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PALIEČIAMA 350,00 
DARBININKU 

KARO VYKSMŲ svai ^to-]Įsj0 5] 
jas Majoras Elliot mano kad 
Rusai, žiemos oro ir kitais su
metimais, 'netrukus puls Vo
kiečius kur nors tarp Lenin
grado ir Vitebsko. To puoli
mo tikslas busiąs Vokiečius 
vyti' iš Pabaltijo kraštu. Nu
matoma kad Vokiečiai pasiry
žę laikytis ties Vitebsku, bet 
pasitrauksią Baltijos* juros pa
kraščiu iki Rygos. Tokiu bu-
du, Majoras Elliot sako, prieš 
S u s i v i e n i j u s i a s  T a u t a s  v i s u  
nuogumu stos Lietuvos, Latvi-
jos ir Estijos klausimas. t penkios geležinkelių tai 

Kaip žinoma, tarp Amerikos nautoju unijos, apimančios 
ir Sovietuos kol kas Pabaltijo ,350,000-* nariu, Gruodžio 15 
valstybių likimu pažiūros ne-d ju valdybų posčdvje pa-
suderinamps. Amerika tiki de- Ukelbė jog darbininkai nu-
mokratijai, laisvei ir lygybei. targ streikuoti. Streikui 
Ji nori kad tautos įrodžiusios mlstatyta Gruodžio 30 d. 
sugebėjimą savistpviai, nepri- streikas apimtu žymia ša-
klausomos tvarkytis, vėl lais- Hes dalį Kaip "iš gglžkelie-
vę atgautų, kaip Atlanto Car-j ba]savįrn0 pasekmių ro-
teri9 nusako. Diktatorinė Ru- į c]ogjj u| streiką balsavo net 

97 nuošimčiai,narių. Karo 
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P,!^PVP H T?>r\rlvr>se I'Can'O Mieste 

sija, kuri pavienį žmogų ir jo' 
teises šunies vietoje laiko, ai
šku, tik šuns likimą nori Lie
tuvai paskirti. 

• 
PASAULIO SPAUDA, demo

kratijos mylėtojai, ir Ameri
kos Senatas jau pareiškė savo 

metas ar ne, ir kaip strei
kas pakenks karui ir kiek 
pagelbės priešams, gelžke-
liečiams nesvarbu: jie nori 
daugiau pinigų 

EUROPOJE ŽMONES 
NUSIMINĘ 

Maskvoje sutarta Euro
pos Reikalais Patarėjų ko
misija susirinko savo pir
mam posėdžiui. Tuo tarpu 
iš visų Europos kampų at
eina žinios apie nusimini
mą pavergtų šalių žmonių 
kad jie gali atitekti vergu-
vėn. Bendrai visoje Euro
poje upas Įtemptas, dauge
lis labai Įgąsdinti leidžia
mų Ali j an tams kenksmin
gų gandų. 

RUOŠIA PABAL
TIJĮ MUŠIU t- «. 

LAUKU 

KARO LAUKUOSE 

Gruodžio 15 d., al i j an tu 
Laimingi Amerikoje gy- Imtuvai darė didelius atą-

venanti darbininkai r visi l5."8 Jfom> ba2Vį 9"Ptel: sino A-rawe punktą Nauj. 
Britanijoj. 

Buvo smarkiai užatakuo-
ta Japonų stiprus punktas 
Rabaul, Lakūnai lėktuvų 
stotis tiek bombarduota 

nerimą kad A banija, Luk- ^ kad ^ j,. teį 

semburgui, Austrijai, _ Italijai | ; sayo reika|avimu* 
ir Iranu, v,sokms laisvas obuo-;už juQg kovot; kaįp ^ 
hus za e amos, i as vos i vįsįems piljegįaj ir niekas 
Teherano konferencijos n.eko, ju neitJ'ežtuoia; nešaud0i 

nepazadejo keletui milijonų kai kj atsitikime da. «««» 
Lietuvių, Latvių ir Estų. Ame- » kad gryztantieu Amerikie 

Iš Stockholrfto praneša 
jog, ten gautomis žiniomis, 
Vokiečiai įsakė* visu Balti
jos juros pakraščiu nuo 
Klaipėdos iki Tallino, Esto-
nijoje, gyventojams pasiša
linti per apie tris kilomet
rus. Tas pakraštis sudaro 
apie 500 mylių ruožą. 

Vokiečiai esą pasiryžę 
ir Pabaltijo pakraštį stip
rinti laukiant užpuolimų, 
panašiai kaip paruoštas vi
sas jų valdomas, vakarinis 
Europos pakraštis. 

D A R B A I  
IR ©AKBJMNKŲ ŽINIOS 

Amerikoje ukėse darbi
ninkų skaičius Liepos 1 d. 
šymet buvo 11,749,000 — 
260,000 mažiau negu tą pa
ti mėnesi 1942 metais. 

'Australijoje, gaminimas 
kondensuoto pieno seniau 
siekė du milijonu svarų me
tuose, dabar jo pagamina
ma iki 24 milijonų svarų. 

SLAPTU SUTARČIŲ 
NEPADARYTA 

vauaas parodo trez. Kooseveltą sėdinti tarp Kinijos 
prezidento, Generalissimo Kai-šeko ir Britanijos premje
ro Churchill, Lapkričio men. tarybose Kairo mieste, Egip
te. Jie aptarė Japonijos sumušimo planus. 

ROOSEVELT ATLI
KO SVARBIUS PA

SITARIMUS 

ROMOJE BAISU 

-i 

Romoje gyvenimas virto 
pragariškas: eina atkaklus 
veikimas prieš okupantus 

Prez. Roosevelt, gryžda- j Vokiečius: sabotažas, nak-
rnas iš Afrikos, spėjama j tiniai žudymai okupantų ir 

rikos Lietuviai gerai žino kad RusiJ°ie •? Vokieti 

pirmutinis musų visų daibu,' — reikia Wek 

jei viešai kalbama apie  Austr i-! ̂Žai žmonės UŽ tokią di-
jos laisvę, apie Albanų „ da jr kfek jof, paig0 M;(t> 

yra Vokietiją nugalėti.. 

Tlbanų ir"per-! Kuosyb? ir laisv? ̂ UO" 
* da ir kiek jos paiso. Mat, 

nepatyrę tokių priespaudų 
ir persekiojimų kaip žmo
nės turi pergyventi kitose 
šalyse. 

Valdžios taikymo taryba 
sušaukė posėdį Chicagon, 

sų nepriklausomybes, kodėl ne
kalbėti apie Lietuviu laisvę? 

Mes norim kad Vokiečiai bu
tų begailestingai sumuša, bet 
kodėl Maskva begailestingai at
sisako sutikti sugrąžinti Lietu-
viams laisvę? Mes tik tada tano-as streiko iš-
turėsime teise šimtu nuosim- pastangas StreiKO 

vengti. 
Senatas nubalsavo pakel

ti gelžkeliečiams mokest.ies 
po 8e valandai. Tas apima 
1,100 000 neoperuojanč i u s 
geležinkelių darbininkus. 

čių džiaugtis kada pergalėto
ja raudonoji armija Lietuvon 
įžengs ne kaip nauja, nazių 
pėdose atsistojanti pavergėja, 
bet kaip nuoširdi Atlanto čar-
terio kilniu principų nešėja.' 

• 
VIENA PO KITAI, musų EUROPOJE šiuo laiku, 

draugijos ir organizacijų kuo- j kaip ir Amerikoje, apsirei-
pos numetė "gurban" bolševi-! škė lengvoji influenza. Ne-
kų kvietimus siųsti delegatus j nugąstaukit, tik geriau ap-
jų šaukiamon konferencijon sisaugokit nuo šalčių. 
Brooklyne, kur bus reikalauta 
atiduoti Lietuvą Maskvos dik
tatoriaus vergovėn. 

Tuos musų draugijų (reiš
kia, musų liaudies, Lietuvos 
sunų ir dukterų) atmetimus 
reikia visus iki vieno suregis-

čiai lakūnai matė gaisrus 
ten už 50 mylių tolumo. 

ITALIJOJE, Naziai darė 
smarkius puolimus abiem i laikymui pasaulio progre-
galais Alijantų linijų,' et-js°" ateities taikoje. 

Jis tarp kita ko pareiš
kė: "Trys didieji ̂ nori tiš iš-

čiau buvo atmušti su dide
liais nuostoliais. 

Alijantų bomberiai dau- laisvinti Europos salis ir 
žė Jugoslavijoje Vokiečių; neturi jokio tikslo užmesti 
valdomas sritis. (joms savo vali^*'. ^ ^ 

i Jis pabrėžė kad Kairo 
konferencija, o ypač Tehe
rano, buvo militariško po
būdžio, kur Rooseveltas ir 
Churchill užtikrino Staliną 
apie maždaug tikrą lauką 

RUSŲ FRONTE 

Britų nžsieniil sekreto-; apsilankys Londone (gal 
rius Eden kalbėjo atstovų'jau apsilankė). Jeigu jis 
rumuose, pareikšdamas jog- ten lankytųsi, Britai pasi-
Kairo ir Teherano konfe- ryžę kviesti jį kalbėti ben-
vencijos patrumpino karojdrame Britų Lordų ir Pa-
eigą ir nutiesė planus "pa.- prastų atstovu- posėdyje* 

Pranešimai sako Prez. 
Roosevelt turėjo pasimaty
mą su Ispanijos valdytoju 
Gen. Franco ir su Portu
galijos premjeru Salazar. 

Gen. Eisenhower, po pa
sitarimų su Prez. Roosevel 
tu Alžyre, paskelbė Ameri
kos kareiviams Italijoje ir j 
Viduržemio šalyse, pareik
šdamas jog jų laukia svar
bi rolė ateities Įvykiuose. 

Apie Balkanų šalių, Bul 

jų palaikytojų Italų kvis-
lingų; siaučia badas. Tuo 
pat laiku Vokiečiai iš sa
vo pusės sekioja, gaudo, 
areštuoja, žudo visus kal
tus ir nužiurėtus kurie ko
voja prieš juos. 

Vokiečiai verčia vyrus 
stoti į armiją arba veža j 
darbus Vokietijon. 

Romos gyventojai labai 
nusiminę, nes netiki Ali-
įantai tą miestą paims iki - įanti 

- Kalė alėdu. 

Nekuriuose miestuose ta 
liga palietė dešimtis tūks
tančių žmonių. 

Anglijoje, pakartas U. S. 
kareivis, Lee A. Davis, iš 
Temple, Tex., už nužudymą 

truoti! Tai begalo svarbus po- vienos merginos ir krimi-
litinis ginklas. Tie masiniai nalį užpuolimą jos drau-
atmetimai, kaip masinis Vasa
rio 16-tos minėjimas 1943 me
tais, yra uolinis įrodymas Sta-
ninkams kad 99.99 nuošimčiai 
Lietuvių nori ne Tarybinės 
Lietuvos bet laisvos, demokra
tinės Lietuvos, susietos su kul
tūringa Vakarų Europos krik
ščioniška civilizacija, o ne su 
pusiau Aziatiniais gyvenimo 
principais. 

Korespondentai ir velke j ai, 
suregistruokime tautos valią 
ir ją pasauliui parodykime! 

• 
KALNAS JAU1 PELĘ -PA

GIMDĖ. Musų bolševikų lau
ktas "mesijus" jau parašė jų 
reklamuotą knygą "apie Lietu
vą", kuri buk tai atsakys LVS 
leidžiamam Norem'o veikalui 
"Timeless Lithuania". f 

Tas "mesijus" tai Latviškas 
Žydelis, Grigas Meiksins. Jo 
knyga tai "The Baltic States", 
kurią įtakingo New York Ti
mes recenzorius randa "pras
tai parašytu, blogai sutvarky
tu" ir dažnai žirnius su kopū

stais-maišančiu-veikalu. Aišku 

ges. 

JAPONUS nelehkia boi-

Žuvo 129,422 
Nuo Amerikos Įstojimo j 

kara iki Gruodžio 10 š. m. 

Gruodžio 15, Rusai atsi
ėmė iš Vokiečių Čerkassv, 
paskutinę jų stipresnę vie- ;sivei-žimo vakarų Kuro- Apie JiaiKanų saini, mu- . p,.ik,,„ „„„toliai oasie-
ivie? 2pSnm^Pveildu ipon" JoFJ ^ «*»*** -W' Vengrijos, ir 'įfS

jų 
mą MauSje? Bal«į ttes« Padal'yta' ' H!!, ̂  įmuštu išviso yra 28,187. 
fronte. Tačiau Kijevo sri
tyje buvo sumušti ir stu
miami atgal. Išrodo lyg 
Vokiečiai pasiryžę Kijevą 
vėl užimti. 

Leningradas Bombar-
mas 

Žuvc 18. Prie Norfolk. 
Va., jurose dingo lėktuvas 
su 18 vyrų, kurie buvo iš-
skridę pratimams ir negry-
žo. 

Maskvos pranešimai sa
ko jog Vokiečių ir Suomių 
kanuolės iš tolimų. sričių 
apšaudo Leningradą dažnu 
tankumu ir miestui pada
roma dideli nuostoliai, už
mušama daug žmonių. 

Alijantų vadai nutarę kad sužeisti ar paimti ne-
tos salvs tun atsikratvti 

SUOMIJA, nežiūrint ka
ro naštos, ir šį Gruodžio 15 
sumokėjo Amerikos iždui 
dalį savo skolos, gautos po X 
pereito karo, atsisteigiant 
nepriklausoma. 

Suomija tuomi palaiko 
^erus santikius su Ameri
ka. 

M. •SSffOSKtC 
IISTIIS SS ~ «*• 
dviejų metų sukaktyje nuo į -t -
karo su Amerika pradžios, i skaičiai Alijantų 
Japonai paskelbe Ainenkos į^^UVų pastaromis dieno-
kai'o nuostolius: bo7,00j) nr-s ]30m}3ar{iavo Atėnus, 
77^' 1Sv .144,001D uzinus-1 Qrai}^jos sostinę, kur lai-
ti ų- sužeisti, o 41^,000 Pa_ i i^osį Vokiečiu jiegos. 
imta nelaisven arba patys, -
pabėgo7'. ! ; 

Japonai skelbia išskandi-; BRITAI praneša pasta-
nę veik visus jau Amerikos i rų dvie jų dienų mūšyje At
karo laivus, tarp jų 31 pa- lantike karo laivai ir lėk-
čius didžiuosius (Amerika .tuvai nuskandino^ aštuonis 
gi jų turi .tik 23), ir pa-į Vokiečių subniarmus. 
skandinę patį didžiausi tik! Alijantų karo bazė Azo-
ką išstatytą laivą "Wis- res salose yra geriausias 

užjurius Alijantams į pa- j consin", kurį parengti ims ginklas kovai prieš subma-
galbą. dar metą laiko. rinus Atlantike. Krovimų 

laivų jie paskandino Lap-

BRAZILIJA pasi r y ž u s 
siųsti savo kariuomenes į 

laisvėn. 

General Motors Corp. iš
leido pranešimą jog ji pa
siruošus sudėti 500 milijo
nų dolarių pakeitimui karo 
reikmenų gamybos į auto
mobilių išdirbimą kaip tik 
karas baigsis. 

Ši korporacija apskaičia
vo koki dideli bus reikala
vimai jų produktų taikos 
laikams sugrvžus. 

Anglijoje, moterys ragi
namos eiti dirbti ir apie 11 
milijonų moterų tarp -18 ir 
50 metų amžiaus jau dir
ba. Dirba ir 1,750,000 mo
terų tarp 40 ir 60 metų am
žiaus. -Taigi namie dirba 
moterys kurių anūkai jau 
kariauja. 

Gelžkeliams šioje šalyje 
1944 metais numatyta rei
kalinga bus 1200 naujų lo-
komotivų ir 50,000 preki
nių ir pasažierinių vagonų, 
aptarnavimui daugėjančio 
trafiko. 

EUROPOS karo pabėgė-
gėlių, ypatingai Žydų, su
leista į šią šali po to kaip 
Hitleris pradėjo persekioti 
ir kai kilo karas, visp &80,-
000 asmenų. 

Vokietijoje, geležinkelio 
nelaimėje prie Leipzigo už
mušta apie 100 žmonių. 

Svečiai 

Baltimore, Md. -— Prasi
dėjo streikas Western Ele
ctric Co. darbininkų vieno
je dirbtuvėje, ir streikeriai 
tuoj apstojo piketuoti kitas 
tos kompanijos dirbtuves 
norėdami priversti strei
kuoti ir jas. 

Pereito Karo Veteranas su Dabartiniu 

kodėl autorius nieko gero pa
rašyti negalėjo: piktos jiegos 
blogus darbus gera šviesa ap
rašyti negalima. Sovietų po
litika link Lietuvos yra "might 
is right" principu paremta. *Ją 
nuauksinti negalima. Norem'o 
"Timeless Lithuania", kuri jau 
baigta spausdinti ir tuoj pa
sieks visuomenę, lengvai tą 
Grigą sukirs ir jo friteles iš-
sklaistys. 

fS 
m 

m 

krieio mėnesį mažiau negu 
nuskandinta submarinų. 

žiaus. Jis yra seniausias šio karo bon:bėriu šautuvo valdy
tojas, Pereitame kare jis pasiekė keleto atsižymėjimo lai
psnių. Jis paeina iš Portland, Ore. 

i Vokiečiai šį karą pralai
mės, kaip tėmytojai salto 
del keturių savo padarytų 
apsirikimų: 

Bandymas naudoti penk-
takoluninistų Rusijoje kaip 
darė Lenkijoje, bet tas ne
pavyko. 

Tikėjo kad Churchill nie
kad nesiims remti Rusiią. 

* Tikėio kad Roosevelte 
nolitiški oponentai saboti-

* žuos Amerikos karo pns-
jį tan gas ir kliudys karą tęs

ti ir laimėti. 
Neapskaičiavo Rusų pa

siruošimų ir kariauti gali
mybių. 

Montreal, Kanada.— Bu
vo sustreikavę policija, ug
niagesiai ir kiti viešo pa
tarnavimo darbininkai. Jie 
reikalavo kad miesto val
dyba pripažintų uniją, kas 
ir sutikta padaryti. 

Streikas apėmė 4000 po
licininkų, ugniagesių, gar-
bečio surinkėjų ir sniego 
kasėjų. 

Iš Federalįs valdžios įs
taigų palengva paleidžiama 
įvairus tarnautojai. Apie 
šimtas tūkstančių Įvairio
se šalies dalyse dirbančių 
valdžios įstaigose tarnau
toju paliuosuojami kas mė
nesį. Jų buvo Driimta žy
miai perdaup*. Dabar pra
deda apsidirbti su mažes
niais skaičiais. 

Hawaii salose, susimušus 
ore dviem karo lėktuvam 
žuvo 22 kariai, 29 kiti su
žeista nukritusios ši vieno 
lėktuvo bombos laike to 
susimušimo. 

, 

j. >u A '-a i j  os princai atvyko 
i Ameriką. Juos priima svei
kindamas U. S. Vice Admiro-

,Ias T. T."Craven (kairėje). 

MEKSIKOJE potviniuo-
se Sinaloa provincijoj šio
mis dienomis žuvo apie 30 
žmonių, nuostoliu padary
ta už milijonus dolarių. 

Brft^nijoie Lapkričio m. 
Vokiečiu lėktuvu užmioli-
mais užmušta 119 civilinių. 

I 
'4 



2 D I R V A  ftrkit War Bandą šiądien 

PENNSYLVANIJOJE Detroit, Nąuįįęnos 
. PITTSBURGH 

Pennsylvanijos Bal
suotojams 

Sulyg Pennsylvanijos įstaty 
mų, piliečiai kurie norės bal 
suoti 1944 metais privalo da 
bar pasirūpinti užsiregistrun 
ti, kitaip neturės teisės pri 
balsavimo 1944 metų rinkimu* 
se. O 1944 metas bus svarbu 
rinkimų metas. 

Balandžio 25 diena, 1944 m 
nustatyta nominacijų balsavi 
mams. Tą dieną bus nominuo 
jama kandidatai Į valstijos le 
gįslaturą, Kongresą ir tuli vai 
stijos viršininkai. Prie to, tu: 
renkama delegatai Į preziden 
tų nominavimo konvencijas, c 
taipgi gali buti reikalinga nei 
balsuoti už pačius kandidatus 
j prezidentus. 

Tai bus didelės svarbos rin
kimų metas, kada kiekviena? 
pilietis norės dalyvauti balsa
vimuose. 

Lietuviams patartina pasirū
pinti užsiregistruoti savo sri 
ties registracijai paskirtos' 
vietose ir nepraleisti progos 
dalyvauti balsavimuose. 

Gelžkelietes 

UŽSIRAŠYKI? 
PURVĄ 1944 M. 

GAUSIT 1944 KALENDO
RIŲ 

Iš kitų miestų prisiųskit lCc 
kalendoriaus persiuntimo kas
tasis padengti. 

WATERBURYt CT. 

P erkę Arobulancę 
Lėktuvą 

Detroito Lietuviai pasiryžo 
j nupirkti Ambulance Lėktuvą 
iki Vasario 16. Pradžia gera, 
karo bonų parduodama kas sa
vaitę po $10,000, tokiu tempu 

dMM^ 

D a u g i a u  i r  d a u g i a u  m o t o r ų  
užima tam tikrus darbus ir 
vietas Amerikos geležinkelių 
operavime. štai dvynukės se
serys tarnauja Illinois Central 
geležinkelio stotyje. 

BALTIMORE, MD. 

SMULKIOS ŽINIOS 

einant iki Vasario 16 bus len
gvai išparduota už reikalingą 
sumą $110,000. Bet reikia ti
kėtis kad į pabaigą karo bonų 
pirkimas pakils, todėl jau ky
la sumanymas kad išparduoti 
bonų už $175,d00 ir vietoje 
Ambulance Plane pirkti vidu
tinio dydžio bomberį. 

čia paduodame pirmutinių 
tonų pirkėjų surašą: 
Vincas Sabaleusky 
Dr. J. Jonikaitis 
Wm. Dapkus 
Juozas Ambrose 
Agnės Gustaitis 
P. Medonis 
Dr. Norbert Blaške witz 
Jos. Stanevičius 
Frank Shuipis 

mynai gyvenanti kitame apart-
mente pasakoja jog saęžentui 
sugrvžus į savo žmonos apart-
mentą, jame rado kitą vyrą. 
Tas matyt spėjo pabėgti, to
dėl karys peršovę, .sąyo, 
ir pats save. • 

šis atsitikimas tai tik pra-
j džia; kada kariai pradės gryž-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(jpnięf apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Užklupo Šalčiai 
Po ilgoko laikotarpio gra 

žesnio oro, Pittsburghą staigr 
užklupo tikra žiema su šalčiu 
ir. sniegu. Sniegas nekurios 
srityse šiaurinėje Pennsylvani 
joj**, ypač apie Erie miestą 
pasiekė 5 pėdų gilumo. 

Jie tai Nori Gyvent 
Vakarinės Pennsylva ji i j o f 

kriminaliskame kalėjime Gruo 
džio 15-16 Valstijos Bausmių 
Dovanojimo tarybos posždžiu' 
buvo pridavę prašymus baus 
miii sumažinimui 11 žmogžu
džių, tarp jų šeši i« Allegheny 
apskrities. Kada jie kitus nu
žudė, nepamane apie jų gyvas
tis. 

Angliakasių Sutartid 
Vilkdinama 

Patiekta nauja sutartis tarp 
minkštos anglies kasyklų ope
ratorių ir angliakasių unijos 
dar vis nepasirašoma ir sako 
reikalinga bus nugaišti tris 
kliūtis pirm negu kasyklose 
galės Įsiviešpatauti ramuma. 

Valdžia, unijos viršininkai 
ir kasyklų operatoriai atlieka 
visapusiškas derybas. 

Streikai 

Pittsburgh© dirbtuvėse ir 
apielinkėse apsireiškė Įvairių 
industrijų darbininkų streikų. 

Pittsburghe sustreikavo apie 
2700 Crucible Steel darbi
ninkų. 

Butler, Pa. — veik vNi iš 
J'.,000 American Eolliny Mills 
Co., metė dirbę. 

Lansford, Pa. — sustreika
vo šioje apielinkėje apie 300 
elektros darbininkų, del jų su
silaikė nuo darbo suvirs 5000 
kietos anglies kasėjų. 

Johnstown, Pa. — buvo su
streikavę 950 angliakasių Por
tage sritvie del nesusipratimų^ 
•u kompanija. 

Pottsville, Pa. — Buvo su
streikavę 2000 darbininkų Alu
minum Co., Cressona dirbtuvė
je, protestuodami prieš blogas 
darbo aiflinkybes. * 

McKeesport, Pa. — Sustrei
kavo 600 plieno darbininkų 
National Tube Co., del to tu
rėjo sustoti dirbę keli tūks
tančiai kitų. 

Šis streikas kilo del to kad 
pradėta sumažint nekuriuos 
darbui 

KOMUNIZMAS PO VORA-
TINKLIO PRIEDANGĄ 

TANKIAI MAINOSI 
Kažin kokia permainą pada

rys Brooklyno konferencija? 
Lietuviški komunistai skelbia 
buk "demokratiški Amerikos 
Lietuviai" šaukia tą konferen
ciją dviem tikslais: (1) Pagel
bėti Amerikai laimėti karą, ir 
(2) Viešai paskelbti Lietuvis- į Grace Samawitz 
ką "pro-nazių" spaudą, kuri 1^rthnPJ^£0Sa 

anot jų sleidžianti fašistišką 
propagandą Lietuvių kolonijo
se. 

Ištikro, jei jie tą padarytų 
tai atliktų vieną iš geriausių 
darbų ką iki šiolei Vabalai, 
Bimbai, Mizarai ir kiti nėra 
padarę. Suprantama, fašistiš-

Jos. Degutis 
Jos. Laponis 
Cecilia Narusieviec 
Eileen McKones 
Charles Dutro 
Zose Kibartiene 
Jonas Kibartas 
Felix Motuzas 
A. Kiz'is 
Dorothy Lawhead 
Anastasia Milius 
Sigmund Sharp 

Liet. Moterų Piliečių Klubas 
įklamacijos budu išrinko tą 
pačią valdybą kuri tarnavo 
">er daug metų klubo gerovei. 
Pilietės ypatingai išreiškė pa
dėką ilgametėms savo valdy
bos narėms, pirmininkei Julei 

Rastenienei ir iždininkei Mari-
Milunaitienei. Taip P»t |*ka ^opaganda yra' nepagei-

iių paminėtu dviejų (lai buoto-1 dujama j Į- pavojinga demo 
ių motinas, pirmininkės moti- j kratiškoms šaljmSj ir būtinai į S. C. Douvan 
ia On* Baltrukonienę, gyve- reikaiinga viešaį paskelbti kas Alex Miškinis . 

nančią Clevelande, ir iždinin- •• f-i(i B t Drie to Victoria Narusieviec 
l,s= antino FMiieto Pulnv.ono rasistai j ra. Bet prie co, yu.„in,a Narusieviec kes m tiną, Elzbietą Palo\ienę, jar ne]ouįu naudinga Brookly-
gyveriančią čia, išrinko klubo j  no konfereneijai nutarti il
gai bes narėmis. viešai paskelbti tų Vabalų, Mi-

Klubo susirinkime, Giuod., zarų, Bimbų ir kitu jų rada-
7, kur atsibuvo valdybos rin-1 guoiamu iaįkraščiu, lapeliu ir 
kimas, iš raportų pasirodė kad, giaip leidinių> kurie skleidžia 
klubo 20 metu sukakties mi-, kellksmįngą Amerikai komuni-
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nėjimo parengime padaryta 
virš $114 pelno. Kadangi klu-
bietės dažnai paremia savo pi
nigais gerus Lietuviškus dar
bus, be abejo ir dabar ras ge
rą tikslą ir parems. 

'PASIUNTĖ $100. Baltimo-
rės LVS 4-tas skyrius, turė
jęs du pasekmingus parengi
mus, sudaręs $100 pelno, pa
siuntė tą sumą Lietuvos Atsto
vybei Londone palaikyti, per 
B. K. Baluti. 

Baitimorės Lietuviai kaip ir 
iki šiolei, rengiasi prie iškil-

stinę propagandą? Ar nebūtų 
gerai kad jie viešai paskelbtų 
Ruth McKenney, geriau visuo
menei žinomą kaipo žurnalistę 
"My Sister Eileen" ir jos ra
šinius New Masses leidinyje, 
kokią propagandą ji ten skleis
davo. Ar nebūtų gerai kad 
jie viešai paskelbtų ir dar vie
ną jų kamarotą, George Sel-
des, redaktorių keturių pusla-. 
pių popieriuko, "In Fact", ko
kią jis ten propagandą sklei
džia. Ar nebūtų gerai viešai 
paskelbti kas suorganizavo pi-

Smulkios Žinios 

Užsirašyki! Amerikos 
"LIETUVIŲ NAU.JJENAS" 

Mcneainis žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 

Kaip- r"n" Adresas: 
LIETUVIŲ NAUJIENOS — 

882 N. 6th St. Philadelphia, 6, Pa. 

mingo minėjimo Lietuvos ne-|ketavima Prancūzijos konsu 
priklausomybės. Vasario 13 u-;laturos New Yorke, tuo laiku 
16. Sekmadieni, \ asario 13, ^ Į<aį į j į-t s smaugė Prancuzi-
rengiama visuomeniškos pra-jj , Al. nebutų gerai kad jl3 

kalbos, o Nepriklausomybės; vjegaj paskelbtų kokią propa-
sukakties dienos vakare, fcan- garl(liJ skleidė ..u g Week<>i 

ketas. ^or*' kurn buvo leidžiamas Milwau-
• |^ee? ^ais laikais kada Stalinas 

su Hitleriu vienas kitam ištie
sę kruvinas savo rankas laikė
si susikabinę? 

Nebūtų pro šalį viešai pa
skelbti ir apie leidinį vadina
mą "Friday", kuris subankru-
tavo 1942 metais, o vėliau pa-

Antanas Palionis, A. Palio- si vadino "Scoop". Dar vėliau, 
nio sunus, kareivis gavo 33; tie Bimbalų kamarotai pasi-
dienų liuoslaikio iš tarnybos, I dengę voratinklio priedanga; 
parvažiavo į Akroną pas savo; pradėjo leisti "Science and So-
tėvus, kur ir vieši. Jisai yrajeiety", suklaidinrmui kolegijų 
Marinų saržentas. Dalyvavo mokinių ir patraukimui jų pri? 
mušiuose, tris kartus tapo su- i Marksizmo. Ar nebūtų gerai 
žeistas. Paviešėjęs 30 dienų • kad jie viešai paskelbtų kokia 
jis vėl gryš tarnybon. Tėvai j spauda 1940 metais šaukė kad 
ii- draugai jo sulaukę turi di- į "Wall Street" žiuri į dabartini 
delio džiaugsmo. karą tik iš vienos pus5s: ''Win, 

Leit. Jonas Apsega, J. Ap-1 lose or draw", tik klausimas ar 
šegos sunus, taip pat parvyko' karas hus pelningas? O apfc 
iš karinės tarnybos paviešėti i nugalėjimą Hitlerio ir išgolbė-
pas savo tėvus ir draugus. Jis, jimą pasaulio, priskaitant ir 
pastojęs karinėn tarnybon bu- į Amerikos, nuo fašizmo tai nė-
vo paskirtas į karinę mokyklą ra reikalo nei diskusuoti. 
ir ten įgijo leitenanto laipsnį. Visi čia paminėti ir kiti 
Jis paviešėjęs Akrone vėl gry- j komunistų žygiai liudija iš kur 
žo toliau tęsti karinius moks- j plaukia fašistiška propaganda, 
lus. Malonu kad musų jaunuo- j kenksminga Amerikai, ir be 
liai tarnaudami kariuomenėje jokios abejonės tikimės kad 
parodo savo didelius gabumus "demokratiškų Amerikos Lie-
ir buna išrenkami iš tukstan- tuvių" šauki^rnoje konferenci-
čių kitų Į žymesnes vietas ir joje Brooklyne šie dalykai bus 
aukštesnius mokslus. atvdžiai apsvarstyti ir viekai 

Edvardas Rudis, ,p. Rudžio j paskelbti. Jeigu jiems kas re-
sunus, susitarė apsivesti su Į aišku, jeigu reikalinga daugiau 
p-le A. Surmek. Vestuvėms informacijų, mes suteiksime, 
diena nustatyta Vasario 19. R-ris. 
Edvardas yra Akrono Lietu
viams gerai žinomas kaip mu
zikantas, dažnai groja paren
gimuose ir pokiliuose. 

Kalnas. 
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pirkite 

Michael Narusieviec 
Edward Narusieviec 
Margaret Butkus 
Ann Urbon 
Alfred F. Bates 
Ed\v. F. Herbstreith 
Jack A. Steffke 
J. Ambrazavicips 
Margaret Dulske 
Mr. Behrend 
S. Wenderski 
Dr. Eugenia Gurskis 
Margaret Thomas 
John Duske, Jr. 
Anna Narkiewicz 
Harvey M. Futlum 
Clayton Covert 
Ralph C. Ashto^ 

Detroito Lietuviai, 
karo bonus tuojau kad jusų 
pavardė butų paskelbta sekan
čią savaitę. Bonus pirkti ga
lite pas sekančias pardavėjas: 
Helen Rauby, 16926 Pinehurst. 

(telef. UN 1-1072). 
S. C. Douvan, 2619 Montgome

ry (TY 4-4954) 
Marie Kaae, 16856 Littlefield 
Eliz. Paurazas, 17403 Quincy 
Patricia Medonis, 17403 Ken

tucky 
Vera Motuzas, 14676 Santa Ro

sa Drive 
Anna Markavich, 2741 23 St. 
Victor Petriks, 42 E. Morots 

Rd., G. P. 
S. Atkočiūnas, 8827 Chamber

lain 
Marė Sims, 2207 Oakman Bvd. 
Ch. Samson, 4045 W. Vernor 
Anna Kremblis, 17350 Wash

burn 
Mary Brazauskas, 8905 Ar

mour PI. 
Katinka Ross, 340 E. Maple-

hurst 
M. Laucius, 8199 Chamberlain 
Alice Savickas, 170 Cedarhurst 
E Molis, 13152 Stoepel 
Filomina Varner, 40^4 9th St. 

Ecors, Mich. 
Teofile Overaitis, Boxs 126 

Garden City, Mich. 

ti namon iš karo tokių atsiti
kimų pasirodys šimtai*. 

APSINUODIJO. BerniuKas 
John Nalls, 11 m., įgąsdintas 
tėvo kad už prasikaltimą gaus 
diržų, pajutęs papildęs nusi
kaltimą ir bijodamas gauti dir 
žų, paėmė nuodų kurie buvo 
laikomi žiurkėms. Dabar ligo
ninėje sunkiai serga. 

JUOKINGAS TEISMO 
NUOSPRENDIS 

Didžiulėje Harper Ligoninė
je po operacijos buvo nunuo
dyti du pacientai iš turtuolių 
klesos. Tardymas tęsėsi per 
trejetą savaičių ir pagalios li-
gonbučio vadovybė buvo pa
traukta teismo atsakomybėn. 
Prisaikdintųjų teisme prokuro
ras Dawling įrodė kad minėto 
ligonbučio daktarai ir slaugės 
duoda vaistus vadinamus "do-
ryl" po operacijos atsipeike-
jantiems ligoniams. Bet dviem 
atsitikimais vietoje tų vaistų 
pacientams buvo paduota 600 
nuoš. stipresni vaistai ir pa
cientai mirė. 

Prisaikdintųjų teismas ap
kaltino firmą kuri vaistus iš
dirba, už tai kad ant bonkučių 
buvo užrašyta mažomis raidė
mis ir ant abiejų vaistų vieno
kiom raidėm užrašai. Išeina 
kad daktarai ir slaugės išėję 
aukštesnius mokslus nesuskai
to mažom raidėm raštą. 

ŠNAIDARIS Jonas, 72 m., mi-1 

f ė Spalių 27, So. Fork, Pa. 
(Kauno rėd., šmulkščių k.) 

JANGELIS Petras, pusamžis, 
mirė Lapkr. 23, Chicagdje. 
(Raseinių ap., Kaltinėnų p.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

PETRIKAS Jonas, 52 m., mi
rė Spalių 30, Wyoming, Pa. 
(Naumiesčio^ v., šelių k.) 

CURWOOD Mary (Kvaili iutė), 
30 m., mirė Lapk. 24, Har-

t vey, 111. Gimus Čhicagoj. 
GULBINAS Dominikas, pus

amžis, mirė Lapk. 23, Čhi
cagoj.- (Kėdainių ap., Kra
kių par., Meironiškių k.) 

TREMZIS Jonas, mirė Lapk. 
m., Shenandoah, Pa. 

KLIMAVIČIUS Kazys, 33 m., 
mirė Spalių 20, Pittston, Pa. 
kur buvo ir gimęs. 

KILINSKAS Antanas, 38 m., 
mirė Spalių 19, Luzerne, Pa. 

NAMINSKAS Povilas, 59 m., 
mirė Sp. 13, Lee Park, Pa. 

- (Gardino rėd.. Bočių k.) 
KEMERZIUNIENĖ (Sutkaity-

tė) Marė, 52 m., mirė Gruo
džio 7, Clevelande. ((šakių 
ap., Kaimelio par., Papiškių 
k.) Amerikoj išgyveno 30 m. 

JANKEVIČIŪTĖ Olga, 29 m., 
mirė Gruod. 3, Clevelande, 
kur buvo ir gimus. 

JANUšAITIS Jonas, 40 metų, 
mirė Lapk. 30, Clevelande. 

VAŠKEVIČIENĖ Katrė, 68 m. 
mirė Gruod. 2, Glevelande. 

VALATKA Antanas, 61 metų, 
mirė Lapkr. 22, Brooklyn, 
N. "Y. 

TUMELIENĖ Veronika, 55 m. 
mirė Lapkr. 17, Maspetb, 
N. Y. 

Jei butų buvus pripažinta'BACEVIČIUS Jurgis, 68 m., 
kalta šio ligonbučio vadovybė 
už tas mirtis, butų pakenkta 
ligonbučio bizniui, gi. apkalti
nus vaistų kompaniją kuri ran
dasi New Jersey valstijoje, vi
si nesmagumai pasibaigs be 
trukšmo. 

Kartą rašančiam šią žinutę 
pasitaikė važiuoti per miestą 
siaučiant didelei pūgai ir per
važiavau "Stop" gatvę be su
stojimo, nes iškaba buvo ap
snigta ir nebuvo galima maty
ti. Teisme bandžiau teisintis, 
vienok veltui. Teisėjas pasa
kė: "Tu pervažiavai 'Stop' ga
tvę ir mokėk $10 pabaudos". 
Pridėjo dar: "Policininkas ne
gali prie kiekvienos iškabos 
stovėti ir parodyti". Juokda
riai. 

MIRĖ MARĖ BARTUŠE-
VIČIENĖ 

Pereitą savaitę buvo palai
dota Marė Bartuševičienė. Ve
lionė buvo SLA 352 kuopos na
rė ir viena iš seniausių. Ame
rikon atvyko prieš 47 metus; 
iš Lietuvos paėjo Meškučių k., 
Marijampolės vai. Turėjo 61 
metus amžiaus. D. Rep. 

mirė Lapkričio 2, Brooklyn, 
N. Y. 

URBONAS Vincas, 68 m., mi
rė Lapkr. 21,' Philadelphia, 
Pa. 

ŽUSINAS Jonas, 49 m., mir© 
Lapk. 18, Philadelphia, Pa. 

KIMUTIENĖ Julijona, 71 m., 
mirė Lapk. 24, Philadelphia, 
Pa. (Panev. aps., Rozalino 
par.) 

NARUTIENĖ Ona, mirė Lapk. 
20, Baltimore, Md. 

PACIUNIENĖ Kotrina, mirė 
Lapk. 24, Baltimore, Md. 

GILIENĖ Paulina, mirė Lapk. 
18, Cambridge, Mass. 

KVERAGIENĖ Amelija, 55 
m., mirė Gruod. 1. So. Bos
ton, Mass. Amerikoj išgy
veno 31 m. (žiežmarių p.). 

JANUŠAITIENĖ Petronėlė, 
mirė Lapk. 16, Watex'bury» 
Conn. 

MATAKIS M., mirė Lapk. ra., 
Waterbury, Conn. 

KALĖDA Vincas, užmuštas 
orlaivio nelaimėj, Utah val
stijoje., Lapkr. mėn. Gyve
no Mahanoy City, Pa. 

MAKSIMONIS Juozas, mirė 
Lapk. m., Shenandoah, Pa. 

NOVAKIENĖ W., mirė Lapk. 
18, Philadelphia, Pa. 

GAILIUNIENĖ Stella, 53 m., 
mirė Lapk. 17, Swoyersvil-
le, Pa. 

ČEPOLIS Vladas, 52 m., mi
rė Lapk. 14, Pittston, Pa. 

AGURKIS Petras, 33 m., mi
rė Lapk. 15, Wilkes-Barre, 
Pa. 

MILIAUSKIENĖ Pranė, mirė 
Lapk. 1, Duryea, Pa. 

STANIUKYNAS M., mirė 6 
Lapk., Edwardsville, Pa. 

GEDMINIENĖ Ona, mirė Lap
kričio 2, Shamokin, Pa. 

BARAUSKAS V., 57 m., mirė 
Lapk. 5, Frackville, Pa. 

BRADAUSKAS Pijus, mirė 6 
Lapk., Moundsville, W. Va. 

LEšKAUSKAS Edvardas, 14 
metų, užmuštas automobilio, 
Lapk. 27, Wilkes-Barre, Pa. 

KONDROTIENĖ Marė,' mirė 
Lapkr. 22, Upper Pittston, 
Pa. ' 

BLAŽIENĖ Domicėlė, mirė 22 
Lapkr., Plains, Pa. 

ZAKARAUSKAS Antanas, mi
rė Lapk. 28, Wilkes-Barre, 
Pa. 

MAKAUSKAS Antanas, mirė 
Plymouth, Pa. 

BALKUS Vincas, mirė Lapk. 
20, Worcester, Mass. (Dus-
menų par,):. Amerikoj išgy-

* veno 40 metų. 
DUOBA Antanas, mirė Lapkr. 

17, Rochester, N. Y. 
BLAŽIENĖ Kastancija, mirė 

Lapk. 18, Harrison-Kearny, 
N. J. 

KIVENAS Bronius, mirė Lap. 
•26, Chicago j. (Panev. aps., 
Ančiškių p., Jutkiškių km.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

ZOKAS Antanas, 55 m., mirė 
Lapk. 2, Wilkes-Barre, Pa. 

' (Šakių ap., Giliškių k.) 

AKINIAI 
galima gauti pas 

P-RĄ MATULAITI 
" (Lait) 

7829 Euclid Avenue 

JAUTB BLOGAI? 
VISIŠKAI PALENGVINSITE S A Ii  
—ŠIUO MODERNIŠKU ŠVELNIU 

BUDU 

QtCttOiaet kanlvįnalrs vidurių užkietėjimu-— 
Rarnos neveiklios, skauda galvą, nėra ener
gijos— palengvinsite sau šiuo modernišku 
budu—kramtykite FEEN-A-MINT. Si sko
ninga kramtoma guma vidurius liuosuoja 
(velniui ir tikrai Milijonai žmonių naudoja 
FEEN-AMINT. Tik pakramtykite FEEN-A-
M1NT einant gulti, naudokite tiktai pagal 
nurodymus ant pakelio. Sekantį rytfl ma-
i onus palengvinimas jums pagelbės vėl j«u • 
stis puikiai. 

PRANEŠIMAS 
Detroito Lietuvių Organiza

cijų Centro susirinkimas-kon
ferencija bus laikoma sekma
dienį, Gruodžio 26, Lietuvių sa
lėje, nuo 5 vai. po pietų. Visi 
draugijų atstovai ir visuome
nės darbuotojai prašomi laiku 
susirinkti, kito ' kvietimo ne
laukite. ' Sekretorius. 

•PRAEITĄ vasarą Haiti sa
loje, j pietus nuo Suv. Valsti
jų, audros išnaikino virš 800,-
000 bananų medžių. 

Vedusių Karių Tra
gedija 

* 

Pereitą savaitę gryžo iš Af
rikos karys Sarg. Ferry ir tą 
pačiji dieną jis mirtinai peršo
vęs savo žmoną, pats taipgi 
nusišovė. Kadangi peršauta 
moteris neturėjo pajiegų pa
sisakyti policijai tos tragedi
jos priežasties tai ir tikro nu6-
sprendžio nepadaryta. Bet kai-

SUIMTAS Už NUŽUDYMĄ 
MERGINOS 

GRAND RAPIDS, Mich, —j 
Gruodžio 10, užmiestyje rastas j 
sudegęs automobilis ir jame 
sudegus 17 m. amžiaus mergi
na. Po tyrinėjimų policija nu
statė kad ta mergina buvo pir
miau pasmaugta, nes ant jos 
apdegusio lavono kaklo rasta 
viela, paskui tik automobilis 
buvęs padegtas. Suimtas au
tomobilio savininkas, kuris pa
sirodė esąs 16 m. berniokas, 
David Filgas. Jis areštuotas 
ir gal bus apkaltintąją žudys- į 
tėje. 

L 

DELLA C. J AK I BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME- . {f 
6621 EDNA AVENUE ENdicotl 1703 Į{ 

MARGUTIS 
Skaitykit "Mar»utj", konm. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu i mėnesį. Kaini* 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

99 
' M A R G U T I S  
6755 So. Western Ave, 

Chicago, 111. 

P. J. K E RSI S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste ąrbti priemiesčiuos#, lareij*-
kitSs j mane, gausit piyia Uaiua. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai 
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| Naujoje Vietoje y 

I Nikodemas A. Wilkelis f 
| Laisnuotas Laidotuviy Direktorius 1 
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Prisiminkit ir Lietuva! D I H V A 8 

Tejęul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę Pažinę — 

Jungo Nevilksim! 

AR DABAR VEL PASIKARTOS TA PATI 
1919 M. ISTORIJA? 

25 Metai Jėzno Kautynių su Bolševikais Sukaktis. — 1944 Metais bus 
Daug kitų Tokių Sukakčių, Primenančių 1919 Metų Kovas 

Kada 1918 metų rudeni bai
gėsi pirmutinis didysis Pasau
linis karas, Lietuviams prisi
ėjo ginti savo šalį nuo bolše
vikų. kurie pradėjo pulti Lie
tuvą tikslu pajungti ją Rusi
jos sovietams. 

Nugalėti. Vokiečiai pradėjo 
iš visų šalių trauktis, kartu 
išėjo ir iš Lietuvos. Iš jų Lie
tuviai atėmę ar už maistą iš
keitę ginklus, tais ginklais 
pradėjo savo karą prieš bolše
vikus, ir laimėjo. 

Su pradžia 1944 metų prasi
dės 25 metų sukaktįs įvairių 
|vykių Lietuvių kovose už sa
vo šalies nepriklausomybės iš
laikymą. • 

štai kaip Majoras Ališaus
kas aprašo Jėzno kautynes: 

1919 metais Sausio 5 dieną 
bolševikai, užėmę Vilnių, sie
kė užimti ir Kauną, kur Lietu
vos vyriausybė sparčiai varė 
Lietuvos valstybės atstatymo 
darbą. Bolševikai buvo sugal
voję Kauną apsupdami jj pa
imti iš šiaurės ir iš pietų. 

Bolševikų vorą kuri turėjo 
apeiti Kauną iš šiaurės, Pane
vėžio ir Kėdainių apsaugos bū
riai sustabdė ties Kėdainiais 
Vasario 7 ir 8 dienomis ir pri
vertė trauktis. Vora kuri tu
rėjo apeiti Kauną iš pietų, 
buvo atremta Vasario 10 die
ną ties Jėznu. 

Tuo metu kai Kėdainiškiai 
ir Panevėžiečiai drąsiai kovė
si su bolševikais tįes JCėdai-
niais, Kaune iš 2-ro pėstininkų 
pulko buvo sudaryta 200 ko
votojų kuopa ir pasiųsta už
stoti kelią bolševikams supan
tiems Kauno miestą iš pietų. 

Ties Birštonu ir P rienais 
buvo didelė spraga: ten mūsiš
kių buvo tik mažas raitelių 
būrys žvalgyti. Bolševikai su
žinoję kad šis tarpas yra mū
siškių silpnai ginamas, suma
nė čia pereiti Nemuną. Pavo
jus Lietuviams buvo didelis, 
tuo labiau kad Nemunas buvo 
užšalęs ir bolševikų šia kryp
timi veikė vienas pėstininkų 
ptilkas ir kavalerijos daliniai. 
Lietuvių karo vadovybė galėjo 
iš Kauno paėmus ten pasiųsti 
tik vieną kuopą be kulkosvai
džių ir artilerijos. 

Vadovybę šiame pavojinga
me kautynių .bare pasiėmė 
krašto apsaugos vice ministe-
ris karininkas Zaskevičius. 

Kuopa greitai pasiruošė ir 
susitvarkė žygiui. Iš Aukšto
sios Panemunės išvyko Vasa
rio 8, vakare. Apie kuopos mo-
ralį stovį ir pasirengimą kau
tynėms štai ką yra parašęs 
tuo laiku karininkas Glovac
kis, 2-ro pėstininkų, pulko va
das : 

"šiądien pavestam mail pul
kui išpuolė didelė garbė pasių
sti iš savo eilių vieną kuopą 
del sutikimo bolševikų. Turiu 
pažymėti kad noras pas visus 
buvo, tik nebuvo valdžios įsa
kymo. šiądien buvo apgarsin-

.tas įsakymas, tai kuopa susi
rinko per valandą. Išėjo link
smai ir didžiausioje tvarko
je...." 

Prienuose kuopos vadovybė
je įvyko permainų, nes kari 
ninkas Butkus susirgo šiltine 
karininkas CipriseviČius buvr 
paskirtas Prienų komendantu 
ir į Prienus atvyko vėliau. Kac1 

kiek, kuopos vadovybė galėjc 
tekti Cetuchinui, Rusui, nemo
kančiam Lietuviškai. Tuo lai
ku buvęs Prienuose karinin
kas Zaskevičius paėmė kuopo? 
vadovavimą į savo rankas, ei 
damas drauge ir šio fronto va 
do pareigas. 

Vasario 9 dieną Kuopa po 
Irumpo poilsio Prienuose per-
ljo į Birštoną. Raitųjų žval

gų būrys žvalgė priešą ir bu
vo su juo susidaręs Jėsno mie
stelyje; po trumpo susišaudy
mo musų raiteliai pasitraukė 
ir toliau sekė priešą. Musų 
vadovybė turėjo žinių kad 
Prienų kryptimi veikia bolše
vikų 7 pėstininkų pulkas 600 
kovotojų sudėties su 5 kulko
svaidžiais ir apie 30 raitininkų. 

Tikrenybėje buvo 900 kovo
tojų ir daugiau kulkosvaidžių. 
Alytaus kryptimi, tomis pačio
mis žiniomis, veikė priešo* di
desnės jiegos, 3-čias ir 4-tas 
pėstininkų pulkai su raitinin
kais, kulkosvaidžiais ir artile
rija. 

Karininkas Zaskevičius nu
sprendė mušti priešą dalimis, 
neleidžiant, jam susijungti. 

Kadangi turimų jiegų buvo 
maža — vieiria dviejų šimtų 
kovotojų kuopa ir raitininkų 
būrys, — karininkas Zaskevi
čius pareikalavo į Prienų tarą 
dar vieną kuopą iš pėstininkų 
1-mo pulko. ' 

CETITCHINO IŠDAVYSTE 

Reikia pasakyti kad karinin
ko Zaskevičiaus sumanymas 
butų pavykęs ir turėjo pavyk
ti, nes bolševikai tuo laiku bu
vo dar nesusijungę, žygiavo 
atskirais daliniais, drausmės 
ir geros tvarkos neturėjo. 

Tačiau šį sumanymą suardė 
kuopos karininko Ruso Cetu-
chino žiaurus, klastingas, išan-
ksto apgalvotas išdavimas. 

Tai įvyko tomis apliakyljė-
mis. 

Vasario 10 dieną anksti ry
tą kuopa išvyko iš Birštono 
Jėznd, kryptimi. Kuopa artėjo 
prie Jėzno dengdamasi krumo-
tais Verknės upelio krantais 
ir atskirais miškeliais. Pri
ėjus Sekonių kaimą karininkas 
Zaskevičius davė kuopai užda
vinį. Kuopa buvo padalinta į 
du burius: pirmas buris turėjo 
apeiti Jėzno miestelį iš - vakarų 
pusės ir smogti priešui į spar
ną, antras buris esantį Jėzno 
miestelyje priešą turėjo pulti 
iš pietų. Raitelių būrys turė
jo pulti priešą apėjęs Jėzno 
ežerą iš rytų pusės. 

Uždavinio vykdymą abu bū
riai turėjo pradėti kartu, puo
limas taip pat turėjo prasidė
ti vienu laiku. Tuo laiku Jės
no miestelio pakraštyje buvo 
tik silpna bolševikų viena kuo
pa, kuri turėjo buti suspausta 
iš dviejų pusių musų savano
rių, pasiryžusių mirti arba nu
galėti. 

Pirmam buriui vadovavo iš
davikas Cetuchinas. Jis tą 
buri nuvedė tiesiog pas bolše
vikus, kareiviams liepė nešau
dyti, o vėliau tiesiog {sakinėjo 
pasiduoti. 

Dauguma savanorių suprato 
išdavystę ir pasitraukė atgal, 
tačiau būrio dalį vis dėlto Ce
tuchinas spėjo išduoti bolševi
kams. Pasidavęs bolševikams 

Cetuchinas išdavė jiems ir vi
sas paslaptis apie musų ka
riuomenę. Bolševikams į Jėz
no miestelio vakarų pakraštį 
atvyko paspirtis — dar dvi 

I kuopos bolševikų su kulkosvai-
! džiais. Tuo tarpu . karininkas 
Zaskevičius, kuris buvo prie 
antrojo būrio, nesulaukdamas 
pirmo būrio puolimo, puolė su 
antruoju buriu Jėzno miestelį 
iš pietų. Bolševikai jau buvo 
sulaukę paspirties ir "sutiko 
musiškius smarkia šautuvų ir 
kulkosvaidžių ugnimi. Tuomi 
laiku pirmo būrio savanoriai 
pranešė karininkui Zaskevičiui 
kad Cetuchinas juos išdavė. 

Karininkas Zaskevičius ma
tydamas kad jo visi sumany
mai priešui yra žinomi, įsakė 
savo buriui pasitraukti. Kuo
pa pasitraukė į Birštoną ir 

j saugojo Birštono Nemuno kil-
| pą kad nepereitų bolševikai 
' ties . Prienais per Nemuną. 

Vasario 11 dieną č Prienų 
barą atvyko 1-mo pėstininkų 
pulko kuopa su karininku že
maičiu ir Vokiečių dvi kuopos 
su dviem patrankom. Musų 
vadai susitarė su Vokiečiais ir 
Vasario 13 dieną drauge puolė 
Jėzno miestelyje esančius bol
ševikus. 

Puolimo planas buvo tas 
pats: bolševikai buvo apsupti. 
Nežiūrint jų didesnio skaičiaus 
— nes tuo laiku Jėzno mieste
lyje buvo beveik visas septin
tas bolševikų pulkas, — jie 
buvo sumušti ir priversti bėg
ti.- * 

Mums teko didėlis grobis 
šautuvų ir šovinių. 

žuvusieji Vasario 10 kauty
nėse buvo iškilmingai palaido
ti Vasario 15, Jėzno kapinėse. 
Jėzno visuomenė tiems žuvu
siems kovoje del Lietuvos lai
svės pastatė gražų paminklą. 

Vasario 11 dieną į Prienų 
sų kariai išvijo bolševikus iš 
Punios, Butrimonių ir Stakliš
kių. Bolševikų 7-tas pulkas 
po gauto smūgio ties Jėznu 
pradėjo irti ir daugiau pulti 
Prienų kryptimi neišdryso. 

Padarykit Savo Kalėdinę Dovaną 
Lietuvos Laisvinimo Reikalams 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS 
CENTRO ŽINIOS 

L. V. S. CENTRAS #820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

TIMELESS LITHUANIA' 
BAIGTA SPAUSDINTI 

VOKIEČIAI APGY
VENDINAMI LIE-

TUVOJE 
Ik Liepos 1, 1943 metų, Vo

kiečių kolonistų apgyvendinta 
Lietuvoje 4,700 šeimų, suda
rančių viso nuo 18 iki 20 tūk
stančių asmenų. 

Vokiečiai ruošia dar 26,000 
savo ištikimų nazių apgyven
dinti Lietuvoje, taip kad viso 
bus prigrūsta į Lietuvą 50,000 
ištikimų Vokiečių. Panašiai 
Vokiečiai norėjo užgyvendinti 
Lietuvą pereito karo pabaigo
je, jeigu butų laimėję. 

Lietuvoje taip pat randasi 
dikčiai Vokiečių pabėgėlių iš 
Alijantų bombarduojamų ir 
suardomų miestų. 

Kariškiai Perka Dovanas Saviesiems 

* 

.. . u t <u'ho krautuves užverstos panagios nu-ics aaiK-
tais kas primena karą. Kareiviai ir jūreiviai perka tuos 
padarus ir siunčia savo namiškiams Kalėdų dovanų. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba jaučia nema
lonumą kokį sudarė Dr. No
rem'o knygos "Timeless Yith-
uania" išleidimo toks ilgas už-
sitęsimas. Kurie užsiprenume
ravo knygą anksčiau, jaučia 
kad knyga turėjo senai buti 
atspausdinta. Kiti sakė, jos 
toks pavėluotas išleidimas gal 
pakenks ir pačiai Lietuvos lai
svės idėjai. 

Gruodžio 10 ir 11 vėl lan
kiausi Chicagoje spaustuvėje,, 
ir štai ką turiu pranešti: kny
gos spausdinimo darbas spaus
tuvėje jau baigtas ir knyga 
atiduota į knygrišyklą. Knyg
rišykla pažadėjo turėti dalį 
knygų gatavų prieš Kalėdas, 
taigi kai ši žinia jus pasieks 
ta dalis knygų bus jau gatava. 

Gaila, ne visi spėsit šventė
se tą knygą gauti ir pavarty
ti, pažiūrėti jos gausybę pa
veikslų, bei pasigerėti jos pui-

į kiais viršeliais. Knyga jokiu 
budu nebus galima prieš Kalė
das visiems išsiuntinėti, tačiau 
nekurioms svarbioms įstaigoms 

į bus pasiųsta, ir taipgi sutei
kiama proga Chicagiečiams ku
rie norės, nusipirkti tą knygą 
Kalėdų šventėms. 

Chicagoje "Timeless Lithua
nia" pasiėmė platinti visiems 
žinoma ir patikima įstaiga — 
komp. A. Vanagaičio leidžiamo 
žurnalo Margučio Administra
cija. . 

Chicagiečiai prašomi ten tą 
knygą įsigyti. 

Jau sutvarkyta knygų eks
pedicija kolonijoms: 

Kur veikia LVS skyrius ir 
kur per skyriaus narių pasi
darbavimą knygos užrašyta, 
ten knygos bus persiųstos vi
sos vienoje dėžėje kartu, išda
linti skyriaus surengtame spe
cialiame vakarėlyje ar asme
niškai atiduotos. 

Kur užsirašė šiaip kiekvie
nas sau paskirai, tiems knyga 
bus pasiųsta paštu j namus, 
jų priduotu adresu. Kurie per 
tą laiką pakeitėt savo gyveni
mo vietą, tuoj praneškit finan
sų sekretoriui, J. Kripas, 1003 
E. Huron Street., Ann Arbor, 
Mich., savo naują adresą. 

Sekantis žingsnis bus: kny
gas pasiųsti asmeniškai kiek
vienam Senatoriui,, Kongres-
manui, - valdžios nariams, visų 
šalių diplomatams ir laikraščių 
redakcijoms, šie visi knygas 
gaus tuoj po švenčių. 

Kadangi ši knyga išeina pa
vėluotai musų Lietuvių tarpe, 
ji tuo naujesnė bus Amerikie
čiams kuriems bus pasiųsta: 
jiems visa knygoje telpanti 
medžiaga bus nauja, ir kadan
gi dalykai taip vystosi kaip 
labar matome, tos knygos tu-
inys nebus buvęs užmirštas, 

ii nebus jau buvus ir apdulkė
jus ant lentynos nei Kongre-
o nariams, nei kitiems ku-

ri<yns ji taikoma labiausia. 
Knygos viršelyje vaizduoja

ma ir Kauno pilies seni griu
vėsiai, ir Gedimino istoriškas 
kalnas, ir Vilniaus katedros 
priešakio vaizdas, ir modern iš
kas medinis Lietuvos kaimin

io namas ir Vytis debesuose, 
— labai reikšmingai perstato 
pačios knygos pavadinimą: ap
ima amžių amžius kaip Lietu
vių tauta gyveno ir Lietuva 
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buvo toje Europos dalyje kur 
ji šiądien yra — jokis laikas 
neriboja Lietuvių trumpo gy
vavimo ir trumpos istorijos. 
Ir knygos turinyje nusakoma 
Lietuvius sena, amžius gy
vuojančia tauta — tas viskas 
perstato Lietuvą kuri neriboja
mo jokio laiko, todėl ir pava
dinta: TIMELESS LITHUA-
nia. 

Dr. Norem tiki į Lietuvos 
atsisteigimą ir pakartoja tą 
mums žinomą posakį: "Kas 
bus, kas nebus, o Lietuvis ne
pražus". Reiškia, ir į ateities 
amžius Lietuvių tauta nueis 
jokio laiko neribotan toluman. 
DEL KO KNYGA SPAUSDI

NAMA CHICAGOJE 
Nekurie neįsitėmijo anks

čiau padaryto pranešimo delei 
knygos Chicagoje spausdinimo 
priežasties ir vėl prikiša Cen
tro valdybai: "Kodėl LVS pa
davė knygą spausdinti tokiai 
spaustuvei kuri negali atlikti 

, darbo". 
štai kodėl: ,(Knygos autorius 

j Dr. Norem pats padavė savo 
veikalą tai Lietuviškai spaus
tuvei Chicagoje, Gruodžio mė
nesį, 1942 metais. Nors jis 
neturėjo pinigų knygos spau
dai apmokėti, ta spaustuvė ne
reikalavo pinigų tuojau įmokė
ti, bet ėmėsi darbo knygą rin
kti. 

% 

Nors buvo tikimasi kad prie 
knygos leidimo prisidės ir ka-

Į talikai ir kiti, tačiau niekas 
tam reikalui nei piršto nepaju-

jdino, vėliau net visai atsisakė 
prisidėti. Veikalas buvo svar
bus Lietuvos bylai, taigi Cleve-
lande iš LVS narių susidarė 
spaudos komisija Norem'o vei
kalui išleisti. Kadangi knygos 

j darbui pradėjo jau reikti pi-
inigų, nes spaustuvė buvo treč
dalį darbo atlikus, LVS Cen
tro vaidyba pamačius kad ne
bus kam knygos išleisti jeigu 
ji neprisidės finansiškai, LVS 
paėmė knygą leisti savo kaš
tais trys mėnesiai vėliau, Va
sario m., 1943 metais. 

Tuo budu knygos darbas ati
teko LVS centro valdybai, nes 
kitaip vargu kas ją butų ir iki 
šia dienai išleidęs. Ta paski
rų LVS narių spaudos komisi
ja tapo LVS centro komisija, 
atsakominga centrui, kadangi 
centras pasiėmė knygą finan
suoti. 

Bet knygos darbas jau bu
vo paties Dr. Norem'o paduo
tas Chicagoje ir nepritiko iš 

!ten jo atimti ir pradėti kitur 
kur išnaujo. 

Taigi, ne centro valdybos 
kaltė už tai. Darėm viską kaip 
sąlygos geriausia leido. 

Visuomenei reiškiame dide
lę padėką už gausų prisidėji-

'mą knygos leidimo parėmime. 
Į Apyskaita kiek ir kas knygai 
aukavo—aukotojų sąrašas bus 
pasiųstas prenumerato r i a m s 
laišku. Po to ateis ir pati 
knyga. Taigi paturėkit kan
trybės, knyga jau gatava, tik 

| del dviejų didelių švenčių ne
bus galimybės ją visiems iš
siuntinėti greičiau kaip tik po 
Naujų Metų. 

Kurie dar norit buti • tarp 
pirmutinių knygos prenume
ratorių, prisiųskit savo užsa
kymą ir auką dabar: Kas pri-

Atminčiai savo sunaus kuris karo lauke kariauja 
kad išlaisvinus visą pasauli nuo priespaudų, persekioji
mų ir baimės, kad užtikrinus laisvę mažoms, ramiai gy
venti mokančioms tautoms, — atminčiai Lietuvos ku
ri nori buti Laisva ir BUS laisva ir Nepriklausoma jei 
mes rūpinsimės dirbti, — šias Kalėdas padarykit savo 
auką Lietuvos Laisvinimo reikalams — per Lietuvai 
Vaduoti Sąjungą. 

Garbė jam bus kada karo pabaigoje, išgirs kad ir 
Lietuva išlaisvinta! Jis su džiaugsmu sakvsis savo ki
tiems draugams. "I AM LITHUANIAN!" 

Mums reikia, kartu su tais musų kareivėliais, na
mų fronte dirbti už Lietuvos Išlaisvinimą! 

Kalėdų laiku mėtomi pinigai pirkimui "Krismas 
prezentų" nueina niekais, bet jeigu jų pirksit mažiau,-
o paskirsit deinrj. ar penkinę ar dešimtinę Lietuvos 
laisvei atgauti, jusų garbė kaipo Lietuvio pakils ir bu
sit didesni ir labiau gerbiami Laisvų Amerikonų aky-' 
se jeigu jusų senoji tėvynė, jusų gimtasis kraštas Lie
tuva bus taip pat LAISVAS! 

KALĖDINĖS AUKOS 

$41 iš Detroito 
Gruodžio 12 d. laikytame L. 

V. S. 6-to skyriaus susirinki
me, Kalėdinę auką Lietuvos 
reikalams davė sekanti nariai: 
K. Povilaika $7.00 

($2 narystės ir $5 auką) 
Dr. J. J. Sims 5.00 
J. Ambrose 5.00 
H. Kapres 5.00 
V. Markuzas 5.00 
M. Smailienė 2.00 
M. Gravis 2.00 

čekį prisiuntė V. Markuzas. 
Detroitiečių pavyzdį privalo 

'pasekti kiti "visi geri Lietuviai 
ir pasiusti savo Kalėdinę au
ką Lietuvos vadavimo reika
lams dabar. 

Per S. C. Douvan, knygai: 
Joseph Guest 5.00 
Dr. Eugenia Gurskis 5.00 

Sekanti Chicagiečiai užsisa
kė knygą Timeless Lithuania: 
Antanas Tulys 
Faustina Tulys 
K. P. Gugis 
F. A; Poška 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 

Aukas knygai ir LVS reika
lams lengviausia siųsti šiame 
puslapyje telpamu kuponu — 
iškirpkit jį, išpildykit ir įdėję 
su juo į voką popierinius pini
gus pasiuskit LVS centrui. 
J. Mikolaitis, Amsterdam, 

N. Y., LVS reikalams 1.00 

Vel Aukoja $20 
K. Demikis, is New Britain, 

Conn., vėl atsiuntė $29 auką, 
jau kelintą šiais metais. Tai 
vienas iš nedaugelio patriotų 
kurie Lietuvos reikalus stato 
pirmoje eilėje. Jis rašo: 

"Šiame laiške prisiunčiu mo
ney orderį ant $20, Kalėdinę 
dovaną Lietuvos vadavimo rei
kalams. Pinigus vartokite pa
gal LVS centro geriausią nuo-
žiura". 

Užsimokėti Savo Duok
les į LVS 

Dalis LVS narių jau užsi
mokėjo savo duokles į LVS ir 
prisiuntė gausių aukų visiems 
LVS reikalams, kaip tai kny
gai "Timeless Lithuania", Lie
tuvos Atstovybei Londone pai
rom ti ir kitiems Lietuvos va
davimo darbams vesti. 

Kiti vos pajiegė užsimokėti 
$2 narystės duoklių ir mano 
kad to užtenka. Ne, reikia 
mokėti duokles kas metą ir, 
kaip kiti daro, pridėti dar ir 
specialę auką, tik taip galima 
bus organizacijai savo numa
tytus darbus dirbti. 

Auką siunčiant iškirpkit ir išpildykit šį kuponą: 

i Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas : -5H*/, i LTETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

j Siunčiu auką: Lietuvos Atstovybei Londone 

] $ Knygai "Timeless Lithuania" 

Į Lietuvos Karo Nukentėjusiems 

[ $ L.V.S. nario mokestį 
I Viso: $ 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

Į Miestas Valst 

f ŠĮ KUPONĄ SU SAVO AUKA PASIUSKIT LVS. CENTRUI 

.Aukas ir prenumeratas knygai siųskit adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

"T = - - - - • • • • *?. : - : . •.• 1 -aBSB 

siųs $5.00 gaus sau vieną kny
gą ir apmokės už kitą kurią 
LVS siunčia Kongreso nariams 
ir kitiems dykai. Tuomi pasi-
tarnausit Lietuvos vadavimui. 

Nuo dabar galima jau siųs
ti užsakymus jei norit knygą 
kam padovanoti. Pirmenybę 

ekstra knygų pirkti gaus pir-
mutinieji prenumeratoriai. 

Siųskit pinigus paštu, adre-
suokit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio 

,E* S. Karpius, Sekr, 
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Arigiu-Rusų 1942 m. Sutartyje, galas 
Maskvos Konferencijoje 

Amerika . Pasiruošus Nuodingomis Dujomis 

I. re laikraščiai atsiliepę į Lon
dono Times balsą, kurį spėjo 
atmušant Anglų ' vyriausybės 
nuomonę. Įtakingi Londono 
žmonės tačiau įrodinėjo ( kad 
Times ne visuomet reiškiąs vy
riausybės pažiūras, ir spėjo 
kad tas straipsnis, iššaukęs 
laikraščiui daug nepalankių ko
mentarų, busiąs įkvėptas So
vietų atstovybės. Tam užgin
ei j imui nepavyko įtikinti žur
nalistų. Jie manė kad Times 
dažniausia atmuša vyriausybės 
nusistatymą. Paskesnieji įvy
kiai štai ką parodė. , 

II. 

FAKTAI VAIZDUOJA SU
TARTIES PRASMĘ * 

• 
Anglų - Rusų santikiai vis 

glaudojo, o Lenkų-Rusų santi
kiai visai pagedo ir nutruko. 
Maskva remia komunistuojan
čius Lenkus, demonstratyviai 
aukština jų vardu sudarytus 

tų kapitalizmas yra nuolatinis pro-komunistines divizijas, jie-
pavojus Rusijai.... Rusijai tarpe pasižymėjusių ko-
nori, laimėjus karą.... pasi-jvo-ie su Vokiečiais didvyrių ir 
naudojus ta pačia teise kaip jiems sega raudonųjų garbės 
ir jos Sąjungininkai, spręsti ženklus. Visa Rusijos veikla 
sąlygas kurios, jos manymu, ;r<^° sumanymą, užėmus Len-
laiduotų saugumą Rusijos sle- > kiją, įsteigti ten ' demokratiš-
noms.... vyriausybę, draugiškai nu-

Po pirmojo Pasaulinio karo; siteikusią Sovietams, tai yra 
buvo mėginta sudaryti saugu- j komunistams. 
mą į rytus nuo Vokietijos, de-' Kaip tik^ nuo praėjusio pa-
rinant mažasias valstybes Va- j vasario ėmė reikštis Graikijoje 
karinių galybių globoje. Ga- komunistų partizanų būriai,. 
Įima pateisinti tuos kurie 1919 nusistatę prieš Graikų vyriau-
metais padarė šią klaidą, bet. ij1 exile ir prieš partiza-
niekaip nebūtų galima patei- nus> ištikimus tai vyriausybei 
sinti jos kartojimo dabar. Ry-

ANGLŲ REALIZMAS 
Realistiškai mąstyti politi

koje, tikrąją tų žodžių prasme 
kalbant, yra, remiantis faktais, 
arba, kitaip tariant, tikrais at
sitikimais, spręsti kas toliau 
gali buti. šiuo požiuriu reiktų 
vertinti ir didžiųjų ir mažųjų 
jungtnių tautų santikius. .Pra
dėsime faktais. 

Praėjusį šių metų pavasarį, 
Kovo 10 d., Londono Times iš
spausdino straipsnį kur buvo 
įrodoma koki pokariniai Angli
jos santikiai turi buti su Ru
sija. Pamatinė straipsnio ide7 

ja šiokia. Negali buti saugu 
Vakarų Europoje jei nebus 
saugumo Rytų Europoje, pa
remto karine Rusijos pajie
ga. .. . Yra Anglijoje nedide
lė žmonių mažuma, išgąsdinta 
bolševizmo baidykle (bog y), 
taip pat gali buti nedidelė ma
žuma Rusų manančių kad Bri-

pinifįff Montenegro kuni
gaikščiui Mikalojui, teikdavo 
paramos Serbams prieš Aus
triją, o dabar Sovietai varo tą 
pačią politiką, tik kitokiomis 
priemonėmis: bolševikinimu ir 
partijųv kurstymu prieš teisė
tą vyriausybę. Ir carinės ir 
komunistinės vyriausybės tik
slas tas pats: įsitvirtinus Bal
kanuose užvaldyti Dardanelir 
sąsiaurį. Pradėjus Petru Di
džiuoju, visi carai ir carienės, 
baigiant Stalinu, nori pasisa
vinti Konstantinopolį ir pro ji 
prasiveržti i Viduržemio jurą. 
Toks Rusų mostas nepatinka 
Turkams. Jų padėtis dabar 
labai Klaiki. Anglai ir Ameri
kiečiai stengiasi palenkti pre
zidentą Inonu karan prieš Vo
kiečius. Nežinia ar pasiseks. 
Turkai turi pagrindo nepasiti
kėti Rusais, taigi vargiai ar 
pasiryš kariauti šalia jų petis 
i petį. 

Maskva turi paruošus planą 
pasijungti Pabaltijį. Giriasi 
savo Lietuviškomis divizijo
mis, sudarytomis, žinoma, iš 
Ruskių ir iš Mongolų, primai
šiusius vieną-kitą Lietuvį ka-

RŪDNINKŲ 
GIRIA 

> 

Aukoklt Lietuvai do&lį-ittą 

Viršuje: Kareiviai praktikuojasi veikti baltose fosfb* 
ro dujose. Apačioje: šimtai tūkstančių cilinderių užpldy* 
tų nuodingomis dujomis, kurios gatavos naudojimui jeigu 
priešai pradėtų naudoti dujas prieš musų kareivius. 

monę garsus politikas ir dip
lomatas, buvusis Undersecreta
ry Sumner Welles. Įdomu šia 
proga šis-tas atsiminti kas. 39 
pareikšta. 

Del Patarimų Komisijos, iš 
Anglijos, J. A. Valstybių ir 
Rusijos sudarytos, Europos 

rį; maitina Paleckio- ir jo drau- klausimams rūpinti. Komisi-
jrų-komunistij vyriausybę, be-K prievolė yra siulyti sav0 

laukiančią vėl vaidinti Lietuvo- VyrįauSybėms .patarimus. Bet 
je liaudies valią. Lietuvius < ' - -
tremtinius, tėvus katorgoje ar 
Sibire badu marina, o jų vai
kus komunistina, ugdo janiča-
rus, kad išaugę ir pargryžę į 
Lietuvą žudytų savo gimines 
ir tautiečius. 

Vejami iš Pabaltijo, bolševi
kai paliko ten savo propagan
dos 'lizdus, iš jų dabar sklei-

Jugoslavijos vyriausybės in 
tų srityje neįmanoma apsau-|ex^e narys, apsaugos ministe- — ^ 
goti jokios tautos buriant dra.u- Į r*s Gen. Mihailovic pirmas p ra- (jžia pogrindžio literatūrą, ap-
gėn mažasias šalis arba palai-1 jo partizanų karą Jugoslav i- maskuotą patriotiniais šūkiais. 

- — • joje prieš Vokiečius. Dar per-1 Taigi bolševizmas Europos 
nai džiaugėsi Sovietai jo sek- kontinento, ypač jo rytų ir vi-
miangais žygiais, o šymet tie dūrio kraštams, nėra vien "bo-
patys Sovietai iškišo prieš Mi- (šmėkla), kaip Maskvos 
hailovičą kitą vadą, komunistą draUgų propaganda stengiasi 
Tito (Brozovič). Su juo palai- pasaulį įtikinti, o tikras jų pa
ko ryšius, o Mihailovičą išde- vergimo pavojus, čekoslova-

kant iš Vakarų šiaip ar taip 
sudarytą mažųjų taiką. Tik 
Vakarams susitarus su. Rusija, 
galima laiduoti saugumą. .. . 
Taigi reikia ugdyti pasitikėji
mą tarp ^Britanijos ir Rusi
jos.... Keturios didžiosios ga
lybės, kaip p. Eden yra pasa
kęs Gruodžio mėnesį (1942 m.) 
turės "ginkluotos pajiegos mo
nopolį pasibaigus karui", ir ta 
ginkluota pajiega veiks jung
tinių tautų vardu prieš užpuo
limų atsikartojimą.... 

Tokia yra Edeno ir Moloto
vo pasirašytos sutarties (Ge
gužės mėnesį, 1942 m.) pras
mė ir reikšmė. Kaip Britams 
siena baigiasi ties Reinu (Vo
kietijoje), taip Rusams — prie 
Odero (Vokietijoje).... Rusi
jai reikia kad saugumas butų 
tikrose rankose. Taigi Rusijai 
bus saugu jei kraštai tarp jos 
ir Vokietijos sienų bus valdo-
iTpLi vyriausybių draugingai jai 
nusiteikusių. Tai sąlyga kurios 
Rusija turi reikalauti ir rei
kalaus .... Europos saugumą 
nustatys tik tie kurie turi pla
taus mąsto karinių ir ekonomi
nių įgalėjimų ir kurie yra pa
siruošę naudotis jomis Euro
pos ribose, pasiruošę organi
zuoti tokią pajiega visofc Eu
ropos labui. 

Iš to kas straipsnyje vedžio
jama, esą: 1. Europą turi val
dyti Anglija ir Rusija; 2. Ma
žieji Rytų Europs kraštai, per 
I Pasaulinį karą įgiję suvere
numą, yra klaida, po šio karo 
nebekartotina; 3. Mažosios ša
lys, esančios tarp tų dviejų 
didžiųjų galybių, nėra medžia
ga taikai ir saugumui laiduo
ti; 4. Reikia pateisinti Rusija, 
norinti savarankiškai išspręs
ti savo vakarų sienas; 5. Tik 
Anglijos ir Rusijos ginklo (bei 
ekonomijos) monopolis patie
kia pagrindą taikai saugoti: 
6, Anglijai negali buti bolš< 
vįzmo pavojaus; 7. Ar but's 
bolševizmo pavojaus kitiem -
krabams tai Anglams nerupi: 
8, Tarp Vokietijos ir Rusijon 
kraštu vyriausybės tun but) 
Rusijos kontroliuojamos; 
Tokiam nusistatymui Atlanto 

. Deklaracijos dėsniai yra sve
timi, ; , • ' 

Tokias maždaug išvadas da-

da fašistu, Vokietininku. Įdo
mu kad Anglų pulkininkas iš 
Middle East padarė pastabą 
četnikams (Mihailovičo karei
viams) kad jie sėbraują su 
Vokiečiais ir pykstasi su Ti
to partizanais. Stalino pavyz
džiu, Tito pasivadino maršalu, 
pasiskelbė turįs apie 200,000 

kijos prezidentas Beneš, suda
ręs karinę sąjungą su Sovie
tais, veda juos į Europos širdį, 
palengvina jiems ir Balkanų 
okupaciją. Afrikos ir artimos 
jai Azijos musulmonai labai 
susirupinę Sovietų ekspansija. 
Musulmonų spauda spėlioja 
kad Rusai nori paveržti savo 

tokie patarimai, sako Welles, 
virsta dažniausia sprendimais. 
Deklaracija nenumato reikalo 

Taip išvedžioja Sumner Wel
les. 

IV. 

KAS IS VISO TO IŠEINA 

Panagrinėjus karinės politi
kos įvykių raidą ir Trijų bei 
Keturių Didžiųjų Galybių de
klaracijas, randasi užtektinai 
pamato spręsti kad laikraščio 
Londono Times čia gvildentas 
straipsnis yra tikras komenta
ras Anglų-Rusų sutarčiai, kad 

trim didžiojom galybėm atsi-jtos sutarties nubrėžtu planu 
klausti pavergtųjų' kraštų vy- j vyksta musų aprašytieji fak-
riausybes ką jos mano apie j tai: kas į rytus nuo Odero ir 
tuos sprendimus, taikomus jų j Balkanai paliekama Rusijos 
kraštams. Tautų Sąjungoje j įtakai, viešpatavimui, kas į 
didžiosios galybė spręsdavo vakarus nuo Reino — Anglų 
vienos didžiuosius* tautų reika-! įtakai. Europa, Times atsi-
lus. Tų sprendimų rezultatai mušusiu aidu, suskirstoma į 
buvo apgailėtini. 

"Aš netikiu kad; £i karą iii--
mėjus, vyrai ir moterys, būda
mi laisvi, geruoju nusilenks 
keturių galybių < diktatūrai, 
nors ji, pažiūrėti, butų palanki 
ir tėviškai išmintinga. 

"Sutikime kad kai kurios 
vyriausybės in exile šiądien 
nebeturi visuomenės pasitikė
jimo savo kraštuose. Bet ar 

dvi dali; mažosios ta.utos, ko
munistų raudonais siūlais rai-
šiojamos, išlygins Anglų ir 
Rusų nebaigtas sąskaitas. Be
je, Didžiųjų deklaracijos skel
bia demokratijos dėsnius, o 
garsiu šūkiu atsiliepia komu
nizmas. O komunizmas iš
šauks naują fašizmą, nauju, 
dar nežinomu, vardu pavadin
tą. Ir bus Europoje chaosas 
vietoje skelbiamos dęmokrati-

Wihiiaus srityje kurią buvo 
užgrobę Lenkai, buvo daug* gi
rių priklausančių Lietuvai. 

jį£ai 1939 metais bolševikai 
atidavė Lietuviams iš Lenkų 
atimtą Vilniaus krašto dalį, 
toje atgautoje Vilniaus srity
je buvo 142,340 hektarų miš
ko. • 

LaM da*ig miškų randasi 
apie Merkio upę. Ten yra ir 
garsioji Rūdninkų giria. Rūd
ninkų giria yra viena didžiau
sių girių Vilniaus krašte. Ne
žiūrint kad ji jau gerokai su
mažinta ir praretinta, jos plo
tas siekia dar virš 40,000 ha. 

Prieš kelis šimtus metų Rūd
ninkų giria rytuose siekė Nes-
vydžiaus, o pietuose net Bie-
loviežos miškus. Rūdninkų gi
ria, satvo sunkiai prieinamomis 
balomis ir ežerais, buvo ta 
gamtos tvirtovė kuri kelis 
šimtmečius saugojo Viltiių ir 
Trakus nuo kryžiuočių užpuo
limų. Be to, Lietuviai kuni
gaikščiai šioje girioje ruošda-
vę dideles medžiokles. Dar ir 
dabar Rūdninkų giria yra tur
tinga jau retai kitose Lietu
vos vietose sutinkama augme
nija ir gyvūnija, čia dar ran
dasi gana didokas skaičius el
nių, stirnų, šernų, vilkų, kiau
nių, lapių, bebrų ir kitokių 
žvėrelių, bei paukščių. 

Be Merkio, per šią girią te
ka dar kelios didesnės upės, 
yra ežerų, ir raistų. Didžiau
sias yra Papiškių ežeras, ku
ris užima apie 200 ha plotą ir 
pasižymi žemais balotais kran
tais. Pavasarį ir potvinių me
tu upių, ežerų ir balų vanduo 
smarkiai pakyla. Del tos prie
žasties giria yna mažai apgy
venta. 

Viduje girios yra tik keturi 
kaimai: Senieji ir Naujieji 
Maceliai, Pirčupis Žr • Kernavė. 

čia paminėtuose ir kituose, 
aplink girią esančiuose kai
muose dar ir dabar gyvena 
daug Lietuvių kurie yra išJajKę 
savo senus papročius ir gimtą
ją kalbą. Girios vardas yra 
kilęs nuo Rūdninkų miestelio, 
kuris yra rytiniame girios pa
kraštyje. 

KITAS POPIEŽIUS 
YRA BUVĘS KARO 

NELAISVIU 

kovotojų, sudarė savo, žinoma, Į jtakai Balkanus, labiausia Bul-
'demokratinę" vyriausybę. Ju-įįariją> Graikiją ir Jugoslaviją, į 
goslavų vyriausybė in exile, 
su savo jaunu karalium Petru, 
atsidūrė keblioje būklėje. Jai 
grąso Lenkų vyriausybės liki
mas. Maskva gali jos nebe-
pripažinti, arba, gali pripažin
ti Tito vyriausybę. Spauda 
praneša kad Anglų minikteris 
Eden įkalbėjęs karaliui Petrui 
geruoju susitarti su Tito par
tija, nepripažystančia Jugosla
vų vyriausybės in exile. Jei 
tiesa tai labai keistas patari
mas. 

Anglų ir Amerikiečių spau
doje prirašoma aibės pagyri
mų Tito ir jo vyriausybės žy
giams, o apie Mihailovičą retai 
beužeimenanm, ir tai su įtari
mais. 

Seniau carinė Rusija labai 
domėjosi Jugoslavija: duoda-

Rumanijos Karalius 

dera del tos priežasties sutruk- j jos. Didieji pasiėmė "ginklo 
dyti teisėtą valdžios vykdymą | monopolį", kaip Eden didžiuo-
toms vyriausybėms kurios be 1 damasis pareiškė, jie pasiėmė 
abejo yra palaikomos savo 
kraštų viešumos arba kurios 
laisvai funkcionuoja savo teri-

Buvęs , Rumanijos karalius 
Karolis randasi Męksijoje. Jo 
į šią šalį neįsileidžia del jo bu
vusio palinkimo prie nazių. 

o iš ten, sako, per Vidurinius 
Rytus spaustųsi į Iraną. Jei 
Turkai šiaip ar taip stotų Są
jungininkų pusėn tai Vokiečiai 
juos pultų. Tai lyg ir įspėji
mas musulmonų Turkams kad* 
butų atsargus. 

Iš tų realių faktų apžvalgos 
prašosi eilė realių sprendimų. 
Lenkija, Jugoslavija ir Grai
kija, Anglijos talkoje, narsiai 
spyrėsi ginklu Vokiečių puoli
mams ir buvo parblokštos ne
lygioje kovoje, tuo metu kai 
Maskva teikė pagalbą Vokie
čiams. Dabar tie kraštai, An
glijos draugo, Sovietų Rusijos, 
niekinami, žeminami, jų vie
nybė Sovietų įsikišimu ardo
ma, jų tautos kurstomos prieš 
savo teisėtas vyriausybes. Ko
kis Anglijos nusistatymas ši
tuose konfliktuose? Ji spau
džia Lenkus, Graikus ir Jugo
slavus nusilenkti Sovietams. 
Didysis turi buti visuomet tei
sus, mažasis — visuomet kal
tas! Vokiškas Macht vor 
Recht — teisybė turi nusilen
kti pajiegai. Tai deklaracijo
se paskelbta "sovereign equali
ty of great and small". 

HI. 

MASKVOS KONFERENCIJA 
PRITYRUSIO DIPLOMATO 

KOMENTARŲ ŠVIESOJE 

Maskvos konferencijos de
klaracija vienas žymiausių po
litikos įvykių. Jis savo laiku 
buvo gvildenamas laikraštinin
kų ir diplomatų. Vieni gynė, 
kiti peikė tą .dokumentą.. Ne
senai pasakė apie jį savo nuo-

"Mr. Eden viešai ^pareiškė 
kad nuostatuose, sutartuose 
per trijų didžiųjų galybių at
stovus Maskvoje, visai nesą 
minties 'pavartoti prievartą' 
kitiems Jungtinių Tautų na
riams. 

"Tačiau ko kitos tautos tik
rai bijo, tai bijo kad didžiųjų 
valstybių apetitas autoriteti
nei valdžiai augs ją bevykdant, 
ir kad, atėjus laikui kurti tarp
tautinę organizaciją, kiti Jun
gtinių Tautų nariai susidurs 
su įvykdytais faktais, keliu 
politinių sprendinių, su kuriais 
jokiu budu jie nesutiks ir ku
rie, jų vertinimu, jokiu budu 
neveda į taikingą ir pastovų 
tarptautinį bendravimą, kurio 
jie siekia". 

taip pat politikos monopolį; 
aplenkę mažuosius, didieji, lo
giškai mąstant, turės atsakyti 
ir už tą chaosą. 

Tačiau tokia didžiųjų demo
kratinė diktatūra neišvengia
mai iššauks pasaulyje reakci
ją. Didieji Sąjungininkų mū
šiai su Ašies talka (Vokietija 
ir Japonija) dar"-priekyje. Jie 
įtikins Anglus kad realizmas 
be idealizmo yra mažos vertės, 
kad didieji, nors ir su "gink
lo monopoliu", be mažųjų ne
įveiks savo priešų ir neįstengs 
Įkurti taikos, nepajiegs ją ap
saugoti. Al. Ylakys. 

PERSEKIOJAMI IR 
ŽUVĘ LIETUVIAI 

LIETUVOJE Vokiečiai įve
dė šitokius taksus ant arklių 
ir karvių laikomų miestuose: 
jojamam arkliui 50 markių; 
kitokiam arkliui, 20 tnarkių; 
karvei, 5 markės. 

jnajniiHiffli • 

PUSKŲS LIETUVIŠKI 

Kalėdiniai Sveikinimai 
PO 10c ên<̂  

6 už 50c. 

12 UŽ $1.00 
3 už 2Se. 

Jau gaunamos Dirvos Administracijoje daugybė 
puikių Kalėdinių sveikiriimų-laiškų, kuriuos ga
lit užsisakyti tuojau, anksti prieš šventes. Ma
žiau 6 į kitus miestus nfejMūnčiasia. 

Mažiau $1 siųskit pašto ženklais po #c ir 3c. 
, • 4  
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Vokiečiai okupantai arešta
vo ir išvežė į Vokietiją eilę 
patriotų Lietuvių už jų prieš
taravimą nazių pastangoms 
suorganizuoti Lietuvių legioną 
kovai prieš užeinančius Rusus. 
Nekurie tų deportuotų perei
tą pavasarį, jau ir mirė nazių 
kalėjimuose ir koncentracijos 
stovyklose. 

Iš patikėtinų šaltinių pati
riama kad mažiausia 12 tų de
portuotų Lietuvių mirė neži
nomose sąlygose koncentraci
jos stovykloje prie Danzigo. 

Majoras S. Puodžius, buvęs 
Valstybės Kontroles Depart
ment© patarėjas; 

Majoras A. Grigas, buvęs 
Vilniaus miesto vice burmis
tras ; 

P. Kerpe, advokatas; 
V. Tumėnas, rąšytojas; 
A. Tumėnas; 
Dr. J. Masaitis, Marijampo

lės gimnazijos direktorius; 
S. Januse'vičius, Marijampo

lės gimnazijos mokytojas; 
K. Bauba, Kauno gimnazi

jos direktorius; 
J. Budrys, Marijampolės ap

skrities agrikultūros eksper
tas. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
fair vos numerio tai prary
dami Administracijos pri
siųsti J4, nerašykit: "Ne-
Jfavau pereito numerio", 
Į>et pažymėkit: "Negavau 
*ir. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums pa
siųsta tas tikraą .nmsrif 
tūrio negavot. 

• D I R f t 
Cleveland 3, Ohio 

i&bartiniu laiku Romaiv ta
pus karo apimtu miestu, kur 
svetimos šalies kariautojai už
valdę miestą padarė popiežių 
savo nelaisviu, prisimena ir ki
tas istoriškas įvykis kuomet 
popiežiui reikėjo buti karo ap
imtame mieste nelaisviu. 

Dabartinis popiežius yra Pi
jus Dvyliktas. Anas kitas po
piežius buvo Pijus Devintas. 

Pijus IX buvo pirmutinis 
Vatikano nelaisvis, kuris nuo 
Balandžio 29, 1848 metų, iki 
pabėgimo į Gaeta, Neapolio 
provincijoje, Lapkričio 24 tais 
pat metais, pergyveno nemalo
numus, panašiai kaip . turi da
bar pergyventi Pijus XII. 

Ypatingas yra ir tas supuo
limas kad ir Pijus IX, buvo 
apsilankęs Vakarų Pasaulyje. 
Jisai 1823 metais buvo nuvy
kęs, dar nebūdamas popiežium, 
į Pietų Ameriką misijos tiks
lais. Dabartinis popiežius yra 
buvęs Suv. Valstijose 1936 me
tais, pirm išrinkime ton vie
ton. ; 

Abu tie popiežiai tapo apka
rūnuoti karo laikotarpiu. Pi
jus IX buvo išrinktas 1846 me
tais, pora metų prieš 1848 Re
voliuciją ir tada pasikartojan
čius sukilimus suvienyti Itali
ją į vieną tautą. Iki tolei ji 
buvo paskirų ka rali jų ir kuni
gaikštijų grupė. 

Kuomet Sardinijos karaliui 
vadovaujant nekurie Itališki 
karaliukai stojo į karą prieš 
Austriją atimti iš jos dvi šiau
rinės Italijos valstijas, Lom
bardiją ir Veneciją, Popiežius 
Pijus IX sutiko leisti kariau
tojams Romoje įsteigti Nacio-
nalę Sargybą pasiruošiant 4»-
tįkti Austrų įsiveržimą. 

Tačiau, balandžio 29 jis pa
skelbė savo neutralumą, neno
rėdamas kariauti prieš katali
kišką Austriją, ši popiežiaus 
proklamacija buvo priežastimi 
Italų revoliucijos prieš popie
žių. Italai išvaikė šveicarų 
Sargybą, kuri per eiles metų 
buvo sulyg papročio laikoma 
kaipo militarinė popiežiaus ap
sauga, ir paskyrė savo Nacio-
nalę Sargybą. Visi Romos var
tai buvo apstatyti sargyba 
kad popiežiui nebūtų progos iš 
Romos išbėgti. Tik Prancūzi
jos ambasadorius prie Popie
žiaus sosto pagelbėjo jam iš
bėgti iš nelaisvės per mažai ži
nomas užpakalines rumų du
ris, ir taip jis, persirengęs pa
prastais rūbais išsigavo iš ne
laisvės. 

Iki tų laikų popiežius skaitė
si ir žemiškas valdovas. Itali
jai susitvarkius į vieną valsty
bę, Roma tapo šalies sostinė, o 
Popiežiaus Dvasiška Valstybė 
pasiliko tik Vatikano, Somos 
priemiesčio, ribose. 

Jei dabartiniam popiežiui 
tektų bėgti iš Romos, ir jis 
tegalėtų bėgti tuo pačiu keliu, 
į pietus, Neapolio linkui, nes 
šiaurėje randasi Vokiečiai. 

LĖKTUVAS KAS 
5 MINUTOS 

Amerikos valdžia nesivaržy
dama ir priešų nebodama pa
skelbia kad kariškų lėktuvų 
dirbimas pasiekė tokio greičio 
jog kas 5 minutos bendrai pa
ėmus per visas dirbtuves, iš
eina gatavas vienas karo l§k-
tuvas. 

šymet iki galo metų bus 
.padaryta 85,800 kariškų lėk
tuvų, o kitam metui numatyta 
daryti jų apie 115,000. 

Dideliais kiekiais gaminama 
ir karui reikalingi laivai.^ 

* Amerikos galybė ore ir van
denyse auga plačiais šuoliais. 
Jiega ant sausžemio taip pat 
išdidinta taip kad jokia prie
šų galybė dabar jau negalės 
Ameriką nuveiktf. 

-KAS platf ha Dfrvą- • 
plęgtina apšvįetą. ^ \ 

i r * .  i  i i  i 

y."---'^M i  • 



imirnmn sJsss T R V A o 

6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio Redaktoriua—K. S. KARPIUS—Editor 

FCR vienatinį Dirvos numerį kuris pasiekia Maskvą 
ir kurį skaito kad ir šnipinėjimo tikslais jei ne dau

gelis tai vienas-kitas Maskvoje gyvenančių "susoviethH 
tų" Kauno Lietuvių, sveikiname visus tokiu pat budu į 
Maskvą, patekusius Lietuvius su Kalėdomis ir Naujais 
1944 metais. Daugelis jusų sekdavote Dirvą kai ji bu
vo siunčiama Laisvon Lietuvon. Ji ir dabar yra to pa
ties nusistatymo: Laisva Lietuva — Lietuviams. 

Daugeliui jusų buvo asmeniškai pažystamas Dir
vos redaktorius, ypač žurnalistams, iš artimesnių sen
tikių ir iš pasimatymų jam lankantis Lietuvoje. 

Vos keli metai atgal, mes buvom kaip vienos moti
nos vaikai, laisvai galėjome sueiti, pasimatyti, dalintis 
mintimis, su didelėmis viltimis žiūrėjom į Lietuvos at
eitį. Smagiai jųs gyvenot Kaune, ir visa Lietuva buvo 
jusų: kada kur norėjot tada galėjot gyventi, ar Kaune, 
ar Šiauliuose, ar Klaipėdoje, ar Marijampolėje ar kitur 
kur Lietuvoje. Smagu ir miela jums buvo savo gimta
me krašte, ir ar turėjote vietą ir uždarbį ar ne, buvote 
sotus, pavalgę, pasitenkinę. Patiko kam tautininkai, 
palaikėt santikius su jais; patiko kam krikščionys de
mokratai, ar valstiečiai-liaudininkai, ar social-demokra-
tai, galėjot su jais bičiuliautis ir niekas jums netrukdė. 
Net slaptai su bolševikais palaikydami santikius neku-
rie jųs laisvai valgėt skanią Lietuvišką duoną*..—£abar 
baisi praraja mus atskyrus. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

E$šo Vyt. širvydas. 

Mažo Darbo 
Vaisiai 

% 

Pradžioje Prezidento Roose-
velto "New Deal", Raymond 
Moley, profesorius iš Cleve
land*), buvo Rooseveltų "sma-
genų trusto" narys. Dabar 
jis rašo pusiau redakcinius 
straipsnius Newsweek žurna
lui. 

Gruodžio 13 laidoje News
week Raymond Moley rašo Pa
baltijo valstybių klausimu, ir 
jo straipsnis pilnas tokių nesą
monių ir klaidų kad nedaro jp-
kios garbes jo inteligentišku
mui. Taip pat, nedaro garbes 
ir Amerikos Lietuvių nerangu
mui per keturis metus nesu
kurti doro Angliška kalba in-

DR. PETRO KLIMO 
IŠTRĖMIMAS 

# . m formacinio žurnalo ir jį tarp 
Kurie pasigodėjot Maskvos globos ir Stalino sau-I^0^ju Amerikonų rašytojų kaip 

lės", dabar, mes žinome, pilniausia tų "gerybių" prisi-ip^f Moley platinti. Jei šią-
sotinote. Žinome mes kaip jųs trokštate ̂  kad Lietuva; ̂ ien Amerikonas paprašytų 
vėl butų laisva ir nepriklausoma ir kad jųs gautumėt ^ Lietuvio knygelės Angliška 
progą vėl į ją sugryžti, kaip į savo tikrąją tėvynę. To - - • - • • - — 
troškimo jųs gal negalit parodyt ir nedrystat niekam 
išreikšti, tačiau jųs esat apsivylę Sovietų "rojišku" gy
venimu, diktatoriška jusų globa ir šnipais apstatyta 
priežiūra, ką dabar patyrėt, bet ko pirma nežinojot. 

' Nežinodami ar nenumatydami kad taip bus, jųs tū
li dasileidot iki to kad parduoti savo tėvynę "didžiajam 
šiaurės meškinui", klausydami jų šnipų klastingų pri
žadų; jųs tikėjotės kad, pasidavę "saulės" globai, liksit 
Lietuvoje valdovais, atsisėsdami į kedes tų kurie valdė. 

Apsirikot — pilniausia apsirikot: dabar iš tos sa
vo tragiškos padėties nei ištrukti negalit. 

Dalis jusų, žinome, patekot į tas pinkles tik vėliau, 
kada matėt jau nėra kitos išeities: taip sakant, prisitai-
kėt aplinkybėms. Ir jųs dabar turit pataikauti, lanks
tytis, veidmainiauti tiems kurie jusų likimą turi savo 
rankose, ir dieną ir naktį jausti baimę ir nežinę kas su 
jumis rytoj bus. Kai Lietuvos likimas svirs į laimin
gesnę pusę, jųs galit buti aukomis savo žioplumo, savo 
neišminties, savo godumo. Daugelis jusų Lietuvos tik
riausia jau nematysit 

Jus spiria-verČia tikėti kad Stalino "saulė" dar "su-
iffoės" virš Lietuvos, ir jusų pareiga yra tą "saulę" ju
sų tėvynėn parnešti vėl. Ar jųs pajiegsit tai padaryti? 

kalba apie Lietuvą, jos būklę, 
istoriją ir ateitį, Lietuvis ne
turėtų ką paduoti! Tokiu bu
du, tokie Moley ir rašo buk 
Lietuviai Slavai; buk 1938 me
tais jvykę rinkimai Į Lietuvos 
seimą, kur išrinkta 25 Vokie
čiai atstovai (čia jo sumaišy
ta Klaipėdos seimelio rinkimai 
su Lietuvos Seimu) ; buk Lat
viai niekuo nesiskirią nuo Lie
tuvių (skiriasi tikyba ir kal
ba) ; kad Lietuviai, Latviai ir 
Estai nesą tautos — ir užtai 
jos turį buti atiduotos Rusijos 
vergijon. 

Mes mažai dirbome Informa
cijos srityje, štai to mažo dar
bo vaisiai! Nėra abejojimo, 
Prof. Moley susilauks protestų 
iš Lietuvių į ši savo straipsnį 
ir. ateityje bus išmintingesnis. 

Bet kiek tokių Moleys dar 
Amerikoje yra! 

Petras Klimas, buvfB Lietu
vos Ministeris Prancūzijoj, ta
po Vokiečių Gestapo agentų 
areštuotas Grasse, Prancūzijo
je, Rugsėjo 18 d. ir Išgabentas 
į nežinomą sritį. 

P. Klimas yra vieiias iš pa
sirašiusių Lietuvos Nepriklau
somybės aktą Vasario 16, 1918, 
buvęs Užsienio Reikalų minis-
terio pareigose, ministeris Ita
lijoje iki 1923 m., ministeris 
Prancūzijoje nuo 1925 m., ku
rio žinioje buvo Belgija, Ispa
nija, Portugalija ir Luksem-
burgas. Jis gyveno Paryžiu
je. Kuomet Vokiečiai artino
si Paryžių užimti p. Klimas 
persikėlė ir gyveno vis$, laiką 
pietinėje Prancūzijoje,' 

Bolševikai apiplėšė jo kny
gyną ir kitokį turtą, kada 1940 
metais Vokiečiai užėmė Pary
žių ir sutiko leisti Sovietams 
užimti Lietuvos atstovybę Pa
ryžiuje. Tuo pat laiku bolše
vikai deportavo jo brolį į Ru
sijos gilumą. Klimo du vaikai 
pasprukę iš Lietuvos pasiekė 
savo tėvą Paryžiuje kuomet 
Sovietai okupavo Lietuvą. 

Klimas yra ne tik žymus di
plomatas, bet taipgi autorius 
įvairių knygų Lietuvių, Pran
cūzų ir Vokiečių kalbose. Jis 
pradėjo rašyti dešimts tomų 
Lietuvos istoriją, bet du jau 
parašyti tomai atiteko naziams 
kai jie dabar jį areštavo. 

P. Klimas buvo keletu atve
jų Lietuvos delegatas Tautų 
Sąjungoje, Genevoje, taigi tu
ri plačiame pasaulyje gerų pa
žystamų. , 

Pirmo pasaulinio -karo metu 
jį Vokiečiai buvo areštavę už 
jo patriotinį veikimą Lietuvo
je. Jo dabartinis areštavimas 
be abejo paėjo del jo tvirto nu
sistatymo ginti Lietuvos ne
priklausomybę. 

S K A I T Y M A I  

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

PAMINĖTI 
1893—1943 

(Tęsinys iš pereito nr.) * 

"Prie to dar minia paleido kelis ak
menis ir grąsino kad gubernatorių sumuš 
ar bent kelias dienas perlaikysią bažny-
čioje. 

"Nekurie valstiečiai pradėjo skambyt 
varpais ir bubnus mušti. Bandė taipogi 
gauja užeiti ten kur stovėjo gubernato
rius. bet buvo sulaikyti grasinimu kad 
bus šaujama į kiekvieną kurs drystų už
eiti ant trepu. Policininkai pagąsdinda
mi kartas nuo karto vis leido šuvius į orą. 

"Tokiame padėjime viršininkai turėjo 
pasilikti net per penkias valandas, t. y. 
iki pat pribuvimo į Kražius kazokų. Ir 
tik prie galo pasisekė dzekonui Jastremb-
skiui ir gubernatoriui žmones šiek-tiek 
apmalšinti, tuomi kad neva pradeda ra
šyti protokolą. 

"Du policijos načelnikai ir raitoji sar
gyba ką buvo pastatyta pas šventoriaus 
tvorą, stengėsi gubernatorių išliuosuoti 
vydami žmones iš bažnyčios, bet likos at
stumti šūviais ir sumušti akmenimis ir 

Aršiausia gi buvo kad žmonės persi
tikrinę jog bažnyčios neatgaus, pradėjo 
eiti laukan, o gubernatorius liepė ured-
nikams juos pliekti nagaikomis. 

. Skaitytojau mielas, ką tu butum da-
^ręs jeigu tada Kražiečių tarpe butum bu
vęs? Ką butum daręs matydamas kaip 
kazokai tavo motiną, ar tavo seserį, ar ta
vo žmoną einančią iš bažnyčios, nekaltai 
nagaikom pliekia? matydamas kaip anos, 
parpuolę ant žemės, sukruvintos, raitosi 
ir neišpasakytai spiegia nuo skausmo? 

Aš prisipažystu, bučiau ant vien, kaip 
meška ant dumo, šokęs. Tu butum irgi 
taip padaręs. 

Taip padarė ir Kražiečiai. 
"Vyrai", sušuko, "muškim šituos ne

vidonus"! Ir tuoj sutraškėjo tvoros: Že
maičiai įniršo ir su išlaužtais pinučiais 
pradėjo savuosius ginti, pradėjo mušti 
maskolius. Tada tai, kaip gubernatorius 
sako, vienas valstietis pataikė lazda jam 
į kepurę. Pabūgo viršininkas ir sykiu 
su kunigais ir keletu policininkų sprūdo į 
bažnyčią. Tada taipgi pirmu kartu buvo 
girdėti šūvis iš revolverio, žinoma, šaudė 
Maskoliai, nors gubernatorius teisme mė
gino darodyti kad žmonės pradėjo šaudyt, 
bet tas įrodyti nepasisekė. Žmonės tik 
gynėsi lazdomis ir akmenais, o Maskoliai 
turėdami ginklus labai anuos pažeidė. 

Pristavas Hoffmanas, kada givberna-
lazdomis. j torius jau su savo draugais tupėjo bažny-

'Kada gubernatorius buvo uždarytas • turėdamas 14 raitu policininku, per 
i'čioi. vietinis noliciios nacelmkas, i-*' nvir_ 

ir 

VOKtt&ČIAI apgyvaidhiaffli 
Lietuvoje ant geriausių ūkių 
ir pačiose derlingiausiose sri
tyse. Jiems naziai duoda gin
klus ir jiems pavedama visos 
teisės šnipinėti vietinių gyven
tojų judėjimą. Jie laikomi 
kaip kokia specialė Vokiečių 
policija Lietuvių tarpe. 

Mes AMERIKOJE dirbame už kitokią Lietuvą — 
ufc laisvą, nepriklausomą, tokią kokia ji buvo, iki tos 
tragintjos dienos kada "saulė" Stalinas su savo kamaro* 
tu Hitleriu pradėjo ma'žas savo kaimynes šalis dalintis, 
Mes dirbame už Lietuvą kur patys Lietuviai vėl valdys 
sis, kur vėl, kaip po pirmojo pasaulinio karo, atsistaty% 
išsitobulins, ir vėl padarys linksmą ir gražią. Jums gal 
neteks jos tokios matyti — daugelis jųs ir neverti ją 
daugiau matyti. 

Amerikoje Lietuviai, kaip it kitur, turi įvairius ko
mitetus ir organizacijas ir visi dirba už atsteigiiną Lie* 
tuvos nepriklausomos (neskaitant mažos grupelės ko
munistų, kurių gausios žinios jus gal klaidingai'suvilio
ja, tikėti buk VISI Amerikos Lietuviai nori sovietinės 
verguvės Lietuvai). 

Už musų pečių stovi galinga Amerika, kuri pripa-
žysta mažų tautų nepriklausomybę ir atsisakė iki šiai 
dienai pildyti Maskvos reikalavimą atiduoti Lietuvą so
vietams. Amerikoje tebegyvuoja Lietuvos Respubli
kos Pasiuntinybė ir konsulatai) Čia laisvai gyvena ir 
Lietuvos Respublikos Prezidentas, Antanas Smetona, 
kurio GPU šnipai nespėjo Lietuvoje sučiupti. 

Su Lietuva kartu stovi prieš Sovietus ir prieš ko
munizmą kitos Sovietų kaimynės, kurios išvien kovoja 
už savo "laisvę ir prieš bolševikų norimą užmesti joms 
verguvę. * . 

Tas ką jus darysit pasitarnaudami svetimai despo
tui Lietuvą pavergti, bus tik pakenkimas jusų tėvynei 
pasidaryti laisva. Jeigu jums skelbia kad Rusijoje vei
kia "Lietuviu pulkai", tai yra tų pačių Kalmukų gau
jos, kurios bus vėl siunčiamos kartu su jumis Lietuvą 
užgrobti Sovietų imperialistiniam siaubimui. 

. Lietuvoje jųs rasit atkaklų pasipriešinimą, ftė$ kar-
tą pažine tą siaubuną 1940 metais, Lietuvos žmonės dės 
paskutines savo jiegas jo neįsileisti. 

Jus, jei negalėsit pagelbėti Lietuviams tikroje jų ke 
voje už laisvę, bent nebūkit budeliais savp pačių brolių. 

Pasidalinkit šitomis mintimis kad ir slaptai vieni 
su kitais, kurie dar turite sąžinę ir -Lietuvišką padoru
mą. Svetimas bus jusų engėjas kaip buvo carų laikais, 
kaip pasirodė, sovietų okupacijos laikais, ir kaip yra da^ 
bar, Vokiečiams Lietuvą valdant. 

Jums, nors tūliems tikriems tėvynšs išdavikams, 
bus didesnės progos Lietuvoje gyventi laisvai jeigu ją 
valdys patys Lietuviai, negu kad svetimiesiems joje 

^užviešpatavus., Tą patyrėte patys, lai jusų patyrimas 
' buna jums painoka. Tikroji jusų Tėvynė Lietuva mo

kės jums kaltes atleisti, bet? svetimas jusų pavergėjas 
jus kartu su visa tauta begailestingai sunaikins. 

•a&s 

BRANGIOJI DUBYSA 
(Maironis) 

Maloniom ir paikios pakalnės Dubysos, 
Išpintos žemčiūgų vainikais margais! 
&*lis kur užaugau! Kur atmintys visos 
; graudingos, kaip musų vargai! 
Banguoja Dubysa blaiviai vilnimis, 
O beržas našlaitis nuleidęs šakas, 
Kad švinta rytai ir išblykšta naktis, , 

jai beria sidabro rasas. 
Ne rasos, tai graudžios jam ašaros bvfal 
Bet veltui šakas garbiniais apdabins: 
Dubysa jau myli bet tolimą vyrą: 

vien Nemunas ją apkabins. 
Lietuvės ne jieško, kaip vilnys Dubysos, 
Sau meilės už kalnų, už girių tamsių; 
Bet meilę ir širdį atranda ne visos, 

nes bėga Lietuviai nuo jų. 
Kur Temza, Laba, Amazonė plačioji, 
Ten skursta Lietuviai nuvargę keliais; ̂  
ftur Varšavos miestas, Maskva tolimoji, 

ten spaudžia juos mokslais giliais. 
lietuvės, kur vilnys Dubysos banguoja, 
Sau rūtomis pina geltonas kasas;. 
Kad padalges grėbia, gaudžiai uždainuoja, 

bet širdį jų kas besupras? 
Ii- eina tos dainos per 'Lietuvą musų, 
3£aip Nemuno įjiielo blaivioji vilnis! 
:|pms pritaria balsas nuo Kurįp įr 1 

/' f jų klausos nutilus naktis. 
Kaip rausta jurginai ir rūtos žaliuoja, 
Ir pina Dubysos pakranęius margai, 

-Taip žydi Lietuvės, bet liūdnai dainuoja, 
nes spaudžia jų šalį vargai... 

bažnyčioj, vietinis policijos načelnikas, 
norėdamas išsiųsti vieną iš savo žmonių 
kad pasitiktų kazokus, kad tokiu budu 
greičiau juos į Kražius partrauktų, išėjo 
šalinėmis durimis iš bažnyčios. Bet kaip 
tik pasirodė ant šventoriaus, tuoj užpuolė 
jį kelia valstiečiai, nutraukė nuo galvos 
kepurę, nudraskė šlipus, kardą ir revol
verio makštis. Stengėti taipgi nutraukti 
nuo jo paltoną, grąsino lazda, o vienas iš 
valstiečių bandė jį net užsmaugti, užner-
damas ant kaklo revolverio makštų kilpą. 

"Tik ačiū Hoffmanui, kuris tuo tar
pu su savo raita sargyba užėjo ant vals
tiečių, viršininkas laimingai išsisuko ir 
pasislėpė tarp urednikų. 

"Net kazokams mieste pasirodžius 
minia nenustojo priešintis ir tiktai ka
da visi trys šimtai jų atėjo, valstiečiai iš
siskyrė, kunigai išnešė Šv. Sakramentą, 
pasiėmė bažnytinius daiktus, o pati šven-
tinyčia likosi uždaryta ir užpečėtyta." 

Taip viskas ką čia. skundas parašė, 
yra teisybė, tik nedabaigta teisybė, kad 
gubernatorius atvažiavo į Kražius netoli 
su šimtu tarnų; teisybė kad trečią valan
dą naktį, po gerai vakarienei, užsitraukęs 
ant drąsumo, nuėjo į bažnyčią; teisybė 
kad valstiečiai patiko jį su iškilme — su 
žvakėmis, su kryžium, su cai iškaiš i^aveL- ^ram^ -r praneštų jam kad jeigu valdžia 
kslais; teisybe kad jokio pi o> zo J . norį j§ įos bažnvčios padaryti cerkvę tai 
am npnasake. nusizemirie mes 11 tiktai . , . . .l . 

keturias valandas mindžiojo žmones ark
liais, kapojo kardais ir. nagaikomis. Pats 
taip teisme pasigyrė. Pėstieji urednikai 
jiems pagelbėjo. o. 

Ar buvo tada kaš'ližmuštas ir ar daug 
sužeistų, sunku pasakyti. Tie kurie prie 
to buvo, pasakoja jog kloniai kraujo jau 
tąsyk plūdo jo ant šventoriaus. Jau tą 
sykį buvo girdėti vaitojimas ir dejavimas, 
o pašaliais gulėjo pažeisti (nekurie tvirti
na kad ir užmušti) Žemaičiai.- Nors Mas
kolių tarnai dar tada perdaug drąsus ne
buvo — perdaug drūtais nesijautė esą, o 
suskambinus varpus, žmonės juk iš visų 
pusių vis daugyn ir daugyn pradėjo rink
tis. Žemaičiai besigindami Maskoliams ir 
tada gerai sudavė, bet neturėdami jokių 
ginklu, skaudžiai juos pažeisti negalėjo. 

Kada po valandai daugybė žmonių 
prisirinko, Kražiečiai jau drutesniais bu
vo už Maskolių policininkus, kurie nei sa
vo gubernatoriaus negalėjo išgelbėti kai 
žmonės. į bažnyčią įsiveržė. 

Lietuviai vienok nors turėjo guberna
torių savo rankose, jokios blėdies jam ne
padarė, tik maldavo kad jiems jų bažnytė
lę paliktų. Kada anas aiškino kad turys 
pildyti caro prisakymą, kurs liepęs tą baž
nyčią nuo jų atimti, žmonės reikalavo nuo 
gubernatoriaus kad siųstų pas carą tele-

jam nepasakė, nusižeminę pi^s jį tiktai gatavi sudėti pinigai naujai cerkvei, 
maldavo kad uždarymą bažnyčios, jei ga"ji_aj - • 
Įima, atidėtų kol pareis nuo čaro atsaky- r 
mas, "o jei negalima", sakė, "jei tokia jau 
caro valia, tai mes tuoj iš bažnyčios iš
eisim". Ir išties, matydami nieko nelai
mės, pradėjo iš bažnyčios trauktis. 

Bet gubernatorius nenorėjo kad tas 
viskas ramiai pasibaigtų. Pasakoja kad 
prieš pat Kražių skerdyne, jis buvęs Vil
niuje ir susiuostęs su Orževskiu, tuoj iš 
ten paskubino į Kražius ir taip elgėsi kad 
tik valstiečius suardyti. Del to tai ij- tiek 
policijos i Kražius parsikvietė. Del to 300 
kazokų pašaukė. Del to naktį į bažnyčią 
nusidangino, o kaip tik atėjo tuoj žmones 
pradėjo kąikti, niekinti, barti ko jie čia 
susirinko. .v, . 

Viena* iš vyrų, mokant® Rusiskai, 
priėjo prie gubernatoriaus ir pradėjo tei
sinti žmones, o gubernatorip liepė jj su
imti. 

Stovintieji priešakyj# pradėjo eiti 
prie gubernatoriaus su kryžium ''Dabar aš jums' parodysiu kas tai yra 

gįsg**-
dinėti ir uždaryti kalėjiman. : ' . jgenbt.gu. 

Pristovas Hoffmanas, paklausęs gu-

jų bažnyčią jiems neatimtų. 
Gubernatorius telegramo siųsti neap

siėmė. * 
"Nenori siųsti telegramo," pasakė 

vienas iš žmonių, "tai tegul surašo proto
kolą kad naktį ant musų lyg koks plėšikas 
užpuolė". 

"Tegul surašo!" atsiliepi visi, "kad 
paskui mus nekaltintų". 

Gubernatorius, norėdamas užtraukti 
laiką kol atjos iš Varnių kazokai, apsi
ėmė'rašyti, bet nebuvo kuo ir ant ko ra
šyti. Vienas iš vaikinų tuoj buvo nusių
stas i miestą ir parnešė viską kas tik bu
vo- reikalinga. Padavė gubernatoriui. Gu
bernatorius rašė ir nulaužė plunksną — 
negera mat buvus. Vaikinas padavė jam 
kitą plunksną. Gubernatorius vėl rašS, 
rašė ir subjauriojo popierą. Žmonės pa
davė jam daugiau, popieros. Gubernato
rius vėl rasė*. Kaip štai išgirdo kad atjo
ja kazokai.... , 

"Dabar aš jums parodysiu kas tai yra 

bemato riaus, ėmė cariškus paveikslus nuo 
žmonių veržti, žmonės neduoti; keli ured
nikai prišokę Hoffmanui gelbėt; varžėsi, 
neįšveržė — ėmė ir sudraskė, 

Tuomi, žinoma, tuoj įmonėj inerzi-
ttb. . 

Seka: Kazokai Kražiuose. 

(Biis daugiau) 
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C I R V A Padėkit Amerikai Laimėti 

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

(Tęsinys iš pereito nr.) 

MOZŪRŲ UŽPUOLIMAS 
Po Baso šermenų, nebuvo jau kalbų 

apie Virpšos pulko užturėjimą Viešnioje. 
Priešingai, visi dabar tik ir temanė kuo 
gali pagelbėti kelionėje ir kuo palengvin
ti ją. 

Pikta kaimo dvasia, viršininkas, iš
bėgęs iš jo tartum su savim išsinešė ir ne
žmogiškus jausmus ir negražius paprati
mus. Svietas tapo kaip svietas. Nutilo 
ginčai, nutilo Uogytės balsas. Kiti žmo
nės ėmė dirbti ir kalbėti. 

— Ne kitaip kaip pas Aršųjį bėgs da
bar viršininkas ir užsiundys jo vyrus ant 
musų, — minė vienas Juodvėšis ir patarė 
visiems pasitraukti giliau į Juodvėšiją. 

— Aš girdėjau iš Virpšos vyrų, — ta
rė kitas Juodvėšis, — jog Aršiojo pulkai 
sumušti ir jog Į Detuvą eina rimtas Algi
manto kareivių pulkas, taigi visi Aršiojo 
žmonės manau trauksis su paskubiu šalin 
kad jų neužkluptų čia Algimantiškiai. 

— Gal but jog taip, bet jau vis ir aš 
žinau, ir tu jauti, jog toks niekšas kaip 
musų kaimo viršininkas Vitartas, neap
sieis be kokios nors piktadėjystės. Nega
lės jis čia nieko padaryti tai mesis į kitą 
kraštą, iieškodamas kaip įkąsti. Aš ne
sakau musų, bet Nemuros, Virpšos arba 
nors Algimanto žmonėms jis norės kąsti. 

Kitoje vietoje beveik tokios pat kal
bos ėjo tarp Nemuros ir Virpšos. 

Jauni Juodvėšiai, pasilikę namei ir 
neišjoję į talką Algimantui, dabar ėmė 
tarstytis joti ir stoti į jo pulką. 

— Ar žinai ką? — kalbino Juodžio 
sunus Uogytės sunų. — Ar nejoti tiktai ir 
mums pas Algimantą?' Pabandytume ka
ro, šiek-tiek naudos kare pelnytume, ir 
Algimantas ak padėtų ir mums ne mažes
nę algą kaip kitiems. 

— O kodėl ne? — atvertė kalbina
mas. 

Bematai prie šitų dviejų prisidėjo dar 
nevienas. 

Nemura su Daukšiu ir keliais suau
gusiais vyrais susitarė palydėti Triobienę 
iki Kirsnai ar kitai kuriai ramiai vietai. 

— O jau paskui, vyručiai, kas norės 
tegul gryš, o kas nenorės grvžti tai galės 
su manim mano iždu keliauti į talką Al
gimantui, — kalbėjo Nemura į vyrus, pa
sirengusius lydėti. 

Nuvargus ir nusiminus Triobienė, vi
sų meiliai vaišinama, su visu savo palydo
vų pulkeliu pasilsėjo ir suvis atgijo. 

Kur kas linksmiau žiurėjo jos akys 
negu iškeliaujant iš Detuvos, dabar pa
mačius koks šarvuotų vyrų pulkelis ją ir 
Danutą lydi. Metė ji akim į priešakį, me
tė į užpakalį, ir visur šarvuoti, vyras į vy
rą, o tarp jų rinkti apygardos galinčiai: 
Nemura ir Abras. 

Prieš iškeliausiant iš Viešnios įbau
ginta moteriškė neatšaukiamai reikalavo 
kad vestų ją kuotoliausia į vakarus pačio
mis ežiomis Juodvėšių su Mozūrais. Vir
pša patėmiięs jog Triobienė aprimo, ban-
d# perkalbėti ją: 

— Didelė bus alkūnė ir bereikalin
ga! — aiškino jisai# 

— Baisu, Virpšeli, baisu, — atsakė 
moteriškė. — Aršiojo vyrai, matę mus, 
jau nelengvai išsižadės paėmimo. Jie ty
kos musų ilgai, išeinant iš Juodvėšijos, o 
kur galės lys ir į Juodvėšiją, laikydamies 
musų. 

— Pažiūrėkit tiktai į savo pulką,'— 
bandė dar kalbėti Virpša, — pažiūrėkit 
kokie vyrai jus lydi: Abras, Nemura, Bu-
kota.... Šitų trijų ikvaliai kad atremti 
tokį pulką koks ant musų buvo užpuolęs. 

— Na ir sveiką su Erdvilu negali iš-, 
skirti iš šito pulko, — pritarė Triobienė. 

— Taigi, matote! O jųs dar bijotės. 
Traukime drąsiai į žiemius ir gana! 

Vienok ir šitas išrodymas nieko ne
gelbėjo. Triobienė atstangiai vedė savo 
keliu į Šernus, Košelius! Nuo čia, išsi
lenkdama Įtartino Suražo, patraukė tuš
čiomis beveik vietomis, ežia Mozūrų su 
Juodvėšiais, Taikotino link, pirmos Suda-
vijos pilies. Kelionė ėjo dabar linksmai. 
Juodvėšių svietas, matydamas Triobienės 
pulke tokius savo galiunus kaip Nemura, 
ne tiktai nedarė jokių kliūčių, bet visur 
mielai vaišino. Ir šian ir ten prie Virp
šos pulko prisidėjo jauni Juodvėšių karei
viai,' kad palydėjus pabandytų laimės ko
vose Algimanto su Aršiuoju. 

DABAR PATS GERIAUSIAS TAM LAIKAS 

1944 metams 

Pulkelis didinosi ir augo. Augo ir vi
sokių maistų ir pašaro išteklius, šarvuo
ti tarnai vedė ertus žirgus su pašaru, ne 
tiktai su maistu, nors, tiesą sakant, ir be 
to netruko šviežio maisto. Begalinės gi
rios ne be žvėrių buvo, kuriuos, nežiūrint 
to, pats Lietuvių būdas nedavė be reikalo 
naikinti. Dėlto stirnos, šernai ir smul
kesni žvėrys tolydžio šmėkščiojo tarp me
džių. Iš reto galėjai patikti ir girios bai
dykles: meškų, stumbrų ir kitų. 

Vienas iš tokių sutiktų stumbrų ko 
ne padarė didelę nelaimę. Įpykęs dievai 
žino ant jo, jisai, kada pamatė raitų žmo
nių pulką, puolė ant jų. Vyrai, pratę rem-
tis" su tokiais po girias laike medžioklių, 
pasisaugojo ir dabar, bematant atsidur
dami stumbro šalyse. Priešai žvėrį liko 
tiktai Triobienė su vyresniąją Ruškyte. 
Ant Triobienės ir puolė stumbras ragus 
atstatęs. Išsigandęs žvėries, jos žirgas 
pasileido bėgti. Stumbras paskui jį. Tu
rėjo Triobienė nelygiai įtempti pavadžius, 
nes jos žirgas išsykio jau ėmė sukti rui
mingą ratą, ir tai davė Virpšai progos už
joti užuolanka ir perverti žvėrį draucium. 
Bet tas tiktai suerzino žvėrį ir jis, metęs 
Triobienę, griuvo ant Virpšos, ko tas ir 
norėjo. Sykį ir antrą jisai netikėtai už
laužė savo žirgą į šalį, duodamas stumb
rui pranerti pro save, o praneriant vis iš-
nauja vėrė jį draucium, kol tas nuo žaiz
dų nepradėjo silpti ir kol antgalo nesu
griuvo ant pievos. 

Iš stumbro menkai buvo naudos. Se
na jo mėsa buvo kieta ir negardi. Dėlto 
teko Virpšai tiktai jo skūra ir puikus ra
gai. Anapus Narų upės, ties Rėkliais, su
stojo Virpšos pulkas kad duoti žirgams 
pasilsėti. Vyrai kas užkandžiavo, kas ką 
veikė. Moterys gi, kaip silpnesnės^pir-
miausia sugulė pasilsėti. - * -

Danuta su Bukočiute prigulė ant vie
nos gūnios ir gulėdamos kalbėjosi apie tai 
jog dabar jos jau Algimanto srityje. 

Šalia jų stovėdamas vienas Juodvė
šių, žinantis šitą kampą, pasakojo apie 
kaimus artimos Ilgolankos į rytus, Sar
čių, Gugnų, Daubarų, Užbalių, Dainorų, į 
vakarų ir žiemių kampą. , 

— O kaip mes eisim, per kokius kai
mus? — paklausė Danuta. , 

— Aš to gerai nežinau. Bet tai vis-
tiek ar mes keliausim ant K'nisinių, ar 
ant Jenkunų. Nuo Knisinių išeisime ant 
Kumelių, o keliaudami per Jenkunus pa-
taikysim ant Romeikių. Na o jau nuo ši
tų kaimų nepertoli Skilandžiai^ už kurių 
ir Kirsnos pilis ne daugiau kaip per ge
ro pusdienio kelią. 

— Mes čia šnekamės sau ramiai, bet 
tu paklausyk kas darosi, — nutraukė Bu
kočiute kalbą. — Žemė dunda, tartum pul
kas ioja. 

— Ir kaip dar dunda! — pritarė ir 
Danuta, paklausius ausim prie žemės. 

Šitą žinią tuoj patikrino Virpša ir su 
oaskubiu davė gandą sėsti visiems ant 
žirgų. 

— Raduši, tu jok J vakarų kraštą ir 
parnešk žinią; iš ten joja raitų pulkas. 

— Tai nuo Sarčių kaimo, — pridėjo 
Juodvėšis. — Leiskit ir mane su Radusiu. 
Aš šitą kelią gerai žinau. 

Virpša paleidęs du vyru pervaizdoms 
mąstė apie tai kokia čia galėjo rastis bė
da, ir jeigu rasis tikras pavojus tai kur 
dėtis. Galėjo jisai grvžti atgal į Taikoti
no pilį, galėjo bėgti ir į Knisinės pilaitę. 
Abi priklausė Algimantui ir abiejose ga
lėjo rasti užveją. 

Pasiteiravęs su pulko vyrais, jisai 
nutarė jog tai gali buti plėšikų pulkas, ei
nančių arba iš Prūsų, arba iš Mozūrų. 

Del visako Virpša nusiuntė moteris 
su pora vyrų į šalį nuo kelio, į girios tan
kumyną, kur jas nelengva buvo surasti. 
O pats likosi laukti ir žiūrėti kas bus. 

Už valandėlės sudundėjo žemė dru-
čiau, ir iš girios išnėrė du nusiųsti tyrinė
ti vyrai. 

— Mozūrai joja! — užriko Radušis 
ištolo. 

— Ar daug jų? — užklausė Virpša. 
— pražus pulkelis. Bus į porą šim

tų, arba ir į tris. 
— Ne daugiair? — dar sykį klausė 

Virpša. 
— Ne, — gavo atsakymą. 
— Na, kas daryti, vyrai? — klausė 

Virpša saviškių, gryždama$is ypatingai į 
Nemurą ir Abrą. , 

Gausit dovanų puikų 1944 m. Kalendorių 
(PASTABA:, Seni skaitytojai pridėkit 10c kalendoriaus įvyniojimo ir persiuntimo kaštams padengti) 

Dirva metui vis 
TIEMS. KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva 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 kaina. Ap
sirūpinki t Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku, palengvinsit jai eiti. 

\\ Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakai-
'!^:^\\\>^ 'binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikraštį DABAR, jie gaus 

Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
savo adresą, siųskit #820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

— Kad tave ir aitvarai, — šypsoda
masis ne tai užkeikė, ne tai taip sau kaip 
ir pa kurstydamas, tarė Nemura. — Ma
tyt jog tavo gyslose yra Juodvėšiško krau
jo. Mozūras ar Gudas klaustų kur bėg
ti, o tu klausi kas daryti. Nieko! Laukti! 

— Kiek musų išviso vyrų? — klausė 
toliau Nemura. 

— Trisdešimts penki, išskyrus tar
nus, — atsakė Virpša. 

— Na, tai tegul po dešimtį stoja iš 
šalių kelio girioje, tiktai nelabai tankiai, 
per gerą kardo smūgį, o mes iš priešakio. 
Kaip tik pasirodys Mozūrai taip ir gulki
me ant jų. Gandui užtriubyki tu, Virp
ša, — -kalbėjo toliau Nemura, atsakyda
mas už vfeus^ kaip pratęs ir patyręs ko
v o j e * , ,  t  '  

• Laukti Mozūrų ilgai neteko. Trum
pa valandėlė ir pasirodė pirmi jų vyrai. 
Keturkampės kepurės, blizgantys šarvai 
aiškiai liudijo jog Radušis neapsiriko. 
Tarp jojančių vienok akylas Radušis umai 
patėmijo vieną ne Mozūrą, su ilgu Juod-
vėšišku draucium ir tamsiais rūbais. Bet 
gerai patėmyti jo neteko, nes tuo jau lai
ku Virpša davė gandą. 

Su riksmu: Mušk! mušk! griuvo Vir
pšos vyrai ant Mozūrų. Drąsus jų va
das, augalotas vyras, pamatęs neskaitlin
gą vyrų pulkelį, pastojusių kelią, paspau
dė žirgą ir, davęs gandą saviškiams, savo 
žirgu metėsi ant Algimantiškių. Bet lai
mė nelėmė Mozūrams. Drąsus jų vadas 
žuvo nuo pirmo Nemuros smūgio, lydin
ti jį vyrai paguldė taipgi greta savo gal
vas; likusieji, pasijutę užpulti iš visų pu
sių, pakreipė atgal žirgus, nesigailėdami 
jiems nei,botagų, nei pentinų, ir pasileido 
namon. # 

Kovos vietoje tysojo keli Mozūrų kū
nai, vaitojo sužeistas drūčiai Uogytės su
nus, laikydamas sveikoje rankoje vieną 
imtinį Mozūrą. Dejavo keli Mozūrai, su
žeisti i)' paimti į verguvę. 

— Na, vyručiai, tai visai lengvai iš
sisukome iš didelio pavojaus, — atsiliepė 
į vyrus Virpša, kada tie aprimę nusėdo 
nuo žirgų pasilsėti. 

— Turėjo Mozūrai visai netikėti kad 
ras čia kokį nors pasipriešinimą, — pridė
jo Daukšys, — kitaip jie nebūtų taip len
gvai bėgę. 

— Tas tiesa, — atsiliepė vienas iš im
tinių. — Mus užtikrino jog čia šitame kra
šte ne tiktai jokio kareivio, bet nei vieno 
vyro nesiliko. 

— O kokių varnų eta jus atsivilkot? 
— paklausė vienas Juodvėšių. 

— Tai! Žinomas cįąlykas: grobio, — 
paaiškino Mozūras. 

— Laike paliaubų? — su išmetinėji
mu tarė Daukšys. — Ak tiktai atmenat 
jog paliaubos ir su Sudavais ir su mumis 
padarytos ilgam. Ir jos baigsis ne anks
č i a u  d a r  p o r o s  m e t ų . . . .  

Patylėjęs kiek, Mozūras vėl atsiliepė: 
— Sveikas tiesą kalbi. Mums nerei

kėjo taip daryti kaip padarėm, bet, matai, 
visur visokių žmonių esti. Atsirado ke
li godus grobio ir sako, einam. Jie, ma
tai, išgirdo jog Sudavai kaunasi su Dai
naviškiais ir užsimanė pasinaudoti pro
ga, pagriebti Lietuvą. Na, matai, Daina
va' tcli, tai jie sumanė pagrohstyti Suda-
viją. O čia dar velnias atnešė tą pasiun
tinį Juodvėšį. Jis ėmė gundyti ir prigun-
dė." Dabar, girdi, Sudavijoje neliko nei 

vieno vyro. Visi išėjo į kovą su Dainaviš
kiais. Nugriebsim, girdi, visą Sudaviją, 
apsipilsim visokiu lobiu Ir bus gi da
bar jam! — pridėjo baigdamas Mozukas. 
— Mes jam iš namų iškeliaudami priža
de jom gerai, jeigu kame nors rasis klas
ta ar vylius. Na o dabar Jisai bjau
rybė išpradžių buvo mus besiundąs ir ant 
Juodvėšių. Ir ten jisai siūlė gerą pelną; 

Nėra ko sakyti, čia mes pelnėm. O tenai 
ir visai butų prastai išėję. 

Nemura bandė sužinoti iš Mozūro 
koks tas Juodvėšis kuris juos sukėlė ant 
Sudavijos. Bet šnekus Mozūras nemokė
jo aiškiai apsakyti Juodvėšio išvaizdps. 
Tvirtino jisai tiktai atsidėjęs: 

— Suvis į niekšą panėšėjo! Suvis į 
niekšą! 

— Ne kitaip kaip tai Vitartfts buvo, 
— minė Daukšys. — Kas kitas ves plėšti 
savo kampą? Bėda, vyručiai, tokiai ša
liai kurioje randasi Vitartų, darančių vi
sokias klastas savo žmonėms pražudyti! 
Suvis kita kalba apie tokią šalį kurioje 
gema tokie kaip Basas. Ot, matot, ir Mo
zūrai žino jog visos sritieš vyrai subėgo 
ginti Algimantą nuo Aršiojo. Liaudis gal
vą guldo už savo Valdovą, valdovas už 
liaudį. Vyručiai! Dėkimes ir mes prie 
Sudavų. Su tokiais vis tiktai išsiturėsi
m e . . . .  

— Gerai kalbi! — pritarė Nemura. 
— Tiesa! — patvirtino Abras. 
Tačiau daugumas Juodvėšių staman

triai tylėjo, o radosi tokių kurie ir prieš
taravo, primindami savo senovės padavi
mus, senovės papročius ir pajunkimus. 

— O! niurnėjo Jauskuldis, — senovė
je ir užsiminti apie susidėjimą su kuom 
nors nebūtų davę. Kokios gadynės! Ko
kie laikai! Juodvėšis kalba apie susidė
jimą, ir ne koks niekšas, tiktai galiūnas. 
O ! . . . .  

Ir tiesa, jau šitos vienos kalbos daug 
svėrė. Juodvėšiai pirma nedryso ir kal
bėti apie susidėjimą su kokia nors sveti
ma šalim. Jie kiekvieną laikė peržemu 
sau. Jie save vienus skaitė svieto valdo
vais, kiti, jų manymu, buvo dievų leisti 
tik vergauti Juodvėšiams, dirbti jų nau
dai laukus. 

Šviesesnės galvos Juodvėšiai, patėmi-
ję neatšaukiamą saviškių prapultį, pradė
jo jieškoti pragumų išsigelbėti ir matė 
vieną tiktai tiesų kelią susidėti su gimi
niškomis Lietuvos tautomis. Bet šitos 
galvos gerai suprato jog užmanytas dar
bas buvo labai sunkus. Jis priešinosi vi
sam Juodvėšių budui, visiems jų paiunki-
mams. Dėlto ir nesiskubino tokie Dauk
šiai ir Nemuros. Ir dabar numetę kelis 
žodžius, nutilo abudu. 

Į trečią dieną pasirodė Kirsnos pilai
tė, bet Triobienė nemanė joje pasilikti. 
Tiesa, sutarė čia pasiganyti ilgiau, bet su
stoti ilgesniam laikui Kirsnos pilis rodėsi 
jai persilpna. # <

! 

Pasilsėję ir išsišnekėję, jie vėl pra
dėjo savo kelionę į Algimanto pilį. 

Pasilsėję ir pasiteiravę, kaip moterys 
taip ir vyrai Triobienės pulko sutarė ke
liauti pas Algimantą. Ypač taip nuspren
dė dėlto jog gauti gandai skelbė, jeigu ne 
šiądien tai rytoj Gardinas busiąs paimtas. 
Tvirtame Gardine šalia Algimanto ir -mo
terys laukė daugiau ramybės, negu vos-
ne-vos stovinčioje pilyje. 

Seka: Gardino Paėmimas 

Jųs Eikite, Skelbkite 
Žmonėms Dievo Kara

lystes Prisiartinimą 
Jėzus kalbėjo savo apašta

lams būdamas ant žemės apie 
šio svieto pabaigą. Jam ant 
Alyvų kalno sėdint atėjo pas 
Jį jo mokytiniai tardami, Sa
kyk mums kada tai bus ir kok
sai bus ženklas Tavo antro at
ėjimo bei svieto pabaigos? 

Jėzus atsakė jiems: Ir išgir
site karus ir šauksmus; tai 
vislab turi nusiduoti. Bet dar 
nebus galas, nes sukils žmonės 
prieš žmones ir karalystė prieš 
karalystę ir bus maras ir ba
das ir drebėjimas žemės. 

Visur žemė reiškia tautas, 
žemės drebėjimas reiškia re
voliucijas. Dabar tas matosi 
ir ši evangelija apie Dievo ka
ralystę bus apsakyta per visą 
pasaulį, liudymui visiems žmo
nėms; ir tada ateis galas. Ra
site biblijoje tuos Jėzaus žo
džius. šv. Matt. 24:6-7 e. 

Praėjo 60 metų kaip bibli
jos studentai skelbia Dievo 
karalystės įsteigimą ant žemės 
ir pasaulio pabaigą, bet tautos 
netiki ir tikybos priešingos ta
me dalyke. O kas bus po šitų 
vargų? Dievas žada įsteigti 
savo karalystę ant žemės, ku
rios mes prašome per 19 šimt
mečių : Ateik tavo karalyste 
kaip danguje taip ir ant žemės. 
Biblijoje šv. Matt. 6:9 e. Die
vas dabar prisako visiems žmo
nėms visuose kraštuose atsi
versti, nes kas Viešpaties var
du melsis bus išganytas. Bib
lijoj, Rom. 10:13 e. Dievas 
yra meilė, ramvbė ir tiesa. 

W. F. Shimkus, 1150 E. 76 
St., Cleveland, O. (Skelbimas) 

SEDAKOFF v 

VAISTAS NUO ŠALČIO 
TAI GYDYTOJO RECEPTAS 

Greita Pagalba nuo Gerklės Už
degimo, Paliuosuoja atsikosėjimą, 
stimuliuoja ir paliuosuoja užsi
kimšimą plaučių. Ypatingai ge
ras nuo naktiniu kosėjimų, šalčio 
ir užkimimo. (1> 

/ % 

Eclair Cut Rate Drugs 
7G00 ST. CLAIR VENUE 

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

Pastaba Moterims 
TAUPYK SAVO SVEIKATĄ — 

Duok savo skalbiamą mašiną pa
taisyt ekspertui mekanikui. Ga
rantuojamas • visas taisymo darbas 
metui laiko. Musų kaina bus pa
tenkinanti, (52) 

ASSOCIATED WASHER CO. 
kO. 4862 SK. 0552 

3112 EAST 130th ST. 

i , Ą_ 



Pirkit War Bonds ir vėl! D  I  E V A  -f. ̂  

PER TVORA Į SOVIETŲ Sąjungos ' sukak
čiai bolševikas Pruseika para-

PASIŽVALGIUS Į šė straipsnį "kaip iš kibirkš
ties kilo liepsna". Geriau bu
tų parašęs, '*Kaip iš Prusaikos 
išsivystė Stalino vabalas". 

i 

i 

KALĖDINĖS' G1E& 
PER RADIO . 

BOLŠEVIKAS Andrulevič 
sakosi kolonijose, pastebėjęs, 
žmonės juokiasi iš tų kurio 
socialistų N-j ienas skaito. Iš 
juokdarių visados juokiamasi, 
bet tie kurie Lietuviškų bol
ševikų spaudą skaito, šunimis 
pjudomi. 

ĮDOMU kaip Lietuviškų ko
munistų "didieji" žmonės be 
k a l ė j i m o  n e a p s i e i n a :  p i r m a  
Browderis, dabar Kaškiaučius. 

The Ohio Bell Telephone Compa
ny suruošė Kalėdinių giesniių pro
gramą, kuris bus teikiamas iš ,ior> 
įstaigos 750 Huron Road, penkta
dienį po pietų, Gruodžio 24. Gies
mės bus girdimos per radio visoje 
Ohio, pirmiausia iš Radio Stočių 
WJW ir WCLE Clevelande, paskiau 
per transkripciją iš stočių WGAR 
ir WHK. Reguliaris giedojimas iš 
WJW stoties bus nuo 12:30 iki 1:00 
po pietų, o per WHK nuo 1:00 iki 
1:30 ir per WGAR nuo 2:15 iki 2:45 
po pietų. Per kitas stotis giesmės 
bus teikiamos per WHK. 

Dr. Charles D. Dawe, direktorius 
pragarsėjusio Orpheus Male Chorus 
ir iš Ohio Bell Male Chorus ir Ohio 
Bell Ladies' Choir, vadovaus pro
gramą, kaip, buvo daroma per eilę 
metų iki šiolei. 

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

CLEVELANDUI buvo V su
laikyta davimas daugiau karo 
reikmenų užsakymų delei ap-
sireišknsio darbininkų truku
mo. Pradžioje 1944 metų vai 
duos naujus užsakymu*. 

MAZGOTOJOS 
(CHARWOMEN) 

Mums reikią moterų valy
mui viešbučio — gera mo
kestis nuo valandų ir dyką! 
duodam gerą maistu. 

Kreipki^#* 

HOTEL CLEVELAND, 
Employment Office 

West 3rd Street 

THE DELL BRAMLEY FLORAL SHOPPE 
1264 East 71st St. Prieš St. Francis bažnyčią. 

Puikios gėlės, greitas patarnavimas; gėlės vestuvėms, lai-
dotuvėms, ligoniams, draugams, ir namąpis. Pasiunčiama 
gėlės ir telegrafu reikale. i (52). 
Mrs. F. A. Bramley, Mgr. *'' Telef. HE. 0750 HĖ. 0751 

• FARMERS POULTRY MARKET 
paukštiena visokiems reikalams: 

ĮSTOSIANTYS, ŽĄSYS, INDIKAI, ir KIAUŠINIAI 
Paranki vieta Lietuviams. UžkvieČiam visua. 

Kampa? Superior ir E. 43rd Street ENdieott 5625 

BUS MERGINOS -
VAIKINAI 

VIRTUVĖS DARBUI 
Geros darbo sąlygos, gera 
mokestis, vslgis ir unifof-

mos. 
Sekmadieniais nedirbama. 

Kreipkitės asmeniškai. 
STOUFFER'S 

Employment Office 5 Aukštas 
atdaras nuo 9 iki 5 
1375 EUCLID AVE: 

. KALĖDOMS DOVANOS' 
Manhattan Marškiniai Superka Kaklaraiščiai 

Vilnoniai Kftkliniai 
- Fortis Skrybėlės,. Dovanų Certifikatas Mažytei Dėžėj. 

1. Vilnoniai Sveieriai * " 2. Flaneliniai Marškiniai 
3, Sport žakietai. Vilnonės Kamziolės 

Odos Pirštinas Vilnonės Pirštines — Apsiaustai*! 
Flaneliniai Apsiaustalai Odinės Piniginės 

Jewelry by HICKOK: Tie pin; raktams retežis; sagtys. 
Siutai ir Dėvėjami Reikmenys Vyrams ir Vaikams 

FRANK BELAJ 

I 1 
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N E  
Jonas Zwalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias namines ir im-
I portuotas gyduoles nuo visokių li

pu, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo daktarų receptus atsakan
čiai; Kreipkitės į savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

SNTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Tt'efonas EN. 8C18 

i I 

Vvriška Krautuve. o205 St. Clair Avenue 

Jusii MONCRIEF Furnaso Taisytojai 
ŽINOv Tikrasias MONCRIEF Taisymo Dalis 

Tikromij MONČRIEF Taisymo Dalinis. 

The HENRY FURNACE Co. Medina. O. 

VISOKIA ĄPDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas inusų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pū'ma 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P .  - P .  M  U  L I  O  L I  S  
t Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Estate 

r»r?0G Ki!nf»r«or Ave. Cleveland HEnderson 673® 

| 
i 

i}.̂  

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 19ih Street 
DEGTIN# ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlaieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

Duoki tas Dovanas 
Kurios yra Naudingos, Kurias Jvertm£ i? 

galės DĖVĖTI 

VYRŲ SKRYBĖLES 
Kingsley ir Barclay 

FASHION BRANDS 
i i t 

FAIRFAX ir MERRIM4G 
Brands $2.95 - $3.95 

SWEATERIAI $3.95 
Užsimaunamų stilių, įvairių pa
skiri! spalvų, taipgi visų mierij. 
Be rankovių Sweateriai 1.95 
Dvieju Tonų Sweateriai 3,45 

Vyrams Kaklaraiščiai 
65c. 2 už $1.25 

Paskiau??*? gražių marginiu. 

D Y K A I  G R E E N  S T A M P S  
I ĮV#\I £ja ga]jt igleeisti 

Vyraii:-" ir Vaikinams 
KELNĖS $3.95 

Didelia pasirinkimas vienodų spal
vų ir įvairių Šiaip audiniu. 
$2.95 - $3.95 - $4.95 

VAIKAMS ILGOS KELNĖS 
Mieros 10 iki 18 metų 2.95 

UNION SIUTAI 2.00 
Stori šilti žieminiai apatiniai su 

trumpom ar ilgom rankovėm. 

Vyrams Marškiniai $1.95 
Vienodų ir margų spalvų, taipgi 
grynai balti. Geriausios rūšies 
nejuntanti Broadcloth marškiniai. 

VYRAMS KOJINĖS 39c 
Pilno ilgio arma trumpes 

su kožnu pirkiniu. 
saro Stamp Dcoks. DYKAI 

7010 Superior Ave 
„ # - -

M 

A td ara Vakaraif 

STONSS TAVERN 
yETUVIŠKA UŽEIGĄ 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šillcsne,, 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
' Ant U. S. Roule 20 

Kazys Stonis, Savininkas.. 
i VMCKL1FFE, OHIO 
j *-|„,Tllil —' 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

; LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE HERB 
VIota kur sustoja kitų mioa$j| 

pravažiuojanti. Lietuviai 

Helen Urbšaitis Helen Dunbar 
Savininkes 

JACK GANSON 
T A V E R N. 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
24150 Ęuciic! Avenue 

Vieta privatiškiems ppkiliams, 
Engagement Partėms, Veątuvįms 

ir šiąip pramogoms? 
Rezervacijai telefonuokit: 

KE. 9782 
Prie U. S, Ifcoute Ž0 

Jacl^' G^nsoti-Karabinas, Sav. 

CHOCOLATE Dippers 
Moterys ar merginos, paty
rusios tame dar^e reikalin
gos tuojau. Gem mokestis 
nuo valandų. 
Mes mokame aukštas algas pa
tyrusioms darbininkėms, bet 
priimsim ir naujas mokytis šio 
darbo. (52) 

Kreipkitės 

MeNALLY-DOYLE CO. 
04C8 Euclid Ave., Room 2fD$ 

po 9 vai, ryto. ' 

HIPPODROME 
*His Butler's Sister" 

UWSversal's smagi nauja kome
dija drama, "His Butler's Sister", 
pradėta rodyti Gruodžio 15, Hippo-
di-ome Theatre, savaitei laiko. 

Malonioji Deanna Durbin atlieka 
Siame veikale vadovaujamą mote
rišką rolę pilnu žavėtinumu. Jos. 
skambus balsas atlieka daug mu
zikalių numerių, bet šiame veikai*, 
ji ypatingąi pasižymi k^ięcUjos su 
vaidinimu* 

Ji tikėdama kad jos bro&s (Pa 
) Brien) yra turtuolis ir gali pa 
elbėti jai jos ambicijoje pasiekt 

lainavimo karjerą, mergina atvyk 
sta iš mažo Indiana valstijos mies 
teho i New Yorką, kur patiria ka 
jos brolis turi tik tarno vietą čur 
tuolio namuose. Tose sąlygose ji 
prisitaiko, gauna tarnaitės vietą h 
čia prasideda jos prietikiai. 

HOTEL STATLER 
Reikalauja VYRŲ clal: 

HOUSEMAN 
FURNITURE POLISHER 
VIRTUVEI DARBININKŲ 
Reikalinga MOTERYS del: 

* DARBO VIRTUVĖJE 
VIRĖJOS 
LANGŲ VALYMO 

Kreiptis: Employees Entrance 
Užpakalinė irieiga. ftobm 335 

Kasdien 9 iki 6 vai. 

L, O E W • S 
T HE A T RE S • 

EOBERT DONAT vaidina vado
vaujamą rolę plačiai paskilbusioje 
iilmoje "The Adventure Of Tartu", 
kuri pradėta rodyti Loew's State 
Theatre ketvirtadien. Filmą apima 
•iyvą dramą ii intrigų, romanso ir 

iaip visko įvairaus. Dalykas eina 
pie Donat'o paskyrimą prasilaužti 

per Nazių linijas į Čekoslovakiją ii 
.-sprogdinti Skoda karo reix.uenvj 
i/btuves. Prie jo vaiui^a Valerie 
lobs on vadovaujamoje moteriškoje 
Jčje. 

LOEWS STILLMAN THEATRE 
radėta rodyti du įdomus veikalai: 

spalvuotas "Northern Passage", Su 
pencer Tracy, su Robert Young, 
iuth Hussey ir Nat Pendelton. Ki 
a fiima yra kitas veikalas, kome-
ija su Marx broliais, "Go West". 

LOEW'S OHIO THEATRE rodo-
ia Įdomus vakarinių valstijų gyve-

.imo veikalas, "In Old Oklahoma", 
u John Wayne ir Martha Scott va-
ovaujamose rolėse. Tas veikalas 
aliktas jau trečiai savaitei, tail 
is gausiai lankomas. 

Jusų Mums 

REIK DABAR 
FORGE ir DETINNING 

OPERATORIŲ 
Momestis su viršlaikiu ir 

special ir produkcijos bonusai 

Patyrimo Nereikia 
DIENOS IR NAKTIES ŠIFTŪI 

KREIPK9S TUOJ 
Johnston & Jennings 
877 ADDISON RD< 

Šiaurėje nuo Stf*Clair 

M. if. 
t 

TSSCįSStpjįK 

Pirkit pas mus 

KALĖDOMS EGLAITES 
Kainos visai prieinamos. Taipgi vainikai 

iš žalių lapų, Įr kirstos bei su šaknim eglaites 

, PHILLIPS NURSERY 
Mmi Sfitfa St. ir Superior Ave. 

Wishing You A Merry Christmas 
We :ire at tho same corner 

E. 107™ & CARNEGIE 
Blue Spruce, Bakam, Scotch Pine • 

and other varieties. 

WILL BE GLAD TO SERVE YOU. 

THE ©OLD STAR XMAS TREE LOT 

KALĖDOS - DOVANŲ LAIKAS 
Fas mus rasite didžiausį pasirinkimą Moteriškų p&rė-

dų šioje miesto dalyje,' ypač dabar prieš šventes. 

PAJAMAS, NOSINAITĖS, MANICURE SETAI, KVEPALAI 
KOSMETIKA; PANDORA DĖŽUTĖS 

Siuvame moteriškas Dreses stilyg užsakymo. 

G R DINA "SHOPP 
6111 ST. CLAIR AVE. (51) CLEVELAND 

Dabar laikas prtylorStl savo karą. šjs skelbimas teikiamas tikslu atkreipti jusų dilmcti i prinini, ja«9 sa^io karo per šį vis* Ifikoternį. 

Va jums tikras buda s 

šaltame ir blogame ore 

Jei jusų kare yra rankinis 
choke—ištrauk jj apie 3-4 
laukan i save 

Primink clutch pedalą 
žemyn visą kiek itk jis 
leidžiasi 

. . .  i s  ištrauk pusiau lau
kan rankinį throttle. 

Dabar— uždegk 
ignition ir spausk 
starterį 

Pirmiau negu uždegsi 
ignition, būtinai pa
spausk starterį 

Tas leis starteriui pradėti 
užsukti inžiną be reikėjimo 
švieti transmisijos ?yrų. 

Leik inžįjįui sušilti 
pirm negu *pradėsi ^ 
važiuoti 

. . .  i r  l e i s k  m o t o r u i  a p s i r ū k t i  p a 
ruošimui cylinderių pradėjimui vei
kti. (Su automatišku choke, paju
dink acceleratorių du ar tris kart.) 

Kad lengviau pradėtų 
veikli, naudok žiemas 
laikui lengvą aliejų 

Kada motoras pradės veikti, 
palengva įstumk chokerį ir 

e. 

i B#t niekad nekišk, motorą smar
kumu. Lai paveikia lėtai keiias 
pirmas važiavimo minutas. Tas 
sutaupys inžino išsidėvėjimą. 

Aliejus kuris iiuosai teka šalta
me ore leis judančioms dąlįras 
lengviau sukti*, geriau dirbti; 

AT8ISiIKJT PAKLAUSYTI 
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D I R V A  War Bonds Laimės Karą! 

CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS į 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott i486—Atdara vakarais 

$ 

uan ian  Diges t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND, OHIO PHONE: ĖNdicott 4480 

Kun. Patrick Sužeis
tas? 

CJevelandietis Lietuvis Ku
nigas C. A. Patrick (Petrei-
kis), paskiausia buvęs Youngs-
towno Lietuvių parapijos kle
bonas, iš kur įstojo kapelijonu 
Amerikos armijoje, buvo iš
vežtas Afrikon, dabar jau at-

Auto Užmušė Du Lie
tuvių Vaikučius, Sun
kiai Sužeidė Motiną 

Gruodžio 11, jaunai Lietu
viu porai ištiko baisi nelaimė 
gatveje, kai ant motinos ir jos 
dviejų kūdikių užlėkė neatsar
gus automobilistas ir motiną 
slinkiai sužeidė, o abu kudikiu | rašė LVS " cenTro^ valdybaF lai-

TnSeV T*r ^ „,rtJšk* Pasiųsdamas $5 knygai 
r !ft-!laSn Gurklis, 1404 "TimeJess Lithuania" iš New 

.,. .'* Parv^žiavo šuto- Yorko. Jo antrašas yra kariš-
mobihu prie savo namų, ir iš- kGje ligoninėje, iš ko reikia 
lipus iš ̂ automobilio motinai, sp^ti kad jis galėjo buti karo 
kun nesesi ant rankų vienų fronte sužeistas. Kitaip argi 
metų savo dukrelę Juditą ir butu siuntę ji atgal? Tačiau 
kita ranka vedėsi trijų metų kadangi jis apie save nieko 
sūneli, Miką, einant skersai neparašo, tuo tarpu tikrai ne-
gatvę uzlekė ant jų automobi- žinia apie ji 
luf /-r ^tliko tą ^tragišką darbą. Kareivis dainininkas Jonas 
Motinai sulaužyta kaulai ir p«. Urbonas, kuris keletą kartų 
viena koja, ji randasi kntmgo- Clevelande koncertavo, randa-
je padetyje. ^ .si užjuryje, matyt sveikas ir 

Berniukas uzmustas vietoje, gyvas. Paskiausia buvo gir
oj mergaite mirė ligoninėje po'^ėti jis radosi Anglijoje. Gal 
dviejų valandų. jr ten randasi, nes Dir-

Automobilistas Ch._ Cumber,! vps redaktorius gavo nuo jo 
•31 m. karo dirbtuves darbi- Kalėdų ir Naujų Metų linke-
llinkas, suimtas ir apkaltintas. jjmu laišką. Jis sveikina savo 

,a"t°™ol?llls. rasta užleistais Vystamus Clevelandieeius. 
stabdžiais kurie negalejo ma-
šinos sulaikyti. „ 

ANGLIJA nupirko Clevelan-
V A R i i T  v e i v e r i u s ,  k u r i e  b u s  n a u d o  j a -

• , ,.V . _ de 235 senus policijos nevar-
Italijoje mušiuose ^ buvo su- tojamus revolverius, kuriuos 

žeistas Clevelandietis karys- kartu su kitur superkamais 
paratrooperis Frank V. Leku- senais ginklais bandys įšmu-
tis. Jo žmona ir motina gy- geiiuoti į Europos šalis žmo-
vena Clevelande. Kiti du jo nė m s kovai prieš Hitlerio oku-
broliai tarnauja paskirose ka- pacija. 
rinėse dalyse. j * 

Piešėjas Antanas Vaikšno-

GRYžO Iš KELIONIŲ 
LVS sekretorius Karpius 

gryžo iš Chicagos, atlikęs ga
lutinai knygos "Timeless Lith
uania" spausdinimo ir išsiun
tinėjimo reikalus. (Plačiau ra
š o m a  a n t  p .  3 ) .  

Parvežė Clevelandiečiams ge
rų linkėjimų nuo komp. A. Va
nagaičio. 

P. J. žiuris buvo išskridęs 
lėktuvu biznio reikalais j Wa
sh ingtoną ir Philadelphia ir 
jau sugr/žo. 

Jack Ganson, kuris važinėjo 
Chicagoje automobiliu, / staiga 
orui atšalus, kelionėje peršalo 
ir sugryžęi atiidurj ligoninėje. 

Clevelande vieši pas savo 
broli p. Čiurlionį, poni S. Dou-
van-čiurlionvtė, iš Detroito. Ji 
atsilankė Dirvos redakcijoje. 

THE PERISCOPE 
- By ŠARŪNAS. 

PO KARO, naujiems moky
klų pastatams Clevelande nu
matyta reikalingą bus virš 11 
milijonų dolarių. Po to per 10 
metų numatyta statyti dau
giau moderniškų pastatų ir 
jiems numatyta reikės virš 18 
milijonų dolarių. 

ras, kuris yra piešęs kelių Dir
vos leistų knygų iliustracijas 
ir viršelius, po apmokymo ka
reiviškų dalykų, pasiųstas į 
Washingtoną, piešimo darbų 
skyriun prie Office Of Strate
gic Services. 

Jonas Brazauskas iš Karo 
Laivyno, gavęs 15 dienų liuos-
laikio parvažiavo paviešėti pas 

ŽIEMA Clevelande prasidė
jo su pereitos savaitės pabai
ga: užėmo staigus šalčiai, pa
snigo ir šaltis laikosi. 

OHIO VALSTIJOS degtinės 
monopolis 1942 metais darė di
deli biznį, gryno pelno padarė 
apie 25 milijonus dolarių. Bet 
degtinės monopolio kontrolės 
taryba buvo. ant tiek trumpa
regė kad nepasirūpino pripirk
ti degtinės rezervo. Dabar ne
sant gana degtinės pelnas žy
miai sumažės. Už tai tarybai 
daroma priekaištai. 

TAUKUS karo reikalams 
nuo dabar priims mėsos par
davėjai po pusę svaro. Už su
teiktą pusę svaro senų atlieka 
mų taukų duos jums po vienr 

savo tėvus ir pasimatyti su'(
rudą punktą ir moka po 4l 

draugais. Jis buvo vienas tarp j svarui. 
pirmutiniųjų kuomet Ameri- # 

kos jiegos veržėsi Italijon, ir j • MIESTO gatvekariii ir bu 
buvo Neapolio mieste liudinin- Į sų modernizavimui reikalauja 
ku tos tragedijos kai Vokiečių j ma paskirti 10 milijonu dola 
užtaisytos bombos susprogdino j rių iš dabartinių operavimo :n-
Neapolio paštą, kur žuvo daug Į eigų bėgyje trijų metų. Gat-
žmonių. Jis su draugais tenlvekariai miestui atneša ineigų 
buvo, bet nei valanda laiko no- apie 21 milijoną dolarių metuo-
buvo praėjus kai po j u pasiša- Į se. 
linimo ištiko tas sprogimas. I — 

FEDERALIO Rezervo Ban
kas Clevelande skelbia jog po 
šio karo, industrijos Clevelan-
do srityje pajiegs labai grei
tai pereiti iš karo darbų j tai
kos meto reikalingą gamybą. 

Neužtenka kad dabar gami
na karo reikmenis, bet dauge
lis industrijų turi jau gatavus 
planus pokariniams darbams. 

i CLEVELANDE darbai karo 
laiku taip pašoko kad šymet 
šiame mieste bus pagaminta 
kariškų ir kitokių reikmenų už 
arti tris bilijonus dolarių. Tai 
bus 64 fmoš. daugiau negu 

: 1941 metais ir 27 nuoš. dau-
jgiau negu 1942 metais. 

LVS SKYRIAUS 
NARIAMS 

LVS 1-mo skyriaus susirin
kimas bus laikomas penktadie
nio vakare, Gruodžio 17, nuo 
8:15 va.l, Dirvos redakcijoje. 

Yra svarbių reikalų, nariai 
prašomi dalyvauti. 

KAMBARYS IŠSIDUODA 

Vyrui arba merginai, Lietuvių 
šeimoje. Kreipkitės vakare po 
f>, nedėldieniais nuo 9 ryto iki 
5 vakare. (1) 

1439 E. 92nd Street 

PAŠTU prenumeratą galima 
siųsti ir iš Clevelando. Kas ne
tiri laiko ateiti administraci-
'cn gali pasiusti laišku $2 su 
>finu savo adresu. 

1944 KALENDORIAI 
ATNAUJINKIT. Visi senie

ji Dirvos prenumeratoriai at
naujindami savo prenumeratą 
už 1944 metus, taip pat gaus 
puikų kalendorių. Bet nevil-
kinkit, net šymet ir kalendo
rių sunku gauti. 

Dirvos ofisas atdaras vaka
rais iki 8 vai. Ateikit. Pre-

AR ŽINAI kad įvyksta 
Svarbios Paskaitos? 

Kalba Jurgis Vanagas 
CLEVELAND, OHIO 

Prakalbos atsibuna kas ketvirta
dienio vakarą, nuo 8:00 vai., antra
šu Peck's Hall, 1446 E. 82nd St., 
3-čias aukštas (antros durys nuo 
kampo E. 82nd St. ir Wade Park 
Ave.). Įžanga nemokamai, rinklia
vos nebus. Rengia ir kviečia Šv. 
Rašto tyrinėtojai. 

AR ŽINAI kad mes dabar gyve
name svieto pabaigoje?—Mat. 24.3. 

AR ŽINAI kad šio svieto kara
lystės gaišta su didžiu trenksmu? 
—Dan. 2:44. 

AR ŽINAI kad Karalystė Dievo 
jau prisiartino?—Luk. 21:31. 

AR ŽINAI kad prasideda didysis 
pasaulio gryžt metis arba atitaisy-

! SUSIRINKIMAS 
į Am. Liet. Tarybos Clevelan- į 
| do skyriaus susirinkimas bus Į 
laikomas Gruodžio 18, nuo 8:30 j 

j vai. vakare, 6202 Superior a v., i 
jWilkeliu namuose. Bus svar-
j stoma veikimo planai ir kiti 
reikalai. Prašome dalyvauti, 

Valdyba, i visus. 

numeratą galima prisiųsti ir mas?—Ap. darb. 3:20, 21 
paštu: 6820 Superior Avenue, 
City 3. 

Daug įvairių dalykų sužinosit at
silankę j šias prakalbas paminžtę 
vakarą. (Skelbimas) 

FLU siaučia Clevelande pu
sėtinai smarkiai. Daug žmo
nių serga, darbininkai negali 
eiti dirbti, mokyklose nesilan
ko bent 10 nuoš. mokinių, ku
rie susirgę. 

Išvengimui flu Sveikatos ko-
misijonierius pataria: Vengti 
maišytis žmonių susigrudime; 
vengti nuovargio, išsimiegoti 
gerai; valgyti reguliariai bet 
lengvai; rengtis pakankamai 
šiltai, jei susergi, tuoj eiti gul
ti ir ilsėtis, reikale šaukti dak-
tara. 

Lietuvių Saleje 
.„Ateikit j Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos buna antradienio, ketvir
tadienio, penktadienio ir šeš
tadienio vakarais, iiuo 8 vai. 
lygiai. Paremkit savo klubą ir 
Lietuvių salę. 
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C I  f V f  L A N D  T R A N S I T  S Y S T E M  

IT IS SAD TO SEE a man make 
a jackass of himself. Especially if 
the man aspires to the honor of a 
purveyor of intelligent discussion 
of important questions. Thus, we 
are sorry to see the fall of Ray
mond Mqjej.v in his article "The1 

Baltic States" (Newsweek, Decem
ber 13). ; 

One has to go far to see another 
such collection of ignorance and 
misstatements in two short columns 
of print. The whole tenor of the 
article is un-American since it de
nies the ęight of small nations like 
I.ithuania, Latvia and Estonia to 
freedom, democracy and indepen
dence and condems them to Soviet 
slavery.. 

Mr. Moley (a former Cleveland 
professor), for instance, says, "not 
everything that is small is a na
tion". Similarly we may construct 
another sentence, just as good as 
Mr. Moley's: "not everything that 
looks like a man is a man". There
fore, as Mr. Hitler does, it is per-
•missible - to do anything to "sub 
human" Poles, Jews, Czechoslovaks. 
So, according to Mr. Moley, what 
Soviet Russia does to the Baltic 
nations will be allright, because 
they are small and do' not look like 
nations fco Mr. Moley. 

/// 

THERE are other prize imbecili
ties in the article mentioned. For 
instance, "The Lithuanians are bjr 
origin Slavs". Maybe so, but only 
in the sense that all humankind is 
supposed to have descended from 
monkeys. Anybody knowing any
thing at all about Lithuanians will 
never be caught orating that they 
are Slavs. They most emphatical
ly are not Slavs, and that is one 
of the reasons the Slavic Poles, or 
the Slavic Russians could never 
digest the Lithuanians, the Latvians 
or the Estonians. They only got 
indigestion for their pains. 

//# 

THEN ^ISTEN to this; "After 
Hitler came to power, it becamo 
clear that Lithuanian sympathies 
were turning strongly toward Ger
many. In the elections of the Diet 
in 1938, the German ticket elected 
25 Diet deputies; the Lithuanian 
nationalists, only four". This is a 
corker! 

The 193$. elections were held on
ly in the small Lithuanian province 
of Klaipėda (Memel), governed by 
a special statute pressed upon Lith
uanians by the Allies and Associ
ated Powers after the last war. 
The deputies elected sat only in the 
local Memel Diet. The Diet of 
Lithuania never had more than 
five Germans out of some 85 dep
uties, and these usually came from 
the Memel province, which was 
governed by Germany since the 
14th century, but was always Lith
uanian by race. 

#// 

THE FACT IS, LITHUANIANS 
never, at any time, turned toward 
Germany. They knew better than 
Mr. Moley. Not only the Lithuan
ians did not kow tow to Hitler, as 
the British Chamberlin or Mr. Sta
lin did, but they went out on the 
limb to support their laws and 
prosecuted in court over one hun
dred Germanized Lithuanian Me-
mellander Nazis who, like the Su
deten Nazis, were organizing a 
"back to Berlin" movement. These 
traitors received prison sentences. 
Germany retaliated by economic 
blockades which created some dif
ficulties for Lithuania, even caus
ing peasant riots. Lithuania, hoV-
ever, found other markets for her 
agricultural products, and ' never 
bent down to Hitler willingly. He 
had to grab Memel by sheer use of 
force. 

#// 

THE LATVIANS (to Mr. Moley 
only) are "indistinguishable from 
the Lithuanians". The Baltic states 
(again, to Mr. Moley) arc a crea
tion of Versailles, when, as a mat-
tor of fact, Versailles had nothing 
to do with them. The Baltic states 
are a creation of their own people 
who wished for political indepen
dence (and fought for it) way, way 
long before Mr. Moley sported *n 
diapers. It is a pity that some 
people who tend to write about 
matters of which they know no
thing, do not take the trouble to 
look up some sources of informa
tion. We do not think Mr. Moley 
made all these errors intentionallv. 
He was just lazy to study the sub-
joet a wee* we bit. That's why the 
subject bit him. 

tit 
MR. PEGLER is either a Don 

Quixote or a man in the glorious 
tradition o< muck-rakers. Anyway, 

he strikes straight from the shoul
der and his blows tell. For instan
ce, he lately reminds us "that for 
our own good we should face the 
truth an accept the fact that the 
fortunes of war have placed us on 
the side of one dictator against an
other". Therefore, according to 
Pegler, all the big conferences have 
not, for instance, "any promise that 
Poland, the first victim of the ag
gressor, will be allowed to live 
again or that the new Europe will 
bo any more free than Soviet Rus
sia". 

There is no guarantee that the 
people of Earope. will be allowed 
to enjoy freedom as the Americans 
know the meaning of that sacred 
word. The Lithuanians will here 
heartily endorse Mr. Pegler, be
cause all they hear from. Moscow 
spells doom to every and any kind 
of freedom their forefathers, they 
themselves and their cultural life 
ever dreamed of, or fought for. If 
Woild War II will cause the eclipse 
of Lithuania's freedom, won by ' free and independent, the world 

VWWWVWWW^WVWVWVWVWVWWWWWWWWWWl 

World War I, it will only be be
cause the dictator of Moscow was 
politically stronger than his dem
ocratic allies. But this does not 
mean that the .cause of demcoracy 
has been iserved and strengthened. 

/// 
WILL RUSSIA listen to intelli

gent advice ? It is hard to say. 
However, William. Philip Simms 
gives it: "It seems, pretty clear 
that Russia can dominate Europe. 
But if she does she will be riding 
a tiger. She can get away with it 
for a time—perhaps for two or 
three decades, but eventually Eur
ope and Asia would revolt. Her 
best chance for lasting security 
therefore, it is felt in Washington, 
is to ,win the friendship of her 
neighbors and the co-operation of 
a strong Britain, America and 
China". 

The touchstone is Lithuania and 
her sister states Latvia and Esto
nia. If Russia declares before the 
world that she wishes to see them 

will know that Russia want the sin
cere friendship of America, of Eur
ope, of Britain, and of China. If 
not, she will only get military co
operation to beat our enemies, and 
the world will be on the way to
ward another world war. Maybe 
communism waftts this other world 
war, anyway? 

I. J. SAMA 8 
6704 SUPERIOR AVE. Cleveland, Ohio.. 

KALĖDOMS DOVANOS 
_ Rankų laikrodėliai, Moteriški ir Vyriški 

Taipgi puikus rinkinis Žiedų ir kitų 
# 

Gr&ždaikčių. Ateikit pasirinkti dabar. 

Atdara vakarais iki 8:30 vai. 

• Portretai yra Puikiausia 
Kalėdoms Dovana 

FINE ARTS 
•PORTRAIT 

STUDIO 
151t East 55th Street 

Kampas E. 55 ir Superior 

Aplankykit savo kareivį 
tarnyboje asmeniškai pa-
siunčiant jam savo photo. 

JONAS BOGDONAS, Mgr. 

JONAS G. Į 
POL.TEK 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 1 
Dekoratorius 

Turiu pilrą apdraudą tos rūšies 
darbų kontrcLktoriaus. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

MES DUODAM IR IŠKEIČIA M EAGLB STAMPS 

The May Company 
Basemente 

• W1 

Jr,*\ %"/• 
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DOVANOS M AS 

NAUJI ŠVENTĖMS CHENILLE 
APSIAUTALAI 

3.99 
Gražiu štiliu ir naujausiu spalvų-
Lengvai pritaikomi apsiautalai ap-
sivyniojamų stylių. Mieros 8 iki 16 
mergaitėms. 

Mergaitėms Sukneles 

3.99 iki 5.99 

Puikiu naujų stylių su pilnu sijonu 
ir gražiais apvedžiejimais! Dauge
lio jvairiu mėgiarmi medžiagų. Mie-

y ros 7 iki 16. 

Mergaitems Jumperiai 
Patraukiančiu n"''-

, ju įvairių medžmgų. Vi-
} sokiose spalvose K-okiui 

tik kas mėgsta. Mieros 7 iki 14. 

The May Co. Basement 

a 

DOVANOS BERNIUKAMS 
Išverčiami Šilti Ploščiukai 

12.95 
Pilksvos, rusvos ir rudos spalvų viename šone išsiver
čia j naturalės spalvos neperšlampatną gabardiną ka
da užeina lietus ar sniegas! Trumpi . . . mieros 10 
iki 22 berniukams. 

Vaikų Corduroy Kelnės 3.95 
Tvirtos su pamušalu corduroy kelnės faėVOS, vyninSfl 
arba žalios spalvos. Mieros 6 iki 20. 

Vaikų Corduroy Overalls 2.69 
Parinkit rudas arba mėlynas corduroy overalls berniu
kams žaisti po mokyklos valandų. Mieros 6 iki 12. 

Vaikų Gobturuoti Margi Mackinaws 
Skaidrių languotų spalvų šiltos žiemos dė- O 
vejimui medžiagos kaip milo! šie yra tai 
tie mackinaws kurių vaikai labiausia nori 
gauti Kalėdoms dovanų! Keturiais kičeniai3 ir su už-
gaubianiu galvą nuo šalčio gobturu. Miero3 6 iki 16. 

The May; f Co. Basement. 

i jti 
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