieji Lietuviai, kaip 
tik jaučiate jusų kišeniuje yra 
laisvas dolaris ar penkinė, pri-
siųskit savo auką paremti L. 
V. S. darbus ir pastangas už 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Aukas siųskit šiems tiks
lams : 

1. Knygai "Timeless Lithu
ania". įsigyti. Kurie pavėluo-
sit, tos knygos visai negalėsit 
gauti, nes visai didelei Ame
rikai jos išleista tik nedidelis 
4,000 egzempliorių skaičius. 

Labai svarbu kad "Timeless 
Lithuania butų padovanota vi
siems žymesniems miestų ir 
valstijų politikos darbuotojams 
padarymui jų Lietuvos drau
gais. 

2. Lietuvos Atstovybėms už
sieniuose paremti kad jos ga
lėtų išsilaikyti ir dirbti Lietu
vos nepriklausomybės gynimo 
darbą ten kur mes Amerikie
čiai del karo negalime prieiti. 

DR. OWEN J. C. NOREM'O 
U. S. A. Ministerio Lietuvai 

LIETUVOS ISTORIJA 

KNYGA IŠEIS ANGLIŠKOJE KALBOJE 
300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 

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

SIŲSKIT SAVO AUKĄ ŠIĄDIEN 

Kas duos $5.00 ar daugiau gaus vieną knygQ 
Autorius pasakoja apie Lietuvių kilmę, apie jų kal

bos vertę, apie jų senąją ir naująją kulturą, apie jų 
nuopelnus Europos civilizacijai. Periodais " aprašyta 
Lietuvos istorija, pradėjus žila senove ir baigiant jos ne
priklausomos valstybės atsteigimu. Išdėstyta kaip Lie
tuviai 12-me amžiuje susitelkę valstybėn, sėkmingai ko
vojo su plėšriais Vokiečių ordinais ir juos nugalėjo, kaip 
kariavo su rytų Slavais ir Totoriais, kaip jie, besigin
dami priešų, sukurę didžiulę imperiia. ir kaip savo išsi-
plėtojimu pavargę, susidėjo su Lenkais Unijon, prara
do savarankiškumą ir kaip, pagaliau, Lenkija ir Lietu
va buvo pasidalinta tarp Prūsijos, Austrijos ir Rusijos. 

Jusų auka $5.00 ar daugiau pagelbsti Lietuvai Va
duoti Sąjungai pasiųsti DOVANŲ vieną knygą tiems 
žymiems Amerikos žmonėms kurie daugiausia pagelbės 
užtarti Lietuvos laisvės klausimą. 

Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: ' 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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J I E G O S  T E Z Ė  
Maskvos ir Tcheraao Konferencijos — Teises ir Teisingumo Palenkimas Jiegai. — 

Jugoslavijos, Graikijos, Lenkijos, Pabaltijo Valstybių Pavyzdžiai. — Rusija 
kaip Europos Tvarkytojas. — Ne Visų Tautų Laisvė, o Anglų Imperijos Išgel
bėjimas ir Rytų Europos Atidavimas Komunistams. — Karo Nusikaltėlio Są
vokos Nustatymas — Karo Sužiaurįnimo faktorius ir Arkliukas Bolševikams, 

Kai Rusija 1941 metų vasa
rą tapo Anglijos ir Amerikos 

•sąjungininkė, šansai nugalėti 
Vokiečius tapo daug didesni. 
Tačiau lygia greta didėjo ir 
galimumas daugeliui Europos 
valstybių, tarp jų ir Lietuvai, 
iš Vokiečių verguvės patekti 
Rusiškojon. Lygia greta ėmė 
stiprėti abejonės ar Amerikos 
idealizmas sugebės atsverti 
Anglijos realizmą ir Rusijos 
cinizmą, ar Atlanto Deklara
cija j stengs atsverti jiegos te
zę. 

Po Maskva# ir Teherano 
konferencijų tapo aišku kad 
jiegos tezė įgavo žymių pir
menybių prieš teise ir teisin
gumu pagrystą Atlanto Dekla
raciją. Balkanuose, į kuriuos 
Rusai jokių teisių neturi, jiems 
pripažinta pirmenybė. Mask
vos nurodymais veikiąs "mar
šalas" Tito ne tik nesutramdo
mas, ne tik neįsakomas nusi
lenkti ^Jugoslavijos vyriausybei 
in exile, bet dar užgiriamas už 
"vaisingas pastangas" nuga
lėti Hitleriui. Anglija ir Ame
rika Titui, o ne Generolui Mi-
kailovičiui, teikia svarbiąją pa
galbą. Motyvas: Tito daugiau 
už Mikailovičių padedąs kovo
je prieš Vokiečius. Kas stip
resnis tas geresnis. Keno pu
sėje jiega, to ir teisybė. 

Faktas kad Jugoslavija, pa
sikliaudama Anglijos pažadais, 
karžygiškai stojo kovon prieš 
Vokiečius, atmesdama visai ne
blogas jai siūlytas Vokiečių są
lygas, ir tuo gal išgelbėjo tuo 
laiku svyravusią Anglijos im
periją; faktas kad Jugoslavi
ja yra viena iš pirmųjų Angli
jos sąjungininkių ir United 
Nations narys šiądien nesvar
bus: iš Maskvos pasiųstas ko
munistas Tito su savo gauja 
geriau kovoja prieš Hitlerį ne
gu Mikailovičius. — Kaip ma
tosi, Anglija labai gražiai pra
ktikoje pritaiko Macchiavellio 
tezę: Meluok, parduok saw> 
draugus, laužyk sutartis, jei 
tik tas padeda pasiekti tikslą. 

Tiek del principo. Kas del 
fakto, tai gan naivu norėti kad 
ginklais ir karo medžiaga be
veik neaprupinamas Mikailovi
čius smarkiau kovotų prieš 
Hitlerį, negu visokiariopai Ma
skvos bei Anglų su Amerikie
čiais remiamas Tito. Gana 
originalu norėti kad. vienas 
pirštu daugiau Vokiečių nudur
tų negu kitas iš patrankų ir 
šautuvų jų nušauna. 

Jugoslavijos pavyzdis nėra 
vienintelis. Kas jau spėjo iš
ryškėti Jugoslavijoje tas ima 
ryškėti Graikijoje. Ir ten Ma
skvos agentams leidžiama ne
trukdomai pasireikšti, ir net 
jų darbai užgiriami. Graikijos 
karalius jau net viešai pareiš
kė kad jis, kai Graikija busian
ti laisva, atsiklausiąs tautos ar 
ji norinti turėti tokią valdy-
mosi formą kokią turėjo iki 
šiol. Aiškus dalykas kad jei, 
nugalėjus Vokiečius, Graikijo
je šeimininkaus panašus "did
vyriai" kaip Tito tai Graikija 
atsi.^akvs nuo savo karaliaus 

ir neabejotinai pasvirs į "tė
velio" Stalino globą. O juk ir 
Graikija, kuriai Vokiečiai siū
lė dar geresnes sąlygas negu 
Jugoslavijai, nežiūrėdama au
kų ir pavojų, stojo kovon prieš 
Vokiečius. Ir už visas aukas, 
už sugriautus miestus, skurdą 
ir badą Anglai Graikams štai 
ką ruošia: vietoje kruvinojo 
Hitlerio, narsiai Helenų tautai 
valdovu peršamas švelnusis 
"tėvelis" Stalinas. 

Dar ciniškiau Anglai pasiel
gė su Lenkais. Ne tik jie ne
reagavo kai Rusai, Lenkams 
kariaujant prieš Vokiečius, dū
rė Lenkams į šoną, nors Len
kai ir Anglai buvo sąjunginin
kai, ne tik jie nesudraudė Mas
kvos kai ji, norėdama nuslėp
ti Lenkų karių skerdynes prie 
Smolensko, nutraukė santikius 
su Lenkų vyriausybe in exile, 
bet dabar net verčia Lenkus 
pripažinti Rusijai tą Lenkijos 
dalį kurią Stalinas atplėšė, su
sitaręs su Hitleriu. 

Pabaltijo Valstybės nuskriau
stos dar daugiau. Mažutis 
Luksenburgas turi savo vy
riausybę in exile, o Pabaltijo 
valstybėms, kadangi Rusija 
jas laiko savomis respubliko
mis, tokių vyriausybių turėti 
neleista. 

Nėra abejojimo kad šios 
macchiavelliškos politikos kū
rėjas yra Anglija. Deja, ir 
Amerika, be kurios pagalbos 
greit ateitų galas tiek Ang
lams, tiek Rusams, savo pir
minį idealizmą nulenkia Ang
liško realizmo naudai. Ir Ame
rika, noromis - nenoromis, eina 
Angliško mecchiavellizmo įkan
din. Neperseniausia ir garbin
gasis Hull viešai pakartojo jie
gos tezę implikuojančią frazę: 
"Esą, girdi, visai realu remti 
kiekvieną kurs kovoja prieš 
Hitlerį" (sąryšyje su Tito tei
kiama pagalba). 

Sąryšyje su visa tuo eilei 
valstybių nuo lediniuotos Suo
mijos šiaurės iki švelniai vasa
rinio Peloponesso. stoja prieš 
akis siaubinga dilema: Vokie
čio jungas ar Maskvos letena. 

Vakarinei Europos daliai ry
tojus kiek giedresnis. Ten vie
toje Vokiško kumščio ir Mas
kvos letenos peršasi nors ir 
macchiavelliškas, bet vis dėlto 
civilizuotas Angliškas protek-
toriatas. 

Jiegos tezę patvirtino ir Di
džiosios Britanijos karinio ka
bineto vice premjeras Smuts. 
Jiega, girdi, esanti realus ir 
kuone vienintelis pozityvus 
veiksnys pasaulio tvarkyme. 
Juo ir reikėsią remtis. Euro
poje dominuojančią rolę po ka
ro vaidinsianti Rusija, o Bri
tų Imperija, nors ir lieka vie
nu svarbiausių dalykų pasau
lyje, ji esanti' už Europos kon
tinento ribų. Pasisakyta gana 
aiškiai: "Kadangi 46 milijonai 
Anglų savo salose užimti pa-

j saulinės imperijos reikalais, o 
į Europos kontinentas nevisuo-
j met yra palankus pasaulinei 
J Anglų imperijai, tai reikia at-
'  s ikratyti dominuojančių kultu-

P TA R V A 

Kur Ali j an tų Įtaka įsigauna prieš Vokiečius 
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ringų Europos kontinento val
stybių, kurios eventualiai ga
li pakišti koją pasaulinei An
glų imperijai; kulturinius Eu
ropiečius, bent rytinę Europą, 
reikia atiduoti Azijatams Ru
sams. Vakarinė Europa l|kty 
Anglų įtakos sferoje." 

Tokiai Prancūzijai, kuri pa
ti ilgus šimtmečius buvo pir
maeilė valstybė, nebūtų jau 
tokia ideali padėtis likti Ang
lų pusvasaliu, bet vis geriau 
negu buti Vokiečių okupacijo
je. Tai nebūtų Prancūzijos 
siekimų patenkinimas, bet vis 
dėlto tai reikštų pagerėjimą, 
o ne pablogėjimą. Panašiai 
su Italija, su Belgija, Holan-
dija ir tt. Visos tos valsty
bės nebeturėtų to ką turėjo 
prieš šį karą, bet turėtų dau
giau negu turi dabar.... Be 
to, jos, berods, turėtų džiaug
tis kad neatiteko Rusams.... 

Visa tai turėdami galvoje, 
drąsiai galime pasakyti kad 
karas šiądien eina toli gražu 
ne del to kas išreikšta Atlan
to Deklaracijoje. Amerika ir 
Anglija šiądien kovoja ne del 
visų tautų laisvės, ne del prie
spaudos pašalininjo, o del An
glų Imperijos išgelbėjimo ir: 
del Europos ar bent jos dalies. 
atidavimo Azijatams-komunis-1 
tams. Tiesa, tikslas nugalėti 
Hitlerį lieka kaip buvęs nepa-! 
kitęs. Tačiau Hitlerį nugalė
ti norima ne tam kad paverg
tos tautos butų. laisvos, o tam j 
kad bent dalis jų patektų dar, 
žiauresnėn verguvėn.... | 

Jei paanalizuotume už ką 
šiądien kovoja Lietuvių kilmės 
Amerikiečiai, liūdnų prieitume 
išvadų. Jie kovoja (greta ki
tų dalykų) ne už tai kad Ge
dimino kalne vėl suplevėsuotų 
Lietuvos trispalvė, kad vėl at
sikurtų laisva, nepriklausoma 
Lietuva, bet už tai kad vieto
je svastikos brangiose Lietuvių 
vietose suplevėsuotų raudonas 
pjūklas ir kūjis.... Dar te-
beliudi Lietuvės motinos savo 
vaikų kuriuos jaunystės žydė
jime žvėriškai nukankino bol
ševikai, Lietuvą okupavę, dar 
Altajaus ir Uralo kraštuose 
mirties laukdami tebekančia 
Lietuviai - tremtiniai, o Lietu
vai vėl grąso bolševikiškas ma
ras. Kas Lietuviams iš to jei 
Lietuvoje vėl užvaldys Stali
nas? 

Stalino metodai mums žino
mi: šviesesnės Lietuvos pa jie
gos bus išžudytos, iškankintos, 
išvežtos į Rusijos gilumą, o į 
jų vietą bus atgabenti GPU 
agentai ir kiti komunistinio 
tvanko skleidėjai. Viskas kas 
Lietuviams per amžius buvo 
šventa, bus sunaikinta, sumin
džiota, sugriauta, o šito vieton 
bus pastatyta komunistiniai 
stabai. Per keleris metus Lie
tuvių tauta bus dvasiniai ir fi
ziniai mirus. Ir tuomet jau 
jokia jiega pasaulyje nebega
lės atgaivinti Lietuvių tautos. 
Ir tragiškiausia šitame yra tai 
kad vaikai tų kurie išaugo pla
čiose Lietuvos lankose ir ma
loniai ošiančiose giriose, kovo-
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Alijantų įtaka, kartu su Sovietų Rusijos įsiveržimu į 
Balkanų šalis, parodoma šiame žemėlapyje. Jugoslavijoje 
ir Bulgarijoje Alijantai gauna daugiau įtakos, ir kartu Ju
goslavijoje remia bolševikų pastangas. Turkija Mažojoj 
Azijoj taip pat pasviro Alijantų pusėn. 

STALINAS SAVE IŠDAVI 
Momentas Lietuviams Veikti 

ja šiądien už tai kad į Lietu
vą grvžtų raudonasis bude'is! 

Greta su komunizmo pavo
jum Europai ir tuo pačiu vi
sam pasauliui karo žiaurumai 
pasiekia vis didesnio laipsnio. 
Su pasipiktinimu sutikome ži
nias apie Japonų žiaurumus. 

Anglai nesenai įsteigė Jung
tinių Tautų Komisiją karo- nu
sikaltimams . tyrinėti. Tos ko
misijos pirmas posėdis įvyko 
Londono teismuose. Kitas po
sėdis numatytas sekantį mė
nesį. Toje komisijoje, suda-

Nesenai skaitėme apie bolševi- 1 rančioje tarptautinį teismą yra 
kų "teismą" Vokiečių karo nu 
sikaltėliams, kurie buvo pa-

atstovaujamos Jungtinės Tau
tos, išskyrus Rusiją, kuri sa-

karti Kharkove. žinoma, jeiikoma atsisakė dalyvauti del 
bolševikai ką pakaria ar kaip "techniškumų", būtent del to 
kitaip nugalabija tai nėra nau- kad Anglija nesutinka leisti 
jiena. Bolševikui žmogaus gy- Rusijai toje komisijoje turėti 
vybė vertės neturi. Kharkovo nuo visiJ sovietinių respublikų, 
korimai nėra pirmutiniai, ne- paglemžtų po Maskvos letena. 
bus ir paskutiniai. Svarbu bet
gi tai kad bolševikai tuos Vo
kiečius ir vieną saviškį pako
rė remdamiesi Roosevelto-Sta-
lino-Churchillo nustatyta kari
nio nusikaltėlio sąvoka. 

Nenagrinėsime mes čia klau
simo ar išviso Roosevelto-Sta-
lino-Churchillo. nutarimas yra 
teisėtas tarptautinės teisės 
prasme — tą klausimą palik
sime spręsti teisininkams, — 
o tik pabrėšime kad praktiška 

po vieną atstovą, arba viso 16 
atstovų. Į tą 16 respublikų 
Maskva įskaito įr Pabaltijo 
valstybes: Estiją, Latviją ir 
Lietuvą. 

Visiems buvo žinoi&as Sta
lino griežtas užsispyrimas pa
vergti Pabaltijo valstybes, bet 
niekam nebuvo aišku kodėl 
Stalinas rizikuoja gal net ga
lutiną Rusijos pralaimėjimą 
tuo savo imperialistiniu užsi
spyrimu padidinti savo impe-

"tarptautinio nusikaltėlio" są riją Vakarų tautų kaina. Visi 
vokos nustatymo reikšme bus zm0J0 kad J° Pakabė jog jis 
karo sužiaurinimas. Iki šiol 
įvykusios įvairios tarptautinės 
karinės konvencijos buvo nu
kreiptos į karo sušvelninimą, 
į karių ir nuo karo kenčiančių 
civilių buities palengvinimą, į 
karo belaisvių padėties pageri-

tų šalių nori Rusijos "saugu
mo" atžvilgiu yra žemiau kri
tikos. Pabaltijo žemėse nėra 
jokių gamtos barjerų Vakarų 
priešui sulaikyti. Kaip šio ka
ro eiga taip istorija rodo kad 
Rusijos saugumas gludi ne Ne
muno bet Volgos krantuose. nimą, ir tt.; Roosevelto-Stali- . r„ „ 

no-Churchillo "karo nus ika l t ę -  ^ad Jis nor, Balkanų valsty-
lio" sąvokos įvedimas visoms! bn> ,r Dardanelių pertakos tai 

visų suprantama jog ten yra toms pastangoms sumažinti 
karo žiaurumus suduoda kuo
ne mirtiną smūgį. Kad taip 
ištikro yra, nesunku įrodyti. 

v Štai Vokiečiai, išgirdę apie 
jų karininkų-karo belaisvių pa
korimą Kharkove. nutarė kaip, . 
karo nusikaltėlius teisti kaif-'0, brastų nori negu jis _pasi-

ir Amerikoną vieną. Dabar 
aišku kad jis nori buti gudres
nis už Anglus po pereito karo 
Tautų Sąjungoj, kada tik An
glai turėjo ne vieną, bet 6 bal
sus. " ^ » 

Čia labai aiškiai pasirodė ti
kroji priežastis Stalino noro 
pavergti tarp kitų ir Pabalti
jo valstybes. Pabaltijo vals
tybės tada jam duotų tris bal
sus. Taigi Stalinas čia išdavė 
save, arba peranksti atidengė 
savo kortas. Nors Anglai jau 
visiems aiškiai matomai buvo 
užsimoję mesti Atlanto čarte-
rį į balą, bet po šio Stalino 
kortų pamatymo veikiausia su
silaikys. O tas yra gera žinia 
Pabaltijo valstybėms ir kitoms 
Sovietų pavergtoms ir mena
moms pavergti tautoms. 

Pabaltijo valstybėms dabar 
susidarė patogus momentas 
veikti. 

Dabar reikia atnaujinti pa
stangos Amerikos Lietu viaips 
galintiems padaryti gana Žy
mią jiegą ir įtaką. 

Numatytas Amerikos Lietu
vių Seimas, šaukiamas Lietu
vai Vaduoti Sąjungos ir Rytų 
Tautininkų Centro, Vasario 5 
ir 6 d., New Yorke, nebus per-
ankstyvas. Tas Seimas galės 
daug ką pasakyti ir padaryti. 

Seimas privalo buti skait
lingas Amerikos Lietuvių at
stovais. 

Jis turi sudaryti pakanka
mai reikšmės ir spaudimo iš
reikalauti kad Washingtono 
Vyriausybė priimtų Lietuvą į 
Jungtinių kariaujančių tautų 
ro pastangose liejamas yra 
bendras pasiaukojimas visų 
naudai ir laisvei. Dabar Lie
tuviai yra nusiminę kad jie 
kraują ir prakaitą lieja ne iš
laisvinti bet pavergti Lietuvą. 
Tokia padėtis negalima tole
ruoti. Reikalingas aiškumas. 

Tą aiškumą Lietuviai gali ir 
turi iškovoti jei tik parodys 
pakankamai vieningų ir ener
gingų pastangų. 

Išskyrus Sovietams parsida
vusius, nemanau kad bent vie
nas Amerikos Lietuvis nesu
prastų momento svarbumo ir 
nenorėtų padaryti galo nuola
tiniam Lietuvių nervavimui 
Maskvos grūmojimais ir už
mačiomis. Pabaltijo valstybių 
klausimo neaiškumas kenkia 
visų jungtinių tautų karo pa
stangoms. Sykį tas klausimas 
teigiamas išrištas ir pačiai 
Rusijai išeitų į sveikatą. Dėl
to veikiausia ir Rusijos diplo
matai nebandys besipriešinti 
ir pretenzijas tęsti, sykį įsiti
kins kad Amerikos Lietuvių 
pasiryžimas yra perpavojingai 
stiprus. D. Klinga. 
skaičių, kad Lietuva butų pri
leista prie pokarinės šalpos ir 
atstatymo darbo. Taip pat 
bus aptarta ir kiti svarbus mū
sų tautos gerovei reikalai. * 

Lietuvių tauta proporekma-
liai neša daugiau negu savo 
dalį karo pastangų naštos, ir 

gamtos barjerai ir sudaro sau- j Amerikos visuomenė ir vyriau-
gumą, bet ne Pabaltijo valsty- Sybė turėtų buti . pertikrinta 

kad Lietuvai butų duota lygi 
vfeta prie Jungtinių Tautų di-

bės. 
Anglai matomai supranta 

kad Stalinas visai kitais, daug plomatinio stalo ir be tolimes-
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svarbesniais tikslais, Pabalti-

kuriuos Anglų ir Amerikiečių 
aviatorius. žinoma, gal Vo
kiečiai šito neišdrys padary
ti, bet Japonai jau šitaip yra 
padarę (sąryšyje su Ameri
kiečių bombardavimu Tokio), 
0 aukščiau minėtos "karo nu
sikaltėlio" formulės nustaty
mas tik jau jų nepaveiks ra-

; minančiai. 
j Jei bolševikai gryš į Lietų-
įvą,. atrodo, neteks ilgai laukti 
kad Liudas Gira, Paleckis ir< 
kiti jiems panašus virs vyriau
siais "karo nusikaltėlių" teisė? 

1 jais.* Jų aukomis, greta vieno-
kito Vokiečio, bus kuone kiek
vienas susipratęs Lietuvis, nes 
jis automatiškai yra bolševiz
mo priešas. Taigi atrodo kad 
"karinio nusikaltėlio" sąvoka 
pirmoje eilėje taps bolševikų 
arkliuku, jiems nepalankiems 
asmenims sunaikinti, žinoda
mi kokie yra bolševikų teis
mai, išanksto galime pasakyti 
ka4 vįsį įkaitinamieji prisipa
žins visu kuo kaltais ir bus 

sako. Dėlto jie, matomai, pa
darė bandymą su ta karo nu
sikaltėlių tyrinėjimo komisija. 

Stalinas kaip yla iš maišo 
išlindo su reikalavimu turėti 
16 balsų prieš Anglų 6 balsus 
toje komisijoje. Iš to jau ne
sunku padaryti išvada kad jis 
pokarinėse tarybose tvarkyti 
Europą trijulės sąjungos — 
Anglijos- Amerikos- Rusijos — 
jiegomis reikalaus tos 16 bal
sų proporcijos prieš Anglų 6 

nio atidėliojimo. Lietuvai tu
ri buti leista sudaryti Govern
ment in exile. 

Sykį tas bus padaryta, tada 
Atlanto čarterio pritaikymas 
Lietuvai nebus atdaru klausi
mu, o Lietuviai žinos kad jų 
tautos kraujas ir prakaitas ka-

žiauriai pabausti. 
Šitokios mintys nesulaiko

mai lenda į galvą kai švenčia
me Atpirkėjo gimimo šventę, 
kai žemėje skamba garsai: 
"Et in terra pax hominibug 
bonae voluntatis". 

Pasaulis stovi prieš chaosą, 
prieš neteisybę. Amerikos ide
alizmas nuslopintas, ir jis ei
na vedamas Angliškojo realiz
mo. Tačiau iš chaoso išeitis 
tegalima atgaivinus ideąĮįzs* 
ma.... Km. Rimvydis. 

VOKIEČIŲ specialis teismas 
Lietuvoje nuteisė už įtartą pa
vogimą dviejų dėžių cigaretų: 
Kazį Baratinską ir Algirdą 
Narkevičių, vieną penkiais ir 
kitą dviem metais kalėjimo ir 
po 1000 markių pabaudos; VI. 
Barčiunas nuteistas 9 mėn., o 
Stasys Navickas 4 mėn. ir nu
bausti po 1QQ0 markių. 

Ir 

). Žemąrttamka* 
•'Dirvos" Agentas 

N* į s Ę * « 

ISO Congress Avenue 
Waterbury, Conn. 
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Xukokit Lietuvai delarį-kitą 

KIBIRKŠTYS 
Rado Titnagas. 

"KAŽIN K ADĄ Naujienos 
liausis bjaurioj usios Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 
akto signatarą, pirmąjį Res
publikos prezidentą Amtaną 
Smetoną?" 

Tokį teisingą ir švekint} pa
klausimą pastatė p. J. T'yslia-
va savo Dabar, Vienybės nr. 
50-me. 

Poną Tysliavą turėtų pasek
ti Apierikos Lietuvis, Tėvynė, 
ir Sandara, ypatingai Sandara, 
kuri yra organu tam tikros or
ganizacijos, kuri vadfnasi sa
ve tautine, kurios ątstovai sė
di greta Naujieną Amerikos 
Lietuvių Taryboje. 

Čia jau ne paklausimas rei
kalingas, bet tiesiog reikalavi
mas kad sykį ant visados so
cialistų Naujienos turi liautis 
bjauriojusios pirmutinį Lietu
vos Respublikos Prezidentą,— 
ne dabar laikas kabinėtis prie 
asmenų kuomet Lietuvos ne
priklausomybei gręsia mirtinas 
pavojus. 

N-JIENOS jau peftoli yra 
nuėjusios tokiu savo nahališ-
ku puolimu joms nepakenčia
mo asmens, ir perdaug laiko 
suaikvota trukdymui vienin
gam Amerikos Lietuvių veiki
mui. 

šiądien nelaikas tokiems Jti-
virčiams kuomet Lietuva pa
vojuje; mums reikia visų ben
dro veikimo kad suteikti sku
biai reikalinga pagalba Lietu
vai jos kritiškoje kovoje už 
savo laisvę, kaip lygiai reika
lingas bendras veikimas kad 
butume tinkamai prisirengę 
kada ateis laikas nušluostyt 
vargo ir priespaudos ašaras 
savo broliams ir sesutėms Lie
tuvoje. 

Taigi, Sandara ir Tėvynė tu
rėtų tą suprasti ir pasakyti 
Naujienoms kad gana jau py-
lus pamazgas ant pirmutinio 
Lietuvos Respublikos Prezi
dento galvos ir gana trukdy
ti bendrą visų Amerikos Lie
tuvių veikimą. Mums reika
linga vienybė visų Lietuvių 
be skirtumo pažiūrų, protauju 
ir titulų. 

NETURĖTŲ per pirštus žiū
rėti nei Sandaros kuopos, nei 
Sandaros centro valdyba, nes 
A. L. T. Sandaroje yra gerų 
tėvynainių kurie gerbia ir pir
mutinį Lietuvos prezidentą: jų 
pareiga yra kelti savo balsą 
prieš tuos nahalus kurie asme
ninio keršto sumetimais nuėjo 
iki kenkimo visai tautai. 

Lai pakyla tikroji tautinė 
dvasia ir" lai visi sušunka:. "Lai 
gyvuoja vienybė Amerikos 
Lietuvių su pirmuoju Lietu
vos Respublikos Prezidentu A. 
Smetona", kuris yra gyvas ir 
randasi musų tarpe. 

Tą savo vieningumą mes tu
rėtume pareikšti kuomet mi
nėsime Lietuvos nepriklauso
mybės 26 metų sukaktį Vasa
rio 16, 1944 metais. 

TĖVYNĖ paskutinėse dieno
se prieš Lietuviškų komunistų 
Rusišką suvažiavimą, išėjo su 
persergėjimu SLA kuopoms 
kad jos nedalyvautų tame su
važiavime. Jeigu kuri kuopa 
turi išrinkus delegatus kad at
šauktų juos.-

Kodėl Tėvynė laukė pasku
tinių dienų su savo pasarga 
kuopoms tai tik jai .pačiai yra 
žinoma. Jeigu butų tą savo 
pasargą pareiškus mėnuo ank
sčiau tai butų buvę laiku ir 
vietoje; dabar gi, pasirodė kaip 
ji rūpinasi apsaugoti SLA ir 
kuopas nuo komunistų intrigų. 

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

D I R V A  
t * Cleveland Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

DAKORIMAS Kharkove trijų Vokiečių ir vieno Ruso 
* kuriam primetama išdavystė ir parsidavimas Vo
kiečiams jau dabar daug ką mums pasako. 

Pirma, tai vykdymas Maskvos konferencijos nuta
rimo bausti priešus pripažvstamus kaltais už papildy
tus žiaurumus prieš užimtų sričių gyventojus. 

Antra, kaip atsimename iš-Maskvos konferencijos 
deklaracijos, Lietuva ir Pabaltijo šalys nebuvo paminė
tos kad ir jos turės teisę bausti nusikaltėlius kurie įsi
veržę į jų šalis papildė barbariškiausius žiaurumus. Ne 
Lietuvai pačiai teks teisė, sulyg iki dabar esančių sąly
gų, bausti jos žemėse įsiveržėlius nusikaltėlius, —• ma
tomai Sovietai išsiderėjo sau teisę bausti Lietuvoje ras
tus kaltais nusižengėlius prieš vidaus gyventojus — tie 
"vidaus gyventojai", žinoma, skaitomi Rusai, nes jie, 
pasivergę Lietuvą, pasivadino jos valdovais. 

Jeigu Lietuviai patys savo šalies ir žmonių nieka-
dėjus galėtų teisti tai jie teistų ir Rusus bolševikus ir 
Vokiečius. Juk pirmiausia bolševikai Įsiveržę į Lietu
vą papildė šiais laikais civilizuotam žmogui net sunkiai 
Įsivaizduojamus žiaurumus su ramiais, taikiais Lietu
vos gyventojais: jų gyvenimą, tvarką sugriovę, pradė
jo gaudyti, suiminėti, kalinti, šaudyti, ištremti iš savo 
žemės žmones į Rusijos tuštumas, ten lėtam nusikanki-
nimui ir mirčiai. * 

Nors ta teisė mums bent dabar užginta, tačiau mes, 
kaip žmones, kaip tauta lygi visoms kitoms — didelėms 
ir mažoms, — nes už visų teises ir nepriklausomybę Su
vienytos Valstijos kariauja, ir mes jai gelbstime tik pa
tikėję kad tas buvo skelbiama nuoširdžiai, o ne mažus, 
bejiegius. apgauti ir nuskriauti, — mes turime teisę kel
ti savo balsą visoje Amerikoje, visame pasaulyje, ir sa
kyti, įrodinėti kai bolševikai, Rusai, mūsų tautą skaude, 
teriojo, naikino, ir vėl tą darys kaip tik Lietuvon gryš. 

Kadangi Vokietijai lemta pralaimėti karas, nežiū
rint ar jis dar ilgai tęsis ar staiga baigsis, mes žinome 
ir nujaučiame kaip Vokiečiai bus nubausti už savo pa
pildytus žiaurumus užkariautose šalyse. Nuo tos baus
mės jie nepabėgs. 

KAS KĄ. RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Rašo Vyt. širvydas. 

* 

Tačiau, trečias ir svarbiausias šio rašinio temos 
punktas yra — tai kad mes Lietuviai jau dabar priva
lome susirupinti ir imtis visomis pastangomis daryti ką 
nors del to ką bolševikai Rusai darys Lietuvoje, po prie
danga to nusikaltėlių baudimo, kaip greitai jie vėl i Lie
tuvą įsiverš. -

Tėmykite tai kad jau pradėtas baudimas Vokiečių 
ir pačių Rusų pripažintų kaltais už žiaurumus ir patar
navimą Vokiečiams yra tai paruošimas Lietuvių, Lenkų, 
Estų, Latvių ir kitų žmonių laukti to paties iš Rusų bol
ševikų kaip tik jie įkels atgal koją į tas šalis. 

Galime tikėti kad bolševikams sugryžus į tas kai
mynines šalis, jų "teisigilinu" kiekvienas gyvas likęs tų 
šalių gyventojas bus rastas kaltu gelbėjime Vokiečiams, 
ir už tai jie imsis juos bausti, naikinti, tremti, likviduo
ti — taip sakant baigs vykdyti savo programą kurį Vo
kiečiai staiga nutraukė užpuldami Rusiją Birželio 23-24, 
1941 metais. 

Bolševikai atneš į tas kaimynines šalis tokią žiau
rią teroro sistemą, specialiai paruoštą, kad visi tų ša
lių žmonės, jau kartą ragavę jų baisybių po Birželio 15, 
.1040, per metą laiko, nedrys kitaip nei mąstyti nei bal
suoti už savo nepriklausomybę, jeigu ir bus vyzdoma 
kokie balsavimai. Bolševikų paruoštu terorizavimu jie 
jau tikrai gaus visus dar likusius žmones, balsuoti už 
prisijungimą prie Sovietų, o kaip tik tas bus atlikta, vi
si tų šalių žmonės bus iš tų šalių ištremti, išmėtyti, nu
skirti žuti Rusijos,tyruose, o tie kraštai bus apgyven
dinti kalmukais ir kitais, ir taip bus padarytą viena 
Sovietų Respublika. 

.  # •  *  *  

Tai liūdnas dasileidimas — tai baisus pranašavimas 
Lietuvai ir kitoms kaimynėms likimo, tačiau prie to So
vietai ruošiasi, ir jeigu kas mano kad su Stalinu ar su 
kuo nors kitu Rusijoje bus galima susitarti kitaip — 
tik pats save suvedžioja ir kitus klaidina. 

Tačiau, nenustodami vilčių iki,pat-galo, mes priva
lome dirbti daugiau ir sunkiau apginti Lietuvos teises 
gyvendami čia Amerikoje, nes iš čia gali paeiti lemia
mas mostas mažų ir pavergtų tąutų galutino likimo 
klausimu. 

Musų darbai ir pastangos neprivalo apsistoti ant 
vieno buvusio suvažiavimo, ant kelių rezoliucijų pasių
stų šian ar ten, ant. parėkavimų savo pačių spaudoje ir 
vieni kitų neigimo už kokius ten praeities trukumus. 

Visos musų jiegos turi būti dedamos į vieningą su
situokimą .Amerikoje daryti spaudimą į Kongresą, į val
džią kad Lietuva turi buti vėl išlaisvinta ir nepriklauso
ma. Atminkime kad su mumis stovi ir eilė kitų mažų 
ir didesnių tautų kurioms grąso to paties meškino-Stali-
no žiauri letena. Nors Stalinas yra Alijantų karo part-
nervs, tačiau mes turim musų didžiojo vado Prezidento 
Roosevelto pažadą kad mažos tautos po šio karo vėl bus 
atsteigtos nepriklausomos kaip buvo — ir visomis savo 
pastangomis dirbkime kad tas prižadas butų ištęsetas. 

Už Prezidento Roosevelto pečių stovi galingas Kon
gresas., kuris nuspręs Amerikos pokarinę politiką. Ar 
Amerikoje nesiras pakankamai žmonių kurie turi tikrą 
žmoniškumą ir sąžinę palaikyti Amerikos šventas tra
dicijas — žmoniškumą ir tautų apsisprendimą; ar ne-
siras gana tokių kurie matys ir supras kad Rusija, tas 
karo partnery s iš prievartos, neturi buti leistas sauva
liauti h užgrobinėti kitas tautas ir svetimas šalis, tuo ; 
metu kai musų Amerikoje gaminami ginklai duodami 
Rusijai ginti savo žemes nuo užgrobikų, kai musų su-
nai kariauja lutuose pasaulio frontuose prieš grobuonis 
lygiai tokius pat kaip yra Rusija! 

Pramovė i 
Koestler, kuris save vedina 

''kairiuoju be namų", rašo iš 
Londono apie Anglijos darbo 
luomo pražiopsotą progą par-
liamentariniu budu socializmą 
Įvykdyti Anglijoje, po Dun-
kirko-Singaporo nelaimių. Sa
ko, kapitalistai net dabar ste
bisi kodėl darbininkai to nepa
darė. 

Koestler parašė keletą Įdo
mių knygų, tarp jų "Vidudie
nio Tamsa", kur nuvaizduoja-
ma Maskvos "valymo" bylas. 
Jis sako, Anglų darbo vadų ne
sugebėjimas socializmą įvyk
dyti esąs dar vienas įrodymas 
Europos socialistų netikumo. 
Vokiečiai socialistai progą pra
niovė Weimaro respublikos me
tu. Amerikos socialistai visai 
nusmuko krizes metu (per 'de
presiją') . Socialistai Prancū
zijoj ir Ispanijoj suklupo "po
puliarių frontų" gadynėje. 

žmonija amžinai tiki į Me
siją, j geresnį rytojų. Tą ry
tojų socialistai nesugebėjo su
kurti. Jie progas pramovė. 

Politikos sąjūdžiai, matyti, 
turi savo gyvenimo raidą. Jie 
gimsta, auga, bręsta. Jei, su
brendę, galios nepagrobia tai 
vysta ir nudžiusta. Socializ
mas, komunizmas, Antras ir 
Trečias Internacionalas suvy
to, pasiliko tik vienintelis dar
bo luomo ginklas — darbo uni
jos. 
. Socializmo sąjūdis pas Ame
rikos Lietuvius sudžiuvo kai 
socialistai nesugebėjo įstoti į 
kovą už tautos laisvę 1914 me
tais. Musų kai kurie katalikų 
vadai dar bando "paskutiniu 
patepimu" socialistų gyvybę 
palaikyti, bet socialistiško lai

kraščio Nauj. žlugi
mas simbolingas. 

t t t 

Mėnulio Nori 
Ir Brooklyno katalikų Ame

rika pasigenda po Pittsburgho 
konferencijos užmigusių "sep
tynių miegančių brolių" — 
Amerikos Lietuvių Tarybos. 
Sako: "jau laikas butų rodytis 
su konkrečiais darbais". Vie
nas butiniausių, sako, leisti 
Angliška kalba žurnalas, ku
ris butų kulturinio pobūdžio ir 
skelbtų Lietuvišką informaci
ją plačiuose sluogsniuose ir 
Lietuvišką vardą (bei darbus) 
keltų. Amerika siūlo Kunigų 
Vienybei tokiam žurnalui pra
džią duoti. Reiškia, iš Tary-
bininkų nesitiki nieko gero. 

Bet — pabudo Ir "septyni 
broliai": nutarė pavesti New 
Yorkiečiams sudaryti "planą" 
(patys to nepajiegia ir nera 
tam tinkami) kaip toki žurna
lą leisti — ir vėl užmigo! Taip 
tai visi svarbus tautiniai dar
bai velkasi ir delsiasi, kol gy
vuoja negamtinį katalikų-so-
cialistų koalicija. 

Su tautininkais dirbdami, 
musų katalikai jau butų šim-
tamyliais batais pirmyn žygia
vę. Dabar gi jiems ko nors 
norėti — reiškia, tik mėnulio 
geisti. 

/ / / 

Skaudi Išvada 
Musų senas veikėjas, J. J. 

Nienius, veiklą nuo 1900 iki 
1940 metų Dirvoje peržvelgęs, 
sako : 

"Musų jaunimas čia moks
lus išėjo laisvose mokyklose, 
apsiskaitęs gerų pasaulinių ra
štų, 'gerai orientuojasi. Tarp 
jo ir musų ateivių pasidarė 
praraja, kuri skiria jf nuo mu
sų". 

Nienius kaltina mus pačius. 
Tiesa, dalinai kalti, bet kaltos 
ir sąlygos kuriose musų vadai 
ir ateivių masė išaugo. Kaip 
Nienius pripažysta, Rusų mo-
kykjos ir valstybės flfrwms pa
siruošti kliudė. '.-»»»«*• J ' 

Mes privalėtume Amerikos 
mokyklas išėjusf jaunimą trau
kti i musų gyvenimą. Čia daug 
padėtų geras Angliška kalba 
žurnalas. 

N A U J I  M E T A I  
Ir už ką, ir už ką 
Tas biednas žmogus Lietuvos 
Kenčia tokĮ vargą, 
Velka pančius šalies kitos?.... 
Juk mamos vis malda, 
Ir kryžium laiminti vaikai 
Rodos šita karta 
N i e k o  n e s k o l i n g a  a n a i . . . .  
Mes visi. juk bridę 
Per karo lauką Lietuvoj, 
Vistiek kada gimę 
Neišbėgom laiku lankoj. 
Ir už ką, ir už ką 
Mes vis kenčiam, mirštam kovoj 1.... 
Tai už lauktą dieną —* 
Mus vaikams bus geriau-rytoj!.. 

Ona Pucetaitė. 

SENOS DAINOS 
(Margalis) 

Tinka, tinka dainos man, 
Kurias sesės gieda; 
Klausant jų, man iš akių 
Ašaros išrieda.... 

Aš ilgiuosi Lietuvos 
Nuolat ir nuobodžiai; 
Ją išvysdamas, dainų 
Pasiklausau godžiai. 

Oi skambėkit, mylimos 
Dainos po tėvynę, 
Jųs mums įkvepiat jausmus, 
Užkuriat krutinę. 

Per jus mintys sentėvių 
Ainiuose atgimsta; 
Kas pažino jus gerai 
Be jusų nebrimsta. 

S K A I T Y M A I  

K r a ž i ų  S k e r d y n e  
50 METU SUKAKČIAI 

PAMINĖTI 
įisya—įuis 

(Tęsinys iš pereit© nr.) 

KAZOKAI KRAŽIUOSE 
Kas darėsi Kražiuose atjojus kazo

kams, apie tai aiškias žinias sunku surin
kti — teisine apie tai liudininkams pasa
koti ii* advokatams užsiminti buvo griež
tai uždrausta. Užginta buvo apie tai kal
bėti ir rašyti 

Kražiečių teismo skundas apie tai ir 
nieko nekalba. Iš to galime dasiprotėti 
kad dideles nedorybes turėjo ten Masko
liai papildyti. Papildė: skerdynę, išnieki
nimą, plėšimą ir vagystę! 

Paklausykit ką apie tai vienas švie
sus lietuvis, paeinantis nuo ano kampo, 
ištyręs, išklausinėjęs visą aną nedorą Mas
kolių pasielgimą, praneša. Pagal jo apra-
rašvmą aš čia viską apipasakosiu. 

Kazokai, rašo jis, atjoję Į Kražius, 
pastatė aplinkui miestelį sargybas, dabo
dami kad niekas negalėtų išbėgti. Tada 
kazokų viršininkas su nuogu kardu, su
plakęs savo arklį, raitas įjojo j bažnyčią 
ir užklausė gubernatoriaus ką jis lieps 
padaryti ? 

Gubernatorius valandėlę pamislijęs 
atsakė: "Išvaikyk tą gaują!" 

Viršininkas išjojo į šventorių, o po 
menkos valandėlės sugryžo į bažnyčią su 
keletu raitų kazokų ir apie.50 pėsčių poli
cininkų; pradėjo, žmones arkliais tremp
ti, mušti nagaikomis ir karcTais. Pats ka
zokų viršininkas muši žmones per galvą 
paplokščių kardu. 

Bažnyčioje kilo didis sumišimas, davėsi 
girdėti šauksmai ir kliksmai, žmonės ryž-
damiesi išbėgti iš bažnyčios spaudi ir min
d ž i o j o  v i e n a s  k i t ą . . . .  

Tuo tarpu lauke Kražių pristavas 
Hoffmanas, sulaukęs kazokų pagalbos, 
drąsiai zovada leido arklius ajit einančių 
iš bažnyčios žmonių, durtuvais juos badė, 
kardais kapojo. 

Tos regyklos baisumo negalima apra
šyti: nuožmus šauksmas kazokų sumišo 
su .riksmu vyrų, klykimu moterų, verks
mu vaikų ir vaitojimu sužeistųjų.... O 
tai kazokiškai audrai perėjus, gulėjo žmo
nės ant žemės kaip javų pėdai ant lauko, 
šventoriuje, gatvėje, kieme vienuolyno ir 
pačiame vienuolyne, tvinkso klonis "krau
j o ,  k u r i o  į š a l u s  ž e m ė  s u g e r t i  n e g a l ė j o . . . .  

Laike tos tironiškos žmogžudystės 
daugumas žmonių stengdamiesi ištrukti 
bėgo per upę Kražentą, kurios plonas le
das truko ir bėgantieji pradėjo skęsŲ. 
Skęstančių niekas negelbėjo. Nekurie pa
tekę į negilią vietą, galėjo išsigelbėti, bet 
kiti pataikę į gilumą, paskendo. Tikros 
paskendusių skaitlinės negalima sužinoti. 
Vedant tyrinėjimus, Kražiečių apgynėjai 
dasekė, kaip praneša, tik vieną atsitiki
mą. Paskendęs buvo nepažystamas vidu
tinio amžiaus žmogus, kuris tirpstant le
dui buvo atrastas. Bet mes iš savo pusės 
tvirtiname kad prigėrusių skaitlius turėjo 
buti daug didesnis, nes iš kur kitur turi
me tikras žinias jog apart tų ką sulužus 
ledui patys gelmėj liko, kazokai dar neku
ria s moteris bjauriai sužeistas arba išgė
dintas Kražentoj po ledu. kišo. Tarp jų 
fnivo: Uršulė Gaičienė nuo Vaiguvos i* 
sVeronika Mečerskienė. 

Gubernatorius ne tik nedrauge, dar 
pagyrė kazokų pasielgimą, užtat, jie dar 
drąsiau ant žmonių varėsi. Žmonės bėgo 
j visas puses gatvėmis, bet ir ten juos ka
zokai vijosi, mušė, trempė. Kurie slėpėsi 
namuose, ir ten atrado. 

Skerdyne traukėsi iki dešimtai valan
dai ryto. Ties bažnyčia ir gatvėse, apart 
srovių kraujo, buvo regimi daugelyje vie
tų gulinti sukruvinti žmonės, vyrai ir mo
terys. 

Kada jau visai niekas iš žmonių ne
pasirodė, nuožmus gubernatorius davė 
policininkams ir kazokams naują prisaky
mą kad veržtųsi į namus, suimtų visus, 
ypatingai pažeistuosius, arba, kaip jis sa
kę, "paženklintus",- ir pristatytų juos. i 
kanceliariją. 

'paguliat' 
savo pą-

— pleši-
apie ką 

antra ci-
nes išffė-

"O patys tuo tarpu galit 
(pauliavot)", tarė gubernatorius 
dėjėjams tose skerdynėse. 

, Žinomas kazokų uiiavojimas 
mai turto ir gėdinimas moterų 
sunku ir aprašyti, viena, gėda, o 
krų žinių negalima sugaudyti, 
dintos moterys, merginos, net jaunos mer
gaitės, slėpėsi ir niekam nesisakė apie sa
vo nelaimę. 

Galite vienok man tikėti kad prie ka
zokų uliavojimo buvo daug baisių regyk
lų — baisesnių dar negu anas praliejimas 
kraujo pas bažnyčią. 

Taip kazokams besiaučiant, išniekin
ta šventinyčia liko tuščia, o ant altoriaus 
dar vis stovėjo šv. Sakramentas. 

Pažystamas jau mums, taip didžiai 
bojantis apie Šv. Sakramento garbę, Kun. 
Mažeika, neturėdamas dabar priešų, at
ėjęs drąsiai pernešė Šv. Sakramentą l pa
rapijos bažnyčią. 

Kelios sukruvintos moteriškės lydėjo 
sykiu su kunigu Švenčiausią, bet prisiar
tinus prie Kražentos tilto, buvo kazokų 
suimtos ii- nuvarytos į valsčiaus raštinę/ 

Tuo tarpu valsčiaus raštinės kieme, 
apie dvyliktą valandą dienos, stovėjo ke
letas šimtų vyrų ir moterų, kazokų ir po
licijos saugojamų. Žmonės buvo nusimi
nę, išblyškę ir Įvairiai sužeisti. 

Po gerų pietų atėjo ten gubernato
rius, draugę su Raseinių miesto daktaru, 
Vasilenka, ir prasidėjo naujos nedorybės 
— kankinimas arba pliekimas žmonių na
gai komis. 

Gubernatorius'rėkė: "Aš jums paro
dysiu kas aš esu!" 

Padėjo suolą ir gubernatorius lieDė 
kazokams paeiliui kiekvieną iš- vyriškųjų 
būrio nurengti, įi^fi. iint suolo ir kirsti 
per nuogą kuną hagaikomis. Daktaras 
Vasilenka, pagal žmonių tvirtumą, skyrė 
kiek kuris turi gauti nagaikų. Guberna
torius kertant pats nagaikas skaitė. Mo
terys, vyrus beplakant, sustatytos į dvi 
eiles, turėjo prisižiūrėti tam mušimui ir 
laukti iki ateis jų eilė. Tas netyčia ir tei
smo buvo pripažinta. Moterims buvo ža
dėta po 10 iki 15 nagaikų. Vyrams davė 
nuo 40 iki 50. 

(Bus daugiau) 

M I N T Y S  

V. J. B. 

Visi grali padaryti tai ką vienas žmo
gus padaro. 

Sąmojingas protas yra vaizduotės 
gėlė. 

žmogaus brolystė peršviečia visus 
"izmus" 

Metafizika nėra tuščias plepėsys, bet 
gyvenimo filosofija. 

Patarimas yra lyg sniegas: iuo min
kštesnis jis krinta, juo ilgiau jis laikosi ir 
giliau nugrimsta prote. 

Opinija valdo pasaulį. 
Pažinimas yra meilės vadas ir mo

kytojas. • 
Geriausiojo meilė yra dvynė sieloje. 
Nežinia ir truksmas yra silpnaproty

stė. Paslėptų gamtos jiegų pažinimas yra 
okultizmas. Žmogaus ir jo dualių jiegų 
pažinimas yra sielos mokslas. 

Knygos skatina mus į susimąstymą. 
Rimtas ir ramus žmogus valdo visus. 
Grožis žavi akis; bet nuopelnas nuga

li sielą, • 
Mano prqtas yra mano paties karali

ja. 
Tas neranda draugo kas niekad neiti* 

rėjo neprietelio. . 
Meilus žodžiai yra pasaulio muzika. 
Užuojauta yra auksinis raktas, kurs 

atrakina kitų širdis. 

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

Didelis, gausiai paveiksluotas Sapninykas, 
gražiai sutvarkytas, išaiškinantis kiekviena 
;apną. Kiekvienas privalo j) turėti* aaf# 
namuose. 

Reikalaukit Dirvoje 

j&lSjga 



*V *&&&*£&<>*&* & 
V , ? 5* K* " * * V *" £**» vr« rf^ 

$*»£;*« 
_— —— '- —— 

• v • • "• ;i '.' "•-.. • • ' •• -. * • ' • • '•• '. • v- • •••••• . - ą 
• 1  " '  \  

P I R V "A Padėkit Amerikai Laimėti 

REMKIT tuos £ 
biznierius kurie 

* garsinasi 
I Dirvoje 

A L G I M A N T A S  Dr. Vincas Pietaris 

(Tęsinys iš pereito nr.) 
GARDINO PAĖMIMAS 

Rūpestinga Aršiojo žmona, išgirdus 
apie sunkų savo vyro padėjimą, su aitra 
gamino ir siuntė kiek Įstengdama daugiau 
kariuomenės Į pagalbą. Dėlto Aršusis, 
bėgdamas dabar i Gardiną, sutiko ne vie-* 
ną pulką šarvuotų ir rinko vėl ir daugino 
savo pajiegas, pasukdamas šituos pulkus 
atgal. Žuvus viltis kaip ir atgyti ketino. 
Veltu vienok. Jeigu iš vienos pusės žmo
na gamindama vis naujus pulkus ir siun
tė jam ir stiprino jo pajiegas, tai, iš kitos 
pusės tas pajiegas pasekmingai naikino ir 
Algimantas ir liaudis sukilus prieš Aršųjį. 

Algimantas vijosi Aršųjį, kone gulda
mas jama nt kulnų ir neduodamas jo vy
rams nei tinkamai pasilsėti, nei pavalgy
ti. Silpnesni iš jų per tai ar krito ant ke
lio, arba turėjo pasiduoti. Stipresni gi 
Gudų pulkų vyrai stengėsi sprūsti j šalis 
ir užsislėpti giriose, kur dažnai žmonės 
juos gaudė ir žudė, kaipo amžinus savo 
piktadėjus. Lietuvių pulkai buvę Aršiojo 
pusėje nyko dar smarkiau. Jie radę pro
gas stačiai plakėsi prie Algimantiškių, ką 
matydamas Aršusis griežė dantimis ir 
skubinosi Į Gardino pilį. 

Nors abi kariuomenės ir su dideliu 
paskubki ėjo link Gardino, vienok gandas 
apie Aršiojo sumušimą aplenkė ir juos. 
Ir kada pasirodė pirmi gryžtančio Aršio
jo pulkai ties Nemunu, Gardiną rado jie 
kaip ir išmirusi. Gudai palikti pilyje nu-
liudo, apmalšo, o Lietuviai kareiviai be
veik visi išnyko. * 

Ant greitosios Aršusis pilyje užsida
rė .tiktai su savo kariuomenės Gudų liku
čiais, be maisto, be pašaro žirgams. Dėl
to pirmutinė jo rūpestis ir pirmas darbas 
buvo išr-iųsti kariuomenės dalį į apielin-
kę priplėšti ir prįgabenti maisto ir paša
ro į gardą, kol Algimantas išras progos 
per«idanginti per Nemuną. Antras dar
bas buvo: surašyti gromatą j žmoną kad 
ji kiek galėdama gamintų kareivių, kad 
tvirtintų Dainavos pilį. 

Nedaug vienok spėjo Aršiojo vyrai 
priplėšti iš gyventojų, kaip jau pasirodė 
Algimanto pulkai anapus Nemuno. Tie
sa, ne tiktai laivų bet ir pergo nei vieno 
nepaliko anapus upės Aršusis, vienok vis 
tik sunku buvo pasitikėti tuo kad upė su
tramdys ilgam Algimantą, nors Gudai ir 
ramino Aršųjį. 

— Jis gali pabandyti ir taip stačiai 
ant žirgų perplaukdinti savo kariuomenę, 
— kalbėjo atsakydamas Gudams Aršusis, 
kuris dabar į viską pradėjo žiūrėti nelin
ksmai. 

— Kunigaikšti! Jų žirgai nuilsę. Per 
tokią upę plaukdami su šarvuotais vyrais 
prigers ir prigirdys vyrus, — ramino Ar
šųjį draugai Gudai. 

— Gal buti. Ak gal buti kad tuli ir 
pvierers, bet nemaža ir perplauks. Aš tai 
linau, — beviltingai kalbėjo kitados man-
drii? Dainavos valdovas. — O perplauku
sių bus vis pervirš kad atimti maistą; 
dėlto uždegkit ugnis ant kuoro kad išsių
stieji gryžtų kol nėra pavojaus. 

— Kunigaikšti! Mes čia badu išdvė-
sim, — užmetė Gudai Aršiajam. 

Taip tai teiravosi ir ginčijosi Aršusis 
su savo Gudais, o tuo tarpu išsiųstas pul
kas plėšė apygardą ir vilko viską į Gar
diną. 

Keli Algimanto vyrai, kaip ir pildyda
mi Aršiojo žodžius, įjojo į upę ir pasilei
do plaukti. Bet, turbut, Algimantas prie
šingas buvo tokiam pavojingam persikė
limui, nes jis mostelėjo ranka, grąžinda
mas atgal. Ir tie ant tų pėdų sugryžo. 

— Na, matote, — tildė ir ramino Ar
šųjį. jo*patarėjai. — Pabandė ir gryžo. Ki
taip ir negalėjo buti, jeigu jie ne kvaili. 
Dėlto susiraminkit, kunigaikšti. Ant Ne
muno kranto Algimantas prastovės ne 
vieną dieną, pirm negu pasidarys ikvaliai 
laivų savo kareiviams perkelti. O mes 
tuo tarpu pasigaminsim ikvaliai visko, ir 
valgio, ir gėrimo, ir pašaro žirgams. 

Mielai labai skambėjo Aršiajam šie 
raminanti žodžiai, ir rimo jo širdis, bet 
vis tik nežinia delko iš sąžinės dugno ki
lo koks tai abejojimas. Tas Algimantas, 
kurį pirma jis laikė per nieką, pradėjo 
tarpais jam rodytis baisiu vyru, milžinu, 
griauiančiu visus jo užmanymus. 

Dėlto ir dabar, patylėjęs truputį,. Ar
šusis atsiliepė kurčiai: 

— Nestovės jis čia ilgai! Neradęs 
kuo persikelti, jisai mesis krantu prieš 
vandenį, kol^ neras atsakomos brastos. 
Brasta perbris į šią pusę ir apguls mus. 

/ — Ar tai mes negalim nusiųsti ka
riuomenės dalį kad neprileisti tokio per-
bridimo? — užmetė su pamėgimu Aršiojo 
Gudai. 

Bet vis dar Aršusis neva ginčijosi ir 
kalbėjo: 

— Nedaleisi ties viena vieta, jis pa
kils dar aukščiau ir ras kitą brastą, deš-
šimti brastų. 

— Ir mes saviškiams įsakysim eiti 
krantu ir sergėti. Kur tie bris ten ir pa
stoti kelią. 

Aršusis su dideliu pamėgimu klausė, 
ir ne del to kad jis butų toks lengvatikis, 
ne! Jį ramino ta aplinkybė jog jo Gudai 
dar nenustojo drąsumo ir vilties jog dar 
neapėmė jų tūžmastis, nors ir galėjo. Dėl
to sekdamas Gudų patarimą, pavakare iš
siuntė pulkelį vyrų sergėti Nemuno bras
tų, įsakydamas sekti Algimanto kareivius 
jeigu tie, negavę vienoje vietoje perbristi, 
stengtųsi kita brasta pereiti per upę. 

Tačiau pirmiau negu atėjo Aršiojo 
kareiviai ties pirma brasta, jie jau sutiko 
šiapus Nemuno persikėlusią Algimanto 
kariuomenės dalį. 

Nespėjo jie nusigandę parbėgti atgal 
į Gardino pili, kaip jau nuo Alytaus pasi
rodė kita Algimanto kareivių dalis. Gar
dino pilyje dabar iškilo aukštai ant kuo
rų ugnis, duodanti žinią pilies kareiviams 
gryžti su paskubiu į pilį. Blykstelėjo ug
nis vienu kartu beveik ir anapus Nemuno 
Algimanto tabaruose. Kaipo atsakymas 
į šitas ugnis, už valandėlės sudundėjo že
mė iš visų šalių. Iš aplinkinių kaimų ir 
laukų Gudai vijo gyvulius į Gardiną, vežė 
išplėštus javus ir patys pabėgo. Nemuno 
krantai dundėjo nuo Algimanto raitelių, 
ir plukdė paskui sielius, prilaikant žirgų 
Gudų nagų. Netikėtai dabar ir prieš patį 
Gardiną ant Nemuno teis Algimanto ka
riuomene pasirodė sieliai. Ant jų susto
jo eilė kareivių su ilgais smaigais ir ėmė 
stumtis per Nemuną. Kita eilė stovėda
ma ant tų sielių laikė už kamanų žirgus 
šęs ir saviškių burį ir išplėšto maisto da
gai vas virš vandens, jeigu tie apsilpę ren
gėsi grimsti. Sieliai per vilyčios šuvį nuo 
pilies atsirėmė į lėkšto kranto smiltis. 
Nuo jų nušoko kareiviai ir nusivedė per
plaukusius žirgus, o sieliai su keliais vy
rais sugryžo atgal į Sudavų pusę, kur ant 
jų sulipo naujos kareivių eilės. 

Algimanto pulkai, einanti krantais 
Gardino pusėje, su aitra puolė ant Gudų 
gryžtančių į pilį su maistu. Į pagalbą ši
tiems iš pilies per vartus išpuolė Aršiojo 
kareivių būrys. Bet tada netikėtai Algi-
mantiškrai, metę vyrus su maistu, puolė 
prie vartų, skirdamies įsiveržti į pilį. Var
tus turėjo uždaryti, o nešantys maistą ir 
išėjusieji apginti likosi Algimantiškių va
lioje ir klojo prieš juos savo ginklus. 

— Vyrai! — sušuko tai pamatęs Ar-
šuslk. — Be tų kuriuos vergia po musų 
akių, mes neišsilaikysim. Ant žirgų ir 
iš pilies! Ar atsiimsim juos, ar bėgsim į 
Dainavą, prasimušę per Algimanto pul
kus, kol jie čia ne visi. 

— O jeigu nepasiseka? — atvertė vie
nas Gudas, bailesnis už kitus. 

— Jeigu nepasiseks dabar nei atimti, 
nei išbėgti tai jau, mielas, nepasiseks nie
kas ir paskui, kada apstos mus Algiman
tas su visa kariuomene. 

Pilies vartus pravėrė kareiviai, ir Ar
šiojo pulkai, skatinami baimės, puolė ant 
Algimantiškių. Netikėtai užpulti dvigu
bai skaitlingesnio priešo, Algimanto vy
rai pastatė visas pajiegas kad patiems iš
silaikyti. Pagalba jiems ėjo nuo upės, bet 
kol ta pasirodė, Aršusis, laimingai atmu-
šęs ir saviškių burį ir išplšėto maisto da
lį iš jų, įsprudo į pilį ir uždarė vartus. 

Iš pilies dabar sklido linksmi šukavi
mai. Girdėdami juos Sudaviškiai pykavo 
ir prašė Algimantą leisti juos į pilį vėtra 
įsilaužti. 

— Tegul sau! — draudė Algimantas, 
— žiūrėkit, mūsiškiai radę Gudų laivus 
keliasi per Nemuną, o neužilgo visa ka
riuomenė bus anoje pusėje, tada kaip sau 
norėsit. Galėsit ir vėtra laužtis. 

— Už šitą klykavimą reiktų juos pa
mokyti, — atsiliepė nekantrus Bartnin-
kas. 

(Bus daugiau) 
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Pirkit daugiau 
War Bonds 

Padekit 
laimėt Kar% 

Visiems musų draugams ir klijentams dėkojame 
už prielankumą parodytą praeityje ir šia proga 
linkime 

Laimingų 1944 Metų Naujų 
A. S. BORT, Fotografas 

Visiems savo draugams ir rėmėjams linkiu 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

P A T S  T A V E R N  
1385 EAST 65th STREET 

Petronėlė Jonilienė, Savininkė 

Co4i Seventy * MutiU Studiô  
119 7 EAST 73TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

Visiems musų Lietuviams draugams ir rėmėjams 
linkime 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

Linkime Visoms Musų Klijenėms Lietuvėms 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 

H  E L D ' S  F U R N I T U R E '  
6900 SUPERIOR AVE. Priešais Lietuvių Salę 

Matilda Smith, Sav. 7013 Superior Avenue 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
D E N T I S T A S 

6902 Superior Avenue 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

Gėriausf švenčių Linkėjimai Lietuviams 

Laimingų Naujų 1944 Metų 

KLEMENSAS ir ELENA URBŠAIT1S 
6824 Superior Avenue 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

Laimingų Naujų 1944 Metų 

B R O T H E R S '  C A F E  
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 East 79th St. Kazys Leimonas, Sav. 

Ųžkviečiu savo draugus čia praleisti liuoslaikį. 

: 

DR. J. T. VITKUS 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai Lietuviams 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 
sulaukus 

Laimingų 1944 Metų Naujų 

PORTAGE MARKET CO. INC. 
7040 Wade Park Ave. 7018 • Superior Avenue 

Lietuvių Kaimyniškos Mėsos Parduotuvės 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

Laimingų Naujų 1944 Metų 
P. P. IR BERNARD MULIOLIS 

6606 Superior Ave . • Cleveland 

Su Geriausiais Linkėjimais Lietuviams 

CORSAGES NAUJŲ METŲ 
VAKARUI 

Didžiausia gausybė Kirstų Gėlių, Korsaid 

WESTMAN & GETZ, Inc., Flower. 
5923 Euclid Avenue HEnderson 2422 

Visada rasite telefono knygoje 
Jei dar neturit pas mus kredito, galit užsakymus 
vistiek duoti, ir užmokėti tuoj po gėlių pristatymo. 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

FOREST CITY FURNITURE CO. 
Pardavėjai Gerų Baldų ir Padargų 

1720-24 East 55lh Street 
Arti Payne Ave. HEnderson 2886 

Švenčių ir Naujų Metų Linkėjimai 

SUPERIOR BODY & PAINT CO. 
. Automobilių Sulankstymų ir Viršų Taisymas 

Frank Cvelbar 6605 St. Clair Ave. 
Telefonai: Biznio EN. 1633 Namų KE. 4378 

Geriausi švenčių Linkėjimai Lietuviams 

ADDISON FURNITURE & RADIO CO. 
"Pilniausias Namų Įrengimas" 

Visokiausi Namams reikalingi baldai. 
7210 St. Clair Ave. HEnderson 3417 

Laimingų Naujų 1944 Metų 

ADDISON SQUARE MARKET 
G&&OS jtvUblES MAIS TAS 

7400 Wade Park Avenue 

Parūpiname maistą vestuvėms, banketam# * 

ir naminiams pokiliams 

Geriausi Linkėjimai 1944 Metams 

NELSON UPHOLSTERING CO. 
Geras ir T vii tas Darbas Rakandų Aptaisyme 

1590 East 66th Street Uhone HE. 5658 

Visiems musų rėmėjams Lietuviams 
. linkime 

• * 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
* 

THE KRAMER & REICH,CO. 
7010 Superior  Avenue 

V - '  
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* Dakar Pats Laikas 

1944 metams 
AMSTERDAM, N. Y. 

KRAŽIŲ SKERDYNĖS 
PAMINĖJIMAS 

Gruodžio 12, A. L. Klubo 
salėje vietinis Lietuvos Šelpi
mo Fondas stirengė 50 metų 

gerais patriotiškais Lietuviais.j tone ir su konsulatais. Betgi 
ne šiaip kokiais! Būdami ge- ten apie panašias rezoliucijos 
rais "Lietuviais busim gerais ir | politikieriai henorgjo nei kir
šios šalies piliečiais ir katali-
"Bukime Lietuviais, tikrais, 
kais". ' 

Gaila, žmonių nedaug buvo, 
o ypač nesimatė surusėjusių ir 

Per prakalbas aukų surink
ta $55.59; aukas virš $40 lai
kysim pas savo kasierių tolei 

Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 
(PASTABA? Seni skaitytojai pridėkit 10c Tlklenęloriąus jvyniojimo ir persiuntimo kaštaifts padengti) 

% Dirva metui vis 
TIEMS KURSE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie *at« 
lteujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokekit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
bin kit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaiiF 

* T%' X*1 v d»0 rtrt H J. • 

mo r onuas surengė uu « j I " kol Lietuvių f6ndai susijungs, 
paminėjimą Kražių skerdynes, subolsevikejusių Lietuvių, ga'|Išlaidu nebuv0 dideliUi kalbg. 
Kalbėti pas mus pirmą kartį j ir tokie sufanatikeję tamsunai, • u_ ke,. nereikala 

Dniir.mno is Mq a. I ffirrJSrlnmi tokias kalbas neku-1 . - r . atvyko Kun. Balkunas iš Mas-
peth, N. Y. Programe dalyva
vo Lietuvių parapijos mokyk-

į los Seserų išmokinti vaikučiai 
su patriotiškomis eilutėmis; 
jauna išsilavinus pianistė V. 
Kazlauskaitė paskambino pia
nu. Trumpai kalbėjo Kun. J. 
Raštutis, jauna dainininkė O. 
Baltuškaitė gražiai padainavo, 
jai akompanavo V. Kazlaus
kaitė. s 

Kun. J.'Balkunas kalbėjo a~ 
pie tą barbarišką Rusų caro 
valdžios elgimąsi sn Lietuviais, 
rusinimą, bažnyčių uždarinėji
mą, o ypač Kražiečių skerdi
mą, kankinimą, kad jie nesu
tiko leisti kazokams uždaryti 

Din Kit, įai patys uzsiraso sj į u 
Dirvą tik už $2.00 vfsam metui. 

(Įdėkit i laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresa. siuskit 2^° 

t)IRVA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

* " i ** 1. • ' •? 
Dabar laikas prižiūrėt savo karą. skelbimą* talpinamas tikslu paraginti prižiūrėti savo tanų automobilį kad tęa&tų per karą. 

štai geriausias budus kad jusų 

TIRES ILGIAU LAIKYTU 
V * stą žiemą 

Pataisyk Užlaikyk Bus labiau atsargus 
įpjovimus ir Įbrėžimus valve kepuraites ant leduotų 

tuojau ant visų ratų žiemos gatvių 

Ipl JlĮį||  ̂
Kai praplyšta gumas per jį vanduo 
prasisunkia ir pudo siulus. Taip iš
tikus, tire negalima naujai apdengt. 

i 

Caps ypač svarbios žiemą, sulaiky
mui kad vanduo nenuėstų valve* 
phrtes, nuo ko ima pusti tulwi. 

Daugiau tires sužeidžiama žiemą, 
nuo slydimų ir ledo duobių kurios 
kapoja ir nutrina apdengimą. 

Didžiausias tire 
taupytojas iš visų: 

—mažink važinėjimo greitį 

Apdėngk naujai — 
— jokios racion 

kortelės nereikalinga 

Išdėvėta tire yra tikras « 
nuotolis — tau ir 

tavo šaliai 

1 K •f?' 

duok oro 32 svarus i|§ 
/ 

—keisk tires reguliariai 
sulyginimui dėvėįimosi 

#Pasažie^ine tire gali atqaujinti k|W 
' tik nori. Svarbiausias dalykas pirm 

to tai k^d ji ne "pertoli nuėjus". 

• 

TAUPYK LIKUČIUS— 
APDENK IR VAŽIUOK! 

*WV'- į' 111!..]'?!" 

ATSISUK IT PAKLAUSYTI 

*WV'- į' 111!..]'?!" 

S O H I O  R E P O T E R  
Š̂§ VpOKIU 

4 kartus 
dienoje 

WTAM TY 1 / \i T1 0:00 Vakare 
CLEVELAND 10:30 Vakare 

Published by 

THE STANDARD OIL CO. 
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girdėdami tokias kalbas neku 
rie pradėtų kitaip protauti. 

Antru atveju kalbėjo api£ 
dabartinę Lietuvos padėtį — 
baisų likimą ištremtų Sibiran 
Lietuvių. Užminė kokias pa
stangas deda Lietuviai bolše
vikai kad užkenkus Lietuvos 
reikalams. Kalbėtojas pareiš
kė kad bus dedama visos pa
stangos suvienyti Lietuvių šel
pimo fondus ir vieningai dirb
ti Lietuvos reikalais 

vo, bet davėm jam $10. A. L. 
Klubas salę dav§ nemokamai. 
Ačiu jam. 

Stambesni aukotojai buvo: 
Po $5: Kun. J. Raštutis, Kun. 
J. židaiaavičius ir Zofija Bub-
linskiena; kiti po mažiau. 

.. P. Lalas. 

NELAIMINGA MIRTIS 
Gruodžio 15, automobiliu va

žiuodamas tragingai žuvo Hen
rikas Radzevičius, 22 m. jau-

Taip Amsterdamo Lietuviai j nuolis, Adomo Radzevičių su-
senai pageidauja, todėl musų i nus. Automobilis nulėkė nuo 
delegatai Pittsburgho konfe-1 tilto į upę, ir ten jaunuolis žu-
rencijoje turėjo net rezoliuci- j vo. Apie tai .kitame num. bus 
ją reikalaujančią kad butų j plačiau. 
sudaryta vienas fondas, kad11 

savo bažnyčią. Jo kalba buvo! butų kooperuojama su Lietu- į 
įspūdinga, patriotiška, ir ne- • vos Prezidentu A. Smetona, su j 
užmirštamas paliko jo šūkis, Lietuvos Atstovybe Washing-1 

Geriausi čvončiu Linkėjimai Lietuviams jji 
YALE DRUG COMPANY 

Vaistų Receptams Kreipkitės į vieną iš dviejų 
musų Vaistinių 

3216 Pavne Avenue 3819 Payne. Avenue 
PPosnsct 1550 ENdieott "8G44 

Geriauci švenčin Linkėjimai Lietuviams 
' ST/TE W7NDOW SF/DES 
VĖNE^I/N BIirDS Viskas Langams 

U Sakykit da ar pavasario pristatymui 
Kainos Prieinamas — Pasirinkimas 

HEnd 2149 1248 East 79th St. 

Geriausi Švenčių Linkėjimai Lietuviais 

PFEIFSR'S'BEAUTY SHOP 
Edna Burkhart, Mgr. 

; Perrranent Waving Ladies' Hair Catting 
7028 Superior Avenue HEn. 9324 

Geriausi Linkejin'.ai 1944 Metams 

LEXINGTON TIF.E SHOP 
Mes Specializuojame Geros Rūšies Apdirbime 

Sunešiotų 1'ires ir Vulcanizing dar1; u. 
6512 Lexington Avenue 

(>rin'i~i Linkejirra! 1944 Metams 

SUPREME RESTAURANT 
Naujoje Vadovybėje 

6930 Superior Avenue -

f-p PRODROME 

"Old Acquaintance* 
Nuostabiu sugabumu, įvairumu 

;jeniališkumu, kuris atžymi Bette 
Oavisį ji vaidina Warner Bros. nau
joje fįlmoje "Old Acquaintance", 
•vari pradėta rodyti savaitei laiko, 
Gruodžio 30, Hippodrome Theatre. 

Šiame veikale Bette Davis vėl 
atveria naują asmenybę kuri pa-
air-ta, tikra ir gyva ir viskas kas 
h liečia tampa patraukiančiai jdo-

iu. Filmą pilna jausmingumo ir 
arnatiškumo. 
Priešingai jos budui, antrą mo-

"• iška rolo vaidina ML iam Hop
ing, kuri yra tik SUA imeilė ir sa-

> gc'bve susivupinus. Veikalas 
-r:c!uoja gyvenimą d riejią moterų, 
cnos kuri jauna išteka, ir antror. 

draugės. kuri rasi!teka netekė-
ir kaip jos savotiškai pergyve-

i meile ir santikiuc su vyrais. 
Prie ju vaidina vyrai Dolorer 

"--an. jaunos rHkters rolėje, ir 
• ai Gi t Voun«r ir John Roder, su 

" - kitu geri artistų. 

Skelbimai 'Dirvoje'' 
5ttc u? vieną kurtą 
(ns kartui už S 1.00 

Mtiuiku*-
- .Jp tai namtf pardavirrKis, ii 

oniųyfnias. "krautuvių Išnuo 
iavimas ar. pardavimas, pajieš 
>jintai, padėkos laiškai £<»i-

pataipinii šia kaina 

JAUT! ri-O^AI? 
VISIŠKAI PAI.FTvT.VIXSITE SAU 
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BU DU 

Gerinusi Linkėjimai 1914 Metams 

BILL HOLCOMB—Barber 
Bill's Barbcrnš per karo metą naujoje globoje. 
Atdara visada, tik nc Trečiadieniais po pietų. 

1464 Addison Road 

Geriausi Linkėjimai 1944 Metams 

THE WEYAND & METCALF CO. 
DRY GOODS ir VYRU REIKMENYS 

Dvi Parduotuvės: 
Superior prie Ę. 55th Street 

Superior prie Ė. 125 Street 

I % Kuomet kankinatės vidurių užkietėjimu— 
K rijos neveiklios, skatida galvą, nėra ener
gy I 2 ;jr>s—palengvinsite sau siuo modemišku 
W j budu—kramtykite FEEN-A-M1NT. ši sko-
S ' •įinga kramtoma guma vidurius liuosuoje 

Švelniai ir tikrui. Milijonai f.moniy naudoja 
Įi FcEN-AMINT. Tik pakramlykite FEEN-A-

! MINT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
i* ; a.įrodymus ant pc.kcl'o. Sekantį rytq ma-
^ onus palengvinimas jums pagelbės vėl jau

stis puikiai. 

410* 

Geriausi Linkejiirai 1944 Metams 

WADE PARK SPAGHETTI !NN 
COCKTAIL BAR 

g 6920-22 Wade Park Avenue ^ 
^ John Nuzzo, Prop. $ 
^ » 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E IG O S 
'BROTHERS CAFE' 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
. 1603 E. 79th Street 

DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti.. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

tas 

STON5S TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ĄLUS, DEGUNE, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, SavininJ|aą. 
WICKLIFFK, OHIO 

' '-'law ' u !•. ji •• .• it"' na/ 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

SU PERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA*, 
6824 Superior Ave, 

LIQUOR *^INE HEER 
Vieta kur sustoja kitų miesty 

pravažiuojanti Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkės v •: 

' JACK GANSON' 
T A V E R N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Euclid Avenue 

Vieta privatiškiems pokiliams. 
Engagement Partėms, Vestuvėms 

ir šiaip pramogom*. 

Rezervacijai telefonuoki|: 
KE. 9782 

Prie U. S. Routa 550 
Jack Ganson-Karabinas, Sav. 

Telef. GLen. 1600 

Superior Appliance Co. 
Sales and Service 

12316 SUPERIOR AVE. 
Mes Aptarnaujam ir Tai-

mašinas. 
Atliekam gerą Radio tai

symo darbą. 
Perkam Senas Skalbiamas 
Mašinas, Vacuum Valyto-
Jus, Radios. (5) 

"•••• 1  

SEDAKOFF 
VAISTAS MO ŠALČIO 

TAI GYDYTOJO RECEPTAS 
Greita Pagalba nuo Gerkles Už
degimo, Paliuosuoja atsikosėjimą, 
stimuliuoja ir paliuosuoia užsi
kimšimą plaučiu- Ypatingai ge
ras nuo naktinių kosėjimų, šalčio 
"r užkimimo. (1) 

Eclair Cut Rate Drugs 
7G00 ST. CLAIR AVENUE 

Kampar, E. 76 St. Cleveland, O. 
Telefonas EN. 9202 

JONAS <3. 
POJLTER 

L i e t u v i s  

Xam^ Maliavotojas, 
Popieriuotojas 
Dekoratoriui 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

, ̂ , i. ̂  į J 
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War Bonds Laimes Karą! 
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•' y 
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Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE OLEVELAND,  OHIO -i-Ui.  

PJHONE: ENdicott 4486 

Penki Sunai Kareiviai 

Teodora Lenkauskienė, naš
lė, gal but pralenkė kitas vie
tos Lietuves motinas davimu 
savo sunų Dėdės Samo tarny
bon. 

Jos keturi sunai jau tarnau
ja, o penktas išvyksta tarny
bon Sausio 5 d. 

Ji našlauja jau 11 metų, pa
ti išaugindama visus tuos sū
nūs iš vaikų j vyrus ir dabar 
atiduodama vieną po kitam 
kariauti už geresnį rytojų ir 
tautų laisvę. Linkėtina kad 
jos sunų kariavimas prisidėtų 
prie Lietuvos išlaisvinimo. 

Pfc. Anthony Lascoe (Les-
kauskas) randasi Camp Rock
er, Ala. 

Sgt. Charles Lascoe prisilai
ko Camp Mackall, N. C. 

Pvt. Walter J. Lascoe tar
nauja Gardiner General Hospi
tal, Chicago, 111. 

Pfc. Bruno C Lascoe randa
si Cherry Point, N. C. 

Frank Lascoe pasiruošęs pa
sekti savo brolių pėdomis, ir 
jis išlydimas tarnybon Sausio 
5 d. 

Trys jos sunai buvo parva
žiavę Kalėdoms, iš ko motina 
turėjo didelio džiaugsmo. 

DIRVOS 1944 KALENDORIAI' ATĖJO 
Šymet kiek pavėlavę, 1944 Kalendoriai jau gauti ir jau 
duodami Dirvos prenumeratoriams dovanų kurie užsimoka 
už 1944 metus. Kadangi kalendorių gavimas apsunkintas, 
paskubėkit ateiti užsimokėti, gausit savo Kalendorių. Dir
va dar vis atiduodama už $2.00 metui. Administracija at
dara vakarais iki 8 vai. Per Kalėdas ir Naujus Metus bus 
uždarvta. 

REPLY TO MR. RAYMOND MOLEY 

M I R I M A I  I . Nori Buti Prezidentu . 

Eddy Grigaitis, sunūs Anta
no ir Onos Grigaičių, nuo 1272 
E. 60 str., Gruodžio 10 išėjo; 
karinėn tarnybon, randasi Flo
ridoj, mokinasi aviacijos. 

ŽEMAITIS Vincas (Smith) se
no amžiaus, nuo 4235 W. 130 

St., mirė Gruodžio 28, palaido
tas Gr. 31, Kalvarijos kapinė-* 
se; pamaldos atsibuvo šv. Jur
gio par. 

Velionis Amerikon atvyko 
1883 m. Paėjo Marijampolės 
ap., Pilviškių k. ir par. 

Liko žmona. Elzė, dukterys 
ir vienas sunus, kuris randasi 
U. S. Armijoje. 

ŽOLYNAS Antanas, 54 m., mi
rė Gruod. 20, palaidotas Gr. 

24, Kalvarijos kapinėse, pa
maldos atsibuvo Šv. Jurgio pa
rapijoje. 
' Paėjo iš Balbieriškio p., Su
valkijos. Liko žmona, Jieva, 
1635 E. 50 Place. Paliko du 
sunus ir dukterj. 

šių dviejų laidojimu rūpino
si laidotuviu direktorius N. A. 

Sgt. Algirdas Blaškevi-Mus 
GALANSKAS Vincas, 69 m., 

nuo 2250 W. 10 st., mirė Gr. 
buvo parvykęs trumpam laikui 26, palaidotas 28 d., Kalvari-
pas savo tėvus paviešėti. Jis Į jos kapinėse; pamaldos atsi-
dabar prisilaiko Columbus, O.,' ^ 
ten atlieka speciales kariškas 
studijas. 

Cpl. Cris. J. Tulauskas, U. 
S. M. C., iš New Bern, N. C., 
lankėsi per šventes pas savo 
tėvus Joną ir Juzefiną Tulaus-
kus, 6619 Lawn view ave Ap-

uvo s v. Jurgio parapijoje. 
Paliko tris dukteris, visos 

ištekėjusios. 

LABAŠAUSKAS Vincas, 53 
m., nuo 1378 Giddings rd., 

mirė Gruod. 18, palaidotas 21 
d., Kalvarijos kapinėse; pa-

Mr.  Jonas Budrys, Consul Gen

eral of Lithuania, sent the follow

ing letter to the Editor of News
week,  on December 20: 

Dear Sir: 

Permit me to point out a few of 
the many inaccuracies contained in 
Mr. Raymond Moley's article on the 
THltic S bi te's which appeared in 
the December 13, 1913, issue of 
Newsweek: 

Lithuania and the other Baltic 
Htates, contrary to Mr.'- Moley's re

peated assertions were not "creat

ed" at Versailles,  because the 

Treaty of' Versailles did not pro

vide for Jtheir creation. These 
-tates proclaimed their independen

ce, fought for it, and became de 
iacto independent before that treaty 
was signed. '  On the other hand,  

. nd also before Versailles, Russia 
itself had proclaimed the right of 
all nationalities under Russian rule 

to dispose of their own fate, even 
to separation and the establishment 
<>f an independent state", in a- doc

ument known as the Declaration of 
the Rights of the Peoples of Rus

sia,  dated November 2 < 15,  1917,  

and signed "in the name of the 
Russian Republic" by Iosif Djuga-

s h v i l i  S t a l i n  a n d  V .  U l i a n o v  ( L e - i  

nin), in their capacity as the Peo

ple's Commissary for Nationalities 
and the President of the Council of 
the People's Commissaries,  respec

tively.  Russia later comfirmed this 
proclamation in her treaties with 

Lietuvių Piliečių Klubas tu- į Lithuania, Estonia, and Latvia, 

rės Naujų Metų laukimo vaka- concluded in 1920, in which she re-, 

rą savo patalpose, Lietuvių sa- nounced forever any claims to these 
lėje, Gruodžio 31 d. Ineiga per states and territories.  

klubo duris. UžkvieČiami na-j It is  simply not correct to s=ay 

riai ir jų draugai. Bus links- j that Lithuanians or, for that mat

ter, Latvians and Estonians, aie 
Slavs,  because they are not.  More

over, Lithuania, far from being a 

,v .VI; s 

Ohio Valstijos Guboi .iuto-
rius John W. Bricker, kuris 
tikisi buti prezidento kandida
tu 1944 metais, parodomas su 
žmona, kai jie dalyvavo spau
dos konferencijoj, .New Yorke. 

Naujiį Metų Sutiktuves 
.. _ Lietuvių Klube _ _ 

\ 
elected 25 Diet deputies; the Lith

uanian nationalists,  only four". 

Such results were never obtained 
in elections in Lithuania. '  There

fore, I am inclined to think that 
Mr. Moley had in mind the elections 
to the Diet of Męmel, although he 
does not say so, and, that he uses 
the results of those elections to 
construct his fantastic invention 
that Lithuania became pro-German 
to such a degree as to elect twen

ty-five German deputies out of a 
possible twenty-nine. I am afraid 
I cannot call fair such methods on 

,  the part of Mr.  Moley.  

As a matter of well-nown fact,  

not only did Lithuania not become 
pro-German after the advent of 
Hitlerism,  but—quite to the contra

ry—her relations with Germany 
completely deteriorated from that 
time on because of the latter's 
persistent efforts to foment pro-

Nazi disturbances in Memel terri
tory.  These efforts were vigorous-

- ly resisted by the Lithuanian auth

orities and led,  in 1934,  to the well-
known Neuman - Von Sass trial,  
comparable to the German Bund 

trial in the United States.  In re

taliation,  Germany stopped her im

ports from Lithuania and hindered 
Lithuanian exports to other coun

tries by closing her frontier even 
to the transit of Lithuanian goods.  

This situation culminated in a vir

tual German ultimatum tu Lithua

nia in March, 1939, whereby the 
port and the territory of Memel 
were seized.  

Although it was misunderstood 
and criticized at the time by some 
foreign statesmen, Lithuania's firm 
action against the Nazis in Memel 
territory constituted what was pro

bably one of the first attempts to 
thwart the rising menace of Nazi-
kin. Had this Lithuanians' action 
been better understood and had 
similar measures been applied col
lectively and in time,  certain events,  

in all probability, would not have 
happened at all.  

Lithuania is resisting the pres

ent German occupation no less vig

orously thant are the other occu

pied countries. The underground 
movement is strong and active,  

and at least six clandestine papers 

•are,  being published.  .  Countless 
acts of sabotage are being com

mitted daily against the Nazis 
There is no puppet regime in Lithr 
uania, and no political group is 
collaborating with the Germans.  

The same determined resistance 
would, meet the attempts of any 
other country to subjugate Lithua

nia. Lithuanians hope that such 
proposals as those advanced by Mr.  

Moley—that they be turned over 

to Russia—will not prevail, that 
justice will triumph, and that they 
will regain their independence in 
accordance with the .principles of 
the Atlantic Charter.  

A WOMAN'S WAR TOO! {• 

JO/NT///; Ml IT 

AŠTUONIOS NAUJOS POLKOS AKORDEONUS 
Major ir Minor Melodijose 

Visos gaidos pirštams sunumeriuotos: * No. 5 On the* Road from America to 
Pianui, Bassai pažymėti raidėmis. Africa, Couplet Dance 

w* • u xt cui . No. 6 On the Road from America to Music by N. Shkorka Russja CoupIet Dance 

No. 1 Return Home Polk ...: 25c No. 7 On the Road from America to 
No. 2 Longing for Home Polka 25c ' Germany, Couplet Dance.. .. 
No. 3 Dancing Bride Polka 25c No. 8 Three Generals on Tour, 
No. 4 Starting Wedding Polka 25c Couplet - Dance 

Published by 4640 BROADWAY , 

NL SHKORKA C©« Cleveland, Ohio 

30 c 

25c 

26c 

25c 

ma sueiga, šokiai, vaišės. 

KUtš, IIview ave ~F" , ihr Tnvcrin LIETUVIŠKOS užeigos taip "hodge-podge" of races, religions 
lankė visus gimines ir pažys-jma. .atsl,&uvo sy* Jurgio rengia Naujų Metų pasi- and nationalities", is one of the 
+amn«? hi^t drauon «avo su ku- i bažnyčioje. •_ tikimo vakarus savo įstaigose, most homogeneous of countries n 

riais pirmiau žaidė, nerado . Liko žmona, Mare, sunus, Į Kurie mėgstat taip' Naujus this respect:  81 per cent of-its in-

veik visi įie pašaukti tarny- *r sesuo> žaliagiriene. Metus pasitikti eikit pas sa- habitants are Lithuanians and over 
vuosius, ne į svetimas vietas. 80 per cent.of its people are Cath-

_________ • |  olics.  in this connection 1 should 

like to quote Professor Malbone W.  

Sekioja Bolševikus Graliam, of the University of Call-

Is7ors musu bolSevikėliai 110- , o mi"' 1  . 8  authority 
cn Baltic affairs v/ho nas the xoi-

'Tpl. Tulauskas gryfo ataal i, KEBLA}lf ^ 
savo stovyklą Gruodžio 25 va- L ,™° paIaidotas "20 

* 'Kalvarijos kapinėse; pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio parapijoj. 

Liko žmona Pranė, sunus 
Corp. Alexander U. S. Armi-KETVIRTA PASKO

LA $208,000,000 
Cuyahoga apskrities ir Clc-

velando kvota 'Ketvirtai Karo nav 

Paskolai nustatyta $208,00V -Takubs. 
000. Vajus prasidės Sausio; 
18 iki Vasario 1. 

Šios srities visuomenės dar
buotojai jau ruošia visus pla
nus šiam paskolos vaiui. 

rėtu kad Amerikos valdžia iš- , 
gaudytų ir ištremtu visus "fa- lov™s ^ 
šistus", ir jie net 'siūlosi vai- comP°s1*1011 <* L.thuan.an Com 

\TLti^dUkt6 ^ SeSU0' ižžiai nurodyti katrT "fa^T- •*-"« TT' "V T*" Adomaitiene. Ia...-,, _• j._ cant of the homogeneity of me 

Siu trijų'laidojime pasitar- tai" buti suimami, ta
vo* laidotuviu direktorė Del- clau valdaa .tun savo kitokį 

EZELLA THEATRE 

programą: Lietuviškų komuni
stų sekiojimas ir surašymas 
Clevelande tęsiamas, kaip pa
tiriama iš Lietuviu kurie bu 

Lithuanian .  population that only 10 
per cent, of a body elected accord

ing to proportional representation 
should consist of national minori
ties". (New Governments of East-

The Ezella Theatre turės ^us bolševikus ir jų prisilai 
specialius programus Nauju ^vmo iįzdus. Kadangi tas da-

.  _. J  .  *. -r • ,  w ern Europe,  by Malbone W.  Gra 
vo klausinėjami apie Lietuvis- . „ į ' • v . iqo.. ham,  p.  336,  Now York,  1927.) 

I am completely at a loss to un-

Lietuviai, vel ruoskites pir- Metu patikimui, ju vienas ous rorro Clevelande ir tai dabar (krstand what motives prompte 1 
• Tr  « - piliiAuu Q Vfll Vflkarp antras -i A yIC:e,<in"e'. i r_ adD<ir  Mr.  Moley to assert that "after atliktas J vai. vakare, anuac> vej ^ai nera dejones kad vai- TT.+1 

11:30 vai. tiems kurie norės ;džia seka visus komunistus iš-'came to Power» ^ bteame 
! :ti Karo Bonus. 

KALĖDŲ sveikinimu ir vi
sokių siuntinių per Clev?lando 
pasta ir skyrius praėjo suvirž 
°»4 milijonai paskirų dalykų. 

vėliau atsilankyti. 
Bus duodama Slim Heart 

WTAM N.B.C. Radio artisto 
ir jo didelis Hill Billy Jambo
ree perstatymas. 

naujo, kokiam nors tikslui. 

• TRAFIKO nelaimėse Cle
velande 1943 metais iki Gruo
džio 28 užmušta 108 asmenys, karą. 
nernai į tą laika buvo užmuš
ta 123. 

Kitais metais pirmiau trafi-
ko užmušimai paniekdavo ir 
karti1, i-' viršydavo 200 žmonių 
i metu-. 

NUŠOVĖ ŽMONĄ 
Tūlas Edward Radomski, 33 

u-ri i. in. darbininkas, nuo 6717 Ka-
Filma rodoma Destroye , j zįmįer ave>> Gruodžio 24 ank-

su Edward G. Robinson . 
silankykit, turėsit smagų 

At-
va- sti rytą parėjęs, iš darbo su-

i sivaidijo su savo žmona iki to 
I kad ją nušovė. J] policija su-
i ėmė. • 

j clear that Lithuanian sympathies 
į  were turning strongly toward Ger

many". Nothing could be farther 
from the truth.  In order to illus

trate his point Mr.  Moley affirms 
further that "in the elections of 
the Diet in 1938, the German ticket 

BLEŠINES SURINKS 
SAUSIO 9 

1944 metais blešinių (tin 
cans) surinkimą nukėlė į an-

Lietuvių Saleje 
Ateikit i Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka 
trą sekmadienį, ir bus Sausio i r^ su saVo draugais. Šios su-
9 dieną. , oipos buna antradienio, ketvir

tadienio, penktadienio ir šeš 

Tiktai Ketvirtadienį Nuo 10 ryto iki 5:30 vak. 

The May Company 
B A S E M E N T  

išuardavimas 

LANKOSI PAS VAIKUS 
Pranas Norkus, iš Wells- Į£ur Galima Pasimokyt 

busg, W. Va., lankėsi šventėms 
pas savo vaikus, kurie Cleve
lande dirba. čia gyvena jo 
sunus ir dvi dukterys. 

Atsilankęs Dirvos redakci-
jon užsirašė sau Dirva ir nu
sipirko knygų. 

Pilietybės Reikale 
Lietuviams patogios mokyklos ku

riose atsibuna pilietybės pamokos yra 
sekančios:  

Collinwood High, East 152 st.,  psie 
St.  Clair, pirmadienio ir trečiadie-

nio vakarais, tarp 7—9 \,.L 

m-npfixs 20 v\rovu i East 1380 E- 82.st- antra: 
hLlitiVTiAo y ACiO*. v dieniais ir  ketvirtadieniais,  tarp 7 
EGLAIČIŲ iir 9 vai. 

Clevelande šioms Kalėdoms! G!envnle Highi pa rkwood Drive 
buvo suvežta tiek daug eglai- j jr gverton Ave., pirmadienio ir tre
čių kad jų liko net 20 oiln'4! čiadienio vakarais, 7 iki 9 vai.  

vagonų, ir jos bus sudegintos, j J o h n  Adams Hich, E. 116 St. ir 
Kitam metui, žinoma, .]os n J- į Corlett ave., pirmadienio ir trečia-
tinkamos. dienio vąkarais.  

Eglaičių tiek dauur liko sa- į Doan School, 1350 E.  105 Street, 

koma del to kad didieji parda-1 antradienio ir ketvirtadienio popie-

vėjai norėjo išmušti iš biznio &ai s, 1:15 iki 3:15 vai.  

mažuosius ir prigabenę norėjo 
tomis eglaitėmis užgrusti vieą 
miestą. 

pats 

Y.M.C.A.,  E.  18th St.  ir Prospect 
ave., ketvirtadieniais ,tarp 2:30 ir 
4:30 po pietų.  

Kurie nori šiaip informacijų ir 
PARSIDUODA KRAUTUVfc j apie pilietybės mokyklas gali krei-

Ci garų. saldainių parduotuvė, tas j ptis i Citizens' Bureau, Marshall 
" savininkas 1'6 metu.  Noriai i  Bldg.,  telefonas CHerry 3796.  

P.una pamokom skaityti ir rašyti 
Angliškai, Amerikos demokratijos 
pamokos, ir ko ši šalis tikisi iš sa

vo piliečių.  

jrodys $1200 savaitinių ineigų.  Ran

dasi gatvekarių skerskelyje, n§ra 
kompeticijos. Smulkmenų klauskit 

2949 įVoodhili jtload. X1). 

tadienio vakarais, nuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuvių salę. 

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas' 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta

dienio vakarą, nuo 8:00 vai.,  antra-

3u Peck's Hall, 1446 E.  82nd St.,  

3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.).  Jžanga nemokamai, rinklia

vos nebus.  Rengia ir kviečia Šv.  

Rašto tyrinėtojai.  

AR ŽINAI kad mes dabar gyve

name svieto pabaigoje?—Mat.  24.3.  

AR ŽINAI kad šio svieto kara

lystės gaišta su didžiu trenksmu? 

—Dan.  2:44.  

AR ŽINAI kad KaralystS Dievo 
jau prisiartinp?—Luk.  21:31.  

Daug įvairių dalykų sužinosit -at

silankę i šias prakalbas paminStą 
vakarą.  (Skelbimas) 

AR ŽINAI kad prasideda didysis 
pasaulio gryžtmetis arba atitaisy
mas?—Ap. darb.  3:20,  21.  

1\ 

i— T; 1 
*  L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas Zxvalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im

portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių.  

Išpildo daktarų receptus atsakan

čiai.  Kreipkitės j savo vientau

čio vaistinę visokiais reikalais.  

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas EN. 8618 

$1 iki 1.39 Bliuskos 
Gausybė stilių ir spalvų.  CQe 

Mieros panelėms ir mote-

rims. Nekurios yra šiek-tiek 
nereguliarus.  

Rayon Apatinukės 

Moterų Rayon Kojines 
950 porų.  Pilnai geros P*, 

antros ruš i e s rayon 
kojinių iš brangesnių kainlji 
Ne visų spalvų ir mierų. 

Chenille Robes 
625 poros moterų rayon 
k e l n a i č i ų ,  steppins  i r  k i t ų  
apatiniam dėvėjimui, 

nereguliarės.  

39* 2.99 Sampeliai ir antriniai 
iš daug aukitesnių kai-

Dalinai |  nų .rusių.  Reguliarės mieros ya- į  

nelems ir moterims.  S i ..Jlįlll- .• : HtlllllllltlKfllt: 

Flannelette Naktiniai Form-Fitting Kojinės 

Mot. No-Seam Kojines 
600 porų su lisle virš- ĄJC  Pr« 

šum ir pėdom. Nekurios 
neregurės. Mieros 9 iki 10%. 

Mot. 51-Gauge Kojinės 
51 gauge plotos .  .  .  "T4C  Pr-

antros rūšies aukštesnių* "  

nių kainų rūšies, 900 porų—pil
no ilgume.  

Antr., Austos Pirštinės 
Šiltos rūšies, ilgom ran-

HOTEL STATLER 
Reikalauja VYRŲ del: 

Licensed Firemen 
Maliavotojo 
Vidaus Prižiūrėtojo 
Indų plovimo mašinos 
Operatoriaus 
Skalvimo darbui 
Reikalauja moterų: 
Indų plovimo mašinos 

operatorės 
Pastry kepėjos 
Virėjo padėjėjos 

Alga, maistas, uniformą gulyg 
darbo. 
Kreiptis: Employee® Entrance 
Užpakalinė ineiga. Room 335 

Kasdien 9 iki 6 vai. 

Reguliarės mieros panelėms ir 
moterims.  Iki 72 šmotų išteks.  

•fQc 1 750 porų tinklinių ir 1 Oc pr.  

/ J reguliariu m e z e iniu.  • ® 

Trečios rūšies, nekurios sutaisy

tos.  Mieros 8% iki 10%. 

39 190 porų geresnės rūšies 
audimo pirštinių, nupigin

tos išpardavimui.  Mieros mote

rims ir panelėmes.  

Blanketiniai Robes 
Tik 39.  dilti blanketo 1 

apsiaustai robes visai • 

nupiginti. Ma^ytu mierų mote
rims ir merginoms.  

Moterų Žiemai Kojinės Vatinės Tinklo Kojinės 
000 porų vatos mišinio ^Oc pr..  |  

kojinės.  Antros iš au- |  

šktesnės kainos rašies. Mieros g 
9 iki 10%. i Į 

640 porų šiame skyrių- CQ<* pr. 

je.  Gražios tinklinės ko-^' 

jinės.  Nereguliarės.  Mieros mo

terims 9 iki ĮG 1^. ; 

• ••lyc'iifflwr 

Moterų šilko Kojinės 

40c w-
1.39 Rayon Apatiniai 

Moteriškos k o j i n ė s  

geram dėvėjimui.  Tre

čios ru&ies. Nevisų mierų jau 
galima gauti.  

rl, II .. ' lilIlIllIHimilIMIIHnilHIIIII 

|  300 Sil-O-Ette rayon apa- 7QC  

|  tinių slipsų moterims.  Tea- * * Į-

i rose spalvos.  Mieros £2 iki 42. f-

!  Antrinės.  g 
š S ,-įi]';:ir įKUtttH'iHMt""" 

1.98 iki 2.25 Sweteriai 
Užsimaunami arba su- 1 CQ 

segami.  Visokių spalvų.  • 

Naujoviškų mezgimų. Mieros 
mergaitėms ir moterims.  

: • •. ,: i • ;: 1 •''' 

Tuck-Stitch Apatinukės 

Vyrų Geros Pirštinės 
# 

Vyrams odos |  OC 1 Q5 
niratinis Hp * • * 

Vaikų 1.19 Sweteriai 
Užsimaunamų stilių miero- QO« 

se 32 iki 36.  Iki 120 ta

me skyriuje tęsės.  

•f!? "i"|'?ti'"! ' - ••• • • 1 1 '! 

Vyrų 25 cKojinės ' 

pirštines be 
pam ušalo  ... n e  v i s ų  m i e r ų .  

Randasi 326 poros šiom kainom.  

480 porų .  .  antros rūšies ^C (  

geros medžiagos iš bran

gesnių rūšių 
iki 6.  

• : ':<ii|iiHiiPiiiitiiiiiiiii!:iiiiii- i'Ohmhhi 'Hiw iiiiHiiiiiiUitmitiiiKWiii'"' 'i' 

Sil-O-Ette Kombinacijos 
3C0 Pantie stilių rayon ^Qc 

kombinacijos su viršutine 
dalim.  Antros rūšies iš 1.25 rū

šies. Tearose, mieros 32 iki 42. 

Vyrams "Chalmers" 
Marškiniai 

926 poros šiame skyrių- 15 c pr.  

je. Dalinai neregulia
rus. Geros rūšies vatos. 

•V . 

| Vyrų Darbo Marškiniai 
i Flannelette darbo mar-

Mažų mierų 4 S 

E 

72 Žieminiai tvirti vyriš- 1 1C| 

ki marškiniai, mieros tik " ' " 
44 iki 46.  

1.17 tkmiai .  .  rudos ar mė

lynos spalvų .  Mieros l 4 į #  iki 
17 didumo.  

. . . I 
Vaikų Sweat Marškiniai | 

Iki 97 tęsės! Pilki tiktai. 1.07 
Mieros 30 iki 34.  

1.69 Skepetaitės 
Dalinai nereguliarės iš 1.00 
tesnčs kainos rūšių. 
150 nupiginta išpardavimui. 
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