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Amerikos rimtoji 

"kėlė gausias diskusijas 0 

Atlanto čarterį, dabar kai pats 
Prezidentas Roosevelt pripa
žino jog tai buvę tik šmoteliai 
Jfopierio. 

Prezidentas Roosevelt, mato
mai Stalino ir Churchillo gud-

•riai įvarytas į kampą, iš kur 
negali išeiti, pasakė jog tokio 
dokumento kaip Atlanto čarte-
ris oficialiai nebuvę, tai buvę 
tik ant paskirų lakštų padaryti 
užrašai. 

Nejau Prez. Roosevelt mano 
kad papasakodamas tokį daly
ką nuramins visus, žmonės su
tiks kada tai buvo tik šmote
liai popierio, ir kaipo tokie ne
turi reikšmes, tat lai ir buna 
užmiršta kad tos dalykas kaip 
Atlanto >• Carter i s buvęs skelb
tas. 

Jeigu;' Prezidentas tik tiek 
nukalba, išrodo jis jau pakėlė 
rankas, ir Iš visų jo pastangų 
grąžinti nuskriaustoms, paver
gtoms tautoms laisvę liko tuš
ti žodžiai. 

Kaip butų gaila jei vieno tos 
pačios partijos Prezidento Wil-
sono prieš 25 metus pastango
mis ir idealu išlaisvintos tau
tos dabar Roosevelto butų nu
stumtos fcaisiam likimui bol
ševizmo nasruose.... 

Tas parodytų jo nesugebėji
mą pravesti jokios tarptauti
nis politikos, visišką apsigavi-
ĮEUį padedant sustiprinti Rusi-

>•&. į Kaina 5c. CLEVELANt). OHIO SAUSIO-JAN. 5. 1945 (30-tl metai :: 30th year). 
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GRAIKIJOJE SUDA
ROMA VALDŽIA 

Generolas N. Plastiras, 
veteranas Graikų kariauto
jas ir politikas, ėmėsi su
daryti naują iš visų parti
jų vyriausybę, tikėdamas 
užbaigt žiaurų pilietinį ka
rą kuris draskė Graikiją 
per keletą savaičių. 

Graikijos karalius palie
ka Anglijoj, jo vietoje pa
skirtas regentą Atėnų Ar
kivyskupas Damaskinos. 

Gen. Plastiras užėmė vie
tą rezignavusio premjero 
Papandreau. 

Visoje šitoje maišatienė-
je Maskva atsiekė laimėji-

HITLERIS SKELBIA 
VOKIEČIAI NIEKĄ-
DOS NEPASIDUOS 

Paryžius, Sausio 4 d. — 
Mušis už Vokiečių išsiver
žimą belgijon prieina iš-
sisprenetimo laipsnio. 

Amerikos Pirmoji Armi
ja pradėjo ataką iš šiau
rės, susisiekdama su Tre
čia Armija, kuri randasi is 
pietų to Vokiečių išsikiši
mo. Prasidėjo to išsikiši
mo smarkus spaudimas. 

Dvi didelės Amerikos ar
mijos smogia visu smarku
mu ten sugrustas tris Vo
kiečių armijas, sutrinant i 

rao, nes jos remiami Grai- skutus 11 divizijų ir sunai-
kijos komunistai privertė 
Chuchillį sutikti su tokia 
valdžios format- Churchill 
buvo nuskridęs.. Į Graikiją 
pasistengti išlaikyti Grai
kiją Britų įtakoje. 

TIKISI ROBOT-BOM-
BŲ ATAKAVIMO 

AMERIKOS 

PRIPAŽYSTA NESU 
SUSIPRATIMUS 

SU STALINU 

Šie Kariai Boikotuoja Barbenu Biznį 
D A R B A I  

u\ ilAiilJI MNhŲ ŽINIOS 

kinant 400 tankų nuo Gr. 
16, kada Vokiečiai pradėjo 
savo vajų. 

Tame spaudime Vokie
čiai pastatė apie 20 divizi
jų, iš kurių pusė patysot-
kaklieji kariautojai. 

Giliausias Vokiečių pasi-
varymas prieš Amerikie
čius buvo pietryčiuose nuo 
Bitche, kur priešas dabai 
jau atmušta 5 mylias atgai 
penkių mylių frontu. 

Pirm to, >p© pareitų kelių-

Tačiau Amerikos spauda ne- vnkietas kurios >kaio snė- sulaikymo, Vokiečiai 
oriimp Prez Roosevelto teim* kaip Spe- buvo pradeję puolimą ant priima rrez. Koosevelto teisi- Jama, bus taikytos is Vo- 7 tnQ Avmiin* tikaUi i» 
minusi apie tuos šmotelius po- kietijos • bombarduoti Ame-J ,' ,.^1 W 

pierio. Sako. dokumento for-1 
riką.' -Jos bus tarp 20 ir 25 A„' ,.Krn v„. „nKr, , ,,, 

m nėra taip svarbu, svarbą tonų fa- sako skrallSOO ' Įin i o-voirnrmn jdidelj ataką peumo; JNu- karo vadovybeje greitu lai-

£ą ir iš jos vadu rfeko iierei-i _ v. • 
kaiaui^ž. . A/ * Jau yra zmoma kad Vo-

r™ į kiečiai dirbdina V-3 robot-

Prez. Roosevelt Sausio 2 
pripažino kad yra rimtų 
nesutarimų tarp ' trijų di
džiųjų" sąjungininkų, tie 
nesutarimai ftecia Europos 
politinius ih - teritorialius 
klausimus. 

Dar daugiatr, jis pasakė 
jog peturi vilties tuos ne
sutarimus išspręsti busin-
čioje konferencijoje su Sta
linu ir Churchillu. 

Numatyta kad tas jų su
sitikimas Įvvks pradžioje 
Vasario mėnesio. 

Roosevelt ir dabar nupa- J. 
šakojo spaudos atstovams f" 
jog sąjungininkai turi eilę į 
gerų principų, tik paskiros L 
šalys juos skirtingai išsi
aiškina. Mums nesvarbu 
kaip kiti išsiaiškina, reika-
linga kad Amerikos princi
pai butų vykdotni, ne palei
džiami Stalinu} savotiškai 
"išsiaiškint" ir baigti pa
vergt rytų ir pietų rytų 
Europos tautaąL 

H W 

g 

Chicago, 111. — Preziden
to įsakymu, armija užėmė 
i savo zimą visas Montgo
mery Ward & Co. biznio 
Įstaigas septyniuose mies
tuose. Kompanija atsisakė 
pakelti savo darbininkams 
mokestis, įrodant kad ji ne
gali mokėti daugiau ir kad 
jos biznis neturi nieko ben
dro su karo eiga. 

Spauda už šitą pasielgi
mą karštai kritikuoja Pre
zidentą Rooseveltą. Priki
ša jam kad jis niekaip ne-
)ajiegia suvaldyti vieno 
muzikantų unijos vado Pe-
trillo, kuris sauvaliauja ir 
visai atsisako pildyti pre
zidento įsakymus. Jam su
valdyti nepasiunčiama nei 
vienas kareivis nors su 
buože, o kompaniją pri
versti pildyti jo įsakymus 
siunčia kariuomenės bu-
rius. 

šie Amerikos kariai — armijos, laivyno ir submarinu pa
truliai veikianti prieš Vokiečius, labiau susirupinę karo lai
mėjimu negu barzdų skutimusi ar plaukų kirpimu. 

DEL VOKIEČIU paeise 
kimo pralaužti sąjunginin
kų linijas ir įsiveržti Belgi
jon apie 40 mylių, sakom? 

. Sako. dokumento for-!riką.* Jos bus tarp 20 ir 25'"T"'ipktl,v,i atliko'bU?-P.ada!'y.ta 'sukratymas1 

era taip svarbuu .vari* tonų ir sako skris 3500 my-! 
didelf ^taką Bel.lin0, Nu- ^ ^ 

lių į valandą gieitumu. ^remburgo ir kitų vietų, nu-.j^ 

LIETUVOS M1N5STRO SVEIKINIMAS 
*' NAOiU' METU PROGA 

Užmušta 23 darbininkai. 
j Monterey, Meksikoje, prie 
bažnyčios statymo nelai
mėje užmušta 22 darbinin-
gai. Įgriuvo baigiamas da

iryti bįižirvčios stogąf; 

sudaro to pareiškimo dvasia. 
Visi prisimena, nežiūrint da

bartinių kraipymų, kad Atlan-
bombų. 

,700 or-
Pasiekti Ameriką, joms metant 6,000 tonu 

reikia pakuti i orą 200 my; Į Atake dalyvavo 11 

to čarteris buvo paskelbtas | lių virš žemės, ^ paskui iš ]ajvių. • ' | 
kaip formalis dokumentas, pa-;aukštumos kristi žemyn iri Berlinas buvo bombar-! 
sirašvtas Prezidento Roosevel- sprogti ten kur nukris. J duotas ir nauju metu nak-l 
to ir Premjero Churchillo. 1 Uz tokio tolumo tikrai 

TURI 1167 KARO 
LAIVUS 

Washington, Gruodžio 29, 1944. 
Dėkinga broliams Amerikiečiams už suteiktą 

ir ruošiamą moralę ir material? paramą Lietuvių 
Tauta, karo ir agresijų draskoma, Naujų Metų an
goje vieningai tebesilaiko vilties vėliavos, siekdama 
Nepriklausomybės Atlantic Charter pagrindu per 
Demokratijų pergalę. 

P. ŽADEIKIS 
Lietuvos Įgaliotas Ministras. 

Plieno darbai ir 1945 me
tais pirmoje vietoje bus ka
ro reikalavimų patenkini
mui. Plieno dirbtuvės tu
ri užsakymų perpilnai vi
sai pirmai pusei šių metų. 

, „ I pataikyt i bent kuri miestą 
Atlanto čarteris paskelbtas k 

Rugpjūčio 14, 1941, ir po me
tų vėliau paties Prezidento vėl 
iškilmingai minėtas. 

/ / / 

tį. Ketvirtą metą karo pra-
Hitleris kalbėdamas pir- dedant, Suv. Valstijų kai :*0 

mą kartą po 5 mėnesių ty- laivynas padaugėjo iki 1167 
Įėjimo, Sausio 1 pareiškė karo laivų ir turi 37,000 

AMERIKOS kariu skai- jog Vokiečiai niekados ne- lėktuvų. Karo laivyno lėk-
(ius, žuvusių sužeistų, ir j pasiduos ir ^ karo pabaiga tuvai yra paskira dalis nuo 
dingusių, 1944 metais bu- i neateis greičiau kaip 1946 armijos lėktuvų. 

Cleveland Plain Deafer re- vo 495,652. Iš jų 82,634 j metais, ir jeigu baigsis an-1 Karo laivynas dabar yra 
adėio savo gyvastis. Su-iksčiau tai tik Vokiečiu lai-1 daueiau nesm trissvk di-

AR ŠIS SPĖJIMAS 
VEIKS? 

dakcija komentuodama apie tą padėjo savo gyvastis. Su- j ksčiau tai tik V okieciu lai- j daugiau negu trissyk di 
dokumentą, įrodo kad Atlanto žeistų skaičius buvo 318,- mėjimu. Šiaip Vokiečiai! dėsnis kaip buvo kuomet 
^rteris buvo iki šiol įvairiais 157. 94.261 buvo ,d,ingę be niekados nepasiduosią. į prasidėjo karas. Prie to 

re jais pasirašytas kariau- žinios arba patekę į priešų Kurie Vokiečiai parodys laivynas turi 59870 išsėdi 
Čarteris 
at\' 
jančių, savo laisvę ginančių rankas, 
tautų žmonių krauju visame j 
pasaulyje ir todėl, sako, ma-( 

^as tėra skirtumas kad pašau-' 
Bo valstybiniai vyrai nepadėjo 
ant jo savo parašų. 

Plain Dealer prideda rimtą 
priminimą, kad jeigu tie vals
tybiniai vyrai stengsis įrodine 
ti jog nugalėtojui priklauso 
grobis, sena filosofija remian
tis, tai jie jau dabar patiesia 
pagrindus kitam pasauliniam 
karui artimoje ateityje. To 
nepajiegs sulaikyti nei Chur-
chil, nei Stalinas savo klasto
mis, nei Roosevelt savo .keista 
neveikimo politika. 

Dar kiti laikraščiai iškelia 
tai kad po tokio paskelbimo 
apie Atlanto čarterio nebuvi
mą Amerikos žmonės pradės 
labiau nepasitikėti ir su nuo-
žvalga priims karo žinias iš 
vakarų fronto. 

Prez. Roosevelt, kuris spau
dos atstovų konferencijoje pa
sakė kad Atlanto čarterio kai
po formalio dokumento nebu
vo, pareiškė jog "Atlanto Čar
terio tikslai pasilieka galioje 
taip kaip tada kada jię buvo 
paskelbti 1941 metais". 

Admirolas Advokatas 

nepasitenkinimo^ ir norės |mo valčių, kuriomis karei-
karo baigimo, tie bus kaip j viai iš iaivų išvežami į že-
ik šiolei persekiojami, % 

žudomi. ~ 
NAZIAI UŽATAKA-

VO RUSUS SUNAIKINO 25 JA
PONŲ LAIVUS 

Naujų metų dieną, Ame-
ikos jiegos užatakavo ir 

Prie spėjimų kad Vokie
čiai pasiduos ir karas bus 
baigtas pereitą rudenį, da-
dedama dar vienas prana-

BEGYJE 1944 metų Su
vienytų Valstijų valdžia 
praleido 97 bilijonus dola-
rių karo ir šalies operavi-

xt J u-  •  v i  - i  l m o  re ika lams .  Ta i  y ra  pa-
KARO Vadovybe išleido saulinis rekordas visiems 

įsakymą imti kariuomenės laikams. 
tarnybon vyrus tarp 18 ir Prieš karą, 1S39 metais, 
26 metų, kurie iki šiol bu- j valdžios kaštai buv<* tik 5 
vo paliuosuoti nuo milita-j^1^ona^ dolaiių. 
rišku pareigų ir palikti ap-| .... ~ 71 .  .  
A\vbt\ 1,L-P(S ! 1944 metų begyjT visos 

Mayoras-Karž^/gis 

Sausio 4, Vengrijoje. Bu
dapešto fronte, Vokiečiai 
užatakavo raudonąja ar-

liuskandino ar!:a padegė imi ją šiaurvakariuose nuo 
25 Japonų laivus kurie at-Į miesto, palengvinimui Bu-
plaukė prie Luzon salos, jdapešte esančiai Vokiečių 

Mindoro saloj Amerikos' kariuomenei, kurį bolševi- PRANCŪZIJA, išlaisvin 
kariuomenė išlipo* naujose kų apgultą. Musiai feina ta ir greitai susitvarkius 

vedimui, apie vidurį Sau-, Direktorius Byrnes, 
sio mėnesio. 

Tada nukristų visi Vo
kiečių lėktuvai ir sustotų' 
veikę tankai ir kiti ^asoli-
nu varomi karo pabaldai ir 
Vokiečiai turėtų baigti ka
riavę. 

Churchill tain pat skel 
bia sn.vo pranašavima w 
Vokiečiai bus sumušti ga 
lutinai 1945 metų bėgyje. 

Žinoma, 1945 metas dar 
labai ilgas. 

vietose. 
Amerikos bomberiai ata

kavo Japonijos salas, pa
darydami didelių nuostolių. 

Japonams Nauji Metai 
buvo labai nelinksmi. 

Fordham Universitetas. ap
dovanojo teisių garbės dakta
ro laipsniu U. S. Karo Laivy
no Admirolą C. W. Nimitz, va
dovaujantį karo laivyną Paci-
fiko vandenyne. 

JAPONŲ karo laivynas, 
kaip apskaičiavimai rodo, 
bus sunaikintas ir nustos 
reikšmės 1945 metu bėgy
je, jeigu jo skandinimai eis 
tuo pačiu saiku kaip ikšiol. 

miesto gatvėse. 

SOVIETAI jau nutrau
kė leidimą Amerikos lėk
tuvams nusileisti Rusiioje 
po skridimų užpulti Vokie
čių valdomas centralinės 
Europos sritis. Sako, tas 
nutraukta abiejų šalių su
sitarimu. 

Pranešama jog Vokiečiai 
nužudė 115 neginkluotu U. 
S. karo belaisvių suimtų 
1-mos Armijos fronte. 

1944 metų begyje Ame
rikos oro iiePDs numetė 
ant Vokietiios 767.000 tonų 
bombų, kuriomis padaryta 
priešui daug1 nuostolių pa
čioje Vokietijoje ir nazių 
užimtose šalyse. 

skubiai grvžta į sena bu
vusią reikšmingą valstybę 
Pagaliau Prancuziia tam
pa  pr i imama į  Uni ted  Na 
tions nares iv lieka 38-tii 
valstybė United Natiom 
ėilėie. 

LTnited Nations susidaro 
iš 26 valstybių trys metai 
atgal., Nuo tada dasidėjo 
į nares 10 kitų valstybių. 

Visoje šalyje, nuo Sau
sio 2, uždraudžiama reng
ti arkliu lenktynes, kurios 
sutraukia daug žmonių ir 
suaikvoja daug laiko ir 
kritiškas karo medžiagas. 

mss* 4: 

giausia apsireiškė pakilime 
algų ir uždarbių. 

Prez. Rsose^eHo ina gu-
racijos ceremonijos ketvir
tam terminui bus trumpos, 
tik apie 10 minutu laiko, 
kaip praneša iš Washing-
tono. Cpvemoniios atsibus 
Sausio 20, Baltojo Namo 
pietiniame portike. Nebus 
šį sykį jokio parado, kaip 
paprastai buna. 

Lloyd Georgė, I Pasauli
nio karo premieras ir se
niausias valstybininkas, 82 
metų amžiaus, tano Nauių 
Metų proga Aneliios kara
liaus apdovanotas Earlo 
titulu. 

Carl Zeidler, buvęs Milwau
kee, Wis., may oras, kuris pas
taru laiku raportuota žuvęs su 
laivu juroje vakarų pakrašty
je Pietų Amerikos. Jis buvo 
išrinktas mayoru būdamas 84 

,metų amžiaus. , 

Gen. De Gaulle, Prancū
zijos valdvtojas, pareiškė 
pasipriešinimą visur vardi-
nime gatvių ir aikščių jo 
pagarbai, tas sako nerei
kalinga. 

UŽMUŠTA VIRŠ 50. Iš
tikus celžkelio nelaimei ar
ti Oę^en. Utah. Gruodžio 
31. baigiant senus metus, 
užmušta virš. 50 keleivių, 
tarpe apie 30 kariškių vy
kusių į namus ar iš namį 

"-•-.k 
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D I R V A PadSkit * Amerikai LaimSti 

EENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
PHILADELPHIA Garbes Daktaras 

SMULKMENOS 
čia Philadelphijoje Ukra 

n iečiai išleido 1945 metų kg 
lendorių knygą-almanaką, ki 
įiame tarp kitko randasi plž 
tokas aprašymas apie Amer 
kos Lietuvius, ir įdėta atvai: 
(iai a. a. Lietuvos Prezident 
A. Smetonos bei Juozo ir MJ 
res Bačiūnų, iš Sodus, Mich. 

Gale 1944 metų vietinis įstž 
bus berniukas smuikininkas : 
visiems čia žinomas Teddv Ki 
ligovvski, kurio motina yra g 
mus Žemaitijoje ir gera Lietu
vė patriote, minėjo savo 12 
metų gimtadienio sukakti Vi
sokių linkėjimų tarpe jis gavo 

MOTERIS NUŽUDĖ 
__ BUVUSI SAVO 

VYRĄ 

Ve-

NAUJŲ METŲ SUTIKTUVĖS 

Detroito žymus biznieriai, 
Jonas ir Mare Koch, savo rezi
dencijoje, 6951 Oakmari Blvd., 

,. J?*1*0' Dearborn, surengė smagią puo-
US'n f1119'^ °U^ e1^' • m' ^ Naujiems Metams sutikti, 
n Detroito pr.emiestyje High-1 Dalyvav0 apie 50 avečių_ _ 
an ai , savo ute nužudė ^och'ų giminės ir draugai. Bu-

Ernie Pyle, Amerikos karo 
korespondentas, sugryžęs iš 
karo sričių, tapo dviejų Ame-

uni-gy 
na antrašu: 527 Tyson a ve. 

New Yorke pastaru laiku ta
po išleista didžiulė antologija 
antgalviu "Who's Who In Po-
otrv and Prose". Tarp kili; 
autorių toje knygoje ramia s i 
eilėraštis: "Lithuania and The 
l: S. A.", vietinio plunksnn-

•-•raužo^. seno Kazio Vidikaus-
k<>. X. 

štus. čia jis parodomas 
versiteto aprangale. 

ATEINA KEPTU 
KARVELIŲ 

LAIKAI 

DEGTINĖS gavimui perio
das Pennsylvanijoje pradedant 
ruo Sausio 2, bus kas trys sa-

rn'tės. Degtinės ištekliai y.v-
iai sumažėjo. 

PITTSBURGH 

Ivua 
I AKEI.S ALGAS 

Pittsburgho miesto \ 
hutarė pakelti mokestis 
darbininkų dirbančių miesto 
valdybos įstaigose ir kitokiuo
se darbuose. Pakeliama o':. 

Ta» algų pakėlimas bendrai 
apims $800,000 sumą darniau 
•netuose. 

Po karo, kurie mes to dar 
sulauksime, ateis tokie laikai 
kad bus galima pirkti gatavai 
sudėtas dėžėse keptas mėsas 
ir net sandvičius — pilnai su
darytus su duonos riekutėmis 
ir mėsos bryžiu tarpe, gražiai 
sudėtus Į skardines dėžutes. 

Dėžutėse bus galima pirkti 
gatavai iškeptus su visais pri-
smokais steikus, porkčapsus, 
hamburgerius ir viską, kitą 
valgomo, gatavai paruoštą vi-
sai taip kaip dabar 

5,000 Į duoda gerai valgius 
mokanti šeimininkė. 

Tik turim to visko 
ik i  pas ibaigs  karai- .  

Į stalą 
gaminti 

palaukti 

UžGYRĖ LIGONINĖS 
Amerikos Chirurgu Kolegija 

uteikė užgyrimą 24-ms Pitts
burgho ligoninėms, tarp 08 li
goninių esančių vakarinėje val
stijos dalyje. Ligonini".- ai: 
imamos pradedant nuo i ii ką 
Hiri 2o lovas ii- (iai.'j-iaii. 

ia PINASI UKĖM1S 
Harrisburg, Pa. VaUi į jos  

Pokarinio Planavimo \omisija 
-iulo rekomendacijas valstijos 
legislaturai apsirūpinti kon
servavimu valstijos minerali
nių šaltinių, kaipo o:įtiną ži.i-
gsnį link žemdirby: t s patobu
linimo valstijoje po karo.  

Reikalinga bus atitaisvti di
delius plotus žemn; -,i ! !<• .la
ba r įvairiai apgadinti ii' ••ra
re;; 11; o i (i u t į ūkiams. 

LIGONIAI DĖKOJA 

l.iel uviai džiovininkai ligo
niai, Maryland valstijos sana
torijoje, gavo iš savo atsišau
kimą Į H' 
ledom-, 
tė t*i! n 
uadėkos 

' Dirvą $6 dovanų Ka-
Jie nuo savęs pasiun-
geradariui a u koto j u i 

laišką, ir dėkoja Dir-
kcijai už siuntinėji! :;; 
' rašo i o dovanų. 

:ai Sanatorijos ligo-
• :i \ isiems laimingu 

PRAD6KIT SAUGO-
TIS VILIOTOJŲ JUSU 

KARO BONl.J 
PINIGŲ 

Amerikos paprastu žmonių 
ianko.se šiuo tarpu yra jau su-
virš 21 bilijonas dolarių vertės 
Serijos E karo bonais. šitų 
bonų pirkėjų skaičius yra žv-

, miai didesnis negu buvo Liber-
. tų Bonds pirkėjo pirmojo Pa
saulinio Karo metu. 

Tų bonų savininku didele  d.:>-

lis yra paprasti, mažai nusi
mananti žmonės. Tuo tarpu gi 
Amerika pilna gudriausių žuli-
ku ir sukčių, kurie jau ruošia 
įtlanus kaip iš tų žmonių tuos 
pinigus išvilioti. Dalis tų žmo
nelių bus apgauti, apvogti — 
;ie tik po laiko apsižiūrės kad 
pateko sukčiams į nagus. 

Lietuviai, bukit atsargus ir 
nepasiduokit niekam viliojami. 
Jus turit savo rankose karo 

(bonus, kuriuos patys galit iš-
Įsikeisti j pinigus pašte arba 
banke, nes nuo Spalių mėnesio 
valdžia įveda patvarkymą kad 
bankai galėtų iškeisti karo bo
nus į pinigus, pridėjus priklau
somą nuošimti už boną. 

j Bet saugokitės kad bonus ig-
jkeitus i pinigus, jusų pinigų 

• sukčiai kokiais  nors  la idais  ne
pagautų. 

buvusi savo vyrą, kuris ją bu
vo pametęs, o ji jį pavydžiai 
mylėjo ir nenorėjo kad jis ki
tai kuriai tektų. Jis buvo 36 
m. amžiaus, troko šoferis, pa
leistas iš kariuomenės. 

Jie vedę gyveno St. Louis, 
Mo., ir ten pasimetė. Jis at
važiavo ir pradėjo dirbti Det
roite. Ji buvo sumanius gau
ti nuo jo divorsą, bet vietoje 
to pasiryžo įvykdyti savo di
desnį planą. Mat, ji patyrė 
kad jis palaiko santikius su 
kitom merginom, ir jis jai gy
rėsi jog gali gauti merginų 
kokių tik jis nori. 

Ji apsigyvenus Detroite pra
dėjo palengva vilioti jį lanky
tis pas ją, ir štai kai pastaro
mis dienomis jis aplankė ją jos 
bute, ji bandė jį apnuodyti ci-
garetu, bet jis jo nepriėmė, 
Tada ji prisitaikė iš užpakalio 
jam sėdint kedėje ir šniūrą 
užnėrus ant kaklo tiek smaugė 
iki jis negyvas nukrito nuo kė
dės. 

Tą naktį permiegojus virtu
vėje ant stalo, kitą rytą vyro 
lavoną supjaustė dalimis ir su
dėliojus į maišelius, laukė tris 
dienas savo apartmente iki bu
vo pristatytas automobilis ku
rį jos vyras buvo pirkęs. Ta
da sukrovus rišulius į automo
bilį, ji pasileido važiuoti i St. 
Louis, kur manė žinomoje ato
kioje vietoje smėlio duobėje 
paslėpti. 

Iki Toledo davažiavus, auto
mobilio motoras truko ir gara 
že jai pasakė kad ims dvi die
nas iki jie pataisys. -Ji betgi 
per dvi dienas sėdėjo tame au
tomobilyje, jai atnešė ten val
gyt ir gert, atsisakė eiti i vieš
butį nakvoti ar į restaurant^ 
ir dėlto garažo darbininkai 
pradėjo nužvelgti kad čia kas 
keisto ir paslaptingo. Po po 
ros dienų buvimo garažiuje ji 
užmigo ir mekanikai prisitai
kę pažiurėjo kas randasi jos 
vežamuose - rišuliuose. Nuste
bę tuoj pranešė policijai ir ta 
moteris taip buvo suimta. 

Ji grąžinta į Highland Park 
Mich., kur laukia teismo. 

Vokiečių Pašiepimai 
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MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Jtiilios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykfci) 

PERDAUG VIŠTŲ 

! Valdžios paskiausias rupes-
] tis yra tai kad visoje šalyje tu 
j rima net. 50 milijonų perdaug 
vištų. 

Maisto viršininkai sako, jei 
1 nebus kas padaryta su tomis 
vištomis, ateinantį pavasar 

! atsiras toks didelis pervirši; 
kiaušinių kad nebus žinoma 
kur juos ir padėti. 

Nors kariuomenės reikalam: 
suimama daug kiaušinių, be' 
apskaičiuota kad tiek daug ji 
nebus reikalinga kiek gali pri 
dėti 50 milijonų vištų pervir
šius. Vištų augintojams pata
ria mažinti jų skaičių, tačiau 
iki dar kiaušinių kainos yra 
aukštos lie to patarimo nepa
klauso. 

vo svečių net iš Clevelando: 
Dirvos redaktorius K. S. Kar
pius su žmona, ir p. Karpienės 
pusseserė Ona Williams. Pp. 
Karpius, Kochai ir Albertas 
Karr (Kuzborskis ir Kark tie
kai) yra jaunų dienų draugai 
iš Lowell, Mass., kur jie gyve
no atvažiavę į Ameriką. Tat 
ir dabar jie, kaimynystėje gy
vendami, vieni kitus, progai 
pasitaikius, aplanko. 

Ona Williams-Veževičiute pa
eina iš Cambridge, Mass. 

Šiais liūdnais karo laikais, 
buvo pravartu žmonėms nors 
trumpaį nušvisti, pasilinksmin
ti, vieni kitiems palinkėti lai
mingų Naujų Metų. Nors puo
toje buvo keli ir kitataučiai 
šeimininkų draugai, bet vieš
patavo Lietuviška dvasia, čia 
griežė Lietuvis muzikantas p. 
Dimša, čia buvo sudainuota 
Lietuviškos dainos 

Svetingi šeimininkai svečius 
vaišino įvairiais užkandžiais ir 
įvairiais gėrimais. Prie to pa
sitarnavo p. Kochienės brolis 
Albertas ir musų Detroitietis 
iš Brooklyn, N. Y., Juozas Šni-
ras. Jiedu prižiūrėjo kad sve
čiai nebūtų ištroškę. 

Puotos dalyviai nufotogra
fuoti. 

Galima tikėtis kad šie metai 
pasieks ko laimingesnio, kada 
pasibaigs šis žiaurus karas ir 
žmonių sužeistos širdys po va
liai atsigaus. Tada sutiksime 
kitus metus su pakilusiu upu 
ir lengva širdimi. 

Gryždami į Clevelandą Sau
sio 1, Clevelandiečiai trumpai 
aplankė Dr. J. J. Sims ir Dr. 
J. Jonikaitį, palinkėti laimin
gų Naujų Metų. 

Iš LVS SUSIRINKIMO 

Gruodžio 24, šv. Antano pa
rapijos mokykloje įvyko LVS 
6 skyriaus suirinkimas. Sky
riuje yra 42 .nariai ir 4Q rėmė
ju-

Perskaitytas laiškas nuo vie
tos Draugijų Sąryšio, kuris 
kviečia skyrių prisiųsti atsto
vus j sąryši. Laiškas priim
tas ; atstovai išrinkti: Malvi
na Smailienė, H. Kaptudaus-
kas ir Ambrose Kizis. Drau
gijų Sąryšis rengia Lietuvos 
nepriklausomybės 27 metų su
kakties minėjimą Vasario 18, 
todėl svarbu kad ir LVS tame 
parengime dalyvautų. 

Skyriaus pirmininkas Dr. J. 
J. Sims perskaitė laišką iš L. 
V. S. centro, kuriame kviečia
ma aukoti Lietuvos vadavimo 
reikalams, taipgi išdalino aukų 
lapelius. Laiškas priimtas ir 
aukų parinkta, jas rašt. Vyt. 
Markuzas išsiųs į centrą. 

O. Wilkiene 'pranešė kad dar 
skyriaus vakarėlio diena ne
nustatyta, bet jau aukų yra 
priduotų. 

Nutarta vasarą surengti ge
gužinę 6-to skyriaus vardu ir 

1 išrinkta komisija tam surasti 

Kanadiečiai kareiviai išdėjo 
tokią iškabą savo užimtoje da
lyje, Holandijoje. Parašas sa
ko apie paruošimą kelionių į 
Berliną dideliems būriams gra
žiu trumpu keliu. 

CHSCAGO, ILL. 

ro P?,-!i 
vietos ; 
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i IMS PRIVATI N K PRAK
TIKA 

d \ .  J u o z a s  . ! .  ( r i ' i s h .  ž y m u s  
u \ iii veikė/a.- per eilę me-
vastaru laiku buvęs Illinois 
'ijos Generalinio Prokuro-

' i rezignavo iš tos 
i ;u jo vėl privatinėn 
! rak'ik n. antrašu 77 
•' h i n gt oi! St., kambarys 
Tele i.' -Dover ."U75 

ITALIJA PRADEDA-
MA ŠELPTI 

Nauji Piliečiai Parvežami Amerikon 

NEUŽMIRŠKIT Zc 
Siųsdami Dirvos Redakcij; :  

Administracijai ar Agentūra' 
kokius paklausimus, visada įdė 
kit už 3c pašto ženklelį atsft* 
kymui. !Tas bu tea*. 

Alii,-uit n militarine komisi-1 

ja Itali joje. praneša jog prade-1 
ta teikti gausus maisto kiekiai j 
Italijos karo nuvargintiems! 
žmonėms, ir kad iki šių metu | 
pataigos bus pristatyta Itali
j o n  2 , 3 0 0 , 0 0 0  t o n ų  m a i s t o '  i r ;  
kitų reikmenų karo nukentėju-! 
siu šelpimui. I 

Italijos dabartinės vyriausy
bės vadas, kai tą vyriausybę 
Amerika ir Anglija pripažino, 

nkė kad diplomatinio pripa
žinimo neužtenka, reikia ir pa
galbos. badaujantiems žmo
nėms, — 

P 
N 

vietą: Karpšlis, A. Rinkunas ir 
H. Kapturauskas. 

MUSŲ KARIAI 
Ensign Victor Douv&n, Ste-

phanijos Douvan - Čiurlionytės 
sunus, gavo Kalėdoms atosto
gų ir jas linksmai praleido su 
savo miela mamyte. 

Saržentas Pranas Gužauskas, 
kuris yra atlikęs 50 misijų į 
priešo šalis su bomberiais, ir 
dabar laikomas Selfridge Field 
oro mokykloje kaip fotografas, 
gavęs porą savaičių atostogų 
praleidžia pas savo lirolį Anta
ną Gužauską Detroite. 

DR. S. WILKO LAIŠKAS 
Dr. S. Wilkas prisiuntė savo 

tėvams laišką iš Prancūzijos, 
kuriame paviršutiniai pamini 
savo nuotikius einant su U. S. 
armija į Vokietiją; sako norė
tų plačiau aprašyti savo prie-
tikus ir kur ką mato, bet, sa 
ko, karo cenzūra to nepraleis
tų. Jis pats nuolat laukia lai
škų iš namų. 

Sveikina namiškius su šven
tėmis ir trokšta sulaukti tos 
dienos kada galės kartu su vi
sais smagiai šventes švęsti. 

BUVO WASHINGTONE 
Kalėdų proga, LVS centro 

finansų sekretorius Juozas Kri 
pas, iš Ann Arbor, Mich., bu
vo nuvykęs į Washington, D 
C. Gryždamas sustojo pasi
svečiuoti Detroite. 

RAUDONAI DAŽO 
MUSŲ DAINAS 

~ Gruodžio 24, per radio Lie
tuviški bolševikai dainavo rau
donai nudažę seną Lietuvių 
dainą, "Kur lygus laukai, snau 
džia tamsus miškai", ši dai
na apdainuoja Lietuvių kovas 
su kryžiuočiais, ir Lietuvia 
šią dainą dainavo tada kai bol 
ševikai ir fašistai dar trum
pas kelnes dėvėjo. Dabar mū
sų bolševikėliai šioje dainoje 
priteršė raudonų karių ir fa
šistų. Tai literatinė vagystė. 
Jokiais dažais bolševikai ne
paslėps tautos patriotingos 
dainos, tautos brangaus turto 
Mes ją pažinsim visur ir vi
suomet. Tai tikri begėdžiai 
klastuotojai ir teplioriai! 

DRAUGIJJŲ SĄRYŠĮ® 
SUSIRINKIMAS 

Sausio 10 d., nuo 7:30 va
kare, Lietuvių salėje, įvyks 
Lietuvių Draugijų Sąryšio me
tinis susirinkimas. Bus renka
ma nauja valdyba.* Rcp. 

Pradeda Kovą su Džio 
va Plačiu Mastu 

Amerikos karo laivu, parvežamų nauju šios šalies pilie
čių vaizdas. Tai kūdikiai gimę Amerikos kariams kurie ap
sivedė su sutiktomis mergelėmis Naujoje Zelandijoje, išvykę 
Japonijos nukariavimui. 1 

Iš Washingtono praneša joa 
Kongresas paskyrė 10 milijo 
nu dolarių užvedimui visoje 
.šalyje kovos su džiovu. 

Vadovaus tame U. S. Vie
šos Sveikatos biuras. 

Apie 85 nuoš. tų pinigų bus 
išdalinta valstijoms jų sveika
tos biurams kovai su džiova 
varyti, nes valstijos turi tam 
tikrus biurus, tik jiems reika
linga daugiau pinigų. 

JARAS Mykolas, pusamžis, mi
rė Lapk. 29, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap., PakrojaUs par.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

BUKAUSKIENĖ Antose (Ve-
deckaitė), pusamžė, mirė 30 
Lapkr., Chicagoj. (Raseinių 
ap., Eržvilko p., Paupio k.) 

MAKšTALA Pranas, 44 metų, 
mirė Gruod. 1, Chicagoje. 
(Panev. ap., Kupiškio par., 
Varniškių k.) 

KARKA Jonas, pusamžis, mirė 
Chicagoj, Gruodžio 3. (Vil
niaus rėd.) Amerikoj išgy
veno 45 metus. 

JANUŠIENĖ Louise P. (Nar-
montaitė), 48 m., mirė Gruo
džio 16, Chicagoje, kur bu
vo ir gimus. 

ZENKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Lapkr. 28, Chicagoj. (Ma
rijampolės aps., Balbieriškio 
p., Nešeikų k.) Amerikoje 
išgyveno 34 metus. 

ŠLOMKIENĖ Agota, »>0 motų, 
Mirė Spalių 27, Maltby, Pa. 
kur buvo ir gimus. 

JUNEVIČIUS Julius, 68 metų, 
Miry Spalių 27, Maltby, Pa. 

KUNAUSKAS Simas, 73 metų, 
mirė Spalių 14, New York 
City., (Marijampolės ap.) 

AUKŠTUOLIS Juozas, 03 m., 
mirė Birželio 13, Norwood, 
Mass. (Ukmergės aps., Jo-
nuškių k.) 

BARISIENĖ Marcelė, 5G m., 
mirė Rugpj. 13, Leechburg, 
Pa. (Barbiškių k.) 

ČEPAS Juozas, 54 m., mirė 
Spalių 23, Aurora, *111. 

GENEVIčIENĖ Morta, 63 m., 
mirė Spalių 3, W. Frankfort, 
Illinois. 

MOCKUS Aleksandras, 50 m., 
mirė Lapkr. 19, Kenosha, 
Wis. (Stulgių par.) Ameri
koje išgyveno 38 metus. 

JUZULĖNAS Jonas, pusamžis, 
mirė Gruod. 1, Chicagoje. 
(Panev. ap., Subačiaus par., 
Skvarbų k.) Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

TRUMPICKIENĖ Ve r o n i k a 
(Lukošaitė), 47 m., mirė Gr. 
3, Chicagoj. (Šiaulių apskr., 
Tryškių par.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

JESKEVIčIENĖ Karolina, wi
ny vo amž., mirė Gruodžio m. 
Mahanoy City, Pa. 

šAPARNIS Jonas, 63 m., mi
rė Gruodžio 3, So. Boston, 
Mass. (Subačiaus p.) Ame
rikoj išgyveno 33 metus. 

MALINAUSKAS Juozapatas, 
62 metų, mirė Gruodžio 4, 
Chicagoj. (Panev. par., Se
namiesčio k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

LITVINAIT1ENĖ Antosė, mi
rė Lapkr. 22, Exeter, Pa. 

VALAITIENĖ Teklė, mirė 16 
Lapkričio, Askam, Pa. 

BOSEVIČTUS Eugenijus, mirė 
Lapkr. 24, Hanover Town
ship, Pa. 

DIRSA Gabrielius, mirė Lapk. 
21, Hanover Township, Pa. 

DOMEIKIENĖ Ona, 51 metų, 
mirė Lapkr. 8, Waterbury, 
Conn, (šakių. ap., Jundilų 
kaimo). 

GUZEVlčIUŠ Jonas, 67 metų, 
mirė Spalių 18, Mt. Carmel, 
Pa. (Kalvarijos ap.) . v 

ARENTAS Jurgis, 68 m., mi
rė Rugpjučio 23, Worcester, 
Mass. (Marijamp. ap., Akli
nės k.) 

ALEKSANDRAVIČIUS Jonas, 
63 m., mirė Lapkr. 9, Chi
cagoj. (Panev. ap., Nauja-
miečio vai.) 

NEVIDOMSKIS Ignas, 73 m., 
mirė Rugs. 12, So. Omoha, 
Neb. (Ukmergės ap.) 

SAVICKAS Petras, 62 metų, 
mirė Lapkr. m., Rockford, 
Illinois. 

GRAUSKIS. Juozas," 56 metų, 
mirė Lapk. 29, So. Boston, 
Mass. Amerikoje išgyveno 
37 metus. 

BERNOTIENĖ E., mirė Lapk. 
16, Cambridge, Mass. 

ŠARKYNAS S., mirė Lapk. 21, 
Cambridge, Mass. 

BUčlONIENĖ R., mirė Lapk. 
23, Cambridge, Mass. 

NAUJALIS Juozas, mirė Lap
kričio 21, Baltimore, Md. 

KVA RASI EJUS Petras, 56 m. 
mirė Lapkr. 30. Chicagoje. 
(Vilniaus ap.) Amerikoj iš
gyveno 30 metų. 

MOCKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Lapkričio 27, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Sartininkų p. 
Putokšlių k.) Amerikoj iš-
gvveno 40 metų. 

J, Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury,, Conn. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton* 

1302 Lamar St. Dayton, ^ 
j^MmimiiiiiiiimiiiiNiiiiimiiiiimiimiiiimiiHiiiMiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiir 

Į Nikodemas A. Wilkelis 
s Laisnuotas Laidotuviu Direktorius _ 
| IR BALZAMUOTO J AS 1 

S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
5 Naujoj, moderniniai į rengto j nuosavioj vietoj S 
| 6202-01 SUPERIOR AVE. HEuuerson 0292 | 

^tiMliĮHmiiminiiiiminiinHiimmiiiHniiimumiunnimnmimitniimHtmmn^ 

DIOLLA C.  JA.KUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laiynuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
««21 EDNA AVENUE ENdicotl 1/B3 

VISOKIA APDRAUDA 
esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso- x 
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl' pirma Ž 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). T 

ir Apdraudos Agentūra. 

P. P. M U LI O LI S 
1 

^ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Heal Estate 
į ()(>()(> Superior Ave. Cleveland HEndeison 6729 f 

P J. Iv EKSTS 
809 Society for Savings Bldg. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir iipildy-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikai-
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  Laisvę pažinę — 

Juifgo nevilksimt 
*+ę* 

' \
!i 

"
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Amerikos Lietuviu Suvažiavimas Washingtone 

*S. i 
•i!iw': i P . ̂  

Amerikos Soštiateįe Kmm 23 Ir 
LIETUVOS LIKIMAS DIDŽIAUSIAME PAVOJUJE - DABAR LAIKAS MUMS 
JIEŠKOT! JAS UŽTARIMO IR PAGALBOS TEN KUR MES BUSIM IŠGIRSTI! 

visi bus priimti, visi galės bendrai svars-
savo didžiausi pasitar-

•iklausomybei ginti. 
limui Lietuvių tautos žmonių balso už jos Laisvę ir Ne- Bns Pllstatvta ir ateities veikimo planai Amerikos 
m-iklausomvbę ten kur tas balsas bus labiausia girdimas Lietl,vju dabartinėse sąlyeose už Lietuvos išlaisvinimą, 
ir jaučiamas. 

Kongresas dvejetui dienų — penktadie
ni, Kovo 23, ir šeštadienį, Kovo 24. 

Penktadieni kviečiami visi suvažiuoti, anksčiau ar 
vėlai, pamatyti sostinę Washingtona. 

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

Ši Vakarieng rengiama penktadienio vakare del to 
kad tą vakarą galės dalyvauti Senatoriai ir Atstovai, 
kurie šeštadienį ir sekmadieni paparstai iš Washingto-
no išvažinėja. 

. Kongreso tikslas — Sukviesti visų Amerikos Lietu
vių, vyrų ii* moterų, veikėjų, profesionalų, biznierių, or
ganizacijų, kuopų, draugijų, chorų, klubų atstovus i ben
drą suvažiavimą vieningai visų Amerikos Lietuvių var
du pakelti balsą už mirčiai nusmerktą Lietuvių tautą, 
kelti tą balsą ten kur jis labiausia^turės reikšmės ir svo
rio, kur jis gales būti geriausia išgirstas. 

Kongrese visi Amerikos Lietuviai galės vieningai, 
be pažiūrų ir partijų skirtumo, kaip Amerikos gyvento
jai, taksų mokėtojai, karo darbininkai, kraujo aukoto 

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

Visi Amerikos Lietuviai ir organizacijos prašoma 
dar iki tai važiavimo dienai pasidarbuoti surinkti dau
giau parašų ant Peticijų. Kiti dar turit Peticijų blan
ku, naudokit jas, jos geros. • Kurie neturit tuojau rei
kalaukit blankų LVS Centre, (6820 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio). 

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

Kviečiami atstovai kuopu ir skyrių šių organizaci
jų: SLA., TMD., LRKSA., ALTS., BALF, A. L. Tary-

. Visa Lietuvių tauta laikosi vieningai, rūpinasi savo 
laisvės gynimu, ir deda viltis į Amerikos paskelbtą At
lanto Čarteiį, todėl musų pareiga yra vieningai laikantis 
padėti kelti Atlanto Čarterio idėją, kad ji nebūtų nu
slopinta ir kad mažųjų tautų laisvės viltys nebūtų pra
žudytos. 

Visuomenei paskelbiame sekanti faktą: Kadangi 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga pasiūlė "Amerikos Lietuvių 
Tafybos valdybai bendradarbiavimą Lietuvos vadavimo 
pastangose, bendradarbiavimą visuotino Amerikos Lie
tuviu Seimo ai' Kongreso rengime, bet po visu geriau
sių LVS pastangų susitarimo nepasiekta, neatsižvelgiant 
5 tragišką Lietuvių tautos ir Lietuvos valstvbės likimą 
mums neliko nieko daugiau daryti kaip tik imtis visų 
galimų budų kovoti už Lietuvos Laisvę ir Nepriklauso
mybę kviečiant visus Amerikos Lietuvius atvykti Į š? 
Kongresą. Atvažiuokit susitarti, parinkti tinkamus vei
kėjus ir vadus, ir imkimės bendro veikimo tie kurie ga
lim ir norim susitarti ir kurie norim bendrai Lietuvis 
su Lietuviu petis i petį stoję dirgti taip sunkų bet šventą 
Lietuvos vadavimo darbą! 

Šymet sueina 27 metai nuo bendro Visuotino Ameri-
rikos 'Lietuvių Seimo New Yorke. įvykusio 191,8 metais 
ir 24 metai nuo to kai 1321. metais Lietuviai įteikė Pre
zidentui Hardingui Peticiią su Milijonu parašų reika-

lyvauti visi Visuotinojo Seimo ir pirmųjų peticijų veži
mo veteranai ir delegatai. 

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

Visais reikalais rašykit: • * 
KONGRESO RENGIMO KOMISIJA 

G820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. 

Kongresą rengia ir visus kviečia: 
New Yorko Seimo Vykdomasis Komitetas, 

Antanas A. Olis, Firm. " P. J. žiuris, Sekr. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungą, 
P. J. žiuris, Pirm. • K. S. Karpius, Sekr. 

Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras. 
A. S. Trečiokas, Pirm. J. 'Sagys, SeRr. 

American Friends of Lithuania. 
Spencer D. Irwin, Vice Pirm. Miss Boll Greve, Sekr. 

duotų mums žinoti kokie yra 
musų karo tikslai — jeigu jie 
patys tuos tikslus žino." 

Valdžia lures išgirsti 
didėjantį žmonių balsą 

Tai balsas milijonų Ameri
kos žmonių, tai balsas visuo
menės vadų; tai balsas darbi
ninkų kurie dirba karo įmonė
se, kurie aukoja savo prakaitą, 
savo kraują, savo vaikus karo 
laimėjimui; tai balsas tautinių 
grupių žmonių, kurie dėjo visas 
viltis, remdami šią šalį ir jos 
vyriausybę, kad butų apsaugo
ta nepriklausomybė jų gimti
nių kraštų, — bet tas balsas 
kodėl tai dar negirdi jokio at
garsio. 

Tuo tarpu, Ameriką labiau 
ir labiau norima nustelbti ki
tu balsu—piktu bolševikų pro
pagandos balsu, — kad nerei
kia kalbėti, svarstyti apie ka
ro tikslus, reikia pirmiausia su
mušti Hitleris ir nugalėti Vo
kietiją. 

Bet, kaip aiškiai matyti, bol
ševikų tikslas, gudriais Mas
kvos išskaičiavimais, yra kad 
Vokiečiai išmuštų Amerikiečių 
kuodaugiausia, susilpnintų ir 
sunaikintų jų pajiegumą. Hu
sai net ir gelbsti Vokiečiams, 
nesiverždami į Berliną, o tik 
užgrobinėdami mažas šalis, o 
Amerikos valdžiai ir savo išti
kimiesiems tikrina kad dabar1 

reikia tik Hitleris sumušti, ka
ro tikslai lai palieka toliau. • 
ro tiklai bus išspręsti 
nors vėliau po karo. 

A U K O S  
$63 Kalėdinių Aukų 
Lietuves Vadavim-K 

n Detroito 

Vyt. Markuzas toliau prane-
kad kad J. J. Smailis, LVS 

kada į centro iždininkas, šių švenčių 
proga paskyrė ir padėjo ban
ke dar $50 auką Lfėtuvoa rei
kalams. 

Detroitiečiai, Dr. J. Jonikai-
tis, J. Tamošiūnas, ir Vincas 
Dapkus sudėjo apie $150 su
mą ir pasiuntė Lietuvos Atsto
vui Londone B. K. Balučiui. 

Vytautas Markūnas, LVS 6 
to skyriaus, Detroit, Mich., se
kretorius, prisiuntė Detroitie-
čių IA'S narių Kalėdinę auką 
Lietuvos laisvir I -; • > darbams. 
Nekurie šia prct\ užsimokėjo! 
ir savo metinę duoklę. Jų mo
kėtos duokles infirm pnduo-
ta'nic bendra r. i-

Mrs. Stephen Elko 
Kingston, Pa. 5.00 

A. Leonas, 
Buffalo, N. Y. 5.0© 

Kazė 1 Ma lak is?, 
Cleveland, Ohio 3.00 

Jonas Armonas, 
Cleveland, O. 3.00 

X .  Chesna, Cleveland 3.00 
Anna Rakanowski 

Worcester, INTass. . 3.00 
Harry Kapres 7.00 
Vyt. 3farkuzas 7.0i-
Dr. ir Mare Sims 6.00 
Juozas ir Albina Ambrose 5.00 
J. J. Smailis 5.00 
Viktoras Petrike 5.00 
T. Tamošiūnas 5.00 
Petras Taikus 5.00 
Antanas Kaka??auskas 4.00 
August Rinkimrfc? 3.00 
Ambrnzius Ki^?c 3.00 
Pranas Karpšlis 3.00 
Slasyš Karpšlis 2.0 ' 
Juozas Lieporšs 2.0') 
Ona Wilk as 1.00 

Vi«o $63.00 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir jųs 

savo auką. Kova už Lietuvos 
laisvę sunki, bet nėra be vil
ties. Jau patys Amerikos gy
ventojai, pati spauda reikalau
ja kad valdžia atgaivintų ir 
vykdytų Atlanto čarteri. 

Amerika atbus, musų pas
tangos nenueis tuščiomis. 

Kalėdų aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
y 6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 

Už Ką Mes Kariaujame? 
Sunday News, New Yorke 

leidžiamas savaitinis populia
rus laikraštis, kurios cirkulia
cija sekmadieniais siekia per 
4,000,000 egzemplorių, Sausio 

žmonės daugumoje tetesigrai-
bo nežinės patamsėję apie tai 
už ką musų vaikai kariauja. 

"Aišku yra kad vienas mu
sų karo tikslų yra išlaikymas 

7 laidoje talpina redakcinį ant- Britų imperijos, ir gal but pra-
galviu: "WHAT CAUSE ARE 
WE FIGHTING FOR?" 

Prie straipsnio pridėta, ga
na ypatingai, Churchillo ir Sta
lino atvaizdai ir po jais pasa
kyta: "Mes bent kariaujame 
už juos".... 

Tai drąsus, atviras iškėli
mas balso — to balso kuris 
Amerikoje kasdien didėja ir 
auga — kad Washingtono vy
riausybė pataisytų savo iki šiol 
beprasmišką kariavimo politi
ką. Straipsnis seka: 

plėtimas jos į Etiopiją, Libyją 
ir gal dar kitas sritis.... Mes 
ta linkme daug padarėm teik
dami daug vyrų kariavimui-im
perijos karų, ir daug davėm 
Lend-lease reikmenų aprūpini
mui imperijos kariautojų. 

"Kitas musų karo tikslų, iš
rodo, yra išlaikymas Rusijos 
Imperijos, ir praplėtimas jos 
į vakarus Europoje. Mes su-
teikėm Stalinui apie 6 bilijo
nų dolarių vertės lėktuvų, tro-
kų, jeeps, šautuvų, tankų, ba 
tų, rubų, maisto, vaistų, ir tt., 

"Už KĄ MES KARIAUJAM? Į kariavimui prieš Vokietiją, gi 
Stalinas tebeturi taikius san-"Jau pernoko laikas, mes 

manome, musų vadams pada
ryti aiškų pareiškimą kokie 
ištikro yra musų tikslai šiame 
kare. Jau daugiau negu trys 
metai nuo Pearl Harbor, ir mes 
panešėm virš pusę milijono vy
rų nuostolių; tačiau Amerikos 

sunaikinimas? Tas klausimas 
niekam nėra aišku, nes paski
rų vadų nuomonės skiriasi. 

"Stalinas nori rytines Lenki
jos sau. Jis taipgi nori atiduo
ti Prancūzijai Reinlandą ir 
Lenkijai rytinę Vokietiją iki 
Odero su Rytų Prūsija iki Ka-
raliauČiauę — kas reiškia, kaip 
mes tai matome, jis nori sėti 
sėklas Trečio Pasaulinio Karo 
tose srityse. Vienatinis būdas 
kokis dabar yra numatytas su
naikinimui ant visados Vokie
čių karinių palinkimų tėra iš
naikinimas Vokiečių. Tas bu
tų, be abejo, vienatinis būdas 
ant visados sunaikinti karinius 
palinkimus Britų, Rusų, Pran
cūzų, Kinų, Japonų, ir reikia 
manyti net musų pačių. 

"Tas pats neaiškumas pasie
kiama ir musų karo tiksluose 
linkui Japonijos. Iki kurio lai
psnio ir kokiu budu rrfes pla
nuojame sunaikinti Japonijos 
galimybę kelti k&rus? Ar mes 
aptversime Japoniją kokia pa-

tikius su musu didžiausiu prie-1 stovia kombinuota jurų, oro ir 

\ .  

šu, Japonija, ir atsisako duoti 
mums bazes Sibire. 

"Greta išlaikymo Britų ir 
Rusų imperijų stovi, kaipo ki
tas musų karo tikslas, sunaiki
nimai Vokietijos. Bet koks 

žemės blokada, išlaikoma Su
vienytų Valstijų, Kinijos ir 
Rusijos? Ar mes' įmaršuosim 
i Tokyo, sudeginsimi jį, ir pa
dėsim kokį Kinietį valdyti Ja
ponus? Tuo atveju, mes pa

dėtume silpnos ir suirusios ša
lies valdovus ant žmonių ku
rie, nežiūrint visų jų klaidų, 
iki šiol buvo militariškai ir po
litiškai stipriausi žmonės Azi
joje. 

"Musų vyrai įvairiuose fron
tuose nežino nei kiek daugiau 
apie musų karo tikslus negu 
žinome mes namų fronte.... 
Mes žinome kad visi tik nori 
baigti karą kuogreičiausia ir 
gryžti namon. Na tai ko mes 
galime tikėtis laimėti už tuos 
musų didžiausius paaukojimus 
turtų ir gyvasčių, musų žalia
vų ir išdirbinių, ir poros šimtų 
bilijonų dolarių praleistų iki 
šiolei? 

"Amerikos .žmonės turi tei
si g&uti nors kiek aiškų atsa
kymą į šį klausimą, ir tas at
sakymas turi buti duotas da-
bas. Karo pabaigos dar visai 
nematyti. Nebūtų nepakenčia
ma jeigu mes žinotume musų 
karo tikslus ir tad^ galėtume 
žinoti kada mes busime netoli 
prie jų atsiekimo. Nežinoji
mas musų karo tikslų jau be
veik nepakenčiamas, mes tiki
me, daugesniui ir daugesniui 
Amerikos žmonių kasdieną. 

"'Mes manome jog musų val
dovai padarytų protingai jeigu 
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(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3,00. 

Siųskit savo užsakymą! 

3G0 PUSI. DIDUMO, ILIUSTRUOTA 
šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

UETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

I i 



Kuriamosios Kritikos Japonų Balionas Nusileido Mohtanoje TAMSTOS PRENUMERATA U2 DIRVĄ JAU 

Kritiku f* Demagogija. Tarybininkų Peikiamoji Kri
tika ir Faktų Vengimas. Naujoji "Civilizuota" Dr-
go ir N-nų Etika. Keletas Faktų apie Asmens ir 
Spaudos Laisvę Vadinamoje Demokratinėje Lietu
je: A. Smetonos Kalinimas ir Tautininkų Veikėjų 
Trėmimas i Užsienį Parodo kad Demokratijos Ne
buvo. šiądien Tėvynės Labui Turi Būti Užmiršta 
Vi-iniai Ginčai. 

Yra teisingai sakoma kad 
kritiKa ,yra viena eskimų pro
greso sąlygų. a.iKiai, ivaip gi 
žmones ^aietų tiKetis 
pneKin jei^u nieKas nenuro
dytu jų Klaidu ir neioKeltų ai-
Ksten j 4 teigiamų ^ygių, jei
gu ntcutų ant svarstyklių 
geru ir ulogų ypatyoių.' įset 
gi KritiKos tinsiąs yra patai
syti blogumus, nurodyti kelius 
tiems blogumams išvengti, o 
ne tik išpeikti ir sunieKinti: 
kitaip sakant, kritika turi bū
ti konstruktyvi, o ne destruk
tyvi. Nukreipta vien j blogų
jų pusių nagrinėjimą, vien Į 
peikin:ą, netgi L kraipanti fak
tus ir pilna nekultūringų išsi 
reiškimų, kritika virsta Lemos 
rubies de~ agogija, kuri, aiš
kūs dalykas, ne tik nėra pro
greso sąlyga, bet netgi reiškia 
dorinį puolimą. 

UOks tiKslas šios "kritikos"? 
i\as sKaito mūsų taryoinin-

kų spaudą tas, be a^ejo, pa
stebėjo kad joje da^noKai SKI-
riaiii.a nemana vietos ltf2o-lt>4^ 
metų Lietuvos tautiniam reži
mui pa Kritikuoti. Sąryšyje su 
tui tuojau kyla klausimas koks 
gi tos kritikos tikslas? Juk 
nuo to laiko kai Lietuva nete
ko nepriklausomybės, visi Lie-
ttiviai teturi vieną tikslą: iš-1 

gelbėti fizinę Lietuvių tautos 
gyvybę ir grąžinti Lietuvai lai
svę. Tat atrodo kad visų Lie
tuvių pastangos ir turėtu btrtf 
nukreiptos i Lietuvos kaip val
stybės tarptautinių teisių gy
nimą ir j išorinfų priešų, pir
moje eilėje bolševikų ir Vokie
čių, pretenzijų ir smurto atrė-
mimą; gi vidinių klausimų na
grinėjimas, jei jis ir reikalin
gas didesniam visų Amerikos 
Lietuvių darbo sklandumui pa
siekti, turi buti atliekamas la
bai atsargiai, tesiremiant pa
tikrintais faktais ir galimai 
daugiau vengiant partiškumo. 

Deja, veltui j ieškotum fak
tais pagrystos kritikos musų 
tarybinėje spaudoje. P. Gri
gaitis, pavyzdžiui, nepasiten
kino nuolat garsindamas kad 
"Lietuvoje buvo daug fašisti
nės smarvės", kad "Smetonos 
pakalikai nuo vargdienio žmo
gelio kaili lupė", kad "fašiz
mas Lietuvoje sprogo kaip su
puvęs kiaušinis", ir tt. ir ft., 
bet vengė patiekti rimtos po
litinės, teisinės, ekonominės 
tautinio režrtoo analyzes. 

Savotiška "etika" 
Nesunku numanyti kode! jis 

taip elgėsi: rimtas tautinio re
žimo laikotarpio nagrinėjimas 
greta nežymių globumų butų 
turėjęs iškelti aikštėn su kau
pu tuos blogumus aitsveriančių 
gerųjų ypatybių. 

Viename paskutinių savo 
straipsnių ("Primityvių Žmo
nių Etika", Nauj. Gr. 18), p 
Grigaitis vėl gryžta prie savo 
kritikos ir iškilmingai nurodo 
kad jeigu praeities klaidų ir 
nusidėjimų nebūtų galima svar
styti, žmonija, girdi, negalėtų 
progresuoti. 

M A R G U T I S  
Skaitykit ''Margutį", Ifcrtnp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gauaifc vjeuą 
numerį pamatymui. 

M A R G U f  f S  
0755 So. Western Ave. . 

Chicago, ill. 

ivokia gi jo progresą skati 
nan u AiiuKa: ofci ja aueiuia-
nuta vieno lauuiuurių VtiKejo! 
vie&as pareisimas h.au oent is' 
pabaruos mirusiam nereiKtu 
venomes a. cmieconos uz6au-
Jioti. f. Urigauis sicoKį paiei-
&Kiiiią pavauiiia primicyvių 
amonių tuna ir nurouo *au ci
vilizuotos visuomenes lianai 
piKiauario arua /.monių snriau-
ans.0 negerbia nei gyvo nei mi
rusio. Muravjovas, girdi, nors 
ir miręs, visvien teuevadina-
mas KoriKu. Hitleris, Kai nu
mirs, savu ruoštu nebus ger
biamas. | 

.ragai p. Grigaitį išplaukia 
kad *.auangi piittauario, įviurav-
jovo ir Hitlerio ir mirusių nie
kas negerbia ir negerbs tai ir 
velionies A. Smetonos nereikia 
gerbti. Vadinas, p. Grigaitis, 
nepateikdamas jokių įrodymų, 
sulygina A. Smetoną su pikta
dariu, Muravjovu ir Hitleriu, 
šitokia yra "civilizuota1 p. Gri
gaičio etika. 

Tarytum susitaręs, tą pat 
dieną (Gruodžio 18) lygiai to
kį pat "civilizuotą" straipsni Į 
paskelbė ir katalikų Draugas1 

("Lietuva, kaip tu Kenti.. ..). 
Girdi, Lietuvą buvo apėmus 
baisi liga — fašizmas. Nuo 
fašizmo Lietuvos gelbėti atėję 
bolševikai. Betgi bolševikai ne
buvę fašizmo priešai, nes su 
aršiausia fašistine valstybe 
(Vokietija) buvo sudarę sutar
ti. Atseit, jei bolševikai ne
būtų tos sutarties sudarę tai j 
jie butų likę fašizmo priešais 
ir vargstančią Lietuvių tautą 
butų nuo fašizmo išgelbėję. 
Gana originalus galvojimas. 

Toliau tame straipsnyje nu
rodoma kad, girdi, šiądine ffo 
truput; ima aiškėti kaip elgėsi 
Rusai gelbėdami mus nuo Sme
tonos.... Jau praėjo keleri 
metai nuo pirmosios- bolševikų 
okupacijos, jau daug laiko 
praslinko nuo to kaip buvo at
kasti bolševikų žvėriškai nu
kankinti Lietuvių lavonai (že
maičių kankiniai), jau dešim
tys tūkstančių Lietuvių išmirę 
Sibire, o "Lietuva, kaip tu 
kenti...." autoriui tik dabar 
ir tai tik po truputį ima aiš
kėti kaip elgėsi Rusai gelbėda
mi Lietuvius nuo Smetonos. 

Barsukas ir lokys miega tik 
žiemą, o pavasarį atbunda, bet 
"Lietuvos kančių" autorius, 
matyti, išmiegojo ištisas tris 
vasaras ir tris žiemas.... 

Straipsnio pabaigoje byloja-
ma: "Smetona grūdo kalėj i-
man, buvo Varniai".... Gra
žiai pasimokyta iš p. Grigaičio, 
tik trūksta priminimo apie "iš
lepusias poniutes, kurios iki 
vidurdienio minkštuose pata
luose vartėsi", ir pagarsinimo 
kad "Smetonos pakalikai kai
lį vargdieniui žmogeliui lupė". 
Tuomet jau tikrai butų galima 
pasakyti kad mokinys prilygo 
savo mokytoją. 

Tokia yra mugu tarybininkų 
kritika. Kiek joje etikos i/ 
kiek joje naudos Liėtuvai, te
sprendžia skaitytojas. 
Pažiūrėkime j tą "demokrati
nę" gadyne 

Dabar keletas faktų. Tary-
•bininktii nuolatos aimanuoja 
kad tautinis režimas fvedss 
Lietuvoje priespaudą ir panai
kinęs laisvę, kuri klėstė jus va
dinamoje demokratinėje Lie
tuvoje. Ta proga daug priru-
gojama del spaudos laisvės pa
naikinimo tautinio režimo me
tu. 

Tiesa, tautinė vyriausybė 
buvo. iv©%įs cenzūra, bet. jos 

Kurių prenumerąta 
pasibaigi 
dabar laikas 
atnaujinti* 

I B A I G Ė  
Visada reikia pašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigų siunčiama. 

»i vJDirvk i 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Q. 

KAIP GREITAI GA
LĖS KAREIVIAI 

SUGRYŽTI 

Armijos viršininkai ir FBI agentas parodoma su dalimi 
Jiponų oru paleisto baliono, kuris nesenai rastas nusileidęs 
Montana valstijoje. Jame buvę sproginiai nesprogo. Sako, 
tokių balionų matyta ir daugiau. 

pirminis tikslas buvo svetimos 
propagandos, pirmoje eilėje 
bolševikų ir Vokiečių, suvar
žymas. Bet klaida butų ma
nyti kad vadinamos demokra
tinės Lietuvos, metu buvo spau
dos laisvė. Kada į 1923 metų 
pabaigą velionis A. Smetona 
parašė straipsnį kuriuo buvo 
kritikuojama vyriausybės už
sienio politika tai be jokio tei
smo, Kauno karo komendanto 
įsakymu, jis buvo pasodintas į 
kalėjimą ir uždarytas į vieną 
kambarį, su vagimi. Kai kele-| 
tai dienų po to praslinkus val
stybės teatre a. a. kanauninkas 
J. Tumas vaidinimo pertrau
kos metu atsistojo savo vieto
je ir kreipėsi į ložojė sėdintį 
tuometinį Lietuvos prezidentą, 
A. Stulginskį, kad jis amnes
tuotų A. Smetoną, A. Stulgin
skis skubiai pasišalino iš savo 
ložės ir, neatsakę^ į prašymą, 
išvyko namon, į prezidentūrą. 

Tai vienas faktas. Kitas fak
tas Kečia J. Tubelienę ir A. 
Voldemarą. j 

"Lietuvos kančių" autorius 
verkšlena kad tautininkai į 
Varnius trėmę žmones... . Ogi 
dar koalicinio krikščionių - de- '• 
mokratų valdymo metu (1920-
1922) J. Tirbelienė ir A. Vol-j 
demaras ne tik kad btfvo iš
tremti iš Kauno į provinciją, 
bet netgi komendanto jiems 
buvo įsakyta per kelias valan
das visai išvažiuoti iš Lietuvos 
ir net visai nebuvo nurodyta 
jų kaltės. Poni Tubeliene taiD 
ir išbuvo Vokietijoje apie du 
mėnesius, o Voldemarui, jam 
atsisakius iš Lietuvos išvažiuo
ti, ištrėmimas į užsieni berods 
buvo pakeistas ištrėmimu į 
Kybartus, kur jis ir pragyve
no labai ilgą laiką. Šitie du 
pavyzdžiai aiškiai parodo kiek 
asmens laisvės buvo vadina
mos demokratinės Lietuvos 
metu. 

Iš viso to matyti kad tary
bininkų tvirtinimas kad vadi
namoje demokratinėje Lietuvo
je žydėjus laisvė, o tautinio 
režimo metu ta laisve buvus 
panaikinta, yra labai toli nuo 
tiesos. 

Gi pats Gruodžio 17 dienos 
1926 m. posūkis tautininkų 
buvo įvykdytas drauge su ka
talikais, ir pradžioje katalikai 
labai juo didžiavosi. Tikrovė
je tai ir buvo labai didelės 
reikšmės žygis ir tautinio su
sipratimo įrodymas. Betgi kai 
vėliau katalikams nepasisekė 
valdžios paimti į savo rankas 
jie ėmė Gruodžio 17-tos žygį 
neigti. Bet tai tėra paprastas 
nepatenkintų partinių ambici
jų pasireiškimas. Tos nepa
tenkintos partinės ambicijos 
dar tebekyšo ir aukščiau mi
nėtame Draugo straipsnyje, ir 
veltui jo autorius, verkšlenda
mas del partinių nepasisekimų, 
nori pasirodyti dideliu patrio
tu. Jis yra tipingas partinis 
fanatikas, ir geriausia jam tin
ka jo paties žodžiai, pasak ku
rių "kiekvienas fanatizmas yra 
bjauriausias egoizmas". 

Šiądien gi tėvynės labui 
kiekvienas turėtų suvaržyti sa
vo egoizmą, pakilti aukščiau 
asmens ir partijos. Jei tai 
mums pasiseks padaryti mes 
tikrai pasirodysime esą patrio
tais ir likimo nuskriaustai mu
sų tėvynei Lietuvai ištiesime 
pagalbos ir paguodos ranką. 

Julius Smetona-

KAIP STALINAS 
IŠRODO 

Amerikos Komercijos Rumų 
pirmininkas Eric A. Johnston, 
kuris pereitą vasarą lankėsi 
Rusijoje ir matėsi su Stalinu, 
sekančiai aprašo kaip Stalinas 
išrodo: 

"Mus Įvedė per dvigubas du
ris, į ilgą kambarį. Mano akys j 
kaip žiburiai nusitęsė į du vy
ru stovinčiu tolimame kamba
rio gale. Vieną jų jau buvau 
susipažinęs. Tai buvo Liau
dies Komisaras Užsienio Rei
kalams — Molotov. 

"Vyras mano kairėje buvo 
Stalinas. 

"Stalinas yra senesnis negu 
bent kokie paveikslai jį at
vaizduoja,. kuriais iškabinėta 
ofisai, dirbtuvės ir viešos vie
tos Sovietų Unijoje. Jo plau
kai pražilę ir reti. Jo susivė
lę juodi antakiai ir stori ūsai 
numarginti žilais plaukais. 

"Stalinas yra mažo ugio 
žmogus — jo galvos viršus 
siekia man iki paausių; jisai 
turi didelę krutinę ir trum
pas kojas. Jo uniforma buvo 
puikiai pasiūta. Jos rankovės 
tačiau buvo pefilgos ir išrodė 
nusikorė jarti iki pirštų galų. 

"Mus supažindinus, rankų 
pasikratymas buvo paprastas. 
Jis i mane žiurėjo ištempęs sa
vo pilkas akis. Paskui paro
dė sėstis kedėje šalia jo prie 
ilgo stalo aplink kurį buvo ap
statyta 35 sunkios mahogany 
kėdės. Jis apėjo ratu aplink 
stalą ir atsisėdo kedėje prieš 
mane; jo eisena ir io rankų 
ilgumas išrodė lyg šiaurės 
meška eitu ant paskutiniu ko
j ų "  

Biznio žmonės rūpinasi jau 
apie pokarinę depresiją, įrodi
nėja kad bus milijonai bedar
bių kuomet sugryš iš karo jau
ni vyrai — ir daugelis bendrai 
tam tiki, sako Paul Mallon. 
žmonės visai neapskaičiuoja. 
Kareiviai nesugryš greituoju 
Kareiviai neims atsirasti na
mie tuoj kaip tik karas baig
sis. 

Jau dabar valdžia turi pada
rius planus ir pareiškus Sena
tui kad kareivių demobilizaci
ja užtruks du metus ar gal ir 
ilgiau. 

Karo Departmentas apskai
čiavo kad daugiausia po apie 
250,000 vyrų tegalės buti par
vežama atgal iš Europos karo 
laukų per mėnesį — bet ir tai 
tik tada jeigu Britai galės pa
tiekti gana laisvų kareivių par
vežimui. 

Vokietijos, Prancūzijos, Ita
lijos ir mažųjų kraštų Vokieti
jos vakaruose prižiūrėjimui 
turės buti palikta neribotam 
laikui žymus skaičius kariuo
menės. 

Pasibaigus karui su Japoni
ja, vėl ims apie 12 mėnesių su
grąžinimui kareivių atgal, tu
rint mintyje laivų išteklių. Gi 
dalis kariuomenės bus palikta 
prižiūrėti Japoniją. 

Karo Laivyno vadovybė pa
reiškė jog Amerikos jūrines 
jiegos nebus demobilizuotos iki 
Japonija nebus visiškai nuga
lėta. Tada apie 2,000,000 vy
rų galės sugryžti į namus bė
gyje 12 iki 24 mėnesių. 

Taip palengva kareiviams 
gryžtant, industrijos galės pa
sikeisti iš karo reikmenų į ci
vilinę gamybą, o tam netruks 
nei metų laiko. 

Tokiu budu manymas kad 
karui pasibaigus visi kareiviai 
tuoj sugryžę neras sau darbų 
ir šalyje užviešpataus bedarbė 
ir depresija yra toli nuo tik
renybės, sako Paul Mallon. 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

dt&i vėl Graži Armija 
ttrvoi Rėmėjų 

Iš Amerikos karo jiegų 
nuo Gruodžio 7, 1941, jau 
tapo paliuosuota apie 750,-
000 vyrų. Kas mėnesį iš 
užjurių parvyksta tarp 70 
ir 80 tūkstančių kareivių. 
Iš jų apie 8,000 grąžinami 
laikinoms pareigoms, # kiti 
yra sužeisti ii* serganti ka
riai. 

• EUROPOJE yra apie 195 
milijonai Romos katalikų, ku
riems grėstų tikybos panieki
nimas ir bažnyčių išgriovimas 
jei bus leista komunizmui įsi
galėti. 

V§1 visa eilė skaitytoju pri
sidėjo su savo parama Dirvai, 
pridėdami ekstra dolarį ar dau
giau prie sato prenumeratos 
už 1945 metus: 

Dr. J. Jonikaitis, iš Detroit, 
Mich., mokėjo prenumeratos 
už Dirvą $10. 

Mrs. M. Greivis, iš Detroit, 
Mich., per Marę Sims, užsi
mokėjo savo prenumeratą ir 
išrašė Dirvą savo sunui V. 
A. Greivis, Indianapolis, Ind. 

Viktoras Petriks, iš Grosse Pt. 
Farms, Mich., išrašė Dirvą 
J o n u i  G a i ž u č i u i ,  H a v a n a ,  
Kuboje. 

Mrs. Wilkitus, iš Olyphant, Pa. 
prisiuntė Dirvos paramai dar 
$2.50 prie prenumeratos. 

K. Tarasevičienė, vietinė, mo
kėjo prenumartos $3. 

Julė Klimavičienė, vietini, mo
kėjo prenumeratos $3. 

Jonas Alekna, vietinis, mokė
jo prenumeratos $3. 

A. Rinkunas, iš Detroit, mokė
jo už 2 metu, $5. 

A. Ūrbari, iš Detroit, mefltėjo 
prenumeratos $3. 

Charles J. Martin, iš Detroit, 
mokėjo $3." 

Antanas Kilas, iš Detroit, mo
kėjo $3. 

George Martinkus, iš Čhagrin 
Falls, Ohio, mokėjo $3. 

Jonas Petrauskas, Springfield, 
Ohio, mokėjo $3. 

William Petiilis, Berlin Cen
ter, Ohio, $3. 

Adolf Akelaitis, iš Pittsburgh, 
Pa., $3. 

Jer. V. Mankus, Meriden, Ct., 
mokėjo $3. 

Wm. Thopmson, Hazardville, 
Conn., mokėjo $3. 

C. Kamiczaitis, Gary, Ind., už
rašė Dirvą Jonui Jankauskui, 
Gary, Ind. 

Mrs. A. SUsaHis, Utica, N. Y., 
$3.00. 

P. Lalas, Amsterdam, N. Y., 
mokėjo $3. 

Dr. S. T. Tamošaitis, vietinis, 
vietinis, $3.00. 

Frances Matlus, vietinė, mo
kėjo $3. 

Juozas Jončius, vietinis, užsi
rašė Dirvą ir pirko knygą 
"Alpis." 

Kaze Platakis, vietinė, mokėjo 
$3 už Dirvą ir pirko 'Time
less Lithuaw«" savo dukte-
rei dovanų. 

Jonas Yurkunas, iš Detroit, 
Mich., $3. 

John Rogers, iš Kansas City,; 
Kansas, $3. 

A. Balutienė, vietinė, užsimo
kėjo už 1945, pridėdama 50c 
dovanų. 

RfiMKIT &IRVĄ! 
čia paduota vardai tų skai

tytojų kurie prie 1945 metų 
prenumeratos pridėjo dar ek-
tra dolarį ar daugiau Dirvos 
paramai. Visų kurie atnaujina 
prenumeratą prisiųsdami arba 
mokėdami reguliariai $2 qia 
suminėti negalėtume, nes už
imtų perdaug vietos, todėl jų 
ir nepažymime. 

Taipgi paminime jei kas ki
tam užrašo arba pats užsipre
numeruoja Dirvą. 

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

t)IftVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

Kaip Užsisakyti sau 
Dirvos Kalendorių 

Visi mokanti prenumeratą 
už 1945 gauna po senovei di
delį sieninį Dirvos kalendorių. 
Iš kitur, prisiųskit 10c kalen
doriaus persiuntimui. 

Pažymėkit kokių kalendorių 
norit, religiškų ar svietiškų. 
Del neužtikrinto gavimo kokių 
kalendorių norim, šymet nei 
neskelbiam kokius turim. Duo
sim tokius kokius gaunam. 

lervos Administracija. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Lakūnų Ženklai 

Dirva metams 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 pabranginto, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

•Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, didelį ir nebrangų laikrašti DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2,00 visam metui. 

f|dėkit į laišką $2 it įrašę pilną 
*avo adresą, siųskit yy 

D I R V A  
6820 Sifperifl* Ate. Cleveland 3, Ohio 

ženklai 16-kos Amerikos . ar
mijos orinių jiegų, pirmą kar
tą surinkti j. vieną ir nufoto
grafuoti. Juos laikb WAC 
narė Margaret Gallagher, iš 
Jersey '.City. N. J. 

Gaukit sau Kalendorių! 
Drtva duos Kalendorius savo skaitytojams 

dovanų ir 1945 metams 
į%rsiuntimui pridėkit 10c. siųsdami prenumewt-

. tos afcfiaujįnimą. Užsisakjrkit ttioĮau: 
I) I R V A 

" • 6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

pRADEDANT NatifttfT Metus, mes tikimės kad sttei-
" nantieji metai atneš mums ką nors naujo, išspręs 
neišspręstas problemas ir suteiks aiškesnį žvilgsni į at
eitį. Ir mes visuomet laukiame kad Naujieji Metai bus 
geresni negu senieji. Toks jau žmogiškas optimizmas. 

Tikrovėje betgi Naujieji Metai ne visuomet esti ge
resni už senuosius. 1944 metai, pavyzdžiui, buvo daug 
blogesni už 1943 metus. Tais metais buvo galutinai pa
laidota teisingumo idėja ir sugryžta į brutalią jiegos te
ze. Kiek tai liečia Lietuvą, tai jos viltis atgauti laisvę, 
kai bus nugalėti Vokiečiai, visiškai pablogėjo. Lietuva 
buvo atiduota ir parduota bolševikams, ir šiądien del 
begėdiško Lietuvos teisių šumindžiojimo net nėra kam 
pasiskųsti. 

Bet kai žmogus savo moraliniame puolime jau yra 
nugrimzdęs į pat dugną tai toliau grimzti jau neįmano
ma. Tegalima arba likti begulinčiam dugne arba vėl 
po truputį kilti į viršų. Deja, šiądien dar nėra jokių 
žymių iš kurių butų galima spręsti kad pasaulis neuž
ilgo pradėtų kilti iš savo puolimo. Ir ta prasme yra vi
sai natui alu laukti kad 1945 metai bus tolesnio morali
nio merdėjimo metai. ^ 

"RAČIAU ttovs ir ffriM-litidfios perspektyvos peršasi at
eičiai, šitai dar nereiškia kad paskutinė viltis butų 

žlugus ir kad gerosios jiegos turėtų nustoti kovojusios 
prieš piktasias. Kovoti už teisingumą yra kilniausias 
žmogaus pašaukimas, ir reikalas ginti teisingumą yra 
didžiausias kaip tik -tada kada teisingumas labiausia 
mindomas. Šitai kaip tik atitinka ir gamtos dėsnį, pa
gal kurį didėjanti akcija iššaukia didėjančią reakciją. 

1944 mžtais politinė bolševikų akcija> išaugo, bet ir 
pilieš-bolševikiška reakcija, ypač kiek tai liečia Ameri
ką, labai padidėjo. Budingas, nors ir paradoksalus, ši-
to~ dėsnio patvirtinimas yra Bendro Amerikos Lietuvių 
šelpimo Fondo legalizavimas ir aprūpinimas valdžios 
lėšomis: tuo laiku kai Lietuva faktinai atiduota bolše-

tenziju i Lietuvą uzgincijimas 
fondas buvo legalizuotas, bet ir Amerikos visuomenė jo 
veiklą sutiko dar iki šiol negirdėtu entuziazmu. 

Sąryšyje su r ubų rinkimo vajum Clevelande didie
ji Clevelando laikraščiai įdėjo eilę labai gražių straips
nių apie Lietuvą, visi Clevelando kino-teatrai visai sa
vaitei rubų rinkimui Lietuvai paskyrė savo patalpas, vi
sos didžiosios Clevelando radio stotys paminėjo Lietu
višką rubų rinkimo savaitėj Clevelando mavoias išleido 
atitinkamą proklamaciją. Šis didžiulis Amerikos vi
suomenės 'susidomėjimas Lietuvos šelpimo reikalais ir 
jos gili simpatija Lietuvai, be abejo, visiems Lietuviams j te,"^"techniška'ž." 
turi suteikti didelio moralinio pastiprinimo n- atgaivinti, reikalanls ai)žiurgti, sta. 
viltis liau vis dėlto galij gale teise bus pastatyta au " j Įinas pasakė kad tai jo roika-
čiau jiegos. 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasįdsunus) 

t 

Kaip Bolševikai 
Pykina Ameriką. 

Sovietai staiga .nusprendė 
neleisti Amerikos lakūnams 
naudotis Rusijos baze lėktuvu 
nusileidimui, kuriuos iki šiol 
naudojo skrisdami iš Italijos 
bazių bombarduoti Vokiečius 
Rumanijoje, Vengrijoje ir kt. 

Nors iš Washingtono buvo 
paskelbta jog tas sulaikymas 
padaryta abiejų pusių sutari
mu, tačiau dalykas paaiški kati 
tas "sutarimas" turėjo Įvykti 
Maskvai taip pareikalavus. 

Kai buvo sutarta leisti Ame
rikiečiams Rusijoje, kur nor& 
Ukrainoje, nusileisti", ten Įtai
sytame specialiame aerodrome, 
jis buvo apstatytas bolševiku 
šnipais, ne tik vyrais bet ir 
mergomis. Amerikos lakūnai 
buvo apleisti net paleistuvė
mis komunistėmis, kurios iš 
Amerikiečių ištraukdavo pini
gus. Jiems nebuvo leidžiama 
niekur kitur iš tos skylės iš
eiti nei matyti nieko aplinkui. 

Tada Amerikos lakūnai pa
dėjo naikinti Vokiečių galybę 
Rumanijoje, kas išėjo Rusams 
i naudą: Sovietai Rumaniją 
užėmė. Dabar jau Amerikos 
pagalba nereikalinga, ir Stali
nas įsakė Amerikiečiams dau
giau Į tą bazę neatskristi nei 
ten nusileisti. Jeigu ten pa
tektu kuris lėktuvas reikiant 
prievarta nusileisti, lakūnai be 
abejo butų internuoti, kaip pa
daryta su nusileidusiais Sibire, 

Rumaniją užėmus, bolševikai 
pradėjo grobti Rurnanijos alie
jų, o iš kitų aliejaus laukų vež
ti i Rusiją Amerikoniukas ma
šinas ir Įrenginius reikalingus 
aliejaus apdirbimui. Amerika 

las ką ttolševiKii .Rumanijoje 
daro. v 

Amerikos ambasadoriui Mas
kvoje paliepta pareikšti Sovie
tu vyriausybei protestai m 
mašinerijų pagrobimo. 

šitas uždraudimas Amerikos 
lakūnams naudotis nusileidimo 
punktu Rusijoje, Washingtono 
valdininkai supranta, yra ai8-
kus Maskvos Įrodymas jog ji 
neleis Amerikai įtaisyti lėktu
vams bazes Šibirė bombarda
vimui Japonijos. 

Amerikos vyriausybė steng
damasi patenkinti ffrisijos rei
kalavimus visokių reikmenų ir 
maisto, liet skriaudžia Ameri
kos gyventojus suvaržymais ir 
racionavimu maisto, bet bolše
vikai už tai atsilygina uždary
mu Amerikos lakūnams durų 
saugiam nusileidimui skridi
muose iš Italijos bazių bom
barduoti Vokiečių punktus ten 
kur daugiausia gali pagelbėti 
Sovietams užgrobti Balkanus ir 
centralinę Europą. 

Atsiminimai iš Okupuotos Lietuvos 
r 

Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentejimai Lenkų 
Okupacijoje po 1920 Metų 

Rašo KARYS J. V. VALICKAS. 

Prezidentų buvo ir 
Laisvamanių 

Iš 31 Amerikos prezidento, 
tikybų paskirstymu jie buvo 
tokie: 

9 Episkopalai, 
•5 Presbiterijonai, 
4 Metodistai, 
4 IJnitarai, 
2 Reformuotos Dutch, 

Po vieną KvėkerĮ, Kongrega-
cionalistą, Baptistą, ir Kris
taus Apaštalų tikybps. 

Jefferson, Lincoln ir Hayes 
nepriklausė jokiai bažnyčiai — 
jie tai buvo "laisvamaniai" ar
ba "bedieviai". 

Kataliko prezidentoę dar ne
buvo nei vieno, nors kandida
tų pasitaikė. 

(Tęsinys iš pereito nr.) sakydavo kad mafte- skundžia tr kagj ft&ko, Jlf 
. - • - ^ • turi mane areštuoti nors del žmonių akiu. Kari 

VEIKIU DAUGIAU LIETUVYSTEI. tais pati policija man pranešdavo kad 'atvyki, 
įsikinkiau visomis pastangomis Į ūkio ge- !  aukšti valdininkai mane areštuoti, nes niekšai 

rovę; laukų didelius plotus sodindavom pašari- Pr<*dejo mane skųsti aukštiesiems, ir liepdavai 
niais runkeliais, kuriuos paversdavom į pieną. !Pel* kelias dienas pasisaugoti kad manęs neras^ 
Iš Danijos parsitraukiau liucernos vietoje dobi- mokinant Lietuviškai ir kad paslėpčiau Li& 
Jų, nes dobilus tik du kartu tekdavo šienauti Aviškus elementorius. į 
per vasarą, gi liucerna atstodavo dobilus ir gau- ^et vieną kartą policijai atvyKU# sit aukš-« 
davau keturias, o jei pasitaikydavo šiltas ruduo tais valdininkais pas mane kratos daryti, iš ji| 
tai ir penkias, pjūtis. ' sužinojau kad mano pusbrolis tarnaudamas Len-

Linų pluoštui rinka visuomet buvo plati, j kariuomenėje Vilniuje, tapo Lenkų karo lau« 
tat b'nų pradėjome sėti didelius laukus, ir jieį^° teismo nuteistas mirčiai už šnipinėjimą Li©fc 
duodavo gražaus pelno.. Per žydų sindikatą su-j^llvos naikiai. Tai buvo jaunesnysis puskarinin* 
žinojau kad rinkoje labai didelis pareikalavimas j Juozas Bakanauskas. Taipgi kad buvo arės* 
garstyčių. Aš tuoj apsėjau 10 hektarų garsty- j tuoti mano pusbroliai Pranas Gavnevičius, Po* 
čiomis. Iš to mano kaimynai labai gardaus juo- j Bankauskas, Aleksandras Lūšys ir Pranai 
ko turėjo, sakydavo, štai mokslo prisisėmęs Va- į Keršis. Mane pati iškratė nieko Įtartino neradę, 
lieko sunus prie ko prives uki; garstyčios ir i nearestavo. Tačiau po kiek laiko Lenkai spe-
nesėjamoa auga, o dabar dar ir sėja jas. Bet j cinhiii paskyrė kelis slaptus žvalgus vien tik 
aš su viltimi, žiurėjau j tai kad bus gera nau- j mane sekti, ir mane pagavo nelegaliai Lietuvis* 
da iš mano sėjos, ir neapsirikau: rinkoje gar-1 kai mokinant vaikus. Teko septynis mėnesius 
styčių pareikalavimas buvo labai didelis, teko! sėdeti kalėjime iki teismo, bet cento turint ic 

LVS išleista knyga 'Timeless 
Lithuania" pasiekia visus pa
saulio kampus. Pastaru laiku 
daugiau jos pareikalauta Lon
done ir bendrai Anglijoje, o 
paskutinėmis dienomis gauta 
užsakymai pasiųsti tą knygą 
Į Witwatersrand Universitetą, 
Johannesburg, Pietų Afrikoje, 
ir Victoria Public Library, 
Melbourne, Australijoje. 

parduoti už kilogramą gaunant net 50 zlotų. 
Kadangi iš hektaro gaudavau labai lengvai nuo 
4 iki 5 kilogramų garstyčių sėklos, tas man da
vė po apie 200 iki 250 zlotų nuo hektaro, o ge
riausiu atveju galima buvo iš hektaro išsunkti 
tik apie 170 slotų. Tat mano garstyčios patei
sino juokus kuomet% kiffmynai pamatė kad žy
dai atvykę mokėjo gerus pinigus už garstyčias. 
Javus sušerdavom kiaulėms ir paversdavom Į 
lašinius, gaudami gero skatiko. Arklių vos po
rą pasilikom, tik reikalingai nuvažiuoti kur 
nors, gi parduotų arklių vieton padaugindavom 
karvių skaičių. Uki pradėjau apdirbti moder
niškai su traktorium, reikėjo atsikratyti daug 
nereikalingų darbininkų; mašinos greičiau, ge
riau ir ekonomiškiau atlikdavo darbus ukvje 
negu senu primityvišku budu. 

Vasarą, ypač pjūties metu, v išvien reikalin
ga buvo samdyti daug darbininkų ūkio dar-
jbams, ir juos gaudavome pasisamdyti. 

1 .Toliau teko man apsipažinti su sodininkys 
te ir bitininkyste; pradėjau i tas šakas 

] ypatingo dėmesio. Seną sodą pradėjau naikin-
tti ir naują užvesti. Vaisiai visuomet nešė gra-
jžaus pelno. Taipgi bičių aviliai puošė sodą ir 

•kartu naudą gaudavau iš medaus. Be to, bitės 
i labai užveisdavo sėklinę liucerną, tomasyną ir 
i dobilus. Mano ir kitų agronomų ir ūkio spe-

gerų draugų padedamas, teisme bausmės gavail 
trip metus kalėjimo, bet su sąlyga paliuosavimtj 
nuo bausmės jeigu per pen keris metus neprasi* 
žengsiu. Teko po tam at sarin;! i veikti LietUViiĮ* 
ko j e dir'cje. ^ 

Esant kalėjime, Lietuvos žvalgyba man^ 
sąskaiton suėmė vieną Lenką-dvarininką ir ki* 
tą Lenką mokytoją, kaip man vėliau pranešė ma* 
no kolegos partizanai. Taipgi Musų Vilnius,; iš
einantis Lietuvoje žurnalas, 1935 metais Gegu
žės ir Berželio mėnesių nrmeriuose stipriai pa
sisakė už manęs paleidimą iš kalėjimo. Vėliau, 
kaip mano draugai man prinešė, buvę pasiųsta 
slaptas raštas-laiškas L» nltų prokurorui ir žval
gybai. kad suimtasis Lenkai dvarininkas ir tas 
mokytojas Lietuvoje bus paliuosuoti mano s«į-
ska;ton. Vieni ir kiti ualykai dasidėjo prie ma
no išlaisvinimo. Atvirai po to aš veikti nega
lėjau. bet tada Įlindau Į požeminį Lietuvišką 
veikimą, ir kaip seniau, kiek galint priglausda-
vau ir slėpdavau persekiojamus tautiečius ir 

kreipti i Gudus. Nekartą ir žydeliai g.u\davo pastoges 
ir pasislėpti mano tėvo namuoiie, nes kai kurie 
būdavo persekiojami už ko\p unistine veiklą. 
Mano tėvelio nusistatymas bjįso kas tik prieš 
Lenkus tas jo draugas, užtai; kada reikėdavo 
žydų pagalbos Lietuviškuose dalykuose žydai 
kiek galėdami tą padarydavo, niekuomet neat-

cialistų buvo ištirta kad kurioje apielinkėje bi-; si^kė. Man atvykus Ame.ikon keli žydeliai iš 

Žinoma, didfeji laikraščiai, radio stotys, kino-teat - j  džiaga, kad tie priešintųsi Anglams. 
i nebutij parodę Lietuviškai rubų rinkimo^savaitei tol šity) akivaizdoje, Churchill, nebodamas savo 70 me

tų amžiaus skriste nuskrido Į Atėnus, bet. kaip girdėti, 
Graikijos komunistai jam neperdaug teparodę respek-
to. Ir šiądien jau aišku kad koks bebūtų galutinis Grai
kijos j vykių rezultatas, jis reiškia naują Anglų oportu-
nistmes politikos nepasisekimą. Tuo pačiu jis reiškia 

lietmanf i L'iiin on nvinfuvn cliiil-iw.« : i... 

vat t . . . 
dėmesio jei energingi Clevelando BALF darbuotojai, 
vadovaujant pp. Ziuriui, Karpiui, Dr. Tamošaičiui, ne
būtų padėję pastangų. Bet vis dėlto, jei pati visuomenė 
nėra palankiai nusistačius tai dažnai ir didžiulės pas
tangos nueina niekais. Šis moralinis laimėjimas, Įvy
kęs besibaigiant seniesiems, 1944 metams,- yra lyg ir 
mažvtė visų musų nusivylimų kompensacija. Tuo pa
čiu tai yra akstinas musų veiklos suintensyvinimui 1945 
metais. 

! čių maža ton šie augalai menkiau sėklų duoda, 
i neužsiveisia. 

Paskiausiu laiku buvau sumanęs užvesti 
! žuvų uki, bet man jau nebuvo laiko tai atlikti. 
! Bendrai sakant, aš uki taip pakėliau kad sau al-
I gą labai lengvai pasidarydavau, pusėtino valdi
ninko didumo. 

nenustojantį kuio su pjautuvu slinkimą iš rvtu i vaka
rus. 

TARPTAUTINIŲ įvykių sferoje 1944 metų pabaiga 
neatnešė kokių nors reikšmingesnių simptoijių. Šiądien: 
dar sunku pasakyti ar Vokiečių ofenzyva Belgijoje ir, 
Luksemburge bus karą Europoje sutrumpinus ar pail-
ginus. Reikia apgailestauti Amerikos aukas ir nuosto
lius sąryšyje su ta ofenzyva, bet tuo pačiu metu reikia 
pripažinti kad pagrindinė pokarinė problema — civili
zuoto pasaulio santikis su bolševikais — tos ofenzyvos 
net liko visai nepaliesta. 

Graikijos Įvykiai ta prasme jau buvo daug reikš
mingesni. Kol šis Dirvos numeris pasieks skaitytoją, 
Graikijos Įvykiai gal jau bus pasiekę atuomazgą, tačiau 
jau ir iš to ką mes žinome šiądien yra aišku kad Graiki
jos Įvykiai nesudarė Anglijos laimėjimo. Aišku, butų 
ldaida manyti kad kovos Graikijoje yra kovos tarp ko
munistų ir Anglų remiamų ne-komunistų. Bet vis dėl
to yra aišku kad tų kovų šaknis gludi Anglų ir bolševi
kų* įtakų susikirtime. 

Bolševikų įtakos sferoje — Bulgarijoje, Rumunijo
je ir net Jugoslavijoje visi prieš-komunistai turėjo kapi-: 
tuliuoti, buvo susodinti į gyvulinius vagonus ir išvežti, j 

Ten jokių konfliktų nekilo. O Graikijoje, kuri nevalu-i 
rėjo sudaryti Anglų įtakos sferą, prieš-•Angliški gaiva-, 
jai ir komunistai pakėlė galvas ir Angiai tų galvų nesu-, 
gebėjo nulenkti — turėjo griebtis kompromisų, turėjo; 
:<savo" sferon Įsileisti komunistus. Kokio laipsnio yra 
tas įsileidimas, parodys ateitis, bet koks jis bebūtų jis 
sudaro komunistų laimėjimą ir Anglų kapituliaciją. 

Sugretinkime Jugoslaviją. Žinome kokį vaidmenį 
ten vaidino Generolas Mihailovičius. Už jo nugaros sto-| 
vėjo visa Serbų tauta. Bet Stalinas trinktelėjo kumš-j 
čiu į stalą, ir Churchill ne tik kad atsisakė Mihailovi-I 
čiaus, nutraukė jam visą paramą, bet net ir pripažino | 
ir ėmė remti šalies viduje nepopuliarų bolševiką Tito, j 
atseit padėjo Jugoslavijoje įgyvendinti bolševikišką dik
tatūrą. 

Taip įvyko bolševikų įtakos sferoje. O Anglų įta
kos sferoje Įvyko kaip tik priešingai. Ten Stalinas ne 
tik neatsisakė, vietinių bolševikų, ne tik jiems neįsakė 
nusileisti Anglams arba, geriau, Anglų remiamai vy
riausybei, bet darg? juos aprūpino 'pinigais ir .4cąro me-

w it* 
VERKIA-DE.JUOJA 

(Putinas) 
Verkia-dejuoja rudenio vėjas, 
Ūkanos saulę temdo. 
Verkia močiutė — jauną sūnelį 
Didin karužin rengia. 

Akys aptemo nuo ašarėlių, 
Plyšta širdis iš skausmo. 
Jauno sūnelio jauslus žodeli#! 
Širdį labiau graudina. 

"Likie sveika jau, sena močiate, 
Ašarėles nušluostyk! 
Drąsink, palaimink savo sūnelį 
Didin karužin jojant! 

Jeigu sugryšiu tai nuraminsiu 
Vargelyj pavaduosiu. 
Jei paguldysiu jauną galvejį; 
Tai bent savoj šalelėj 

Vai tai ne vėjai verkia-dejuojf, 
Ne miglos saulę temdo — 
Tai verkia-rauda sena močiutė 
I š l e i s d a m a  s ū n e l i . . . .  

Ten kur saulutė leidžias raudona, 
Dunda pilka žemelė, 
Ten tai pas aukštą pjnėlio kalneli 
Eio smarkusis mušif. ' 

Girios dejavo, žemė dundėjo, 
Liejosi brolių kraujas, 
Ten ir močiutės jaunas sun$Jis 
Savo paguldė galvą. 

"Likit sveiki jau. broliai, seselės, 
Jau nepasimatysim. 
Liki sveika jau, sena močiute* 

- -Brangi Tėvyne Lietuva.. . 

Palestinos parašė laiškus ptidėkodami už sutei
kto jiems pagalbą. 

Tą pačią vasarą nuvykstu Vilniun ir dirbu 
redaktoriaus pagelUninku prie Vilniaus žodžio, 
nes pagelbinis redaktorius Cicėnas turėjo svar
bių reikalų provincijoj. Su atsakomuoju re
daktorium Jonu Latviu labai gerai sutikom, 

Kada viskas gerai sekėsi aš vėl daugiau dė- nes i''s kitados atostogų metu mane privatiškai 
Lietuvišką veikimą. | mokino, aš buvau jo mokinys. Tačiau man ne

ilgai teko prie laikraščio buti — :ž-.ukia mane 
Lenkų kariuomenėn. Bandžiau aiškintis kad esu 
Amerikos pilietis, bet Lenkijoj veih»3 Įstatymas 
kad jie imdavo ir Amerikos piliečius kariuome
nėn jeigu iki tulo laiko neapleidi TJ.enkiją. Be 
to aš buvau Amerikos konsulate neregistruotas 
kada tėveliai parvyko tėviškėn, tart man gana 
sunku buvo aiškintis. 

• mesio pradėjau kreipti Į 
i Būdavo, ateina pavasaris, kaimynai daugiausia 
• Gudai ir ;-;.pgudėję Lietuviai; Jie mažažemiai, 
; uždarbių niekur aplinkui nebūdavo; duonos pa
vasari pritrukdavo. Jie dažnai šaukdavosi prie 
mano tėvelio bargan puro-kito grudų iki darby-
metei. ir sutikdavo atidirbti, žinoma, tokių be
duonių pasitaikydavo gana daug, tekdavo gel
bėti visa armija žmonių, bet pirmiausia steng
davomės aprūpinti tuos kurie mokėdavo Lietu
viškai arba lavindavosi Lietuviškai. Radau rei
kalo Įsteigti Lietuvišką skaityklą namuose, pats 
buvau skaityklos vedėjas, patarnaudavau žmo
nėms rašyme prašymų dykai, ir kituose reika
luose. Ilgais rudens ir žiemos vakarais mano 
skaitykla būdavo pilna, mokindavau žmonelius 
Lietuviško skaitymo, rašto, skiepijau Lietuvišką 
tautinę sąvoką. Po keturių metų sunkaus dar
bo teko gerokai juos pralavinti Lietuviškai ir 
atlietuvinti. Kiti keturi metai ir bučiau pada
ręs i uos tikrais Lietuviais kokiais buvo jų tė
vai ar diedukui. Jeigu kuris neateidavo paskir
tu vakaru skaityklon tas, žinoma, turėjo gero
kai man pasiaiškinti. Nepaklusnieji negaudavo 
pavasari atidirbimui duonos, kitur gi gauti ne
gulėdavo, tat turėdavo manęs klausyti. Teko j 
dvejus metus mokytojauti žiemomis, reikėdavo; 

! aplankyti net tris mokyklas, kurios buvo slap-j 
į tai vedamos po dvi dienas savaitėje. Vaiku-
įčius gerai nuteikdavau saldainiais ir kitokiomis 
{dovanėlėmis; jie greit pramokdavo Lietuviškai, 
įlėkdavo neturtingi ūkininkai aprūpinti Lietu* 
viškais laikraščiais, prenumeratą pats sumokė
davau. Lietuviams moksleiviams mano tėve* 

I lis skolindavo pinigus. Kur kokie Lietuviški in-
I teligentai važiuodavo Lydos pusėn visuomet už-
j sukdavo pas mane, ir kai kurie buvo Lenkų poli-
|cijos areštuojami reikdavo tuos kaip nors greit 
išvaduoti, o tas irgi gana kainuodavo. Su poli
cija teko turėti dažnai baliukų ir su kitais Len
kų valdininkais bei ponija artimų santikių ir 
juos paveikti kad butų nuolaidesnė čiabuviams 
Lietuviams. Tas gana gerai sekdavosi ir lai
mėjimai buvo dideli ir gerokai kainuodavo. 

Daug kartų niekšų buvau Įskųstas, policija 
mane areštuodavo, bet visuomet iš nuovados p© 
pusvalandžio budavau liuosas. Policija pati pa-

(Bus daugiau) 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
šioje knygeleje telpa didelis L irt u vos žemė
lapis. Kauno žemėlapis. Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestu vardai ir prie 
kurių apskričių priklauso ir kito> informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina tik 50c. 
(kalima siųst i pašlo ženklais po 5c) 

Reikalaukit 
6820 Superior Ave. 

ŽMONIJOS I 
610 pusi. didumo kny 

Dirvoje 
Cleveland 3, Ohfe 

STORI J A 
kaina $2.00 :a 

£tai didžiausia knyga kokią tik galit tike-
klis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au-
flinio viršeliais, populiai iška lengva kalb® 
parašyta, stambiom raitiem. Apsakoma p*» 
taulio istorijos eiga, didieji karai, kurie 
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jg 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žm<|» 
fiija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istor|i» 
tiių laiku, per visus ?im:>ius iki musų diena* 
kokios buvo didžios ir gėdingos tautos V 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapįty 

• didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit 
6820 Superior Aft. 

'Dirvoje" 
Cleveland 3, Ohi* 



Vaikai Augina ir Maitina Liutus savo Rankom 

-  -  ' v v  

Knfp Lietuviai savo Laisve gynė 25 m 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Siilaikom suktus spekuliantus 
Vieną kartą, stovėdamas sargyboje, 

išgirdau kaž ką važiuojant. Tuojau pra
nešiau buvininkui K. Vaičiuliui. ' Jis be
matant atėjo su kitais kareiviais. Ėmėm 
tartis kaip pagauti važiuojančius speku
liantus, nes jie buvo labai gudrus. 

^ Būdavo, paleidžia porą vežimų su ko
kiais menkniekiais priekin ir žiuri ar juos 
sulaikys, o kiti pilnavežimiai važiuoja iš 
paskos. Jeigu pirmą vežimą sulaiko tai 
antrasis tuoj suka j šalį ar atgal ir prane
ša kitiems kad taip pat pasuktų atgal. 

Mes, žinodami tą spekuliantų gudry
bę, pasiimtėm du kareivius pirmyn, du ki
tus kokius tris šimtus metrų užpakalyje 
jų, o mes. penkiese, pasislėpėm rugiuose. 
Tuoiau atvažiavo vienas vežimas. Pama
te kacl^ jame nedaug kas vežama, pralei
dom, žinodami kad jis neištruks iš musų 
rankų. Ir ištikrųjų, antras vežimas už
girdęs kad pirmasis sulaikytas, tuoj pa
suko atgal, bet ji sulaikė musų kareiviai. 

Po kelių minutų girdim daugiau ve
žimu atvažiuojant. Kadangi spekuliantai 
važiuodavo po keletą vežimų ir būdavo 
gerai ginkluoti tai ir mes turėjom buti 
atsargus, todėl burininkas pasiuntė į kai
mą daugiau vyrų pašaukti. 

Žiūrim, atvažiuoja dešimts vežimų: 
pilni prikrauti javų, miltų, cukraus, vištų, 
žąsų, sviesto. Mes staiga išpuolėm iš ru
gių ir vežimus sulaikem. Spekuliantų bu
vo r pie 20 jaunų vyrų. Pamatę kad musų 
tik keturi, nelabai nori musų klausyti. Bet 
mums pagalbon atvyko dar penki karei
viai, mes juos apsupom ir liepėm važiuoti 
į kaimą. Už toki stambų laimiki gavom 
iš savo kuopos vado pagyrimą. 

Po kurio laiko bolševikai kiek apri
mo., o be to, daugelis iš jų buvo patraukę j 
Vavsavą. Sugryžom ir mes i Nemenčinės 
miesteli. Tuojau ant tilto per Neri pasta
tėm sargybą, nes už Neries dar buvo bol
ševikai. Kai tik mes pastatėm sargybą 
tai ir bolševikai kitame tilto <rale pastatė 
sarr-ybą ir du kulkosvaidžiu. Bet po kelių 
dienų bolševikai nuo tilto pasitraukė. 

Danę žmonių išvaduojame iš 
mirties spąstų 

Vieną vakarą gavom Įsakymą susi
ruošti žygin. Perėjom tiltą ir nužygiavom 
Bezdonių geležinkelio stoties link. Apie 
3 yal. nakties pražygiavome šią stotį ir 
nužygiavom Į Naująją Vileiką, apie 8 ki
lometrai į žiemius nuo Vilniaus. Anksti 
rytą jau buvom tenai. 

Apsistojom miške, pagėrėm kavos, 
apie pusę valandos pasilsėjom, užsidėjom 
šalrms, pasikabinom po dvi granatas prie 
diržų ir išvykom Į Naujos Vileikos mies
telį. Musų kuopa atsistojo priešais gele
žinkelio stoti vienuose namuose. Bolše
vikų, kariuomenės buvo pilnas miestelis ir 
geležinkelio stotis. Bolševikai jau turėjo 
trauktis iš Vilniaus. Stotyje stovėjo jų 
keli traukiniai, prikrauti visokių daiktų. 
Mnsų uždavinys buvo kontroliuoti trau
kinius, nes bolševikai, išeidami iš Vilniaus, 
visl.ą plėšė ir gabeno Į Rusiją. 

Apie 4 vai. po pietų bolševikai užda
rytuose vagonuose atvežė iš Vilniaus dau
gybę žmonių. Nesuspėję jų sušaudyti Vil
nių; e, vežė i Rusiją žudyti. Mes tą trau
kini sulaikėm, o musų kuopos vadas, lei
tenantas Kuzminas, pareikalavo suimtuo
sius paleisti ir palikti juos musų žinioje. 
Bet kur tau! Bolševikai apie paleidimą, 
nei klausyti nenori, nes mato kad musų 
ne d-1 r g. o jų daugybė. Bet ir mes nenu-
sileidžiam — reikalaujam paleisti. 

Bolševikai pasistato platformose kul
kosvaidžius ir liepia mums pasitraukti 
nuo vagonų. 

— Mes vistiek šio traukinio neišlei-
sim, — sako leitenantas Kuzminas ii* sa
vo ruožtu mes pasistatėm kulkosvaidžius 
pylime. 

Vagonuose buvę kaliniai, užgirdė kad 
mes juos norim išvaduoti, pakėlė didžiau
sią trukšmą. Iš miestelio ėmė rinktis i 
stoti žmonių. .Jie prašė duoti jiems gink
lų, ir jie padėsią vaduoti suimtuosius'. De
ja, ir mes ginklų ne kažin kiek turėjom. 

Besiginčijant mums su bolševikais. į 
stoti Įvažiavo musų geležinkelio batalio
nas. Mes, nieko nelaukdami, tuojau iiega 
pradėjom atidarinėti vagonus. Bolševi
kai matydami kad musų atvyko daugiau, 
nusileido ir atidavė suimtuosius. Išvaduo
tų džiaugsmui už išgelbėjimą jų iš mir
ties, nebuvo nei galo. 

Tą pačią naktį tarp Vilniaus # Vilei

kos susidurė du bolševikų traukiniai. Bu
vo daug sužeistų bolševikų. Stovėjusieji 
Vileikoje bolševikai baisiai ant musų Įtū
žo, kaltindami kad mes ką nors padarėm. 
Bet, atvykus iš sudaužyto traukinio bolše
vikams paaiškėjo kad tai buta jų pačių 
kaltės: antrolo traukinio mašinistas visu 
greičiu užvažiavo ant pirmojo. Mašinis
tas bijodamas atsakomybės pabėgo. 

Bolševikų žiaurumai Vilniuje 
Bolševikai kas 40 minutų leido trau

kinį. Mes tai]) ir išbuvom visą naktį ne
ramiai. Rvtojaus dieną, uraleidę pasku
tinį bolševikų, traukini, išžvnriavom Į Vil
nių ir vakare, anie 9 valanda inėiom i Vil
nių. Žmonės iš visu nusiu bė"*o žiūrėti 
Liet uvos kareiviu. Lenku buvo uems pri
pasakota kad Lietuviai e«a labai baisus. 
Apsistojom šnipiškio kareivinėse. Jos bu
vo Lenku labai apleistos ir net narai bu
vo sulaužyti, o landai išdaužyti. Teko kiek 
laiko pavavęti kolei viską su taisėm. 

Bolševikai stovėdami Vilniuje, netoli 
musų kareivinių sušaudė daug žmonių. 
Mums atvykus į Vilnių, ateidave sušaudv-
tuiu riminės ir jieškoio kur snšaudvtieii 
palaidoti. Už kareivinių bulvėse radom 
sušaudytą kunigą. Jo rankas buvo su
rištos užpakalyje su viela. Jis buvo vi-
sai neužkastas. 

Vilniuje sargyboje tekdavo išstovėti 
ir po dvi paras. Virėjai tain nat dažnai 
neturėdavo laiko atnešti vakarienės. Bet 
^el tų blogumų kareiviu nuotaika buvo 
gera, ir niekas sunkumais nenusiskųsda-
vo, nes jų ir nejausdavo. 

Nevykęs žygis Gardino vaduoti 
Vieną vakarą Į kareivines atsilankė 

1-mo bataliono vadas kapitonas Gaižaus
kas ir pasveikinės mus, tarė: 

— Iš Vilniaus greit vykstame Gardi
no vaduoti. 

Kapitono žodžius mes sutikom su di
deliu džiaugsmu. Apie Rūgščio 18 dieną, 
mes, pirmas ir trečias batalionas, aplei
dom Vilniaus kareivines ir su orkestru bei 
dainomis traukėm i stoti. Kitą dieną, an
ksti rytą, jau sustojom Paupio (Pariečės) 
stotyje, apie .°>0 kilometrų nuo Gardino. 
Majoras Rėklaitis Įsakė trečiam batalio
nui žygiuoti Gardino link, o uirmam bata
lionui pasilikti Paupyje. Vieną vagoną 
su garvežiu pasiuntė i Gardiną pas bolše
vikus ir įsakė pranešti tvirtovės komen
dantu1' kad Lietuviai atvyksta perimti sa
vo valdžion Gardino miesto. Toj misijoj 
ir man teko dalyvauti. 

— Mes sutinkam Gardino miestą jums 
atiduoti, — sako bolševikų vadas, — bet 
tik tada kai Lenkus nuo Gardino at mušim. 

Tuomet Lenkai bolševikus nuo Var-
šavos buvo atviję iki Gardino. Mes sugry-
žę anie viską pranešėm savo vadui maj. 
Rėklaičiui. Jo Įsakymu tuojau išsikraus-
tėm Iš vagonų ir apsistojom privačiuose 
miestelio butuose. Bet po kokios valan
dos laiko gavom Įsakymą vėl skubiai vis
ką sunešti į vagonus. Tuojau buvo nuim
ta nuo platformų batare^a. ir išvažiavo į 
paskirtą vietą. Mes paėmėm šovinių, po 
dvi rankines pranatas ir, milines palikę 
vagonuose, nužygiavom Į šiaure nuo Pa
upio stoties ir už kokiu trijų kilometrų, 
prie vieno kaimo ausikasem. 

Visą nakti praleidom ramiai. Iš ry
to Lenkai pradėio mus pulti. Mes crvnėm 
plentą einantį nuo Druskininkų. Pirmu
čiausia ėmė pulti raiteliai. Musų batare-
ia smarkiai J enkus apšaudė. 

Rugsėjo 20 diena, apie pietus. Lenkai 
pradėjo mus smarkiai pulti plentu su šar
vuočiais. Apie 1 valandą p-'adėiom trau
ktis Paupio stoties link. TvauHis buvo 
labfp sunku nes reikėjo atsilaikvti prieš 
T.enku pėstininkus, du iu sarvwin* ir 
daugvbe raiteliu. Mes buvom šešis kar
tus Lenku raiteliu apsupti, bet visas ių 
atakas atmušėm ir laimingai ^erėję per 
Paupio miestelį, pasiekėm mišką. 

Atsilikau nuo savųjų, bet nenusimenu 
Bebėgant iš Paupio miestelio, man at-

sivyniojo nuo kojos bintas. Pabėgęs į 
griovį susitvarkiau, nes kitaip toliau ne-
bučiau galėjęs bėgti. Bematant gerokai 
nuo savųjų atsilikau. įbėgus i mišką iau 
buvo tamsoka. Ilnrai teko mišku klaidžio
ti kol suradau kelią. 

Eidamas tuo keliu, priėjau kaimą. 
Kadangi iš vienos pusės kaimo tęsėsi di
delis ežeras, todėl turėjau eiti per kaimą, 
nors ir labai nenorėjau, nes kaime buvo 
girdėti didelis trukšmas. Kaimo pakluo
nėse kūrenosi daugybė ugnių. Kad manęs 
niekas nepastebėtų, sukau nuo kaimo di-
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Du jauni vaikučiai, San Francisco, Cal., maitina savo 
namuose jaunus "kačiukus'' — trijų savaičių senumo liutu-
kus, kuriuos jų motina paėmė auginti, nes liūtė atsisakė juos 
žindyti. Kai jio galės patys maitintis bus perduoti Į zoo. 

T R U P I N I A I  

BALF Centro valdyba pra
šo visų iLietuvi'ų kurie turi su
tverę arba tveria naujus sky
rius kad kuodaugiausia tfrira-
rašytų kitataučių narių ir kad 
valdyba butų renkama iš jų. 

Reiškia, Lietuvis padėjęs vi
są energiją ir darbą, turi ati
duoti viską į svetimas rankas, 
drauge ir Lietuvos likimą, nes 
tokie kitataučiai nariai mažai 
interesuojasi Lietuvos ateitim 
arba dabar ją slegiančiu vargu 
ir prievarta atimtu jos Nepri
klausomybe. 

ŠAUKIA visi visuotinos Lie
tuvių vienybes Lietuvos nepri
klausomybės atgavimo darbe 
ir gelbėjime nuo karo nuken-

deli lanką. Eidamas per lauką, priėjau 
tvorą. 

Jau buvau besirengiąs per ją lipti, kai 
užgirdau kaž ką ateinant. Prisispaudžiau 
prie^ žemės ir klausausi. Eina Lenkų ka
reiviai ir kalbasi apie šios dienos mušį su 
Lietuviais.. Jiems praėjus, aš paleidau 

jiems } pakulnis granatą. Granatai spro
gus, pasigirdo toje vietoje duslus sudeja
vimas, o kaime iškilo didžiausias trukš
mas. Aš, pasinaudodamas rudens vakaro 
tamsa, pasileidau kiek man tik jiegos lei
do, per lauką bėgti. 

Bėgdamas labai pavargau, nes jau* vi
są parą buvau nevalgęs. Atsisėdau pasil
sėti ir apsvarstyti į kurią puse eiti. Dar 
turėjau duonmaišyje pusę bandelės duo
nos. Bandžiau valgyti, bet niekaip nega
lima buvo praryti, nes burna buvo labai 
išdžiūvus. Duoną Įdėjau atgal i duonmai-
ši. 

Tolumoje pamačiau, gaisrą. Nutariau 
ta kryptimi eiti. Beeidamas priėjau miš
ką. ^ Pasirodo, gaisro buta už to miško. 
Atsisėdau prie pušies pasilsėti. Galėjo bu
ti phma ar antra valanda nakties. Visai 
nežinojau kur eiti savųjų jieškoti. 

Besėdėdamas prie medžio užmigau. 
Pabudau jau auštant. Nieko nelaukdamas 
pasič-miau-"-šautuvą į rankas ir ėjau per 
mišką be jokio kelio j rytus, manydamas 
kad išeisiu ant Varėnos. 

Iš miško išėjau, jau gerokai saulei pa
tekėjus. Ziuriu, pamiškėje trys moterys 
bulves kasa.'* 

— Ar nėra šiame kaime Lenkų'7 — 
klausiu tų moterų. 

— Nėra. šiąnakt I ietuviai per musų 
kairną perėjo. 

Besikalbėdamas sn tomis moterimis, 
pamačiau per lauką ateinantį kaž kokį ka
riškį. Aš greit pasitraukiau' Į mišką ir 
žiuriu kas čia dėsis. Arčiau jam priėjus, 
pažinau savo kuopos kareivį. Jis buvo 
paskirtas prie bataliono vado ryšiui pa
laikyti. Susitikę mudu labai apsidžiau
gėm. Aš jam papasakojau savo, o jis man 
savo praeitos nakties prietikius. Pasiro
do, jis irgi ėjo pro tą patį kaimą pro kurį 
ir aš ėjau ir girdėjo mano mestos grana
tos sprogimą. Tuo metu jis buvęs kitoie 
kaimo pusėje. Matė daugybę Lenku'rai
telių ir jau neturėjo vilties ištrukti, bet 
vis dėlto pasisekė. 

Kaime sužinoję kad mūsiškiai nuėjo 

į rytus Užubalių miestelio link, ta krypti
mi ir mes patraukėm. Pavakarį mes jau 
buvom Užubaliuose, apie 5 km. nuo Pa
upio. ir čia radom savo dali. Ji buvo smar
kiai praretėjus. Dalis apsinakvojo kaž 
kokiame dvariuke gale Užubalių miestelio, 
daržinėje. 

(Bus daugiau) 

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Nan^ų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Reikalaukit "Dirvoje" 
G820 Superior Av«.\ Cleveland 3, Ohlt. 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 

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

Vaikams tarp 5 ir 10 metu amžiaus. 

"Dirvos" Knygynas gavo naujausių, aiškių 
mažiems vaikams Lietuviškai mokytis Ele
mentorių — SPINDULĖLIS Dalis I — iŠ 
kurio su maža tėvų pagalba jusu vaikučiai 
lengvai galės prasimokyti Lietuviškai skai
tyti ir rašyti. Elementorius gražiai paveik
sluotas, kiekvienas vaikas ir mergaitė norės 
jį vartyti, skaityti ir mokytis. 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohii 

SPINDULĖLIS 
SKAIDYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų. 

šioje knygelėje yra įvairių pamokoms skai
tymų, lengvai vaikams suprantamų, gražių 
eilučių, ir Lietuvos Himnas. Knygelė gra
žiai iliustruota, su trispalve Lietuvos vėlia
va. Tinka turėti su Spindulėliu. 

Kaina su prisiuntimu — 50c 
Reikalaukit Dirvoje 

6820 Superior Avenue Cleveland, OhN> 

Štai Jums didelė, $1.50 vertės knyga 

duodama už jį[ 
TIEMS KURIE PASISKUBINS 

UŽSISAKYTI IKI DAR ŠIŲ 
KNYGIJ TURIME 

Patogus Skausmo 
Liuosuotojas nuo 

Mažų Gėlimų Dykai 

m 
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Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

288 puslapiu didele knyga, su istoriškais paveikslais. 

Popieros Viršeliais kaina $1.50. .. Tvirtais viršeliais, $2.00. 

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

tuvos Kunigaikštis Kęstutis pateko kryžiuočių nelaisvėn, kaip jj 
iš nelaisvės išgelbėjo ALPIS. jaunas sukrikščionintas Lietuvi* 
nelaisvis, kurio priežiūrai Kęstutis buvo pavestas, ši apysaKa 
plačiai vaizduoja Alpio ir Kęstučio gyvenimą ir karus po tc 
kaip jie surryžo j Lietuvį. Alpio meilę, prietikius, ir tt. 

DIRVA 
Reikalaukit Dirvoje 

6820 Superior Avt, Cleveland  ̂

REUMATIZMO 
Jei kenčiame kui.o skausmus; jei 

Jnus'ųs; jei užeina skausmai oro permaino
se, atariam jums bandyti ROSSE Tabs b. 
nokesties ir obligacijų. Naudojamos tuks 
tančių per virš dvidešimts metų, gavimui 
greito paliuosavimo ekausmų Reumatizmo. 
Arthritis, ir Neuritis. 

DYKAI šio Laikraščio Skaitytojam* 
Jeigu niekad nenaudojote ROSSR. -.fabs 

prušom jus BANDYT juos—išbandvkit mu 
8ij kastais. Pasiusime jums pilno dydžiu 
pake! j--sunaudok i t 24 tabletes DYKAi. Jei 
neduos preito paliuosavimo nuo skausmo ii 
|ijs busil nepatenkinti pasekmėmis ir to pa
kelio žema kaina, grąžinkite nesunuudotn 
dalį, ir jums nieko nekaštuos. Nesiųskit pj 
nigi). tik save, vardo ir adresa i: 

ROSSE Products Co., Dept. X-S 
2703 W. I'arweH Av. Chicago 45, 111. 

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

§S«0 Euclid Ave. 
Taisymo darbas 

NAMŲ ir AUTO RADIO 
Turim Išnuomavimui Garsiakalbius 

Radio taisymas ir Phono 
kombinacijų specialistai 

SW. 1434 (52) GL. 2564 

tėjusių Lietuvių. 
Amerikos Lietuvių Taryba 

prieš pirmą savo konferenciją 
aiškiai pasakė kokie atstovai ir 
iš kokių organizacijų-draugijų 
gali buti renkami Į tą suvažia
vimą. Tas aiškiai parodė kad 
visuotina Lietuvių vienybė ir 
visų bendras balsas nėra rei
kalaujama./ Tai kokios vieny
bės dar vis j ieško ALT? 

LIETUVIŲ "kongresas" gal 
but Įvyks apie Birželio mėnesį 
1945 metais. Sunku yra pra
našauti apie to "kongreso" bu
simas pasekmes, bet drąsiai 
galima sakyti kad P. Grigaitis 
ir šimutis ten bus, tai vienybės 
klausimas jau gali buti Žino
mas dabar. v .W 

CHURCHILL pritaria Sovie
tų Rusijos planui Lenkijos te
ritorijos nustatymo klausime, 
vienoj rankoj turėdamas At
lanto čarteri, kitoj degantį 
degtuką. 

Ar gali buti kad Roosevelt 
leistų sudeginti tą išsykio ma
žai reiškiantį, bet daug žadan
ti, popierėlį, ir taip sudeginti 
mažų valstybėlių laisvę ir ne
priklausomybę? 

1934 METAIS, Gegužis mė
nesį, Sovietų Rusija buvo pa
sirašius draugiškumo ir pagal
bos sutartį su Prancūzija, bet 
atėjus 1938-39 metams, kada 
buvo laukta ir reikalinga buvo 
tos sutarties gyvo įvykio, ko
munistai veidmainingai atsu
ko nuganą ir sulaužė savo pa
sirašytą sutartį, taip kaip pa
darė su kitais. 

Tą patį Sovietai parodo ir 
Amerikai, kuri bolševikus iš
gelbėjo iš Hitlerio nagų. Ar 
dar vis pasaulis nepažysta su
tartimis prisidengusio bandi
to? Senas Beržas. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—i dėkit 
j laišką $1 dabar ir "RirvV 
fankvs ius išiisa pusn^eti. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

K A I M Y N I Š K O S  
U Ž M I G O S  

T R E E ' S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE' 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR* WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
ilelen Urbšaitis Helen Dunbai 

_ Savininkės 

STONSS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis'* 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 



War Bonds Lfdfnfca Karą! D T R V A T 

1945 METŲ KALEN-
DORINĖS SVfeMTIS 

SAUSIO 1 — Nauji Metai. 
" 6 — Trijų Karalių 
" 9 — Prez. A. Sme

tonos mirties diena 
VASARIO 2 — Grabnyčios 

" 12 — Abraomo Lin-
kolno gimimo diena 

" 13 — Užgavėnės 
" 14 — Pelenų Diena. 
" 16 — Lietuvos Ne

priklausomybės diena 
" 22 — Jurgio Washin-

gtono 
KOVO 4 — šv. Kazimiero 

" 19 — šv. Juozapo 
" 25 — Verbos 

B AL. 1 — Velykos 
" 23 — Šv. Jurgio 

GEG. 10 — šeštinės 
" 20 — Sekminės 
" so — Decoration Diena 

BIRŽ. 13 — Šv. Antano. 
LIEPOS 4 — Amerikos Nepri

klausomybės Diena 
" 17 — Dariaus ir Girėno 

žuvimas 
RUGP. 15 — žolinė 
RUGS. 3 — Darbo Diena 

" 8 — Užgimimas šv. Mari-
\ jos. 

SPALIŲ 12 — Kolumbo diena 
" 7 — Rožančaza 

LAPK. 1 — Visų šventų 
" 22 — Padėkos Diena 

GRUODŽIO 25 — Kalėdos. 

Kitas Pasaulis? 
Lietuvoj Draugai Pi,etų Amerikoje 

BRIDGEPORT, Conn. 

MIRČ. Spalių 18~mirė Mrs. 
Ona Fuller (Arlauskaitė), 36 
metų amžiaus; gyveno Trum
bull, Conn. Laidotuvių pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje, Bridgeporte, palaidota 
šv. Juozapo kapinėse Pitts-
field, Mass. 

Velionė buvo gimus Pitts-
i'ielde; jos tėvas, Antanas Ar
lauskas, yra miręs daug metų 
atgal ir yra palaidotas šv. Juo
zapo kapinėse, tame pačiame 
mieste. Motina, buvus Vero
nika Arlauskienė (Baltušni-
kaitė), dabar yra vedus antru 
kartu ir gyvena Trumbull, Ct. 

Velionė Ona paliko nuliudi-
me vyrą, Albertą, sunų Alber
tą, 8 metų, motiną, Veroniką 
Ignatavičienę, brolį Stasi, dėdę 
Joną Baltus ir jo žmoną, totą 
Agniešką Januškienė, taipgi 
paliko daug giminių Ghicagoje 
ir Pittsfielde. 

Ilsėkis, Ona, amžinai šalto
je žemelėje. 

PADĖKA. Nuoširdžiai dė
kojame visiems dalyvavusiems 
a. a. Onos Fullerienės šermeny
se ir laidotuvėse. Dėkojame 
parapijos kunigams už dvasi-
nį patarnavimą, visiems už mi
šių aukas ir gėles. Dėkui lai
dotuvių direktoriui Daugėlai 
už gerą patarnavimą. 

Albertas Fuller, 
Motina V. Ignatavičiene 

ir šeima. 

AKRON, OHIO 
NAUJŲ METŲ SVEIKINIMAS 

Sveikinu Dirvos redakciją, 
administraciją, visą Dirvos šta
bą ir jos bendradarbius, rašy
tojus ir rėmėjus su Naujais 
metais. Linkiu jums sveika
tos kad laimingai galėtumėt 
šviesti apjakusius musų bro
lius, o mums mylintiems tiesą 
ir Lietuvystę, aptiekti įkvėpi
mu kovoti už išgavimą Lietu
vai nepriklausomybės, kad mū
sų susipratę broliai ir sesės 
Lietuviai galėtų laisvai matyti 
šviesą, kad jie neliktų vergais 
Stalino ar Hitlerio. Jiems da
bar esant Sovietų vergijoje, 
mes Amerikos Lietuviai rūpin
kimės paduoti pagalbos ranką. 

Dirbkim tame visi kartu su 
Dirva, nes ji visuomet kovoja 
ir dirba už* savo tautos teises, 
skelbdama tiesą ir paduodama 
teisingas žinias. , 

Kas neskaito Dirvos patariu 
ją išsirašyti 1945 metams. 

Lai šie nauji metai buna vi
siems laimingi. 

Si. Rodavičius. 

Tokia antrakte Dr. Iz. Ruiz 
Moreno, La Platos ir Buenos 
Aires universitetų tarptauti- Į giausia. 
nes teisės profesorius, parašė 
studiją apie pokarini pasauli 
(OTRO MUNDO? Bu'enos Ai
res, 1944). Apie pirmą studi
jos dalį, "Tarptautinė Pokari
nė Struktura", jau buvom ra
šę anksčiau. 

Antroje daly j# įrašoma apie 
fcudus Vokiečių karingumui pa
laužti, apie užpuolikių tautų 
$>?rauklėjimą, apie naujus bu
simosios tarptautinės santvar
kos pagrindus ir apie naują 
politinį ateities pasaulio žemė-
įpį. 

Reikia pastebėti kad Dr. Mo
reno jau iš seniau žinomas de
mokratinių principų gynimu ir 
aiškiu nusistatymu tiek prieš 
rasinį nacionalizmą, tiek prieš 
diktatūrinį komunizmą. Savo 
knygoj jis gausiai cituoja nau
jausią politinę literatūrą išlei
stą New Yorke ir Londone. 

Skyriuje apie naujas valsty
bių sienas (p. 90-115). Dr. Mo
reno keliais atvejais palankiai 
prisimena Lietuvą ir kitas Pa
baltijo valstybes. Suglaustai 
atpasakojęs jų istoriją ir kul-
turos bruožus, pakartoja Reč
ius pastabą: "Jeigu tautų ver
tę žmonijos bendruomenėj ma
tuotume pagal kaltos grožį tai 
Lietuviai butų pirmoje Euro
pos tautų eilėje". Kaip Lie
tuviai, taip ir Latviai ir Estai 
net Maskvos priespaudos lai
kais visados pasižymėję už sa
vo priešą aukštesne kultura ir 
civilizacija. Jų menas, jų li
teratūra ir tradicijos per šimt
mečių vingius įkvėpė gyvą lai
svės meilę. 

"Lietuvių tautos nepriklau
somybės troškimas yra gilus 
ne vien del to kad daug amžių 
ji buvo laisva tauta, bet ir 
del to kad jos tautinė sąmonė 
randa stiprią atramą savo pa
pročiuose, savo literatūroje ir 
savo namų židiniuose" f98 p.). 

Tuščios kalbos apie Pabaltijo 
kraštų ekonomini silpnumą 

Dr. Moreno įrodo jog visi 
nušnekėjimai apie Pabaltijo 
valstybių nepajiegumą ekono
miškai išsilaikyti yra arba ne
žinojimo, arba, dar blogiau! 
nenoro žinoti vaisius. Tikrovė
je gi buvo kaip tik atvirkščiai. 
Daug didesni Lietuvių, Latvių 
ir Estų kaimynai turėjo pras
tesnį gyvenimo lyj?į. Žemės 
ploto atžvilgiu Europoje juk 
yra dar mažesnių šalių, tačiau 
jų nepriklausomybės atsteigi-
mu ir išlaikymu . neabejojama. 

Sovietų klasta ne pateisinimas 
bolševikų žvgic» 

Tas faktas kad bolševikai 
1940 metais juokingomis prie
monėmis prisidengę užpuolė 
tris laisvus savo kaimynus, į 

pravedė ten klastingus balsa
vimus, raudonųjų kvislingų žo
džiais prijungė prie Sovietų 
Rusijos ir trėmė į Sibirą pat
riotus, dar nesudaro jokio mo
ralinio ir teisinio pagrindo ne
priklausomas Pabaltijo valsty
bes išbraukti iš pasaulio žemė
lapio. Beveik šimtu nuošim
čių jose 1940 metais buvo iš
rinkt*" pro-sovietiški "seimai", 
bet jei dabar ten butų ištikro 
laisvi balsavimai įmanomi, nė
ra abejonės, tvirtina Dr. Mo
reno, beveik šimtu nuošimčių 
Pabaltijo kraštų gyventojai 
pasisakytų už savo tautinę ir 
valstybinę nepriklausomybę. 

"Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos klausimas nėra sentimen
talumo ar simpatijų silpnie
siems pareiškimo žaismas; tai 
yra teisės ir politikos buteny-
bė ir pagal šį dėsnį jis turi bū
ti išspręstas" (p. 113). "Dva
siniai ir medžiaginiai veiksniai 
Pabalti j os tautas įgalina pa
saulyje turėti joms priklausan
čią vietą" (p. 90). 

IR VERKI UŽ HITLERĮ 

i tautų mokslininkai, menininkai 
ir išradėjai kūrybai davė dau-

Profesorius pakartotinai rei
škia susirūpinimą kas gi bus 
iš to antrojo pasaulio jei So
vietai jame turės laisvas gali
mybes sauvaliauti. Vadinamos j 
strateginės sienos, pasidalini
mas įtakų sritimis ir didžiųjų 
globa nieko gero žadėti negali 
nei tikrai tautų laisvei, nei 
patvariai taikai. Jis karčiai 
pasisako prieš tuos "gerašir
džius" kurie guodžiasi tariamu 
bolševikų pasikeitimu, jų au- ( 

tonomijos dovanomis arba sa
paliojimus tų kurie mano k&d 
Baltijos valstybių paaukojimas } 

jau ir patenkins godų šiaurės 
lokį.... Kurie įvykių kalbą 
supranta tokia kokia ji yra, iš 
dabartinės Maskvos politikos 
Europoje ir pasaulyje mato* 
kad pasaulio laisvei ir kultu-
rai bolševizmas gali buti not 
pavojingesnis už žlungantį fa-
šizmą-nazizmą. Liūdnas Pa
baltijo valstybių patyrimas yra 
kitų Europos dalių baue-inas 
ateities paveikslas. L.P N 

Remkit U. S. karo pastangai 

MUSU KOMUNISTAI DIRBO, KOVOJO kžjfištą daro, bet ir visi Lietu^. 
' viški bolševikai Amerikoje: jų 

bobos važiavo j Washington?, 
piketavo Baltąjį Namą, reika-

Dabar Savo "driekus" Bando Primesti Kitiems. Tauti- lavo kad Amerika neitų į karąi 
nė Vyriausybė Lietuvoje Pirmutinė Ėmėsi Kovoti prieš visais* užkampiais 

frieš Narizmą Europoje Lietuviai bolševikai cypė, ur-: 
^ 1 ' zge pries tą patį Rooseveltą, 

I kam jis ginkluoja Ameriką, 
kam ima kariuomenėn jaunus 

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas 

YOliR 0L0 PAPERS 
cTTuTYi-VĖ 

$ALVATE8fo3 ARMY 

KĄS UžSJKRiTĘSff MAZte-
KOMIS UTĖLĖMIS? 

Vienas bolševikų burbulas 
aną dieną para»ė šitaip: 

"Dirva buvo pirmutinis lai
kraštis kuris uzgyrė iViunichą 
ir pateisino Hitlerį, kuomet ji3 
pasisavino Sudetų kraštą, pra
dėdamas plė3ti Čekoslovatfiją. 
Dirva tuomet rašė kad Hitle
riui rupi tik surinkti krūvon 
Vokiečių gyvenamas žemes." 

Butų gerai parodyti kokia 
Dirva tą Munichą užgvrė, ne 
tuščiai žodžiais barstyti. 

Dirva palaikė Lietuvos tau 
tininkų valdžios liniją, o ta li
nija buvo kaip tik tiesioginė 
kova su Hitleriu ir su naziais, 
kad Klaipėdos kraštas nebūtų 
atplėštas nuo Lietuvos. Lietu
va pirmutinė pradėjo kovoti 
prieš nazizmą Europoje, ir vi
są laiką Dirva tą Lietuvos ko
vą rėmė. 

Kada prasidėjo Municho po
sėdžiavimai, ir kai Hitleris plė
šė Sudetų kraštą nuo Čekoslo
vakijos, Dirva tik paminėjo 
jog Hitleris tą darąs priedan
ga surinkimo krovon Vokiškų 
žemių. Dirva tada numatė pa
vojų Lietuvai, nes po Sudeti-
jos išrodė seks Danzigas, pas
kui Klaipėda, ir todėl Dirva 
neigė Hitlerio "Vokiežių krū
von surinkimo" darbą. 

Bet kas tikrai rėmė Hitlerio 
vagiliavimus Europoje, kas su 

Juo dalinosi svetimų kfaštų pa • • 4. ... . 
grobtais plotais? Nai,i 'sau- vyrU8» kali lluod# *Aing įjai 
lė" Stalinas — ir tą uzgyrė ne Ątfnklus. 
tik tas bolševikų burbulas ku
ri® Dirvai šį melagingą prie-

Stalinas su Hitlerio leidimu 
galėjo ir Lietuvą ir kita? 

liga Kelione Amerikos Reikmenims į Rusiją 
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lis pavergti; Stalinas, Hitleriui 
leidžiant, įvedė Lietuvoje bol
ševizmą, davė progą Paleckį || 
kitus kvislingus padaryti įjį* 
tuvos valdytojais "Saulės*' Sta
lino garbei. 

Iki 1941 Birželio 21 dienos 
visi Lietuviški bolševikai Ame
rikoje smerkė visus tuos kari# 
kovojo prieš Hitlerį, kurie sa
kė kad Hitleris užpuls ir pačią 
Rusiją, atsilyginimui Stalinujį 

Kodėl tas bolševikiškas bujį* 
bulas nepakartoja tų straips
nių kurie Dirvoje tilpo įrodj* 
nėjanti kad Hitleris tuoj R* 
siją užpuls, kas bolševikų 
tvs ir garbinimai Hitlerio tu# 
aigsis karčiu apsivylimu? 

Iieina kad bolševikiški bur-
ulai dabar primeta Hitlerį |f 
ašizmą tautininkams tik n#* 
ėdami tuo riksmu užslėpti s*- . 
o gėdą. Bet tai istoriškas 

^aktas, ir visi bolševikai, kartu 
r Lietuviški, dar turi svastii- *• 
v\ utėlių po savo raudonais 
marškiniais, kuriomis buvo ui-
''krėtęs Stalinas ir u "krėtė vl-
us savo ištikimuosius. 

Virž 4,383,C00 ^tonų Amerikoje išdirbtų karo reikmenų 
ir kitų^tialykiĮ persiųsta i Rusiją šituo ilgu tolimu keliu per 
Persijos Karidorių. Reikmenys gabenami laivais, paskui ge
ležinkeliais ir trokais per nekurias pačias aršiausias sritis pa
saulyje. Tik čia ką Amerikiečiai, Britai ir Rusai susisiekia. 

•TEHERANE, paprasta ra-
omai mašinėlei juosta kaštuo
ja net $8. 

Swarthout Dainuoja 
Standard Oil Radio 

Programe 

5:57 

Išvežimui jusų senu laikraščių 
knygų, magazirnj, rubų. skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir matalo, tel«f->nuo 
kit: HEnderson 5351. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri
siųsti jį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavai, 
nr. 5, 32, arba 44". Tad:i 
greitu laiku bus jums pa-
, iųsta tas tikras numeri? 

'kurio negpvot. 
D I R V A  

Cleveland 3, Ohio 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

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

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

MES DUODAM IB 1ŽK EIČIAU EAGLE STAMPS 

THE MAY CO'S 
B A S E M E N T  

MUSŲ PUSMETINIS Išpardavimas! 
6.00 ir 6.50 Suede 

Enna Jetticks 
Užbaigtų dirbti styliai tinkami dėvėt 

dabar arba kada ateityje! 
Tai žymiausios avalų vertybės! Visas mu
sų skyrius baigiamų stilių iš suede ir sue
de ir odos kombinacijų nupiginta visiškr"! 
išpardavimui' Juodų ir rudų skalvų ^ '> 
teriški avalai kurie tinka dėvėti dabai u 
vėliau. Micros 4% iki 10 šioje grupėje, 
bet ne visų stylių. 

Alsineškit Ration Book Number 3 

4.95 

Kiti E n 11 a 
Jettick Avalų 
Slyliai Kainom 
pradedant nuo 
$56 iki 6.50 

Margytėms Gražios "Bonnie-Beli" 
"C . 

JdvingvWi.ll always 

be important to the 

mun who wants to 

' look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 
^ our 46 officet 

Mažos tautos prisidėjo 
prie pasaulinės kūrybos 

Proporciniai imant, tikrina 
Dr. Moreno, pasaulyje mažų 
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SKALBIAMOS SUKNELĖS 
Gražių stylių gausioje įvairybėje vi
sokiu gėlių ir marginių. Apsiulėtos 
mezginiais ir kitokiais apvedžioji-
inais. Mieros 4 ilti 6V2. 

Mažiesiems Šiltos Zipperinės 

Vilnonės Žaislui Kelnaitės 

1 
.19 

4.29 
Petnešų stylaus tvirtos 
kelnaitės mažiems vai
kučiams su zipper su
segama apačia ir lo>paįs 
ari L kelių. Pilnu pamu
šalu—keliose spalvose. 
Mieros 3 iki 6. 

Giauys hwarthout ir J an l eerce 
bus solistais kurie dalyvaus hu 
Deems Taylor, Victor Borge ir Cle
veland Orchestra pilnos valandos 
programe kuris bus duodamas per 
radio iš Cleveland Public Audito
rium 10,000 miniai, tarp 8 ir 9 va
kare, Sausio 10, paminėjimui 75 
metų sukakties nuo jsi^teigu&o 
Standard Oil Company (Ohio). 

Per visą Ohio įvyks dvidešimts 
susirinkimų Standard Oil Company 
darbininkų ir jų svečių vienu ir tuo 
pačiu laiku kad ir jie galėtų gir
dėti tą programą. Tą patį darys 
ir šešiose kitose valstijose dirbanti 
šios kompanijos darbininkai. 

W. T. Holliday, Standard Oil 
Company (Ohio) prezidentas turis 
žymią dalį tame programe. 

Skirtingas Perstatymas 
Cleveland Arenoj 

j Tarp Sausio 7 ir 14, per ištisu 
savaitę, Cleveland Arena bus pa-

j versta Į Arena Cirką, kur pragar
mėjęs "Lone Ranger" su savo baltu 
žirgu "Silver"' atliks žymisi dalį 
programo. 

Pri» to bus daug kitų įvairiauy-
bivi tame cirke, su perstatymu lau
kinių žvėrių, kurių lavinto ja s Al
fred Court, iš Ringling Brother* ir* 
Barnum & Bailev Cirko, atliks sn-
vo drąsius aktus. Bus drambliai, 
klounai ir buris gražuoliu. 

Žymus jvairių cirkų artistai da
lyvaus Arenoj. 

Vaikams popietiniai perststtym;ii 
bus nuo <1 kasdien, šeštadienio Ir 
sekmadienio perstatymai popiečiais 
prasidės nuo 2:15, visais vakarais 
gi nuo 8:15 valandos. 

IŠTIKUS GAISRO 
NE3.AIMEI 

Httda jusų namai utim/ ra
kandai tampa sunaikinti ui&|Į 
sugadinti ugnies, kreipki ės | 

1 P. J. KKR.&1S, del apkamavi-
mo, ko visada reikalauja apr 
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
sti liauda jums. 

P. J. KERSiS 
H^9 , Society for Savings BUkr. 

, Telef.: JfcAin 1773. v 
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PAMALDOS UŽ A. A. 
SMETONĄ KATE
DROJ SAUSIO 9 

Pamaldos už a. a. Lietuvos 
Prezidentą Antaną Smetoną 
bus antradienio rytą, nuo 9:30 
vai., šv. Jono Katedroje, prie 
East 9th ir Superior ave. 

Kuriems laikas leidžia pra
šomi dalyvauti. Bus antradie
nį, Sausio 9, Prezidento nelai
mingos mirties metiniu sukak
tuvių dienoje. 

GUB. LAUSCHE IN-
AUGURACIJA 

SAUSIO 8 

ANTRAS MOKSLO 
SEMESTRAS 

Mokyklų taryba atsišaukia j 
Clevelandiečius pasinaudoti an
tro šios žiemos mokslo meto 
pamokomis kurios apima pla
čiai, kaip tai Angliškai, mate
matiką, mokslą, sociales stu
dijas, svetimas kalbas, komer
ciją, orlaivininkvstę, auto me-
kaniką, masinu darbą, paišy
bą, radio teoriją ir taisymą, T 
ir daug kitų šakų. Ląusche formaliai taps Ohio 

Registruotis galima dabar,, gubernatorium pirmad. Sausio 
pasiteiraujant kurioje mokyk- 8. Jo inauguracija bus su ne-

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

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

VĖL ATAKUOJA 
LIETUVIUS 

Melaginga Sovietiška propa
ganda per radio 

Clevelando komunistai, So
vietų Rusijos agentai,, nepasi
tenkinę kitais savo atakavi-
mais Lietuvių, pagaliau grie
bėsi radio —.iš vienos didžių
jų radio stočių, WHK, tūlas 
Sovietų agentas paskleidė me
lagingų, Amerikos visuomenę 

Clevelando mayoras Frank J. klaidinančių žinių apie Lietu
vos buvusią vyriausybę, apie 
jos buvusį prezidentą, ir apie 
tuos "rinkimus" kuriuos Mas
kva durtuvų prievarta Lietuvo-

Gubernatorius Frank J. Lausche 

loje kas mokoma. Tos pamo- didelėmis ceremonijomis, Vai- je pravedė. 
kos tinka suaugusiems vyrams stijos Name, Columbus, Ohio. I Toliau, įrodinėjant kad Lie-
ir moterims kurie nori praple-| ^ h gu ž persikels tuva Prikl^« Sovietijai, tas 
sti savo mokslą, ir jaunimui!. su *mon«i permeis M , „yUhi„ ' T;„. 
kuris nori plačiau prasisiekti, i Columbus prieš inauguraciją., tuvai  rublJ rinįįmo v'ajl? ir  vi_ 

Is gubeinaturos dabartinis gu-;sl ls  tuos gerus Amerikečius 
• ARI LEVIES, kurios bal- bernatorius Bricker išeis Sau-j Lietuvos draugus, kurie prisi-

suojant Lapkričio 7, nors gavo sio 6. Gubernatura bus nau- dėjo prie šio vajaus išpopulia-
šimtus tūkstančių balsų, nelai- jai perdekoruota, kaip vra da- j rizjivimo, užkabino visų laik-
mėjo, dabar, specialiuose baisa- T<nma bioin-ion.^ I račių redaktorius ir net mavo-

City School Levy už gavo k?s  Lausche's sekretorium ir šuko nustebęs kodėl taip daug 
22,315 balsų, prieš—7,149. rinkinių vajaus vedėju, persi-1 pastangų dedama šiai tautai, 

Dabar, lyg juokui, toki ma- kels j Čolumbus kartu su nau-! Lietuviams, kuri jau esanti 
ži skaičiai rinkimus nulėmė, ju ffubernatorium ir užims jo Ma,^7s. ,ulosavyb

T
e: -• t • 

kai Lapkričio 7 šimtai tuks- , . , Uzatakavo ir LVS centro 
tančiu balsu nieko nereiškė. sekietoiiaus pareigas tenai. valdybos pirmininką P. J. žiu-

! Gubernatorius Lausche da- rj ir sekretorių K.' S. Karpių, 
• MIESTO Tarvbai keliama ^ar už*mtas organizavimu sa-' kurie vadovauja rubų rinkimo 

sumanymas pravesti tik'15 ta- vo valstijinio kabineto ir dar- organizavimą. 
rvbos nariu skaičių vietoje 32, 1 u perėmimo iš Republikonu i Sls . .vl. V age,ntH #1Sf?]S®ki-
kaip yra iki šiolei.' !„usehe's rėmėju rankas. ' ' i ™s  »£>«• >r melagingai bu-

, ; _ I dais Amerikos visuomenę su-
Lausche nebūdamas Demo- vedžioti, klaidinti, ir stengtis 

kratų politiškos mašinos malo- čia Amerikoje priversti Lietu-
nėie ir valstijos valdininkus vius nusilenkti Stalinui bus tai 

Rubu vajus oficialiai baig- pats skirsis sulvg žmonių "nuo- pradžia prakrapštymo Ameri-
tas, be jo atgaisiai dar tęsia- j)ejnu jr  tinkamumo, o ne sulvg žmonėms akių ko komu-
si. Rūbai dar tik parvežami .. . . nistai Amenkoie gyvendami 
iš įvairių vietų ir teatrų. partijos masinos diktavimo. |siekitu Amerikog nilie5iamg ir  

Komisija kurie prie to viso Daug Demokratų politikie- įiagimiams Amerikiečiams at-
darbavosi, rengia kortavimo rių kurie kitais atvejais gauti: eina valanda imtis atvirai ko-
yakarą Lietuvių salėje, kito naujus darbus, iš Lausche ne-i voti prieš Stalino agentus šio-
šeštadier.io vakare. Sausio 13 gaus. '-ie dalyje, pirm ne*ru jie spės 
nuo 7 :30 vai. Visuomenė ,Y p'er MVO vaidymo laika tri.! nridaryti savo niekSysčiu pa-
prijaučiantieji prašomi daly- . . _ . 4

T ciai Amerikai, kas vra m vv-
vi ».ti. met« be»';'e m^oras Lau" šiaušias tikstas. ' ' 

Rubų vajaus ir kortavimo sche Clevelando miestui suma-1 
rengimo komisijos susirinki- žino skolas 11 milijonų dolarių Ginsim savo teises iki 
ma? Įvyks P. P. Muliolio of i- suma ir taip miestas pirmą Paskutino> 
se, šio penktadienio vakare, i<arta bėgyje *0 metu turi tiek Tas stalino agentas rekla 
Sausio 5, nuo 8:15 vai. Visi „ , „V, ~ 
komisijų narini prašomi dalv-;  skoi. 

" 1 'g 

L i t h u a n i a n  D i g e s t  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Misrepresentation 
€. 1-

KUBŲ VAJAUS VEIKĖJU 
SUSIRINKIMAS 

va ut-i. 

mavo Russian War Relief, Įro
dinėdamas buk tai esanti vie-

dar ir del to kad Lausche nu-
VAŽUJO.IA Į COLUMlttJS j P irko miestui visą gatvekariu 

Dirvos redaktorius p. Kar-: ir  ',)US^ ateiną užmokant 17 
pins vyksta j Columbus, Ohio, milijonų dolarių ir išleido ki-
dalyvauti naujo Ohio (Juberna- j tus 10 milijonų Įvairiems žy-
toriaus Frank J. Lausche in- mesniems pagerinimams trijų 
auKiiraeuos oTrmoni io«., ku-, t  ,)6 j(1 

nos iiirniatlHMu. Sau
sio S. 

Skolų sumažinimas pažymu j natinė Įstaiga galinti rūpintis 
Lietuvos žmonių šelpimu. 

Mes žinodami kad kaip kitus 
Dirvoje pirmiau tilpusius ra
šinius taip ir šį tie Maskvos 
agentai išsivertę studijuos, čia 
norime jiems pasakyti kad iie 
jei nežino tai privalo žinoti jog 
United Lithuanian Relief Fund 

ŠALČIAI 

Naujasis gubernatorius kai -j veikia žinioje Prezident's War 
i ba jau ir apie pokarinius dar- Relict Control Board ir kad 
Ii /-o,- ..„i ,-ai Fondas yra narys National 
į O įo s ;J -1 - War Fund. Jeigu šie komunis-

Nauji Metai Clevelande at- į stija sudarys daug darbų, tu- ^ agatai dar mus trukdys 
ėjo su smarkiu šalčiu. Snic- j rėdama savo ižde . dabar apie mes nesustosime ant nieko ir 
gas, šaltis ir ledas visai supa-; 90 milijonų dolarių, kurie ne-1 kreipsimės net i Washingtona 
raližiavo miesto judėjimą. su-:,.uvo gaiįma praleisti statvbai j savo teise* apginti — ir ap-

Xlv̂ .Û ;° molT-!"- kitiems • 

A pamphlet entitled A FAMILY 
OF, NATIONS was recently pub
lished by the National Council of 
AmericanrSoviet Friendship, Inc. 
It carries an article entitled "Esto
nia", which deals to a certain ex
tent with all the Baltic States. Its 
tone may be seen from the fol
lowing excerpt: 

"After the revolution of 1917, the 
Soviet Government granted inde
pendence to the Baltic States . . . 

"As soon as they had received 
their independence, the Baltic Sta
les established themselves as So
viet Republics, and then joined the 
Soviet Union, but in 1917-1918 they 
were invaded by Germans and forc
ibly torn from the Soviet lįnion. 

. . During the period of sep
aration, the Baltic States sank into 
deep poverty, were cut off from 
their source of supply and also 
from their markets. Their great 
ports and railroads fell into dis
use . . . Many times the people of 
the Baltic States revolted and tried 
to re-establish their Soviet Gov
ernment . . . 

". . . Loyal to their Soviet "Re
publics, the people of the Baltic 
States resisted all efforts on the | 
part of the Germans to entice or 
compel! them to fight on their 
side . . (pp. 22-24). 

Gross misrepresentation 

Every one of these sentences is 
a gross misrepresentation of the 
truth, at least ^o far as Lithuania 
is conccrned. We feel obliged, 
therefore, to counteract such' crude 
propa<.';an4a,by presenting the truth: 

There \v#? no "granting of inde
pendence" to Lithuania by the So
viets. Although the principle of 
national self-determination was 
acknowledged by Lenin in theory, 
Lithuania, together with adjoining 
territories, v,es ceded by Russia to 
Germany by the Treaty of Brcst-
Litovsk (JIavch 3, 1918) regardless 
of the fact that on February 16, 
1918, the Lithuanian nation through 
its National Council had proclaim
ed its independence. 

After a popt-Armistice period ' of 
Lithuanian resistance to attempted 
Bolshevik invasions, a treaty of 
peace wa:; signed on July 20, 1920, 
between Lithuania and the Soviet 
Union as equal partners, whereby 
the Soviet Union recognized (not 
'granted') Lithuania's independence, 
renouncing for all time all preten
sions to Lithuania's territory or to 
her people. 

As for the "establishment of 
Lithuania as a Soviet Republic", 
such a status had never appealed 
to the I ithuanian nation, as is 
demonstrated by the Declaration of 
Independence and the activity of 
the Constituent. Assembly. In 1918 
as now. Soviet rule was carried to 
Lithuania by Soviet bayonets alone. 

"Poverty" myth 
During her period of independ

ence, Lithuania, far from "sinking 
into deep poverty", achieved a 
standcrd of living much higher 
than she experienced during the 
period of her subjection to Russia, 

LIETUVIU SALEJE 
los negalėjo veikti. Traukiniai i ^aro me^° suvaržymų, 
po kelias valandas ^vluoja. 

N A U.J \S MAYORAS 
Likęs miesto may oru, vieto-

.i> pasitraukiančio Gubernato
riaus Frank J. Lausche. mies
to teisių direktorius Thomas 
A. Burke priėmė priesaiką ir 
eis mayoro pareigas iki kitų 

Imtynės Public Hali 
Sausio 8 Vakare 

Atsakymas per Radio 
Sovietų Agentams 

Kadangi W.HK radio stotis 
davė laiko bolševikams užpulti 
Lietuvius. United Lithuanian 
Relief Fund Clevelando sky
riaus pirmininkas P. J. žiu ris 

Jack G a n son surengė pirmas; kreipėsi į tą stotj pareikalauda 
. ..w .wvv. šių metų imtynes Public Audi-Į mas laiko apgynimui Lietuvių 

rinkimu, kurie ivvks ši rude-itor*um pirmadienio vakarui,; klausimo, įr stotis sutiko tai 
nį * Sausio 8, kur bus gafutmis \ pa(jaryti.' 

P. J. žiuris padarys pareiški
mą Angliškai, iš WIIK stoties 
šio šeštadienio vakare, Sausio 
6, nuo 6:30 vai. 

Patariame visiems paklausy
ti. 

• TIK 89. 1944 metais tra-
fiko nelaimėse Clevelande už
mušta 98 asmenys. Tai pa
lyginamai niekas prieš užmu
šimus seniau, kada kas metą 
pasiekdavo po 200 ir daugiau 
užmušimų. 

Iš tu 89 užmuštų 63 buvo 
pėkstieji. pakliuvę po automo
biliais. 

• DEGTINEI gauti sekantis 
periodas nustatyta vėl ilgesnis 
— 4 savaitės. 

• NAUJUS METUS pąsitin-
kant ir Naujų Metų dieną čia 
gimė 51 kūdikis, iš jų dvi po
ros dvynukų. 

iiegų išbandymas Ruso Ivano 
Rasputino su Frank Sexton, 
žymiu Ohio sportininku. 

Prie to bus kelios poros ki
tų gerų imtikų. Jeigu ras ge
rą priešą Juozui Komarui tai 
Juozas sako imsis ir šj kartą. 
Nors pereitą kartą Juozas ne
tikėtai pralaimėjo tam Rusui, 
tačiau neatsisako vėl kada jį 
j savo rankas pačiupti. Gal 
ta proga ateis. 

Imtynių pradžia 8:30 vai. 

Ateikit \ Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos atsibur.a kiekviena vaka-
ra. nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todel^ jums 
bus naudinga atsilankyti daž 
niau j Lietuviu salę. 

or than existed at any time in 
Soviet Russia. This may be as
certained from the comparison made 
by H. Knickerbocker, American cor
respondent, between the standard 
of living in Soviet Russia and that 
in the Baltic countries. 

Instead of receiving supplies from 
Russia, Lithuania had access to 
adequate supplies of superior quali
ty . elsewhere. Moreover, she had 
for her produce a far betted market 
than in Russia. 

The share of the Baltic States 
in world trade was percent, 
while that of the Soviet Union was 
only 1.10 percent in 1938, according 
to the statistics of the League of 
Nations. (See "The Smaller Na
tions in the World's Ec-onomic Life", 
by Dr. V. Raud, published by King 
and Staples, Westminster, England.) 

Developed its own port 
Lithuania acquired no port from 

Russia: her only port, Klaipeda 
fMemel) was not founded by nor 
was it ever ruled by the Russians. 
Far from falling into disuse, Klai
peda reached its greatest prosperity 
under Lithuanian rule, a prosperity 
greater than that enjoyed under 
the Germans before World War I. 
The same is true of Lithuania's 
railways, which were developed and 
expanded by the Lithuanian Gov
ernment. 

There were a few Communists 
in fjithuania, pampered by the So
viets, who were at times "bold and 
noisy, but they had no influence 
whatsoever. Lithuania never re
belled in order to bring about union 
with the Soviet. Quite the con
trary: in June, 1041, a nationwide 
revolt forced the Societ occupants 
out of Kaunas, Vilnius, and other 
cities. Lithuanians know what i L 
is to fight for their independence. 
They are unanimous in their deter
mination tc resist any foreign rule, 
be it Soviet or German. 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jon?*- 7.valskis, Savininkas 

Užliilko 'ioukias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakau 
čiai. Kreipkitės j savo vientau » 
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 Si. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 
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, , „i'op for The N.y. 

X--' > r yANKSAND CHI-
'• ' •••i.'vW" "***' CAGO WHITE <50*, 

HMS UNDERSTUDY Tb 
YANKS' BILL DIČKEY. 

ILVESTPJ s* 

^ v 

- I '  

" M w Jvį?' 
•** 

1 , .v?5; 

/ c 

f i-ris*> x-f ™ uac q 
^ SH-VgęTRI 

HAS BEEN «~TATioMFD 
s • $ OUT IN DUTcH NeiV 

GUINEA-AttPSR/tfS 
1 •' <* ksh mp ms sspcuss 
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EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytoj us, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordu Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

EI5te Electrical Co. 
1394 East fifith Street 

 ̂ i •/ 

U R O O 
FRUIT-VP.r.FTABLE 

STORE 
7012 Superior Avenue • 

NEW SOVIET AT
ROCITIES 

According to the NEW LEADER 
of November 4, 1944, the Supreme 
Committee for the Liberation of 
Lithuania provided information that 
in Vilnius the Soviet People's Court 
sentenced to death the relatives of 
Dr. Antanas Garmus, chairman of 
the Lithuanian Red Cross, who had 
denounced thė G.P.U. terror and 
who is reported to have drowned 
while trying to escape to Sweden. 

The same court also sentenced 
to die all relatives of Ignas Šei
nius, former Lithuanian diplomat 
and author. The relatives of Dean 
Vladas Mironas also were sentenced 
to death by the People's Court. Rev. 
Mironas was reported murdered im
mediately upon the occupation of 
Vilnius by the Soviets. 

The Russian G.P.U., according to 
reports, is executing Lithuanian 
patriots by the hundreds; 700 have 
been murdered in Šiauliai and 400 
in Kaunas. Executions are known 
to have taken place in Daugliai, 
Degučiai, SsJakas, Dusetai, Anta
liepte. Kamajai, and Svėdasai, but 
•figuies are not available. Also the 
inhabitants of the parishes of Rev. 
Miionas in southern Lithuania, 
Leliūnai. Maletai, and Daugai were 
deported to Siberia, and mass de
portations are proceeding in other 
localities as well. 

The Lithuanian Committee of 
Liberation has protested the Soviet 
mobiljzation of Lithuanian's into 
the Red Army as an illegal ;ut by 
tii occupying power. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainr 

Kuomet rengiatės persikelt 
kitur gyventi, praneškit sa
vo nar,j;Į antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
pastas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietri jeigu neprimo* 
kėsit. Parašykit mums ir? 
ic atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3; O. 

.s. 7'mwirv /><?/»•«. .. 

Skelbimai Dirvoje 
30c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 

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

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

' K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

..iiiiii: 

Sl'AlIDOS darbai yra 
D i r v o s Spaustuves 

specialybė. Atlieka: 

• PLAKATUS 
LAIŠKUS 

o VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 

ir kitokiut* 

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

Klauskit mušu kaint| — 
atsakymą gausit greitai. 
• Darba Atliekam • 

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

D I E V Ą  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
W 

SUŽEISTAS 
Marė Gužauskienė gavo nuo 

savo sunaus Stasio, iš Prancū
zijos, jo Purple Heart ženklą, 
kuris yra duodamas karei

viams sužeistiems karo lauke. 

Reikalinga Moterį! 
PUNCH PRESS 

OPERATORIŲ 
Uždarbis nuo valandų 

5 dienu savaitS. 

GUARANTEE SPECIALTY 
MFG. CO. 

E. 96th ir N. Y. C, R. R. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Atlieku geresnės rūšies 
darbą. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. ' ^ 

495 East i23rd 
Telefonas POtomac 6899 

Cirkus 
KITOKS NUO KITŲ 

Vaizduojama 

The Lone Range? 
SAUSIO 7 IKI 14 

Popiečiais kasdieną 
•ORINIAI AKTAI 
• GYVŪNAI 
•SCENOS AKTAI 

Šiokiomis Dienomis pų opiet 
Įžanga 65c., $1.25 

Sekmad. po pietų ir Vakarais 
|žanga $1.40, $1.80, $2.40 

Bendra įžanga 90c. 
(Taksai įskaityti) 

Grulnt Sau Tikictus Išanksto 

Arena 
ftr Bond Clothes, >H'J £uclid 

V I 
V n am 

REIKMENYS 
s metui 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias patrinkimas vliausių 
•••avyzdžių ir marginių. 
G5c. 2 už $1 25 — $1 — 1 50 

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė i5 ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $6.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mer-
ginių ravon ir vilnoniu 

§1.50 — $2 — $2,95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalu. 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodų spalvų ir sudėrivuu 
$3.95 iki $6.00 , 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.-00 •— $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, auBtų, 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

megr,tų 

DYKAI STAMPS su kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeif.i savo Stamp Books. DYKAI 

ra 
7010 Superior Ave 

1 
Atdara Vakarais 
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