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ROOSEVELTO, Churcullo ir 
Stalino konferencija jau čia, 
ir Lietuvių dėmėsią bus tiek 
pat įtemptas kaip viso pašau* 
lio. 

Newsweek žurnalas tvirtina 
jog Roosevelt bandysiąs savo 
talkininkus prikalbinti taip iš* 
laisvintus kraštus tvarkyti kad 
"laikinos vyriausybės" nekliu
dytų galutinai tautų teisei lai
svai apsispręsti po kokia val
džios forma tauta nori kaip 
laisvi žmonės gyventi. Jei Roo-
seveltui pavyks tas pravesti— 
Lietuvos ir visos Europos at
eitis bus šviesi. Po to jis tu
rės rasti budus grąžinti j savo 
šalis bolševikų ištremtus, kan
kinamus žmones. 

Jei jis savo kilnių sienių ne
įvykins — pasaulis turės ruoš
kis kitam karui. 

• 

AMERIKOS Lietuviu jauni
mo nutautėjimas, matyti, ga
na smarkiai eina. šv. Kazi
miero parapija, Philadelphijo-
je, skelbia, pernai iš 20 vedy
bų tik šešios buvo Lietuvio su 
Lietuvaite. Visos kitos buvo 
mišrios. 

• 
PROTESTANTŲ Christian 

Century žurnalas rimtai susi
rūpinęs katalikų įtakos augi
mu Amerikoje. Sako, nors ka
talikų tik 22 milijonai, bet jie 
paveikia politiką, spaudą ir 
meną (krutamus paveikslus). 

Katalikai Amerikoje sau
giausi ir turtingiausi. Euro
poje siaučia bolševizmas ir su
irutė, Pietų Amerika dar ne
nusistovėjus. Tokiu buciu, Su
vienytos Valstijos- gali tapti 
Bažnyčios Uola. 

To stiprėjimo požymiai pa
stebimi ir Lietuviuose. Pavy
zdžiui. jau veikią trys misijo-
nierių brolijos: Marijonai, Jė
zuitai, ir Pranciškonai. Tokio
je atsilikusioje kolonijoje kaip 
Paterson, N. J., Kalėdų kolek-
ta pasiekė $1,000, ko dar nie
kad tokioje parapijoje nebuvo. 

• 

Į KLAUSIMĄ "kada ir ko
kiu keliu manoma surinkta Lie
tuvos žmonėms pašalpą nusių
sti", BALF valdyba dar vi
suomenei nedavė (ir, matyti, 
nesirengia duoti) tinkamo at* 
sako. Norima surinkti milijo
nas svarų drapanų. Kada tos 
drapanos Lietuvą pasieks? 

• 
BUDINGAS nuotikis Chica-

goje: viena Lietuvių parapija 
per tris metus bingo lošimų 
padarė $90,000 pelno! 

• 
DETROITO Lietuvių Karo 

Bonų Komitetas 1944 metais 
pardavęs bonų už $406,155.00. 
Amerikos Raudonajam Kryžiui 
įteikta iš Detroitiečių Lietuvių 
per metą $2,378.80. Tai tik 
vienas pavyzdis kurį Lietuviai, 
atitinkamai savo skaičiams, pa
kartojo visose savo kolonijose.' 
Tuo jie padeda Amerikai ka
rą laimėti, bet ar padės Lietu
vai laisvę sugrąžinti? 

• 
STALINO spauda nusidžiau

gia Lietuvos rašytojų suvažia
vimu Vilniuje, kur dalyvavę 30 
asmenų, tarp jų ir Amerikos 
Lietuviams žinomas V. K. Rač
kauskas (Karolis Vairas). Te
gul tą spauda pasako kodėl 
suvažiavime nedalyvavo rašy
tojas V. Bičiūnas, ir kur jis? 
Yra žinių kad bolševikai jį 
1941 metais Sibire sušaudė. Ar 
tas tiesa? 
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ROOSEVELT KONFERENCIJOJ SU STALINU 
Maža Vilties Mažų Tautų Laisv 
STALINAS SIEKIA 
PRISIJUNGTI RYTU 

PRŪSIJĄ LENKŲ-
LIETUVIŲ VARDU 

Maskvos kvislingas, Len
kų komunistinio komiteto 
pirmininkas, iš Varsa vos 
griuvėsių paleido pareiški
mą jog naujoji Lenkija tu
rėsianti žemes prie Vokie
čių Odero ir Rytų Prūsijo
je, ir kad Lenkų civile ad
ministracija jau siunčiama 
į tas sritis. 

Tas kvislingas Bierut to
liau paskelbe jog Lietuvių 
ir Lenkų gyventojų pa
skirstymas Rytų Prūsijoje 
nustatys naują sieną tarp 
Lietuvos ir Lenkijos sovie
tų. Karaliaučius ir terito
rija siaurėjo riuo jo gal but 
busianti Lietuvos "sovietų 
respublikos", o likusią da
li pasiims Lenkai. 

Kaip gražiai Lenkas su
tinka su Lietuva "pasida
linti" Rytų Prūsiją, kuo
met tas Lenkas kalba Sta
lino žodžiais, šiaip gi Len
kas visada nori užgrobti 
viską sau. 

Dabar gi, viską užgrobia 
Stalinas, tik paviršutiniš
ka i tokius "padalinimus" 
skelbia. 

Vokiečiai raginami pasi
duoti ir greičiau baigti ka
rą. Jiems raginimai skel
biami per keletą radio sto
čių ir mėtoma ant miestų 
plakatai nurodanti kad ge
riau išeis karą baigus da
bar. Bet kas nors juos vis 
dar palaiko kare. 

Wallace ir Jones* 

Sviesto svaras Berlino 
juodojoj rinkoj kaštuoja 
$50.00. 

Kuomet Frez. Roosevelt pa 
skelbė paskyrimą Henry Wal
lace (viršuje) Komercijos Se
kretorium, esantis sekretorių? 
Jesse Jones (apačioje) paskel
bė jog Wallace vigai netinka 
tai vietai. 

Kaip spėta, Prezidentas 
Roosevelt tuoj po inaugu
racijos iškeliavo j tarybas 
su Stalinu ir Churchillu, ir 
Vasario 7 oficialiai prane
šama kad tie trys didieji 
susitiko kur nors Juodųjų 
jurų apielinkėje, tikriausia 
Sovietų teritorijoje, kadan
gi Stalinas perdaug baug
štus į svetimą kapitalistiš
ką pasaulį išžengti. 

Kai ateis pilnos žinios 
apie jų susirinkimo vietą, 
vėl skaitysime kokiu dide
liu atsargumu Stalinas bu
vo saugojamas ir lydimas. 

Vokietijos okupavimas 
Pirmutinis pranešimas iš 

jų pasitarimo sako tiek kad 
jie pilnai susitarė "pasku
tiniais žygiais karo ir. Vo
kietijos okupavimo", * bet 
Japonija visai neminima, 
nes Stalinas draugingas su 
Hirohito ir nenori kad tarp 
jų santikiai pablogėtų. 

Kelionėje j tą konferenci
ją vienas Anglijos lėktu
vas nukrito ir žuvo 10 de
legatų, parinktų svarbių 
atstovų. 

Militariški štabai Ame
rikos, Britų ir Sovietų ga
mina planus galutinam Vo
kietijos sumušimui ir oku
pavimui. Taipgi svarstoma 
politiki iš ekonominiai iš
laisvintos Europos klausi
mai, tik iš ko išlaisvintos? 

Roosevelt vyko su min
timi įsteigt greičiausiu ga
limu laiku pastovią taikos 
organizaciją Dumb a r t o n 
Oaks programų. 
Laukia Prancuzų 

Trys didieji sutars Fran-
cuzijos priėmimo i savo ei
lę klausimu. To reikalauja 
Churchill, ir tarybos galės 
užsitęsti iki atvyks Pran
cūzijos delegacija su pačiu 
Gen. de Gaulle. 
Spaudos balsai 

Rimtoji Amerikos spau
da pareiškia viltį kad trys 
didieji vadai gerai susitars 
Vokietijos okupavimui, bet 
kas bus padaryta pastovios 
taikos ir mažų tautų nepri
klausomybių apgynimui jo 
kio aiškumo nėra. 

Sako, žinios bus žymiai 
padarąsinančios jeigu bus 
mums patiekta pranešimai 
kokių tikrų sutarimų pa 
siekė taikos klausimu. Iki 
šiol į akis duria faktas kad 
tie trys vadi kol kas ne
silaikė savo politiškų pri
žadų taip kaip laikosi mi-
litariškų susitarimų. 

Net kai šie didieji vadai 
suvažiavo ir veda tarybas, 
iš Lenkijos ateina žinios 
apie bolševikų klastingus 
elgimusis Lenkijoje; Britų 
Atstovų Rumuose skelbia
ma kad teritorijų pakeiti
mai Europoje bus padaryti 
be sutikimo paliečiamų gy 
ventojų, ir iš Washingtono 

pranešama apie didėjantį 
musų valdžios susirūpini
mą del Sovietų Rusijos at
liekamų klastų Balkanų 
šalyse, kur : joki atstovai 
nėįsileidžiami. 

Todėl, sako, mes nepri
valom dėti perdidelių vil
čių į šių trijų didžiųjų kon
ferenciją. Pasaulio likimas 
mus didumoje nustatytas 
daugumoje ^uo kaip tos 
trys didėsės valstybės elg
sis po konferencijos. 

Ketvirto Termino Inauguracija 
D A R B A I  
ii DARBININKŲ ŽINIOS 
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Del trukumo angliai ii-
ežti vagonų, Pennsylvanf-
)je šios savaitės pradžioj 
egalėjo dirbti apie 4,000 
ngliakasių. 

KARO FRONTŲ 
ŽINIOS 

Japonų padegtas Manila 
miestas galutinai tapo ap
valytas nuo Japonų. Gen. 
Mac Arthur inėjo į miestą 
su savo užkariajančia ar
mija. Žmonės jį iškilmin
gai ir džiaugsmingai su
tinka. Daug Amerikiečių 
kurie buvo laikomi belais
viais, pusgyviai, su ašaro
mis džiaugiasi. atgavę lai
svę. 

Japonai susimetė Į tvir
tą Corregidor pusiausalį, 
kur 1942 metais pats Mac-
Arthur gynėsi per mėnesį 
laiko. Japonus ten sutiks 
tas pats likimas kaip tada 
Amerikiečius: bus sumuš-

ir sunaikinti, negalės iš 
ten pabėgti. 

Amerikos lėktuvai bom-
)ardavo Japonijos uostą 
£obe, padegdami miestą-
seliolikoj vietų. 

RYTŲ fronte, Rusai de
da pastangas veržtis giliau 

Vokietiją. Rusai randa
si prie Oder upės apie 30 
mylių nuo Berlino ir pra
dėjo savo galutinį ataką 
i;o miesto paėmimui. 

VAKARŲ fronte: Gen. 
Patton permetė savo karei
vius per dvi upes į Vokie
tiją dešimtyje vietų. Pir
moji Armija prasilaužė per 
paskutinią didžiąją Sieg
fried linijos dalį 

Šiame vaizde matoma Prezidentas Roosevelt sudeda prie
saiką ketvirtam terminui, Sausio 20, Baltijo Namo pietinia
me portike. Prezidentas laiko ranką padėjęs ant senos Ho-
landiškos 'biblijos, kuri jo šeimoje užlaikoma. Pulk. James 
Roosevelt, uniformoje, stovi užpakalyje savo tėvo. Jis jau 
ketvirtu atveju dalyvauja savo tėvo inauguracijos ceremoni
jose. . . 

VOKIETIJOJE BLA5-
KOSI 23 MILIJONAI 

BENAMIŲ 

Iš Paryžiaus praneša Jog 
Vokietijoje be namų blaš
kosi 23 milijonai žmonių, 
pasekmėje dabartinio Ru
sų veržimosi i Vokietiją. 

Vokiečių klausimas są
jungininkams netaip apei
na, nors jiems bus teikia
ma pašalpa kada Vokietija 
pasiduos. 

Sąjungininkams rupi pa
dėtis apie 6 milijonų kitų 
tautų žmonių, kurie ten su
vežti sunkiems darbams. 

Tarp kitų tautų nelai
mingų žmonių yra ir Lie
tuvių. 

Nelaimė bus jeigu Ame
rikos ir Britų karo vadai 
sutiks atiduoti Lietuvius ir 
kitus žmones Rusams, bol
ševikams pareikalavus. 

Naziai karo nelaisviai 
Amerikos stovyklose nužu
dė šešis savo vientaučius 
už neištikimybę Hitleriui. 
Jie ir čia Amerikoje savo 
pašėlimą varo. Nei vienas 
neturi abejoti Hitlerio di
dingumu ir Vokiečių virš-
žmogiškumu. 

PRANCŪZIJOJE suima
ma daug Prancuzų kurie 
plėšia Amerikos reikmenų 
vagonus ant geležinkelių. 

Taip pat tęsiasi bylos 
įvairiose dalyse Amerikos 
kareivių kurie taip pat va
gia maistą, cigaretus ir ki
tus dalykus ir varo platų 
biznį su civiliais Prancū
zais. 

Iš Amerikos išvežta 20 
milijonų cigaretų į Švedi
ją. Užsakymas išsiųsta pa
vėluotai, taigi Švedijoje ci
garetų badas, gal but. 

Pernai Švedijos žmonės 
surukė 200,000,000 Ameri
koniškų cigaretų. 

Iki Vasario 15, iš Ame
rikos bus išvežta 18,000 
burninių armonikėlių, da
rytų iš plastikos. Armoni
kėles dalins Amerikos ka
reiviams, Jų upo pagerini
mui. 

PRADĖS VISUOTI
NĄ RUBŲ VAJŲ 

Visoje Amerikoje rengia
ma pradėti rubų rinkimo 
vajus nukentėjusių United 
Nations šalių žmonių ap-
rengimui. Numatyta su
rinkti 150,000,000 svarų ge
rų, galimų dėvėti rubų. 

Henry J. Kaiser, laivų 
statytojas industrialistas, 
Prez. Roosevelto pakvies
tas to vajaus komiteto pir
mininku. 

Buvęs vice prezidentas 
Henry A. Wallace sutiko 
didžiausio pasiprieši n i m o 
Kongrese del Roosevelto 
skyrimo jo Komercijos se
kretoriaus vieton. Senatas 
nori atskirti iš komercijos 
departmento pinigų skoli
nimo skyrių pinm negu su
tiks užtvirtinti Wallace to 
departmento sekretorium. 

Pirmu kartu paskelbia
ma kad įsiveržiant į Pran
cūziją pereitą vasarą bėgy
je 100 dienų sąjungininkai 
išsodino kontinente 2,200,-
000 vyrų su visomis reik
menimis, ginklais ir mais
tu. 

BRITiVI atsisakė duoti 
Sovietams ilgalaikiuę 4 bi
lijonų dolarių paskolą pa
vidale užsakymų dirbtu
vėms mašinų ir reikmenų. 

Rusai dabar kreipėsi į 
Ameriką, ir čia be abejo 
gaus. 

AMERIKA davė Pran
cūzija virš 100 karo laivų, 
kurių tuli buvo Amerikos 
užimti karo pradžioje ir 
priklausė Prancūzijai. 

VOKIEČIAI išleido 826 
civilius, mainais į civilius 
Vokiečius. Amerikiečiai iš 
jų artimi giminės bus par* 
vežti laivu Gripsholm. 

Karo reikalams Sausio 
mėnesi Amerika išleido net 
$7,551,000,000. 

Nuo fiskalio .meto pra
džios, Liepos 1, praleista 
$56,628,000,000. 

šalies skolos pakilo iki 
$234,000,000,000. 

AMERIKOS kareiviams 
šio karo veteranams aprū
pinti, II Karo veteranų or
ganizacija jau kelia suma
nymą kad butų paskirta 
250 bilijonų dolarių iš fe
derates valdžios iždo. Sa
ko, kožnam gryžusiam ka
reiviui turės buti duota ne
mažiau $5,000 pinigais ir 
pašalpos sužeistiems. 

Green laukia Lewis su-
rryžimo. Miami, Fla. -»-• 
Amerikos Darbo Federad* 
jos prezidentas Green pa
reiškė rems John L. Lewis 
žygį sugryžti atgal į Fede
raciją, užbaigimui dešimt
mečio senumo nesusiprato 
įiių federacijos su anglia
kasiais. 

Lewis išėjo iš ADF 1937 
metais su visa United Min-
Workers. Dabar teirauja 
kokiom sąlygom jo 600,-
000 vadovaujamų anglia
kasių galėtų buti priimta 
atgal. 

Detroit. — Kilus nesusi-* 
pratimui del darbo, sustrei
kavo 4,850 darbininkų su
laikydami darbus Briggg 
Mfg. Co., Mack Ave. sky* 
riuje." 

Streikas kilo del perkėli
mo 15 darbininkų į kitus 
darbus neduodant jiems 
didesnio užmokesnio. 

New Kensington, Pa. — 
Sustreikavo 300 darbininku 
Aluminum dirbtuvėje kilus 
nesusipratimui del drafto 
klausimo penkių užvaizdų. 

17 užmušta. Timmins, 
Oni, Kanadoj, aukso ka
sykloje nutrukus keltuva 
vielai 17 darbininkų nukri
to 1500 pėdų apačion ir vi
si užsimušė. 

Nori darbininkų drafta-
vimo. U. S. Karo Sekreto
rius Stimson Senate kėlė 
reikalavimą pravesti dar
bininkų draftavimo aktą, 
nežiūrint kad Alijantų ar
mijoms sekasi. 

Per Sausio mėnesį laivų 
išdirbystė*s nuleido į van
denį 120 prekinių laivų. 

Gruodžio mėnesi padirb
dinta 145 laivai. 

Ottawa, 111. — Baigėrf 
streikas Libbey - Owens -
Ford stiklo dirbtuvėje. 

Užmušta 3 angliakasfai. 
Prestonšburg, Ky. — Išti
kus vienoje kasykloje neto
li čia sprogimui, užmušta 
trys darbininkai. 

Meksikoje, geležink e 1 i o 
nelaimėje pereitą savaitę 
užmušta apie 300 žmonių. 

Britai turi sumobilizavę 
22,250,000 karui ir karo 
darbams. Tik 11 milijonų 
tarp 14 ir 64 metų amžiaus 
yra likę namie atlikti na
mų darbams visoje Angli
joje. 

U. S. Armijai reikalinga 
dar 8,000 daugiau WACs, 
kurios bus priskirtos prie 
sužeistų kareivių prižiūrė
jimo parvežant juos iš už
jūrių į ligonines. 

Europos karo laukuose 
trūksta apie 1600 slaugitį 
prie sužeistų Amerikos ka
reiviu. 

17 žuvo. New Yorko uo
ste susimušus dviem gaso-
lino tankeriam ir užside
gus, žuvo 17 žmonių, kiti 
122 sužeista. Nuo tų laivų 
užsidegė kiti du laivai. 



2 D I R V A  Padekit Amerikai Laimėt! 

PENNSYLVANIJOJE Detroit* Mich., Naujienos 
PHILADELPHUOS 

PASTABOS 
Patenkina Vaikučiu* 

SKAITYDAMI žinias iš Ku-
sų-Vokiečių fronto Rytprusi-
joj, užtinkame daug Lietuviš
kų vietovardžių tenai, štai 
pranešta kad Rusų armijos už
ėmė tokias vietas kaip Piliau, 
Vehlau, Labiau, Schillenen ir 
kitas. Tie suvokietinti vardai 
neginčijamai parodo dar ir šią
dien tai buvus Senprusių Lie
tuvių gyvenimo vietovėmis. 

.Lietuvos kaip ir Amerikos 
Lietuviai turi rengtis kad tas 
vietas atgautų sau busimoji 
Nepriklausoma Lietuva. 

KAIP čia senai dainuoda
vom: "Atsisakom nuo senojo 
svieto ir sugriaukim puikybę 
mes jo; mums nereikia auksi
nių dievaičių, nereik caro ir 
rumų mums jo". Nedaugiau 
kaip 27 metai atgal. Bet da
bar, atsimink skaitytojau, DA-
P>AR mes vėl skaitome prane
šimuose kad vietoje caro, vie
toje auksinių dievaičių, išauko 
nauji "darbininkų dievaičiai". 

Rašytojas Charles W. Duke, 
The Philadelphia Sunday In
quirer, Sausio 21 sako: "So-
ciališki pokiliai Rusų ambasa
doje Washingtone senai kaip 
garsus savo prašmatnumu. Da
bar senas viduramžių spalvin
gumas, žėrėjimas ir puošnumas 
apsireiškė Sovietų Unijos at
stovų balinėse uniformose. Tas 
puošnumas pirmą kartą išsipy
lė nustebintoje Washingtono 
draugijoje nesenai kuomet am
basadorius Gromyko vaišino 
apie 4,000 svečių Rusijos 1917 
metų revoliucijos sukaktuvėse. 
Gromyko pats buvo pasirengęs 
aukso juostomis išvedžiotais 
rūbais, jos žėrėjo ant jo ap
valkalų ir epauletuose. Bet la
biausia visų akį traukė jo pa
sipuošime tai drambliakaulio 
rankena mažas durklas kaban
tis prie jo juostos auksinėje 
makštyje''. 

Bet toliau skaitom: 
"... .ir yra žinių kad Sovie

tų vyriausybė užsisakė ir ga
vo per Lend-Lease milijono do-
larių vertės auksu austų juos
tų dalinai šiam tikslui." 

štai ką mes Lietuviai prole
tarai syldu su kitais išdaina-
vom! 

BENDRO Amerikos Lietu
vių Fondo drabužių ir kitų 
dalykų rinkliava, kaip spauda 
praneša, gerai vyksta. Jau tu
ri surinkę apie 300,000 svarų 
rubų. Centras šaukia daugiau 
rinkti. 

Bet geraširdžiai Lietuviai 
duodami atliekamus drabužius 
sykiu klausia kada ir kokiais 
keliais tuos drabužius Centras 
mano pristatyti Lietuvos žmo
nėms? Juk ši žiema yra pir
mutinė ir svarbiausia gauti 
karo nukentėjusiems Lietuvos 
žmonėms. Drabužiai surinkti 
ir sutalpinti rubų sandėlyje 
New Yorke neapdengs šalti 
kenčiančių žmonių. Aukauto
jai klausia daugiau nusima
nančių ar drapanos ar jų da
lis jau yra pasiųsta arba siun
čiama Lietuvon ? 

šių ir panašių klausimų pa-
Mabif rašytojas negali pats at
sakyti. Reikia kad atsilieptų 
B ALF vadovybė ir duotų vi
suomenei paaiškinimą kaip da
lykai einasi. 

Sausio 20 iš Washingtono ži
nia sako kad UNRRA gavo su
tikimą iš Sovietų siuntinėti 
reikmenis nukentėjusiems nuo 
karo Lenkijon ir Čekoslovaki
jos Ar musų BALF dirba ta 
linkme, gauti iš Sovietų leidi
mą siųsti surinktus drabužius 
Lietuvon, niekam nėra žinoma. 

Z. Jankau?kas, 

n 

fS SCRANTONO 
PADANGES 

Amerikos .kariuomenei įsi
veržus atgal j Luzon salą, čia 
parodoma vienas Amerikos ka
rys palinksmina Filipinų vai
kučius pasupdamas juos vaikų 
žaislavietėje. 

PHILADELPHIA 

Nepriklausomybės Mi
nėjimas Vasario 18 
Sausio 80, įvyko Philadel-

phijos Lietuvių Komiteto ir 
delegatų susirinkimas, Lietu
vių Muzikalėje Salėje, 8 v. v. 
Apkalbėjus pereitų metų vei
kimą, pasirodė nudirbta dideli 
patriotiški darbai: karo bonų 
pardavimas, Raudonajam Kry
žiui aukos, kraujo davimas, 
War Chest, ir BALF. drabužių 
rinkimas Lietuviams, ir kitoki 
geri nuveikimai. Už tą dar
buotę priklauso garbė visai 
Komiteto valdybai, delegatams 
ir visiems geros valios Lietu
viams. 

Susirinkiman buvo įsibriovęs 
ir bolševikų šnipas, pasėdėjo 
keletą minųtų laiko, ir kalbė
damas eina prie stalo: "Jus 
visi kalbat kad Rusų (bolše
vikų) Relief nieko neduoda 
Lietuviams, štai pasižiūrėkit", 
ir padeda popiergalį ant stalo. 

Pirmininkas J. Kavalauskas 
pareiškia susirinkimui kad čia 
nieko nėra parašyta apie Lie
tuvius, o tik apie Rusų Re
lief. Mes turim savo BALF. 

Tas bolševikas sakėsi norįs 
padėti Lietuviams darbuotis ir 
pasiliks susirinkime. Jo pa
klausta ką jis atstovauja, jis 
pasisakė kad nieko neatstovau
ja, priklauso tik prie bolševikų 
skiepo. Jis buvo atleistas iš 
susirinkimo. 

Susirinkimas nutarė minėti 
Lietuvos nepriklausomybės su
kaktį Vasario 18, visiems Lie
tuviams kartu. Lietuvių baž
nyčiose bus laikomos mišios už 
Lietuvą, o bendras paminėji
mas atsibus Muzikalėje Salė
je. Svečias kalbėtojas bus iš 
Washingtono Lietuvos Atsto-

I vybės sekretorius, ir kiti Lie-
' tuviai, taipgi yra vilčių kad 
dalyvaus Penna gubernatorius. 

Prie to ruošiama įdomus pa-
! įvairinimų programas, 
j Komiteto valdyba išrinkta 
šiems metams ta pati., tik su 
padauginimu: 

Pirmininkas — J. Kavalaus
kas; 

Vice pirmininkai — K. ža-
deika, J. V. Grinius, Kun. V. 

j Vėžys, E. Bačiauskas, J. Liepa. 
Sekretoriai — K. žemaitis, 

' F. Pūkas. 
j  Finansų sekretoriai — Ge
novaitė Roman, Miss T. Sabas. 

Kasierius — Wm. Paschall. 
Direktoriai: Kun. V. Mar-

tusevičius, Kun. J. Valančiu-
nas, Kun. J. čepukaitis, Kun. 
J. Nevarauskas, A. Dzikas, A. 

i Kaniušis, A. Twaran, J. Ber-
žietis, J. Vaivada, Mrs. H. Sa
bas, E. Žemaitiene, W. Nor
kus, A. Muturienė. 

Sekr. K. žemaitis. 

TAURŲ KLUBAS NUTARĖ 
DALYVAUTI SUVAŽIAVI

ME WASHINGTONE. 

TRANKINYS UžMUšft DVI 
LIETUVAITES 

Sausio 29, Hotel Casey, įvy
ko vakarienė-susirinkimas vie
tos Taurų Klubo, kur buvo iš
rinkta nauja valdyba ir pada
ryta gerų nutarimų. 

Taurų Klubas gyvuoja jau 
25 metai ir per tą laiką yra 
nuveikęs daug gražių darbų 
vietos Lietuvių gyvenime ir 
nepamiršta senoji tėvynė Lie
tuva. Du šio klubo nariai yra 
U. S. armijos Kapitonai. 

Šiame susirinkime apkalbė
ta rengiamas Lietuvių Suva
žiavimas Washingtone Kovo 
23-24, ii? vienbalsiai nutarta 
dalyvauti; 

Buvo pareikšta pasipiktini
mų musų srovių vadais kurie 

i Į«»Hr 

LVS SKYRTAlfS MĖJA 
VALDYBA 
i' Sausio 28, įvykusiame LVIS 
?6-to skyriaus susirinkime iš
rinkta nauja skyriaus valdy
ba: pirm. Dr. J. J. Sims; vi
ce pirmininkai: H. Kapturau-
skas ir V. Petrikas; rašt. V. 
Markuzas; ižd. A. Rinkunas* 
Gerų pasekmių naujai valdy
bai! 

LVS skyrhm prisirašė du 
nauji nariai. Naujas narys X 
paaukojo $25. Vietinio sky
riaus reikalams aukojo: M. 
Smailienė $2, Petrikai $3, Wil-
kai $2; Dr. Sims $2; H. Kap-
turauskas $2; St. Douvan $1; 
A. Rinkunas $1 ir J. Kripas 
$1. Viso $14k 

10 ATSTOVŲ h 
WASH IN GTONĄ 

Į Lietuvių suvažiavimą Wa
shingtone užsiregistravo šie 
atstovai: Viktoras ir Marga-
reta Petrikai, Henry Kaptu-
rauskas, Juozas Kripas, Helen 
Rauby, Dr. Jonaš Sims, Marija 

Kariattš Pož^rrr^ef 

trukdo Lietuvos laisvinimo dar- Sims, karių motinos su petici
ja Prez. Rooseveltui: Ona Wil-
kienė, Petronėlė Medonienė ir 
Stephania Douvan-čiurlionytė. 

Tikimės kad dar tiek dau
giau atstovų atsiras, kuriems 
rupi Lietuvos laisvės gynimas. 

bą. Iš socialisto p Grigaičio 
negalima nieko gero tikėtis, 
bet pareikšta apsivylimas p. 
Šimučiu ir p. Vaidyla. 

Taurų Klubo valdyba 1945 
metams išrinkta: V. A. Kerše-
vičius, prezidentas; Jonas Stir
na, 1 vice prez.; Ant. Kubilius, 
2-ras vice prez.; Vladas Meš-
kunas, sekr.; Jonas Stepanaus
kas, ižd. Direktoriai: Dr. Pr. 
Sakalauskas, L. J. Savickas, J. 
Galinis, Vincas Delionis, Ant. 
Pangonis, Ant. Visockis, P. 
Pėstininkas. 

ŽUVO DVI SESERYS PO 
TRAUKINIO RATAIS 

Skaudi žinia atėjo Vladui 
Miller (Meškauskui) kad jo 
abi dukterys žuvo Little Falls, 
N. J., miestelyje. 

Bernice, 18 metų, ir Louis, 
22 m. amžiaus, gavo" gerus 
darbus New Jersey valstijoje 
ir ten persikėlė laikinai gyven
ti, jų tėvai gyvena Scrantone, 
kur ir abi merginos gimė, už
augo ir mokslui baigė. Jodvi 
nusipirko automobilį ir porą 
kartų į mėnesį atvažiuodavo 
tėvų palankyti. 

Šį kartą jos abi ir trečia jų 
draugė kitatautė mergina, va
žiavo namon. Privažiavus ge
ležinkelį, del slidaus kelio ne
galėjo sustoti ir užvažiavo ant 
bėgių atlekiančiam traukiniui, 
kuris visas tris vietoje užmu
šė. 

Jų abiejų kūnai buvo parvež
ti į Scrantoną ir čia palaidoti. 
Tėvas yra pusbrolis Advokato 
Antano Miller (Meškausko), 
Worcester, Mass. Reporteris. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyk*^ 

C a u t .  Eddie RiVki-nbackcr iš 
Amerikos oro jiegų, peršergsti 
jog Vokiečiai ir Japonai užves 
ilgą požeminį karą po to kai 
Alijantai juos nugalės. Jisai 
apsilankė visuose musių fron
tuose. 

CHICAGIETĖS DAI
NAVO BALTIMORĖJ 

BALTIMORE, Md. — Chi-
cagiečių merginų choras, va
dovaujant Alice Steponavičie
nei, savo kelionėje'] Brooklyną 
išpildyti Vienybės metinio kon
certo programą, apsilankė ir 
koncertavo Baltimorėje Vasa
rio 3 d., Lietuvių salėje. Ren
gėjai šio koncerto buvo Balti-
morės Lietuvių Dainos Draugi
ja. R-

BLYNŲ VAKARIENĖ 
Sekmadienį, Vasario 11, nuo 

4 vai. po pietų, LVS 6-tas sky
rius turės blynų vakarienę Dr. 
J. Sims name, 2207 Oakman 
Blvd. Bus visko gert ir val
gyt. Rengimo komisija, M. 
Smailienė, St. Douvan, O. Wil-
kienė ir M. Petrikienė priga
mins visokių valgių kokių dar 
nesame ragavę. Na ir bulvi
nių blynų! Kviečiami daly
vauti skyriaus nariai, rėmėjai 
ir šiaip prieteliai. Visiems bus 
vietos ir visi bus vaišinami ir 
mylimi, tą užtikrina rengėjos. 
Namo šeimininkas ir skyriaus 
pirmininkas Dr. Sims sako, 
pirmą kartą gyvenime norįs 
per tą vakarėlį "pasigerti". Jis 
jau bonką "karčiosios" senai 
atsikišęs laukia, • &v>ečių. Palo
kime ir kortomis. Įžanga ma
ža. 

APLANKĖ TĖVELIUS 
Merchant marinas Vainys 

Laukionis, kuris lanko karo 
mokyklą Kingpoint, Kingston, 
N. Y., buvo paleistas 7 dienoms 
atostogų, kurias praleido pas 
savo tėvelius Detroite. 

GRYžO Iš ANGLIJOS 
Kapitonas pilotas Petras Me-

donis, išbuvęs karo lauke virš 
du metus ir dalyvavęs šešiose 
invazijose, pagaliau sugryžo į 
šią šalį. Trumpam laikui bu
vo parvykęs par tėvelius Me-
donius ir dabar išskrido į Wa
shingtono valstiją. 

Kapt. Medonis kare pasižy
mėjo ir apdovanotas net keliais 
garbės ženklais. Jis turi auk
ščiausio laipsnio Presidential 
Citation medalį už išgelbėjimą 
vieno lėktuvo dalyvio iš skęs
tančio lėktuvo, ktiris buvo pa
šautas. Minimas lakūnas, or
laiviui nukritus į vandenyną 
taip nusigando kad negalėjo 
pajudėti. Tada Kapt. Medonis, 

kuris tą lėktuvą vairavo, nors 
ir pats buvo sužeistas, aną iš
traukė iš lėktuvo, ir lėktuvas 
nuskendo. Jie buvo penki vy
rai ir visi išsigelbėjo. Po ketu
rių valandų plukuriavimo juos 
laivai paėmė. 

Kapt. Medonis, kuris turi 
dar du broliu karo tarnyboje, 
savo tėveliams pasakė, "Kam 
duosit ar neduosit, bet Ame
rikos Raudonajam Kryžiui tai 
duokit!" Jis yra gerai paty
ręs kiek A. R. K. pasitarnauja 
užsienyje kariaujantiems ir ci
viliams. 

KARIAI GELBSTI 
CIVILIUS VAIKUČIUS 

Kapt. Medonis pasakojo apie 
Sicilijos salos invaziją. Ten, 
sako, buvo išmušti tėvai, gu
lėjo gatvėse, o jų maži vaiku
čiai klykė iš baimės ir bado. 

Kai seserys vienuolės atėjo 
pas karius prašyti šiems naš
laičiams pagalbtfs, kariai per 
dvi dienas rinkę pinigus ir ati
davė dali savo maisto našlai
čių sušelpimui. Kariai tiek su
dėjo pinigų kad užteksią tiems 
nešlaičiams užlaikyti per de
šimts metų. 

Kapt. Medonis atliko savo 
lakūno misijas ir jau negryš į 
karo lauką. Tėvai Medoniai 
labai džiaugiasi kad jų vyriau-
.sias sunus gryžo sveikas. Jie 
dar turi rūpintis likimu dvie
jų kitų savo sumi, Vinco ir 
Raymondo. 

Personality Portraits Studi
ja, 2S12 W. Grand Blvd., nu
fotografavo Kapt. Medonį ir 
jo atvaizdą naudoja kaip mo
delį skelbimuose. Lietuviai pa
matę Petrą pažysta. 

Rcp. 

iOčIONIS Jurgią mirė Gruod. 
mėn., Detroit, Mich. 

CIRVINSKAS Juozas, mirė 1 
Sausio, JDetroit, Mich. 

/AUGELIENĖ Ona (Petkiu-
tė),  34 m.,  mirė Sausio 7,  
Brooklyn, N, Y., kur buvo 
ir gimus. 

vi VYTA Vincas, mirė- Gruod. 
mėn., Brooklyn, N. Y. 

i'ADORIS Aleksandras, 70 m. 
mirė Gruodžio 26, Philadel
phia, Pa. 

LIUTKEVIČIUS Antanas, mi
rė Gruod. 28, Philadelphia, 
Pa. 

VOSILIENĖ Elena, mirė Sau
sio m., Mahanoy City, Pa. 

JAKUČIONIENĖ Marė, 54 m. 
mirė Gruodžio 6, Inkerman, 
Pa. (Marijampolės ap.) 

SLAMIENĖ Ona (šeriunaitė), 
35 m., mirė Lapk. 11, Bue
nos Aires, Argentinoj. (Šiau
lių ap., Pakruojo par., Pa
kalniškių k.) 

JAšKONIENĖ Karolina (pus
amžė), mirė Sausio 9, Cice
ro, 111. (Panev. ap., Ramyga
los p., Griniunų k.) . 

LEKETAS Juozas, mirė Gruo
džio m., Philadelphia, Pa. 

ANTANAVIČIENĖ Marcelė, 
mirė Gruodžio 20, Philadel
phia, Pa. 

SLAVINSKAS Motiejus, 66 m. 
mirė Gruod. 1, Nanticoke, 
Pa. 

VASARIS Julius, 56 m., mirė 
Lapkričio 15, New Britain, 
Conn. 

BARTKUS Mykolas, 53 metų, 
mirė Lapkr. 23, Brooklyn, 
N. Y. (Trakų ap., Alšenikų 
kaimo.) 

BUKAUSKIENĖ Antanina, 58 
m., mirė Lap. 13, W. Frank
fort, 111. 

DAUGĖLA Juozas, 54 m., mi
rė Gruod. 25, Dayton, Ohio. 

BARTUSEVIČIENĖ Prudenci-
ja, 59 m., mirė Sausio 8 d., 
So. Boston, Mass. 

GRENDA Ignas, jaunuolis, 
mirė Sausio 3, Lowell, Mass. 

PAUŽA Antanas, mirė Sausio 
m., Baltimore, Md. 

ŽEKIUTĖ Kastancija, mirė 
Sausio m., Baltimore, Md. 

PAUTIENIENĖ Ona, vidur
amžė, mirė Sausio m., Balti
more, Md. 

PALASKIS KRISTUPAS, mi
rė Sausio 5 d., Worcester, 
Mass. 

MATIKONIS Jonas, mire Or. 
17, Wilkes-Barre, Pa. 

SREBALIUS Jonas, 59 metų, 
mirė Gruod. 27, Easton, Pa. 
(Kretingos ap., Kulių par., 

• Mustaičių k.) Amerikoj iš-^ 
gyveno 33 metus. 

GEVERAKIS Vincas, mirė 17 
Gruodžio, Plains, Pa. 

RUŽEVIČIUS Mykolas, mirė 
Gruodžio 9., Pittston, P!a. 

JANYNAS Jurgis, 42 m., mi
rė Gruod. 31, Plymouth, Pa. 

GUSTINE Bertha, mirė Gruo
džio 30, Wyoming, Pa. 

PALIJANSKAS Jurgis, mirė 
Sausio 14, Chicagoj. (PaneV. 
aps., Razalino p., Dulkiškli| 
k.) Amerikoj išgyveno 55 i& 

KALEINIKIENĖ M a g d alefl^ 
(Svetlauskaitė), seno aini, 
mirė Sausio 13, Chicagoj®; 
(Kalvarijos p. šiušnikų k.) 

ŠOBLICKAS Mykolas, 63 m., 
mirė Sausio 13, Chicagoje. 
(Biržų ap., Kupreliškių par., 
Birštaikių k.) 

GUSTAITIS Juozaą, 59 metų, 
mirė Sausio m., Rockford, 
111. 

GRAPAS Jonas, mirė Gruod. 
m., Philadelphia, Pa. 

RANONIS Kazys, mirė Gruod. 
m., Philadelphia, Pa. 

PRICKELIENĖ Marijona, mi
rė Gruod. m., Philadelphia 
Pa. 

KERSNAUSKAS Antanas, pus
amžis,. mirė Sausio 6, Chica
goj. -(Vabalninko p., Čipenų 
k.) Amerikoje išgyveno 81 
metus. 

BARIŠAUSKIENĖ Elena (Ka
zakevičiūtė). 59 m., mir' 
Sausio 8, So. Boston, Mass. 
(Pivošiunų par.) Amferikojp 
išgyveno 87 ; metus. 

AMERIKONIŠKAS 
PROGRAMAS APIE 

LIETUVĄ 

. Skelbimai Dirvoje 
5(lc už vieną kartą 
tris kartfts už $1.00 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuom avimas, kambariai, pa-
j ieškojimas giminių, talpina
ma 50c už viena, kartą, tris 
kartus už $1.00.* Priduokit 
gatavai parašytą. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Ave 

Waterbury, Conn, 

Kareivio Slėpynė Šaltyje, Belgijos Fronte 

% Ai v # 

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

, Rašykit paklausimus Lietuviškai af£i§. Angliškai. 

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

ii 
A 

M /i 

Laike šalčio ir sniego, vienas Amerikietis karys įsirengė 
sau slčpvnę uždengtą šiaudais ir apklotą sniegu; ^šymėt ir 
Europoje žiema šalta. 

BOSTON, Mass. — šio mė
nesio laidoje, mėnesinis žurna
las International Beacon, Bos
tono Instituto, praneša jog p. 
Antanas O. Shallna pasakys 
"kalbą apie Lietuvą Vasario 16 
vakare, Instituto patalpose. 

Tas įvyks Instituto Junior 
Advisory Council mėnesiniame 
susirinkime, kuris užvardinta 
Tarptautiškas Vakaras.' 

Programe taip pat dalyvaus 
su kanklėm pp. A. Ivaškų sū
nelis ir Dr. Amelia Rodd dai
nuos Lietuviškų dainų. Tos 
tarybos bendra pirmininkė yra 
p-lė F. Grendelytė. 

* 
f 

Sugryžo i Teismą po 
40 Metų 

Fairmount, W. Va., mieste
lin sugryžo tūlas B. F. Male, 

! 74 metų amžiaus, iš Oregon 
valstijos, stoti į teismą už žu-
dystę kuria jis aplpl+intas 40 
metų atgal. Jis kaltinamas 
užmušime savo sunaus moky
tojo, raišo žmogaus, už tai kad 
mokytojas buvo pa baudęs jo 
9 metų sunų. 

j£HMIIII!ll!9ll!ISmim!!llll)!Himilil!lllimilll!II!!l!IIII!!milllitllll!lilililllllllllllllIP 

Į ff ikodemas A. W'ilkclis 
= Laisnuotas Laidotuvių Direktorių# 
| IR BALZAMUOTOJAS . 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Naujoj, moderniniai jrengtoj nuosavioj vietoi 
6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 

?f»si»8H;niit»ii»iiini[ižifnižiniiniiiiH5»m»inintimii»ini»nimiiiit»HHiii»Hiij 

BELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokariSat. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

VISOKIA APDRAUDA s 

t Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl' pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  - P .  M  U  L I O  L  l t  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemi«s#is»08ek kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas i r  išpildo 
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba aameni&kai. 
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Prisimfnlr Lietuvą Nelaimėje! D I R V A  

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

Laisvę pažinę —» 
Jungo nevflfreim! 

IDEALAS IR PAREIGA 
Ar Mes Galime Likti Tylus Rytų Europos Atidavimo Bolševikams Akivaizdoje? Pa-

remkim Didžiųjų Amerikos Vyrų Pastangas Idealui Apginti. Kovo 23-24 Lie
tuvių Suvažiavimas Washingtone — Pastanga Lietuvių Tautos Gyvybei Išgel
bėti ir Aukštajam Teisingumo Idealui Apginti. To Suvažiavimo Neigimas — 
Išdavikiškas Žygis. 

Nors dabartinė tarptau
tinė padėtis anaiptol nega
li sukelti optimizmo, o gar
sus šūkiai kad kovojama 
del tautų laisvės virsta nu
valkiotomis frazėmis, pas
tangos tiesai ir teisingumui 
įgyvendinti šiądien yra la
biau vertintinos negu bent 
kada anksčiau. Nuskriau
stųjų Europos tautų balsai 
vis ima ryškiau girdėtis, ir 
kiekvienas kas j tuos bal
sus įsiklauso ir nelaimingų
jų likimu susirupina, šią
dien turi buti laikomas tei
singumo riteriu. Ne tik 
del to kad jis gina tiesos 
bylą, bet ir dėlto kad jis iš-
drysta pusti prieš vėją. 
Mat, šiądien didvyriais dar 
tebemėginami laikyti tie 
kurie moka pasisvaidyti 
nuvalkiotais šūkiais, o tik
rovėje Vokiečių nepabaig
tas žudyti tautas atiduoda 
Rusams išskersti. Tuo bu-
du, girdi, busianti įsteigta 
teisinga ir amžina taika! 
Pavojus pačiai Amerikai 

Lietuviai, kurie kaip ir 
daugelis kitų Europos tau
tų, "taikos labui" yra ati
duoti bolševikams, negali 
likti tylus šitos begėdiškos 
hypokrizės akivaizdoje. Ne 
tik dėlto kad butų niekšy-
stė šunuodegiavimu pri
dengti musų nelaimigų bro
lių žudymą, bet ir dėlto 
kad vadinama taikos hypo-
krize yra didžiausias pa
vojus ir šiai šaliai. 

Todėl tvirtinimas kad 
siekiama teisingos taikos, 
tuo tarpu kai šimtai mili
jonų Rytų Europos gyven*-
tojų lengva širdžia parduo
dami bolševikiškon vergu-
vėn, jau ir Senato eilėse iš
šaukė stiprios reakcijos. 

S e n  a t o r i ų  V a n d e n b e r g o  
ir Wheeler kalbos amžinai 
liks įrašytos ne tik Jungti
nių Amerikos Valstybių bet 
ir visos žmonijos istorijoje. 

Bet nors ir atspausdin
tos 'Congressional Record', 
tos kalbos praėjo kaip ir 
nepastebėtos, net nežiūrint 
į tai kad jos buvo skaistus 
idealizmo blykstelėjimas ir 
sykiu "Dievo pirštas". Mat, 
sovietų propagandos sklei
džiama demoralizacija į sa
vo vagą yra įtraukus bu-
rius neskrupulingų oportu-
nistų ir šiaip lengvatikių 
žmonelių, kurie, būdami 
trumparegiai ir todėl nesu
gebėdami įžvelgti tolimes
nių įvykių, aklai pasidavė 
sovietų garbinimo bangos 
nešami ir sovietų garbini-
nimą padarė mada. Todėl 
viskas kas prieš sovietus, 
tampa nelojalu, taikai pa
vojinga ir net pro-naziška. 

Šitokioje atmosferoje — 
tai yra visai naturalu • 
net ir garbingųjų senatorių 
įspėjamos kalbos gali buti 
užmirštos ir jos gali likti 
neišgirstu "tyruose šau
kiančiųjų balsu". 
Teisingumo atstatymas — 
Amerikos užduotis 

Šitos padėties akivaizdo
je, visų dorų ir sąmoningų 
piliečių pareiga yra daryti 
viską kad 'bolševikiškas ap
svaigimas greičiau išsi
sklaidytų ir kad ši šalis, 
garbingų savo pranokėjų 
pavyzdžio skatinama, o da
bartiniu metu tokių vyrų 
kaip senatoriai jVanden-

berg ir Wheeler raginama, 
drąsiai stotų savo tikrojo 
pašaukimo — teisingumo 
įgyvendinimo pasaulyje — 
vykdyti. 

Lietuviams šitai yra ypa
tingai arti prie širdies, nes 
teisingumo triumfas žada 
laisvę ir jų senajai tėvynei 
Lietuvai. 

Giliai jausdami savo bro
lių tragediją gimtoje šaly
je ir žinodami kad bolševi
kiški banditai Lietuvoje ne 
tik kalbėti norintiems yra 
užčiaupę burnas, bet net ir 
tylinčius, apšaukę juos 
liaudies priešais, vietoje 
žudo ir veža lėtai mirčiai į 
Rusijos gelmes, patriotin-
gieji Amerikos Lietuviai, 
kurie šiądien vieninteliai 
visų pasaulio Lietuvių te-
begali naudotis žodžio, su
sirinkimų ir spaudos lais
ve, yra nutarę sušaukti š. 
m. Kovo 23-24 dd. Lietuvių 
Suvažiavimą Washingtone. 

Tame Suvažiavime bus 
pakeltas balsas prieš didy-
jį žmonijos laisvės priešą-
komunizmą ir sykiu tartas 
vieningas žodis už Lietu
vos laisvę. Nes juk Lietu
vos laisvė, tegu Lietuva yra 
ir maža valstybė, principo 
požiuriu yra lygiai toks 
pat kilnus dalykas kaip ir 
bent kurios kitos valsty
bės—net ir pačios didžiau
sios—laisvė. 

Gi laisvės gynimas suda
ro ne tik didyjį Amerikos 
idealą, bet ir tikrąjį jos į 
karą įstojimo priežastį. To
dėl remdami Lietuvių Su
v a ž i a v i m ą  W a s h i n g  t o n e ,  
mes remiame ne tik tuos 
principus del kurių ši šalis 
kariauja, ne tik gelbstime 
žudomai Lietuvių tautai, 
bet lygiai taip pat padeda
me ir visai žmonijai išsi
vaduoti iš verguvės pan
čių. Juk tikrai butų di
džiausia tragedija jei žino
mų ir nežinomų didvyrių 
mirtys karo lauke tepatar-
nautų visuotino smurto įsi
galėjimui ir galutiniam pa
saulio pavergimui! 
Suvažiavimo reikšmė 
didelė 

Viso šito api vaizdo je, 
Washingtone Kovo 23 ir 24 
dd. šaukiamas didysis Lie
tuvių Suvažiavimas įgyja 
ypatingos reikšmės. Ne
pritarti jam, ypač kai A-
merikos Lietuvių Taryba 
atsisakė nuo plano bent 
netolimoje ateityje šaukti 
savo kokį nors didesnį su
važiavimą, yra eiti r arka 
į ranką su bolševikų sklei
džiama propaganda ir ken
kti Lietuvos išlaisvinimo 
pastangoms. Todėl skleis
ti gandus kad Washingto
ne šaukiamas suvažiavi
mas neįvyks, kaip kad da
ro p. Grigaitis, yra tikrai 
išdavikiškas darbas. 

Jis mums primena 1917 
|n. Petrapilio Lietuvių sei
mo epizodą kai, katalikų ir 
tautininkų atstovams pa
sisakius už Nepriklausomą 
Lietuvą, socialistai užpro
testavo ir pasisakė už fe
deraciją su motinėle Rusi
ja, o po to, dainuodami in
ternacionalą, iš seimo pa
sišalino ir nudumė į Mask
vą 

Bet kaip anais laikais so
cialistų griaunamosios pa

stangos nesugebėjo nuslo
pinti tauriųjų Lietuvos sū
nų kovos dvasios, kurių 
pastangos ir pasiaukojimas 
galų gale apsivainikavo lai
mėjimu, taip ir dabartiniai 
prieš - Lietuviški socialistų 
šulų užsimojimai suduš į 
skutelius, atsimušę į pat-
riotingą Amerikos Lietuvių 
nusistatymą. -

Kas gi liečia valdžios tai
sykles del suvažiavimų tai 
jas išsiaiškinti tenka ne su 
p. Grigaičiu, o su atitinka
mais valdžios pareigonimis. 
Suvažiavimas įvyks, įvyks 
prisilaikant visų valdžios 
išleistų taisyklių, Lietuvos 
labui ir visos laisvę mylin
čios žmonijos gerovei. 

Julius Smetona. 

A U K O S  

Pirmutine Penkine 
Washingtonui 

Tadas Neura, žinomas Cleve-
landietis, atsilankęs pas LVS 
centro sekretorių pirmutinis 
pradėjo aukavimą Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimui kuris 
įvyks Washingtone, Kovo 
23-24 $5.00 

Dr. Oven J. C. Norem 
San Diego, Cal. 6.00 

Z. Jankauskas, Philadel
phia, nario mokestį 2.00 

Kostantas Stokes, 
Baltimore, Md. 2.00 

Vladas Stuikis (jau miręs, 
jis prieš mirtį buvo įdavęs 
broliui Kastantui LVS 
duoklių) 2.00 

Krist. Žemaitis, Philadel
phia, $2 LVS nario mo-
kesties ir už $6 knygas, 
viso 8.00 

Eleonora Sutkus, 
Chicago 3.00 

Karl H. Hovey, , 
San Diego, Cal. 3.00 

V. Goldstein, ' 
Cleveland 2.00 

J. Kripas, 
Ann Arbor, Mich. 5.00 

P. M. Atko, Portland, Ore., 
Timeless L. $3, LVS 
reikalams $1, viso 4.0b 

F. J. Greičaitis, Grand 
Rapids, Mich., už tris 
Timeless Lithuania 9.00 

A. C. McClurg & Co. 
Chicago 2.00 

Putnam Book Company 
Baltimore, M. 2.00 

Mrs. Monica Aboyas, 
Scranton, Pa., už • 3 
T.L. $9 ir $1 LVS 10.00 

Mrs. Victor Stankevich, 
Wellsburg, W. Va. 3.00 

Paul Augustine, 
Irvington, N. J. 3.00 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir jųs 

savo auką. Kova už Lietuvos 
laisvę sunki, bet nėra be vil
ties. Aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3» Ohio. 

BOLŠEVIKAI DARO 
TĄ PATĮ KĄ DARĖ 

VOKIEČIAI 
Lenkų rašytojas, Jan Kars-

ki, buvęs vienas iš Lenkų po
žemio kbyctojų vadų, važinė
damas su prakalbomis po šią 
šalį, praneša kad Majdenak 
koncentracijos stovykloj, kurią 
naudojo Vokiečiai Lenkų lai-

Pranešimas Visuomenei 
« 

Amerikos Lietuvių Misija 

Amerikos Sostinėje, Washington, D. C. 
Dvi dienas Kovo-March 23 ir 24 Hotel Statler 

LIETUVOS LIKIMAS DIDŽIAUSIAME PAVOJUJE - DABAR LAIKAS MUMS 
JIEŠKOTI JAI UŽTARIMO IR PAGALBOS TEN KUR MES BUSIM IŠGIRSTI! 

Lietuvos bylai atsidurus kritiškiausioje būklėje, Amerikos Lietuviams lieka gal but pas
kutinė proga ištiesti pagalbos ranką savo nelaimingai tautai. Kiekvieno Lietuvio šventa 
pareiga ginti Lietuvos teises į Laisvę ir Nepriklausomybę. 

Kur mes Lietuvių kilmės Amerikiečiai galime jieškoti pagalbos savo tėvų kraštui jei
gu ne Suvienytų Valstijų sostinėje Washingtone? Todėl Kovo 23-24, šių metų, Amerikos 
Lietuvių Misija Washingtone imsis paskutinių priemonių žūstančiai Lietuvių tautai gelbėti. 

KAS YRA AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
Amerikos Lietuvių Misija susidarys iš Amerikos Lietuvių Vykdomojo Komiteto ir vi

sų geros valios Lietuvių kurie Kovo 23-24 bus Washingtone. Šią Misiją rengia Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras, American Friends of Lithuania 
ir kitos organizacijos. 

Kvečiama į talką SLA., TMD., LRKSA., BALF., Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos 
patriotinės Lietuvių organizacijos. 

NUMATYTI DARBAI 
1. Formalus įteikimas Peticijų, dalyvaujant Lietuvių Kareivių Motinoms. Šiose Pe

ticijose Prezidentas^ Roosevelt prašomas užstoti Lietuvos Nepriklausomybės bylą.N Tai bus 
istorinis Įvykis, kuriuo negali nesidomėti kiekvienas gyvas Lietuvių kraujo žmogus. 

2. Kovo 23, penktadienio vakare, Presidential Bajlroom, Hotel Statler, Washingtone, 
fvyks Amerikos Lietuvių Misijos organizuojama Kongresinė Vakarienė, kurioje dalyvaus 
Kongresmanai, Senatoriai ir kiti atsakingi valdžios pareigūnai. Ta proga šiems valdžios 
atstovams bus vaizdžiai nušviesta Lietuvos Nepriklausomybės byla; buš parodyta specialiai 
pagaminta filmą, vaizduojanti Lietuvos Respublikos laisvo laikotarpio pažangą, ir įteikta 
naujai spausdinama knyga apie Lietuvą (Angliška kalba, 'Kaip Jie Mus Sušaudė".) 

3. Kovo 24. šeštadienio rytą, 10 vai., tame pačiame Hotel Statler įvyks svarbus Ame
rikos Lietuvių Misijos posėdis. 

KAS DALYVAUS 
Vakarienėje ir posėdžiuose dalyvaus daug Lietuvių iš Washingtono ir kitų aplinkinių 

miestų ir valdžios atstovai Washingtone, — dalyvaus visi tie kuriems nuoširdžiai rupi Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės teisių gynimas. 

PASTABA: Jeigu jums tuo metu teks buti Washingtone, esat kviečiami dalyvauti šio
je istorinėje Misijoje. Vakarienės bilietai po $5.00. Prašome kreiptis į Bilietų Komisiją: 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut street, Newark 5, N. J. 

KODĖL IR KAIP REMTI AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJĄ 
Šį istorinį Amerikos Lietuvių Misijos žygį privalo remti kiekvienas Lietuvis kuris nuo

širdžiai trokšta matyti savo senąjį tėvų kraštą vėl nepriklausomą ir laimingą. Lietuvių tau
ta nebus laiminga jeigu ji šio karo audrai praūžus neatgaus savo laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuvių tauta turi teisę buti laisva ir nepriklausoma nemažiau negu visos kitos tau
tos. Lietuvos Nepriklausomybės teisių apgynimas reikalingas įvedimui pasaulyje pasto
vios taikos. 

Turint mintyje pasunkėjusias transportacijos sąlygas mes suprantame kad šiuo karo 
metu nepatogu važinėti kaip pirma, betgi tie kurie nVbus tuo metu Washingtone ir nega
lės šioje istorinėje Misijoje dalyvauti, vis dėlto privalo prisidėti tiek moraliniai tiek finan
siniai. O kad ši Misija butų sėkminga jai reikalinga visų geros valios Lietuvių moraline ir 
materialinė talka. 

Įvykdymui viršminėtų darbų Washingtone susidarys didelės išlaidos, todėl gavę šį pra
nešimą neatidėliodami siųskit savo auką. Prašoma aukoti pavieniai ir draugijos, kuopos 
ir visi kas kiek gali. Aukos bus panaudotos Amerikos Lietuvių Misijos darbų įvykdymui. 

Aukokit Lietuvos vadavimo reikalams savo vienos dienos uždarbį. Del to jusų reikalai 
nenukentės, o Lietuvai jos kovoje del laisvės ir nepiklausomybės bus didelė pagalba. 

Savo auką siųskit tuojau šiuo adresu: 
AMERICAN LITHUANIAN MISSION, Hotel Statler, Washington, D, C. 

Naudokitės paskutine proga pagelbėti žūstančiai Lietuvių tautai. 

Visais reikalais rašykite: 
Executive Committee, 
P. J. Zuris, Secretary 
1434 Clarence Avenue, 
Lakewood 7, Ohio. 

RENGIMO KOMISIJA: 
Antanas A. Olis, 
Pijus J. Žiuris, 
Juozas Tysiiava, 
Kazys S. Karpius, 
Juozas Sagys. 

kymui, dabar Rusai bolševikai, 
užėmę Lenkiją, daro tą patį: 
toje stovykloje sugrusta virš 
3000 Lenkų požemio kovotojų. 

"Virš 1,800,000 Lenkų vy
rų, moterų ir vaikų tapo bol
ševikų areštuota ir išdeportuo-
ta į Sibirą nuo 1939 metų del 
jų politiškų pažiūrų skirtumo", 

"v* lu&r 

kelbia Karskis. 
"įeigu Lenkijos klausimas 

bus paliktas vieniems Rusams 
spręsti, dar daugiau Lenkų bus 
internuota arba deportuota", 
tikrina jis. 

KAS platina Dirvą — taa 
platina apšvietą. 

Tuoj po Karo, Reikės 
15 Milijonų Naujų 

Automobilių 

Apskaičiuojama kad po ka
ro automobilių • reikalavimas 
bus toks didelis jog reikalinga 
bus milijonų naujų automo

biliu. Per pirmus tris metus 
automobilių gamyba sumuS vi
sus pirmesnius rekordus. 

Senieji automobiliai šalyje 
išmetama po du kas minutą, o 
dar kara§ nesibaigia. Iki pa
baigai, dar daugybė kitų auto
mobilių bus išmesta iš varto
jimą# 
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D I R V A  Pirkit U. S. War Bonds 

Kaip Lietuviai Veze Peticijas 
Prez£*&em'm Harding 1921 m. 

• t : -  •  
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ISTORIŠKAS PftOTOKOtAS AMERIKIEČIU DARBUOTES 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 

t* 

(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 state tik savo partinius reikalus. Palyginkit šitą aprašymą Su dabartinėmis musų 
pastangomis surinkti Milijoną parašų nuvežimui Trezidentui Rooseveltui, kaip tada Lie
tuviai vežė Prezidentui Hardingui, tėmykit kas dalyvavo tame suvažiavime, ir tt.) 

I Karo Reikmenys Luzon Salos Užėmė j am s 

Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas 

Washington, D. C. 
PROTOKOLAS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

PIRMO POSĖDŽIO EIGA 

Suvažiavimo prezidiumas ir 
Komisijos 

Nutarta nominuoti ir , rinkti 
Suvažiavimo vedėjus viešu bal
savimu. 

Balsavimo pasekmės buvo 
sekančios: 

Stasys Gegužis, iš Mahanoy 
City, Pa., 81 balsas. 

Adv. J. P. Uvick, iš Omaha, 
Nebr., 18 balsų. 

J. J. Hertmanavičius, iš Chi
cago, 111., 7 balsai. 

S. Gegužis liko pirmsėdžiu, 
o Adv. J. P. Uvick pagelbinin-
ku. 

Balsavimų ant sekretoriaus 
pasekmės buvo sekančios: 

J. J. Hertmanavičius, 32 bal
sai, 

Adv. F. J. Bagočius, iš So. 
Boston, Mass., 62 balsai, 

J. A. Mickeliunas, iš Chica
go, 19 balsų. 

Suvažiavimo sekretorium li
ko Adv. Bagočius, 1-mas pa-
gelbininkas J. J. Hertmanavi
čius, 2-ras sekr. pagelbininka^ 
J. A. Mickeliunas. 

Nutarta rinkti rezoliucijų 
komisiją iš 5 narių. Į rezoliu
cijų komisiją didumu balsų iš
rinkta sekanti: 

J. O. Sirvydas, iš Brooklyn, 
N. Y., Adv. J. S. Lopatto, iš 
Wilkes-Barre, Pa.; J. W. Liut-
kauskas, iš New 'Yorko; Dr. 
E. G. Klimas, iš Philadelphia; 
Jos. J. Elias, iš Chicagos. 

Suvažiavimo maršalkomis iš
rinkti: Pranas Ginkus, iš Bal
timore, Jonas Viskontas, iš 
Chicagos. 

Į presos komisiją išrinkti se
kanti: Dr. A. P. Dambraus
kas, iš Philadelphia; Dr. J. J. 
Bielskis, iš New Yorko, Dr. A. 
Bacevičius, iš Elizabeth, N. J. 

Visi Suvažiavimo išrinkti 
aukščiau minėti viršininkai už
tvirtinti aklamacijos budu. 

Pirmas posėdis uždarytas 6 
v. v., nutarus susirinkti { an
trą po«ėdi 8 v. tą pati vakarą. 

ANTRAS POSĖDIS 
Tautos reikalas virš partijų 

ir asmeninių ambicijų 
Naujai išrinktas prezidiumas 

užėmė savo vietas 8 v. v. ir 
pirm. Gegužis atidarė antrą 
posėdį. 

Delegatams pareikalavus, pa
šauktas Adv. F. J. Bagočius 
prakalbėti į Suvažiavimą. Pa
brėždamas Suvažiavimo svar
bumą, jis nurodė kad yra dele
gatų grupės kurios kalbasi tarp 
savęs, "laikykimės ir nepasi
duokime" kitiems delegatams 
ar grupėms, taip pat yra ir to
kių kurie kalbina vieni kitus 
"nors dabar užmirškime savo 
partiviškumus". Tie kurie ža
da "laikytis ir nepasiduoti" 
stato savo ypatiškus arba sa
vo partijos reikalus ir ambici
jas aukščiau visko, o tie kurie 
geidžia "užmiršti savo parti
viškumus" dar nėra visiškai 
suaugę politiškai ir nusistatę 
savo pažvalgose. Pasekmingam 
šio Suvažiavimo veikimui ir 
Lietuvos naudai, kurios delei 
Suvažiavimas šauktas, negerai 
yra "laikytis ir nepasiduoti", 
o "partiviškumų" ne tik kad 

nereikia išsižadėti, bet butų la
bai negeistina kad vieni ar ki
ti išsižadėtų. Reikia tik Lie
tuvos ir visos tautos ateitį ir 
gerovę statyti aukščiau savo ir 
savo partijų ambicijų, o savo 
veikimo pasekmėmis galėsime 
pasidžiaugti paty$ ir visa tau
ta. 

Raportas apie Milijoną 
parašų ant Peticijos 

Dr. J. J. Bielskis referuoja 
apie peticiją su milijonu para
šų, kuri bus Suv. Valstijų val
džiai įteikta, reikalaujant Lie
tuvos nepriklausomybes pripa
žinimo. Nurodo svarbą to dar
bo ir pabrėžia kad paskalai buk 
peticijos ir parašai išmėtyti ir 
"žiurkėms palikti" yra netiesa, 
bet kad visi minėti parašai su
rinkti, suskaityti ir į virš 140 
knygų susiuti. Jis taipgi nu
rodo procedūrą kaip delegatai 
turės tas knygas į Baltąjį Na
mą nunešti ir prezidentui įtei
kti. 

Čionai Kun. Bučvs protes-' 
tuoja kad tie parašai yra pase
nę ir todėl negeri, be vertės, 
ir net kompromituojantys mu
sų reikalus. Atsako pil. M. J. 
Vinikas, nurodydamas kad pa
rašų rinkimas buvo surištas su 
daugeliu įvairių sunkumų, kad 
tų parašų rinkime dalyvavo vi
sos musų partijos ir organiza
cijos, išskiriant kraštutinių kai
riųjų, ir kad tie parašai nėra 
pasenę, nes paskutinieji tiktai 
šiądien dar priduoti, papildant 
visą milijoną. 

Raportas priimtas ir visas 
darbas, kaip parašų rinkėjų 
taip ir Atstovybės personalo, 
kuris juos tvarkė, tapo užgir-
tas. 

Kaip Peticija bus įteikta 
Pil. M. J. Vinikas referuoja 

apie nustatytą tvarką petici
jos ir parašų prezidentui įtei
kimo. Pas Prezidentą audien
cijoj galės dalyvauti tiktai de
legacija iš 20 ypatų. Iš tų trys 
bus garsus Amerikos veikėjai: 
Kongresmonas Walter Chand
ler iš New Yorko, Teisėjas Aa
ron J. Levy iš New Yorko, ku
ris yra taipgi pirmininku di
džiausios pasaulyje žydų orga
nizacijos, B'rith Abraham, ir 
Senatorius Wm. J. King. Lie
tuvių delegacijoj galės buti 6, 
Latvių 5 ir Estų 4. 

Kun. Bučys užklausė re
ferento ir susirinkime buvusio 
Lietuvos Atstovo ar tokia ben-

Kapai Burmoje 

mįtT' *1* 

ja> 

Amerikos kariai žuvę susi
rėmime su Japonais prie Ton-
kwa, Burmoje. palaidoti jų ka
pinėms paskirtame plote, ne-

! toliese Burbiečių šventnamio. 

dra akcija Lietuvių su Latviais 
ir Estais nebus priimta už A-
merikos Lietuvių pastangą tų 
trijų valstybių ąteiti ir likimą 
rišti į krūvą. Toks žingsnis 
nuo Amerikos Lietuvių gali 
buti ne tik nereikalingas bet 
gal ir perdrąsus, nes tokius 
dalykus gali nutarti tiktai Lie
tuvos Valdžia, todėl be tam ti
kros Lietuvos Valdžios instruk
cijos Lietuvos Atstovybei A 
merikoje dalyvavimas sykiu su 
Latviais ir Estais yra negali
mas. Jei mes sykiu dalyvau
sime, — Kun. Bučys tęsė, -
tai tiktai tuo supratimu kad 
"mes sekame Lietuvos Atsto
vą kur jis mumis veda, ir už 
visą akciją atsakomybę priim
ti turi jis". 

I tai atsakė Lietuvos Atsto-
4 

vas kad tokia bendra delegaci
ja pas Suv. Valstijų preziden
tą nereiškia jokio šių valsty
bių arba jų reikalų subendrini-
mo, nes delegacijos tų trijų 
tautų paduos savo peticijas at
skirai ir perstatys savo reika
lus atskirai. Bendrai šiame 
reikale dabar yra veikiama to
dėl kad Suv. Valstijų valdžia 
svarsto visų tų trijų Baltijos 
Valstybių klausimą sylkiu, o 
kadangi Latvija ir Estonija 
yra viso pasaulio • valstybių 
(apart Suv. Valstijų) pripažin
tos "de jure", tai ir Suv. Val
stijų valdžia tokio pripažini
mo ilgai neatidėlios, todėl ir 
Lietuvių bendras žygiavimas 
su Latviais ir Estais pripaži
nimo klausime gali Lietuvai 
tik ant naudos išeiti. "De ju
re" pripažinimas be abejo bus 
suteiktafe visoms trims valsty
bėms sykiu, todėl bendrai šia
me reikale veikdami mes nie
kame savo tautos suverenite
to arba Lietuvos valdžios au
toriteto nežeminame ir nesu
mažiname. 
Delegacijos Peticijai ir Para

šams Įteikti rinkimas 
Prieita prie delegacijos rin

kimo. Visapusiškai buvo ap
svarstytas tokios delegacijos 
sąstatas ir vienbalsiai išrinkti 
sekantieji: 

Jos. J. Elijošius, iš Chicago, 
J. J. Hertmanavičius, iš Chi

cago, 
Antanas Ivaškevičius, iš So. 

Boston, Mass., 
Jonas Skritulskis, iš New 

Britain, Conn. 
Dr. E. G. Klimas, iš Phila

delphia, 
Kun. J. J. Jakaitis, iš Wor-

ter, Mass. 
Dr. Klimas pačios delegaci

jos buvo paskirtas kaip kalbė
tojas delegacijos vardu. 

Visiems delegatams patarta 
susirinkti 10 vai. ryte ir sy
kiu, tvarkioj formacijoj, eiti į 
Baltąjį Namą, kursai tik keli 
šimtai pėdų nuo vietos kurioje 
Suvažiavimas buvo laikomas. 
Priešakyje, Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis išpuoštame au
tomobilyje bus vežama petici
ja su milijonu parašų, kurie, 
nukeliavus į vietą, delegatai iš-
: lis, kiekvienas po knygą, ir 
iimeš į prezidento rumus. 

Posėdis uždarytas 11:15 va-
:are, nutarta susirinkti rytoj 

<);30 vai. 

(Blis jaugiau) -

•MEDŽIUOSE laipiojančios 
varlės turi ant savo kojų ap
valius padus, kurie turi tam 
tikrą limpantį šlapumą, taip 
kad jos gali lengvai j tnedžius 
lipti. 
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Štai kaip pristatoma kareiviams reikmenys į užimamą 
Luzon salą, kur Amerikiečiai sugryžo. Privežimas buvo Ja
ponų bombarduojamas. Dabar Japonai išblaškyti ir Ameri
kos šeštoji armija paėmė salų sostinę Manila. 

UMANSKIS BUVO 
STALINO SVAR
BUS AGENTAS 

JIS RUOŠ® REVOLIUCIJAS 
PIETŲ AMERIKOJE 

Sausio pabaigoje Meksiko
je lėktuvo nelaimėje žuvęs So
vietų ambasadorius Umanskis 
buvo Stalino ištikimas pasauli
nės suirutės kūrėjas agentas, ne 
taip sau diplomatinis atstovas. 

Pastarų dienų įvykiai karo 
laukuose, kaip rašo Upton Clo
se, užtemdė Umanskio mirties 
įvykį. Upton Close iškelia aik
štėn faktus apie Umanskį se
kančiai : 

Iš Washingtono, Umanskis 
buvo perkeltas į Meksiką, kur 
jo ambasados štabas išdidėjo 
iki virš 300 asmenų. 

Latiniškos Amerikos radika
lų darbininkų konfederacijos 
pirmininkas Taledano buvo be
veik Umanskio , ambasados gy
ventojas. Jo ambasada tapo 
palyginamai antra svarbiausia 
vieta po Meksikos prezidento 
rumų. 

Pietų Amerikos šalyse kai
myniškose Meksikai ir toliau 
į pietus, prasidėjo revoliuciniai 
perversmai, kurie paprastai už
sibaigė su atsteigimu diploma
tinių santikių su Maskva. Vi
sais tais atvejais Umanskis 
būdavo paskiriamas ministru 
toms naujoms valdžioms ma
žesnėse šalyse, ir tarnavo am
basadorium Meksikoje. 

Dar jaunesnis už jį žmogus 
Washingtono Sovietų ambasa-. 
doje, Andrei Gromyko, turėjo 
pildyti Umanskio įsakymus. 

Tuo budu Washingtonas li
ko antraeiliu prieš Meksikos 
sostinę kiek tai lietėsi Maskvą. 
Bet Washingtonas šiądien ir 
yra mažareikšmis kiek tai lie
čia tarptautinę diplomatiją. 

Paruošė Įsiveržimą Į 
Demokratų partiją 

Kokią Umanskis tikrumoje 
vietą užėmė komunistų planuo
se paaiškėjo iš užrašų Meksi
kos komunistų partijos kon
greso atsibuvusio Meksikoje 
pernai Gegužės 18 d. ambasa
doriaus Umanskio globoje. 

Ten dalyvavo visi svarbiau
si komunistų vadai Amerikos 
kontinente, ir baigėsi slaptu 
posėdžiu, kurio užrašus pačiu
po vienas Meksikos žurnalas ir 
iškėlė aikštėn. "Tame slaptame 
protokole nužymėta kurias res
publikas Pietų Amerikoje ko
munistai pasiryžo užvaldyti, 
užimant jas per rinkimus arba 
revoliucijos keliu. Užrašuose 
paminėta net kad šis komunis
tų užsibrėžimas gaus pakanka
mai paramos iš musų Valsty
bės Department užtikrinimui 
laimėjimo. , 

Tie užrašai taipgi įsako Su
vienytų Valstijų komunistams 
briautis į valdančią politišką 
partiją ir dirbti per ją. 

Iš Meksikos atskrido j New 
Yorką keli komunistų delega
tai, keturios dienos vėliau ši 
grupė susirinko New Yorke. 
Komunistų partijos vardas pa
keista į Komunistų Sąjungą, 
ir padarytas dalimi Roosevelto 
rinkimų vajaus. 

ĮSTEIGTA U. S. KA-
RO NUSIKALTIMŲ 

KOMISIJA 

U. S. armijos Teisėjo Ad
vokato Generolo ofisas įsteigė 
savo Karo Kaltininkų komisi
ją, rinkimui faktų prieš Vo
kiečius ir Japonus karo krimi
nalistus. 

Jos tikslas bus pasiruošti 
nubausti tokius karo nusižen
gimus kaip sušaudymas Ame
rikiečių nelaisvių pastaru lai
ku, ir Japonų kurie žudė pa
imtus Amerikos belaisvius. 

To* naujo ofiso įsteigimas 
parodo kad Amerikos vyriau
sybė ruošiasi apsidirbti su ka
ro kriminalistais savu budu jei 
nebūtų galima tuo klausimu 
susitarti šu kitais sąjunginin
kais. ' 

Tos įstaigos vadas bus Brig. 
Gen. M. Weir, ir ten taip pat 
priskirtas Pulk. Melvin Pur
vis, tas FBI agentas kuris ke
li metai atgal Chicagoj suga
vo žmogžudį John Dillinger, tų 
laikų visuomenės priešą No. 1. 

Ar Pulkininkas Purvis yra 
Lietuvių kilmės niekas iki šiol 
nepajiegė patirti. Jis gimęs 
pietinėse valstijose, rodos Ka-
rolinose. 

Teisingumo vardan, geistina 
butų kad Amerikos vyriausybe 
neužmirštų vieno didžiausio šių 
dienų kriminalisto — Stalino, 
kuris, kaip ktfro kaltininkas 
su Hitleriu stovi greta, o kaip 
dabartinis nekaltų žmonių žu
dytojas ir tautų naikintojas 
užėmė Hitlerio vietą ir liko 
Viso Pasaulio Priešas No. 1. 

• Iš 32,941,570 telefonų pa
saulyje, 53. nuošimčiai randa
si Suv. Valstijose. 

Visi Dirvos prenumeratoriai 
turi privilegiją atnaujinti Dir
vą už $2.00 ir 1945 metams-** 

I Dirvos kaina nepakelta, nežirt-
I rint karo meto visko pabran
gimo. 

Kurie skaitytojai pri jaučia 
savo laikraščiui tie savu noru 
pride'da dolarį, kiti net ir dau
giau, Dirvai paremti. Tiktai 
tuos čia ir pažymime kurie pri
sideda su savo širdinga para
ma, negalime sutalpinti var
dų tų kurie atnaujina prisių»-
dami mokesties po $2.00. 

štai vel visa eilė gerų Dirvos 
prietelių kurie prisidėjo su pa
rama: 

Viena Clevelandietė, gera Dir
vos rėmėja, mokėja už 1945 
metus prenumeratos $5.00. 

Antanas Smigel, vielinis, mo
kėjo $3.00. 

P. W. Urban, vietinis, mokėjo 
$3.00. 

Jonas Zorskfs, Clevelande, mo
kėjo $3.00. 

P. Lapinskas, Clevelande, mo
kėjo $3.00. 

Alb. Stankūnas, Clevela n d e, 
mokėjo $2.50. 

Mary Karpies, Bedford, Ohio, 
mokėjo $3.00. 

P. Balanda, Chicago, mokėjo 
3.00. 

Nellie Winslow, Springfieldi 
Mass., mokėjo $3.00. 

Anna Suskitus, Springfield, O. 
mokėjo $3.00. 

Barbora Dvi lai t ė, Chicago, 111., 
mokėjo $5.00. 

J. Urban, Philadelphia, Pa., iš
sirašė naujai Dirvą. 

Z. Jankauskas, Philadelphia, 
Pa., mokėjo $3.00. : 

Juozas Juozaitis, Runnymede, 
Kanada, mokėjo $3.00. 

S. Naruševičius, New Britain, 
Conn., mokėjo $3.00. 

John Walaitis, Detroit, Mich., 
mokėjo $3.00. 

Frank Norkus, Wellsburg, W. 
Va., mokėjo $3.00. 

Joe Rimšelis, Scarbar© Jctn., 
Kanada) mokėjo $4.00. 

John I. Zwinak, Waterbury, 
Conn., išsirašė Dirvą naujai 
per Joną Tareilą). 

Just. Balčiūnas, Detroit, Mich. 
mokėjo už 2 metu $5.00. 

George Skuczas, Reading, Pa., 
mokėjo $3.00. • 

Anna Young, Pittsburgh, Pa., 
mokėjo $3.00. 

J. Kripas, Ann Arbor, Mich., 
už du metu $5.00. 

Ona Paznokienė, Waterbury, 
• Conn., naujai išsirašė Dirvą 

(per J. žemantauską). 
J. Kavaliauskas, Akron, Ohio, 

mokėjo $3.00. 
B. ir V. Matusevičiai, Bruns

wick, Ohio, mokėjo $3.00. 
Mrs. Ellen Kass, Detroit, Mich. 

(užrašė V. Mrotuzienė). 
Petras Banionis, Detroit, Mich. 

(užrašė V. Markuzas). 
Alex Lutz, Dayton, Ohio, (už

rašė J. A. Urbonas). 
J. Strzegausky, Akron, Ohio, 

mokėjo $3.00. 

Stanley Litlttiflttūs, Ijarkewood, 
Ohio, prisiuntė dar $2 Dir
vai dovanų prie anksčiau mo
kėtos prenumeratos. 

RtiMKIT DIRVĄ! 
Pinigus siųskit laiškuose pa

duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo-
tuos vokus. Siųskit: 

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

GAUKIT SAU 1945 
KALENDORIŲ 

Kurie šiuo tarpu užsimokės 
savo prenumeratą už 1945 me
tus dar spės gauti sau puikų, 
didelį Dirvos Kalendorių do
vanų. 

Pridėkit 10c prie money or
derio arba pašto ženklais ka
lendoriaus persiuntimui apmo
kėti. ; ; 

Pažymėkit kokio kalendo
riaus norit: gamtos vaizdų, re
ligišką, Lietuvišką ar Ameri
konišką. 

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
busta tas tikras numeris 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3f Ohio 

r i • • , 1  ̂M i / im 
M  A U G U T I S  

Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu j mėnesį. 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. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ . 

Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
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. 

© I R V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio >i 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė-
'dt už 3c pašto ženklelį ataa> 
-Tuii Tas būtina 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dii -va dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaiflil. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

Jųs furit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, Sidelf ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną ^ T>TRVA 
"* •*"» f-* ... (820 Superior Ave. Ck^ebnd 4^)U. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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KAS KĄ RAŠO 
( Spaudoj e Pasidairius ) 

Teisinga, bet Skaudi 
Lietuviams Pastaba 

Chicago Daily Tribune Sau
sio 26 redakciniame straips
nyje, "Refinements of Peace", 
straipsnio pradžioje šitaip sa
ko (tas straipsnis pilnas tilpo 
pereitame ar. Angliškame sky
riuje) : 

* Jeigu kada pakiltų klausi
mas atsteigimo rytines Lenki
jos ar Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės vienoje iš p. 
Roosevelto konferencijų arba 
naujoje tautų sąjungoje ar ki
tur kur, kaip dabar išrodo ne
iškils, Rusai turės aiškų atsa
kymą. Viskas ko jiems reikia 
tai tik paklausti: Kam tu tą 
nepriklausomybę duosi?'' 

Toliau laikraštis įrodinėja, 
rimtai, karčiais mums faktais, 
kaip iš visų sričių kur tik in-
eina ir užima raudonoji armi
ja, visi "anti-sovietiški asme
nys ar nepritarianti jų politi
kai" buna išvežami, prašalina
mi, išgabenami ar tai j miškus 

nistinius ukius Kazakstane. 
Taip bolševikai ir jų kruvi

noji slapta policija NKVD nai
kina musų tautos likusius žmo
nes, taip jie pasiruošę užkirsti 
kelius atsteigimui Lietuvos ir 
kitų už užgrobtų šalių nepri
klausomybei. 

Kada tose šalyse neliks tik-

ASKVA. šiądien turi daug pirmenybių prieš sąjun
gininkus. Ne tik del savo militarinių laimėjimų, 

bet ir, ypatingai, del savo organizacijos. Reikalui esant, 
Maskva kiekvienu momentu kiekvienai pasaulio valsty
bei gali suteikti valdžią kuri 100 nuošimčių bus Maskvos 
įrankiu. Tuo tarpu nei Anglija, nei Amerika šito pada
ryti negalėtų. Ne dėlto kad neįstengtų, bet dėlto kad 
jos neturi tokios organizacijos. 

Aiškus dalykas, Maskvos pastatytos vyriausybės vi
sur bus teroro vyriausybės, bet faktas lieka faktu kad 
tokios vyriausybės galėtų buti sudarytos ir kad jos įs
tengtų turėti faktinę valdžią krašte. Sovietų Sąjungos 
pavyzdys aiškiai parodo kad valdyti galima ir tada ka
la 99% ir net daugiau krašto gyventojų yra prieš. Iš 

to išplaukia kad teoretiškai pasaulinė Maskvos diktatū
ra yra pilnai įmanoma ir kad argumentas jog toje ar 
kitoje šalyje niekas nenori bolševizmo, yra visai bever
tis. ̂  Bolševizmas įsivyrauja ne dėlto kad dauguma jo 
nori, bet dėlto kad mažytė ir gerai organizuota mažuma 
lengvai užvaldo didžiumą. 

Pasaulinė Maskvos diktatūra, būdama pagrysta te-
r#u, yra 100% prieš-dęmokratinė. Iš kitos pusės, kaip 
grynai materialistinė sistema, ji yra 100% prieš-religi-
nė. 

Kadangi betgi Maskvos diktatūra, visuomet aktyvi, 
šiądien yra labiau negu bent kada kariaujanti — ne tik 
karo lauke, bet ir socialiniame bendravime išviso, todėl 
pasyvumas Maskvos atžvilgiu yra jos stiprinimas. Tat 
Prezidento Roosevelto ir Churchillo, kaip demokratijų 
atstovų, Maskvai teikiamos koncesijos tegali buti su
prastos kaip kelio pasaulinei Maskvos diktatūrai ruoši
mas. 

Lygiai tą pat galima pasakyti ir apie nesenai įvyko- ar kasyklų stovyklas Sibire, 
sį stačiatikių bažnyčios suvažiavimą, kurio metu buvę ar j plytų dirbyklas ir komu-
pabrėžta kad "Sovietų vyriausybė bažnyčiai yra labai1 

daug gero padarius". Žinoma, panašus pareiškimai ga
li buti pačių bolševikų sufabrikuotas^ melas, bet, kaip 
faktai parodo, kai kada vienos ar kitos religijos dvasiš
kiai ir laisvu noru palankiai apie bolševizmą išsitaria. 
Atsiminkime tik Anglijos bažnyčios pareigonio, Canten-
bury dekano, knygą "Soviet Power". Kiek ten pagirų 
bolševizmui! 

VISO šito akivaizdoje, Rytų Europos atidavimas bolše
vikams ir bolševikų valdžių pripažinimas (tuo tarpu 

berods tik Vengrijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje) yra ne tik negirdėto skurdo ir žudynių toms 
šalims nulėmimas, bet ir didžiausias demokratinės idė
jos išdavimas. Bereikia tik kad demokratijų vadai sta
čiatikių dvasiškių įkandin imtų šaukti kad Stalinas yra 
begalo daug padaręs demokratijai. Tais žodžiais, dė
kui Dievui, šito šiądien dar nedaroma, bet netiesiog ta 
prasme išsireikšti nevengiama. Nereikia aiškinti kad 
ši moralinė kapituliacija bolševikų naudai jiems turi ne
mažesnės reikšmės kaip jų kariniai laimėjimai. 

Su demokratijų pagalba pasiglemžę Rytų Europą, 
bolševikai dabar žygiuoja per Vokietiją. Aišku, jie jau 
turi Vokietijai parengtą valdžią. Jos pastatymas, be 
abejo, demokratijų vadams sudarys didelių problemų. 
Mat, sąjungininkai, nors ir daug prikalba apie Vokie
tijos sutvarkymą ir suvaržymą, vis dėlto išleidžia iš akių 
vieną faktorių — kad Vokiečių tauta, nors ir visiškai 
nugalėta ir sunaikinta, visvien sudarys didelę jiegą. Aš-
tuoniasdešimts milijonų apsišvietusių žmonių bent ku
riose sąlygose turės tam tikro svorio. Ir jeigu tuos 80 
milijonų bolševikams pasisektų bent dalinai pakinkyti į 
savo vežimą tai butų faktas kurį pajustų visas pasaulis. 
Nesvarbu kuriuo budu tie 80 milijonų bus pakinkyti: te
roru ar kaip kitaip. 

Greta to dar iškyla Vokietijos ir Centralinės Euro
pos pramonės klausimas, kurio išsprendimas taip pat 
turės didžiausios reikšmės. Juk ta pramonė vistiek 
kam nors turės atitekti. 

^UG ALĖ JUS Vokiečius ir Japonus, vadinas, visvien 
liks Maskvos diktatūra, kuri, turėdama pasaulinę 

organizaciją, mažų mažiausia ideologiniai liks kare su 
demokratijomis, kaip teroras visuomet yra kare su lais
ve. Bet kol ideologinis karas nepanaikintas tai realaus 
karo galimybė visuomet yra gyva. Po šio karo ta gali
mybė bus didesnė negu anksčiau. Juk jei Maskvos dik
tatūra, prieš šį karą tebelindėdama vien Rusiškose že
mėse, išdryso pakelti galvą ir įsimaišyti į karą, tai tuo 
labiau po šio karo, išplitus ne Rusiškoje Rytų Europoje 
ir eventualiai Vokietijoje bei Centralinėje Europoje, ji 
drys leistis į karines avantiūras. 

Vadinas, po šio karo visvien liks didžiausias naujo 
karo pavojus. Ir tas naujas karas demokratijoms bus 
sunkesnis už dabartinį, nes jos pačios Staliną jau yra 
padariusios taikos didvyriu, o, iki karas pasibaigs, gal 
dar karunuos jį didžiuoju demokratijų apaštalu., šitų 
galimybių akivaizdoje, dabar vykstąs ar gal jau Jvykęs 
demokratijų vadų pasimatymas su diktatorium, jokio 
sprendimo atnešti negali. • 

Kaip žmogus, taip ir žmonija, itegali gyventi pusiau 
laisva ir pusiau pavergta. Tik sunaikinus verguvės šal
tinį — Maskvos diktatūrą, galima tikėtis sunaikinti ir 
jos pasaulinę organizaciją.. Ir tik tada bus galima pasa
kyti kad laisvės principas yra apgintas. Kol tai nepa
daryta, karas del laisvės anaiptol nelaimėtas. Gi tuo tar
pu viskas kas nėra nukreipta į Maskvos'diktatūros su
naikinimą, kariaujančio komunizmo akivaizdoje, tėra 
kelio pasaulinei Maskvos diktatūrai ruošimas. 

' - » . • : 

TIK sesios šventes yra legališkos visose Suy. Val
stijose ir priklausančiose teritorijose. V 

kime savo reikalavimo balsą— 
šaukime kad Amerika padėtų 
išgelbėt dar nepražudytus, ne-
sušaudytus, ir kad priverstų 
grąžinti žmones iš ištrėmimo į 
jų tėvynes. 

Kokią teisę turi Amerika su 
tuo žmonių skerdiku draugau
ti ir jį remti — remti musų 
darbu, musų pinigais, musų 
aukojamu krauju, musų sunų 
gyvasčių dėjimu, — kuris už
grobęs musų senąją tėvynę 
jos žmones nusmerke pražū
čiai ? 

# #;# 

TysliavdS 10 
Vienybės Redagavimo 

Šių metų Vienybės koncer
te, kuris atsibuvo Brooklyne 
Vasario 4, kartu buvo paminė
ta 10 metų Juozo Tysliavos 
Vienybės redagavimo sukak
tuves. 

Juozas Tysliava yra vienas 
iš poros ar trijų Lietuviškų 
laikraščių redaktorių Ameriko
je kurie paskutiniai atvyko pa
sitarnauti senajai gentkartei 
Lietuvių suvažiavusių čia per 
pastarus 75 metų. 

Lietuvių senoji išeivija nyk
sta, ko laukia Lietuvių spau
da Amerikoje mums žinoma. 

Tysliavos, kaip ir kitų šių 
dienų Lietuviškų redaktorių 
darbuotė šiądien yra skirtinga 
nuo pirmųjų redaktorių kaip 
diena nuo nakties. Lietuvių 
išeivijos žydėjimo laikais, laik
raščių redaktoriai buvo dau
giausia tik samdyti laikraščio 
redagavimui iš Lietuvos atvy
kę inteligentai, kurie apie laik
raščio biznį nenusimanė ir ne
norėjo žinoti. Daugeliu atve
jų tais laikais buvo laikraščio 
leidėjo problemos su redakto
riais už laikraščio ^tolitiką ir 
jo turinį. 1 -

Šiądien veik visi musų re-
rujų piliečių, — ačiu Ame- daktoriai, su maža išimtimi, 
rikos slaptai, negudriai politi- yra kokiu nors budu savo laik-
kai ir davimui Stalinui apsi-
muilinti, — kam Rooseveltas 
galės sugrąžinti nepriklauso
mybę, nors 1940 metų Spalių 
15 dieną Lietuvių delegacijai 
tą pažadėjo ?! 

Jisai ginklavo, rėmė, davė 
sutikimą bolševikams okupuo
ti milijonus rytų Europos žmo
nių, ir kada Stalinas tuos žmo
nes naikina, Rooseveltas nieko 
nesako. 

Netylėkime nors mes. Kel-

Gyvenimas ''Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

raščių savininkai. ; J 

Dabar laikraščio biznis ki
taip vedamas, bet jau nėra tų 
jaunų, naujai atvykstančių at
eivių kuriems laikraštis butų 
reikalingas. 

Ačiu senųjų ateivių supra
timui reikalo savo spaudą pa
laikyti, šiądien laikraščiai gali 
dar buti leidžiami. 

Gaila nesupratimo tų kurie 
dar galėtų paremti Lietuvišką 
spaudą, bet neremia. 

.ik. 

PRIE KAPO NEŽINOMO KAREIVIO 
(Siužetas) 

Trokštu, o taip trokštu, Nežinomas Broli, 
Ateiti pas tavo tylų, brangų kapą! 
Gėlėmis iškloti grabo kietą guolį, 
Kada nauja diena atvers ryto lapą. 
Suklupsiu prie grabo švento kaip Tėvynė, 
Dėkosiu jums. Broliai, visiems—Viename! 
Nes lavonai jusų mums kelią praskynė , 
Jųs krito t už gėrį nekalti, o ne. 

Koplyčia languota tyliam kapinyne, 
Varpas jau po varpui dindi maldoje. 
Padėka manoji į ją įsipynė — 
Nes davėt mums viską savo aukoje: 
Ir meilę pirmąją, ir brolišką ranfcį, 
Kraują iki lašo savo paskutinio! 
Nuėjot i kapą, į namelį menką, 
Netrokšdami garso, vardo pirmutinio. 

Tviska aukso žvaigždės mėslvoje aukštybėj, 
Ant kalnų ir klonių nugulus naktis; 
O, Pilkas Kareivi, kreipiamės žemybėj, 
Te už tavo kraują mums laisvė prašvis. 
Tenužengia tavo jiega nemarioji, 
Iš kovų audringų, iš spąstų žiaurių! 
Lai trūksta vergijos "katorga" baisioji, 
Lai gryžta tėvynėn daug protų taurių. •.* 

Lai žinos svetimi pas mumis užklydę ^ 
Kad mes kaip didvyriai bandymus išėjom! 
Kad čia laisvės rožės mųs krauju sužydę, 
Kad mes tik aukomis mirtį suturėiom. • 
Tegu jusų kraujas, Broliai Nemarieji, , 
Prineša mums tiesą taurėj Atpirkėjo! 
Užstos už mus tuomet protai teisingieji, 
Ir skriaudą paliudys svarstyklės Teisėjo, 

Marija Aukštaitė. * 
k v* - . ' .. y — • . 

, jfc * :J-;a 

Užsidega šviesos ir mes išeinam į sa
lės prieangį (foyer) pamatyti kaip daly
viai naudojasi tuo Europos papročiu per
traukose pasivaikščioti. Aš iš arti prisi
žiūriu į tuos žmones. Jų rūbai menkai 
pritaikyti, prastai sukirpti, nekurie nors 
ir spalvingi, bet visi iš prastos medžiagos. 
Taip, žinau kad dabar karas. Britai taip
gi vra ąpšiapę, bet gali pažinti kad jų dė
vimi rūbai savu laiku buvo tikrai geri, gi 
šitie niekad tokie nebuvo. 

šioje koncertų salėje vietos paprastai 
duodamos tiktai aukštesniems valdinin
kams ar atsižymėjusiems Stakhanoviniams 
darbininkams kurie gauna aukštas karo 
meto algas. Bet šie dalyviai negali susily
ginti su dalyviais darbininkų susirinkimo 
mano pačiame mieste Emporia, Kansas, 
net pačios sunkiausios depresijos laikais. 
Musų mieste WPA šelpiamos šeimos bu
tų pirmiau ėjusios į teismo namą ir butų 
supiėšusios jį pirm negu sutiktų pasiro
dyti viešoje vietoje taip apšiapę kaip čia 
išrodė šita socialistinė Sovietų aristokra
tija. 

Aš įsitėmijau kad ta minia taip pat 
prastai minta kaip prastai apsidengus. 
Raudonosios Armijos vyresnieji yra gana 
pilni, privalgę, bet perdaug matėsi mote
rų išblyškusiais veidais, kas įrodė stoką 
vitaminų. Aš Rusus įsivaizdavau didėliais 
žmonėmis, bet šie vyrai ir moterys, savo 
20 ir 80 metuose, buvo vaikai sunkiais Re
voliucijos laikais, ir eilės metų nedamaiti-
mas matėsi jų prastame kaulų suaugime. 
Taigi mes trys vidutinio didumo Ameri
kiečiai puse galvos aukštesni negu Rau
donosios Armijos viršininkai. 

Karininkų uniformos iš prastos me
džiagos^ bet jos pagražintos žėrinčiais 
raudonais epauletais ir išsiūtomis sidabro 
žvaigždėmis parodančiomis karininko laiR-
mį. Vakarų Europos šalyse mažas tėra 
skirtumas karininko ir šiaip kareivio uni
formoje, bet Sovietuose tuo atžvilgiu nie
kados nesusimaišysi — aukštesnysis bliz
ga už ketvirtdalio mylios. Vakarų šaly
se atsižymėjusieji laiko savo medalius sa
vo komodų viršutiniame stalčiuje ir me-
lalių vietoje dėvi spalvuotas juosteles pri
siūtas prie švarko. Sovietijos karininkų 
krutinės žvanga brunzos ir aukso meda
liais. 

Čia militariški vyrai saliutuoja vienas 
kitą nuolatos ir iš visokių tolumų. Socia-
'istinėje armijoje saliutavimas madoje la
biau negu kurioje kitoje šalyje pasaulyje, 
ir atgaivinta senas carų laikų laipsnių 
skirtumas tarp karininkų ir kareivių. 

Sovietų aukštesni karininkai važinėja 
"minkštuose" traukinių kambariukuose, o 
paprasti kareiviai "kietuose". 

Skanumynai ir šampanas 
Musų šeimininkai atitempia mus nuo 

visos koncerto dalyvių minios ir nusive
da į nuošalinį kambarį, kur musų pagar
bai teatro direktoriaus paruošta užkandis 
koncerto pertraukoje. Puošnus stalas pa
ruoštas del apie 15 žmonių. Ties kiekvie
na vieta stovi stiklukai baltam vynui, ir 
raudonam vynui, ir plačios stiklinės šam
panui ir prie to dar votkai stikliukai. Vi
duryje stalo pridėta visokiausių skanių 
užkandžių apie 20 lėkščių. 

Seni patarnautojai prastais kaip mai
šais vakariniais siutais dalina mums ka-
viarą. Aš paimu tiek kad Amerikoje bu
tų kelių dolarių vertės. Su juo duodama 
smulkus pyragaičiai ir didelis šmotas ne
sūdyto sviesto. 

"šis pradinis užkandis iš kaviaro, ne
sūdyto sviesto ir pyragaičių pasekamas 
užkandžiu rūkytų ungurių ir dešrų, ir su 
tuo duodama baltasis vynas. Mes paty-
rėm vėliau kad tokiu pat budu pradeda
ma kiekvienas valgis — net pusryčiai — 
ką musų šeimininkai mums davė bėgyje 
musų buvimo Sovietų Unijoje. 

Mes sugryžom į savo ložą teatre, ir 
Kirilov galva mostelėjo į sceną. Tada už
gesinta salės šviesos ir uždegta apatinei 
šviesos scenoje. Tik vėliau pripuolamai 
buvo paaiškinta kad jie laikė šią 5,000 ne* 
davalgiusių žmonių minią per 10 minutų 
laiko iki aš baigiau antrą šmotą šokoladi* 
nio torto ir baigiau gerti šampaną. Bet 
jokis Rusas nemanė kad tai kas blogo. Ar 
mes ne garbingi Sovietų Unijos svečiai? 
Šie žmonės gali buti socialistai, bet jie 
taipgi yra Rusai. Kaip tokie, jie pavelde* 
ję net daugiau tradicijų iš Mongolų Impe
ratoriaus Džin*ns Khano negu galėjo įgy
ti iš Karolio Markso. 

-t Dairydamasis po salę, maniau sau kuf 

jie deda senus žmoni®. Visi šia veidai 
buvo jauni; taipgi ir tie ką mačiau gatvė
se šiądien po pietų. Kas atsitiko su Ru
sais kurie dabar turėtų buti 50 ar senesni? 
Ar jie susirgo ir išmirė per baisius bad
mečius po Revoliucijos? Ar jie buvo lik
viduoti vėliau per apvalymus? Ar jie tik 
tapo taip atmiešti skaitlingu Rusų gimi
mų skaičium kad tarp jaunųjų senų išro
do tik keletas? Dabar būdamas Ameri
koje, aš vis dar tebegalvoju apie tai* 

Užsieniečiai gyvena suvaržytai 
Užsieniečiai Maskvoje prisilaiko tik 

trijuose viešbučiuose, bet jie yra geriausi 
ką Maskva turi, išskyrus vieną, Moskva, 
kuris buvo išstatytas po Revoliucijos ir 
laikomas tiktai aukštiems komunistų vir
šininkams bei raudonosios armijos kari
ninkams. 

Žodis apie Intourisi. Tai valdžios įs
teigta keliavimų agentūra kuri savo ži
nioje turi visus reikalus ir žmogiškus pa
togumus beveik visų užsieniečių. Be tos 
agentūros negalima pasijudinti. Nes čia 
negalima užsukti į restoraną užvalgyti jei 
kada norėtum, ar užeiti į viešbutį nakvy
nei, ar įlipti į traukinį važiuoti kur. 

Rusas priklauso savo darbui. Jis ir 
jo šeima miega apartmento bute kuris pri
klauso dirbtuvei. Jis gal "but valgo, dirb
tuvės valgykloje, maistą kuris užaugintas 
pačios dirbtuvės ukėje. Jo vaikai prilai
komi dirbtuvei priklausančioje vaikų glo
bojimo vietoje; jie žaidžia ir eina į dirb
tuvės užlaikomą kulturos rumą. Darbi
ninkai gauna atostogų kada dirbtuvė su-
linka išleisti, važiuoja traukiniu kurį" jam 
nurodo, į rezortą arba vasarnamį kurį 
dirbtuvė kontroliuoja. Taigi svetimšaliai 
gali judėti šioje griežtai valstybiniai su
varžytoje šalyje tik jeigu kokia valstybi
nė. organizacija parūpina jiems pastogę, 
transportaciją ir maisto kuponus. Čia tai 
ir yra Intourist užduotis. 

Sovietų valdžia supranta kad ji ne
gali priversti kitataučius iš Vakarinių ša-
lių gyventi žemesniu negu Amerikoje ži
nomas WPA laipsnis, kaip gyvena diduma 
Sovietų piliečių. Todėl tai užsieniečiams 
parūpinama privilegijos prie kokiu jie yra 
pripratę savo šalyse, bet kas yra fantas
tiškas prašmatnumas Sovietų Unijoje. 

Pirmiausia visko yra įvesta specialis 
diplomatinis užsienio pinigų keitimo biu
ras. Rublis oficialiai skaitoma vertas 18 
centų : bet svetimšalis gauna jų pirkti po 
aštuonis centus. Tuo specialiu keitimo 
kursu, kainos Maskvoje lyginasi kainums 
New Yorke. Požeminiu važiavimas atsi
eina keturi centai; kambarys viešbutyje 
$4 ar $5 už naktį; jei sviesto galima gauti 
jis kaštuoja apie 90 centų svarui. 

Su savo speciale ration knygele sve
timšalis gali pirktis sau reikmenų puoš
nioje diplomatiškoje krautuvėje kurios 
durys patiems Sovietų piliečiams uždary
tos. Toje krautuvėje gaunama nuo dėvė-
jamų reikmenų, groserio iki puikiausio 
vyno, cigaretų ir vodkos. 

Man davė patogų kambarį Metropole 
hotelyje ir įteikė knygelę ration tikietų, 
vienu tikietu galima gauti kartą pavalgy
ti viename iš dviejų Metropolio viešbučio 
restoranų rezervuotų svetimšaliams. Ten 
yra ir trečias valgomas kambarys paskir
tas parinktiems Rusams kurie turi laimę 
gauti leidimą ten i neiti. 

Mano kambaris, kuris turėjo ir gre
ta vonią, buvo nors patogus bet ir liūdnas. 
Prausimosi sinkutės rynos buvo užsikim
šusios taip kad ėmė dešimts minutų iki iš
tekėjo vanduo po skutimosi, bet aš tuoj 
patyriau kad Rusijoje tas yra paprastas 
dalykas. Nebuvo ir toitetinio popierio, ta
čiau tas taipgi yra paprastas dalykas Ru
sijoje. Tai yra tik prabengtis kurią gali 
pirkti tik svetimšaliai toje ambasadorinė-
je parduotuvėje. Vietiniai gyvantojai £§*» 
sieina naudodami laikraščius. , *' 

(Bus daugiau) 

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

Namų Prižiūrėjimą* 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

t)idelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgiue 
nuo prasčiausių iki puošniausių pokiliq 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminir^u valgių, privs 
ta į*i*yti šią naudinga Vnyg*. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito n r.) 

Gusarai sulaiko Lenkus 
Trumpi Vokiečių karabinai labai gar

siai šaudo, o ypač jei jie neišvalyti. Len
kai išgirdę smarkų šuvj matyt pagalvojo 
kad kas mete granatą ir todėl taip nusi
gando. Antra vertus, mano šūvio sužeis
tas Lenkas savo riksmu kitus dar labiau 
išgąsdino. Iš visko buvo matyti kad šis 
ūkininkas norėjo mus įvesti į Lenkų pink
les, matomai Lenkų prispirtas. 

Apsukęs už kalniuko ratą ir dar kar
tą tų pačių Lenkų apšaudytas, pasprukau 
j savo pusę ir pasivijau gusarus. 

—^ O mes tave jau buvom iš gyvųjų 
tarpo išbraukę, — tarė gusarai, apsidžiau
gę mano laimingu sugryžimu. 

Neilgai trukus mes pradėjom šaudyti 
Į Lenkų išsipylusią grandinę. Ji pasirodė 
iš gretimos sodybos, kairiau nuo tos sody
bos kame aš užšokau ant Lenkų, čia tuo
jau atvyko ir visas musų antrasis eskad
ronas. Jis taip pat nušoko nuo arklių ir 
užėmė poziciją. Užvirė smarki kova. Nors 
Lenkai puolė visus smarkumu bet jų pa
stangos nuėjo niekas ir tolesnis lenkų ver
žimasis buvo sustabdytas. Tą pačią die
ną kitose vietose mes patys atakavom Len
kus ir privertėm juos trauktis. Tuo kar
tu liko sužeisti du gusarai. Vienas iš jų 
buvo puskarininkis Baltgudis, o kito ne
prisimenu. Be to, du gusarai papuolė i 
Lenkų partizanų rankas. Partizanai bu
vo puolę juos iš pasalų. 

Apskritai tuo metu šiame bare kitos 
musų kariuomenės nei nebuvo, todėl, kur 
tik pasirodydavo Lenkai tekdavo mums 
su jais kautis. Keli ypatingai pasižymėję 
gusarai buvo pristatyti apdovanoti, tačiau 
tas pristatymas kaž kur dingo. 

Aš pats tuomet buvau pristatytas ap 
d-ovanoti Vyties Kryžiaus antruoju laip
sniu, nes trečiuoju jau buvau apdovano
tas, bet taip pat be pasekmių. Antra ver
tus, kai kurie eskadrono karininkai, ne
mokėdami Lietuvių kalbos, matyt, ir pa
ties reikalo nemokėjo tinkamai apibudinti. 

Su didele širdgėla traukiamės iš 
Vilniaus 

Nuo Cipliškių musų antras eskadro
nas buvo permestas kairiau plento, palei 
geležinkeli. Čia taip pat turėjo daug su
sidūrimų su Lenkais. Vieną kartą antras 
būrys, jaunesnio leitenanto Labučio vado
vaujamas, prie vienų kapinių gerokai ap
mušė Lenkus ir pasižymėjo narsumu. 

Aš su savo trečiuoju buriu taip pat 
ne kartą susiduriau su Lenkais. Saky
sim, vieną kartą gavau įsakymą nuimti 
Lenkų užtvarą, kuri kenkė mums patru
liuoti. Aš tai su savo gusarais sėkmingai 
atlikau. 

Sunku ir suminėti visas po Cipliškiais 
gusarų kautynes, bet apie tai byloja pul
ko istorija, nes tos kautynės garbingai į 
ją įrašytos. 

Išbuvęs ilgesni laiką Suvalkų fronte, 
musų eskadronas buvo pėrmestas į Vil
niaus frontą prieš Želigovskio kariuome
nę, kuri puolė Vilnių. Eskadronui pasie
kus skirtas pozicijas, Lenkai jau buvo ne
toli Vilniaus, ir pirmi susidurimai su jais 
įvyko už Vilniaus, maždaug 5—6 kilomet
rai. Lenkai puolė mus didelėmis jiegomis 
ir musų eskadronui vėl teko kautis su 
Lenkais del Vilniaus. Tai vyko jau Spa
lių mėnesio pirmomis dienomis. 

Po keletos didesnių kautynių, negalė
dama atsilaikyti prieš žymiai gausinges-
nius Lenkų pulkus, musų kariuomenė su 
didele širdgėla turėjo pasitraukti iš Vil
niaus. Apleidžiant miestą, gatvėse spietė
si minios žmonių. Vieni iš jų buvo labai 
nusiminę, o kiti priešingai — labai ne
draugingai prieš mus nusiteikę. ̂  Gerai 
prisimenu didelę, sulenkintų minią kuri 
buvo susirinkus prie stoties. Ji laukė Len
kų kariuomenės ir į mus ypač nedraugin
gai atsinešė. 

"Periamas" pastoja Lenkams kelią 
Jojant gatvėmis, iš kai kurių namų 

langų į mus net šaudė. Prajojant kated
ros aikštę, susišaudymas jau buvo nutrau
ktas ir šūvių niekur nebuvo girdėti. Šv. 
Jurgio prospekte sukinėjosi musų komen
dantūros kareiviai ir kaž koks Prancūzų 
karininkas. Už tilto į šnipiškį jau radom 
stovint] šarvuotį "Perkūną". Jis saugo
jo tiltą, kol galutinai pasitrauks ka
riuomenė. 

Mes gusarai, nors ir labai buvom nu
siminę ir »prislėgto upo, vis dėlto buvom 
nusiteikę karingai ir degėm kerštu Len
kams. Kai kurie net nepasitenkinimus rei
škė kodėl musų vadovybė nesutraukė dau
giau kariuomenės Vilnių ginti, o tik pasi
tikėjo Lenkais. Juk nei vienas kalnelis 
be mūšio Lenkams nebuvo atiduotas. 

Drauge »su musų kariuomene apleido 
Vilnių ir nemaža civilių gyventojų ir mu
sų užsilikusių valdininkų. Visų veidai bu
vo išbalę, visi nusiminę, susigraudinę. Pa
žvelgus į visą aplinkumą, tiesiog širdyje 
graudu darėsi. Visa tai ką ten teko per
gyventi sunku beaprašyti. 

Atsitraukus mums iš Vilniaus, musų 
antro eskadrono trečiasis būrys gavo įsa
kymą vykti užtvaron ties Nemenčinės mie
steliu ir neleisti Lenkams keltis per ten 
esamą tiltą. Vėliau tas tiltas buvo sunai
kintas. Ir vėl man su savo buriu, prisi
jungus prie eskadrono, įvairiose vietose 
teko su Lenkais kautis. 

Vieną kartą, atsimenu, buvo duotas 
įsakymas išmušti Lenkus iš pozicijų prie 
kaž kokių kapinių. Eskadronas nusėdęs 
nuo arklių anksti rytą puolė Lenkus ir po 
trumpo mūšio juos iš kapinių išmušė, nors 
Lenkai buvo įsitvirtinę ir turėjo du kul
kosvaidžius. 

Nusipelniau Lenkų arklį 
Spailių 20 dieną aš su trečiuoju savo 

buriu jojau į žvalgybą. Tai buvo netoli 
Nemenčinės miestelio. Pastebėjau atjo
jant Lenkus. Mes su kardais juos puo
lėm. Jų buvo mažiau, ir jie metėsi bėgti, 
mes vytis. Besivydami už kalnelio užšo
kome ant Lenkų raitelių grandinės. Ro
dos tai buvo 13-to Lenkų pulko ulonai. Ži
nau kad buvo tie patys kurie buvo paėmę 
į nelaisvę musų brigados štabą. Mums 
taip staiga su jais susitikus, susidarė keb
li padėtis, ir sprukti atgal negalėjom, nes 
Lenkai anksčiau mus buvo pamatę ir mus 
supo. Apsižvalgiau. Vienoje vietoje man 
pasirodė retesnės Lenkų eilės. Nieko ne
laukdamas puoliau su savo gusarais į tą 
vietą, norėdamas prasiveržti — ir prasi-
veržiau. Šiame susidurime nustojau pen
kių gusarų: du buvo durtuvais sužeisti, 
nukrito nuo arklių ir kiti trys pakliuvo į 
nelaisvę, bet mes tris Lenkų ulonus nuko-
vem ir kelis, lengviau sužeidę, numetėm 
nuo arklių. 

Mums jau prasiveržus per Lenkų ei
lę, vienas Lenkų ulonų burininkas su ke
liais ulonais stengėsi mums užjoti už akių. 
Burininkas užšoko tiesiog ant manęs. Aš 
tuo metu kardą buvau išmetęs ir kelią 
sau skyniau didžiuoju mauzeriu. Į Lenką 
paleidau šuvį, ir šis nukrito nuo arklio. 
Kadangi mano arklys buvo labai pavargęs 
todėl aš persėdau ant užmuštojo Lenko ar
klio. Su šiuo arkliu aš taip ir baigiau sa
vo tarnvbą gusaruose. Jis buvo pramin
tas "Lenku". Būryje jis buvo geriausias 
ir greičiausias, bet ir mano arklys nuo 
manęs neatsiliko, ir aš iš šio mūšio išjo
jau su dviem arkliais. 

Taip aš su savo buriu sėkmingai prą-
siveržiau pro Lenkų grandinę ir jiems J 
nelaisvę nepasidaviau, nors, kaip jau mi
nėjau, Lenkų buvo keletą kartų daugiau ir 
padėtis atrodė be išeities. 

Šiame susidurime savo drąsa ypatin
gai pasižymėjo gusaras Petraitis. Jis vie
nas tris ulonus nuvertė nuo balnų ir pats, 
sužeistas jietim, pakliuvo Lenkams į ne
laisvę. 

Musų eskadronas poilsio neturėjo 
Dar po visos eilės kautynių antras gu

sarų eskadronas, po du buriu pakaitomis, 
stovėjo prie Neries. Vietos^ pavadinimą 
pamiršau. Čia teko gana dažnai^ susišau-
dyti su Lenkais, bet šie susidurimai jau 
buvo mažesni ir nebereikšmingi. ^ 

Kautynėms su Lenkais pasibaigus, an
tras eskadronas poilsiui apsistojo^ Daina
vos dvare, Žąslių valsčiuje. Iš čia 1921 

•metų Balandžio 16 dieną išėjau iš kariuo
menės. 

Eskadronas per visą nepriklausomy
bės karą poilsio neturėjo ir visą laiką bu
vo fronte, todėl ir kiti trys būriai nemažai 
yra pasižymėję kautynėse. 

Esu apdovanotas Vyties Kryžium III 
laipsniu, Nepriklausomybės medaliu, Kū
rėjo Savanorio medaliu, Vytauto Didžioje 
medaliu su kardais, ir Latvių Nepriklau
somybės medaliu. 

Puskarininkis Stasys Tomkevičius. 
Jonava, 

Paaiškinimas 
l pietus nuo Suvalkų, Seinų ir Kap

čiamiesčio yra didelė, apie 1000—1200 ket
virtainių kilometrų giria. Ji mažai apgy
venta. . Pirmos Lietuvos Nepriklausomy
bės laikais visa ši giria priklausė prie Lie
tuvos valstybės, o iki negeistinos Liublino 
Unijos, būtent iki 1569 metų ir pats Au
gustavo miestas priklausė Lietuvai. Po 
Liublino Unijos Lietuvos siena ėjo prie 
pat ifiiesto ir miesto kapinės jau buvo Lie
tuvoje. Augustavo girioje ir aplink ją 
gyvena Lietuvių, Gudų ir Lenkų ar sulen
kėjusių Lietuvių bei Gudų. 

Beveik pačiu girios viduriu eina Au
gustavo kanalas, kuris per daugybę eže
rų bei upių ir upelių jungia Nemuną su 
Visla. Kanalo • kraštai vietomis išmūryti. 

1920 metų taikos sutartimi su Rusais-
bolševikais Augustavo miškai pripažinti 
Lietuvai, nors aiškios sienos pravesta ne
buvo. ši vieta kaip tik ir buvo laisvam 
susitarimui su Lenkais. 

Augustavo miškuose daug pelkių ir 
šiaip įvairių sunkiai pereinamų vietų. Vi
sa giria išraizgyta daugybės įvairiomis pu
sėmis einančių kelių, o taip pat ją kerta 
keli plentai, einantieji iš Augustavo į Su
valkus, Į Seinus ir Gardiną, ir kt. Todėl 
šioje girioje labai lengva paklysti. 

I Didžiojo karo metu Vokiečiai šioje 
girioje apsupo XX-tą Rusų korpusą ir ki
tas Rusų armijos dalis ir, sunkiai jas su
mušę, likučius paėmė nelaisvėn. Ši gina 
ir Lietuvių-Lenkų kare taip pat suvaidino 
negeistiną vaidmenį, nes prie šios girios, 
o dalinai ir joje Lietuvių kariuomenei te
ko nemažai nuo Lenkų nukentėti, būtent 
ties Gybais, pagiryje, ir ties Būdviečiais, 
pačioje girioje, ir kitur. Ne vienai Lietu
vių daliai teko klaidžioti po girią ir ne
mažai nukentėti nuo Lenkų partizanų bei 
tikrosios kariuomenės puolimų. Bet už
tat šioje girioje ne viena Lietuvių dalis ir 
labai garbingai pasižymėjo. Ta giria liko 
Lenkų okupuota po 1920 metų. 

(Bus daugiau) 

štai apysaka kuri jums patiks! Julius Smetona Kalbės 
Rochesteryje ir 
v Amsterdame 

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. 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Reikalaukit Dirvoje 

A  L  P I  S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršaift. $2.00 Tvirtais virfiaia 

Dabar atiduodama už $1.00 
# Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — Šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir «t-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusL 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima sių»-
ti pašto ženklais). 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

Julius Smetona, a. a. Lietu
vos Prezidento sunus, gyvenan
tis Clevelande, užkviestas kal
bėti, Lietuvos Nepriklausomy
bės 27 metų sukakties proga, 
dviejose kolonijose. 

Vasario 18 kalbės Rochester, 
N. Y. 

Vasario 25 —.. Amsterdam, 
N. Y. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. diduiųo knyga — kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos "ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

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

< Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Supeifor Ave. Cleveland 3, Ohio 

KURIĄ PIENĄ JISAI IK VEL LAIPIOS 

AufiMūU C bu Caiuet SUuaaii, 

Kurią dieną Ollio Bell telefono 
vyrai ir moterys esanti karinėje 
tarnyboje sugryš į savo kompa
niją, pritaikydami savo išsilavi
nimą į įvairias vietas šios orga
nizacijos, kiti prie savo senų dar
bų, kiti į naujas vietas. Mes lau
kiam tos dienos juos pasitikti. 
Iš daugiau negu 1800 Ohio Bell 
tarnautojų karinėse jiegose,' 700 
yra signaliniame korpuse, atlie
kanti darbą kurį jie išmoko dirb
dami šiai kompanijai taikos me
tu. Jų patyrimas ir drąsumas 
duoda Amerikos sumanymui pa
sireikšti ten kur jis' daugiausia 
turi reikšmės. Ir kuomet jie ir 
ir milijonai jų kariaujančiųjų 
draugų laimės pergalę, jie bus 
reikalingi pagelbėti tiesti civili
nes telefono linijas ir stotis ku
rios jau gatavai yra suplanuotos 
musų inžinierių. 
Mes suprantame kad musų pir
mutinė pareiga yra pagelbėti lai
mėti karą. Bet kuomet šaudy
mas pasibaigs mes nukreipsime 
visas savo pastangas aprūpinti 
telefono patarnavimu tukstančius 
asmenų musų teritorijoje kurie 
dabar negali jo gauti del karo 
pareikalavimų ir del darbininkų 
trukumo. Didelis bus darbas su
grąžinti patarnavimą atgal į tai
kos laikų laipsnį ir musų G. I. 
Joes ir Janes bus reikalingi pa
gelbėti tai- padaryti. 

Vc 

> 

l 
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T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O .  

AKRON. OHIO 
LANKĖSI NAMIE. Antano 

Paulionio sunus Antanas, ku
ris tarnauja 4 metai marinu 
Dėdės Samo laivyne, dabar 
parvažiavo ęaviešėti pas savo 
tėvus. Jisai kariavo' su Japo
nais, tapo sužeistu, ir gavo ap
dovanoti Purple Heart meda
liu. Toliau tapo pakeltas į 
Master Gunnery Saržentu. 

Kada mūšyje su Japonais 
žuvo jų komandierius, Anta
nas Palionis užėmė jo vietą 
laive, ir skęstančių keletą kar
eivių nuo mirties išgelbėjo,. uz 
tai gavo atsižymėjimo meda
lį. Apie jo prietikius rašė vie
tos laikraščiai, vis pasakyda-
dami kad tai Master Gunnery 
Sargeant Lietuvis. 

Jisai ir būdamas kariuome
nėje vadinasi Lietuvius ir di
džiuojasi savo kilme. 

MIRĖ Motiejus Venckunas, 
54 m. amžiaus. Palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis, šv. 
Kryžiaus kapinėse. Liko žmo
na, ištekėjus duktė, ir sunus, 
kuris randasi kariuomenėje. 

Velionis paėjo iš Suvalkijos. 
Kalnas. 

GAUS MOKĖTI TĄ 
KĄ MOKAME 

KITIEMS 
The Ohio Bell Telephone Compa

ny darbininkai kurie išėjo tarnau
ti kariuomenėn skaitosi tik laiki
nai paleisti, ir kai jie sugryš jiems 
bus duota jų darbai atgal ir moka
ma tokia alga kaip kad jie butų 
ištisai dirbę šioje kompanijoje, pra
neša Randolph Eide, Ohio Bell pre
zidentas, sulyg pastaro kompanijos 
direktorių .tarybos nutarimo. 

Mr. Eide taipgi sako kad visą 
laiką kai jie čia nedirba jie vistiek 
skaitosi esą Bell System tarnyboje 
ir jiems pridera kompanijos pašal
pos ir pensijos planas. Sulyg šio 
plano tarnybos ilgumas Beli Sys-
temoje yra svarbus dalykas nusta
tymui pensijų ir sirgimo, nelaimių 
bei mirties atlyginimj. Pašalpa ir 
atlyginimai taip sutvarkyti tiems 
kurie jau iš tarnybos Bugryįo ir 
atėjo čia dirbti. v 

Kitiems visiems kurie dar randa
si tarnyboje, tas planas bus pritai
kytas jeigu jie sugryš dirbti čia po 
jų paliuosavimo iš tarnybos, val
džios nustatytu laikotarpiu. Jeigu 
kuris norės pakeisti kitą darbą ir 
galės jį užimti, jam bus duodama 
proga ir vieta, praneša Prezidentas 
Eide. 

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 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

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

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

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Cliair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 
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PER TVORĄ Amsterdam, N. Y, 
PASIŽVALGIUS 

1 
TRYS PRIES PUSTUZINI! 

Sandaros redaktorius ponas 
Mikas Vaidyla, ALT iždinin
kas, iškėlė vieną faktą, kurį 
panagrinėsim. 

Jis bara Dr. lt j. Colney už 
tai kad jis prikišo tarybinin-
kams srovinę politiką ir atsi
sakymą dirbtf bendrai Lietu
vos reikalais. 

Tas faktas kaip yla durė po
nui Mikui į šoną. Jisai Sanda
roje rašo: 

"Gaila kad šltio IdauslUHi vėl 
tenka užvesti polemika. Pagal 
Dr. M. J. Colney, kuris nesu
geba net parašytų svetimų žo
džių kaip reikiant iiškopijuoti, 
išeina kad taryba sujungusi 
šimtus tūkstančių Lietuvių 
Lietuvos gelbėjimo akcijai, ar
do vienybę, o pustuzinis ne
nuoramų nori tą vienybę at-
steigti". 

Tas "pustuzinis" tai yra Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos vado
vybė, kurios ponas Mikas ne
įvardina. 

O "tarjte sujungsi šimtus 
tūkstančių Lietuvių", tai Ame
rikos Lietuvių Tarybos trys 
tūzai — "Hitleris", "Stalinas" 
ir "Mussoiiiii", ką mes įvardi
name. ' 

šimtai tūkstančių, Lietuvių 
ir. net kiti ALT valdybos nat
riai nori vieningo darbo su 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, ir 
to vieningo darbo nori tas pus
tuzinis nuoširdžių žmonių Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos vadų. 

Bet vienybę atmetė tie trys 
"tūzai", tie trys tarybos va
dai, kurie užsirioglino ant "va
dų" "sosto" ir viską kas jiems 
ir jų bizniui ar politikai "neko-
šer" atmeta, nežiūrint kaip tie 
"šimtai tūkstančių" organizuo
tų Lietuvių nori vienybės. 

LVS darbą varo nors pustu
zinis, o tarybą valdo tik trys. 

Kaip ilgai visuomenė bus 
"foolinama" tų save apsijau
kusių "šimtų tūkstančiu. Lie
tuvių" diktatoriais ? 

Supa Garba. 

HITLERIS, matyti, jau sa
vo paskutines popieras lipdo. 
Netrukus, gaus vilko bilietą. 

KATALIKŲ koalicija su san-
dariečiais jau "dividendą'" ne
ša: Sandaroje piktai puolama 
(ardymo tikslu) Katalikų Lab
darių Sąjunga. 

f 

KAI RUSAI atsirado 50 my
lių nuo Berlino tai Hitleris pra
dėjo Dievo vardą minėti. Kas 
sakė kad bedievis Stalinas ti
kybos neauklėja? 

LABAI nedėkingas tais "už
sienio reikalų" komisaras Ra-
tomskis: pasveikino visus A-
merikos Lietuvius, bet nepa
sveikino tos raudonos bobos 
kuri jam "spyčius" Amerikoje 
pagamindavo. 

KALĖJIMO, sakoma, pa
leistas bolševikams pataikau
jąs Dr. Kaškiaučius. Ateitis 
parodys ar pas komunistus da
bar gimdymų skaičius bus tas 
pats ar vėl sumažės. 

" pVI valdžias turėdanii, Len
kai nemano kad "kur du stos 
visados" bus geriau. 
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VASARIO 16 MINĖJIMAS. 
DELEGATAI Į SUVAŽIA

VIMĄ WASHINGTONE 

Sausio 28, Amsterdamo Lie
tuvių Komitetas turėjo susirin
kimą bažnytinėje salėje. Ap
svarsčius musų tėvynės Lietu
vos liūdną padėtį pripažinta 
reikalas gelbėti įvairiais bu
dais. 

Skaifjytfr laiškas it liėtttVoą 
Atstovo Londone p; Balučio, 
jo padėka už knygas "Time
less Lithuania" ir jautrus žo
džiai raginanti dėti pastangas 
vieningai gelbėti Lietuvą. 

Nutarta dar pasiųsti 10 kny
gų "Timeless Lithuania" ir 10 
Simučio knygų į Londoną. 

Nutarta rengti Lietuvos Ne
priklausomybės paminėjimą 18 
ar 25 Vasario,% principaliu kal
bėtoju kviesti gerk. Julių Sme
toną. ' 

Nutarta prisidėti prie paden
gimo lėšų Lietuvių Kareivių 
Motinų ir žmonų Draugijos ku
rios iš savo tarp siųs 4 ar 6 
delegates Kovo 23-23, į Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimą 
Washingtone Įteikimui petici
jos Prezidentui Rooseveltui su 
prašymu užtarti Lietuvą. 

Taipgi nutarta nuo Amster
damo Lietuvių Komiteto siųs
ti delegatu Adv. Antaną Stok-
ną. Ačiu jam, apsiėmė važiuo
ti. 

Tikimės dar išrinks delega
tus kitos vietinės grupės, nes 
visų Lietuvių reikalas tas is-
toriškas suvažiavimas. 

ŽŪSTA KAREIVĖLIAI. Vė-' 
liausiu laiku gavo žinią Zigmas 
Karutis bei jo šeima kad ka
ro lauke prieš Vokiečius žuvo 
jų sunus Robertas. Tai buvo 
malonus, gražiai Lietuviškai iš
auklėtas jaunuolis, priklausė 
prie A. L. Klubo ir prie bažny
tinio choro. Reiškiame užuo
jautą. 

Taip pat S. Saldžių žentas 
mirė nuo sužeidimų mūšiuose 
prieš Vokiečius Belgijoje Sau
sio 2. Liko jo jauna nuliudus 
žmonelė ir nepilnai dviejų me
tų amžiaus kūdikis. Kareivis 
buvo .čekų kilmės. Visi jų ar
timieji reiškia gilią užuojautą 
jo žmonelei. 

Dirvos skaitytojas S. Saldis 
gavo du laišku nuo savųjįr iš 
Lietuvos, Ramylagos v., Trus
kavos par. (šios apielinkės pas 
mus daug Lietuvių gyvena). 

Laiškas rašytas pirmomis 
dienomis bolševikams užimant 
Lietuvą; rašo, Truskavos baž
nyčią ir kapines Vokiečiai iš
vertė iš pamatų; jaunus vyrus 
Vokiečiai gaudė, bet jie slaps
tėsi, daugeli nepagavo. Maistą 
ir drabužius ką rado jiems tin
kamą atėmė, netinkamus su
naikino, daugel namų sudegi
no, traukdamiesi atėmė gyvu
lius. P. Lalas. 

WATERBURY, CT. 

JONO TAREILOS IR ŽMO
NOS 50 METŲ VEDYBŲ 

SUKAKTUVĖS 
žinomas Amerikos Lietuvių 

gyvenime veikėjas, , Lietuvių 
ateivijos pionierius Jonas Ta-
reila su savo žmona Vasario 2 
sulaukė 50 metų savo vedybų į 
jutilejaus. Sukaktuvių iškil
mė buvo paminėta Tareilų na
muose, 85 Vernon street, sek
madienį, Vasario 4. Juos at
lankė daugybė vietos Lietuvių 
ir ne-Lietuvių jų draugų, ir be 
to jie gavo daugybę pasveiki
nimų. ' 

1 areilai apsivedė^ Waterbu-
ryje, 1895 metais, du mėnesiai 
po to kai buvo įsteigta šv. Juo
zapo Lietuvių parapija. Vestu
vių ceremonijas atliko taip pat 
žymus anų laikų veikėjas Kun. 
Juozas žebris (apie kurį buvo 
rašyta pereitame Dirvos nr., 
jo 30 metų mirties sukaktuvių 
proga). 

Tuo laiku dar Waterburio 
kolonija buvo mažiukė, teturė
jo apie 50 šeimų, šiądien ši 
kolonija turi tūkstančius Lie
tuvių. 

Jonas Tareila yra buvęs pre
zidentu Susivenijimo Lietuvių 
Amerikoje, taipgi tarnavo ki
tokiose įvairiose pareigose to
je organizacijoje, ir buvo dfe-
legatu SLA seimuose iki pas
tarų laikų. Jis darbavosi daug 
ir Tėvynės Mylėtojų Draugijo
je, ir visada prisidėjo prie vi
sų Lietuvos reikalų parėmimo. 

Jonas Tareila nepraleido jo
kio suvažiavimo liečiančio Lie
tuvos reikalus kaip anais lai
kais taip ir dabar. Yra uolus 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos rė
mėjas, dikčiai prisidėjęs prie 
išplatinimo "Timeless Lithua
nia" ir dalyvavęs pereitame 
New Yorko Seime 1944 me
tais. 

Tai vienas tvirtų tautinės 
srovės stulpų ant kurio Ameri
kos- Lietuvių tautinė srovė ga
lėjo visada pasiremti. 

Tareilai vėliau kokį laiką gy
veno Ansonia ir kituose mies
tukuose Conn, valstijoje, o nuo 
1919 metų vėl sugryžo į Wa-
terbury. čia įsteigė vaistinę, 
kurią dabar operuoja jo duktė. 
Elena. Pats Jonas Tareila per 
eilę metų turėjo ir dabar te
beturi teismo perkalbėtojo vie
tą. 

Linkėtina Tareilams geros 
sveikatos ir toliau. Rfep. 

Amerikiečiai Susirengia Sportą 
!PH? 

AL SERAT GROTTO CIRCUS VĖL ATVYKS 

Negalėdami dalyvauti savo šalies garsiose futbolo rung
tynėse, Amerikos kariai užjuriuose susirenkė savo rungtynes. 
Viršuje kairėje, vaizdas iš futbolo veikmės Pearl Harbor, Ha
waii salose. Kairėje apačioje, merginos prisideda prie sukė
limo minios upo laike žaidimo Florencijoj, Italijoje. Viršuje 
dešinėje: vaizdas iš futbolo lošio Londone. 

GAUKIT DARBĄ 
KARO ĮMONEJE 

18cf 

J. A. Urboną* 
irvos Agentas Dayton* 

Lamar gk , D^toiv $ 

Vajas gavimui darbininkų į karo 
dirbtuves parodo pasekmes. Steng-
kitos gauti *darbą karo dirbtuvėje 
ir neduokit sumažėti nustatytiems 
produkcijos kiekiams Didžiojo Cle-
velando srityje. 

Pirma dalis šio vajaus baigiasi, 
šiame vajuje pastebėta, kaip pra
neša Clevelando Distrlktc vadovy
bė, gauta geros pasekmės. Vajaus 
laikotarpiu, apie 13,500 darbininkų 
kurie dirbo mažesnės svarbos dar
buose kreipėsi perkėlimui jų i ka
ro įmones, prieš 6,322 tokiu pat pe--
riodu Gruodžio mėnesį. 

Captain Hansen tuo apsidžiaug
damas pasakė: "The Nevy yra dė
kinga visoms visuomenės grupėms 
už atsiliepimą kuomet ginkluotos 
jiegos ir valdžios įstaigos kreipėsi 
pafamos. Mes vėl pasiremiame Cle-
velandiečiais jų pastangose remti 
karo laivyną". 

Norėdami pereiti į karb dirbtu
vę dirbti kreipkitės į United States 
Employment Service. Vajus gauti 
daugiau darbininkų karo reikmenų 
dirbtuvėms tęsiasi ir toliau. 

Vajaus obalsis pasilieka tas pats: 
KIEKVIENA SUAIKVOTA NIE
KAIS VALANDA GALI REIKŠTI 
CLEVELANDO JAUNUOLIO GY
VASTĮ. 

... ••• -

ARTISTĖ Ona Kaskas, kar-1 

tu su kitu žymiu Metropolitan 
Operos iš New Yorko artistu, 
Giovanni Martinelli, dalyvaus 
perstatyme operos "II Trovato-
re" trečiadienio vakare, Vasa
rio 21, Loew's Poli Theatre.' 

American Friends of Lithu
ania organizacija bendrai- su 
vietos Italų komitetu rengia 
tiems artistams priėmimą. 

FLORIDOJE. Mrs. Morta 
Zailskas ir Mrs. Mathew Col
ney išvažiavo į Floridą, jos 
vieši Miami mieste pas Dr. ir 
Mrs. Wm. Bulevich ir Mr. bei 
Mrs. Paul Usanis. 

SURPRISE POKILIS. Drau
gai ir kaimynai suruošė sur
prise pokilį pagerbimui pp. 
Frank Karvelių jų 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktu
vėse. Karvelis, ilgametis šios 
kolonijos biznierius, virš 20 
metų užlaiko restoraną. 

Karvelių sunus lanko St. 
Bernard Seminariją, Roches
ter, N. Y., viena jų duktė bai
gus aukštąją mokyklą. 

Vaišėse dalyvavo gausingas 
buris jų draugų, suteike dova
nų ir gerus linkėjimus. 

GABI LIETUVAITĖ. P-lė 
Anna Žemaitis tarnauja teis
mo reporteriu prie dienraščio 
Waterbury Democrat, ir ji pa
sižymėjus savo gabumu pada
ryti aprašymus tokiais įdo
miais kad jau kelis kartu vie
tinė spauda ir radio ją išrekla
mavo kaip gabiausią žinių rin-
kjją ir rašė ją. Sveikiname. 

Dr. M. J. Calney. 

BALTIMORE, MD. 

Jfc LVS 4-TO SKYRIAUS 
VEIKIMO 

Sausio 30, LVS 4-tas skyrius 
laikė savo susirinkimą Lietu
vių salėje. Susirinkimas buvo 
neskaitlingas. Karo bono lei
dimo komisijos vardu' skyriaus 
vice pirmininkė p. Julė Raste
nienė, kuri jau visas metas 
eina skyriaus pirmininko par
eigas (skyriaus pirm. | susi
rinkimus nesilanko), nusiskun
dė kad komisijos narės; Raste
nienė, Milunaitienė ir Bpudrie-
nė vienos negali visų bono lai
mėjimo knygelių išparduoti, ir! 
jei kiti skyriaus nariai joms 
nepagelbės tai laimėjimas ne-5 

duos skyriui pelno. Bu-*_ 
Susirinkime dalyvavęi nariai 

kurie jau pirmiau turėjo pa
ėmę platinti knygelių, vėl pa
siėmė daugiau pasižadėdami 
jas išparduoti. 

Skyriuje yra per 7^|i>arių, 
ir jei visi tik po vieną knygele 
paėmę parduotų (o viena kny
g e l ė  v i s a i  n ė r a  s u n k u  i š p l a t i n - į  
ti) tai jau butų didelė parama, j 
Kiti nariai parduotų ir po ke-! 

lias, ir taip visiems dirbant j 
butų nesunku, o nauda butų: 
didelė, tik reikia gero noro 
šiek-tiek padirbėti. 

Toliau, buvo išklausyta ra
portai iš B. L. D. Tarybos ir 
iš. BALF ir raportai užgirti. 

Galiaus buvo skaitytas laiš
kas LVS centro sekretoriaus 
p. K. S. Karpiaus, kuris pra
neša kad Vasario 16 lankysis 
Washingtone, ir ta proga at
vyks į Baltimorę. Laiškas pri
imtas ir nutarta tuoj susižino
ti su p. Karpium kurią dieną 
jis tikrai atvyks i Baltimorę, 
ir tą dieną bus sušauktas sky
riaus narių nepaprastas susi
rinkimas išklausymui Centro 
Sekretoriauti# pranešimų. 

Taigi, gerbiami LVS! 4»to 
skyriaus nariai, kaip tik gau
sit atvirutės kviečiant jus į 
susirinkimą, nepalikit namie ir 
visi kaip vienas ateikite į su
sirinkimą. Patirsit svarbių ži
nių apie LVS centro veikimą 
Lietuvos vadavimo reikaluose. 
Ta proga pasitarsime ir apie 
savo skyriaus tolimesnį veiki
mą. 

Sausio 80 susirinkime prisi
rašė 4 nauji nariai. 

P. P. Jaras. 

Cirkas ir vėi atvyksta j Cleve-
landą, ir jaunimas kurie auga di
desniais,. ir laukė nekantriai, dabar 
gauna išgirsti gerą naujieną — 
štai atvažiuoja metinis Al Six*at 
Grotto Circus, šešioliktas metas pa
eiliui. . Prasidės pirmadienio vaka
re, Vasario 12, dviejų savaičių per
statymams. 

Perstatymai bus kas vakarą, iš
skyrus sekmadienius, ir popiečio 
perstatymai bus trečiadienio, ket
virtadienio, ir šeštadienio popiečiais 
abi savaites. 

Per penkiolika metų paeiliui, Cle-
velandiečiai cirko mėgėjai gėrėjosi 
Grotto's patiekiamomis įdomybėmis 
ir įvairumu. Dabar vėl, Public 
Auditorija aidės tuo gyvu persta
tymu, su daug Įvairių naujenybių, 
kuriu kas metą buna pridedama. 

Bus tokių perstatymų kurie tik
rai pirmą kartą matysis, ir žiūrėto

jai turės ko stebėtis. 
Tikietus galima jau dabar pirk

ti, iš suvirs 500 Grotto narių, taip
gi Weinberger vaistinėse, Music 

LHall box office, ir iš William Tay-
lor and Sort* Dept. store tikietų 
ofiso. 

Al Sirat— 3 Rinkių 

Grotto Circus 
Public Auditorium 

Dvi Savaites 
PRAD. VASARIO 12 

TIKIETAI JAU GAUNAMI 
Iš Visi? Grotto Nariu;-

Visose Weinberger Vaistinėse 
Is Mus:ic Hall Box Office 
Wm. Taylor & Sons Store 

MES DUODAM IR IgKEIClAM EAGLE STAMPS 

irDirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
j laišką $1 dabar ir "Dirva"' 
lankys jus ištisą pusmetį. 
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D I R V A  

CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
I DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 

PADĖKA PASIDAR
BAVUSIEMS RUBŲ 

VAJUJE 

Baigus rubų vajų, noH rū
bai vis dar ateina, šiuomi no
rime padėkoti tiems visiems 
kurie tarnavo šio vajaus komi
tete ir kurie padėjo daug dar
bo rubų perrinkime ir sudėji
me i dėžes išsiuntimui. 

Ačiu šv. Jurgio parapijos 
klebonui Kun. V. G. Vilkutai-
čiui, kuris patyręs apie šį va
jų, pat pirmame susirinkime 
neprašomas pasiūlė parapijos 
mokyklos kiftnbarį rūbams su
vežti ir suruošti išsiuntimui. 
Ten dirbantiems buvo smagu 
šilumoje dirbti per pačius di
delius šalčius. »Ačiu ir jo asis
tentams, Kun. Ivanauskui ir 
Kun. Bartis, kurie kuo galėda
mi nuo savęs prisidėjo. 

Už prielankumą ir paramą 
priklauso padėka ir P. šv. N. 
P. parapijos klebonui Kun. J. 
Angelaičiui, nors jam sąlygos 
neleido daugiau kuo pasitar
nauti. 

Rubų rinkėjai ir pakuotojai 
Visą sunkų darbą rubų su-

rušiavimo ir supakavimo atli
ko šie BALF 68-to ir 55-to 
skyrių nariai: 

Antanas Šimkūnas, 
Julė Salasevičienė, 
Jurgis Salasevičius, 
Monika Samienė, 
Juozas Urbšaitis, 
Paulina štaupienė. 
Kazys štaupas. 
Jie dirbo nuo pradžios iki 

pabaigai. 
Jiems pagelbėti į talką bu

vo prisidėję po vieną dieną ar 
po vieną vakarą šie: 

Mrs. Venčkauskienė, Adelė 
Gradinskienė, Mrs. M. Kadi-
šienė, Mrs. Lučkus, Mrs. Wai-
lis, Mikas Drosutis, Mrs. Dro-
sutienė, Mrs. Kudzius, Mrs. či-
žauskienė, Mrs. Simulevičienė, 
p-lė Simulevieiutė. 

Rubų parvežime iš teatrų ir 
iš Block Plan vietų savo auto
mobiliais pasitarnavo: Jonas 
G. Polteris, Jurgis Salasevičius, 
Antanas Šimkūnas, Juozas Ur
bšaitis, Kazys štaupas, Petras 
P. Muliolis, Ona Karpienė, Ta
rnas Curlanis, F. J. Žiuris, Jus
tinas Miščikas. 

Dėžes parūpino, šniurus ir 
klijus iš savo laboratorijos da
vė BALF 68-to skyriaus pir
mininkas P. J. žiuris. 

Vajaus komitetas 
Vajaus komitetą sudarė se

kantieji (kaip jų vardai buvo 
laiškuose išspausdinti): 

F.XECUUVK COM.Ml I I tE 

St.ite Senator Jatnes Metzenbeum 
t initman 

i'. J .  Zuris, Pres. A c e  L a b o r a t o r i e s ,  
V. ic » Chairman 

K'v. V. G. Wilkut.i'.t i s. Pastor 
\ i< >; Chairman 

R t - v  J oseph Angelaitis, Pastor 
\ 10? Chairman 

M'-. John L. Mihellth, 
\  i c e  Chairman 

Mr,. Mary Mischik, 
\ if e Chairman 

1)!'. IS. I Thomas, 
\ k .• ( ii.urman 

V I'. Muliolis, Ri;al Estate Broker 
I rt-asurer, 

K. S  Karp iu  . hrlitor Dirva, 
.S', cretary 

HONORARY MI.MBLKS. 

I ' a u l  Bellaniy, 
l.ditor of I In- flevi'land Plain Dealer 

Mr. & Mrs. Glen E. Bartshe, 
2466 Demington Drive 

Miss Alice P. Gannett, 
Director of Goodrich Social Settlement 

Mis:, Bell Greve, 
Director of The Association lor 
Crippled and Disabled 

Nohaniel Howard, 
Editor of The Cleveland News 

Spencer D. Irwin, Editorial Writer 
of The Clevedand Plain Dealer 

C. S. Metcalf, Librarian, 
The Cleveland Public Library 

Louis B. Seltzer, 
Editor of The Cleveland Press 

Frank X. Schautt, 
President Pepsi-Cola Dist. Co. 

Honorable Thomap L. Sidlo 

MEMBERS 

Mrs. K. S. Karpius 
Mrs. P. J. /.uris, 
Mr. 4c Mrs. Isidore Samas 
Mr. & Mrs. Kazimer S taupas 
Mr. & Mrs. George Salkis 

Mr. John Zink . 
Mrs F. Mudrauskas 
Mr. Joseph Urbsaitis 
Mr. Anthony Šimkūnas 
Mrs. George Venckauskas 
Mr. George Chesnes 

NAUDOKITĖS PAMOKOMIS 
Daug vyrų ir moterų ateina 

į Norwood Library, 6405 Su
perior ave., mokyklą nuo 1:00 
iki 3:00 po pietų pirmadieniais, 
antradieniais, trečiadieniais ir 
ketvirtadieniais. Jums taipgi 
patartina pasinaudoti ta pro
ga. 

Pradiniams pamokos buna 
pirmadienį ir trečiadienj. 

Antradienio ir ketvirtadie
nio pamokos yra prasilavinu
siems! Ateikit, pasitarkit su 
Mrs. McCarthy, mokytoja, ji 
pagelbės jums pasirinkti tin
kamą klasę. 

Tiems kurie dirba dienomis 
vakarinės pamokos buna an
tradienio ir ketvirtadienio va
karais, Thomas Edison moky
kloje, kampas Hough ir E. 71 
street. 

r \ 

DAR TURIM 1945 
KALENDORIŲ 

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

PRALEISTAS 
Prieš pora numerių tilpusia-

me aprašyme apie rubų vajaus 
fondui surengtą card party 
Lietuvių salėje, buvo praleis
ta vardas Felikso Mudrausko, 
kuris tame parengime daug 
prisidėjo darbu. 

PAAUKAVO $5.00 
Ona Mihelichienė, kuri del 

sirgimo negalėjo prisidėti prie 
rubų vajau*s darbų, paaukavo 
$5.00 vajaus kaštams padeng
ti. 

•POLICIJA sulaikė tulą 50 
m. amžiaus moterį, kuri ėjo 
ledu ežere apie mylia nuo kra
što, nešdamosi savo valizą. Ji 
sakė keliaujanti į savo "se
nąją tėvynę". Paimta ištyri
mui proto. 

1,180 MYLIŲ GATVIŲ 
CleVelando gatves sudurus 

galas prie galo pasidarytų net 
1,180 mylių — daugiau negu 
iš Chicagos į New Yorką. 

Apvalymui ledo nuo gatvių 
miestas jokiu budu nepajiegė 
apsidirbti samdytais padargais 
ir pradėjo rūpintis gauti armi
jos prietaisus tam darbui. 

•IŠSTATYMUI Clevela n d o 
kaimynystėje ligoninės karo 
veteranams reikalaujama val
džios skirti tam tikslui $2,-
054,000. Tai ligoninei vieta 
numatyta prie Brecksville. 

MĖSOS STOKA 
Prie stokos kuro, Clevelande 

apsireiškė trukumas ir mėsos 
bei riebalų-taukų. Mėsa ne
galima pristatyti į Clevelandą 
del įvedimo embargo ant gele
žinkelių, draudžiant per kelias 
dienas vežti civilines reikme
nis. 

LIETUVIU 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, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž-

1 niau j Lietuvių salę. 

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

P. P. MULIOLIS 6606 Superior Ave. 

Anglies Taupymas 
Visoje Ohio , 

Prie gelbėjimo iš kuro kri-
zio Clevelandą ir visą Ohio 
valstiją prisidėjo ir Guberna
torius Lausche. Jis paragino 
Ohio piliečius varyti nebūtimis 
biznius tik 5 dienas savaitėje, 
laikant uždarytus pirmadienį, 
prie sekmadienio. 

Praeitą pirmadienf buvo už
daryta mokyklos, didėsės par
duotuvės, pasilinksminimo vie
tos, alinės, teatrai ir tt., val
diškos įstaigos. 

Gubernatorius Lausche siūlo 
tokį susilaikymą tęsti iki Bal. 
1 dienos, tuomi sutaupant an
glies didelius kiekius. 

Anglį į namus kiek galėjo 
pristatinėjo ir dabar pristato 
Clevelando miesto valdyba. 

Laukiama daugiau anglies 
atvežant iš West Virginia val
stijos. 

Clevelandas neprisilaikys vi
sos Ohio patvarkymo laikyti 
biznius uždarytus' pirmadienį 
iki Bal. 1, jeigu tik oras su
švelnės ir atsiras kuro. 

Elektros taupymas tęsiamas 
sulvg federalio įsakymo, ir ne
reikalingos lempos, ypač puo
šiamieji apšvietimai lauke, tu
ri buti užgesinta. 

150 IMPORTUOTŲ 
DARBININKŲ 

Iš Pietų salos Jamaika, Ka-
ribejos juroje, per pačius šal
čius atvežta į Clevelandą 150 
negrų darbininkų dirbti karo 
dirbtuvėse. Jie dėvėjo šiaudi
nes skrybėles, kiti baltas kel
nes ir kitokius vasarinius ru-
bus. 

Tų negrų atvežama 400 į 
karo industrijas. 

KAS MOKESTI 
Pirkit Ekstra Karo Bonus 

ir Ženklukus 
Padėkit dalj savo savaitinės 

algos j Society taupymo 
pąskaiton. 

KR A. 

Pirkit War Bonds šiądien 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Roosevelt's Efforts 

The Peaple's Bank 
on Public Square 

(From Karl H. Von Wiegand's 
article: "Big Three Plan New 

World In Hitler's Twilight") 

Unknowingly, unwitingly, Hitler 
prepared the way for Stalin. 

Hitler's coming, even, in defeat, 
after more than five years of war, 
has changed the world more than 
the coming of any other man since 
Mohammed, 1,300 years ago. 

Stalin, as the executor of the 
heritage left by Hitler, will change 
the world still more. 

The Austrian meteor that came 
out of the unknown void of Brau-
nau, omen of the seat of blood, is 
b e i n g  r e p l a c e d  b y  t h e  A s i a t i c  
comet from Gori; 

Marchall Josef Stalin is far more 
difficult to deal with than was the 
comparatively little Nazi fuehrer 
whose ill-fated invasion of Russia 
loosened the forces now over
whelming him. 

Marshal Stalin is the first tem
poral leader who can say—though 
Ke is too wise to do so—that he has 
an "army", a force underground 
or in the open above the ground, 
in practically every country in the 
world working for him, for com
munism, for Soviet Russia and for 
the spread of the latter'š influence 
and power. 

Roosevelt's efforts 
Roosevelt will do his very best 

to put through America's war aims 
and the principles of democracy, 
and to get Stalin to come into the 
Dumbarton Oaks world security 
league, which is nearest to the 
President's heart. 

Churchill will fight liko a bull
dog to preserve and strengthen the 
British ,-Ęnvpire and safeguard its 
future against the dangers looming 
ahead after the power of Germany 
and Japan has been broken. 

Conscious of his strength and his 
following in every count ry, fully 
aware of the opportunities Russia 
has to realize its dreams for the 
first time* in centuries in Europe 
and Asia, the mistrustful, silent 
Stalin, with much listening and 
little talking on his part, will strive 
tenaciously and unyieldingly, to 
achieve those ends. 

i l l .  

F. D. R.V doctrine 
The major questions to be taken 

up at the meeting of the big three 
include the occupation of • Germany 
and peace terms to Germany; Po
land, the Balkans and Greece; So
viet Russia's desire for Koenigs-
berg for herself or for a Communist 
Poland; support of Tito's demands 
for Trieste and Fiume, which would 
directly make those cities Soviet 
Russian ports and bases; the Dar
danelles; Russia's forces in north
ern Norway, and the still more 
thorny question of Soviet with
drawal from Iran, where proximity 
to the British oil fields makes Lon
don nervous. 

At the beginning of th« war, 
Roosevelt proclaimed the doctrine 
of force, saying: 

'•We will meet force with 
greater force; slaughter with 
greater slaughter, and destruc
tion with greater destruction''. 
That was for war and victory. 
Now for American peace and the 

principles of democracy, let xhe 
President proclaim that to all op

position to the principles for which 
we have fought and made such 
heavy sacrifices, America will meet 
"firmness with greater firmness, 
determination with greater deter
mination, an unyielding attitude 
with adamant attitude*'* 

THE PERISCOPE 
B y  Š A R 1 N A S .  

BIZNIO PROGOS 
PARSIDUODA NAMAS 

2 štfimų namas ir dry goods par
duotuvė, 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; jrodysim 
kad daro $1000 savaitinių ineigų. 
Nėra komlpericijos. Randasi 2550 
Noble Road. Važiuokit Euclid ir 
Noble road bus. Arba kreipkitės 
žinių 2886 Woodhill Rd. (7) 

PARSIDUODA NAMAI 
IŠDALINIMUI PALIKIMO 

2 šeimų 5 kambarių su vonia, ant 
1257 E. 59 Street. 

1 namas 5 kambarių, ant 1260 JS. 
60 St., viskas ant vieno loto. 
Padarykit man savo pasiūlymą 

14317 WESTROPP AVE. , 
T e l e f .  K E  6 0 4 3 .  . f .  -

PARSIDUODA NAMAS 
Didelis namas, du akrai žemės, ke

turi garažiai, viskas geriausiame 
stovyje. Kaina $25,000. 

Privatinis pardavimas. IV. 1479 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytojus, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

STJLYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojo^ 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1394 East 66th Street 

Phone EN. 6504 

ACCORDING to Newsweek, the 
point with respect to the liberated 
countries which President Roosevelt 
will try to drive home at the im
pending meeting of the Big Three 
is that "no temporary or provisio
nal authorities block the eventual 
exercise of the people's right freely 
to choose the government and in
stitutions under which, as free 
men, they are to live". 

ttt 
TO ACHIEVE this, a noted col

umnist, Edgar Ansel Mowrer, is 
willing to sell the liberties of the 
Lithuanian people. Viewing with 
distrust the nine "friendly" govern
ments, including that of the Lub
lin Poles, which Stalin has organ
ized in Eastern and Central Eu
rope, Mowrer wants to appease 
Uncle Joe by urging President 
Roosevflt to "recognize the Soviet 
annexation of the former Baltic 
States and of eastern Poland minus 
Lwow". In return, Stalin is sup
posed to agree to a hands-off policy 
in the liberated countries. 

ttt 
GEORGE CREEL, in an article 

in Collier's (January 6) thinks 
American Lithuanians are more 
active in the cause of Lithuania's 
liberty than American Poles in be-

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. 
V 

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 

įffis* 
^ (JAV/ 

"TACKLE, 
ENDED A 
|3 - YEAR 

VICTCRV 
FAMINE 

FOR THE 
M/DDIES 
IN THE 
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GAME 
gy 

KICKING 
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LTVCMDR. SLADE 

COTTER HAS WON 
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AS COMMANDER 
OF A SUBMARINE 

THAT SANK 
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IN -THE PACIFIC! 
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BONOS 
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half of their native land. 
Mr. Creel points that Congress

men in Washington are supplied 
by the Lithuanians with suitable 
documents and facts about the pres
ent tragic condition of Lithuania. 

THE NATIONAL High School 
Poetry Association is publishing n 
collection of poems by students in 
American High Schools. Amont-
poems chosen were by Miss Anno 
Niedvaves and Miss Ruth Daukas, 
of St. Casimir's Lithuanian Girls 
Academy, Chicago. 

ttt 
REPORTS from Sweden say Rus

sian officials are going around the 
camp of Baltic refugees in Sweden 
and trying to induce them to retuin 
to the "Soviet homeland". There 
are some 31,000 Baltic refugees in 
Sweden. 

ttt 
SOME of the Nazi deported Lith

uanians have been liberated by the 
French and Americans in Alsace. 

t t t  
HARTFORD (Conn.) Lithuanians 

are proud of the exploits of Flight 
Captain Tadas J. Spelis, who iš on 
a 30 day leave after 53 bombing 
missions over Germany. During 
one of the missions, flying a Black 
Widow, he shot down a buzz bomb 
and flew right through its explo
sion. 

t t r 

IT IS estimated, there are about 
8,000 Lithuanians in France, who 
were deported there as slave la
borers by the Nazis, and are now 
liberated by the Americans. 

THE United Lithuanian Relief 
Fund of America has collected so 
far about 300,000 pounds of clothing 
for Lithuanian war sufferers. 

T ^ 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 

, dokumentus kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas . 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žiemos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

a 

SPAUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuvės 

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

ir kitokius. 

Draugijos, biznieriai, or
ganizacijos, pavieniai — 
paveskite savo spaudos 
darbus mums. 

Klauskit musy kalftę — 
atsakymą gausit greitai. 
• Darba Atliekam • 

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

i I R V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

lrKur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

VYRAMS I 
žiemos 
KAKLARAIŠČIAI 

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

REIKMENYS 

i metui 
SWEATERIAI 

Apsivelkami ir užsimaunami, tflf-
nodų spalvų ir sudėtiniu 

$3.95 iki $6.00 
KELNĖS 

VYRAMS ir VAIKINAMS ~ 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $6.95 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių rayon ir vilnonių 

$1.50 — $2 — $2.95. < 
• 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalų 

$6.00 — $7.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, megstų 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

A\ GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYlf Al 
Čia galit iškeisti save Stamp Books. • IV>VI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais | 
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