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susirūpinimo prie ko veda da
bartinė Prezidento Roosevelto 
politika. . 

The Detroit Free Press ne* 
senai padarė tokį prilyginimą: 

t 

Winston Churchill, Britų va
das šiame kare, gimęs ir. iš-
ItiBgęs savo pareigoms; jo šei
mos tradicija šimtmečių sena, 
ir jis nuo pat lopšio buvo dis^ 

•cipiinuojamas suprasti valsty-
'•'lifes mokslą, valdžią, istoriją, 
geopolitiką, ekonomiją ir visas 
tarptautinių santikių kultūri
nes problemas. Kaipo toks jis 
stovi žymiai, visame pasaulyje. 

Jo padėjėjas yra Anthony 
Eden, taip pat nuo kūdikystės 
auklėtas savo karjerai. Britai 
Visada auklėjo savo gabiausius 
vyrus imperijos, vadovavimo 
tikslams ir jie visada turi di
delius rezervus užpildymui vi
si} situacijų. 

Rusijoje — randasi Juozas 
Stalinas. Per veik pusę šimt
mečio iš savo 65 amžiaus me
tų jis buvo pasaulinis revoliu-
cijonierius, studijuojąs istori
ją, geopolitiką, ekonomiją. 

Jis gal but žino daugiau 
apie kapitalistinę sistemą negu 
dauguma Amerikos kapitalistų, 
ir pats geriausias scenos vei
kalas Maskvoje šią žiemą yra 
pašiepimas Amerikiečių jieš-
kančių biznio Sovietų Rusijoje 
ir besilaižančių komunistų vy-
it&usybės vadams.^ \ 

Jokis veikalas nestatomas 
iįį Stalino sutikintos 'Taigi šis 
veikalas, "Pono Perkins Misija 
Bolševikų žemėje", vaizduoja 
Perkins kaip Chicagos dešrų 
išdirbėją, be išauklėjimo, ap
sukrų, ignorantą pasauliniais 
reikalais, bet dideles širdies ir 
lengvai palinkstantį į tikėjimą 
jog jis "pilniausia supranta" 
Rusijos gyvenimą. Sakoma, šis 
veikalas yra pašiepimas Eric 
Johnstono vizitą Maskvoje per
eitą vasarą. 
Kuo Amerika gali pasigirti? 

Dabar, prieš tokius pasauli
nių reikalų žinovus kaip Stali
nas ir Churchill ką turi pasta
tyti Suvienytos Valstijos? — 
klausia Detroit Free Press. 

Mes turim visai mažai. Da
lis musų tradicijos buvo girtis 
savo nežine apie išlaukinį pa
saulį, į kurio vadovybę mes 
tapom įtraukti įvykių eigos. 

Prezidentas Wilson nekuriu 
rašytojų palyginamas gana ne
daug žino j us ju apie Europos 
reikalus, nes jis manęs Praga 
esanti Lenkijos sostinė. Ne
reikia tikėti kad F. R. Roose
velt, kuris nebaigė savo teisių 
mokslo Columbia Universitete, 
plačiau apsipažinęs su pasauli
niais reikalais negu buvo Wil
ton. Ir jis pasirinko sau Val-
gtybės Sekretorium šiame pa
name kritiškiausiame musų 
jįalies momente, linksmą, mo
kantį rankas kratyti Ed Stet-
tinius, ir prie jo kitus padėjė
jus kurie neturi jokio suprati
mo apie tarptautinius reikalus 
Nei vienas iš jų negalės bent 
kuo prisidėti tarptautinėj kon 
ferencijoj kaip tik savo sėdė
jimu joje. Ponas Roosevelt bus 
visas kalbėtojas ir vienatinis 
Amerikos balsas. Jis taip su
planavo. 

Tylėjimas ir baime kalbėti 
Su v. Valstijos turi pinigus, 

industrijų vadus, vyrų jiegą, 
laivus, lėktuvus, kanuoles. Bet 
Britanija ir Rusija turi eks-
pertišką patyrimą. To mes 
neturim, o tas yra tikrasis ele
mentas reikalingas pasaulinėje 
vadovybėje, žinojimas yra ga-

AUDONOJI ARMIJA ARTI BERLINO 
KAS LAUKIA VO 

KIETUOS? 
Hitleris pradėjo 13-tą ir 

paskutini savo viešpatavi
mo metą. Jis Sausio 30 d. 
dar paskelbė pasauliui jog 
Vokietija kariaus iki pas-
kutinos — "kariaus nežiū
rint kaip ir kur ir nepai
sant sąlygų iki bus laimėta 
pilna pergalė". Taip jis 
kalbėjo per radio į tautą. 

Tuo tarpu, bolševikai žy
giuoja prie pat Berlino 
vartų, Stalinas turi jau pa
ruošęs ir Vokietijai komu
nistini komitetą, kuris bus 
paskelbtas Vokietijos val
džia kaip greit bolševikai 
pasieks Berliną ar nors ki
tą kokį svarbų miestą ku
ri matys tinkamu pavadin
ti "išlaisvintos" Vokietijos 
sostine. 

Į Berliną suplaukė rytų 
karo pabėgėliai, mieste ky
la riaušės del maisto sto
kos. Aukštieji Vokiečiai bi
jodami to paties likimo ką 
sutiko Lietuvos ir kitų boi 
ševikų užgrobtų šalių žmc^^ -. 
nės, šalinasi iš Berlino. 

Vokiečių sostinė iš Ber
lino perkeliama į Miunhe-
ną, kur ir prasidėjo Hitle
rio galybė. 

Bet Vokiečiai sąjungi
ninkams vakarų fronte vis 
neužsileidžia ir nepasiduo
da. Gal tikisi ką nors iš
siderėti pirm negu galuti
nai reiks pasiduodi 

Iš Stockholmo praneši-
šimai skelbia jog sekančios 
septynios dienos gali nu
spręsti karo su Vokiečiais 
eigą. 

Sulyg kitų pranešimų, 
naziai gal dės paskutines 
savo pastangas laikytis ir 
kovoti Austrijoje, kur yra 
dalis svarbių karo indus
trijų. 

*-

Gen. MacArthur Žygiai Sugryžtant į Filipinus 

NAZIAI SUNAIKIN
SIĄ BERLINĄ 

Vasario 1 pranešimais, 
bolševikų armijos prisiar
tino per 42 mylias nuo Ber
lino, pasiekę Kustrin prie 
Oder upės. Paskiausia bol
ševikai paėmė Beyersdorf, 
63 mylios šiaurėjo nuo sos
tinės. 

Rytų Prūsijoje apsuptie
ji Vokiečiai suspausti į 
mažą dalį to krašto. 

Maršalas Goebbels ruošia 
visas galimas priemones 
Berlino gynimui, skelbda
mas jog "nepaliks akmens 
ant akmens" to miesto ri
bose jeigu bolševikai prisi-
muštų Berliną imti. . 

Rusai galutinai paėmė 
Klaipėdą, kur Vokiečiai iki 
šiol laikėsi, užėmė Kara
liaučių ir kitus Rytų Prū
sijos ir Silezijos miestus.. 

lybė, o, kas aršiausia, mes ne
turim noro žinojimo įgyti. 

Mes laimėjom pirmą Pasau
linį Karą, bet pralaimėjom tai
ką, nes mes nežinojom ką su 
ja daryti. Ar ta tragedija tu
ri pasikartoti ? 

Amerikos visuomene patei
sinama del jos rimto nepasi
tenkinimo musų suglerusiais 
tarptautiniais santikiais, kuo
met net pervargęs Churchill 
stoja prieš Parliamentą ir rei
kalauja kad Suv. Valstijos pa
liautų išsisukinėjusios ir pa
sireikštų kur stovi. 

Mes kalbam pakuždomis vie
toje kalbėti tiesiai ir atvirai. 

Mes tik privedžiojam vietoj 
kalbėti ką manome. 

Mes slapstomės po garsiais 
bendrais obalsiais vietoje pa
imti moralinę vadovybę ko pa 
saulis iš musų laukia. 

Visa tai yra todėl kad mes 
ijeišmanom ką daryti. 

Ar Amerika kada subręs ir 
pastatys į atsakomingas pozi
cijas žmones su išmintim susi-
lyginimui su pasaulio išminti
mi? Ar mes tik turim mokė
ti kainą musų istorinių klaidų 
musų gyvastimis ir iždu, gent-
kartė. po gentkartės? — bai
gia Detroit Free Press. 

VAKARŲ fronte; sąjun
gininkų armijos veikia pa
sekmingai, pirmoji ir tre
čioji U. S. armijos prasi-
mšė per Vokietijos sieną ir 
praplėtė savo užkariavimą 
pora mylių plačiau Aachen 
srityje. Sąjungininkai ata
kuoja 40 mylių ilgio Sieg
fried Linijos ilgyje, o Ame
rikiečiai ir Prancūzai ap
supo Colmar, Alzacijoje. 

JUGOSLAVŲ karalius 
Petras II galutinai sutiko 
nusileisti Churchillo reika
lavimams ir sutiko perduo
ti savo valdžią rejentų ko
mitetui, kurį jis pats pa
skirs. Premjerą Subacic 
paskyrė įgyvendinti sutar
ti su Tito, kuris atstovau
damas Maskvos interesus, 
varosi už koalicinę vyriau
sybę, kuriai turi buti pa
vesta šalies valdymas iki 
ji bus išlaisvinta, o tada 
duoti žmonėms progą iš
sirinkti valdžią kokią no
rės. 

Gen. MacArthur, Filipi
nų salų kariautojas, Sausio 
25 sugyveno 65 metus am
žiaus. 

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ SU
SITIKIMAS PRA-

SIDFJO 
Jau spėjama kad Roose-

veltas išyyko j konferenci
ją su Stalinu it* Churchillu. 

Sakoma, lafcai gali bu
ti kad jie susijiks kur nors 
Sovietų žeme®, kur nors 
Juodųjų jurų irityje. 

Sako, sąjungininkai susi
tarę ant Vokietijos pasida
vimo išlygų. I Jei tik Vo
kiečiai sutiktų! baigti karą 
jiems butų patiekta pasida
vimo sąlygos, •įkurias turė
tų priimti be dįrybų, ir nė
ra jokios galimybės gauti 
taiką derybų keliu. 
Tikima ultimatumo 

Jei tuoj trys didieji su
sitiks, tikima jie paskelbs 
Vokietijai ultimatumą.. Jei 
Vokiečiai pastumę Hitlerį 
į šalį sutiktų baigti karą, 
iš to. išeitų tiį^auda tau
tai. Maciau, tauta mato
mai aklai seka Hitlerį jei
gu taip ilgai jo nepastumė. 

Tuo tarpu, Prezidento 
atstovai jau randasi Euro
poje, vienas apsilankė net 
pas popiežių, po; apsilanky
mo Londone -ir Paryžiuje. 

Amerikos užsienio politi
ka po senovei tebėra slap
tybėj. Tūlose Europos sos
tinėse prezidento atstovai 
padarę nuodugnių ištyri
nėjimų politiškos padėties, 
kuo pasiremiant Roosevelt 
gal turės padaryti savo 
galutinus sprendimus susi
tikęs su Churchillu ir Sta
linu. Sakoma, bus atmes
ta Sekretoriaus Hull ilgai 
laikytas nusistatymas ati-
dėti iki po karo sutvarky
mą Europos reikalų, kas 
privedė daugelį mažų tau
tų prie pragaištingo liki
mo. 
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Gen. MacArthur, Japonų išstumtas iš Filipinų salų, laip
sniškai gryžta Į tas salas. Skaitlinės parodo jo vadovaujamų 
riuomenių išlipimą paskirais tarpais tose salosfc: (1) Leyte; 

(2) Mindoro; (S) Marinduque; ir (4) Luzon. Vos praėjus 
dviem me town, aštuoniems mėnesiams ir keturioms dienoms 
po Corrigedoro puolimo, Amerikiečiai sugryžo atkariauti tas 
salas. # 
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JAPONAI ŽYMIAI 

PRALAIMI 

Prancūzai pasiryžę oku
puoti ir laikyti Vokietijos 
dalį iki Reino upės, karo 
paliauboms užstojus. Tas, 
sako Gen. de Gaulle, reika
linga saugumui ne tiktai 
Prancūzijos bet ir pasau
lio". 

Jąponų Padegtas Laivas prie Filipinų 

Amerikos karo laivyno 
jiegos, smogiančios Japonų 
vogtos imperijos gyvybi
nes linijas, per pastarus 
penkis mėnesius sunaikino 
7315 priešo lėktuvų, pa
skandino du milijonu tonų 
prekinių ir transporto lai
vų ir 90 karo laivų. Tuo-
mi sutriuškinta jų kontro
lė Pietų Kinijos jurose. 

Amerikiečiai toliau tę
sia pasekmingą žygiavimą 
Luzon salos plotais linkui 
Manila uosto, užimdami vi
sas svarbesnes vietas pa
kelėje. 

Manila užsigrudus žmo
nių kurie subėgo Į tą mie
stą, ir jie ten del maisto 
stokos badu miršta. Japo
nai atėmė visą maistą, ir 
Filipinų visa viltis dedama 
į Amerikiečius, kurių lau
kia ateinant juos išgelbėti. 

JAPONIJA DAR 
NEPAŽEISTA 

Užsimušė Umanskis 

Vienas Amerikos orlai-
vyno komandierius tikrina 
jog Japonija ruošiasi ir tik 
1946 metais pradės tikrai 
kariauti. Nežiūrint naiki
nimo jos jurų laivyno ir 
Amerikos pasisekimų juro
je, ore ir sausžemyje, Ja
ponija tikrenybėje nėra dar 
užgauta, sako jis. 

Japonija statydinasi po 
1500 lėktuvų j mėnesį ir sa
vo pajiegumą slepia. 

Amerika tik už sekančių 
12 mėnesių galės pradėti 
Japoniją atakuoti taip kaip 
dabar atakuoja Vokietiją, 
panaudojant didelius skai
čius lėktuvu. 

NAZIAI Vokietijoje pra 
deda visapusiai ruoštis po 
žeminiam kariavimui su 
savo šalies okupantais, ka
da jie karą pralaimės. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Žuvo 16 kūdikių. Au
burn, Me. — Namuose kur 
buvo prižiūrima karo dirb
tuvėse dirbančių motinų 
kūdikiai, pečiaus sprogime 
sudegė 16 kūdikių lopšiuo
se ir moteris jų prižiūrėto
ja. 

Amerikos karo vadovy
bė iš Paryžiaus atsišaukia 
į šios šalies gyventojus ra
ginant padidinti 200 nuoš. 
smulkios karo amunicijos 
gamybą, kad nepritruktų 
amunicijos vakarų fronte. 

Pittsburgh. — CIO plie
no darbininkų unijos atsto
vai panaujino derybas su 
penkiomis U. S. Steel kor
poracijos dirbtvėmis, suta
rimui naujų algų klausime. 
Derybos buvo nutrauktos 
prieš savaitę laiko. 

Londono gyventojai an
glies gauna tik po 500 sva
rų mėnesiui, nors ir ten šy-
met žiemai yra viena iš šal
čiausių,. i^taij^dą atmena
mų. 

Kitose Anglijos dalyse, 
šiaurėje, vienas tonas mė
nesiui, pietinėje, trys ket-
virtdaliai tono. 

BULGARIJOJE, bolševi
kų "liaudies teismas" nu-
smerkė visus 10 narių bu
vusio Filov kabineto mir
ties bausmei, apkaltinant 
juos karo kriminalistais — 
ta vyriausybė pavertė Bul
gariją Hitlerio įrankiu ir 
leido Vokiečių kariuomenei 
ineiti į Bulgariją. 

Jei bausti ką už susidėji-
mą su Hitleriu tai Stalinas 
turėjo senai buti pakartas 
už savo sutartį su naziais 
1939 metais, kas davė Hit
leriui galimybę pradėti ka-
ra. 

Vaizdas viename Amerikos karo laive vykstant į Filipi-M 
nų salas: Japonų lėktuvais užatakuotas tas laivas vietomis 
jau dega, kitose dalyse kareiviai stovi prie kamblių tėn^ytU-
mi priešų lėktuvus ir šaudo į juos apsigynimui. j 

Sausio 25, Meksikoj, ar
mijos lėktuvu pasikeliant į 
orą kelionei į Kosta Rika, 
lėktuvui nukritus užmuš
tas Sovietų ambasadorius 
Umanskis ir jo žmona, su 
jais užmušti 9 kiti to lėk
tuvo pasažieriai. 

Umanskis buvo Sovietų 
ambasadorius Washingto-
ne nuo 1936 metų, paskui 
buvo atšauktas, o 1941 me
tais paskirtas į Meksiką. 

Jis buvo artimas ir išti
kimas Stalino sekėjas. 

Žuvo 765 Amerikos kar
eiviai. Paskelbta kad Eu
ropos vandenuose nesenai 
paskandintas Amerikos ka
reivių laivas, kuriuo važia
vo 2,200 vyrų. Iš jų žuvo 
765. 

Europoje, sako, apie 18,-
000 Amerikos kareivių pa
likę savo vietas ir be leidi
mų kur nors slampinėja. 

Tai Rmerikoniškos suti-
žimas ir drausmės stoka. 

KINAI skelbia jog Ame
rikos lakūnams įrengiama 
nusileidimo stotys jų teri
torijoje, kurios bus gata
vos už kokių trijų mėnesių. 
Kinai kovojanti prieš oku
pantus Japonus^ raginami 
pasirengti teikti visą pa
galbą Amerikiečiams. 

U. S. jiegoms įsiveržus 
jau J Luzon salą, iš kur 
yra netoli ir Kinija, Japo
nai žinodami kad Ameri
kos lėktuvai turės nusilei
dimo stotis Kinijoje, savo 
atakuose Japonijos salų, 
skuba daryti trukdymus 
Amerikiečių planams. 

GRAIKIJOJE, ištiko ki
ti nesusipratimai kai atėjo 
klausimas kiek delegatų 
turėtų dalyvauti taikos dc 
rybose tarp Graikijos vy
riausybės ir bolševikų ka
riautojų. Bolševikai reika
lauja didoko skaičiaus dele
gatų iš savo pusės. 

ISPANIJOS komunistai; 
pasivadinę 'liberalais", no
ri įsteigti Ispanų "vyriau
sybę" kur nors užsienyje, 
kovai prieš dabartinį val
dytoją Gen. Franco. Tai 
vis Maskvos planai griauti 
įvairių šalių tvarką, ar tai 
iš lauko ar iš vidaus, ir 
dėti pastangas pavergti tas 
šalis Maskvai. 

Jei Amerika neapsižiures 
laiku ir nesiims komunistų 
suvaldyti, gali atsirasti ir 
Amerikai "valdžia" užsie
nyje, Maskvos sudaryta iš 
parinktų padaužų kurie pa
metę kariuomenės eiles po 
Europos miestus slampinė
ja. 

Dviejų sugautų Vokiečių 
šnipų tardymas bus laiko
ma paslaptyje* 

• J* f Siil 
- 7"-'', 



p t » i i& i  Padėkit Amerikai Laimėt! 

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADEL.PHIJOS 

PASTABOS 
Kovoja su Malarija 

MŪSŲ miesto veikėjai ren
gia 27 metų Lietuvos Nepri
klausomybės paminėjimą Va
sario 18 dieną. Ikšiol tą šven
tę rengdavo Lietuvių Muzika-
lio Namo Bendrovė savo var
du, o katalikiškoji Lietiivių 
dalis rengdavo sau vieni, šį 
metą parengimas ruošiama vi
sų bendrai. Turbut bus pirmu 
sykiu musų mieste Lietuvos 
Nepriklausomybės m i n ėjimas 
visų vienu sykiu. Gal but yra 
ar buvo priežastis bendrai šią 
istorinę Lietuvos šventę mi
nėti. 

Minėjimas atsibus Lietuvių 
Muzikalėje salėje, sekmadienį 
Vasario 18, nuo 2 vai. po pie
tų. Kalbėtojai šioje šventėje 
bus p. Kajackas, Lietuvos Pa
siuntinybės Washingtone na
rys, ir buvęs Lietuvos jurinin
kų kapitonas, Inž. P. Labanau
skas. Philadelphijos Lietuviai 
turės progos išgirsti tyrus Lie
tuvių dvasios kalbėtojus. Vie
tos Lietuviai ir iš artimų apie-
linkių pasistengkit Į paminėji
mą pribūti. 

BUVUS tautinė Lietuvių 
Muzikalio Namo Bendrovė šį 
metą gavo "siurprizą". Mat, 
1944 m. ši bendrovė "susituo
kė" su kitu stipriu Lietuvių 
klubu nuo Richmond gatvės, iš 
kur pribuvo nemaža "progre-
syvio" elemento. Sausio mė
nesį, metiniame susirinkime, 
renkant organizacijos valdybą, 
pirmininku likos išrinktas Jo
nas Rainis, "progresvvis", o fi
nansų raštininku išrinktas čia 
gimęs, Dambrauskas. 

Dabar "progresyviai" džiau
giasi laimėję pirmą sjįrtvg tą*, 
me tautiškame klube. ! *-

Kiek rašytojui yra žinoma, 
J. Rainys yra sukalbamas ir 
geras žmogus; o finansų rašti
ninkas, čia gimęs, nesirūpina 
senų atėjūnų Lietuvių politika. 
Tokiu budu nėra ko nugąstau
ti kad "progresyviai" užvaldy
tų Lietuvių Muzikalę salę, kaip 
nekurie Lietuviai po laiko jau 
susiprato ir bėdavoja. Kas čia 
tokio:v rinkimai buna kas me
tą. Jei bendrovės nariai nu
žiuręs savo naujų viršininkų 
netinkamus poelgius Lietuvių 
interesams, kitą metą galės 
rinkimais juos pakeisti. 

KITAS vietos Lietuviu žy
mus pasirodymas tai kraujo 
plazmos rinkimas. šj darbą 
pasiėmė pravesti Dom. ir Pet
ronėlė Antanaičiai, baldų par
duotuvės savininkai ir Lietu
vių radio programo vedėjai iš 
WHAT stoties. 

Kaip kiekvienam šio krašto 
piliečiui yra žinoma, Amerikos 
kariuomenės aukos vis didėja, 
sužeistiems kariams reikalin
ga kraujas jų gyvasties gelbė
jimui ir sveikatos atitaisymui. 
Todėl kraujo aukotojų reika
linga daugiau ir daugiau. 

Lietuviai turi nemažai svei
ko kraujo. Todėl Philadelphi
jos Lietuviai, jauno ir seno 
amžiaus, moterys ir vyrai, pa-
aukaukit t<> brangaus skysčio 
bent po v kilią puskvortę sužei
stiems kareiviams gelbėti. Ne
bijokit kad tas gali pakenkti 
jusų sveikatai. Jūsų pastabų 
rašytojas jau tris kartus au
kavo kitiems kraujo, o vis vien 
dar rašinėja ir kitaip neleng
vai dirba. 

Pp. Antanaičiai iki 'Vasario 
16 užsidavė sau pareiga gau
ti 1000 Lietuvių kraujo auko
tojų. Klausykit trečiadieniais 
WHAT stoties programą, kur 

,V(V¥SI.OS« 

malaria 

Detroit* Mich,, Naujieno$ 
PITTSBURGH 

Anglies ir Plieno Dar
bai Trukdomi del 

Stokos Vagonų 

Korsikos saloje, šitoks per
sergėjimas ragina karius sau
gotis malarijos ir stengtis gy
dytis kreipiantis į nuskirtą 
punktą, jei kurį ji užklumpa. 

nurodoma kokiu laiku ir vie
toje jus galit kraują aukauti. 

Z. Jankauskas. 

ftakinga Organizacija 

Lithuanian American Repub
lican League of Philadelphia 
yra stambi vietos Lietuvių po
litinė organizacija, susidedanti 
iš daugelio gabių Lietuvių ku
rie organizuotai darbuojasi 
Amerikos ir Lietuvių reikalais. 
Joje priklauso ir gali priklau
syti visų srovių Lietuviai A-
merikos piliečiai. t Kaip pasi
žymėjus, įtekminga organiza
cija ji yra žinoma ir pripažin
ta miesto, valstijos ir Federa-
lės valdžios. 

Dabar, ši organizacija dar
buojasi išgauti Lietuvos Nepri
klausomybes Dienos pripažini
mą Pennsylvania valstijoje. 

Apie tai bus daugiau praneš
ta vėliau. 

Lith. American Republican 
League of Philadelphia 

Frank Pukas. 

PORTLAND, ORE. 

NETIKĖTAS POKILIS 
Sausio 6, man netikėtai bu

vo surengta taip sakant "sur-
praiz party". Pradėjo pribūti 
musų seni draugai, nešini ri-
šulius, dovanas, valgius ir gė
rimus. Tą visą pokilį surengė 
seni musų draugai, pp. J. D. 
Slizis, mano 62 metų amžiaus 
gimtadienio paminėjimui, už 
ką rengėjams ir svečiams no
riu širdingai padėkoti. 

Bevalgant ir šnekučiuojan
tis, poni Slizis staiga papylė 
rieškučias pinigų, sakydama 
kad nusipirkčiau atminties do
vaną. Smagi puota, gražios 
dovanos, labai ačiu visiems. 

Aš nuo savęs sumaniau pa
aukoti tuos pinigus svarbiems 
tautos reikalams. Už $3 nu
pirksiu "Timeless Lithuania" 
ir padovanosiu Portland mies
to skaityklai. Aš jaučiu kad 
daug žmonių ja naudosis ir 
patirs plačiau apie musų tė
vynę Lietuvą. $1 skiriu LVS 
reikalams, o kitką skiriu mažų 
vaikų prieglaudos namui Bir
žuose arba Kaune ir išsiųsiu 
tuojau kaip tik atsidarys paš
to komunikacija su Lietuva. 

AČiu draugams už prisimini
mą manęs. Mes visi bendrai 
prisiminsim Lietuviškus reika
lus. P. M. Atko. 

Aštuonios Pittsburgho sri
tyje kasyklos, kurios kasdien 
gamina po 18,500 tonų anglies, 
negalėjo dirbti šios savaitės 
pradžioje ir kitos turėjo apma-
žinti darbus del stokos tuščių 
anglinių vagonų išleidimui an
glies ant geležinkelių. 

Vagonų stoka paeina del ne
grąžinimo tuščiųjų, kurių su
grąžinimas sutramdytas del 
gilaus sniego ir blogo oro. 

Tokios kliūtys labai suma
žina anglies pristatymą į mie
stus toliau nuo kasyklų ir ten 
pritrūksta kuro, turi užsida
ryti mokyklos, sumažėti dirb
tuvių veikimas, ir tt. 

Valdžiai Įsakius panaudoti 
daugiau geležinkelių perveži
mui karo reikmenų ir grąžini
mui tuščių vagonų, žymiai su
mažėjo Pittsburghe plieno pro
dukcija. Kelios plieno liejyk
los turėjo sustoti veikusios del 
neprivežimo joms reikmenų. 

DAUGIAU SNIEGO, 
DAUGIAU NELAIMIŲ 

Tikrai ši žiema jkirės, ir tie 
kurie ilgai gyvens ilgai ją mi
nės, kaip mini tie kurie ilgai 
gyvena, sakydami kad jie ne
atsimena kitos tokios žiemos. 

Šios savaitės pirmadienį aš
tuntas pirmadienis pagretu gi
liai prisnigo, apsunkinant iš-
naujo visą susisiekimą ir pa
liekant žuvusių ir sužeistų ei
lę. Sniegas nesibaigė pirma
dieniu, toliau ir vėl snig^ 

Nuo Gruodžio 11, kada pri
snigo 15 colių gylio, iki šiol 
jau turėta sniego 45 coliai. 

Visos įstaigos kurių žinioje 
yra sužiurėti nelaimingus prie
tikius, pasiruošę sutikti didelį 
pot vinį jei staiga sniegas butų 
paleistas arba užeitų didesnis 
lietus. 

Anglies Iškasimas 
Sumažėjo 

Del blogo šios žiemos oro, 
visoje šalyje minkštos anglies 
gamyba žymiai nupuolė: per 
savaitę baigiantis Sausio 20, 
anglies iškasta 11,850,000 to
nų, arba apie 200,000 tonų ma
žiau negu savaitę pirmiau. Tą 
pačią savaitę* 1944 metais an
glies buvo pagaminta 12,650,-
000 tonų. 

Viso per 20 dienų šymet bu
vo pamaginta minkštos anglies 
34,475,000 tonai; pernai per 
pirmas 20 dienų buvo pagamin
ta 38,880,000 tonai. 

Anglies klausimo pagerėji
mas sakoma bus kitą rudenį. 

J. Žemantauskas 
N o ta r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

RAUDONOJO KRYŽIAU# 
NARIŲ DĖMESIUI 

Vasario 7, nuo 7:30 vakare, 
liarės M. Sims namuose, 2207 
Oakman Blvd., įvyks Raudo
nojo Kryžiaus Lietuvių vieno 
to specialis susirinkimas. Su
sirinkimas bus labai svarbus, 
nes tą vakarą atsilankys iš 
Raudonojo Kryžiaus centro at
stove Mrs. E. E. Wemp, kuri 
paskirs R. K. aukų kolektai 
lokaciją. Kurioms narėms bus 
nepatogu vienoje vietoje ji pa
skirs kitą vietą. Reiškia, na
rės per ateinantį R. K. vajų 
galės rinkti aukas kurioms kur 
bus patogiausia, bet jos turi 
gauti leidimą, ką šiame susi
rinkime gaus. ; 

Valdyba kviečia visas viene
to nares ir pritariančias šiam 
kilniam darbuiį atvykti į susi
rinkimą. 

PASIAUKOKIME DARBU 
Per tris Lietuvių vieneto gy

vavimo metus. Lietuvės pasi
rodė labai gerai, prasinešdamos 
net aukščiau didesnių, skait-
lingesnių tautųį sukėlimu di
desnės 'sumos pinigų Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. Gal 
but Lietuvės jautresnės negu 
kitų tautų moterys. Lietuvės 
dar turi ir kitus labai svarbius 
darbus nudirbti, kaip tai savo 
gimtinės Lietuvos gelbėjimo 
darbus. Lietuvių širdys kelia-
riopai skausmu pervertos. Tat 
laikydamosi savotiškos vagos 
ir šį kartą pasiaukokime dar
bu ir atlikime sekančio Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus va
jaus, kuris prasidės Kovo 1, 
pareigą kupinai ir iškilmingai. 

SKYRIAUS SUSIRINKIMAS 
ARK Lietuvių vieneto susi

rinkimas įvyko Sausio 25, šv. 
Antano parapijos mokykloje. 
Išduotas pereitų metų valdy
bos raportas. Pereitų metų 
pirmininkė V. Motuzienė pra
nešė kad pernai vienetas sukė
lė virš $2,000. ' Patikrinus iš 
protokolo pasirodė kad 1944 
metais Lietuvių vienetas sukė
lė ir centrui įteikė $2,378.80. 

Pradedant naujus metus nu
tarta surengti vakarėlį. Išrin
kta komisija: pirm. M. Smai-
Jienė, org. B. Kefolaitienė, ir 
M. Greivienė. 

ŠEŠTĄ KARO BONŲ 
VAJŲ BAIGUS 

Pasibaigus šeštam Karo Bo
nų vajui, Lietuvių Karo Bonų 
k-to pirmininkė Helen Rauby 
ir sekretorė Stephania Douvan 
patiekė šitoki raportą: 

Bonų pardavė: 
St. Douvan $10,125 
H. Rauby 5,525 
E. Paurazienė 3,125 
B. Keblaitienė 2,700 
J. Juodvalkiene 2,075 
Marie Rose . 1,875 
Katinka Rose 1,500 
A. Savickienė 1,450 
M. Smailienė 1,450 
M. Sims 1,100 
P. Medonienė 975 
A. Kramblienė 500 

Viso $32,400 
Su komiteto vlee pirminin

kės M. Petrikienės parduotais 
$15,000 Lietuvių kvota $41,000 
viršyta, tiktai nežinia kodėl p. 
Petrikienė savo parduotų bo-

Kudikiams Parišalai 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Kūdikiams parišalų gamin
tojų atstovas rodo Kongreso 
atstovėms moterims kaip gali
ma taupyti medžiaga panaudo
jant kūdikiams parišalams at
liekamus padarus netinkamus 
kitiems tikslams. 

Jieško Skylese Pasislėpusių Japonų 

VAISTAI NUO GĖLIMO KOJŲ, KAULŲ 
Visoki vaistai nuo kojų gėlimo, nuo Reumatizmo ir nuo kitų 
skaudėjimų. Kreipkitės, duosiu gerą patarimą. Pridėkit 3c 
stjppnpą atsakymui laišku. (7) 

Rašykit paklausimus Lietuviš kai arba Angliškai. 

PETRONĖLĖ LAMSARGIENĖ 
1814 So. Water Street Philadelphia 48. Pa. 

nų sąrašo nepridavė į bendrą 
Lietuvių komitetą. 

Viso Lietuvių Komitetas ka
ro bonų 1944 metais išpardavė 
už $406,155. Tai yra didelis 
Lietuvių komiteto pasidarbavi
mas. Ypatingai uoliai darba
vosi komiteto valdyba, kuri ir 
vadovavo vajui ir pati dau
giausia pardavė. 

DR. E. GURSKAITĖ 
Dr. Eugenija Gurskaitė spe

cializuojasi First Class Wo
man's Hospital ir ją baigs at
einantį Liepos mėnesį. Pabai
gus bus pirmutinė tokios rū
šies moteris gydytoj a-chirur-
gė. Savo mokslą pagilinti Dr. 
Gurskaitė buvo nuvažiavus į 
Philadelphiją ir savaitę laiko 
lankė Penn. Lying In ligoni
nėje, specialiems dalykams pa
studijuoti. Mums Lietuviams 
tokia savo tautiete verta pa
sididžiuoti. 

Užbaigus savo pamokius Dr. 
Gurskaitė dar buvo nuvykus į 
Baltimore paklausyti simfoni
jos orkestro ir į New Yorką 
pamatyti Metropolitan Grand 
Operą. Ji labai mėgsta muzi
ką, ypatingai klasiškus kuri
nius. 

Turime irgi džiaugtis kad 
ši musų jauna profesionalė dar 
gyvena pilna Lietuviška dva
sia. Ji priklauso Lietuvai Va
duoti Sąjungoje, SLA 352 kp., 
ir B ALF 76 skyriuje. 

SLA 352 KUOPOS 
VAKARĖLIS 

šeštadienį. Vasario 10, nuo 
7:30 vakare, Miltono salėj e. 
2386 24th st., atsibus SLA 
352 kp. šeimyniškas vakarė
lis. Rengėjai kviečia visus at
silankyti. Bus šokiai, užkan
džių ir išsigėrimų. 

TĖVAI SUKAPOJO 
DUKTERĮ 

Sausio *23 d., Grand Rapids, 
Mich., Carl V. Gilbert, 42 m. 
amžiaus, supykęs &nt savo sil
pnaprotės 5 metų dukrelės kad 
nemoka tinkamai apsivilkti sa
vo rubus, nuėjęs į skiepą atsi
nešė kirvį ir dviem smūgiais i 
galvą ją užmušė. Gilbert yra 
tris kartus vedęs ir turi nere
gę dukterį su pirma žmona, ši 
nužudyta mergaitė buvo an
tros žmonos, kuri yra mirus. 

Gilberto trečioji žmona ma
tė tą įvykį ir ji taip išsigando 
kad negalėjo nei pasijudint nei 
išrėkti. Atsipeikėjus šaukėsi 
pagalbos ir jos kaimynai iš-
tfirdę pašaukė policiją. Mer
gaitė nugabenta ligoninėn mi
rė. , 

žiaurus ir silpnaprotis te
as nuolat mušdavo mažą duk

relę, vis grasindamas užmuš-
ii... Jis bandė paduoti mergai
tę i valstijos silpnapročių kū
dikių prieglaudą, bet nebuvo 
vietos. Rep. 

ba&avičius Antanas, 58 m. 
Mirė Gruodžio 27, Sheboy
gan, Wis. 

BABRAUSKIENĖ Marė (Fa-
laškaitė), mirė Sausio 3 d., 
Worcester, Mass. Amerikoj 
išgyveno 54 metus. 

POKAITIS Pranas, mirė Sau
sio 3, Worcester, Masš. 

JARUŠEVIČIUS Jurgis, 56 m. 
mirė Gruod. 27, Worcester, 
Mass. 

sPAKAL^SKAS Jonas, užmuš
tas automobilio Gruod. 22, 
Shrewsbury, Mass. 

GAIDAMAVIČIŪTĖ Ona, 25 
metų, mirė Sausio 3, Chica-
goj, kur buvo ir gimus. 

RUSECKIENĖ (Mikalauskaite) 
Margarieta, pusamžė, mirė 
Sausio 2, Chicagoj. (Mari-
jamp. ap., Skriaudžių pai\) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

BRADULIENĖ Marė, seno am
žiaus, mirė Sausio m., Gi-
rardville, Pa. Amerikoj iš
gyveno 60 metų. 

IVANAUSKIENĖ * Ona, mirė 
Gruod. 19, Wilkes-Barre, Pa. 

MAšINSKAS Jonas, mirė Gr. 
22, Wilkes-Barre, Pa. ' 

JAKUČIONIENĖ Marė, mirė 
Gruodžio 6, Inkėrman, Pa. 

MILUKAS Stasys, 75 m., mi
rė Gruod. 5, Hanover Tow-
ship, Pa. 

ŽUKAUSKAS Antanas, mirė 
Gruodžio 9, Duryea, Pa. 

ŽEKAS Andrius, 81 m., mirė 
Gruodžio 14, Plymouth, Pa. 

ŽURAUSKAS Juozas, mirė 17 
Gruodžio, Miners Mills, Pa. 

GRYBAITIENĖ Jieva (Kazlau
skaitė), mirė Sausio 3, So. 
Boston, Mass. 

PETRUŠEVIČIUS Bronius, nu
šautas plėšiko Gruodžio 31, 
So. Boston, Mass. ' 

PAULAVIČIENĖ Marė (Cigin-
skaitė), 59 m., mirė Gruo
džio m., Benton, 111. (Mari-
jamp. ap., Daukšių p., An-
tanufkos k.) Amerikoj išgy
veno 41 metus. 

JURGAITIS Adomas, mirė 27 
Gruodžio, Racine, Wis. 

KASPARAVIČIUS Jonas, pus
amžis, mirė Sausio 6, Chica
goj. Amerikoje išgyveno 35 
metus. 

VITKUS Stasys, pusamžis, mi
rė Sausio 5, Chicagoj. (Kau
no ap., Kelmės p., Užmedžių 
kaimo.) 

SAIDIS Bronius, mirė Sausio 
4, Maspeth", N. Y. 

BALČIŪNIENĖ Barbora, mirė 
Gruod. m., Philadelphia, Pa. 

ARBELIONIS Juozas, mirė 
Gruodžio mėn., Philadelphia, 
Pa. / 

VALOltlS Valerija (Vaišvilai
tė), 73 m., mirė Sausio 1, 
Chicagoj. (Telšių ap., Tvė
rių p., Pasaikių k.) 

PULUIKIS Pranas, 34 metų, 
xmirė Lapk. mėn., Buenos Ai
res, Argentinoj. 

SKIDULIENĖ Ona (Kazlaus
kaitė), mirė Sausio 7, Chi
cagoj. (Šiaulių ap., Zarinė-
lių p., Broniškių dv.) Ame
rikoj išgyveno 36 metus. 

WEGCIS Adomas, 62 m., mi
rė Sausio 5, Chicagoj. (Bir
žų par., KiluČių k.) Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

ANTANAVIČIUS Jurgis, 69 
m.j mirė Sausio 5, So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgy
veno 38 metus. 

STUIKIS Vladas, 57 m., gat 
vekario užmuštas Gruodžio 
22, Baltimore, Md. (Rasei
nių ap., Betygalos par., Dič-
kaimio k.) Amerikon atva
žiavo Liepos 4, 1909. Buvo 
nevedęs, išgyveno-^pas bro
lį Kastantą Baltimore j e 22 
metus. Lankėsi Lietuvoje 
1925 metais. Labai mylėjo 
tikybą ir savo tautą. 

KRAUCHUNAS Aleksandras, 
sulaukęs senatvės, mirė 9 d. 
Sausio, Chicago, 111. (Šiaulių 
apsk., Pašvitinio par., Pale-
niškių k.) Amerikoj išgyve
no 53 metus. 
Paliko nuliudf: žmona, Jad

vyga, po tėvais Gedrimaitė, iŠ 
Vaiguvos į)., Pikelių k.; duktl 
Elena "Mačas, žentas Jonas 
anūkė Gertrūda; sunus Kazys, 
marti Elena ir anūkas Povilas; 
pusbrolis Andrius Krauchunas 
ir jo šeima, ir kiti giminės ir 
draugai. Lietuvoje paliko bro
lis Ignas, sesuo Teresė Stasie-
nė ir jų šeimos. Rygoje, bro
li Kazys ir jo šeima, ir dvi se
serys — Rozalija šerkšnienė 
ir Ona Firant ir jų šeimos. 

Palaidotas Sausio 13, Šv. Ka
zimiero kapinėse; pamaldos 
atsibuvo St. Clare of Monte-
falco parapijos bažnyčioje. 

Velionis per ilgus metus sir
go širdies liga. 

gMimiiiiimiimimiiiiiiiiiminiiiimimiiiuinimiiiiuimimiiiiismiiiimiumiiiiur^ 

j Nikodemas A. Wiskelis ] 
I Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| IR BALZAMUOTO JAS 1 
5 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai s 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj ' = 
\ 6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
rimiimmmiimiimsiiiimmimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiumiiHHiiiiimiiimiiiiiiii? 

D'EXJiA. C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių DirektoiS) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
8821 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Pakeliui j Manila, Luzon saloje, užkariaudami tą salą, 
Amerikos kareiviai* turi apžiūrėti kiekvieną skyle žemėje, po 
visais lapais ir krūmais, nes visur slepiasi Japonai, kurie ga
li padaryti daug nuostolių. 

• BIČIŲ vaškas vartojamas 
padengimui beveik visų rūšių 
amunicijos, nes jis nei išsitę
sia karštose šalyse nei trupa 
šalčiausiam© ore. 

! VISOKIA APDRAUDA •j* 
£ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 

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

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

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

*1* 6606 Superior Ave. # Cleveland HEnderson" 6729 

P J. KERŠIU 
809 Society for Savings Bldg. . 
OFISO TELEFONAS: MAin • 177S. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčii.osek kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarm.vimtj įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeni&kai. 
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Frtaimfalr Lietuvą NelftbnSJe! D I R V A  

f • Tegul meilė Lietuvos 
IP#- Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę, pažinę — 

Jungo nevilksim! 

Paskutine Proga 
Patriotingųjų Lietuvių Pastangos Lietuvos Laisvei Atgauti ir "Pažangių

jų" Švaistymaiši prieš Klerikalizmą ir Fašizmą. Puodas Katilą Vano
ja— Abu Labu Tokiu. Didysis Amerikos Lietuvių Suvažiavimas \Va-
shingtone Kovo 23, 24 —- Paskutine Proga Lietuviškam Vieningumui 
Pademonstruoti. Amerikos Lietuvių Tarybos ir Lietuvių Laikraštinin
kų Susirinkimas Washingtone — Gražus Įnašas į Lietuvos Laisves Bylą. 

Tuo tarpu kai patriotin
iai nusiteikę Ame r i k o s 
Lietuviai dideliu susikaupi
mu laukia Vasario 16-tos 
ir visas savo proto ir va
lios jiegas yra sukoncen
travę kovai del Lietuvos 
laisvės, p. Grigaitis su neiš
senkančių išteklių rašytoju 
p. Varkala, sušilę švaistosi 
kardais prieš klerikalizmą 
ir fašiamą. P. Varkala, 
kaip jau iš anksčiau kelis 
mėnesius Naujienose ėjusio 
jo rašinio apie Justą Pa
leckį matyti, laiko save la
bai pažangiu žmogum: ne
mėgsta ponų ir netiki 'i 
Dievą bei visas prieš 2000 
metų išgalvotas pasakas. 
Iš kur tas "pažangumas''? 

Kas skaitė Dostojevskį 
tas žino kad p. Varkalos ti
po pažangumas Rusijoje 
pasireiškė jau 19 amžiaus 
pirmoje pusėje, kai joje 
Rusiška spalvele nudažyta 
tam tikro atgarsio surado 
racionalistinė Prancūzų fi
losofija. Dostojevskis "Vel
niuose" labai vaizdžiai ap
rašo kaip jaunutė pirmo 
kurso studentė savo senam 
dėdei išbado akis kad jis 
nepažangus, kad dar tebe
tikįs į Dievą. Kad tikyba 
ir dorovė, esą tik prietarai, 
girdi, kiekvienas vaikas da
bar žinąs. Tai maždaug 
šimto metų senumo tipiš
kas Rusiško pažangumo 
vaizdelis. Betgi neišsemia
mų išteklių rašytojui p. 
Varkalai tas šimtametis 
Rusiškas kvapelis ir dabar 
dar . tebėra moderniškas. 
Pagal Jūrgį ir kepurė. 

Rusijoje tas "pažangu
mas" ir išaugę nihilizmas, 
anarchizmas, marksizmas, 
socializmas ir visi kiti iz-
mai visu vežimu nudardė
jo į bolševimą, o Lietuvoje 
mažumų pagalba 1926 me
tais keliems mėnesiams į-
kopęs į valdžią ir kuone 
privedęs Lietuvą prie vi
suotinos suirutės (pasak 
p. Grigaičio ir jo neišsen
kamų rašto šaltinių draugo 
—demokratijos); tas Var-
kališkai - Grigaitiškas , pa
žangumas pasirodė impo
tentiškas ir supliuško. Lie
tuviai, mat, ne Rusai. Ru
siška prekė Lietuvoje ne
prigijo ir jos prekijai, stai
giai iškilę, tautos valia 1926 
metų Gruodžio 17 ^ dieną 
staigiai ir buvo pašalinti. 
Pažangiųjų vadas Jeroni
mas Plečkaitis dar mėgino 
pasipriešinti, bet ir tas, ne
pasisekus jo ruoštam per
versmui, spruko pas Pil
sudskį mokytis granatų 
mėtyti, ir savo karjerą, 
kaip jau kelis kartus minė
ta, baigė Eitkūnų kalėji
me, Vokiečių policijos nu
tvertas už nelegalų sprogs
tamos medžiagos gabeni
mą. Taigi Plečkaičio žyg
darbiai Lietuvoje buvo pa
skutinis pp. Grigaičio ir 
Varkalos taip labai garsi
namo pažangumo blykste-

> Įėjimas. Nuo to laiko jo 
gyvenimas Lietuvoje galu
tinai užgeso. 
Savo draugų "pažangumo" 
žygdarbius užtyli 

Kadangi betgi, kaip vi
siems yra gerai žinoma, 

tautinis posūkis Lietuvoje 
buvo įvykdytas dešiniųjų ir 
tautininkų tai kaip ištiki
mas šimtamečio Rusiško 
kvapelio garbintojas, p. 
Varkala savo raštuose ne
gali iškęsti nepasišvaistęs 
prieš "klerikalus" ir "faši
stus". 

Po Paleckio pradėjęs ra
šyti apie Venclovą, p. Var
kala šveičia iš peties ir 
"krikdemiškam cenzoriui", 
ir mokykloms kuriose mo
kiniai ir prieš pamokas ir 
po pamokų buvo verčiami 
kalbėti poterius, ir, paga
liau, visai klerikališkai, o 
vėliau — fašistiškai san
tvarkai. Visa tai, girdi, 
stabdę ir slopinę "pažangu
mą". 

Šia proga norėtųsi pa
klausti p. Varkalos: ar kai 
socialdemokrato vidaus rei
kalų ministro Požėlos įsa
kymu Kauno raitoji polici
ja mušė Karo Muzejaus so
delyje studentus ateitinin
kus ir tautininkus, kurie 
susirinko paprot e s t u o t i 
prieš Lenkiškų mokvklų 
Lietuvoje steigimą valdžios 
lėšomis kaip tik tuo metu 
kai Vilniaus krašte Lenkų 
valdžia pradėjo Lietuviškų 
mokyklų ir draugijų per
sekiojimą," ar visa tai buvo 
pažangumo pasireiškimas? 

Toliau, p. Varkala tvirti
na kad "Venclova tarnavęs 
Smetonai, o paskui Stali
nui", bet nenurodo kad! 
Venclova buvo pašalintas 
iš Aušros Gimnazijos mo
kytojų, kadangi jo eilėraš
čiuose buvo reiškiamos ko
munistinės idėjos ir kadan
gi iš to buvo aišku kad jis 
netinka valstybines gimna
zijos vietai užimti. Taigi 
Venclova buvo pašalintas 
iš mokytojo vietos dėlto 
kad jo nusistatymas neati
tiko tautiniai-religinio auk
lėjimo principu, kurių bu
vo laikomasi Lietuvos mo
kyklose. 

P. Varkala betgi tą tau
tiniai - religinį auklėjimą 
vadina klerikališkai-fašisti-
šku ir "nepažangiu", atseit 
ir jis yra prieš tokį auklė
jimą. Taigi, kai p. Varka
la koneveikia Venclovą, at
eina į galvą labai graži 
Lietuviška patarlė: "Puo
das katilą vainoja — abu 
labu tokiu". Tiek apie tai. 
Kiek gi tai liečia "fašistų" 
ir "klerikalų" koneveikimą 
tai yra aišku kad šituo da
bartinio • Lietuvos likimo 
nei nepalengvinsi ir Lietu
vos laisvės vilčių nepadi
dinsi. Sibire, Vokietijoje, 
pačioje Lietuvoje ir kituo
se kraštuose vargstančių 
Lietuvių buities švaistymu-
si prieš "klerikalus ir fa
šistus" nesušvelninsi. Tat 
palikę pp. Grigaitį ir Var-
kalą gėrėtis jų pačių "pa
žangumu" ir leisdami jiems 
ikvalios pasiskeryčioti prieš 
visus socialistiško progre
so stabdžius, mes turime 
gryžti prie gyvybiniu Lie
tuvos reikalų nagrinėjimo. 
Lietuva mirties angoje 

Kaip visi žinome ir jau
čiame, Lietuvos padėtis lai
ko bėgyje nei kiek neina 
geryn, bet netgi diena iš 

Vokiečiai Belaisviai 

Amerikos Lietuviu 
11'? f i į i]», ^ IE f * iiįf 0. 

Amerikos Sostinėįe, HTi 
LIETUVOS LIKIMAS DIDŽIAUSIAME PAVOJUJ F; - DABAR LAIKAS MUMS 
J IEŠKOTI JAI UŽTARIMO IR PAGALBOS TEN KUR MES BUSIM IŠGIRSTI! 

šie Vokiečiai karininkai be-
sviai, atvežti į Bostoną, gauna 
atgal savo asmeninius palaikus 
ir išskirstomi į nuolatines ka
ro belaisvių stovyklas Suvieny
tose Valstijose iki karo pa
baigai. 

dienos blogėja. Mirtis kas
dien aplanko tukstančius į 
Sovietų Sąjungos ir Vokie
tijos gelmes išvežamų Lie
tuvių, o pačioje Lietuvoje 
enkavedistai tolydžio didė
jančiu įtužimu varo Lietu
vių tautos naikinimo dar
bą. Sielvarto apimti, mes 
stebime tuos visus baisius 
įvykius, bet, deja, turime 
prisipažinti kad nedaug ga
lime padaryti mirties an
gelui nuo musų brangio
sios Lietuvos atitolinti. Bet 
net ir tai, kas yra galimu
mo ribose, daugelio nepa
daroma. Net ir šituo di
džiulės Lietuvos tragedijos 
momentu daugelis musų 
nesugeba pakilti aukščiau 
savo asmens ir srovės rei
kalų. 

Imkime Kovo 23-24 dd. 
Washingtone šaukiamo di
džiojo Lietuvių suvažiavi
mo atvejį. Juk tai gal bus 
paskutinė proga tarti vie
ningą žodį Lietuvos klausi
mu organizuotos Amerikos 
Lietuvių visuomenės var
du. Nežiūrint į tai, musų 
politikieriai yra griežtai 
prieš tą suvažiavimą nusi
statę, o kiti vėl laikosi abe
jingai. Tuo tarpu — tai 
be žodžių aišku — visi tą 
suvažiavimą turėtų viso
mis išgalėmis remti. Tie
sa, opozicija Washingtono 
suvažiavimui tėra labai 
maža. Ji kyla tik iš užkie
tėjusių, fanatizme įšalusių, 
politikierių, o didžioji Ame
rikos Lietuviu visuomenės 
dalis jam nuoširdžiai ir en
tuziastingai pritaria. Šitai, 
be abejo, laiduoja didelį 
suvažiavimo pasisekimą. 
ALT posėdis 

Paskutiniu metu, betgi, 
iš spaudos paaiškėjo viena 
aplinkybė kuri ir abejojan
čius ar net priešingai nu
sistačiusius turėtų palenk
ti Washingtono Suvažiavi
mo naudai. Teko paskai
tyti kad Amerikos Lietuvių 
Taryba, kuri savu laiku bu
vo užsimojus tinkamam 
momentui atėjus šaukti A-
merikos Lietuvių kongresą,. 

Lietuvos likimui atsidūrus tragiškiausioje padėty
je, šaukiamas Amerikos Lietuviu Kongresas-Suvažiavi-
was AMERIKOS SOSTINĖJE, WASHINGTONE, iškė
limui Lietuvių tautos žmonių balso už jos Laisvę ir Ne
priklausomybę ten kur tas balsas bus labiausia girdimas 
ir jaučiamas. 

Kongresas šaukiamas dvejetui dienų — penktadie
nį Kovo 23, ir šeštadieni, Kovo 24. 

Penktadienį, Kovo 23, kviečiami visi suvažiuoti an
ksčiau, pamatyit sostinę Washingtoną. 

Tą vakarą, nuo 7:00 vai., bus Kongreso Atstovų 
priėmimo Vakarienė. Joje galės dalyvauti ne tik dele
gatai bet ir šiaip Lietuviai atvykę iš visų artimų ir toli
mesnių miestų. 

Kongreso tikslas — Sukviesti visų Amerikos Lietu
vių, vyrų ir moterų, veikėjų, profesionalų, biznierių, or
ganizacijų, kuopų, draugijų, chorų, klubų atstovus į ben
drą suvažiavimą vieningai visų Amerikos Lietuvių vaV-
du pakelti balsą už mirčiai niismerktą Lietuvių tautą, 
kelti tą balsą ten kur jis labiausia turės reikšmės ir svo
rio, kur jis galės buti geriausia išgirstas. 

Visa Lietuvių tauta laikosi vieningai, rūpinasi savo 
laisvės gynimu, ir deda viltis į Amerikos paskelbtą At

lanto Čarteri, todėl musų pareiga yra vieningai laikantis 
padėti kelti Atlanto Čarterio idėją, kad ji nebūtų nu
slopinta ir kad mažųjų tautų laisvės viltys nebūtų pra
žudytos. 

Šio Kongreso metu bus įteikta Parašai su Peticijo
mis Prezidentui Rooseveltui, taigi kviečiamos važiuoti 
Lietuviu Kareivių Motinos, kurios dėvi molynas ar auk
sines žvaigždutes, kurios turi vieną ar daugiau sūnų ar 
dukterį karinėje tarnyboje. Kviečiamos tos kurios jau 
įsirašė važiuoti į Washingtona ir tos kurios dar nepa
darė saVb pareiškimų. 

Kiekviena kolonija skirkit-rinkit savo kareivių mo
tinas važiuoti kartu su delegatais į Kongresą. 

Šymet sueina 27 metai nuo bendro Visufctino Ameri-
rikos Lietuvių Seimo New Yorke, įvykusio 1918 metais, 
ir 24 metai nuo to kai 1921 metais Lietuviai įteikė Pre
zidentui Hardingui Peticiją su Milijonu parašų reika
laujant Lietuvos Respublikos pripažinimo de jure. 

Kurie važiuos į šį Kongresą jau dabar prašomi ra
šyti sau rezervacijų kambarių ir Vakarienės ^tikietų. 

Suvažiavimo reikalais rašykit: 
EKZEKITTYVIS KOMITETAS P. J. Žiuris, Sekr. 

1134 Clarence Ave. Lakewood 7, Ohio. 

nuo to savo užsimojimo są
ryšyje su naujais valdžios 
įsakymais del suvažiavimų 
karo metu bent tuo tarpu 
susilaiko. Taigi Pirmojo 
Amerikos Lietuvių Seimo 
Vykdomojo Komiteto šau
kiamas Suvažiavimas Wa
shingtone gal bus paskuti
nis ir vienintelis didelis 
Amerikos Lietuvių gyveni
mo įvykis ne tik šiais bet 
ir ateinančiais metais, nes 
valdžios įsakymai del su
važiavimų karo metu grei
čiausia veiks iki karo pa
baigos. 

Antra vertus, kadangi 
Amerikos Lietuvių Taryba 
savo suvažiavimo nešauks 
tai Kovo 23-24 d. Washing
tone šaukiamas Suvažiavi
mas jokiu budu negalės 
skaldomai paveikti Lietu
viškosios visuomenės, o, 
priešingai, turės didžiau
sios vienijamos reikšmės. 

Ta pat proga tenka pasi
džiaugti kad Amerikos Lie
tuvių Taryba Vasario 15-17 
d. šaukia savo narių susi
rinkimą Washingtone, ku
ris, įvykdamas pagretui su 
Lietuvos Ministro Washin
gtone kviečiamu laikrašti
ninkų suvažiavimu, be abe
jo, turės nemažos reikšmės 
bendriesiems Lietuvos rei
kalams. ! 

Žinoma, tiek Lietuvos 
Ministro kviečiamas, tiek 
Amerikos Lietuvių Tary
bos šaukiami suvažiavimai 
bus mažo pobūdžio susirin
kimai, maždaug tokios ap
imties kaip pereitų metų 
Gruodžio 17 d. ir š. m. Sau
sio 13 New Yorke ir Wa
shingtone įvykę Pirmojo 
Amerikos Lietuvių Seimo 
Vykdomojo Komiteto ir 
Washingtono Suvažiavimo 
Rengimo Komiteto susirin
kimai. Bet vis dėlto kiek
vienas žygis Lietuvos la
bui, ypač jei jis vykdomas 
geros valios žmonių ir pa-
grvstas vieningumu, yra 
indėlis J Lietuvos laisvės 
bylą. Juliys Smetona. 
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r DR.OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

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

Siųskit savo įsakymą! 

300 PUSL. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
682Įį Superior Aye. Qgareiaad 3* Ohio 



D I R V A  Pirkit U. S. War Bond* 

Kaip Lietuviai Vežę Peticijas 
Prezidentui Harding 1921 m. 

ISTORIŠKAS PROTOKOLAS AMFRIKSEČIŲ DARBUOTIS 
UŽ LIETUVOS NEPRiKLAUSOMYBI 

M 
(Iš šio protokolo, aprašančio Amerikos Lietuvių Suvažiavimą Washingtone Gegužės 30 
ir 31 dd., 1921 metais, skaitytojas pamatys kaip ir kurie Lietuviai dirbo už Lietuvos ^ 
nepriklausomybę ano karo metu ir kas buvo darbo trukdytojai, kurie pirmoje vieto
je statė tik savo partinius reikalus. Palyginkit šitą aprašymą su dabartinėmis musų 
pastangomis surinkti Milijoną parašų nuvežimui Prezidentui Rooseveltui, kaip tada Lie
tuviai vežė Prezidentui Hardingui, tėmykit kas dalyvavo" tame suvažiavime, ir tt.) 

Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas 

Washington, D. C. 

PROTOKOLAS 
PIRMAS POSĖDIS 

Washington, D. C., Washin
gton Hotelyje, susirinko suva
žiavę Įvairių Amerikos Lietu
vių organizacijų atstovai ir 
veikėjai Gegužės 30, ir 4 vai. 
po pietų Lietuvos Atstovybės 
vedėjas, p. M. J. Vinikas ati
darė susirinkimą ir įžanginėj 
kalboj pabrėžė sukviesto suva
žiavimo tikslą sekančiai: 

1. šį Suvažiavimą sukvietė 
pati Lietuvos Atstovybė, iški
lus svarbiems reikalams. 

2. Reikalai šiam suvažiavi
mui yra maždaug sekantieji: 

a) Atstovybė yra išgauta 
audiencija su Prezidentu Har-
dingu ir Valstybes Sekreto
rium Hughes. Toje audienci
joje su Lietuviais galės sykiu 
dalyvauti Latvių ir Estų de
legacijos. Bendra tų trijų Bal
tijos valstybių delegacija — 
susidedanti išimtinai iš Ame
rikos piliečių — nuvyks j Bal
tąjį Namą Gegužės 31 dieną, 
10:30 ryto, kur bus Įteikta pre
zidentui peticija pripažinti Lie
tuvą, o taipgi Latviją ir t Esti
ją nepriklausomomis de jure 
valstybėmis. 

b) Tuo pačiu laiku Lietu
viai Įteiks prezidentui pirmiau 
surinktą milijoną parašų ant 
peticijos, kurioj prašoma Suv. 
Valstijų valdžios Lietuvą ne
priklausoma pripažinti. 

c) Tolimesnis Lietuvos pa
skolos vykir.imas Amerikoje. 

d) Įvairus kiti , Amerikos 
Lietuviams svarbus reikalai ir 
Lietuvos nepriklau r, o m v b ė ą 
darbuotės klausimai. 

Be to p. Vinikas perskaito 
šiam suvažiavimui patiektą 
dienotvarkę, ir pakvietė čionai 
dalyvaujantį garbės svečią, 
Lietuvos Atstovą, gerb. Joną 
Vileišį į susirinkimą Lietuvos 
Respublikos vardu pratarti. 

Gerb. Vileišis buvo suvažia
vusių atstovų atsistojimu, gar
siu delnų plojimu ir entuzias
tišku tris sykius "valio" pa
sveikintas. Savo kalboje* pir
miausia pasveikinęs Amerikos 
Lietuvių suvažiavimą varde 
Lietuvos Respublikos, gražiai; 
nupiešė savo buvimo laiku A-, 
merikoje darbuotę, kuri mez
gėsi su darbais visų Amerikos 
Lietuvių besitriusiančių Lietu- • 
vos nepriklausomybės labui, i 

Džiaugėsi Lietuvių pasiryžimu 
ir nurodė kad ir ateityje labai 
svarbu Lietuvos gerovei vi
siems Lietuviams darbuotis iš-
vieno, remti Lietuvą ir jos At
stovybę, nežiūrint koks asmuo 
Lietuvą atstovauja. Kvietė vi
sus Amerikos Lietuvius ir to
liau tautos ir valstybės dvasio
je darbuotis ir remti jo įpėdi
nį, kuris trumpoje ateityje at
važiuos iš Lietuvos jį pavaduo
ti, ir pareikšdamas jog šiame 
suvažiavime gali buti kad jis 
paskutiniu kartu su Amerikos 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Marguti", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesi. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

Lietuviais sykiu dalyvauja. 
čionai Kun, Bučys pareiškia 

kad Lietuvių Romos Katalikų 
Federacija, kurią jis su kitais 
dviem asmenimis šiame Suva
žiavime atstovauja, nevisai su
tinka su esančių delegatų tei
sėmis nustatyta tvarka. 
jo, delegatai nuo centralinių 
organizacijų ir nuo paskirų 
grupių negali turėti sprendi
muose lygybės, nes tai nebūtų 
demokratinga. Šitas pareiški
mas pareikalauta užrekorduoti 
protokole, o patį klausimą iš 
principo padėti dienotvarkėm 

Dalyvauja 146 delegatai 
Tuo tarpu pranešama man

datų peržiūrėjimo komisijos 
sąstatas, kurį buvo Lietuvos 
Atstovybė nuskyrus, ir parei
škimas jog toji komisija jau 
baigia mandatus tvarkyti. Ko
misija susidėjo iš sekančių: 
Ona Draugelytė, P. Rimkus ir 
P. Pūkas. Mandatų komisija 
priduoda savo raportą, iš ku
rio pasirodo kad Suvažiavime 
dalyvauja 146 delegatai ir 12 
svečių, atstovaudami sekančias 
Lietuvių kolonijas: 

Ansonia, Conn.: S. Bujanau-
skas. 

Bridgeport, Conn.: J- L. Dul-
bis. 

Hartford, Conn.: Kun. J. 
Ąmbotas. 

* Naugatuck, Conn.: J. Do
meika. 

New Britain, Conn.: J. Skri-
tulskas, J. J. Gerdis. 

Waterburv, Conn.: Nik. žel-
vis, Jonas Tareila, J. Laškevi-
čius. Jos. Dander. 

Chicago, 111.: K. Gugis, J. J. 
Elias, poni Elias, J. Viskontas, 
J. Enčeris. J. A. Mickeliunas, 
Stasys Grisius, J. B. Brenza, 
P. Poška, p. Poškienė, Kun. 
Prof. Bučys. 

E. St. Louis, 111.: J. N. žič-
kus. 

Melrose Park, 111.: F. Strzy-
neckis. 

Roseland, 111.: J. Savickas. 
Baltimore, Md.: P. Lazaus

kas, J. Bajoras, J. Butkus, O. 
Mikniutė, P. Ginkus, J. Vasi
liauskas, M. čižauskiene, Jo
nas čižauska^, U. Danielienė, 
Ona Rukienė, Dr. B. K. Ven
cius, V. Vencienė, F. Želvienė, 
L. Kašinskas. 

Cambridge, Mass.: J. Kli
mas, J. Sieberg. 

Lawrence, Mass.: J- Sekevi-
čius. 

Karo Našlaite 
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Amerikos Brig. Gen. Humme 
Italijoje, bučiuoja karo našlai
tę, Florencijoje, karo nukentė
jusiems vaikučiams surengta
me pokilyje. Amerikos karei
viai tam pokiliui surengti su
dėjo apie 700,000 lirų. Pana
šiai karo našlaičiai ir nuken
tėjusieji mažamečiai pavaiši
nami ir kitų Amerikos kariuo
menių dalių. 

Montello, Mass.: P. Aračin-
skaitė, J. Mockevičius. 

Northampton, Mass.: J. Pfrft-
bulis. 

So. Boston, Mass.: F. J. Ba-
gočius, K. Šidlauskas, A. Ivaš
kevičius, Dr. Kapočius, V. M. 
Kasparas, M. Šidlauskienė, A. 
Kapočienė, J. Matusevičius, F. 
Ringaila, J. B. Valukonis, P. 
J. Kazlauskas. 

West field, Mass.: Justinas 
žala. 

Worcester, Mass.: Kun. J. 
J. Jakaitis. 

Detroit, Mich.: Kun. J. Jo
naitis. 

Elizabeth, N. J.: F. Bražin
skas, Dr. A. Bacevičius. 

Newark, N. J.: V. Lazdynas, 
V. Ambrazevičius. 

Albany, N. Y.: J. Dzikas. 
Amsterdam, N. Y.: J. Gaš

ka, P. Plaukis. 
Brooklyn, N. Y.: O. Bubnię-

nė, L. Šimutis, K. Česnulis, X. 
Strumskis, J. O. Sirvydas, K. 
Širvydienė, J. Bielskis, J. Am
braziejus. 

Binghamton, N. Y.: F. Vai
tekūnas. 

Bronx, N. Y.: S. Bochalis. 
Herkimer, N. Y.: A. Daniu-

nas.# 
Maspeth, N. Y.: J. Baleckis, 

Kun. A. Milukas. 
Niagara Falls, N. Y.: J. R. 

Lautz. 
New York, N. Y.: Ona Drau

gelytė. J. Liutkauskas, J. J. 
Bielskis, O. Bielskienė, S. Ba-
čelis, Albina Adžgaitė, S. Vi-
taitis, A. B. Strimaitis, Dr. D. 
Alseika. 

Schenectady, N. Y.: J. Max. 
S. Omaha, Neb.: J. P. Uvick 

(Junevičius). 
Nashua, N. H.: J. Žuravlis. 
Braddock, Pa.: M. Vitartas. 
Cleveland, O.: J. Januška. 
Duquesne, Pa.: P. Stulgins-

kas. 
Edvardsville, Pa.: J. Gibavi-

čia, J. Janušonis, P. Jaraška, 
J. Jonavičia, V. Tumelis, J. Ta-
mušonis. 

Lee Park, Pa.: Stan. Valža, 
J. Juzbanius, A. čerbauskas, 

Mahanoy City, Pa.: S. Gegu
žis, p. Gegužienė. 

Mt. Carmel, Pa.: M. Mike-
lionis, N. Mockaitienė. 

Plains, Pa.: M. Skirevičius. 
Philadelphia, Pa.: Dr. E. G. 

Klimas, Dr. Ig. Stankus, Dr. 
A. Dambrauskas, J. V. Grinius, 
I. Liepa, S. Kišnis, J. Pranai-
čiutė. 

Pittsburgh, Pa.: J. Vencius, 
J. Paskevičius, J. Kelia, J. Na
valinskas, J. žemaitis. 

Pittston, Pa.: S. Gegužis. 
Plymouth, Pa.: J. Kunigo-

nis, K. žarmauskas. 
Scrar.ton, Pa.: F. Živatas, 

L. Savickas. 
Shenandoah, Pa.: O. Mockai-

lienė. 
Tamaqua, Pa.: A. J. Bani-

auskas, S. Šeštakauskas, M. 
V. Vilkaitis, J. Vilkaitis. 

Wilkes-Barrc, Pa.: M. Ben-
< orius, J. Rėkus, Adv. Lopat-
io. A. žekus. 

York, Pa.: J. Draugelis. 
Providence, R. I: P. Šuns-

kis, Br. Simanavičius, J. Trak-
elis, A. Babelis, J. J. Gerdis, 

J. Cyckevičius, j. Karpavičius, 
J. Bakanauska?. 

Kenosha, Wis.: J. Trakšelįs, 
Racine, Wis.: A. Bubelis. 

Nuo Lietuvos Atstovybės kttf-
po svečiai dalyvavo: 

Gerb. Jonas Vileišis, M. -T. 
Vinikas, Helena Faleskaitė, L. 
saltinytė, Viktorija Janušaitė, 
Tamošius šeimis, Pranas Pu-
\as, Pranas Rimkus, M. M. šil
kas. O. VinikienS, Richard C. 
DeWolf. 

SVARSTYMAI 
Kyla klausimas ar duoti bal

savimo teisę tūlam atstovui 
atvykusiam be mandato. Nu
tarta visais balsais prieš 11 
duoti, čionai vėl iškilo klausi
mas proporcinės reprezentaci
jos, pirmiau Kun. Bučio iškel
tas. Kun. Bučys pareiškia kad 
jis ir du kiti atstovau repre 
zentuoja apie 200,000 Ameri
kos Lietuvių priklausančių prie 

ALRK Federacijos, ir kad tie 
kurie atstovauja tiktai grupes, 
kuopas, skyrius arba ir kolo^ 
nijas negali lygaus balso sjl 
Federacijos atstovais turėti. 
Jam buvo daugelio delegatų at* 
sakyta kad Federacijos susido
mėjimas, interesas Lietuvos at
eitimi yra, be abejonės, pro-
porcionaliai lygus jos delega
tų skaičiui. Jei įvairios Lie-* 
tuvių organizacijos, daugelis iš 
jų bažnytinės, rado reikalingu 
leisti didelius pinigus siunti
mui, savo delegatų, net suvirs 
tūkstantį mylių, į šj Suvažiavi
mą, tuomi geisdamos Lietuvai 
pagelbėti, o Federacija nerado 
to reikalingu ir pasiganėdino 
tik trimis delegatais tai Fede-
dacijos reikalas. Todėl nutar
ta kad visi Suvažiavime daly
vaujantys delegatai dalyvauja 
lygiomis teisėmis ir privilegi
jomis. 

Pil. Vinikas peršaukia dele
gatus iš priduoto sąrašo, ir at
siradusios klaidos nusiųstos 
komisijai pataisyti. 

(Bus daugiau) 

ATSISAKO TYLIT 
PRIEŠ RUSUS 

Amerikos spaudos politiš
kais klausimais komentatorius 
Benjamin DeCasseres rašo: 

Aš girdėjau pakartojimą po 
pakartojimo per radio kad mes 
neturėtume kritikuoti Rusijos, 
nes Rusija sutaupanti tūks
tančius Amerikiečių gyvybių 
savo kariavimu prieš Vokieti
ją. Pažiūrėkime į faktus: 

1—Rusija nekariauja su Vo
kietija išgelbėjimui Amerikie
čių gyvybių. Ji kariauja išgel
bėjimui savo pačios lašinių. 

2—Rusiją užpuolė Vokietija. 
Ji buvo priversta kariauti po 
susitarimo Rugpjučio mėnesį, 
1939, metais, leisti draugui 
Hitleriui skersti Europos žmo
nes, už ką atsilyginimui Sta
linas turėjo gauti dalį grobio 
Rytų Europoje. 

3—Jei Stalinas butų pasakęs 
1939 metais Hitleriui NE tai 
galima statyti 100 prieš l*kad 
Europoje nebūtų buvę karo. 

4—Dėlto kad Stalinas pasa
kė Hitleriui taip, šiądien jau 
turime apie 600,000 Amerikie
čių karo aukų. 

5—Taip tai, gerbiamieji, Ru
sija sutaupė Amerikiečių gy
vastis ! 

RŪBAI ATJINA \ BALF SANDĖLI 

BET REIKIA DAUGIAU 
Rinkimas Bus Tęsiamas per Vasario Mėnesį 

STALINAS JAU PLĖ
ŠO ČEKIJĄ 

Komunistų partija Rutenijo
je, Čekoslovakijos dalyje, pa
siremdama visuotinu balsavi
mu, apie kurį niekas negirdėjo, 
praneša jog Rutenai nutarė 
įsijungti į Ukrainų respubliką 
Sovietų Unijoje. Taip tai So
vietų sutartis su Čekija apeita. 

Tai Maskvos priemonė pasi
vergti kurią šalį tik panori, 
ar ji butų draugas ar priešas. 

.Londono čekų vyriausybė, 
matomai bijodama tolesnio So
vietų- grobimo, skelbia kad del j 
Rutenijos tarp Sovietų ir če
kų nekilsią nesusipratimų. 

Tuoj Maskva paims ir pačią 
Čekiją ir Slovakiją. 

Per paskutines 1944 metų 
dvi savaites, Bendro Amerikos 
Lietuvių Fondo rubų sandėly
je Brooklyne gauta daugiau 
rubų negu per visą. Lapkričio 
ir dalį Spalių mėnesio. 

šiuo metu sandėlyje jau yra 
apie ketvirtdalis milijono sva
rų rubų ir avalinės. Jų dides
nė dalis jau surušiuota ir su
presuota į nedidelius po 100 
svarų pundus. 

Per tą laikotarpį visa eiU 
mažesnių draugijų, pavieniu 
Amerikiečių Lietuvių ir ne-
Lietuvių kilmės yra paaukojo 
rubų. 

šia proga* reikia priminti 
kad tiek BALF skyriau tiek 
Lietuvių parapijos ir šiaip vi
suomenė nuoširdžiai atsiliepė 
į musų prašymus pravesti rū
bams rinkti vajų. 

/ 

Kokių rubų daugiausia gftuta 
Pastebėtina kad iškiol san

dėlyje daugiausia gauta mote
riškų rubų: paltų, suknelių ir 
kitų. Iš vyriškų rubų dau
giausia gauta paltų ir skalbi
nių. Vyriškų siutų gauta la
bai mažai ir tie patys gerokai 
sudėvėti, kartais net suplyšę 
ir netinka vilkėti. 

Taip pat gauta nemažai ru
bų vaikams, ypač 5 iki 12 me
tų amžiaus. Labai mažai gau
ta rubų kūdikiams. Ta spra
ga reikės kokiu nors budu už
pildyti. 

Tas pats ir su avaline. Mo
teriškų batelių gauta daug, !£i 
vyriškų ir vaikams batų labai 
mažai, o ir tie reikės taisyti. 

Rūbai siunčiami tvarkingiau 
Pastebėtina kad paskutiniu 

laiku gauti rūbai ir siuntiniai 
atsiųsti daug tvarkingiau su-
rušiuoti ir supakuoti. Tai žy
miai palengvina darbą sandė
lyje ir sutaupo nemažai laiko. 

Reikia pažymėti kad Gruo
džio 27 gauti iš Chicagos apie 
30,000 svarų rubų buvo puikiai 
išvalyti, surušiuoti. Daugu
mas siuntinių iš kitur taip pat 
daug tvarkingiau siunčiami. 

Del avalinės ir rubų taisymo 
Kai kurie BALF skyriai ir 

šiaip draugijos ir net atskiros 
moterys teiraujasi ar verta su
organizuoti rūbams siūti ir tai
syti ratelius. Tai butų labai 
naudinga ir kur galima tokius 
ratelius patartina steigti. Rei
kia siūti naujų rubų vaikams, 
kūdikiams, taisyti senus, o 
ypač taisyti avalinę. Kai ku
riems BALF skyriams patarė
me 'vietoje surasti žmogų ar 

Dies Grupes Vadas 

ROOSEVELT REIKA
LAUSIĄS 48 VIETŲ 

PRIE TAIKOS 
STALO 

JSik 

Kongreso atstovas Edward 
J. Hart (iš N. J., Demokra
tas), kuris balsavo prieš nau
ją atstovų rumų komitetą ty
rinėjimui prieš - Amerikoniškų 
veiksmų, tapo paskirtas pirmi
ninku naujojo komiteto, kuris 
tęs Atstovo Dies darbą. 

žmones kurie laisvu laiku ga
lėtų taisyti batus. 

Dar ne visi atsiuntė 
Nors jau turime arti ketvir

to milijono svarų rubų, betgi 
dar toli nuo musų dabar užsi
brėžto vieno milijono svarų. 

Rubų reikia dar tris kartus 
daugiau negu turime. Neabe-
jojam kad visi BALF skyriai, 
parapijos, draugijos ir pavie
niai Lietuviai toliau tęs rubų 
rinkimą ir siuntimą. 

Ypač pageidaujama išplėsti 
rubų vajus Vasario mėnesį. 

Visus rubus siųskit BALF 
sandėlio adresu: 

United Lithuanian Relief Fund 
of America, Inc. 

Warehouse 

101 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

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

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

Iš WasWrigtono f>r&ne§a jog 
Prezidentas Roosevelt gal iš-
statys Sovietams priešingą pa
reikalavimą, jeigu Maskva va-
rysis už daug vietų prie taikos 
stato: Roosevelt gal pareika
laus 48 atstovų, po vieną nuo 
48 valstijų sudarančių šią res
publiką. 

Taip kalbama rengiantis . i 
naują Roosevelto ir Churchillo 
konferenciją su Stalinu. 

Bet, jeigu tik Stalinas gaus 
sau visas užgrobtas šalis ku
rias jis dabar skaito "sovietų 
respublikomis", jis bus paten
kintas leisti Amerikai atsivež
ti 48 atstovus. Tame ir yra 
Prezidento Roosevelto kenks
mingi mažoms tautoms klai
džiojimai: tos tautos jau pa
vergtos ir jų žmonės naikina
mi visu bolševikų Įšėlimu. Da
bar turi buti daroma kas nors 
išgelbėjimui tų tautų nuo bol
ševiku išnaikinimo. 

ROOSEVELT KAN
DIDATUOS IR 
1948 METAIS 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

Administracijai ar Agentūra' 
kokius paklausimus, visada įdė 
kit už 3c pašto ženklelį atss 
Vymui. Tas būtina. 

George Gallup, savo Viešos 
Opinijos instituto 'balsavimuo
se gavo sekančių davinių: Pre
zidentas Roosevelt bus Demo
kratų partijos kandidatu ir 
1948 metais. Tokią nuomonę 
pareiškė 30 nuoš. balsavusių
jų. Bet 42 nuoš. tame pačia
me balsavime dalyvavusių ne
pareiškė jokios nuomonės, o 
likusieji balsai išdalinta po 
mažą nuošimtį šiaip spėja
miems kandidatams. 

Prez. Roosevelt šymet Sau
sio 30 sugyveno 63. metus am-
giaus^ Kai baigsis jo dabar
tinis terminas jis bus .67 me
tų amžiaus. 

Jei butų išrinktas penktam 
terminui to termino pabaigoje 
butų 71 metų amžiaus. 

Jurgis Washingtonas prezi
dentu buvo išrinktas būdamas 
57 metų amžiaus, ištarnavo du 
terminu, ir baigė prezidentys-
tę turėdamas 65 metus am
žiaus. Mire išgyvenęs me
tus. 

•PLAUKŲ skaičius viduti
niai ant žmogaus galvos siekia 
110,000. Blondinės turi tan
kesnius plaukus, raudonplau
kės rečiausius. 

•ANGLIJOJE, • Surrey aps
krityje, ūkininkai praSo žmo
nių pagalbos naikinime lapių 
lizdų. Ten priviso tiek lapių 
kad jos naikina ūkių gyvulius. 

LENKAI PRAŠO SĄ
JUNGININKŲ KO

MISIJOS 
Lenkų vyriausybė in exile 

Londone prisiuntė Amerikos 
vyriausybei memorandumą su 
prašymu įsteigti sąjungininkų 
bendrą komisiją Lenkijos val
dymui iki bus galima pravesti 
rinkimus ir įsteigti pastovią 
vyriausybę ir tvarką. 

šis prašymas vargu turės 
kokio atgarsio Washingtone, 
kadangi iki šiol taip leidus bol
ševikams sauvaliauti jau Ame
rikos valdžia negali nieko da
ryti, iki nesiims griežtų prie
monių prieš bolševikus ir iki 
nepakeis savo dabartinės slap
tos ir pavojingos politikos. 

Gaukit sau Kalendorių! 
Dirva duos Kalendorius savo skaitytojams 

dovanų ir 1945 metams 
Persiuntimui pridėkit 10c. siųsdami prenumera

tos atnaujinimą. Užsisakykit tuojau: 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis duodama už $2.00 visatn metui5 tiems kūfie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo mėto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kąina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokekįt prenumeratą laiku. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrsišykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
birikit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. , . • ... 

(Įdėkit t laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
savo adresą, siųskit $820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohi| i 

y, 
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Dienos .K.1SIUSIIIIHIS 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Edi t oi* 

CENATORIAUS Wheeler pastabos del Amerikos už-
^ sienio politikos, atspausdintos Congressional Record 
Sausio 15 d. laidoje, yra dar didesnės svarbos dokumen
tas negu garsioji Senatoriaus Vandenbergo kalba, pa
sakyta senate keletą dienų prieš tai. Senatorius Whee
ler savo pastabose ne tik labai aiškiai išdėstė pagrindi
nius po-Versalinės politikos faktus, bet ir labai vaiz
džiai apibudino dabartinės politinės situacijos opiuosius 
klausimus. Iš jo pastabų kiekvienam aiškėja kad So
vietų Sąjunga šiądien jau yra virtus žmonijos pabaisa 
ir kad tolesnis Amerikos ir Anglijos pasyvumas bolše
vikų smurto ir sauvalės atžvilgiu veda žmoniją j negir
dėtą istorijoje katastrofą. 

Senatorius pamini ir bolševikų Smurtą Lietuvoje, 
deportacijas ir tt. ir pabrėžia kad yra savaime aišku kad 
bolševikų smurtas Pabaltojo kraštuose anaiptol neati
tinka Amerikos nusistatymo. 

Sąryšyje su tuo, betgi, tenka paklausti kodėl Ame
rika laikosi pasyviai bolševikų grobiamosios politikos 
atžvilgiu? Juk jei Amerika yra priešinga bolševikų 
sauvalei ir jų užimtuose kraštuose vykdomam terorui 
tai reagavimas j tokį A.merikos principų paneigimą, ro
dos, yra vienintelė ir natūrali išeitis. Priešinau atveju 
stojama labai arti grobiamosios bolševikų politikos pri
pažinimo. Paskutiniai įvykiai Balkanuose ir išviso Ry
tų Europoje, deja, kaip tik tą musų teigimą patvirtina. 

JENATORIAUS) Wheeler pastabos del užsienio politi
kos kaip tik labai vaizdžiai nupiešia bolševikų sauvalę 

Balkanuose, parodo kaip Rumunija, Bulgarija ir Jugo
slavija praktikoje virto Sovietų Sąjungos teritorijos da
limis. Gerbiamasis senatorius įtikimai parodo kad, sa
kysim, Bulgarijos atžvilgiu, bolševikai, priešingai preli
minariniams susitarimams, neatsiklausę sąjungininkų, 
pasielgė visai pagal savo nuožiurą — tiesiog okupavo 
kraštą ir pastatė savo komunistišką valdžią. Vėliau ši 
bolševikų sauvalė, pridengta išsisukinėjimų rūku, buvo 
tiek Anglų, tiek Amerikiečių legalizuota. Nereikia aiš
kinti kad tokia sąjungininkų laikysena sudaro didžiau
si Bulgarų tautos vilčių apvylimą. 

Bet kas tinka Bulgarijos atžvilgiu tas tuo labiau ir 
dar didesniame laipsnyje tinka kitoms valstybėms, ku
rias bolševikai sauvališkai pagrobė ir dabar negailestin
gai žudo. Šito rezultate, šiądien bolševikai yra pasistu-
mę į Vakarus toliau negu bėht kada anksčiau. 

To pasekmėje, mes prieiname momentą kad ir pati 
Amerika, kuri į šį baisų karą įstojo kilniausių tikslų ve
dama, šiądien stovi lemtingos dilemos išvakarėse: arba 
prisipažinti kad ji suklupo savo idealo besiekdama ir vir
to smurto politikos bendrininkė, arba pasakyti "ne" ir 
buti pasiryžus savo skelbiamus principus ginti kardu. 
Pirmoji išeitis reiškia kapituliaciją Maskvos banditams, 
antroji — karą su ja, karą kurs kaštuotų milijonus gy-

Vybių ir kuris, turint galvoje ligšiolinį bolševikų ideali
zavimą, butų labai nepopuliarus. Pirmoji išeitis betgi 
nebūtų galutinis sprendimas, ir ji turėtų tik atidėlioja
mosios reikšmės: laikui atėjus, visvien klausimą tektų 
išnaujo persvarstyti, ir kažin ar koks kitas argumentas 
išskyrus kardą galėtų duoti patenkinamų rezultatų. Ka
ras gi su Sovietų Sąjunga automatiškai sudarytų Vo
kieti jos-Sovietų Sąjungos-Japonijos bloką, kurs savu 
ruožtu sąjunginingams butų tuo kietesnis riešutas. 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Nepatenkinti Tylėjimu 
Amerikos spauda rodo nepa

sitenkinimo kad nors Europoje 
karas eina jau penki metai, 
Amerikos užsienio politika vi
sai nėra nustatyta, ir sutartys 
tarp trijų didžiųjų sąjunginin
kų galvų kokios jos yr&, laiko
mos paslaptyje. 

Kas dar aršiau, pastabi vie
nas laikraštis, tai kad politiš
ki patvarkymai kuriuos įvai
riose šalyse įvedė Rusai ir kiti 
sąjungininkai kai jų armijos 
tas šalis užėmė, sudarė naujų 
nepasitenkinimų vietoje visuo
menės opinijos suvienijimo, 
kas gali paeiti tik iš pasitikė
jimo kad teisingumas vykdo
mas. žmonės yra nusiminę. 
Jie nuslėgti baimės kad tarp 
sąjungininkų nėra politinio vie
ningumo. Kiti mato iš kas
dieninių įvykių tęsimą senovi
nės jiegos politikos iš- Ąngli-
jos ir Rusijos pusės, ką viską 
Amerika užgiria, kuomet At
lanto Čarterio suplėšytus po
pierėlius vėjai blaško. 

Dabartinis kelias neveda į 
taiką. 

Vokietijos ir Japonijos nu
galėjimas neatneš taikos jeigu 
"išlaisvintų" šalių valdžios sė
dės ant durtuvų. Mes turėsim 
eilę naujų agresijų nors šį kar
tą durtuvai priklauso išlais
vintojams vietoje originalių 
agresorių. Neužtenka gamin
ti gražius sakinius neigimui 
agresijos. Tarptautiniai darbai 
turi atitikti žodžiams,' * 

Tai viena iš daugybės Ame- j ir radio laiko. 

rikos rimtosios spaudos minčių 
laukiant teisingos taikos. 

t / f 

Vyskupai už Lenkiją 
Kanados Romos Katalikų 

Hierarchija Sausio 25 padarė 
pareiškimą kuriuo pasmerkia 
"materialistinį ir bedievinį ko
munizmą", kurio tikslas yra 
siekti "internacionalinės dikta
tūros", ir atsišaukia į sąjungi
ninkų valstybes "nepalikti he
rojiškos Lenkijos jos likimui". 

"Narsi Rusijos žmonių rolė 
kurią jie lošė užkirtimui kelio 
baisiam nazių dominavimui pa
saulio neturi apakinti mus nuo 
pasaulinės revoliucijos ko in
ternacionalinio komunizmo va
dai visada siekia", pareiškia 
Kanados Katalikų Vyskupų iš
leistas raštas. 

Tačiau kaip keista kad Ka
nados vyskupai mato tik vie
ną Lenkiją reikalingą išgelbė
jimo nuo komunizmo ir Rusų 
žiaurumo. Jie nemato nei ka
talikiškos Lietuvos nei kitų 
šalių atsidurusių tokioje pat 
tragingoje padėtyje, pakliuvus 
į bolševikų nagus. 

Europos gelbėjimas nuo ko
munizmo nėra tik vienos Len
kijos klausimas, ir tą turėtų 
permatyti ne tik vyskupai bet 
ir visi kiti Kanados ir Suvie
nytų Valstijų vadai ir laikraš
tininkai. Vienos Lenkijos jau 
niekas neišgelbės nuo Stalino 
žabangų. Pasaulis susiduria 
su visuotina komunizmo pliti
mo sulaikymo problema ir tu
ri kuogreičiausia griebtis at
viros kovos prieš jį, nes bolše
vikai jau veikia visu atkakliu 
akiplėšiškumu. 

/// 

Gerai Parėmė Paskolą 
Amerikos laikraščiai ir ra

dio stotys nepaprastai žymiai 
rėmė pastarą šeštą Karo Pa
skolą. Apskaičiuota kad pasko
los reikalams vajaus bėgyje 
paaukota net 25 milijonų dfcla-
rių vertės laikraščiuose vietos 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

liitkiim 

PAAIŠKINIMAS 

ginti. Jei jie liks neišlyginti tai nors ir patrankos bus 
nustojusios šaudyti, karas tęsis toliau, ir patrankų tyla 
kiekvienu, momentu vii galės pavirsti į nuolatinį ir dar 
didesni dundėjimą. ' ̂  

Bolševikų slinkimas Berlino kryptimi, kaip jau mi
nėta, ligšiolinei įvykių eigai gali suteikti visai netikėtos, 
naujos šviesos. 

Tačiau su kokiomis staigmenomis mums šio karo 
bėgyje betektų susidurti, viena yra aišku kad tikra ir 
teisinga taika tegalės įvykti tada kada bus sutriuškinti 
visi smurto ir jiegos doktrinos garbintojai: Vokiečiai, 
bolševikai ir Japonai. Tik šių destruktyvių jiegų visiš
kas sunaikinimas griuvėsiuose, ašarose ir kraujuje sken
dinčiam pasauliui salės patikrinti šviesią prisikėlimo 
viltį. 

^TEINANTI keli mėnesiai ar gal net kelios ateinančios 
savaitės be abejo atneš pasauliui didelių naujienų: iš 

vienos pusės privers sąjungininkus aiškiai ta ar kita 
prasme pasisakyti, iš kitos puses — išaiškins Vokiečių-
bolševikų, o gal net ir bolševikų-Japonų tikruosius san-
tikius. Mat, Sovietų Sąjunga, siekdama pasaulinės re
voliucijos, dabartiniu momentu yra suinteresuota išlai
kyti bent tai ką ji pasigriebė. Gi kol Vokietija nesu
triuškinta, bolševikų prisiplėštos teritorijos sudaro kaip 
ir jos neginčijamą nuosavybę: sąjungininkai, net ir no
rėdami, neįstengtų bolševikų efektingai sudrausti, ka
dangi Vokietija, įsiterpdama tarp sąjungininkų ir bol
ševikų, sudaro tarytum pirmuosius nuo antrų skirian
čią sieną. Atseit, bolševikai turi tam tikro intereso kad 
Vokiečiai nebūtų galutinai sutriuškinti. 

Šito akivaizdoje, Vokiečių atsparumas vakarų fron
te ir jų minkštumas rytų fronte yra labai simptomatin-
gas reiškinys. Ne ta prasme kad Vokiečiai labiau norėtų 
pakliūti bolševikų valdžion negu Anglų ir Amerikiečių, 
bet ta prasme kad su Sovietų Sąjunga jie jau gali buti 
suradę tam tikrą modus vivendi. 

Sumner Weller savo "Time for Decision" yrg iškė
lęs aikštėn naująjį nazių komunizmą, yra nurodęs kad 
Vokiečių nazizmas, išaugęs iš visai kitokių šaknų negu 
komunizmas, šiądien jau yra jam labai artimas. Tat 
negalėdamas išsikovoti norimos vietos sename vakartį 
civilizacijos pasaulyje, Vokiškasis nazizmas gali bandy
ti susirasti sau tinkamą vietą bolševikų kuriamame nau
jame komunistiniame pasaulyje. Bolševikai gi tas sa-» 
votiškai pro-komunistines Vokiečių tendencijas gali mė
ginti panaudoti savo pasaulinės revoliucijos planams įgy
vendinti. Nes juk yra aišku kad Rusijai, Rytų Europaį 
ir Vokietijai esant komunistinėms valstybėms, ir likusf 
Europoa daliu neišvengiamai turės pasiduoti komuniš-
mui. 

KIEK Vokiečiai bolševikams sudaro natūralu sienį 
• prieš sąjungininkus Europoje, tiek Japonai tokią paį 

flįteną, nors gal ir mažesniame laipsnyje, jiems sudaro 
Azijoje. Gi bolševikų geri santikiai su Japonais mažij 
mažiausia patvirtina kad sovietai nėra jau taip suinte*. 
ūsuoti Japonų sutriuškinimu. 

Visus šituos priešingumus karo pabaiga turės išly-J 

TEN UŽ JŪRIŲ Už MARELIŲ! 
(M. Dagilėlio eilės) 

Ten už jūrių už marelių 
Svetimam krašte, 
Žuvo musų daug brolelių 
Ir jie ilsis te'. 

Oi daug žuvo! Bet kiek buna 
Musų šiais laikais^ 
Savo šone ką pražūna, 
lakę svetimais. 

Virsta Rusais ir didžiuoju 
Eina prieš savus, 
ffebeskaitos musų broliais 
Ir kankina mus — 

Qi Dievuli musų geras, 
Tiesą padaryk! 
Tu regi kas šiądien daros, 
Mus globoj laikyk! 

Liepei tėvą, motinėlę 
(Pagarboj turėt, 
Liepei savo žemužėlę 
p širdies mylėt. 

Tat įsakymą atminę, 
gunųs Lietuvos, 
Jles mylėsime tėvynę, 
Vargsime del jos! 

I Sovietų Rusiją Amerikiečiai rašyto
jai patenka tik su ypatingais leidimais ir 
tik specialiuose atvejuose. Čia seks pada
vimai iš aprašymo William L. White, ku
ris pereitą vasarą su Eric Johnston, Uni
ted States Prekybos Rumų prezidentu, už
kviestu penkių savaičių laikui apžiūrėti 

•Rusiją, važinėdamas pats matė. White 
yra žymus karo korespondentas nuo 1939 
metų, ir gavęs tą progą apsilankyti Sovie
tų Rusijoje, labai vaizdžiai, bet bešališkai 
nušviečia savo patyrimus iš gyvenimo Ru
sijos žmonių tame "komunistų rojuje". 

Iš šių žinių matysite kad komisarai ir 
visoki viršininkai gyvena ir valgo taip ly
giai kaip gyveno, valgė ir gėrė caro lai
kais, o darbininkai padaryti vergais, pri
rišti prie vieno darbo ir vienos dirbtuvės, 
neša verguvės jungą tylėdami, nes jie ne
žino kaip visas kitas pasaulis gyvena. 

White savo įspudžius Sovietų "roju
je" plačiai aprašo savo knygoje, "Report 
on the R/ussians". Čia paduodama tiktai 
svarbesnės ir aiškesnės dalvs kurios "Lie
tuviams įdomu žinoti. Skaitykite: 

Musų lėktuvas nusileidžia Maskvos 
aerodrome, ir kai jo ratai pasiekė žemę 
mes praužėm pro dideles eiles Amerikoje 
dirbtų lėktuvų C-47 su nupiešta didele 
žvaigžde ant kiekvieno, kuri yra ženklas 
Raudonosios Oro Jiegos. Musų laukia di
dokas buris žmonių. Pirmiausia, priėmi
mo ̂ komitetas, eilė rimtais veidais Slavų. 
Kaip tik Eric Johnston išlipa, jį patinka 
eilė Sovietų kamerų jo nufilmavimui. Po 
to, Joyce O'Hara ir aš sekam paskui Eriką 
ir šypsodamies kratom rankas nesišyp
sančių Rusų, po ko nueinam prie Ameri
kiečių reporterių tos minios užpakalyje. 
Veik visa Maskvos mažutė užsienio laik
raštininkų kolonija atėjo musų pasitikti. 

Prie manęs prieina didelis Rusas: "Ar 
viskas tvarkoje?" jis paklausia. "Aš esu 
Kirilov, Liaudies Komisiriato Užsienio 
Prekybos protokolo vedėjas". Mes neži
nojom kad šis Kirilov, atstovaująs Užsie
nių Prekybos Komisariatą kuris buvo mu
sų oficialis priėmėjas, bus musų nuolati
niu palydovu, ar kad jis buvo parinktas 
patarnauti šiame musų atsilankyme viso
kiais reikalais; taipgi nežinojom kad jis 
prieš keliolika metų buvo pasiųstas Rusų 
vyriausybės baigti technišką mokslą mu
sų Colorado School of Mines, ir todėl mo
kėjo Anglišką kalbą ir žinojo musų Ame
rikoniškus papročius. 

Netrukus mus visu greitumu nuvežė 
Amerikos armijos karais į Spasso Namą, 
kur gyvena U. S. Ambasadorius Harri-
man. Ten Eric Johnston turėjo interviu 
su Amerikos ir Anglijos spauda. Pake
liui, mes greitomis gavom pamatyti pir
mus Maskvos vaizdus. 

Plačios, nuostabiai tuščios gatvės, ša-
lieaviai pilni skubančių, skurdžiai išvaiz-
dinčių žmonių, einančių pro šalį prastų 
krautuvėlių apleistuose pastatuose. Nuo
bodžios eilės neįdomių apartmentų, kon-
kreto-cemento avilių, kurie tūli bandyta 
šiek-tiek papuošti, bet jų architektūra iš
rodė kaip kokios viešos institucijos. 

Be kompeticijos nėra nuoseklumo 
Man užėmė savaitę laiko išspręsti kad 

tame visame stokavo kompeticijos. Nie
kas čia nepaiso išstatyti puošniu frontu 
krautuvę ar gražiai įrengtus langus pre
kių išstatymui. Visos valgomų reikmenų 
parduotuvės tvarkomos maisto trusto, rū
bų parduotuvės tekstilės trusto. Valdžiai 
nedaro jokie skirtumo, net taikos metu, 
ar piliejčiai eis pirkt kojines ar dešras vie
noje apšiapusioje valdiškoje parduotuvėje 
ar tokioje pačioje toliau gatvėje. 

Čia kompeticija su valdžia įstatymais 
nedrausta, tai^i apsileidimas apsaugotas. 
Žmonės tai priima dėlto kad jie nieko ge
resnio nežino. Kaip kada koks Rusas eks
pertas parvyksta iš užsienio su žinia kad 
įtempta kapitalistinė kompeticija išvystė 
nigesnį, greitesnį budą ką nors išdirbti. 
Tada, 'jeigu jis gali prieiti prie svarbiųjų 
Komisarų ir nugalėti įgimtą pobūdį biu
rokratizmo, tą naują sistemą įveda pati 
Sovietų Unija. Bet veik visuomet kapita
lizmas praveda kelią, o socializmas tik ko
pijuoja. ' 

Arkitektas kuris piešė planus nesma
giam gyventi darbininkų apartmentui tu
rėjo patikti valdžios viršininkui kuris jo 
planus tvirtins, ne darbininkams kurie 
ten gyvens arba savininkams kurie norė
tų aVartmentą laikyti visada užnuomotą: 
Gyventojai ten gyvena ne del to kad jiems 
patiktų bet dėlto kad jie priklauso dirbtu
vei kur lie dirba, arba dėlto kad jie ̂ netu
ri reikalingos įtakos ar politiškų ryšių iš

gauti sau kiek daugiau ketvirtainių met
rų gyvenamos erdvės geresniame apart-
mente. / 

Tas nereiškia kad nei Rusijos žmonės 
nei Sovietų valdžia nenori grožio; matosi 
daug išsikišusių pastangų į tą pusę. Tas 
reiškia kad jie turi prastą sistemą tai pa
siekti. Kadangi Maskvos parduotuvėse ir 
gyvenamuose pastatuose kompeticijos nė
ra, virš visko kabo ta nuobodi, be vaizduo
tės biurokratijos ranka kuri gamina vis
ką nuobodžiai prastą. 

Dabar mes atvykstame į Spasso Na
mą, kuris buvo pastatytas prieš 1917 me
tų revoliuciją tūlo cukrinių runkelių ba
rono, ir yra vienas iš eilės tokių puošnių 
rumų kurie priklausė prekybos princams 
arba Romanovų didžiūnams. Bolševikų 
vyriausybė pavedė juos .kitų šalių amba
sadoms. Jie viduje yra puošnus su mar
muro stulpais ir kitais pagražinimais. 

Vienoje šių puošnių salių, Eric John
ston turėjo savo pirmą spaudos konferen
ciją. Jam Čia patinka ir jis tikisi išbūti 
visą mėnesį laiko. Jis čia yra kaip priva
tinis pilietis, biznio žmogus, kuris svars
tys So vietų-Amerikos prekybos reikalus 
pokariniam periodui. 

Stalinas? Nuo jo Johnston gavo žo
džiu užkvietimą jį aplankyti, per Rusų 
Ambasadą Washingtone. Jis nekalbės po
litikos klausimais, jis nėra politikierius, o 
gamybos žmogus. 

Johnston tiki kad reikalinga turėti 
ekonominis praplėtimas pokariniame pa
saulyje. didesnis pasikeitimas prekėmis ir 
patarnavimais tarp šalių, kas atneš aukš
tesnį gyvenimo lygį. 

Jo paklausiama, ar Amerikoje nėra 
tokių kurie nusistatę prieš ekonominį plė
timąsi. Jis atsako jog visada yra tokių 
kurie nemato progų, kurie mano kad pa
saulis jau galutinai sutvarkytas. Tačiau 
Amerikoje, dar daugiau yra tokių kurie 
ma.to kad dar yra daug kas padaryti, kad 
mes tik pradedam išvystyti savo ekonomi
ją. Amerikoje turėtų buti aukšto darbin
gumo periodas, ir taip pat Anglijoje ir 
Rusijoje, su aukštesniu gyvenimo laipsniu. 

Pabaigoj, užsieniečiai reportei'iai pra
šė jo priimti juos du kartu į savaitę spau
dos konferencijoms, nes Sovietų valdžia 
prižadėjo Eric Johnstonui jog jis galės 
matyti viską Ra tik norės. Iki jis buvo 
Maskvoje, jis negalėjo suprasti kaip siau
rai tie reporteriai yra apriboti; kaip re
tai jiems leidžiama iš Maskvos išvykti; 
kaip mažai jie mato ar girdi. 

Dabar Johnson vyksta pas Mikoyaną, 
Stalino artimą ir bolševikų viršūnėje žmo
gų, kuris yra Liaudies Komisaras Užsie
nio Prekybai. Ambasadorius Harriman 
mus kitus Eriko kelionės draugus pasi
kviečia gyventi pas save iki mes Maskvoj 
busim,, bet aš nutariau apsigyventi Met-
ropole viešbutyje kur visi reporteriai gy
vena, jeigu ten bus galima. Iš ambasados 
nėra galimybių matyti sostinė. 

Johnston gryžo iš Kremliaus labai ge
ru Įspudžiu apie Mikoyaną. "Aukštos in
teligentijos. Jis butų žymus bent kurioje 
šalyje. Amerikoje jis butų didelis biznio 
žmogus ar industrialistas,\ 
Pirmutiniai vaizdai sovietų aristokratijos 

Ši vakarą musų Rusai šeimininkai 
Kirilo vo vadovybėje nusiveža mus į kon
certą Čaikovskio salėje. Griežė gabus 
smuikininkas ir dainavo gera mezzo-so
prano. Tarpais aš apžvalgau dalyvaujan
čią publiką, ir patėmiju apšiapusius ap
sivilkimus. ' Kiekvieną programo dalį sce
noje perstato graži brunetė paprastai su
kirpta blizgančio balto satino suknele. Ly
ginant su ta apšiapusia klausytojų minia, 
ji yra sapnų karalaitė. Vyrai artistai dė
vi vakarinius rubus; moterys artistės taip 
pat geros medžiagos švariom sukniom. Ši 
nuskurus socialistinė publika tėmija į ar
tistus lyg į ką "nepasiekiamo pasakiško, 
ką jie gauna pamatyti tik valandą laiko. 

Pianistas baigęs skambinti # nusilenkė 
ir nuėjo už scenos, o didysis pianas turi 
buti prašalintas padarymui vietos sekan
čiam aktui. Kaip? -Nagi ta blozna bru
netė programo vedėja baltoje suknelėje 
nustumia pianą savo jiegom. nes pianas 
ant ratukų. Mes trys Amerikiečiai maty
dami tai nejučiomis įsikibę stumėm musų 
ložos briauną, norėdami pagelbėti jai. Bet 
tas darbas išrodė nevietoje tik musų An-
glo-Saksų akims, o visa salėje minia del 
to nei nepasijudino. Vėliau, gavę progų 
pamatyti bioznas moteris kilnojant pia
nus, dideles dėžes ir kitus sunkumus, mes 
beveik apsipratoifi kaip ir patys Rusai. 
Bet dabar patamsėję mes vienas į kitą.pa
žiūrėję nusišypsojom. 

J (Bus daugiau) 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
* Iš čia aš su savo buriu buvau pasiųs

tas išžvalgyti Vilniaus vieškelį. Tai buvo 
jau minėtą dieną prieš pietus. Apie 4—-5 
kilometrus už Lentvaravo susiduriau prie 
vandens malūno su bolševikais. Bolševi
kų žvalgai ir raiteliai, mus pamatę, palai
kė Lenkais ir leidosi už kalnelio. Mums 
sustojus vietoje, keli jų raiteliai įsidrąsi
no ir prijojo prie musų. Pažinę Lietuvius 
jie mus draugingai pasveikino. Aš su sa
vo buriu užėmiau tiltą ir bolševikų į savo 
pusę neleidau. 

Netrukus prijojo daugybė bolševikų. 
Pilni laukai buvo jų raitelių. Jų vadai 
ėmė reikšti nepasitenkinimą del mano už
imtos pozicijos ir reikalavo duoti jiems 
kelią. 

— Leiskit mums pereiti ir. netrukdy
kit, — vis pikčiau kalbėjo bolševikų vadai. 
Aš per raitelį buvau pasiuntęs musų es
kadrono vadui pranešimą apie savo padė
tį ir, laukdamas atsakymo, nesitraukiau. 
Taip man su bolševikų vadais besiderant, 
praslinko keletas valandų. 

Pagaliau tiek daug prijojo bolševikų 
kad mes ir patys nepajutom kaip atsidū
rėm jų tarpe. Kiti iš jų jau pradėjo su
kinėtis apie musų arklius ir amuniciją ir 
bandyti keisti. Tik ryžtingu pasiprieši
nimu pasisekė nuslopinti bolševikų norus. 

Musų arkliai ir amunicija atrodė ga
na gftrai, o bolševikų priešingai — apiply
šę. Daugumas jų raiteliu buvo be balnų 
ir sėdėjo ant šieno maišiukų. Netrukus 
gavau parėdvmą bolševikus praleisti. Ma
no būrys prisijungė prie antrojo eskadro
no, ir mes nužygiavom į Vilnių. 

Trumpa bičiulyste su bolševikais 
Pakelyje susitikom visą eilę Gen. Bu-

diony vadovaujamų raitelių pulkų. 
— Eto Litovcy, naši sojuzniki (tai 

Lietuviai, musų sąjungininkai), — girdė
josi tarp savęs besikalbant bolševikus. 

— Eto bielogvardejcy, — nepalankiai 
į mus žiūrėdami, kalbėjo kiti, sakydami 
jog mes "baltgvardiečiai". 

Tą pačią Liepos 15 dieną į Vilnių at
žygiavom drauge su viena baterija. 

Vilniuje visur knibždėte knibždėjo 
'raudonarmiečių. Bet jie mus sutiko labai 
iškilmingai. Jų buvo išrikiuotas vienas 
raitelių pulkas, o kaž koks vadas pasakė 
jautrią ir palankią mums kalbą. I tai at
sakė musų brigados vadas karininkas La-
dyga. Vadai pasibučiavo, ir bolševikai 
užtraukė mums savo internacionalą. Ap
sistojom kareivinėse netoli katedros. 

Deja, netrukus gera musų ir bolševi
kų kariuomenių nuotaika atslūgo. Atsi
rado didelis įtempimas, ir vieną gražią na
ktį gusarai su artilerija iš Vilnius buvom 
permesti i Suvalkų frontą. Išpradžios pa
tekom į Seinus, o iš čia, kovos tvarkoje, 
nužygiavom užimti Suvalkų miesto. 

Įvykiai Suvalku-Augustavo paplentėje 
Besiartinant prie miesto, gavau įsa

kymą išžvalgyti plentą. Jodamas niekur 
jokio pasipriešinimo nesutikau. Tik prie 
pat Suvalkų keletas užsilikusių Lenkų ka
reivių mane apšaudė. Po trumpo susišau
dymo Lenkai pasitraukė. Patekau kaip 
tik tuo metu kai iš stoties rengėsi išeiti 
visy.s prekinis Lenkų traukinys. Aš jį su
laikiau ir užėmiau stotį. Tai buvo Lie
pos 30 vakare, sutemus. 

Tuo metu bolševikai smarkiai Lenkus 
spaudė apie Augustavą, ir jie iš Suvalkų 
krašto traukėsi. Po kokių trijų valandų 
atvyko ir visas antras musų eskadronas. 
Visas miestas buvo išžvalgytas ir užim
tas. Išstatėme sargybas ir apsistojome 
kelioms dienoms, kol atvvko pėstininkai. 

Iš Suvalkų su rinktiniais kareiviais 
buvau pasiustas išžvalgyti Augustavo-
Suvalkų plentą, ar nėra kur užsilikęs koks 
Lenkų kareivis. Pakelvje tarp Suvalkų 
ir Augustavo, paplentėje, nenamenu ku
riame kaime,_ žmonės mus kalbino Lietu
viškai, priėmėj5ii duona ir druska ir labai 
mumis džiaugėsi. Mes buvom gerokai iš
vargę, pasilsėjom tame kaime ir gavom 
gerus pietus. 
Af Payakarėj pasiekėm Augustavo stoti. 

a Lenkų paliktą pilnoie tvarkoje 
garvežį ir dešimts vagonų. Kadangi ir 
gusarai ir arkliai buvo labai išvargę, to
dėl nutariau susikrauti į traukinį ir visu 
sąstatu gryzti į Suvalkus. Taip ir pada
rėm. ̂  Stotyje patyręs kad Augustavo mie
stelyje šeimininkauja bolševikai, į mieste
lį nejcjau. 

v 

Rugpjučio pabaigoje, Rusų kariuo
menei nuo Varšavos netvarkingai besi
traukiant, bolševikų būriai pasirodė ir 
Augustavo apielinkėje. Begalo vargino 
žmones įvairiomis rekvizicijomis. Aš su 
sustiprintu buriu buvau pasiųstas į Au
gustavo apielinkę. 

Vykdamas žygio tvarkoje su prieša
kiniais ir šoniniais žvalgais ir perjojus 
Augustavo kanalą, susiduriau su bolševi
kais. Jie be jokios vadovybės, būriais 
traukėsi į musų pusę. Aš, turėdamas gal
voje kad tokia nedrausminga armija be 
vadų gali pridaryti žmonėms daug žalos, 
grvžau prie Augustavo perkaso. Suval-
kų-Augustavo plente prie tilto sudariau 
užtvarą ir sulaikiau bolševikų slinkimą į 
Suvalkų pusę. 

Internuoju daugybę bolševikų 
Praslinkus porai valandų, kitoje pu

sėje kanalo priešais mus bolševikų atsira
do kaip amaro. Jie pradėjo vesti su ma
nim derybas, sakydami jog nieko blogo ne
darysią, kad tik juos paleisčiau. 

— Mes esam Lenkų atkirsti nuo sa
vųjų ir per jusų teritoriją norim pasiekti 
savo dalj, — prašėsi bolševikai. 

Buvau pasiuntęs vieną raitelį pas sa
vo eskadrono vadą atsiklausti ką daryti 
su bolševikais. Bet eskadronas buvo Su
valkuose, taigi labai toli ir ilgai negalėjau 
sulaukti parėdymo. Tuo tarpu kas pus
valandis gręsė vis didesnis bolševikų pa
vojus. Galų gale nutariau juos praleisti 
beginklius. Pradėjau atimti ginklus ir ne
dideliais būriais perleidinėti. Aš jiems 
liepiau eiti plentu Seinų link. 

Praslinkus porai valandų, mes tiek 
prisirinkom ginklų, amunicijos ir arklių 
kad jau patys nebegalėjom susivaldyti. 
Laimei, susilaukiau ir paties eskadrono su 
likusiais trimis būriais. Visi internuoti 
bolševikai buvo suvaryti į vieną burį, ir 
Seinų-Augustavo plente galutinai su jais 
susitvarkėm. Visa amunicija ir arkliai su 
balnais buvo pristatyti į Seinų komendan
tūrą. Vėliau ant paimtų arklių buvo su
sodinta trečias Lietuvos Geležinio Vilko 
raitelių pulkas. 

Aš su savo buriu buvau paskirtas ly
dėti internuotus bolševikus. Kiek jų iš-
tikro buvo, skaičiaus nustatyti nepavyko. 
Bandžiau sustatyti po keturis ir suskaity
ti, bet, pradėjus rikiuoti, išsitiesė be galo 
ilgos eilės. Rikiuojami bolševikai savo 
tarpe pradėjo stumdytis ir net peštis. Ki
ti ir visai nežinojo kas tai yra gretos ir 
visai nežinojo ką reiškia atsistoti į užpa
kalį. Atsirado ir tokių kurie visai nepri
pažino rikiuotės ir pradėjo trukšmauti. 

— Rikiuotė reikalinga tik buržujams 
pasilinksminti, o mums frontovikams tai 
nereikalinga, — piktai rėkavo bolševikai 
ir stojo vienas prie kito kaip avinai. Apy
tikriai bolševikų galėjo buti 10,000, o gal 
ir daugiau. 

Pakelyje turėjau nemažai su bolševi
kais nesusipratimų. Pernakvoję Kapčia
miestyje, ryto metą pradėjo jie trukšmau
ti ir reikalauti vežimų. Pėksti atsisakė 
toliau eiti. 

— Iš kur aš jums tiek pastočių gau
siu ! — sakau jiems. — Pastotes duosiu tik 
ligoniams. 

Su savim jie turėjo gana daug gur
guolių, kuriose buvo vežama jų manta. 
Ligonių atsirado nedaug, ir aš juos su
skirsčiau j jų pačių pastotes-vežimus. Bet 
tuo mano parėdymu bolševikai nepasiten
kino — atsiuntė pas mane delegaciją, ku
ri taip pat pradėjo trukšmingai reikalavi
mus statyti. Aš keletą delegacijos narių 
sulaikiau ir kitiems pagrasinau: 

— Jeigu nebus vykdomi mano įsaky
mai, atidarysiu iš kulkosvaidžių ugnį ir 
jiega priversiu manęs klausytį — paga
liau griežtai pareiškiau. 

Po mažesnio susidurimo pasisekė su
valdyti juos ir pristatyti iki nurodytos vie-
tos. 

Paskirtoje vietoje bolševikus perda
viau kaž kurios pėstininkų kuopos jvadui. 
Pradžioje kuopos vadas, pamatęs šią di
džiulę bolševikų armiją nustebo^ ir nenorė
jo priimti, sakydamas jog su viena kuopa 
negalėsiąs tokios daugybės bolševikų su
tvarkyti. Galų gale priėmė. 

Klaidžiojam Augustavo miškuose 
Gryždamas atgal, Kapčiamiestyje iš 

musų kariuomenės sužinojau kad mano 
eskadronas yra kaž kur apie Augustavą. 
Vykd&iaaas prie savo eskadrono, nei nepa-, 

jutau kaip atsiduriau Lenkų užnugaryje. 
Reikėjo jieškoti kelių pasprukti. 

Kur tik pasisukau į vieškelį, vis susi
duriau su Lenkais. Tociel paėmęs kryptį 
į Seinus, pasukau į miškus. Visą laiką jo
jom mišku ir gana sėkmingai. Tik vieto
mis turėjom vargo — persikeldami per 
Augustavo perkasą ir jodami šunkeliais, 
kuriais buvo sunku išvažiuoti su kulko
svaidžių vežimėliu. Atsisakyti nuo kulko
svaidžių vežimėlio nieku budu negalėjom, 
nes jame buvo visa atsarga šovinių, o kul
kosvaidis mums buvo brangus ginklas. Ne 
kartą juo atremdavom bolševikų ir Lenkų 
puolimus. Šis kulkosvaidis tarnavo mums 
nuo pat pradžios musų kovų. Niekuomet 
su juo nesiskyrėm, ir jis veikė be kliūčių. 
Ir dabar jis galėjo buti mums naudingas 
keliui praskinti (Žiūrėk paaiškinimą). 

Miškuose, nevalgę ir išvargę — žmo
nės ir arkliai — išbuvom apie dvi paras. 
Po sunkaus žygio netoli Seinų, nakties 
metu, mums pasisekė prasprukti per Len
kų linijas. Prie Kapčiamiesčio mes prisi-
jungėm prie savo eskadrono. 

Klaidžiodami Augustavo miškuose, 
užtikom gerų ir blogų žmonių. Pasitaikė 
ir tokių kurie, Lietuviškai kalbėdami^ ty
čia mus klaidino. Gerai prisimenu vieną 
girios sargą-eigulį, kuris mums daug pa
dėjo. Gaila kad nežinau jo pavardės, bet 
jo vaizdas vis dar gyvai stovi mano aky
se. Jisai, nežiūrėdamas jokių pavojų ir 
vargdamas kaip ir mano būrio kareiviai, 
padėjo apeiti nepereinamas vietas, suras
ti tinkamus kelius ir padėjo pasprukti per 
Lenkų užtvaras, o taip pat dalyvavo kartu 
su gusarais žvalgyme. Su šiuo eiguliu at
siskyrėm musų pusėje, nuoširdžiai, malo
niai ir gražiai jam padėkoję. Tai buvo 
tikras Lietuvis, patriotas, paprastas žmo
gelis, gyvenąs miške, apšepusioje lūšne
lėje. Tikslios jo gyvenimo vietos nenuro-
dau, nes dabar ji yrą Lenkų okupuota ir 
Lenkai galėtų jam keršyti. 

Buvau patekęs į Lenkų spąstus 
Toliau prasidėjo nepaliaujamos 'kau

tynės su Lenkais. Rugpjučio mėnesio pir

momis dienomis musų eskadronas atsidū
rė Lenkų fronte už Kalvarijos, paplentėje, 
Suvalkų pusėje. Ypač Rugpjučio 6 dieną 
Lenkai atakavo musiškius ties Cipliškiais, 
o musų eskadronas juos kontr-atakavo ir 
gerokai padarė Lenkams nuostolių. Es
kadronas Lenkus ne tik sustabdė bet ir 
privertė juos trauktis atgal. 

Vieną kartą savo puolimu atmušti 
Lenkų ataką mes išgelbėjom nepamenu 
kurios batarėjos dvi patrankas. Jos Len
kų jau buvo atkirstos ir neturėjo kelio 
pasitraukti. 

Turėjom ir mes nuostolių — keletas 
kareivių buvo sužeistų. 

Tą pačią Rugpjučio 6 dieną aš su ke
turiais savo būrio kareiviais jojau žval
gybos reikalais- plentu Suvalkų link. Vie
noje vietoje, paplentėje, prie sodybų pa
mačiau stovintį ūkininką. Norėdamas iš 
jo gauti žinių, pašaukiau jį prie plento. 
Tačiau ūkininkas ėmė mojuoti ranka kad 
aš atjočiau pas jį į kiemą. Aš, nieko blo
go nemanydamas, pasukau į sodybą jr įjo
jau į kiemą. Ūkininkas staiga pasišalino, 
o iš* abiejų galų trobesių iššoko, atkišę 
durtuvus, Lenkai ir suriko Lenkiškai man 
iškelti rankas aukštyn. Aš, turėdamas 
rankoje trumpą Vokišką karabiną, beveik 
nei nepajusdamas paleidau į Lenkus šuvį. 
Lenkai begalo sumišo, du ar trys surikę 
krito žemėn, o kiti metėsi atgal už trobos. 
Aš bematant peršokau su arkliu per tvo
rą ir atsiduriau laukuose. Lenkams atsi
peikėjus ir pradėjus mane apšaudyti, aš 
jau tolokai buvau nupleškėjęs. 

Mano kareiviai, likę plente, jau buvo 
manę kad mane Lenkai pagavo, nes aš iš 
Lenkų spąstų ištrukau ne į savo vyrų pu
sę, bet į priešingą. 

(Bus daugiau) 

PER, TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
cijos* apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina tik 50c. 

Išmuštą langą 
jųs įsidetumet 

Tuojau! 
Šalčio dar Daugiau Gąli Ineiti j Namx per Sienas! 

Niekas nesėdėtų ramiai prie išmušto lango kuomet lau
ke siaučia sniego pusnys. Tai nesąmonė! Niekas taip 
nedarytų. 

Betgi jųs darot beveik tą patį kuomet jųs pakenčiat ki
tokį šilumos praradimą kurio negalit matyti . . . pra
radimą kuris jums atsieina gal net daugiau. 

Paveizdan, šilumos praradimą per stogą ar sienas ar 
Jangų stiklus, arba šilumą kuri išeina per plyšius apie 
duris ir langus. 

Insuliavimas, žieminiai langai ir durys, apkalimas du
rų, užlipdymas plyšių, sulaiko. praradimą šilumos per 
skyles kurių jųs negalit matyt. Ir tas darbas galimas 
padaryti dabar. Šilumos sutaupymas nuo 15% iki 25% 
yra visai galimas jeigu prisilaikoma šitų atsargumų ir 
priežiūros. Tas dalbas' galimas padaryti bent kada.9 

Kreipkitės į savo kontraktorių-pardavS-
ją šių reikmenų ir patarnavimo. Jis pa
rodys kaip greitai geras investmentas į 
namo pritaisymą žiemai užsimokės pats 
už save. Galima gauti lengvu išsimoke-
jimu, kuomet bus darbas padarytas! 

THE EAST OHIO GAS CO 

SENA LIETUVIŠKA patar
lė labai teisinga, kuri sako: 
Keičiasi laikai — ir "žmonės 
su jais. 

Ir žiūrėkit kaip persimainė: 
1921 metų suvažiavime Wa-
shingtone, kai buvo įteikiama 
Prezidentui Hardingui petici
ja su milijonu parašų kad pri
pažintų Lietuvą de jure, Lietu
vių R.-K. Federacijos delega
cijos vadas Kun. Bučys reika
lavo suvažiavime balso varde 
200,000 organizuotu Lietuvių 
katalikų. 

Dabartinis Federacijos pir
mininkas šimutis visų tų 200,-
000 Federacijos . narių teises 
pavedė Grigaičiui ir Vaidylai 
ir pats likęs jų pažabotas tu
ri trepsėti taip kaip, jie jam 
liepia. 

Neužteko kad atidavė jiems 
teises, bet pavedė ir visą Tary
bos iždą tiem dviem skyme-
riams. 

Supa Garfca. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton* 

1302 Lamar St. Dayton, Q. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITĮ w 

(Lait) 
7829 Euclid Avenue 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenuntft*. 
rata už Dirvą baigias!, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

Pay Wore? 
PERSONAL LOANS 

A R E  L O W - C O S T  
E A S Y  T O  A R R A N G E  

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS. 
•  1894-1944 *  

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas 

(fiĮ* YOUR OLD PAPERS 
CALL THE 

SALVATBON ARMY 
HENDERSON 5357 

Išvežimui jusų senų laikraščių, 
knygų, magazinų, rubų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonno-
kit:HEi*ler*on WW. 

m  

• M  
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RUN; J. ŽEBRIO 30 METŲ TRAGIŠKOS 
MIRTIES SUKAKTUVĖS 

Vasario 17 sueis 30 metų 
nuo tragiškos mirties Kunigo 
Juozo žebrio, kuris Vasario 17 i * naktį, 1915 metais, tapo nužu
dytas New Britain, Čonri. 

Kun. žebrio žudikai buvo dti 
Lietuviai banditai, Petras Kra-
kas (Kiaulėnas) ir Bernardas 
Mondviddfe. Abu buvo karšti 
socialistai. - Jie buvo sugaut'' 
prisipažino prie kaltės, ir ta 
po valdžioa nubausti mirtiep 
bausme. 
. Kun. Jv ffeftttb'' praei$l£ dar
bai Lietuvių ir savo tautos la
bui verčia mus paminėti j j šio
se jo traugiškos mirties su-
kaktuvėse^ 

Kun. J. žebris pribuvo Ame
rikon veik tuo pačiu laiku kaip 
ir Kun. Aleksandras Burba, ir 
sekė Kun. Burbos pėdomis Lie
tuvystės darbuose, kaip tai 
skyrime Lietuvių nuo Lenkų, 
steigime Lietuviškų draugijų, 
parapijų, o labiausia platino 
Susivienijimą Lietuvių Ąmeri-
koje. , 

Tame periode tarp Lietuvių 
ateivių šioje šalyje siautė gir
tuoklystė, taigi jie tvėrė blai
vybės draugijas, aiškino žmo
nėms kenksmingumą girtuok
lystes ir rūkymo (Kun. žebris 
pats negėrė ir nerūkė). 

Lenkai tada, matydami Lie
tuvių progresą skyrimosi nuo 
Lenkų, duko iš piktumo. Sa
vo spaudoje įtarė Lietuvius 
veikėjus (Burbą, šliubą, žeb-
rį) parsidavusius Maskoliams 
ir panašiai. Bačkauskas savo 
Saulėje varė agitaciją už Len
kus ir Lenkų "Związką", o Lie
tuvių Susivienijimą neigė. Jo 
Saulė skelbė: "Saugokitės Lie
tuvninkų Susivienijimo kaip 
jungo, o Kun. žebrio kaip Mas
kolių jįpiego". 

Kad atsikirsti užpuolikams 
Kun. žebris leido savo laikraš
tį Rytas, ir kėlė Lietuvius prie 
apšvietos ir susipratimo, ragi
no steigti savo biznius ir ta
me kiek kam galėjo gelbėjo. 

Nepritarė kunigų politikai 

Kun. J. žebris nepritarė Lie
tuviškų kunigų klerikališkai 
politikai ir jų išdidumui, ku
rie save vadino "prabaščiais", 
"jegamaščiais" ir kitokiais iš
didumais, o "jegamaščiai" jo 
neapkentė už jo perdaug drau-
gavimąsi su svietiškiais. 

Susivienijimui Liet. Ameri
koje daugėjant nariais ir pi-
nigiškai, kunigai įsivyravo S. 
L. A. savotiškai ir despotiškai 
valdyti ir nesiskaitė su tau
tiško nusistatymo inteligentais. 
Jie surado bedievystes ir pra
dėjo salint iš SLA sau nepa
tinkamus asmenis, žmonės bu
vo įtūžę ant kunigų; įtempi
mas buvo didelis iš abiejų pu
stų, ir pagaliau prinokęs turė
jo trukti. 
SLA skilimas 

Gegužės 16, 1901 m., įvyks
ta 16-tas SLA seimas, Wilkes-

diją musų "jegamaščiai" pali
ko Amerikos Lietuvių istori
jai. 

Kim. Juozo žebrio pagerbi
mui, SLA 20-tas seimas buvo 
laikytas Gegužės 20, 1905 m., 
New Britain, Conn., Kun. žeb
rio parapijoje. Viskas buvo 
pravesta labai iškilmingai ir 
svetingai. Mieste buvo suren
gta didelė demonstracija gat
vėmis, kas atkreipė kitataučių 
dėmesį ir parodė Lietuvius vie
šai ; publika Lietuviams rodė 
simpatiją .; ^ 

Čia tik trumpi bruožai Kun. 
J. Žebrio darbų prisiminimui. 
Connecticut Lietuviai galėtų 
apie jį plačiau parašyti. 

V. Ai 

YOUNGSTOWN, O. 

ŠALTA ŽIEMA 

Nuo Gruodžio 11-tos oras 
atšalo, daug sniego prisnigta, 
ir visas miesto judėjimas ir 
transportacija atsidūrė kritiš
koje padėtyje. Nors oras ir 
suminkštėjo kiek, bet sniegas 
laikosi ir vfe daugiau jo gau
nama. 

Miesto sveikatos biuras pra
neša kad šaltas oras apsaugo
ja žmones nuo visokių ligų, ir 
sirgimų šią žiemą yra mažiau 
negu buvo pereitą žiemą. 

Jaučiama didelis trukumas 
anglies, ir valdžios yra įsaky
ta taupyti anglį, mažiau jos 
deginant kurinimui namų ir 
viešų įstaigų. Del anglies sto
kos gali prisieiti uždaryta mo
kyklas, teatrus ir tūlas kitas 
įstaigas. Didžiulės dirbtuvės 
irgi gali sumažinti darbus, jei 
anglies situacija nepasigerins. 

#ARP LIETUVIŲ RAMU 
Tarp Lietuvių nieko ypatin

go negirdėti ir nėra žinoma ar 
draugijos planuoja minėti Lie
tuvos Nepriklausomybės Die
ną. 

Taipgi musų draugijos ne
kalba apie siuntimą atstovo į 
ALT arba į tautinį Lietuvių 
suvažiavimą Washingtone. 

Kada visi tyli ir nieko ne-
diskusuoja nėra galima žinoti 
kokio nusistatymo šio miesto 
Lietuviai yra. Ar jiems rupi 
Lietuvos ateitis ir dabartiniai 
vargai sunku spėti. Toks mu
sų vientaučių nusistatymas ši
tuo Lietuvos kritišku laiku 
yra peiktinas. Rep. 

• NAUJOS Anglijos pirmu
tinė vilnonė audykla pradėjo 
dirbti 1788 metais, Hartford, 
Conn. 

• KINAI neturi alfabeto sa
vo raštui, tik ženklus. Dedama 
pastangos sudaryti alfabetą. 

WATERBURY, CT. 

PASEKMINGAS BANKETAS 
Sausio 20, Lietuvių Nepri-

gulmingo Politikos Klubo 41-
mas metinis banketas pavyko 
puikiai. Dalyvavo apie 350 
svečių. Po vakarienei kalbas 
pasakė eilė žymių svečių ir 
klubo darbuotojų. Tarnas Ma
tas, klubo pirmininkas, thivo 
programo vedėjas. 

PALIUOSUOTAS 
John W. Stokes:, populiarus 

vietos laidotuvių direktorius, 
tapo visiškai paliuos uotas iš 
kariuomenės. Jis buvo įstojęs 
Rugsėjo 1942 m., trumpu lai
ku buvo paskirtas j technikos 
skyrių, West Point Military, 
Academy; ten tarnavo 14 mė
nesių iki paliuosavimo. Sto
kes vėl užsiims laidotuvių biz
niu. 

LANKĖSI NAMIE 
Vincent A. Klimas užbaigė 

mokyklą ir gavo laipsnį Petty 
Office 2/c radio technician. 
Vincas buvo parvykęs 12 die
nų į namus pasisvečiuoti pas 
savo žmoną, dukterį, ir tėvus. 
Iš čia jis nuskirtas į San Fran
cisco, o ten patirs kur jo tar
nybos vieta bus. 

Sgt. Edward Zailskas, sunus 
pp. Jono Zailskų, nuo High
land ave., gavo 21 dieną pa
liuosavimo ir parvyko Į na
mus. Jis tarnauja virš trys 
metaj, yra "turret gun instruk
torius". 

TAI BENT LAIŠKAS! 
Cpt. Albert J. Klshonis, pp. 

Ant. Kishonų sunus, atsiuntė 
iš Holandijos savo panelei lai
šką kuris yra 28 pėdų ilgio ir 
18 colių pločio, kurį sako rašė 
trijų dienų liuoslaikiu. Jis ap
rašo savo įspudžius apie Ho
landijos žmonių gyvenimą ir 

Buliai už kuriuos Mokėjo po $50,000 

\ 

SUŽEIDŽIAMA PO 
160,000 | MĖNESI 

U. S. Armijos daktaras Maj. 
Kirk pareiškė jog dabartiniu 
laiku karo frontuose sužeidžia
ma po apie 100,000 į mėnesį 
Amerikos kareivių ir nėra ga
limybių tuo tarpu parsiųsti su
žeistuosius .gydyti i ligonines 

arti jų namų. Kiti gydomi 
karo lauko ligoninėse ir tiptai 
apie 40 nuoš. sužeistų tėra 
pargabenama į šią šalį. 

• OHIO valstijoje po karo 
bus Įrengta septyni nauji eže
rai, kurių darbams jau paskir
ta $200,000. Ežerai bus Įren
gta septyniose utinės cUJjes 
apskrityse. 

Štai Jiim* didele, $1.50 vertes knyga 

duodama už f 
TIEMS KURIE PASISKUBINS 

UŽSISAKYTI IKI DAR ŠIŲ 
KNYGTJ TURIME 

šiedu buliai, parduoti po $50,000 kiekvienas, yra tai bran
giausi ką kada už bulius mokėta. Jie dalyvavo gyvulių paro
doje Denver, Colorado. Vieną nupirko Richard C. Riggs, iš 
Cantonsville, Md., kuris stovi tarpe bulių, antrą nupirko au~; 
tomobilių magnatas E. F. Fisher, savo ūkei Michigane. 

nuO^iwiumft /iiAineriki^iamfc,'. ^Yiasbutyje kad B-2& produkcija la-
' bai užsilikus čia pat namų fronte. 

SUSITIKO PIETŲ PACIFIKE 
Pvt. Erthur E; Adomaitis 

įstojo j Karo Laivyno tarnybą 
Spalių m. 1939 metais. Jo bro
lis Pvt. Edward Adomaitis įs
tojo laivyną Rugsėjo m. 1942 
metais. Dabar jie * netikėtai 
susitiko Pietų Pacifike, -nesi
matę per penkis metus. 

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
Sekmadienį, Vasario 18, nuo 

7 v. vakare, šv. Juozapo para
pijos auditorijoje, įvyks 27 me
tų Lietuvos nepriklausomybės 
pagerbimui prakalbos. Renkia 
Waterburio Lietuvių Taryba. 
Kalbės Kun. J. Balkunas. SLA 
prez. Adv. W. F. Laukaitis, ir 
vietinė poni Alena Devenienė. 
Komp. A. Aleksis paruoš dai
nų programą, dalyvaus ir. kitų 
žymių svečių. Todėl, Brangie
ji, dabar yra laikas dirbti ir 
visiems mums imti dafyvumą 
visur kur tik Lietuvos balsas 
keliamas. Dr. M. J. Colney. 

Dramblvs Kareiviams Talkininkas 

Clevelandui Reikia Ka
ro Darbininkai 

"Tik musų jtemptas darbas prie-
Štft nugalės", pareiškė Brig. Gen. 
Orval R. Cook, Chief, Procurement 
Division, Air Technical Service 
Command, iš Wright Field, Ohio, 
kuris atvyko pravesti vajui Di
džiajame Clevelande gauti daugiau 
darbininkų Į karo dirbtuves. Šis 
darbininkų vajus, vedamas Įvairių 
valdiškų Įstaigų suinteresuotų su 
karo reikmenų gamyba, tikslu gau
ti 8,700 darbininkų i karo^dįrbtu-
ves tuojau. Vajus bus tęsiamas iki 
bus reikalinga darbininkų. 

Brig. Gen. Cook, kuris kiekvieną 
darbo dieną peržiūri leidimą po a-
pie 75 milijonų dolarių karo lėktu
vams ir reikmefiims, pareiškė Cle-
velando yadams- *laike pietų Statler 
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PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiųs jums Dirvos į 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 

a 

Ptoiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka , 

288 puslapių didelė knyga, su istoriškais paveikslais. 
Popieros viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00. 

Atiduodama už $1.00 (Tvirtais viršeliais 1.50) 
Ši istorinė apysaka jums patiks — aprašoma kaip Didis Lie

tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jį 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas Lietuvis 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaka 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po to 
kaip jie sugryžo į Lietuvą. Alpio meilę, prietikius, ir tt. 

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, U&|» 

Jis nurodė jog B-29 yra vienatinis 
lėktuvas kuris šiądien pasekmingai 
gali bombarduoti Japonijos namų 
salas. 

Pastarų kelių savaičių bligyje vi
sose musų ginkluotų jieęti dalyse 
padidėjo reikalavimas karo įnagių. 
Tuo tarpu, Clevelando dirbtuvėse 
užsivilkę tęsiasi suvirs 10,000 karo 
reikmenų užsakymų, kuriuos reikia 
paskubinti. 

šiam vajui visi deda pastangas, 
prisidėkit ir jus, tie kurie nedirbat 
karo darbo — stokit j karo dilfctu 
vę tuojau. 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

Prisilaiky kit i sBrown-
Out" Aptemdinimo 

Barre, Pa. Kunigai sutraukė ; 
I seimą daugel nelegalių dele- j Į 
gatų ir nedelegatų, apkaišė sa-
vuosius rūtomis kad pažintų, - *+ 
gerai apgirdė juos fundydami, 
atsivedė į Kuncos salę, kur bu
vo paskirta seimui vieta, ku
nigas pirmininkas atidarė sei
mą be jokių formališkumų, ir 
prasidėjo kunigų komedija. Be 
rutų delegatams nedavė balso, 
nedavė kalbėti nei Kun. žeb-
riui. šis protestavo prieš tokį 
kunigų politikierių žiaurumą ir 
draudė kunigus nuo tokio jų 
darbo, bet jis gavo atsakymą: 
"Tylėk, žebry". Kun. žebris 
buvo SLA garbės nariu. 

Betvarkei' įsisiautus, 36 de
legatai ir Kun. žebris apleido
me Kuncos salę, nuvykom į 
Stumps'o salę, kur atlaikėme 
legalį seimą, išrinkome virši
ninkus, patys delegatai sudė
jom pinigų SLA pradžiai, nes 
kunigai visą senąjį organizaci
jos turtą nunešė. Nuo to lai
ko SLA išaugo milijonine or
ganizacija. Kun. žebris pasili
ko su mumis. Tokią tai kome-

War* Pitduetion Board's U tilities 
Order U-9, kuris uždraudžia varto
ti elektros šviesas tam tikrais at
vejais sutaupymui 2,000,000 tonų 
anglies šį metą, yra priverstinas. 
Už neprisilaikymą to gali buti už
dėta pabaudos, taipgi sulaikyta tie
kimas elektros. Sulyg WPB įsa
kymo elektra negalima vartoti se
kantiems dalykams: 

4. Langų nušvietimui, išskyrus 
kinių promotavimų nušvietimui. 
2. Išlaukiniams dalynams apšvies
ti, įšskyrus kur reikalinga vedimui 
biznio atvirame, ore. 

3. Išlaukinių papuošimų ir iš
laukinių ornamentalių šviesų. 

4., Langų nušvietimu,i išskyrus 
kur reikalinga vidaus apšvietimui. 

5. Marquee apšvietimui virš 60 
watts kiekvienam marquee. 

6. Gatvių apšvietimui kas viršija 
viešų valdininkų nustatyto kiekio, 
reikalingam viešam saugumui. 

7. Išlaukinėms šviesoms, išsky
rus reikalingus • ženklus ugniagesių 
ir policijos apsaugos, trafiko kon
trolės, transportacijos stočių ir li
goninių ir tam tikras kitokias už
tvirtintas valdininkų fciipo reika
lingas. , t > 

Šis aptamsinimo įsakymas inei-
na galion visoje šalyje ketvirtadie
nį, Vasari© 1. 

KASDIEN VARTOJAMI 

• Amerikos kariai Azijoje perkrausto 2,600 svarų šaldytu
vą į reikalingą vietą su pagalba dramblio, kuris pripratintas 
sunkiam darbui. Tas dramblys, vardu Karunavathi, yra 35 
metų amžiaus. Tėmykit kaip jis deda visas pastangas darbui. 

KAIP TAPtl AME
RIKOS PILIEČIU 

Knvftels "KAIP TAPTI AIliS-
RIKOS PILIEČIU" gav.r.ama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. r 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 1 

Cleveland, Ghior-
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Puku Pagalves 
po 9.98 

galvės maloniam miegojimui. 
Storos, minkštos pagalvės sma
giam miegojimui. Kimštos 100% 
perdirbtais pūkais; impilai iš 
tvirtos bryžiuotoš medžiagos. 

't > 

Kenwood Blanketai 
14.95 

L'engvi bet patogiai šiiti . . . 
iš 100Tt grynos vilnos. Nieko 
geresnio nereikia šaltoms žie
mos naktims. Peach, rožinės, 
žalios, mėlynos spalvų, rayon 
satino apvadais. 

i 

p>i 

i 
i 

I ! 
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Stalui Mat Setai 
3.00 

Puikaus d£nbo su Edna Rein-
del autografu. Jie yra labai 
praktiški nes lengvai numaz-
gojami tvariai šlapiu skaruliu. 
Trijų pavidalų. Keturi į vie

ną setą. 

Mm. rv- g i»; 

Lapuotos K aid ros 
3.98 

Tai gražios ir praktilkos kal-
dros; iš geros rūšies vatos; 
apvilktos gražių lopuotų mar
ginių viršais. Didelės 72x84 
colių mieros. 

V 

V 

Shower Langų Setai 
Shower uždangas .... 5,98 
Pritaikytos langinės 5.98 

Pasiūtos iš storos rūšies rayon 
taffetos kuri neperšlampa. Ke-
letoje gražių spalvų "Daisy 
Chain" marginių. 

i*"4 V" 
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V atos Damaskai 
pc 89c 

Gero darbo iš tvirtos vatinės 
medžiagos damaskai. Jų norė
sit turėti kiekvienos dienos 
vartojimui. Jie ilgai laiko ir 
gerai skalbiasi* 

Chenile Rug Setai 
3.98 

'Field cre«t' Blanketai 
5.98 pora 

Minkšti, pukuotL chenille su- 25',; vilnos, 75'/c vatos . . . šil-
dotiniai gėliubti . ar vienspal-. • tas ir tvirtas mišinys. Kiek-
vių pavidalų . . . priduos . vienas blanketas 72x84 colių, 
vos vonios" kambariui. Sete m- . 
eina patiesalas ir sėdynės ap- Languoti mėlynos, rožines za-
dangalas. - lios spalvų ant balto dugno. 

Mėgsti Lovai Patiesai, min
kšti ir tvirti^ mieros 60x84 
colių 2.69 
Pilcose Pagalvėms Apvalkai. 
tiarai gera apsaga pagal
vėms S9c 
Voniai Mat3, minkšto chenil
le. gėliuotų marginių, Įvai
rių spalvų, 20x33 colių 1.25 
3 šmotų Kedei Setai, gryno 
Irish lino, apmegstais kraš
tais 1.9S 
Naudingi šluostuvai, ekstra 
dideli, tviiti; 4 šmotą! pake
lyje 1.00 
3 & 4 šm. Karštų Indų Pa-., 
dai, gero darbo, gražiai ap
dengti 39c, 49c, 89c 

LiNEtfg- & KETVIRTAS AUKŠTAS 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 

KALNAS SURINKTŲ Stoka Anglies — Visa-
DRABUŽIIJ pusė Šalčio Kalte 

Nuėjus i šv. Jurgio parapi
jos mokyklos karidorių, teko 
pamatyti drabužius kurie Lie
tuvos žmonėms surinkta vaju
je kurį praveda bendrai suda
rytas Didžiojo Clevelando ko
mitetas, B ALF 68-to skyriaus 
vadovybėje. 

šis vajus buvo visu mėnesiu 
vėliau negu atlikta vajai abie
jose vietos Lietuvių parapijo
se: oficialis šio vajaus laikas 
buvo tarp Kalėdų ir Naujų Me
tų. Bet, smagu pranešti, dar 
ir dabar iš Block Plan grupių 
gaunama daugiau ir daugiau 
rubų. 

Inėjus i parapijos mokyklos 
ilgą karidorių kurio greta vie
name kambaryje buvo suvežti 
drabužiai perrinkimui, pama
čiau kalną didelių dėžių pripa-
kuotų gerai išrinktų ir susor-
tuotų rubų. 

Pasitenkinę j tą dideli darbą 
žiuri ir vajaus vadai, ir rubų 
perrinkėjai, vyrai ir moterys, 
ir pakuoto jai, ir linksmi para
pijos kunigai, kurie, kaip kle
bonas Kun. Vilkutaitis, davė 
savo patalpas, o jo asistentai 
kitaip kooperavo rubų atveju. 
Visi žino kad jais bus apdeng
ta didelė minia Lietuvos varg
stančių žmonių, iš kurių karas 
ir okupantai atėmė viską. 

Dar rubų dėžės nesusvertos 
todėl negalime paskelbti kiek 
tonų surinkta. Tą padarysime 
kitame numeryje. Vežimui tų 
rubų Į New Yorką reikės sam-^ 
dyti kelis didesnius trokus. 

Reikia daugiau rubų 
B ALF rubų sandėlio., .vado

vybė praneša kad iš pasiskir
to milijono svarų rubų surink
ta dar tik apie trečdalis, todėl 
dar reikalinga daugiau ir dau
giau. 

Be abejo ir kiti BALF sky
riai priims rubus persiuntimui, 
bet 68-tas skyrius pasiskyrė 
Dirvos redakcijoje vietą rū
bams priimti toliau, ir kurie 
dar nesat atidavę savo dova
nos, atneškit Į Dirvą, iš čia jie 
bus mažesniais kiekiais siunčia
mi i BALF sandėli Brooklyne. 

Taupymui anglies, visoje ša
lyje, kartu ir Clevelande, nuo 
Vasario 1 jvesta suvaržymas 
naudojimo elektros įvairiems 
papuošimams ir apšvietimams 
atvirame ore. 

Bet be to Clevelande apsi
reiškus anglies stoka privertė 
miesto valdybą uždarinėti ki
tokias jstaigas kurios nereika
lingos visuomenei, kaip tai 
bingo sales, kurioms leis ope
ruoti tik nekuriuos vakarus sa
vaitėje. Uždaryti po vakarą 

DAR TURIM 1945 
KALENDORIŲ 

Ateikit užsimokėti savo 
prenumeratą už 1945 me
tus ir pasiimti savo Ka
lendorių. Dirvos ofisas 
atdaras iki 8 vakarais. 

VYT. BACEVIČIUS 
GERAI PASIRODĖ 

Sausio 28, Little Theatre, 
pianigtas-kompozitorius Vytau
tas Bacevičius antru kartu, pa-

kitą teatrai ir tt., ir prašoma sirodė Clevelande. šį koncertą 
anksčiau uždaryti karčiamas, 
kuro taupymui. 

Clevelande miesto valdyba 
patarnauja parupinime anglies 
žmonėms į namus. 

Del šalčio ir kuro stokos tū
li karo reikmenų fabrikai su
mažino darbus. 

Viena kliūtis anglies truku
mui yra užgrudimas geležin
kelių karo reikmenų gabenimu 
ir anglies pristatymas buvo lai
komas trečiaeiliu reikalu. 

Prie to prisidėjo dar gilus 
sniegas ir šaltis. Daugybė vi
sur išmėtytų anglinių vagonų 
stovi tušti, nes nespėja juos 
grąžinti i kasyklų sritis. Kita 
bėda. tai kad tie visuose mies
tuose išmėtyti vagonai įklim
po sniege, panašiai įklimpo ir 
su anglim vagonai. Nėra kaip 
juos išjudinti, jie prišalo snie
ge ir lede. Norint vagonus pa
judinti reikia pirmiausia atka
poti ledus. O kur gaus tiek 
darbininkų tam darbui. 

Valdžia pasiuntė į Buffalo, 
N. Y., net kariuomenę specia
liai pralavintą tam darbui, nes 
paprasti darbininkai kažin ko
lei su Įšalusiais vagonais kap-
stvtųsi. 

Kitose šalies dalyse, ypač 
New Yorko valstijoje, kur tu
rėta daugiausia sniego, užda
ryta mokyklos, knygynai, mu-
zejai, teatrai ir tt. 

Panašų atsitikimą Clevelan-
das turėjo ir 1917 metais, ka
da pritruko anglies, buvo už
darytos mokyklos ir negalėjo 
dirbti apie 100 karo reikmenų 
dirbtuvių. 

jam rengė PšNP parapija, sa
vo naujos bažnyčios fondo nau
dai. šį antrą jo koncertą gir
dėjo kita publika negu pirmą
jį, ir visi dalyviai jį kaip ar
tistą šiltai įvertino. 

Jis išpildė gausų programą 
kurinių tokių žymių kompozi
torių kaip Sciarlatti, Chopin, 
Liszt, DeBussy, De Falla; prie 
svetimų kurinių turėjo keletą 
ir Lietuviškų, J. Gruodžio "In 
Lithuania" (iš Antros Sona
tos), tema "Tykiai, tykiai Ne
munėlis teka", ir savo paties 
kelis kurinius. Pabaigoje, iš
šauktas aplodismentais, sve
čias pavaišino dalyvius dar po
ra kitų trumpų muzikos daly
kėlių. t 

Jo paties kuriniai buvo: Fan
tasia, Op. 39, Prelude No. 4, 
Op. 40, Lietuviški šokiai — 
"Blezdingėlė" ir "Suktinis", jo 
įgaubti į įspudingus klasiškus 
rėmus. 

Vyt. Bacevičius pirm atvyki
mo į Clevelandą skambino kon
certe Chicago j e, iš ten vyko \ 
Buffalo, kur Philharmonijos 
salėje buvo griežiama jo vie-
nas-kitas kūrinys, tame kon
certe kur dalyvavo garsusis 
smuikininkas lVLischa Elman. 

Bacevičius turi vilčių prasi
veržti į priekį plačiame Ameri
kos muzikos pasaulyje. 

Vietos muzikos kritikai apie 
jį prielankiai ir plačiai aprašė. 
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Refinements Of Peace 

SUŽEISTAS 
P. J. žiuris, LVS pirminin

kas, gavo žinią iš karo depart
ment© kad Sausio 7 jo sunus 
Stasys buvo sunkiai sužeistas 
karo fronte Prancūzijoje. Jis 
yra 18 metų amžiaus, buvo pa
baigęs Lakewood High ir vie
ną metą lankė Oborlin kolegi
ją. Įstojo kariuomenėn Kovo 
m. 1944, ir pereitą Rugpjūčio 
jau buvo išvežtas i Europą. 

Antanas Chippie (čepliaus-
kas), iš U. S. Navy, parvyko į 
Clevelandą baigdamas sveikti. 
Jis buvo sužeistas ant karo lai
vo mušiuose su Japonų lėktu
vais Pacifike. 

Antanas buvo vienas iš įs
teigėjų ir pirmutinių redakto
rių Dirvos Angliško skyriaus 
npio 10 metų atgal. 

DAUG PAVAINIKIŲ 
1944 metais Clevelande gi

mė rekordinis skaičius kūdikių 
merginoms ir mergaitėms ku
rios dar netekėjusios. 

Bendras gimimų skaičius su
mažėjo apie 3,000 nuo 1943 
metų,, bet pavainikių kūdikių 
gimimas pašoko nuo 585 1943 

RENGIASI l 
WASHINGTONĄ 

LVS 1-mo skyriaus susirin; 

kime Sausio 26 apkalbėta eilė 
svarbių reikalų, išrinkta sekre
torium Julė Salasevičienė, iždi
ninku Izidorius Šamas. 

Centro valdybos pirmininkas 
p. žiuris ir sekretorius p. Kar
pius patiekė raportą apie ren
giamą svarbų Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą Washingtone 
Kovo 23-24. Nekurie nariai 
jau planuoja važiuoti. 

Taip pat buvo atlaikyta su-

(From Chicago Daily Tribune, 
Jan. 26, 1945) 

If the problem of restoring in
dependence to eastern Poland or the 
Baltic states ever arises at one of 
Mr. Roosevelt's overseas conferen
ces or before a new league of na
tions or anywhere else, as now 
seems unlikely, the Russians will 
have a pat answer. All they need 
do is inquire: To whom are you 
going to restore it? 

They have seen to it that no 
"anti-soviet or socially alien" ele
ments are left behind in the oc
cupied lands once the Red army 
moves on. Those who cherished 
liberty have been, transported either 
to'the lumber and mining camps of 
Siberia or to the brick yards and 
co-operative farms of Kazakstan. 
Some of them, of course, have died 
en route in overcrowded cattle cars, 
and others never got to make the 
trip. Firing squads disposed of 
them. • 

This technique of dealing with 
occupied countries was first brought 
to light by the Lithuanian Red 
Cross after the Russian occupation 
of 1940. Whole classes of the 
citizenry were marked down for 
"digestion and liquidation", and the 
orders of the N.K.V.D. secret politi
cal police and the lists of deportees 
have been published by the Lithu
anian American Information center 
and by the Institute for Russian 
Studies of the Rand School of So
cial Science in New York. By con
sulting one of these lists, the for
mer American ambassador to Rus
sia, Adm. Standley, was able to 
rescue Dr. M. Devenis, an American 
citizen of Lithuanian origin, from 
a camp in the Urals. 

The technique of transporting 
dissidents from occupied countries 
is termed "social engineering" by 
the Russians. W. L. White, Kansas 
editor, recently discussed it in re
porting on His trip thru Russia with 
Eric Johnston, president of the 
United States Chamber of Com
merce. 

"Communists", he sais, "recog
nize that in newly occupied areas 
mąny individuals cannot adapt 
themselves to the soviet system. 
Least likely to adapt themselves 
are those individuals who have 
functioned successfully under the 
preceding regime. The soviet black
list includes all who have held posi

tions of trust in th« former state— 
public officials, government em
ployees, local police and, of course, 
large landowners, as well as con-
spiciously successful manufactu
rers, merchants and farmers. Prom
inent on the list are officials of 
trade unions. All these leaders are 
arrested for deportation immediate
ly; the smaller fry are rounded up 
at ą more leisurely rate." 

Only infrequently, said Mr. W. 
L. White, are any of these peoples 
shot, for social engineering is a 
science and hate is unscientific' and 
shooting wasteful. The solution is 
to sentence them to 10 years in a 
soviet labor camp. . 

Mr. White estimated that a mil
lion and a half civilians, in addition 
to 180,000 Polish prisoners of war, 
were sent in boxcars from Poland 
in the early part of J.940 to places 
of detention hundreds of miles 
from their homes. There were two 
small, high, barred windows in each 
bcxcar; a stove, and a hole cut in 
the floor for a toilet. Thirty to 40 
persons were jammed in each car. 

"It is also an axiom of social 
engineering," he continued, "to sep
arate families, not as an act of 
needless cruelty but because men 
are suited for stronger, more rug
ged work than are their wives and 
daughters. It was the practice to 
send men to lumber and mining 
camps in northern Siberia, women 
and children to brick yards and co
operative farms in southern Kazak
stan." 

White says when the car doors 
were opened, it was nearly always 
necessary to remove a number of 
bodies of those who had died from 
general weakness induced by thirst 
and cold, but this was not deliber-

metais iki 666 1944 metais.. 
štai kaip bendras kūdikių sirinkimas^ BALF 68-to sky-

50 METŲ VEDYBŲ 
SUKAKTIS 

Pranas Bučinskas, su savo 
žmona, nuo 849 Paxton road, 
Sausio 30 d. sulaukė 50 me
tų savo vedybų sukakties. Jie 
vedė Sausio 30, 1895 metais, 
Lietuvoje, į Ameriką atvylio 
1902 metais. Bučinskas turi 
jau 74 metus amžiaus, jo žmo
na 71 metų. 

gimimas buvo: 1942 metais — 
21,889: 1943 — 22,066; 1944 
— 18,933. Reiškia, pernai at
siliepė jau jaunų vyrų suma
žėjimas. 

OHIO valstijoje iš mokyklų 
pasitraukė apie 10,000 mokyto
jų nuo 1941 metų, kada Ame
rika įstojo į karą. Dabar dar 
trūksta apie 800 mokytojų. 

LIETUVIŲ SALĖJE 

Ateikit į Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekvieną vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todel^ jums 
bus naudinga atsilankyti daž-

'niau į Lietuviu salę. 

INCOME TAX BLANKOS 
ir išpildymas dienomis ir vakarais 
(Turi buti išpildytos prieš Kovo-March 15) 

P. P. MULIOL1S 6606 Superior Ave. 

riaus, plačiau apkalbėta rubų 
vajus, kuris pravestas plačia
me Clevelande ir prie kurio 
prisidėjo ir kitų BALF skyrių 
veikėjai. 

Nors dar šio vajaus pabaig
tuvių negalima turėti, nes ru
bų ateina daugiau ir dar supa
kuotieji rūbai neišsiųsti į New 
Yorką, bet visi džiaugėsi kad 
vajaus pasekmės buvo visapu
siai didelės: gauta daug rubų 
ir kartu gauta Lietuvai tiek 
pasigarsinimo kad bolševikai 
net ėmė žviegti visa tai girdė
dami ir matydami. 

BIZNIO PROGOS _ 
PARSIDUODA NAMAS 

2 šeimų namas ir dry goods par
duotuve, 30 metų to paties savinin
ko, nėra kompeticijos per 4 mylias 
aplinkui. Arti mokyklų ir karų li
nijų. Telef. MElrose 7185, arba: 
kreiptis 2886 Woodhill Rd. (7) 

HARDWARE KRAUTUVĖ 
Parsiduoda harwdare krautuvė, 17 
metų to paties savininko; įrodysim 
kad daro $1000 savaitinių ineigų. 
Nėra komipericijos. Randasi 2550 
Noble Road. Važiuokit Euclid ir 
Noble road bus. Arba kreipkitės 
žinių. 2886 Woodhill Rd. {7) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir ''Dirva" 

lankys jus ištisą pusmeti. 

Phone /GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 1 

' EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

STJLYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainyto j us, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1394 East 66th Stre«t 

Phone EN. 6504 

AMERICAN HepOES 
toy 'JULIAN OLLENDORFF4-

WW 1 ik 

Hi 

.orccd to leave the 
rank he was driving when water in the fuel line caused it to stall, Pvt. Abe 
Fortner of Livermore, Ky., later returned, cleaned the fuel sediment bowl 
and got the machine in operation -while still under heavy fire. The tank, 
repeatedly hit, stalled and Fortner repeated his cleaning until it finally went 
up in a blaze. The private has a bronze medal for his feat but War Bonds 
must be sold to rcolacc the tank. u -  S-  Treasury  Depar tment  

ate: the soviet government under 
similar circumstances has treated 
its own people exactly the ,same 
way. Sympathy doesn:t fit in with 
the "science" of social engineering 

The first World war*was bloody 
and callous enough in its own right, 
but at least the populations which 
survived were left in their own 
homes in their own lands, and a 
beaten Russia, without the advan
ces in bolshevist thought such as 
are represented in social engineer
ing, could molest them no more 
than could a Germany toppling in
to defeat. It was simple enough 
for the peacemakers to assemble, 
decree self-determination, and start 
drawing new boundaries on the 
maps. 

This time the refinements of 
cruelty to be achieved in the peace 
will almost surpass those resulting 
from the war. The cruelty arid 

cynicism of statesmen who will call 
this peace should class them for 
history with the "social engineers". 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  
T R E E ' S  C A F E  

1457 East 71st Street 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
POI/TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žieipos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

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

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuves 

specialybė. Atlieka: 
• PLAKATUS 
• LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 

ir kitokius. 

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savp spaudos 
darbus mums* 

Klauskit musę kalnų — 
atsakymą gausit greitai. 
• Darba Atliekam • 

G E R A I  
G R A Ž I A I  
G R E I T A I  

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland. Ohio 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėle šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

VYRAMS REIKMENYS 
žiemos metui 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias pasirinkimas vliausių 
pavyzdžių ir marginių. 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

KELNĖS 
.VYRAMS ir VAIKINAMS 

Daugybė iš ko pasirinkti. 
$3.95 — $5.95 — $6,95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių ravon ir vilnonių 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysėių ir viso* 
kiu pavidalų 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodų spalvų ir suJėrivnu 
$3.95 iki $6.00 
MARŠKINIAI 

Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI / 

Tikros tvirtos' odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

megstų 

DYKAI ^REEN STAMPS su kožnu pirkiniu, ft Y If Al 
gajit įgilti Bavft stamp Books. 

THE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

J 

' ' M *  
'  k * *  

i 


	seq-1
	seq-2
	seq-3
	seq-4
	seq-5
	seq-6
	seq-7
	seq-8

