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SAKOMA, pasauly j 0^s-e 

nieko ' naujo- TarptautK0 \ 
gesys su Lenkija rodos tai 4 j,-
tvirtina. Tas elgesys niekov 
gero nežada nei Lietuvai, nes 
jei taip žiauriai elgiamasi su 
Lenkija, del kurios sveikumo 
karas prasidėjo ir kurios ka
ro jiegos stovi penktoje Jung
tiniu Tautų eilėje, tai ko gali 
tikėtis mažutė Lietuva su sa
vo kaimynėmis? 

Panašiai su Lenkija buvo 
pasielgta ir pereitame šimtme
tyje, po karų su Napoleonu. 
Rusijos caras sukurė (jo nuo
mone) "stiprią ir nepriklauso
mą" Lenkiją, apie .kokią ir 
Stalinas vapalioja. Bet kai 
Lenkai parodė noro tikrai ne
priklausomai gyventi, caras 
žiauriai "stiprią ir nepriklau
somą" Lenkiją pasmaugė. Su
valkų Lietuviai buvo toš "ne-
priklauspmos" Lenkijos dalis 
ir, to pasėkoje, Kalėdas ir Nau
jus Metus būdavo 14-ka dienų 
anksčiau "Kauniškių" švęsda
vo. 

• 
PASAULIS TYLĖJO kai ca

ras pereitame šimtmetyje^ Len
kiją ir Lietuvą smaugė. Da
bar, kai Stalinas panašų smau
gimą vykdo, daugiau protesto 
balsų, ypatingai Amerikoje, 
bet ar tie baisai sustabdys 
meškos žiaurią leteną? 

Taip vadinamą "Lublino ko
mitetą" pripažindama Lenkų 
laikina valdžia, Maskva pasau
liui parodė kad savo talkinin
kų noro nepaisys. Talkininkai 
maža ko gali daryti, nes koa
licijos ardyti negaftfha' kol 
priešas nenugalėtas. Rusai šie
nauja kol oras gražus. 

• • 

LAIKRAŠTYJE Tarybų Lie
tuva, kurį Maskvos agentai 
Vilniuje leidžia, visi bendradar
biai rašo slapyvardžiais: čia 
Audronaša, ten Petronaitis, ki
tur kitas koks slapukas. Gali 
buti, apuokai dienos šviesos 
bijo, bet, gali buti, Maskvą 
jau spėjo sulikviduoti visus ži-
nomesnius Lietuvius žurnalis
tus, ir visą peną dabar gami
na koks Maskvos šnipas, sla
pyvardžiais besidangstąs. 

Bolševikų Vilnis mus rami
na kad Lietuva nerusinama, ir 
kad visi Vokiečių atgabenti 
Rusai išsiunčiami iš kur kilę, 
bet Tarybų Lietuva skelbia 
Vilniaus milicijos pranešimą 
kad jos "vizų ir registracijų 
skyrius" pasiruošęs išduoti 
"užsieniečiams ir asmenims be 
pilietybės" dokumentus su tei
se apsigyventi Tarybų Lietu
voje. 

• 
KATALIKŲ spauda ragina 

iškilmingai minėti Vasario 16-
tą. Amerikos Lietuviai tą die
ną, po senovei, patriotingai mi
nės, bet kol katalikų vadai ne
parodo pilietinės drąsos įvyk
dyti realią Amerikos Lietuvių 
vienybę kovai už Lietuvos lai-

' svę, tol jų spaudos raginimai 
kvepia veidmainyje ir nenuo
širdumu. 

Palaikyti Amerikos Lietu
viuose tautinę nesantaiką yra 
Maskvos darbą dirbti. Nesi
stebime jei musų socialistai 
Maskvai dirba, bet katalikus 
spiria tai daryti? 

Kaina 5c. CLEVELAND. OHTO SAUSIO-JAN. 19. 1945 f 30-ti metai :: 30th vear) 

Atiteko Raudoniesiems 
Rusai Skuba Užimt visą Lenkiją 

i 

LIKO TIK GRIUVĖ
SIU MIESTAS ~ 

Varšava, Lenkijos sosti
nė, likęs tik griuvėsių mie
stas, atiteko Raudonajai 
armijai, kuri pradėjo nau
ją ofensyvą prieš Vokiečius 
rytų 600 mylių ilgio fronte. 

Sovietų vadai pasiruo
šė šiam ofensyvui su pora 
milijonų kariuomenės, ma
tomai pasiryžę pasinaudoti 
tuo kas dabar galima bus 
pasiimti. 

Raudonieji pradėjo ata-
kus ilga linija nuo Pabal
tijo iki Budapešto, Veng
rijoje. 

Boševikai užėmė Varsa
vą Sausio 17 ir pažingėjo 

irmyn į vakarus Berlino 
inkui per apie 30 mylių. 

Taipgi pranešama apie 
užėmimą Krokuvos ir kitų 
miestų ir miestelių. 

Varšava savu keliu lieka 
bolševikų kontrolėje ir ten 
imama vykdyti ta pati So
vietų žmogžudiška, tvarka. 

Varšava yra griuvėsių 
miestas — sakoma taip iš
naikinta kad nėra likusio 
tiei vieno sveiko pastato. 

Tas miestas buvo pirmu
tinė sąjungininkų sostinė 
atitekus Vokiečiams jų už
simojime užkariauti Euro
pą. Nuo Rugsėjo mėnesio, 
1939 metų, kada Vokiečiai, 
po keliolikos dienų žiau
raus naikinimo miestą pa
ėmė, iki dabar Varšava bu
vo jų rankose. 

Varšava panešė kitą di
delį naikinimą kai pereitą 
vasarą Lenkai, laukdami 
bolševikų ateinant, perank-
sti prieš Vokiečius sukilo, 
ir Vokiečiai vėl pakartojo 
naikinimo. darba. 

VOKIEČIAI ATMUŠ
TI VISU FRONTU 

Veik visas Vokiečių lai
mikis gautas staigiu išsi
veržimu prieš Amerikos 
kariuomenę Belgijoje atim
tas ir Vokiečių armija at
mušta atgal. 

Tik Sausio 17 Britų pra
dėtas ofensyvas šiaurėje 
nuo Aachen sutiko atkaklų 
nazių pasipriešinimą, pras
tame miglotame ir snie
guotame žiemos ore. 

Vokiečiai vėl pasitraukė 
atgal į savo Siegfried Li
niją, žiauriai, sąjungininkų 
žemės ir oro jiegų bom
barduojami. 

Pietuose, Ardennes sri
tyje, Amerikos iiegos tę
sia Vokiečių naikinimą. 

IMS TARNYBON VY 
RUS 26 IKI 29 METŲ 

Karo vadovybė pasiryžus 
surintti * bent 2QJG,000 vyrų 
iš 26-29 metų eilės, ir pra-

ft 

Amerikos Lietuviu Suvažiavimas 
>• 

Washingtone Kovo 23-24 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

VYKDOMOJO KOMITETO PRANEŠIMAS VISUOMENEI 
Sausio 13 d., Washington, D. C., įvyko Amerikos Lietuvių Seimo Vykdomojo 

Komiteto Įgaliotos Suvažiavimo Rengimo Komisijos ypatingas posėdis, kuriame ap
tarta galutinieji klausimai susiję su Kovo 23 ir 24 d. šių metų rengiamu Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimu Washingtone. 

Kadangi šiomis dienomis buvo paskelbtas valdžios patvarkymas patariantis su
silaikyti nuo įvairių konvencijų neturinčių bendro su Amerikos karo pastangomis, 
šiuomi Suvažiavimo Rengimo Komisija iš savo ypatingo posėdžio praneša visuo
menei sekantį: 

1. Amerikos Lietuvių Suvažiavimas, apie kurį jau buvo minėta musų spaudo
je, Įvyks Washingtone, Kovo 23 ir 24 d., prisitaikant prie visų valdžios patvarky
mų. 

2. Sm*af4avimo tikslas yra ginti Lietuvos Nepriklausomybes bylą šiuo jos di
džiausio pavojaus metu ir padėti Amerikos valdžios ' karo pastangose, įgyvendini
mui pastovios ir teisingos taikos pasaulyje. 

3. To Suvažiavimo metu Prezidentui Rooseveltui bus įteikta parašai prašanti 
užtarti Lietuvos Nepriklausomybę, dalyvvaujant Amerikos. Lietuvių Kareivių Mo
tinų delegacijai ir visuomenės atstovams. -

Jfc- Lietuvių visuomenė prašoma įr paginama .šiam Suvažiavimui ruoštis ir £a-
remtr jį 'visaip Atžvilgiais dvasiniai rlr'l&utašiniai, nes Europos karui einant ffrfe 
pabaigos, mes turime buti prisirengę visais atvejais Lietuvos Laisvės ir Nepriklau-

dės jų ėmimą dabar, pir- somybes atsteigimo iarbe suteikti savo paramą ir pagalbą. 
mais šiu metu šešiais mė-

SfTVAŽIAVIMO RENGIMO KOMISIJA 
Antanas A. Olis, 
F i jus J. Žiuris, 
Juozas Tysiiava, 
Kazys S. Karpius, 
Juozas Sagvs. 

Nori išvengti angliaka
sių streiko. Valdžia pra
dėjo rūpintis kad šymet 
anksti butų pradėta dery
bos angliakasvklų operato-
rių su mainerių unija, iš
vengimui streiko, kuris ga
lėtų kilti jeigu iki Kovo 31 
naujos sutartys nebūtų pa
sirašytos. 

Valdžia pasiruošus užim
ti aiigliakasvklas jeigu vėl 
pasikartotų 1943 metų ne
susipratimai ir streikai. 

nesiais. ; 
Tik Vokietijos staigus 

sumušimas išgelbės to am
žiaus vyrus nuo patekimo 
kariuomenėn. Daugybė jų 
iki šiol buvo palikta dar
buose, bet dabar veik visi 
skiriami į JL-Ą klesą ir bus 
šaukiamu 

Visi kiti vyrai kurie del 
kokių nors trukumų nepri
imti kariuomenėn ir ran
dasi 4-F klesoje, tie taipgi 
manoma drafto budu imti 
į karo darbus. 

PACIFIKO KARO 
EIGA 

Amerikos kari u o m e n ė 
Luzon saloje buvo laikinai 
sutikus aštrų Japonų pasi
priešinimą, bet Sausio 18 
vėl pavyko perlaužti Japo
nų eiles. 

Amerikiečiai žygiuoja į 
pietus linkui Manilo uosto, 
kur Japonai pasiryžę jų ne
prileisti. 

Amerikos karo laivynas 
prieš kelias dienas, trejeto 
dienų bėgyje prie Kinijos 
pakraščio sunaikino šimtą 
tūkstančių tonų Japonijos 
laivų, daug sugadinta. 

Bėgyje šių metų dviejų 
savaičių Amerikos laivy
nas sunaikino ar sugadino 
bent 250,000 tonų Japonįk 
jos laivyno. -i ^ 

NORVEGAI PRADĖ
JO KARIAUTI 

Washington, D. C., 
Sausio 13, 1945. 

Amerikos dirbtuvės tu
rės šymet padaryti 82,250 
karui reikalingų lėktuvų, 
ypač norjma gauti kuodau-
en'ausia didžiųjų B-29, ir 
kitokių kurie laikoma bu
tini šių dienų oro kariavi
mui. 

CHURCHILL PRIPA-
ŽYSTA ATLANTO 

ČARTERI 

Sausio 16, Britų premje
ras Churchill kalbėdamas 
atstovų rumuose, patvirti
no Prez. Roosevelto pareiš
kimą kad Atlanto Čarterio 
tikslai tebėra galioje, nors 
ne visus juos galima atsie
kti dabartiniu laiku. 

Taip tai visuomenės opi 

14 sudegė. Chicagoj, iš-
. .... . . . ,. .. tikus gaisrui General Clark J pareiškimai apie 30 galioj!- viešbl£yje( sutiko mirtj 14 

NEILGAI PABUVĘS, Bend
ro Amerikos Lietuvių Fondo 
vedėjas, p. Gyorda, sakoma, 
rezignavęs, katalikų spaudimo 
verčiamas. Nėra abejonės, sa
vo tarpe Amerikoje turime tiek 
pat tinkamų žmonių Fondo ve 
dėjo pareigoms eiti kaip Gyor
da, bet, praktikoje, gali buti, 
butų geriau jei Fonde butu 

BURMOJE, Japonų ka
riuomenė pradėjo trauktis 
iš visos centrinės ir pieti
nės dalies.. Britai išrodo 
i kelias savaites užims iš 
Japonų Mandalay uostą. 

National War Fund patikimas 
ar rekomenduotas asmuo. Jei 
jie turėjo savą tai v vietai, ture

l i  s y k i o  p . " G t Y & t i k ! g U m  

Norvegų kariuomenė už
vedė savo pirmą didelį ata- _ # 
ką prieš Vokiečius pačioje niJa privertė Prez. Roose-
šiaurinėje Norvegijoje ir ; veltą ir Churchillį priduoti 
pasivarė pirmyn apie 80 svarbos Atlanto Čartei iui, 
mylių, užimdama vieną iš kurį jie buvo jau bepastu-
dvieju svarbių Nazin oro.mią į šalį. Gaila tik kad 
stočių. '• j pareiškimai apie jo galioji 

Norvegu dalys įsiveržė mą be jo vykdymo neša ma 
į savo šalį iš Anglijos ir žoms užgrobtams šalims 
šiaurėje susisiekė su rau
donąją kariuomene. 

. BRITAI praneša turėję 
karo nuostolių nuo karo 
pradžios, Rugsėjo, 1939 m. 
viso 1,043,554 vyrų. Iš jų 
282,162 užmušti, kiti sužei
sti ir paimti nelaisvėn. 

Prancūzijoje, dar 4 U.S. 
kariai nubausti ilgu kalėji
mu už varymą juodos rin
kos biznio cigaretais ir ki
tais vogtais Amerikos ar
mijos dalykais. 

Vienu atveju pastaromis 
dienomis kai militarinė po
licija užpuolė krėsti karei
vius nužiurėtus vogime iš 
kariuomenės sandėlio reik
menų, kaltininkai pradėjo 
mesti į lokomotivo pečių 
pundus Prancūziškų pini-

ATLANTIKĖ, sako, dar 
siaučia 100 Vokiškų sub-
marinų, kurie sudaro pavo
jų sąjunginingų laivams 
gabenantiems reikmenis į 
Europa. 

Amerika vėl pasiryžo at
naujinti diplomatinius san-
tikius su Suomiją ir siun
čia savo atstovą. " 

Amerika padėjo' Rusijai 
Suomiją parblokšti, tuo lai
ku kai nedaro nieko del So
vietų palaikymo draugin
gų ryšių su Amerikos prie
šu Japonija. 

MILIJONAr LENKI
JOS ŽYDU IŠŽU

DYTA 

Trys didžiosios unijos, 
kaip C. I. O., Am. Darbo 
Federacija, ir geležinkelii| 
darbininkų unija pradėję 
vajų už iškovojimą savo 
darbiniams algų-pakeli* 2 
trio. 

Prez. Roesčvelt atsaky
damas CIO pirmininkui.sa
vo laiške pažymėjo kad 
algų padidinimo klausimas 
"dar yra atdaras", nors 
nustatymas algų subalan
savimui su reikmenų kai
nomis yra "delikatnas rei
kalas". 

pražūtį, ir vargu ar tas 
Čarteris turės kokios reik
šmės jeieu dar leis metus 
laiko bolševikams rvtų Eu
ropos šalyse siausti.^ ' 

Churchill pakartojo- jog 
sąjungininkų nusistatvmas 
sumušti Vokiečius iki vi
siško besąlyginio pasidavi
mo ir toliau pasilieka ne-! 
pakeičiamas, ir karas bus 
nratęstas iki besąlyginis 
Hitlerio pasidavimas bus 
atsiektas. 

asmenų, penki sužeista. 

Chicagoje, susekta tūlas 
raišas 44 metų amžiaus vy
ras, kuris prisipažino pa
daręs 24 namų padegimus. 

Puse Peršauto Namo Paliko Stovinti 

Lenkijos Žydų komiteto 
pirmininkas iš Lublino pa
kartoja žinią apie baisų iš
žudymą Lenkijos Žydu, vi
su šio karo nazių viešpata
vimo laikotarpiu Lenkijoje, 

Sakoma, iš 3,500,000 Žy-
dų gyvenusių Lenkijoje iš
žudyta ir išblaškyta apie 
90 nuošimčių. Lubline iki 
karo gyveno 39,000 Žydų, 
dabar sako likę tik 200. 

Varšavos Žydų daug pa
bėgo Sovietijon, bet iš li
kusių 300,000 mieste, mažai 
kuris tėra gyvas. 

Sovietai irgi nepriėmė 
Žydus į1 savo miestus Ru
sijoje: jie esą išskirstyti 
po Sibirą, Kazakstaną ir 
kitur Azijoje. 

Newark. N. J. — Rub-
berset Co. dirbtuvėj 9 ka
riuomenės amžiaus vyrai 
del streikavimo tapo paim
ti Į kariuomenę. Buvo su
streikavę 400 darbininkų. 

Batų ir avalų civiliams 
dėvėti šymet bus padaryta 
55 milijonai porų mažiau. 
Bet bus padauginama dir
bimas avalų iš kitokių me
džiagų negu odos. 

TAUPYMUI ANGLIES, 
visoje šalyje ruošiama už
drausti deginimą šviesą 
krautuvių languose, teat
rų didelių iškabų, ir kito
kių komercinių apšvietimų 
kurie dabar naktimis degi
na daug elektros. 

Tas sutaupytų du r.iili-
jonus tonų anglies į me'.:ufe. 

GRAIKIJOJE prieita su
tarimo su komunistais su
laikyti kariavimą, tačiau 
tas dąr nereiškia jau pa
siekta taika. Komunistai 
turi apie du trečdaliu Grai
kijos savo kontrolėje, Įr 
paėmę tukstančius žmonių 
užstatais, kuriems gręsia 
mirties pavojus^ 

Londonas. Streikai 
glijoje per pirmus 11 mė-
| nesių 1944 metais padare 

~ I produkcijai nuostolių dau
giau: negu pirmiau padarė 
bent kurį metą bėgyje •pa
starų 12 metų. # 

Streikais pražudyta išvi
so 3,648.000 darbo dienų.. 

Italijai bus reikalinga iš 
saiungininkų gauti apie 
350 milijonu dolarių vertės 
padargų ūkiams, transpor-
tacijai iv elektros bei in
dustrinei gamybai. Kitaip 
Italija negalės atsigaivelkl* 
ti. 

Italija tikisi 1945 metų 
bėgyje eksportuoti 200 mi
lijonų dolarių vertės savo 
p**e4ufctų. 

/ 



D I R V lydėkit Amerikai Laimėti 

FHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

Lietuviška linija kaip ikiŠiol. 
Tada viskas bus gerai ir' vi
siems išeis j syeikatą. 

Dainos Choras, diriguojant 
Inž. Norkui, išpildė dainų pro
gramą. 

VARGAS su tais mūsų Lie
tuviškais vadais Amerikoj^. 
Kaip iš pirmų spaudos prane
šimų teko, skaityti tai jie ne
galėjo susitarti šiais metais 
šaukti Amerikos Lietuviu Su-« *• 
važiavimą, ar Seimą ar Kon
gresą bendrai. Atrodo kad kaip 
pereitais metais taip ir šymet 
Seimą sušauks tik tautinė pat
riotiška spauda. Jeigu taip tai 
kokiems galams kitų srovių 
spauda mums reikalinga? Ne
jau kritiškiausiu Lietuvos va
davimo laiku musų vadai ir 
spauda negali surasti bendros 

<lar gyvename matyti neišma- į kalbos 'ir vieningos akcijos Lie-
tuotų eigos norų ir siekinių j tuvos laisvės bylai ginti nors 
žmonių.  Ko žmoni ja  s iekia  i r  j  sykį  Į  metus? Trim va atei t i*  

•kam kraują# lieja kad ir šiame | tai parodys. 
kare, greičiausia niekas neži-j Z. Jankauskas, 
iio; vargiai žino ir tie kurie 
veda ir vairuoja pasaulio rei
kalus. Viską ką žinom tai kad 

TAI VĖL Nauji Metai. Se
nieji praslinko , taip sparčiai 
kad sunku buvo ir pastebėti 
atėjimas naujų. Taip ir eina 
tos skaitlinės nuo Kristaus gi
mimo. Jeigu metus žmonės 
skaitytų laikotarpiu tai jie jo
kios sąvokos neturėtų apie 
metų skaičius, žmonės, kaip 
ir kiti dalykai, gimsta, gyvena 
ir sensta ne metų skaitlium, 
bet paprastu atgyventu laiku. 
Metai kaip mes juos supran
tame yra pačių žmonių išgal
votas mastas, tuo tarpu kaip 
3aikas yra Gamtos begalinis 
padarinys. 
:: Mes daug pragyvenome ir 

Detroit, Mich., Naujienos 
BOSTON MASS. 

F ATAISA. Nesenai1 tilpu-
, .šiame pranešime apie Philadel-

turim aukotis: duoti jauną gy. phk,5io vdkgjo Kazio Vi,likau-
vybę, dirbti pabuklus gyvybės 
naikinimui, mokėti mokesčius, 
prisispausti save kaip galima 
si'.nkiausia. Ir taip viso pa-
s tūlio žmonija aukojasi Le aiš-1 y,(> 

i aus supratimo kam tas reika
linga. jau per virš penki metai. 
Išmintingas bet kartu žiaurus 
ii kvailas svietas. t 

GRUODŽIO 31, Nauju Motų 
išvakarėse, Lietuvių Muzikalė-

salėje, atsibuvo tos bendro-
v h metinis banketas su dailiu 
ir šokių priedu. Svečių banke
te atsilankė suvirs 800. Ban
ket,ą oficialiai atidarė bendro
ves pirmininkas p. Griganavi-
č:us,  pavesdamas programą to
liau .vadovauti Klemepsųfe 
ponavičiui, Richmond G 
jos it urmo sandėlio savinin
kui. 

Sugiedota Am«'rik<-s ir Li-.-
trvos himnai, eilė > J r;.! pa
sako kalbas prie »..uj . ;Ui-
I Išreikšta dauy • 
iiiiiieių motinoms ir t 
r ių  s.unųs kariauj i ;  ar '--a  
jau žuvo. Linkėti! ' Karas 
bent su Vokietija 1 -U ; iai;> 
metais ir kad su I: IP V: 
metų sugryžę kari 1 :  -
lame bankete  <lr .-•  • 
ti. 

sko eilėrašti "Lithuania and 
The U. S. A.", buvo praleista 
žodis antologijos pavadinime: 
turėjo buti, ^Who's Who In 

in America". 

NEW PHILA., PA. 
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A k Y VĄ |  a.v,-,  .  ,  
S u s i r i n k u s i e m s  s v <  .  i < . . .  
ssas Kavalauskas, 
Kryžiaus ir Karo IVr." 
rniteto pirmininką.-. i v  

p oje formoje pranešė k I-k .i'..;-
ladelphijos Lietuviai L<; • 
j : išpirko, bomberių is- •, 
I i :škų pabūklų Lietu .in i 
(  n u p i r  " •  R a u d o n a j a m  I v , -  v -

; i ir V.'ar Chest pinigų -n 
' .• a1 i ... I trapar ii Lietu, m-
> •.•< • ' a' engti oUi'inkla 

;1 • į kurie liko> • m_. 
; ' ;• i New Yorkti. J*:. 

^ a. Ka\ alausk<> praneši... . 
• "•! ir'-'i'kuose iv-Kor-

< L- •: a-. ;ai -tovi viivunii-
a a iai prisidėju-

: . i a '.i-• ! timėjimo pilie-
i  ,  - ; , '  .  

f ' ' •  >  ;  r . i  ; « .  k  a  v a l a u s -
l i .  i -  - ' k ;  p i l n ą  r a -
' . - • ičiui .'r. 
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mas 
iškė 

j 1 metais Lie-
Salės Bendro-, 

ipriu j 
. įves. i 

vė a kitu 
Klu ji a i:i amond 
Tol- ;iu i : a a i .į banke'a • yra 
dra t ir "vt.-iyijinV. J ubu* 
Lit;* Muzikali r a tu
ri e narių i • y i.- ''•»?+-
lin į  :a*aa;as ir kitai;' ?' ' 
sif i i ' UX kiub u s i i* (>rgatiizae i i a-. 
PI i iladelphi joji Reikia dabar 
trt saugoti kad po "vestuvių" 
Li< tuvių Muzikalės Salės B-vė 
eitų ir vestų reikalus tiesia 

LIŪDNOS K A KO ŽINIOS 
Gruodžio mėnesio Įvykiai ka

ro fronte su Vokiečiais Pran
cūzijoje stipriai paveiki i šio 
miestelio Lietuves motinas, 
nes lvg tyčia ten daug jų sū
nų nuskirta kariauti,. Spau
dos ar radio žinios ir kitoki 
raminimai kad ten nętuip blo-

a, motinų .neįtikina. < sJiv jau
trios širdys ką kita jotris sa
ko. Ypač nuo Kalėdų motinų 
liūdesiai dar pasididino, mat, 
išanksto ruošta"i Kalėdos® Lie
tuvių bažnyčioj.- prie "milita-
rinių" mi:ia. Sabaičiui va
dovaujant. a20 vyrų cho
ras prisirengė -u Lietuviško
mis giesmėmis kurių taktas 
pakreipta i . a i maršu.- . Gies
mės šutei a maldininkam ; ne
paprasto a y.tdžio. nes tekio 
giedojimo < ia nebaa » girdėta. 

Kuii. !. v-audinskas miria-
atna5-.;V" u-< kare esamus n 
t": i auvaaia-a Patarnautojai.-
lu'.o kokia- klierikų ir bur.\'<-
militarinė i.niformose - ia-
rininkai ir jjestininkai. Kiiati-
! . .- S. Sužiedėlis perskaito vaj--
c!a : k*: l'e 7nvU"i'":ų Liftn'"'-;-
vi- :> 1'*. < -a J. Sabaili- var-

a ; is paleido anutarini 'taps'. 
:• i momentas .^i:.jaudino kiek
vieną bažnyčioje esanti. Pa- I 
girdo garsus moterų verksmą 
rodos bažnyčios sienos su ia-
bavo kai kurios moterų pa
reiškė kad g" : a 11 iniLą i-a-, e 
mišias apleidi-. 

Ši?. i meta i i >arapi ;a i* 
iriasi ; a minėt i -avo T: > tu ! -i 
Įsikūrimo : 'a.kaktf. !•'- ran1 a-
rnų 'žinių :a<» reikalu, i-nyvva 
atspausdinta pasirodo n i' i a 
laikotarp? i parapiją s u ui-ta 
S3B7,000. toliau, pasirodo pia-
mn miestelyje 1-° Lietuviai 
vra pastatę a»' n n-1 icii.ų atpir
kę l6o gyvenamus narai.-, ku
ria kainavo $820,000.00. 

Plaušinis 

PENNSYLVANIA tikisi ai 
į;u va°Hri »v>t vinių dei clidelia 
sniego. ioi i valstija ruošiasi 
kovai :-i! ta iielaime jeigu atsi-
tiktų. Jeigu staiga paleistų ir 
imtų lyti, pot . in'ai iu-ira engia
mai užeitų. 

J. ŽeiBantauskas 
M i) t a r a as 

"Dirvos" Agenfas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

A. Urbonas 
Dirvos Agentas Dayton# 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

RUBŲ RINKIMO VAJUS 

Pastaru laiku Lietuviai ypa
tingai smarkiai dirba kad su
rinkti daugiau drapanų Lietu
vos nuo karo nukentėjusiems 
apdengti. Daugiausia darbo 
Įdeda ponios Nemaksiėnė. ir 
Krupienė. Rubų daug surink
ta ir dar daugiau duodama, o 
surinkimo centras jas skirsto, 
valo ir pakuoja siuntimui į 
New Yorką. 

RAtJD. KRYŽIAUS Lietuvių 
moterų skyrius irgi nesnaudžia 
— atlieka visokius darbus del 
Raudonojo1 ' Kryžiaus. Tame 
darbe daugiausia dirba poni 
čuinienė, Advokato Cuineus 
žmona, ir p. Kasmauskienė. 

ADV. JONAS GRIGALIUS 
gavo pakelti j ditjesnę vietą 
miesto darbe, dabar jis gaus 
metinės algos $6,000 ir jo par
eigos bus kaij) Assesorių pri
žiūrėtojo. 

PAGERBS. Steponas Kan
tautas, jo 25 metų amžiaus su
kakties proga, buvo savo drau
gų pagerbtas.: Sueiga buvo 
smagi. Kontautas yra Gabijos 

i Choro pirmininkas ir priklaų-
i so prie Sandaros, bet jis su 
Į Vaidylos plepalais nesutinka, 
sako Vaidylai trūkstą pagrin-

j dinio Lietuviško supratimo va
dovauti .Sandaros politikai. 

LIETUVAI REMTI DRAU
GIJOS veikla neaiški. Kele
tas tos draugijos narių viena
me klubo susirinkime išsireiš
kė kad LRD yra davus net 
$-4,000 Amerikos Lietuvių ̂ Ta
rybai ar jos Įsteigtam Centrui 
New Yqrke* tor
tą išdavė 
ALT suvažiavime New Yorke. 
Daug žmonių labai nuQsjtebo 
šitą žinią patyrę. f į 

Kiek yra žinoma iš LRD ka-
sieriaus p. Dvarecko, draugija 
ižde turi apie $1,300 ir pinigai 
laikomi nežinia kam. Gal p. 
Vrtidyla galėtų pasakyti per 
savo laikraštuką ar teisybė 
tos kalbos a jie $4,000, nes da
bar LRD nariai yra suklaidin
ti ir aš pats. 

LRD valdyboje yra diduma 
sandariečių ir diduma jų norė
tų matyti viešą atskaitą kiek 
ir kam LRD pinigų buvo duo
ta ar yra duodama, ir delko 
yra laikomi ižde-tie $1300. 

BOSTONO sandariečiams ne
siseka: Arlauską ir Naudžiuną 
andai labai sumušė, Arlauskas 

į buvo paimtas net ligoninėn, 
i Taip pat -nesiseka ir draugi

jose, kaip tai klube:, niekur 
nebuvo išrinkti į valdybas, 
nors Vaidyla savo gazietoj ra
šė kad išauklėjęs labai daug 
gerų veikėjų. Faktai parodo 
kad žmonės tokių veikėjų ne
pageidauja ir nerenka Į valdy-

jULilS SMETONA paliko 
labai gerą Įspūdi tarp Bostono 
rimtesnių Lietuvių kada lan
kėsi prieš mėnesį atgal. Su
žavėjo visus jo gera Lietuviš
ka prakalba kurią pasakė per 
radio, ir taip pat jo kalba sa
kyta bankete. 

Plačiaį tariamasi apie suren
gimą viešų prakalbų • Juliui 
Smetonai Bostone. 

Pas Kasmauską buvo suren
gta vakarienė p. Juliui Smeto
nai, kur dalyvavo geras buris 
f ikrų Lietuvių; v i 5d pasidalino 
rain'' ; < ;suprato kad Julius 
Smet a \ . 'abąi rimtas žmo
gus, vertas vksu pagarbos ir 
pritarimo jo darbams. 

Krospondentas. 

AMERIKONAI ATBUNDA 
•V- % 

' Gyrę Sovietų Rusiją ir su
pylė jos tarbon šimtais mili
jonų dolarių, Amerikonai per
sitikrina kad -Stalinas nėra to-
kis geras tavorščius kokiu jį 
manė ir 'komunistinė Rusija 
nėra tokia kokią bolševikų pro
paganda piešė., i 

Lyg iš miego pabudę, Ame
rikonai bando savo apsirikimą 
atitaisyti. Gerą pavyzdį pada
rė William L. White, "Report 
ori the Russians" straipsniuo
se, kurie išspausdinti Reader's 
Digest Gruodžio ir Sausio nu
meriuose. 

W. L. White"".pralsido šešias 
savaites Rusijoje su A. John
ston, Ų. S. Komercijos Rumų 
pirmininku, pereitų metų va
sarą. 

Savo aprašyme White nupa
sakoja vidujinę komunistinę 
Rusijos tvarką, ir jis ta tvar
ka visai nesidžiaugia. White 
nuvodo kokiu, balsavimu Lietu
va;: buvo' prijittigta prie Rusi
jos;. atskleidžia ir kaip Ameri
konams nepakenčiama cenzūra 
neleidžia jokių faktų iš Rusi
jos išsitisti į; laisvą pasauli. 

Teko apytikriai sužinoti kad 
tas žurnalas, Reader's Digest, 
turi apie tris milijonus skai
tytojų. Tiek žmonių atsidarė 
akys apie Sovietų 'rojų'. Ver
ta ir Lietuviams šį žurnalą se
kti; Tai-ne . pirmas, jame raš
tas apie komunistus ir jų gal
važudišką tvarką. 

UŽTARIA PA 'UALTIIO 
TAUTAS " 

Michigan Valstijos Senato
riui Vandenbėrg, patiekdamas 
Washingtone pasaulio ateities 
taikos planą, /užtarė Pabaltijo 
vahtij^s. : 

Sausio 12, The Detroit News 
kol^entaUrius^ \VT' ;K. Kelsey 
'a^VlizuOitamas 'Šen. Vanden-
bergi? planą aiškina kad Pabal
tijo valstybes 'buvo inkorporuo
tos" Į Sovietų Uniją dar prieš 
pasirašymą Atlanto čarterio, 
kuris', jo pasakymu, buvęs pa
sirašytas Washingtone Sausio 
2, 1942 metais. 

Na o Prezidentas Roosevelt 
yra pareiškęs kad Atlanto Čar-
t^ris nepasirašytas. Kaip tik
rai yra tik ateitis parodys. 

EALF NAUJA 
PATALPA 

BALF 7G-to skyriaus nau
jas drabužių sųvežimui kamba
rys, giiutas šv. Antano parapi
jos mokykloje,. 2-3th St. ir Ver-
nor Hy. Susirinkimai bus lai
komi kas pirmas penktadienis 
nuo 7:30 vakare. Sekantis su
sirinkimas įvyks Vasario 2. 

PARALIŽIUOTIEMS 
GELBĖTI VAKARĖLIS 

Sausio 28, nuo 5 vai. vaka
re, rengiama vakaras šv. An
tano parapijos mokykloj, ku
rio pelnas skiriamas kovai su 
paralyžium. Su šia baisia liga 
kovoja visa Amerikos visuo
menė. Mes Lietuviai irgi no
rime prisidėti kaip tautinė gru
pė to fondo parėmimui. 

Rengimo komisija: B. Keb-
laitienė, E» Paurazienė ir St. 
Douvan. Lietuviai kviečiami | 
šią pramogą atsilankyti ir kas 
gali prisidėti aukomis. Kadan

gi bus lošimas tai reikalinga 
ir dovanų, jas kas gali prašo
mi padovanoti. Dovanas gali
te priduoti minėtos komisijos 
narėms. Patogiausia priduoti 
B. Keblaitienei, 3820 ,W. Euclid 
Ave. Tel. TY 7-387C ' 

SERGA 
Susirgo ir nugabenta j Grace 

ligoninę veikėjo Mato Šimonio 
Į žmona; Jai padaryta appendi-
! eito operacija. Linkime p. ši-
į monienei greitai pasveikti. 

CENTRO SUSIRINKIMAS 
Detroito Lietuvių Draugijų 

Centro metinis susirinkimas 
įvyko 'Sausio 10 d. Susirinki
mas buvo neskaitlingas, todėl 
valdyba šiems metams liko ne
rinkta. 

Lietuvos Nepriklausomybės 
27 metų Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties paminėjimas 
surengti irgi liko valdybai. 

Todėl naujų draugijų prisių
sti atstovai prie rengimo ne
gavo progos prisidėti. 

Tikimės kad DLOC valdyba 
surengs iškilmingą paminėji
mą. žmonės dabar kalba apie 
tą šventę ir jos laukia. . Rep. 

MIRIMAI 
IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Nužudytas Michigan 
Senatorius 

LANSING, Mich. — Tyrinė
jama nužudymas Valstijos Se
natoriaus Hooper, kuris buvo 
žymiausias liudininkas Michi
gan valstijos kyšių skandalo 
byloje. Paskirta $25,000 at
lyginimo už žmogžudžio sura
dimą, ir dar vienas laikraštis 
paskyrė nuo savęs $5,000 tam 
pačiam tikslui. 

Prasidėjo Maryland 
Legislaturos Posė-

i v • • dziai 

ANNAPOLIS, Md. — šio
mis dienomis susirinko Mary
land valstijos Legislatura tri
jų mėnesių dvimetiniam posė
džiavimui. Suorganizuoti pa
stovus komitetai. 

Adv. Nadas Rastenis, vienas 
j atstovų .iš Baltimorės miesto 
i 0-to clistrikto, išrinktas pirmi-
! ninku Committee on Contin-
Į gent Funds ir nariu Judiciary 
ir Public Buildings Komitetų. 

i KARO LAUKUOSE 
į 1944 ŽUVO 70 DAiC-
į TARŲ 

PETRAITIS Juozas, 65 metų, 
mirė Gruod. 10, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Girkalnio p.) 
Amerikoj išgyveno 23 m. 

BURBA Juozas, mire Gruodži# 
m., Shenandoah, Pa. 

RANCIENĖ Elena (Degutytė) 
mirė Gruod. 18, Chicagoje. 
(Telšių ap., Judrienių par., 
Už vienų k.) Amerikoj išgy
veno 33 metus. 

MILIAUSKAS Mikas, 54 m., 
mirė Gruod. 6, Greenfield, 
Mass. 

JANKEVIČIENĖ Petrcfnėlėl 
(Kinderiutė), pusamžė,, mirė 
Gruod. 19, Chicagoj. (Tau
ragės ap., Pagirės p., Dun-
noko k.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

BLAŽAS Petras, 68 m., mirė 
Sausio 7, Novelty, Ohio. 

NAVICKAS Jonas, 75 m., mi
rė Rugs. 13, Gary, Indiana. 
(Smarliunų k., Veisiejų p., 
Seinų ąp.) 

NAVICKAS Ignotas, *70 metų, 
mirė Gruodžio 19, Gary, Ind. 

(Paėjo iš Kauno gub.) 
KRIKŠČIŪNAS Aleksandras, 

senyvo amž., mirė Sausio 4, 
Washington Depot, Conn. 

šUMINSKIENĖ Elena, 47 m., 
nužudyta Sausio 3, Akron, 
Ohio. 

BANDŽA Juozas, 56 m., mirė 
Detroit, Mich., palaidotas 2 
Sausio. (Gaisrių k., Sintau
tų vai., šakių ap.) 

PEČIULIENĖ Barbora, mirė 
Gruodžio m., Elizabeth, N. J. 

JOMANTAS ^Motiejus, mirė 
Gruodžio m., Elizabeth, N.J. 

SUKACKAS Feliksas, mirė 
Gruodžio m., Elizabeth, N.J, 

JARUŠEVIČIENĖ Uršulė, mi
rė Gruod. 12, Bayonne, N.J. 

BUDRAITIENĖ Marijona, mi
rė Gruodžio 9, Grand Ra* 
pids, Mich. 

STANAITIENĖ Jieva, mirė 
Gruodžio m., Mahanoy Ci
ty, Pa. 

ŽILIENĖ Ona (Daukšiutč), 50 
m., mirė Gruod. 20, Chica
goj. (Raseinių ap., Kaltinė
nų p., Gedminiškio k.) Ame
rikoj išgyveno 35 metus. 

JANKAUSKAS Pranas, senyvo 
amžiaus, mirė Gruodžio 20, 
Chicagoj. (Tauragės apskr.,* 
Kvėdarnos par., Paragaučių 

. k.) Amerikoj išgyveno 32 
metus. 

LEšKAtfškAITĖ Marė, 21 m. 
mirė Gruodžio m., Mahanoy 
City, Pa. 

MIŠKINIS Petras, m., mi
rė Gruodžio 12, Stoughton, 

i Mass. Amerikoj išgyveno 43 
metus. 

BOŠKIENĖ Marė, 74 m., mi
rė Gruodžio in., Rockford, 
Illinois. 

JUSEVIčIENĖ Ona, 50 metų, 
mirė Gruod. 20,, Chicagoje. 
(Panevėžio ap.) 

NEFFAS (Nefcešauskas) Juo
zas, pusamžis, mirė Gruod. 
22, Chicagoj. (Panevėžio ap. 
Naujamiesčio p., Garšvų k.) 
Amerikoj išgyveno 45 m.-

URBANAVIČIUS Juozas, 58 
m., mirė Gruodžio 18, Lu
zerne, Pa. 

MILIUS Jonas K., mirė Lapk. 
25, Los Angeles, Cal. (Tel
šių ap., Andriejavo p.) Se
niau gyveno Brooklyn, N. Y. 

STANKUS Liudvikas, pusam
žis, mirė Gruod. 22, Chica
goj. (Šiaulių ap., Užvenčiu 
par.) 

KRIAUČIUNIEMĖ N., mirė 
Gruodžio m., Brooklyn, N.Y. 

VIŠNIAUSKAS Andrius, 60 m. 
mirė Lapk. 14, New Kensin
gton, Pa. (Marijamp. ap). 

SIMOKAITIS Pranas, 50 me
tų, mirė Lapkričio 21, St. 
Louis, Mo. 

CICĖNAS Stasys, pusamžis, 
mirė Gruod. 24, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Rimšų par.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

RUSECKAS Juozas, 38 metų, 
mirė Gruodžio 24, Chicagoj. 
(Gimęs Anglijoj.) 

JAKUBKA Petras, pusamžis, 
mirė Gruod. 24, Chicagoje. 
(Panev. ap, Eliza vos p., Di
džiūnų k.) Amerikoj išgyve
no 37 metus. 

ORENTAS Simanas, 32 metų, 
mirė Gruodžio 23, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs. 

ANDREKUS Antanas, 65 m., 
mirė Gruod. 11, Baltimore, 
Md. 

GUDAUSKAS Jonas, m metų, 
mirė Gruod. 28. Chicagoje. 
(Raseinių ap., šidlavos par., 
Varkalių k.) Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

GALDIKAS Baltrus, 71 metų, 
mirė Gruod. 26, Chicagoje. 
(Tauragės aps>, Šilalės par., 
Lapkalnių k.) 

1944 metų bėgyje įvairiuo
se karo frontuose mušiuose žu
vo 70 daktarų ir 113 kitų mi
rė nuo šiaip susirgimų ar prie
tikių esant militarinėje tarny
boje. 

Pacifiko salų mušiuose žuvo 
arba mirė nuo sužeidimų 17 
daktarų; Europos dalyse 10, 
Prancūzijoje 12, Italijoje 5, 
šiaurės Afrikoje 6, ir tt. 
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| Nikodemas A. WifkeSis į 
= Laisnuotas Laidotuviu Direktorių# t 
| IR BALZAMUOTOJ AS | 
S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
E Naujoj, moderniniai įren«rt.oj nuosavioj vietoi 5 

| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderscn 0202 ? 

T»iininniiiiuiiiiiiiiiiiumiiiimiiiiiiisiiiHi»iitiniiii»i»i»miinniiniiiiiiiniiHrtiiiiL. 

i "nirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios - metų—įdėkit 
į laišką $1 dabar ir i4Pirva*' 

lankys jus ištisą pusmetį. 

Gen; Arnold Priemi Atsižymėjusį Lakūną 

D ELI,A C. J A K I BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6021 EDNA AVENUE ENdicott 17«3 

• AMERIKOJE dantų gedi
mas prasideda anksti: apskai
čiuota kad daugiau negu treč
dalis kūdikių dviejų metų am
žiaus jau turi kiaurumas savo 
dantyse. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale Viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirm* 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus) 

ir Apdraudos Agentūra. 

P . - P .  M  U  L I  O  L I  S  
Vielintinč Vietinė, Pastovi Lietuviška Real įstate 

66H6 Superior Ave. Cleveland HEndorson 6720 

K *  "4! 
IJ f r :  

r ' -Hp:  

• Gen. Ai^otcK 'Amerikos oro jiegų komancRerius" priėmė 
|| Pacifiko sjfrų sugryžusį lakūną Maj. Richard Bong, atsi
žymėjusį numušimu Japonų lėktuvų laike kovų ore. 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. , 

OFISO . TELEFONAS; MAin |773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiftačieose, kreip
kitės i mane, gausit piffia kaina. Taipgi gausit patarnavimu jvai* 
riuosp apdrnudns-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir i&pildj-
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba Mmeniikfti 



Tfegttl meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! 

Laisvę pažinę — 
Jango nevilksim! 

Dabar arba Niekados 
Kuriamosios Pastangos ir Jų Trukdymas. Ką Turi Galvoje Lietuvos Praeities 

Juodintojai? Kaip Lietuvos Socialdemokratai Tarnavo Svetimai Valstybei. 
Geri Lietuviai Amerikos Lietuvių Tarybos Eilėse ir Jų Nuoširdžios Pastangos 
Lietuvos Labui. Lietuvių Suvažiavimas Washingtone — Lietuvių Susiprati
mo Rodyklis. % . 

1945 L. V. S Naujų Narių Vajus 

Kiekvienas konstruktyvus' 
darbas sutinka trukdytojų. 
Vieni jį trukdo dėlto kad 
jis yra priešingas jų tiks
lui, o kiti dėlto kad jis prie
šingas jų asmeniniams ir 
grupiniams interesams. 

Štai ir Amerikos Lietu-, 
vių pastangos Lietuvos ne-' 
priklausomybei atgaivinti 
sutinka didelio pasiprieši
nimo iš bolševikų, bet ka
dangi bolševikų tikslas yra 
ne Lietuvą atgaivinti bet 
ją sunaikinti, nieko tame 
stebėtino. Bet lygiai taip 
pat tam tikros opozicijos 
tos pastangos suranda ir 
iš Lietuvių nebolševikų tar
po. Ir tai ne del ko kito, 
o tik dėlto kad jos kenkia 
kelių asmenų ar kelių la
bai nežymių grupelių inte
resams. 

Vieningai veiklos 
siūlymas atmestas 

Paskutinių kelių mėnesių 
evoliucija, atžymėjus vieną 
kruviniausių Lietuvos isto
rijos laikotarpių, o tarp
tautinių santikių srityje 
teisingumą galutinai nulen
kus jiegai, savu ruožtu bu
vo budinga ir Amerikos 
Lietuvių gyvenimui. Tuo 
tarpu kai konstruktyvios 
Amerikos Lietuvių jiegos 
patiekė vienybės o b ą 1 s į, 
grupė asmenų atrado, eilę 
priekabių ir kabliukų ku
riais naudojosi kaip išma
nydama kad tik ta vienybė 
liktų nepasiekta. 

Nežiūrint i tai, Ameri
kos Lietuviu Vykdomasis 
Komitetas ir juos, tuos 
priekabių jieškotojus, kvie
čia į Kovo 23, 24 d. Wash-
ingtone šaukiamą Ameri
kos Lietuvių suvažiavimą 
ir siūlo jiems bendrą dar
bą. Juk kiekvienas svei
kos nuovokos žmogus su
pranta kad kalbų ir ginčų 
laikas šiądien jau yra pasi
baigęs ir kad dabar yra 
darbų ir veiksmo eilė. 

Betgi vienas musų socia
listų šulas, p. Grigaitis, dar 
ir šiądien tebėra nugrimz
dęs Lietuvos praeities juo
dinime. Nejau jis šituo ti
kisi padėti Lietuvai laisvę 
grąžinti? Štai kaip jis N. 
Sausio 8 apžvalgoje bylo
ja: . 

" . . . . N o r s  L i e t u v o j e  ž e 
mės reforma buvo praves
ta, bet' bajoriško pasiputi
mo dvasia buvo apsvaigi
nus galvas daugeliui nau
jai iškeptų 'ponų'. Jie ne
norėjo kad paprasti ūki
ninkai ir darbininkai turė
tų balsą valstybėje. Dikta
tūra. kuri buvo Įsteigta po 
naktinio perversmo (Gruo
džio 17 d.) pasirodė tokia 
ištižus kaip ir Lenkų." 

Išskyrus nesu valdytą py
ktį ir pagiežą, aukščiau pa
duotame posmelyje nėra 
nieko vertingo. Gi tokie 
išsireiškimėliai kaip "bajo
riško pasiputimo dvasia", 
"naujai iškepti ponai" taip 
ir dvelkia raudonu kvape
liu. 

Gi nurodymas kad tie 
"pasipūtę ponai"' nenorėjo 
kad paprasti (mano pa
braukta) ūkininkai ir dar
bininkai turėtų balsą vals
tybėje yra aiškus bolševi
kiškos demagogijos pakar
tojimas. Juk ir bolševikų 
agitatorėliai giriasi kad jie 

darbinįnkus ir ukininkus ir 
kitus paprastus žmonelius 
nuo išnaudojimo apgins ir 
jiems lygias su kitais tei
ses garantuos.. 

Ją draugai — Pilsudskinės 
diktatūros draugai 

Kas del Lietuvos "ištižu
sios diktatūros" palygini
mo su Pilsudskine Lenki
jos diktatūra tai tenka pri
minti kad Lietuvos social
demokratai, kurie Gruodžio 
17 d. pasekmėje buvo pa
šalinti iš valdžios, anaiptol 
nesibodėjo nei Lenkais, nei 
jų ištižusią diktatūra. So
cialdemokratai ir liaudinin
kai per kelis savo valdymo 
mėnesius pristeigė Lietu
je eilę naujų Lenkiškų^ mo
kyklų, o kada patriotiškai 
nusiteikus studentija prieš 
tokius neva liberalius, bet 
tikrovėje Lietuvių tautai 

•pragaištingus, žygius . su
rengė demonstraciją tai 
švelnus priešvalstyb i n i ų -
komunistinių gaivalų at
žvilgiu vidaus reikalų mi
nistras socialdemokr a t a s 
Požėla davė Kauno raita-
jai policijai įsakymą pat
riotiškai nusiteikusius stu
dentus išsklaidyti jiega. To 
sklaidymo metu eilė stu
dentų buvo žiauriai gumi
nėmis lazdomis primušti. 

Tai mat kokiu budu so
cialdemokratai ir liaudinin
kai stengėsi "garantuoti 
prastų žmonelių balsą val
stybėje"! 
O Plečkaičio žygdarbiai? 

Toliau, kada socialdemo
kratų gauja, vadovaujama 
Plečkaičio, 1927 metų pa
vasarį mėgino surengti per
versmą ir kai tas pervers
mas nepasisekė tai p. Gri
gaičio idėjos brolis ir "pra-

, stų žmonelių teisių gynė-
j jas" Jeronimas Plečkaitis 
nudumė vis dėlto nekur ki
tur kaip į dabartiniu metu 
p. Grigaičio taip niekina
mos "ištižusios diktatūros" 
šalį — Lenkiją. 

Negana to, J. Plečkaitis 
virto aneksijonistinių ^ Pil
sudskio planų įrankiu ir jo 
a d m i n i s t r a c i j o s  į s a k  o m a s  
vyko per Vokietiją į įietu-
vą teroristinių aktų ir sa
botažo vykdyti, bet, kaip 
jau keletą ankstesnių pro
gų buvo nurodyta, ties Lie
tuvos siena Vokiečių poli-

S 4 wfo.'WJ'v į-

Vaizdas iš Lenkų karo naš 
laičių, kurie išlipa iš laivo at 
gabenti į Bombay, Indiją. 

cijos buvo nutvertas ir pa
sodintas į kalėjimą. ' 

Tas pavyzdys aiškiai pa
rodo kad Lietuvos social
demokratai, būdami prie
šingi tautinei Lietuvos vy
riausybei, tuo pat metu bu
vo niekingi Lenkijos dik
tatūros tarnai. Iš to iš
plaukia kad bent dalis jų 
Lietuvoje sudarė priešval
stybinį elementą. Atsimin
dami tą socialdemokratų 
vaidmenį Lietuvoje, leng
viau galime suprasti kodėl 
dabartiniu metu p. Grigai
tis tiesiog piestu stoja prieš 
Lietuvių vienybę. Ta vie-

Inybė pirmoje eilėje patar-
1 nautų Lietuvos, o ne su-
džiuvusios socialdemokratų 
grupės interesams. 
Sandara palaiko Grigaitį 

Šito akivaizdoje tereikia 
apgailauti kad Sandara ir 
jos redaktorius virto beva
liai p. Grigaičio rėmėjai. 
Juk sandariečių ideologija 
yra skirtinga nuo socialis-
tiškos, ir toks jų organo 
nukrypimas į kairę anaip
tol neatitinka daugumos 
nusistatymo. 

Vienybės klausimu San
daros redaktoriaus užimta 
pozicija aiškiai parodo kad 
jis sykiu su p. Grigaičiu 
varo ardomąjį, o ne kuria
mąjį darbą. Spalių mėne
sį New Yorke įvykusiame 
ALT suvažiavime jis greta 
p. Grigaičio buvo didžiau
sias bendradarbiavimo su 
tautininkais priešas. _ Tą 
linkmę jis diena iš dienos 
tęsia Sandaroje. 

Jei tautinėje spaudoje iš
keliami faktai kurie nala-
bai palankiai nušviečia kai 
kuriuos ALT vadovybės 
žygius tai Sandaros redak
torius unisonu su Naujie
nomis tuoj šaukia apie ata
kas prieš Amerikos Lietu
vių Tarybą. 

Sąryšyje su tuo reikia 
nurodyti kad pagrysti fak
tai, tegul neretai jie ir yra 
nemalonus, nėra jokia ata
ka, o sveika ir reikalinga 
kritika. Priešingai, išsisu
kinę! imas iš faktų, j u cha-
rakterįzavimas puolimais, 
atakomis ar kaip kitaip 
užuot pateikus rimta atsa-
kvmą, mažu mažiausia yra 
pigi, neįtikinanti polemika. 
Nekritikuojama visa 
A. L. Taryba 

Antra vertus, nors ekze-
kutyvus ALT komitetas ir 
yra vadovaujamasis ALT 
organas, jo kritika nėra vi
sos Amerikos Lietuvių Ta
rybos kritika. 
' Amerikos Lietuvių Tary

ba savo skyriais apima di
delį skaičių labai patriotin-
gai nusiteikusios Ameri
kos Lietuvių visuomenės, 
kuri dažnai nesutinka su 
savo vadų žygiais. Saky
sim, nesenai Naujosios An
glijos ALT skyrių suvažia

vime beveik vienbalsiai bu
vo pasisakyta už vienybę, 
tuo tarpu kai vadovauja
moji ALT trijulė tiek ben
dradarbiavimo, tiek bendro 
seimo klausimu davė nei
giamą atsakymą. 
Lietuvos gelbėjime 
irgi netikslumai 

Yra ir eilė kitų faktų 
kurie parodo kad įvairiuo
se ALT skyriuose susitel
kę geri Lietuviai nesolida-

Amerikos karys prie ^tie
sos, su granata rankoje.* Jis 
yra Grenlandijos sargyboje. 

rizuoja savo vadovaujamai 
trijulei. Jie iškils aikštėn 
labai netolimoje ateityje. 

Tuo gi tarpu tos trijulės 
nusistatymą bendrų Lietu
vos gelbėjimo pastangų aki
vaizdoje tegalima paminėti 
su skausmu širdyje. Žinant 
betgi kame gludi bendrojo 
darbo kliūtys yra lengviau 
jas pašalinti negu tariantis 
kad tų kliūčių nėra. 

Tat bendro darbo sieki
mas, nors ir suteikė mums 
eilę nusivylimų, ne vienam 
musų atvėrė akis. Jis pa
tarnavo' mums rodyklių ku
riamosioms jiegoms nuo 
griaunamųjų atskirti. At
skyrus jas, belieka padarjr-
ti sprendimas. 

Kiek mes turime vidinės 
tvirtybės tam sprendimui 
padaryti parodys Lietuvių 
Suvažiavimas Washingto-
ne. Į šį suvažiavimą atvy
kti betgi ne vienam teks 
nugalėti eilę asmeninių ir 
partinių kabliukų. Betgi 
valanda yra vėlyva ir ji 
yra kuone tolygi šūkiui 
"Dabar arba Niekados". 

Visi geros valios Lietu
viai yra kviečiami pasakyti 
"DABAR" ir už tėvynę au
koti savo gerasias jiegas. 
Viską nulenkdami tėvynės 
idealui, mes galime buti ti
kri kad, kaip gražiai yra 
išreiškęs Paskalis, "Visos 
jiegos ir smurto pastangos 
bus bergždžios ir jos tepa-
tarnaus tuo didesniam tei
singumo triumfui". 

Julius Smetona. 

DIRBSIM - LAIMĖ
SIM! 

Skyriai, Gaukit Dau
giau Narių į LVS! 

Tas kuris dirba — laimi, yra 
visiems žinomas pasakymas. 

Mums Lietuviams reikalinga 
pasiekti laimėjimu atgavimui 
Lietuvai nepriklausomybės. 

Reikalinga laimėti Amerikos 
visuomenes opiniją ir prijau
timą mažosioms tautoms ir to
kiu budu Lietuvai. 

Reikalinga laimėti Amerikos 
valdžios ir visuomenės vadų 
nusistatymas ginti mažųjų tau
tų reikalus ir neapleisti Atlan
to čarterio principų. 

Reikalinga laimėti Preziden
to Roosevelto nedvejotinas nu
sistatymas ginti mažasias pa
vergtas tautas nuo Stalino pa
vergimo kaip iš kitos pusės 
gina nuo Hitlerio pavergimo 
tautas Vakarų Europoje. 

Lietuvai Vaduoti Sąjunga tą 
darbą varo pirmyn visais ga-

SEN. VANDENBERG 
UŽTARIA MAŽAS 

TAUTAS 

Michigan valstijos Senato
rius Vandenberg pakėlė mažų
jų pavergtų tautų viltis savo 
patiektu pasaulinės apsaugos 
planu, kuris apima visišką 
Amerikos rėmimą ir palaikymą 
Atlanto čarterio principų. 

Tą planą priėmęs Preziden
tas Roosevelt sakoma gali vyk
ti pasimatymui su Stalinu ir 
Churchillu ir turės ką daugiau 
negu tik paprastą akademišką 
savo šalies valios pareiškimą. 

šį kartą jis galės sakyti: 
"Gerbiamieji, Senatas parems 
pati kategoriškiausi pasižadėji
mą užkirsti kelią agresijai, bet 
jis atmes bent kokią sutartį 
paremtą vienpusišku užsispyri
mu laužyti čarterį." 

Tuo Senatoriaus pareiškimu 
labiau paaiški Amerikos poka
rinio kooperavimo kaina. Ta 
kaina yra teisingas taikos nu
statymas mažiems kaijCjįr. di
deliems. • , -

Tuomi mažoms tautoms pa
duodama bent šiaudas įsika
binti. Yra kalbama apie trijų 
didžiųjų vadų pasimatymą, o 
to pasimatymo iš vakarė j e Se
natorius Vandenberg (Repub-
likonas) padarė didelį žygį iš 

aiškinimui abejonių apie Ame
rikos poziciją. 

Senatorius Vandenberg yra 
pirmaeilis vadas, turintis dide
lę įtaką ne tik savo partijoje 
bet su jo pažiūromis plačiai 
skaitosi net Demokratų pusė
je. 

limais budais, ir Lietuvių vi
suomenei tik reikalinga jos pa
stangas remti. 

Juo daugiau narių bus Lie
tuvai Vaduoti Sąjungoje tuo 
lengvesnis bus tas darbas. 

LVS skyriai prašomi pastip
rinti naujų narių gavimo pa
stangas, nes žinokit kad dau
gybė Lietuvių mielai pritaria 
LVS darbams ir jus parems 
kaipo LVS centro talkininkus 
jeigu tik pakalbinsit ir pada
rysit juos savo draugais. 

Laimėkit daugiau narių Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai — jai 
visas darbas palengvės. 

Kviečiame ir pavienius rašy
tis į LVS — mokestis tik $2 
metams, priimama ir stambes
nės aukos. 

Informacijų kreipkitės ir sa
vo duokles siųskit į: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

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

D I R V A  
Cleveland 3. Ohio , 

A U K O S  
Geri Patriotai Aukavo 

LVS Akcijai $25 

Šiuomi skelbiame daugiau 
naujų aukų gautų Lietuvos va
davimo darbams į Lietuvai Va
duoti Sąjungos iždą: 

Jonas ir Marge Verbelai, iš Ge
neva, Ohio, atvykę į LVS 
Centrą Clevelande, paliHfc* 
Lietuvos vadavimo reikalams 
auką $25.00 

Kun. Geo. F. Jonaitis, 
Vail, Arizona 3.00 

P. šumskaite, 
Lowell, Mass. 3.00 

Pranas Mart inkus, 
Ravenna, Ohio 3.00 

J. Wilkas, 
Naugatiick, Conn. 3.00 

Juozas Glinskis, 
Chicago, UI. 2.50 

Joseph Guzauskas, 
Detroit, Mich. 1.00 

Jos. Laukis, .Chicago 1.00 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir jųs 

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

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3. 

% 
m 

Time LESS 
DR. OWEN J.C. NOREM 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

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

ar daugiau knygų LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
Siųskit savo užsakymą! 6820 Superior Aye. Cleveland 3, Ohio 



x 

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

Lietuvos Gyven
tojai vei Piešiami 

Produktus, bet Verčiami Rodyti Džiaugsmo 
Vėl Žmones Pradėta Priversti Atiduoti Maisto 

Uantis. Taip Maistas Atiminėta ir i i#4U m. 

Bolševikai okupavę Lietuvą Bet valstietis, Petras Lukoše-
praeitą vasarą, pradėjo išnau- Į vicius, is Kvitniavo ŪKIO, nė
jo vykdyti tą tragišKą Lietu- auoua oaigti sabinio. JIS, Kie-
vos gyventojų apiplėšimą, įsa- j tai paspauam raiiKą, praueua 
kymais ūkininkams suvežti vi-; kaiDeti: 
są maistą ir produktus į nu-| — Mes vežame atiduoti det-
skirtas vietas, po didelėmis liaus aaų valstybei, mes no-
sušaudymo, areštavimo arba 
ištrėmimo į Sibirą bausmėmis. 

Bet kaip gudriai jie moka iš-

nme outi pilnateisiais trybi-
niais piliečiais, iiisu jau senas, 
bet aar pajiegiu diroti vaisty-

vilioti tai ir kaip mulkina kitus bei ir atiuuoti visas savo jie-
kaimiečius, išgavimui iš jų vis- gas. IS oriu ir as pnsiaeti prie 
ko ką jie turi! j galutines pergales, nes mano 

Dirvos redakcijai pateko į sunus taip pat Kovoja ivauuo-
rankas Vilniuje leidžiamas Lie-, nosios Armijos gretose. -
tuvos komunistų partijos or-1 JLUKosevicius atsigry^ta kur 
ganas Tiesa, iš Spalių 11, 1944. nusitęsia ilga virtinė vedimų. 

Tame raudonųjų lape atsi-1 (jai dvidešimtame vežime nuo 
spindi visos bolševikų vykdo-1 pradžios gurguolės groja ar-
mos niekšystės su okupuotos į monika. Tai vis iš Kudaminos 
nelaimingos Lietuvos žmonė
mis. 

Neužtenka kad jie nusiun
čia j kaimus ginkluotus agita
torius, kad įsako visiems kas 
ką turi maisto produktų krau-j 
ti j vežimus ir gabenti j nu
skirtus punktus, bet iš to api
plėšimo padaro savo kruviną 
komediją. Tik skaitykit to 
straipsnio antgalvį: 

"DARBO VALSTIEČIAI SU 
DŽIAUGSMU IŠPILDO SAVO 

PAREIGAS VALSTYBEI 
Tūkstantinė Raudonoji 

Gurguolė Vilniuje" 
Iš to antgalvio matote kaip 

valsčiaus. 
iš K ud a minos valsčiaus at

važiavo apie 45U valstiečių. 
Vien iš Marijampolės kaimo— 
40. Arcišauskas Julijonas iš 
Rudaminos grudų normą, išpil
do 20 nuoš. viršaus, o bulvių 
— 100 nuoš. 

Už Rudaminos valsčiaus gur
guolės seka N. Vilnios gurguo
lė. Grabauskas Juozas yra jos 
priekyje. 

— Turiu 5 ha žemės, — sa
ko jis, — sukroviau visas gru
dų ir bulvių prievoles ir atve
žiau Į valstybės sandėlius. 

Karpavičius Stasys gyvena 
miestelyje ir turi 3.5 ha žemės. 

Panaujinkit Parašu ant 

muilinama akys kitiems Lietu- Jis atvežė ne tik grudų bet ir 
tuvos nelaimingiems žmonėms, tabako. 
Vokiečių pirmiau apiplėšti, ma-| — Reikia rūkyti visiems, *— 
ža ką teišsaugoję. nuo vienų šypsosi jis ir leidžia į viršų 
plėšikų, žmoneliai "su džiaug- • melsvus dumus. 
smu" skubina veža atiduoti j — Mickūnų valsčius taip 
naujiems grobikams, kad pa- pat neatsilieka, — sako Butke-
tys su savo vaikučiais galėtų vičius Kazimieras, įtvirtinda-

Lietuvių Kareivių Motinų Delegacija Peticijas Įteiks 
Amerikos Lietuvių Suvažiavimo Metu, Kovo 23-24, 

Washingtone. Į Delegaciją dar Gali Ineiti 
Daugiau Kareivių Motinų 

Pranešame visuomenei kad rinkimas pa#a§ų Pe-
cijos Prezidentui Kooseveltui prašant užtarimo ir gyni 
mo Lietuvos nepriklausomybės yra panaujinamas ir tę
siamas, iki tos dienos kada bus Peticijos Įteikimas Wa
shingtone, Kovo 23-24 dd., šių metų. 

Visos organizacijos, visi veikėjai turi pas save dar 
neišpildytų peticijų, skubiai pildykite jas. Gaukit nau
jų parašų, nes dar kiekvienoje kolonijoje yra tūkstan
čiai žmonių kurie noriai pasirašys. 

Gaukit parašus iš visų Amerikos piliečių, ne būtinai 
tik iš Lietuvių. 

Peticijas įteiks Lietuvės Kareivių Motinos, kaip jau 
buvo anksčiau pranešta. Eilė jų jau susirašius, bet dar 
prašome įvairių kolonijų skirti iš savo tarpo tokias Lie
tuvių Kareivių Motinas kurios nori ir gali į Washingto-
ną važiuoti. r 

Peticijų įteikimui pataikyta laikas kada įvyks Ame
rikos Lietuvių Suvažiavimas Washingtone. Pirmiau 
ruoštas Įteikimas neįvyko del persimainymo visų sekre
torių pradedant nuo Valstybės Sekretoriaus iki eilės jo 
padėjėjų. Prezidentas Roosevelt paskyrė naujus sekre
torius po išrinkimo, ir Vykdomasis Komitetas pradėjo 
su jais tartis apie Peticijų Įteikimą, kas ir nustatyta 
Kovo 23-24 dienai. 

Lietuva dabar randasi blogesnėje padėtyje negu: bu
vo metas laiko atgal: ji naujai Sovietų okupuota ir jau 
pasisavinta kaip Rusijos dalis. 

Mes Amerikos Lietuviai su tokiu grobuonišku darbu 
ir musu tautos pavergimu nesutiksime, taigi ryžkimės 
kovoti iki g-alo. Tai kovai priemonė yra Įteikimas Peti
cijų ir prisidėjimas prie rengiamo Amebos Sostinėje 
Lietuvių Suvažiavimo. 

Daugiau peticijų blankų galima gauti kreipiantis į: 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRAS 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

jyju.y 

Gaukit sau Kalendorių! 
Qirva cjups Kalendorius savo skaitytojams 

dovanų ir 1945 metams 
Išsiuntimui pridėkit 10c. siųsdami prenumera* 

tos atnaujinimą. Užsisakykit tuojau: 

D I R V A  
0820 Superior Avenue Cleveland 8, Ohio 

WAR BONDS SKAITYTOJŲ' DOVANOS 
PARAMA DIRVAI 

D&ugiau Gėru Dirvfe* Juozas Glinski, iš Chicago, 111., 
už Dirvą $2.50 ir Lietuvos čių Remia Savo 

Laikraštį 

greičiau badu mirti.... 
"Tūkstantinė raudonoji gur

guolė", reiškia suvaryti į eilę 
apie tūkstantis ūkininkų veži
mų ir vežimukų užkrautų pas
kutiniais ką turi maisto pro
duktais, veža-gabena savo nau
jiems pavergėjams. 

Toliau skaitykit patį tą ap
rašymą ir iš jo matysit kaip 
Vilniaus gyventojai su džiaug
smu laukia atgabenamo mais
to, bet ar jie gauna tai kitas 
klausimas, nes viską kaimiečiai 
turi pristatyti ir atiduoti ko
misarams. Skaitykit tą "džiu
ginantį" aprašymą: 

Džiaugsmą apiplėšimo 
išreiškia muzika 

— štai jau ir jie! — Ir vai
kinas, stovėjęs šaligatvyje su
sispietusios minios viduryje, 
meta kepurę į orą ir sušunka: 

mas savo gurguolės priekyje 
vėliavą. — Tai musų valsčiaus 
ženklas. 

Boguckis Stasys iš Nemen
činės valsčiai}* groja armoni
ka. 

— Nuo čia prasideda musų 
valsčiaus gurguolė. — Jis ro
do su ranka, kur nusitęsia to
lyn gurguolininkai, ir užgroja 
maršą. žmonių akys sužiba. 
Sėdėdami ant maišų, žmonės 
klausosi kaip skamba Vilniaus 
miesto gatvėse kaimo armoni
ka, ir netiki. Pasaka ar tik
rovė? Kas galėjo tikėtis kad 
darbo žmogus vėl taps žmogu
mi. 

Valstietis vefa duoną ne 
prievarta, kaip tai buvo Hitle
riniais okupacijos metais, o su 
dainomis. Praėjo tie laikai ka
da Vokietis šaudė valstietį už 
duoklių nepristatymą. — Valio Lietuvos valstiečiai! 

Valio! Kaip jums tas skamba? 
Orkestras groja maršą. Pa-j Kaip jums, mielas Dirvos 

sirodo pirmas vežimas su auk- skaitytojau, gyvenančiam lais-
štai iškelta raudonaja vėlia- voje Amerikoje atsiduoda vis-
va, kurioje auksinėmis raidė- kas tas kas viršuje parašyta 
mis įrašyti žodžiai: "Tegyvuo- apie Lietuvos kaimiečio džiau-
ja Lietuvos Tarybų Socialisti
nė Respublika!" Paskui vėlia
vą seka antras vedimas, tre
čias, ketvirtas.... Ir taip be 
galo. 

Vilniaus gatvėmis paplūsta 
tūkstantinė valstiečių raudono
sios gurguolės vora. O Vilnie
čiai, sustoję šaligatviuose, svei
kina valstiečius rankų mosavi
mais. 

Vilnius dar nematė panašaus 
vaizdo, kada valstiečiai, pada
binę arklius gėlėmis, su raudo
nąja vėliava ir jų pačių suor
ganizuotu orkestru vežtų va
saros derlių valstybei atiduoti. 

Spalių 9 d. — nepaprasta 
Vilniaus krašto valstiečių die-
Bji. Ji parodė kaip giliai mu
sų valstietis jaučia savo parei
gas valstybei. 

Mes prieiname prie valstie
ty žiūrime vienas kitam 
aįysna ir šypsomės. 

— Draugas iš spąuflos? 
Taip. Ąs norėčiau — — 

gsmą, didelį norą atiduoti sa
vo maistą, savo duoną "vals
tybei" (gaujai komunistų kuri 
įsakė tai padaryti?) 

Tu Amerikoje zurzi kai rei
kia mokėti mažą dalį taksų už 
savo dideles ineigas. Tu Lie
tuvoje gyvendamas atmeni ko
kį nepasitenkinimą rodė tavo 
tėvas jei reikėjo Rusams mo
kestis mokėti. Girdėjai ir ži
nai kokiu nepasitenkinimu ta
vo broliai Lietuvoje norėjo 
mokėti mokestis savo Lietuviš
kai valdžiai — m^žus palygi
namai mokestis, o dabar išti
siems kaimams staiga užeina 
noras rinktis į gurguoles, už
krautais vežimais vežti viską 
atiduoti tiems nežinomiems iš 
kur tai atsibasčiusiems arba 
savųjų gaujoms susimetusioms 
į teroristus-valdovus! 

Kiekvienam mums ąišku Jtąd 
už šito apiplėšimo, už tos žuli-
kystės. ir už to š?nonių išjuoT 

kimo kaip jįs kvaila] komisarų 

sfurengtas tuno ne kas kitas 
kaip tik Sovietų, o gal net mu
sų pačių Amerikoje daryti ge
riausi ginklai šautuvai, re
volveriai, brauningai — o už 
jų — MIRTIS kiekvienam ku
ris atsisakys į gurguolę stoti 
ir "su daina" ir armonikų gar
sais savo Įsakytą "normg" — 
ar tau užderejo ar np — pri
statyti! 

Kaip verktų tas popieris, ko
kią pagiežą jis išreikštų tiems 
apgavikams, plėšikams ir veid
mainiams, ant kurio šitokios 
barbarškos dvidešimto amžiaus 
niekšystės aprašomos! 
Komedija tęsiama 

Tuo ta kruvina komedija ne
sibaigia : toliau dar aprašoma 
kaip: 

"Tribūnoje pasirodo Aukš
čiausios Tarybos Prezidiumo 
Pirmininkas drg. J. Paleckis. 
(Jo kalbos dalis): 

"Draugai! Sveikinu Jus Au
kščiausiosios Tarybos Prezi
diumo ir Lietuvos Komunistų 
Partijos (bolševikų) Centro 
vardu. Suvažiavę čionai jųs 
atliekate pareigą kurią kiek
vienas tarybinis pilietis turi 
atlikti Tėvynės karo metu. Ne 
vienas jusų turi sunų ar brolį 
Raudonosios Armijos eilėse." 

"Ir kai drg. J. Paleckis, bai
gdamas kalbą, sušunka — 'Te
gyvuoja Raudonoji Armija ir 
draugas Stalinas', iš tūkstan
tinės minios krūtinių išsiver
žia griausmingas Valio. O val
stietė Sčenslevičienė Rozalija 
iš Nemiežio, netikėdama savo 
ausim, ir jai ąšaros akyse iš 
susijaudinimo sužiba. Ji nu
tveria kaimyno ranką [r sako: 

"Dabar žinau kam aš gyve* 
nu!" 

Šie tos moterėlės žodžiai gal 
netyčiomis užrašyti, bet aiš
kiausia pasąko kajn Lietuvos 
žmonės liko gyventi — "drau
gui" Stalinui.... 

Iš Paleckio pareiškimo gau
name suprasti kad bolševikai 
įsiveržę išnąujo j Lietuvą, va
rė Į raudonosios armijos eiles 
kiekvieną galintį ginklą nešti 
Lietuvį.... 

Iš TOS PAVIETRES MES 
AMERIKOS LIETUVIAI PRI
VALOM VISOMIS SAVO JIE-
COMIS GĘ&BĖTĮ LIETUVĄ! 

GINČAS UŽ ROOSE-
VELTO UŽSIENIO 

POLITIKĄ 

S i g n a l  Č V r / i s  P h o t o  

Pfc. Joseph L. Delaney operates 
a BD 71 telephone switchboard for 
Headquarters Company, 169th Infan
try, in the Pacific theater of opera
tions. War Bonds pay for these in
struments so vital to efficient com
munication at the front. 

U.  S .  T reasury  Department 

LIETUVOS PASIUN
TINYBĖS BIULE

TENIS 

gausio 9, Washingtone' pora 
Senatorių panaudojo ' sekančius 
argumentus vienas prieš kitą, 
kurių vienas užtaria mažasias 
pavergtas tautas: 

Senatorius Connally, ginda
mas Prez. RooseVfe'ltą, parfeiš-
kė reikalaująs įrodymo iš tų 
kurie tikrina jog Amerika ne
turinti užsienio politikos. 

Visi kurie daro priekaištus 
Anglijai ir Rusijai, sako Con
nolly, yra "piktų gandų platin
tojai" ir kad jų tie gandai tu
ri vieną bendrą antspaudą — 
"made in Germany". 

Senatorius Sheepshead pa
reiškė atsakymui į Donnally 
sekančiai: 

"Ar jis nori kad musų žmo
nės tikėtų jog Rusijai paveda
mas Lenkijos suplėšymas, su 
Britanijos sutikimu, sunaikini
mas Suomijos laisvės, po ko 
gali sekti bolševikų įsigavimas 
į Skandinavijos pusiausalį, iš-
gėdinimas Pabaltijo valstybių 
ir pokerio lošis jiegos politi-
gos Balkanuose, yra tik Vokie
tijos gandai? 

"Ar jis mano musų žmon§s 
tikės kad Britų žygiai Graikių 
joje yra tik gandąi, pagamin
ti Vokietijoje? 

"Ar jis nori kad mes tikė
tume jog Vokiečių gandai yra 
kalti už faktą kad Amerikos 
žmonės dabar linksta tikėti 
jog Atlanto čarteris tėra tik 
šmotas popierio ? 

"Ar jis nori. kad Amerikos 
žmonės tikėtų jog nėra jokio 
nesusipratimo jiegos politikos 
klausimu tarp Churehijlo, Stp-
lino ir Roosevelto? . -i 

"Mes tik pastarų šešių sa
vaičių bėgyje gavom patirti tai 
kas kaip rodos buvo paslapti
mis Maskvos, Quebeko, Cairo 
ir Teherano konferencijų. Ši
tuos dalykus dabar iškelia vie
šai oficialus asmenys ir ofi
cialus musų alijantų valdžių 
laikraščiai. Amerikos žmonės 
negali buti kaltinami už ma
nymą jog. šie raportai yra .tei
singi". 

Lietuvos Pasiuntinybės Wa
shingtone leidžiamas Angliškas 
biuletenis, Current News on 
the Lithuanian Situation, už 
Gruodžio mėnesį, 1944, talpi
na sekančius raštus (jų pava
dinimai. paduodami Lietuviš
kai): 

1. Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Pareiškimas 

2. Žinios iš Vokiečių-ir So-
vietų-Okupuotos Lietuvos 

3. Reakcijos į Anti-Baltijos 
žygius 

4. Lietuvių Amerikiečių Vei
kimai (ar Judėjimas) 

5. Lublino Repatriacijos Su
tvarkymas 

6. Paskiros Nuomonės apie 
Pabaltijo Valstybes 

7. Knygos ir Straipsniai. 
Biuletenis susideda iš 17 di

delio formato puslakš&ų. 

Waterbury, 
prenumera-

LENKAI LAUKS TRI-
PU DIDŽIŲJŲ 
PASIMATYMO 

Londono Leifkų vyriausybė 
in exile, atmetus Maskvos siū
lytą Liublino Komitetą, pasi
ryžo šiuo laiku tylėti savo san-
tikių su Rusija klausimu ir pa
žiūrėti kurion pusėn vėjai pūs 
Roosevelto pasimatymo su Sta
linu ir Churchillu atveju. 

• MIŠKŲ gaisruose šioje ša
lyje kas metą sunaikinama už 
apie 62 milijonus cteiarių ver
tingų medžių. 

Šios savaitės numeryje pa
duodame sekančius DirvieČius 
iš plačios Amerikos kurie pri
sidėjo su parama Dirvai: 

Jonas ir Marge Verbelai, iš Ge
neva, Ohio, užsimokėjo pre
numeratos už 1945 metus— 
S10.00. 

Mrs. A. Quaider, vietinė, mo
kėjo -$4.00. 

Izidorius Šamas, vietinis, mo
kėjo $3.00. 

Mrs. Agnes Kissęl, vietinė, mo
kėjo $3. 

Mrs. A. Mielinis, vįętinė, mo
kėjo $3.00. / 

Jonas Tareila, iš 
Conn., prisiuntė 
tas šių: 

August Kundrotą, Naugatuck, 
Conn. — 3.00. 

Ona Pranaitienė, Naugatuck, 
Conn., $3.00. 
ir savo, mokėdamas1 $3.00. 

Mrs. M. Colney iš Waterbury, 
Conn., prisiuntė du ęiąujus 
skaitytojus: 

Miss Jennie Panevįch, Water
bury, Conn. -

Mr. Wm. Kolbeck, Waterbury, 
Conn., 
ir atnaujino savo prenume
ratą. 

Antanas J. žvirblis, ig Chica-
gos, mokėjo $3.00. 

Ant. Petrauskas, iš Russellton, 
Pa., mokėjo $3.00. 

Simon Wisnefski, Staten Is
land, N. Y., mokėjo $3.00. 

Miss Betty Shimkonis, Law
rence, Mass., užrašė Dirvą 
savo tėvui Juliui Shimkonis. 

A. Gramba, Ambridge, Pa., 
mokėjo $3.00. 

N. Stugis, Rochester, N. Y., 
mokėjo $3.00. 

Agota želinauskienf, iš Pitts
burgh, Pa., mokėjo $3.00. 

John Kazlauskas, iš Western-
port, Md., mokėjo $3.00. 

K. Mesewicz, iš Kankakee, 111., 
mokėjo $3.00. 

S. Kučinskas, Lowell, Hass., 
mokėjo* $3.00. 

Mrs. H. Juozapai t is, Amster
dam, N. Y., mokėjo $3.00. 

Antanas Mozdeikis, iš Newark, 
N. J., užsirašė Dirvą. 

Joseph Guzauskas, iš Detroit, 
Mich., išrašė Dirvą Jonui 
Bartasius, Detroit. 

Anthony Ramutis, iš 
Mich., mokėjo $3.00. 

Mrs. Michael Lucas, Youngs-
town, Ohio., mokėjo $3.00. 

Vadavimui $2.50. 

LAIŠKAS Iš ARGENTINOS 
Antanas Kručas, iš Buenos 

Aires, Argentinoje, rašo: 
"Siunčiu Dirvai $3 atnauji

nimui prenumeratos už 1945, 
ir prašau siuntinėti Dirvą mąn 
po senovei. Jei galima prisių-
skit man ir kalendorių. 

"Aš perskaitęs Dirvą pasiun
čiu savo pusbroliui į Cordoba 
ir ten Lietuviai pasidalindami 
ją skaito. Linkiu geriausios 
kloties ir pasisekimo jums vi
siems Dirvos plunksnos darbi
ninkams." 

REMKIT DIRVĄ! 
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 $i2 qia 
suminėti negalėtume, nes už
imtų perdaug vietos, todėl jų 
ir nepažymime. 

Taipgi paminime jei kas ki
tam $ užrašo arba pats užsipre-
numeruojf> Pirvą. 

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

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

Skelbimai Dirvoje 
50c už vieną kartą 
tris kartus už $1.00 X 

Smulkus skelbimai Dirvoje, 
kaip tai namų pardavimas, iš-
nuomavimas,. kambariai, pa-
jieškojimas giminių, talpina
ma 50c už vieną kartą, tris 
kartus už $1.00! Priduokifc 
gatavai parašytą. 

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

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

Chicago, 111. 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

Dirva dar vis* duodama už $2.00 visam metui £iems kurie at
naujina sąvo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, 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 laikraštį DABAR, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

({dėkit į laišką $2 ir įrašę piln§ D I R V A  
savo adresą, sių«kit 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Superior Ave., Cleveland, S. KARPIUS Editor Redaktorius 

l/AIP pakartojimas kad State Departmentas Pabaltijo 
• valstybių atžvilgiu tebesilaiko savo 1940 metais pa
skelbto nusistatymo, kuriuo buvo nusmerktas Pabaltijo 
kraštų prijungimas i Sovietų Sąjungą, kaip tebesilaikv-
mas savo senojo nusistatymo Lenkijos Londoniškės vy
riausybės atžvilgiu, taip ir rankų mazgojimas Europos 
vidinių reikalų akivaizdoje šiądien jau nebegali buti lai
k o m a s  p a t e n k i n a m u  d a l y k u .  . .  .  .  

Gyvenimas be atvangos žengia į priekį, enkavedis
tai sistematingai naikina užimtas tautas, Maskva, lyg 
ir pasityčiodama iš Londono ir Washingtono, pripažys 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Paadpras) 

Jraginga Lietuvi* 
Tautos Būkle 

Kataliku dienraštis Draugas 
redakciniame straipsnyje Sau
sio 13 rašo: 

"Iš kelių šaltinių gautomis 
žiniomis, iš Lietuvos j Vakarų 

ta bolševikišką Liublino komitetą laikina Lenkijos vy- 1 „e.gusllJ 
T

a.pie p^e 

riausybe, prijungia buvusias Čekoslovakijos valstybės 
dalis j Sovietų Sąjungą, netrukus gal kai ką panašaus 
padarys ir kitur, o Washingtonas sau svajingai postrin
gauja' kad išvaduotos tautos pačios turinčios nuspręsti 
savo likimą, ir pašalinėms jiegoms i išvaduotų tautų vi
dinius reikalus kištis esą neleistina. Betgi jau pats Ame
rikos Įstojimas i karą yra savos rūšies įsikišimas-. Tat 
nesikišimo Į vidinius kitų valstybių reikalus prcklamavi-
mas mažų mažiausia yra nelogiškas dalykas. 

įstodama į karą Amerika tarėsi ginanti teisingupią 
ir atliekanti žmonijos atžvilgiu savo istorinę misiją. Įs
todama į karą, Amerika buvo įsisąmoninus kad teisė, 
neparemta jiega, yra bereikšmė ir tarėsi duodanti teisei 
tą taip reikalingą jiegos paramą; Bet šiądien, kada tei
sė ir teisingumas diena iš dienos laužomi, Amerika ne
bando jų jiega ginti, o vietoje to proklamuoja kad kiš
tis į kitų valstybių reikalus esą nevalia. 

'gITOKS Amerikos nusistatymas visam pasauliui graso 
užtraukti nelaimių arba, geriau, graso jį palikti te-

beskendintį skurde. Nes jeigu Amerika yra įsisąmoni
nus kad jiega teturi tarnauti teisingumui ir teisei ap
saugoti tai Sovietų Sąjunga ir — tam tikrame laipsny
je — Didžioji Britanija jiega laiko teise ir teisingumu. 
Atseit, ką šios pastaros valstybės sugebės užgrobti tai 
tas ir sudarys teisę. Iš* čia įtakos sferos, priimtinos ir 
nepriimtinos vyriausybės, ir tt. . 

Bet tiek Didžioji Britanija, tiek Sovietų Sąjunga 
be Amerikos paramos dar šiądien butų bejiegės. Atseit, 
Amerika, teikdama joms pagalbą noromis-nenoromis jie-

milijono žmonių. Jei pridėti 
tuos jaunus žmones kurie prie
varta buvo paimti ir išvaryti 
ar tai į nazių armiją ar karo 
darbams Vokietijon, toji skai
tlinė padidėtų dar keliais šim
tais tūkstančių. 

"Neužmirškime nei to kad 
gausingi Lietuvos žmonių * bū
riai buvo tremiami į rytų kra
štą, į Rusiją. Daug jų ištrem
ta 1940-1941 metais, dar dau
giau 1944 metais, kai antru 
kartu Lietuvą okupavo Rusai 
bolševikai. O kiek išmirė nuo 
ligų, skurdo ir einant Rusų-na-
zių mūšiams, tuo tarpu jokių 
žinių nėra. To skaičiai taip 
jau yra dideli. 

"Ne be reikalo, todėl, viena
me nesenai gautame iš Lietu
vos laiške pranešama kad Lie
tuvoje tik apie puse gyvento
jų beliko." 

Tai kelios eilutės tog taip 
skaudžios žinios. Lietuvoje tik 
apie PUSĖ gyventoju beliko! 

Bet tas faktas turėtų kaip 
tik labiau mus sujudinti ir la
biau versti vieningai rūpintis 

gą padaro teisingumo mąstu, kadangi tiek Anglija, tiek likimu ir išgelbėjimu tos liku-

j Amerikos Lietuviai kaip tik 
| gali daugiausia padaryti gelbė-
I time tos likusios pusės mus u 

1 autos žmonių dalies! 
Visi žinom ir suprantam kad 

tik didžiausios bendros musų 
; pastangos, nuolatinis r$ikalavf» 
iiias, klabinimas, barškinimas j 
duris Amerikos vyriausybės ii 
ėjimas j patį Prezidentą Roo-
seveltą pajgelbės mums apgin
ti gyvybę įr laisvę tos likusios 
pusės musų tautos žmonių. 

Bet kas daroma iš pusės 
Draugo ir tų žmonių kuriuos 
tas dienraštis atstovauja pa
rodymui Amerikos Lietuvių 
bendrų pastangų gelbėti nelai
mingai savo tautai? 

Dviem laiškais Lietuvai Va
duoti Sąjunga praeitą rudenį 
kreipėsi į Amerikos Lietuvių 
Tarybą, kurios pirmininku yra 
to paties Draugo redaktorius 
L. šimutis, ir abu laiškai bu
vo jo pavesti P. Grigaičiui, A. 
L. Tarybos sekretoriui, atsaky-
ti-atmesti LVS pasiūlymą. 

Tuos du laišku LVS centro 
valdyba turi — juodu ant bal
to rašoma-išsisukinėjama, rai-
vomasi ir atmetama bendras 
veikimas! 

Ne bendras veikimas — ne 
bendros pastangos jiems rupi 
padėti savo tautai jos baisiau
sioje valandoje, bet KO turi 
Amerikos Lietuviai klausyti, 
po keno kepure palysti ir kam 

— ypatingai — Sovietų Sąjunga tik Amerikos pagalbos 
dėka gali vykdyti savo smurto' politiką. Iš to, išplaukia 
kad Amerikos nesikišimo deklaravimas yra smurto po
litikos aprobavimas. 

Kaip tik įsikišdama į Europos valstybių vidaus rei
kalus arba, geriau, apsaugodama tas valstybes nuo bol
ševikų ir Britų įsikišimo, Amerika liktų ištikima princi
pui kad jiega teturi buti vartojama teisingumui apgin-| — 
ti. Imkime pavyzdį. Bolševikai priešingai teisei ir tei- j  gojimas jau yra tolygus daly 
singumu užėmė ir prisijungė Lietuvą, atseit jiegą pa-jjieji įvykiai "Europoje, o tai 

sios pusės gyventojų! Iš apie 
trijų milijonų tautos, reiškia, 
beliko tik apie pusantro mili
jono žmonių, o ir tie patys li
kusieji dabar yra visu smar
kumu bolševikų naikin&ini ir 
tremiami. 

Atsiminimai S Okupuotos Lietuvos 
» Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkų '** 

Okupacijoje po 1920 Metų 
BaSo KARYS J. V. VALICKAS. 

(Tęsinys iš pereit© Qr.) 

ATVYKIMAS AMERIKON 

| 1938 metais išvykstu vel Europon. Kadan* 
f  gi Lenkijon važiuoti nebuvo patogu tai teko su* 
j sisiekti su Vilniečiais Lietuviais veikėjais už* 

Atsisveikinęs su maloniu vachmistru, sėdau j "f"™' T
jl.e kundė kad dar labiau pa, 

traukiniu ir vykau Prancūzijos pasienin. Nu- Llet"vllf V.lniaus krašte. Tik 
paskirais atvejais Amerjkos Lietuviu tebuvo ru-vykęs pačion paskutinėn stotin prie sienos, iš

lipau iš traukinio, nes neturėjau vizos Prancu-
zijon įvažiuoti. Galvoju kaip įsiskverbti Pran-
cuzijon. Pasikalbu su geležinkelio stoties vir
šininku, jis man pataria palaukti iki 11 valan
dos, nakties traukinio, sako tas traukinys vi
suomet užsikimšęs ir tame traukinyje yra keli 

pinamasi Vilniečių Lietuvių šelpimu ir jų liki
mu po Lenkais; buvo rengiama kai kuriose ko
lonijose ir Spalių 9-tos (Vilniaus užgrobimo) 
minėjimai. 

Pargrvžęs Amerikon aš upo neturėjau ko
kį turo j au pirmu kartu atvykęs, dirbti kenčian-

Wagons-Lits (miegamieji vagonai), tai tokia- j Vilniečių Lietuvių paramai. Tiesa, Lietuvių 
me atsitikime kaip tave, bi tik dasigausi Pran- jvisuorrenė ir kolonijų veikėjai atjautė kiekvienu 
cuzijon, atgal neims grąžinti. Be to aš turė-1 Lietuvos, ar tai laisvos ar pavergtos sopulį, bet 
jau nuo Amerikos konsulo raščiuką, kad galė
čiau šauktis Amerikos konsulo jei atsitikime 
pakliučiau bėdon. Aš taip ir padariau, ir lai
mingai man pavyko pervažiuoti traukiniu iš 
Vokietijos i Prancūziją. Traukinio arčiausia 
stotis buvo Paryžius. Kada konduktorius su 
muitinės viršininku priėję pareikalavo pas ma
ne paso aš atsakiau kad mano pasas randasi pas 
Amerikos konsulą Paryžiuje. 

Atvykus Paryžiun, mane perdavė policijai, 
bet aš ir vėl taip kaip ir Vokiečiams nupasako
jau kad vykstu Amerikon, ir kreipiausi į Ame
rikos konsulą pagalbos. Konsulas atsiuntė savo 
padėjėją policiion, kuriam Įteikiau iš pirmesnio 

visas aukas ir visą vadovybe j konsulo gautą raščiuką. Jis pakalbėjo su poli-
atiduoti — nagi tiems trimsjcija, ir policija man išdavė dviejų savaičių lei

dimą gyventi Paryžiuje, su sąlyga kad kiekvie
ną dieną paskirtu laiku policijon malduočiausi. 

Sekančią dieną nuėjau konsulatan ir pra
dėjau su konsulu varyti priekin mano išvažiavi
mo dokumentų reikalą. Tiesa, iš Varšavos at
ėjo Paryžiun mano dokumentai, nes telegramą 
pasiunčiau jog esu Paryžiuje. Viso labo ėmė 

šaukti dabar taip j tik devynias dienas sutvarkyti mano dokumen-
visuotina Amerikos į tai, nes mano pasas iš Washingtono buvo parė-

vyrukams, kurių vardai žinomi 
šimutis, Grigaitis, Vaidyla, ku
rie kodėl tai sumanė pamėg
džioti Staliną, Hitlerį ir Mus
solini Amerikos Lietuvių tar
pe! 

Jie visai nesiskaitė su LVS 
pasiulvmu 
reikalinga 
Lietuvių Suvažiavimą Washin- j jęg Varšavon, o iš Varšavon ilgai neėmė persiu 
gtone. ^ sti Pąr yžįun. . Laivakortę išsipirkau ir plaukiu 

Nors jiems ALT suvažiavi- Amerikon iš Cherbourgo. kur šio karo metu ne-
mas New Yorke *Rugs<įjo 17„I senai buvo garsus mūšiai Amerikiečių su Vo-

di-1944, pavedė teisę susi$|*£į su kiečiais. Vykdama^ .Amerikon aš turėjau 
LVS, jie jokiu susitarti norų dėlių vilčių kad čia galėsiu sustiprinti Vilniaus 
neparodė, tik dėjo visus savo Vadavimo akciją. i „ , 
gabumus rasti gudrias priemo
nes LVS siūlymą suniekinti ir 
atmesti. 

yvavimui nusikaltime. Nau-
lip pat ir Amerikoje aiškiai 

stybių aneksijos atžvilgiu ir tos deklaracijos pakartoji
mas 1944 metais, kol ji neparemta veiksmu, laikui bė
gant teturės popierinės reikšmės ir jau dabar nedaug jos 
beturi. Butų lygiai taip pat jei kurio miesto policija, 
patyrus apie žmogžudyste, proklamuotų kad žmogžudžio 
žygiai negali buti pateisinti, bet nedarytų jokių žygių; 
tam žmogžudiui sutramdyti. Negana to. Kai nuo jo Į 

pirmosios žmogžudystės butų praėję ketveri metai ir ta
me laikotarpyje žmogžudys butų įvykdęs eilę naujų žu-
dysčių, policija vėl išnaujo deklaruotų kad ji tebesilai
kanti savo prieš ketveris metus paskelbto nusistatymo 
t o  ž m o g ž u d ž i o  a t  ž v i l g i u . . . .  

Kiek tai liečia Sovietų Sąjungą tai, pradedant 1939-
1940 m. iki šių dienu ji yra įvykdžius bent kelis mi

lijonus žmogžudysčių ir tai ne karo prasmėje, o tiesiog 
grobdama svetimus kraštus ir naikinimo tikslu žudyda
ma bestijališkiausiomis priemonėmis niekuo nekaltus ci
vilius gyventojus. Šitokie yra faktai ir šiaip, atrodo 
Amerikos nesikišimo deklaravimas. 

Betgi ironingu gamtos sutvarkymu mes dažnai esa
me nejautrus milžiniškos svarbos dalykams, jei jų mes 
savo akim nematome ir labai smarkiai reaguojame į žy
miai mažesnės svarbos įvykius jei mes esame jų tiesio
giniai liudininkai. Paimkime konkretų pavyzdį. Visi 
atsimename kiek buvo sielvarto ir susijaudinimo kai 
prieš porą metų laiko įvykusiame vieno cirko gaisre žu
vo keli žmonės i)' keliasdešimts žvėrių. Visi laikraščiai 
buvo pilni nuotraukų, ištisi puslapiai buvo pašvęsti tos 
baisios nelaimės aprašymui. Bet jei kurioje nors vidu
tinio mąsto karo operacijoje žūsta 15,000—20,000 karių 
tai laikraščiuose kurioje nors nežymioje vietoje tik ke
liomis eilutėmis pažymimas tas faktas ir dai* pabrėžia
ma kad, girdi, "nuostoliai buvę stebėtinai maži . O tik
rovėje juk žuvo keliolika tūkstančių rinktinės, gražiau-
sioc kiiašto jaunomenės! 

Tat ko besistebėti kad nei Anglijoje, nei Amerikoje 
niekas labai nesijaudina jei kelių metų bėgyje bolševi
kai Sibire iv kur kitur numarina tegu ir kelis milijonus 
tokių mažai žinomų tautų gyventojai kaip Lietuviai, Lat
viai, Estai ir kiti. Anglija ir Amerika iki šiol jau pačios 
patyrė labai žymių nuostolių, o kol karas pasibaigs jų 

'aukos tikrai galės buti milijoninės. 
Betgi iš valstybių vadų yra reikalaujama daugiau 

negu iš eilinio piliečio. Virš jausmų iie privalo statyti 
protą ir valią, nes nuo jų priklauso ne tik kelių milijo
nų, bet visos žmonijos gerovė ar pražūtis. 

Viso šito akivaizdoje, Amerika turėtų sukrusti ir 
visą savo milžinišką materialią ir moralią jiegą paskir
ti teisingumą idealui efektyviai ginti, nes rankų maz-

LIETUVOS ŽIEMA 
(M. Dagilėlio eilės) 

Žiema! šfema! Sniegelis drimba, 
-Pas'putę baltuoja stogai. 
Ant medžių sniego kąsniai kimba, 
Visur tik prisnigta tirštai. ^ 
Kur vasarą pilni gražumo 
Žaliavo pievos su laukais, 
Dabar ten kapas ir tylumas, 
Ten sniego pridengta kaurais. 

Ten kur linksmi balsai giedojo, 
Žiogelis striuokojo žolės', 
Šiądien tik vėjas suvaitoja, 

-litrukęs iš nagų šiaurės. 
Žiema1 žiema! Bet kas nemyli 
Žiemužės mūsiškės šaltos! 
Ore tuštumas, dainos tyli — 
O ai ilgiuosi vis žiemos! 
Man tink' kai saulė oro plote 
Nuraudus blizgina šaltai, 
Ir stov' pas vieškelį šarmoti 
Žili kaip sentėviai, miškai. 
Gražu man rogėsna įsėdus 
Per baltą sniegą važinėt, 
Trumpai užmiršus vargą-bėdas, 
flindus kailiniuos gludėt. 
Smagu man skrist ant gryno įedo 
Šauniai ant plieninių slidžių, 
Pilve pajutus alkį-badą, * ' 
Prisrėbt virtibarščių gardžių. 

t • 

Ęamu pas krosnį su senirftu 1 i' 
Apie pavasarį sapnuot, 
Ir audrų pritariant švilpimui 
Dainelę liūdną suposmuot. 
Žierr^a! aš darganų tavųjų 
Ūžime moku grožę rast £ 

. b vasaros dainų meiluj u £ 
įstengiu atbalsį -suprast f.... 

Atvykęs New Yorke, apsistojau Brooklyne 
pas vienus mano tėvelio pažystamus žmones. 
Kiek pailsėjęs, parašiau savo šiokius-tokius įs
pūdžius, ir maniau apsipažinęs su Lietuviais 
veikėjais pradėti darbuotis. Savo rašinį, įtei
kiau vienam redaktoriui, kuris ir po šiai dienai 
nedavė mano įspūdžiams išvysti pasaulio. Tai
gi žodį-kitą pridėsiu apie savo įspudžius įgytus 
patekus tarp Lietuvių Amerikoje. # 

Manydamas kad čia visi Lietuviai Lietuvius 
myli ir jais rūpinasi kaip mes Vilnijoje Lietu
viai buvome vieningi, aplankiau visas keturias 
Lietuviškų laikraščių redakcijas Brooklyne: Vie
nybės, Laisvės, Naujosios Gadynės, ir Amerikos. 
Visur turėjau šiltus pasikalbėjimus, bet aš pa
stebėjau vieną, kad musų redaktoriai Ameriko
je labai mažai dėmesio kreipia į Vilniaus klau
simą. nes redaktoriai nei vienas nestatė man jo
kių ypatingų paklausimų ir beveik nieko nesi-
teiravo apie Vilniją ir tenaitinius Lietuvius. 
Mane tas patyrimas prislėgė, mintys nuslugo ir 
upas nupuolė. Bet tada Amerikos redaktorium 
buvo nesenai iš Lietuvos atvykęs jaunas, ener
gingas iv inteligentiškas vyras, Kazvs Vilniš
kis, kuris susiinteresavo Vilniečių klausimu ir 
manęs prašė parašyti apie Vilniją, ką aš ir pa
dariau, ir Amerikos skiltyse tilpo keliolika tęsi
nių rašto. Buvau bemanąs pervažiuoti per A-
merikos Lietuvių kolonijas su prakalbomis su
stiprinimui Vilniaus vadavimo darbo ir skleidi
mui reikalingumo padėti kenčiantiems Vilnie
čiams, bet pritarimo didelio iš redakcijų nega
vau, be to, niekas ir nesirūpino tuo daugiau kaip 
tik aš pats, tat įvyko tik keturios prakalbos: 
Newark, N. J., New Britain, Meriden, ir Water-
bury, Conn., o kiek vėliau dar New Haven, Conn. 
Per šias prakalbas visgi sugebėjau surinkti 87 
prenumeratas Vilniaus žodžiui. 

Pagyvenęs kiek ilgiau Amerikoje, pradėjau 
lipinti Amerikiečius Lietuvius arčiau, taipgi vei
kėjus, ir patėmijau kad tikro patriotiškumo jau 
pas mažai kuriuos yra užsilikę, kad Amerikoje 
Lietuviški politikieriai tik žiuri kad kur įlysti 
į draugijas arba organizacijas kur yra dar kiek 
eento ir pasidaryti sau pragyvenimo aruodą. 

Man metėsi į akį kad Lietuviai neturi rei-
falingo susiklausymo ir bendrų reikalų, bet su
siskaldę į partijų partijėles; tų pąrtijėlių va
dukai pasirodė tik ubagai Lietuviškoje dvasio
je, kad jiems daugiau rupi tįk savo ki^ųį^s, o 
pe tautiški reikalai. 

Neužilgo, atvyko Amerikon ir mano kole
gą iŠ Lietuvos, Vincas Uždavinys, Vilniaus va
davimo reikalais. Jam, tiesa, geriau sekėsi ne
gu man, nes jis specialiai atvyko kaip atstovas, 
jam buvo surengta ir nemažai prakalbų; bęt ir 
jjis ne ką laimėjo, ir vėliau išnyko ir po šiai die-
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vadukai to nemokėjo permatyti ir laikraščiuose 
tinkamai nekėlė to svarbaus reikalo. Jeigu A-
merikos Lietuviai butų daugiau cento pasiuntę 
Vilnijos kraštan tai kad ir sunkiose sąlygose 
galima buvo daug daugiau atsiekti, arba bent 
atremti lenkinimo banga ir išgelbėti tas kas 
dar buvo Lietuviška. 

Plačiau apsipažinus su Amerikos Lietuviais, 
patėmijau kad musų vadukuose trūksta geros ir 
sveikos Lietuviškos sąvokos. Nors tokie veikė
jai ar tai pasaulietiški ar tai dvasiniai, giriasi 
ir statosi tautiniais patriotais, jų sąvoka pasi
reiškia tik dolarių gaudymo srityje. Tai karti 
tiesa, bet tai neišdildoma tiesa, kuri pati už sa
ve kalba. 

Šiądien daug kalbama nmsų visuomenei apie 
Lietuvos vadavimą, visuomenė prašoma aukoti 
tam tikslui; jau ir tam tikros raštinės Įsteig
tos. Darbą apkainuoja tūkstančiais dolarių. bet 
nudirbama mažai, nors tie tūkstančiai leidžia
mi. Viena ar kita partija pasigriebia viską i 
savo rankas, savo interesų sustiprinimui, ir do-
larius ir žmones naudoja tik savo tikslų pra
vedi mi'. i. tik su sau ištikimais skaitosi, visur tik 
savuosius-: kiša, nors tas su Ir.iku iškils kaip ne
naudinga ir kenksminga jiems patiems. Jeigu 
Vilniekiai nebūtų turėję vienybės, šiądien ten 
nei .pėdsako Lietuvybės nebūtų likę] 

j . Amerikos Lietuviai daug galėtų nuveikti 
jeigu suprastu vieningos,,yeik!os jętealą; bet .va
dams tautinėje sąvokoje rusmukus, nepajiegia 
matyti vienybės reikalo ir rasti bendro kelio 
eiti prie didelio vieningo tikslo. 

Iki pas tokius vadus neatgryš Lietuviška 
sąvoka, iki jife ir toliau galės it siurbėlės misti 
kitų sudėta manta, iki jie ras sau pragyvenimo 
šaltini visuomenės aruode, vienybės . laukti ne
tenka. Bet viltis yra geruose Amerikos Lietu
viuose. kurie nėra labai ar perdaug užnuodyti 
neapikanta vieni kitiems. Tik tokie «tos i dar
bą ir, mokės atjausti ir paremti kenčiančių už-
jurio brolių skurdą, t>adą ir kitas badas. 

(GALAS) 

SVARBUS PRANEŠIMAS 
Kitame numeryje čia pradėsime talpinti is

torini raštą iš pereito Amerikos Lietuvių Suva
žiavimo ir Peticijų vežimo Į Wa.shingtoną. Ge
gužės 30 d., 1i)21 metais. Tada Lietuviai Įtei
kė Prezidentui Harding milijoną parašų. 

Iš to istorinio protokolo matysit kaip įdo
miai ir skaudžiai istorija pasikartoja — ne tik 
parašų Įteikime, bet ir visuose Lietuvių darbuo
se, politinėse tąsynėse pereito karo metu dirb-
lrant už Lietuvos išlaisvinimą, kas vvksta musų 

tarpe ir dabar. 

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

Kaina tik 50c. 
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Reikalaukit Dirvoje 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, OWl 

tjĮZfcV Il\J H c l ItlJiUCJ") XX » V- 4 ICl Ll X• 
nai apie jį nieko negirdžiu* 

V\ 
y 

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

Siuskit laiške $2.00 su'savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 4 
didumo žmonijos Istoriją. * fT , . ' 

Reikalaukit "Dirvoje^ T 
6826 Superior Ave. Cleveland 3| Ohl* 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 

SOHIO 75 METU GYVAVIMO SUKAKTIS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Smarkiai puolėm Lenkus 
Lapkričio 18 dieną musų kuopa gavo 

Įsakymą vykti Lyduokių link ir ten sutik
ti Lenkų raitelius, kurie buvo prasiveržę 
per musų frontą. 

Bežygiuojant nuo Lyduokių miestelio, 
gryname lauke mus užpuolė Leiikų lėktu
vas. Jis šaudė j mus iš kulkosvaidžio ir 
mėtė granatas. Bet nuostolio mažai pa
darė: užmušė porą arklių, sulaužė ūkinin
kų vežimus ir sužeidė vieną kareivi. Mes 
taip pat nesnaudėm ir smarkiai lėktuvą 
apšaudėm. Kiek .vėliau, sužinojom kad 
tas lėktuvas netoli Ukmergės nukritęs. 

Nesulaukę po Lyduokiais Lenkų rai
telių. Lapkričio 19 gryžom prie Širvintų. 
Tą dieną, kaip žinome, ties Širvintais Įvy
ko lemiamas mušis. Surinkę visą karo 
grobį mes pasitraukęm į Vėsių kaimą. 

Lapkričio 20 ryto Lenkai vėl suėjo į 
Širvintų miestelį. Sekanti rytą apie 4 va
landą gavom žinią kad iki 9 valandos ry
to su Lenkais turim baigti muši. Tat va
das mums ir sako: 

— Vyrai, imkim šovinių kiek tik pa
kelsim, ir vvkim Lenkus kiek galima to-
liau. 

Visi kareiviai su didžiausiu upu pra
dėjo puolimą. Apie 8 valandą ryto pa
ėmėm Širvintų miestelį, nors Lenkai ir 
atkakliai gynėsi, bet prieš musų puolimą 
neatsilaikė. 

Užėmę Širvintus, traukėm toliau. Ne
toli Paširvinčio dvaro kelyje radom musų 
visai nuogą leitenantą Tiškų. Jis buvo 
užmuštas per mušį Lapkričio 19. Lenkai 
nuo lavono buvo nuvilkę visus drabužius, 
palike tik vienus baltinius. 

Už Paširvinčio dvaro buvau pasiųstas 
su šešiais vyrais į žvalgybą. Turėjom iš
žvalgyti nedideli miškelį. Išsipvlę į gran-
dino, slinkom miškelio link. "Bežengiant 
mums į mišką, staiga iš. miško išbėgo trys 
Lenkai kareiviai ir "nudūrė musų kareivi 
Norvilą. Nudurę norėjo pasprukti, bet, 
paleidus mums salvę, vienas iš jų buvo už
muštas. Abu užmuštuosius atvežėm į Šir
vintus pjalaidoti. . 

Tęsdami miško žvalgybą, suėmėm vieną 
Lenkų raitelį. Jis sakėsi jojąs į Paširvin
čio dvarą, į brigados štabą. Pristačius jį 
musų vadui, jis rado pas Lenką slaptą pra
nešimą. 

Drauge suguldėm savuosius ir 
priešus 

Mes turėjom tęsti mušį iki 9 valandos 
ryto. Jau buvo, manau, ir 3 valanda po 
pietų, o mušį mes vis dar tęsėm. Paga
liau iš Vilniaus atvažiavo kontrolės komi
sija į musų pulko štabą ir įsakė sustabdy
ti muši. Taip tai ir pasibaigė su Lenkais 
šis paskutinis tuo laiku mušis. Tai įvyko 
1920 metais Lapkričio 21 dieną. 

Surinkę po laukus užmuštuosius, su-
vežėm visus i Širvintų šventorių. Jie čia 
gulėjo kol visiems buvo padaryti karstai. 
Užmuštų buvo daug. Didelį skaičių jų 
sudarė Lenkai kareiviai. 

Po kelių dienų gavom įsakymą aplei
sti Širvintas. Pasitraukėm vieną kilome
trą į kaž kokį kaimą. Tarp musų ir Len
kų kariuomenės buvo padaryta neutralė 
zona. 

Padurius neutralią zoną, Lenkai la
bai pradėjo plėšti žmones. Skriaudžiamie 
ji atbėgo prašyti musų pagalbos. Lenkai 
puldavo net Širvintų miestelį, bet iš čia 
mes priversdavom juos skubiai nešdintis. 

Gruodžio 21 dieną mus pakeitė kitos 
dalys, o mes išvykom i Ukmergę. Per žie
mą pasilsėję, 1921 metų pavasarį išvykom 
ties Musninkais į barą prie neutralės zo
nos. čia dažnai susidurdavom su Lenkais 
partizanais, kurie ateidavo plėšti gyven
tojų. Apie Spalių 15 dieną mus vėl pakei
tė kitos dalys. Mes išvykom į Žiežmarių 
miesteli. 

Tais pačiais metais, Spalių 19 aš iš 
kariuomenės išėjau. Visą laiką ištarna
vau 7-me pėstininkų Žemaičių Kunigaikš
čio Butegeidžio pulke 1-je kuopoje. Joje 
tarnybą pradėjau, joje ir baigiau. Gavęs 
100 metrų žemės sklypeli, pasistačiau na
muką ii- gyvenu. Dar ir dabar manyje 
nėra užgęsus ta dvasia kuri buvo 1919— 
1921 metais. Uoliai dalyvaudamas šaulių 
eilčse, laukiu kada dar tėvynė pašauks 
mane pabaigti žygį į Vilnių, kurį mums 
sutrukdė paimti 1920 metais Lapkričio 21 
dieną kontrolės komisija. 

Antanas Antanaitis, Kaunas. 

PAAIŠKINIMAS 
Spalių pi-adžioje, 1920 metais, Suval

kų derybų metu, vyriausios musų kariuo
menės dalys buvo tolokai nuo Vilniaus — 
Lietuvos pietuose. Vilnių dengė tik silp
nos jiegos. Lenkai, pasinaudodami dery
bomis Suvalkuose ir tuo kad Vilnius Lie
tuvių saugomas tik silpnomis jiegomis, Že
ligovskio vedami. Spalių 9 puolė su gana 
didele kariuomene Vilnių ir jį lengvai pa
ėmė. Kai kurios Lietuvių dalys jau buvo 
pakelyje prie Vilniaus, bet pavėlavo (pav., 
kaip buvo rašyta straipsnyje:' "Verkėme 
Vilniun pavėlavę"). 

Paėmęs Vilnių, Želigovskis bandė ir 
giliau Lietuvon veržtis, bet tam savo su
manymui jau buvo pavėlavęs, nes Lietu
viai jau buvo suspėję sutraukti kiek žy
mesnių jiegų į vakarus nuo Vilniaus ir 
Lenkams pastojo kelią. 

Entuziastiškai miniai žmonių su
sirinkusių Miesto Auditorijoj, tre
čiadienio vakare, Sausio 10, pami-

muzikalis, komiškas ir šiaip pa-
marginimais programas, kurį atli
ko pirmaeiliai artistai, ir visas šis 

nėjimui 75 metų sukakties Stand- į programas, teikiamas per radio, 
ard Oil Company (Ohio), išpildyta į buvo girdimas plačiai, kartu buvo 

išklausytas suvirš 17,000 darbinin
kų ir svečių susirinkusių 21 mieste 
aštuoniose valstijose kur ši kompa
nija operuoja. Tas programas bu< 
vo leidžiamas per 21 radio stotį 
Ohio ir Wė&t Virginia, ir užėmė 
ištisu valandą laiko. Tai buvo tin
kamas paminėjimas šios kompani
jos įsteigimo Sausio 10, 1870. 

Miniai kuri susirinko į Public 
Hali Clevėlande, buvo patiekta dar 
kita valanda programo, kuri išpil
dė Gladys Swarthout ir Jan Peerce, 
Metropolitan Operos žvaigždės; pia
no komedijantas Victor Borge; Cle
veland Orchestra vadovaujant Ho
ward Barlow; Cleveland Heights 
Choral vadovaujamas George F. 
Striekling; ir pragarsėjęs Deems 
Taylor kaip ceremonijų vedėjas. 

W. T. Holliday, The Standard Oil 
Compary (Ohio) prezidentas, pada
rė sekanti pranešimą radio klausy
tojams: 

"Lygiai trys ketvirtdaliai šimt
mečio afcįe#! šiądien, ši kompanija 
tapo suorganizuota iš mažos gru
pės Clevelando žmonių. Tuo perio
du nepertraukiamo veikimo, kas 
yra ilgas gyvenimas biznio organi
zacijai taip įtemptos kompčticijos 

LIETUVOS RAITELIAI 
Kautynės Garbingai Jrašytos į Istoriją 

Veidas prieš veidą su bolševikais. 

Gimiau 1899 metų Rugpjučio 1 Pet-
rapilyje. I Lietuvos kariuomenę, niekeno 
neraginamas, stojau su savo dviem arti
mesniais draugais 1919 metų Vasario 6. 
Patekau i 2-ro pėstininkų pulko ketvirtą 

i kuopą. Kuopos vadu buvo karininkas An
tanas Siniekas, garbingai žuvęs kovose su 
bolševikais 1919 metų Rugpjučio 26. 

Kuopa visu smarkumu buvo mankšti
nama i)- jau Vasario 16 dieną dalyvavo iš
kilmėse prie Rotušės, Kaune. Tai buvo 
pirmas Lietuvos kariuomenės paradas. Be 
Lietuvos vyriausybės ir Generolo Žukaus
ko paradą priėmė dar kaž koks pasipūtęs 
Vokietis su savo palydovais. 

Pėstininkuose ilgai nebuvau, nes tu
rėjau didesnį patraukimą į raitelius.. Tat 
1919 metų Gegužės 19, kuopos vado " suti
kimu, perėjau Į antrą gusarų eskadrą. Iš 
pradžios arklių neturėjom, mankštinomės 
be arklių ir tik Gegužės pabaigoje gavom 
arklius. Kiek pamankštinus ir sudarius 
iš musų keturis burius, buvom pasiųsti į 
bolševikų frontą. Aš patekau į trečią bū
rį ir buvau paskirtas skyrininku. Kaip 
tik įvedė laipsnius, aš gavau jaunesnio 
puskarininkio laipsnį. 

Birželio 13 dieną eskadronaą kariniu, 
ko Šilerio vadovaujamas, atžygiavo prie 
Antalieptės miestelio ir apsistojo Kaniū
kų dvare. Neteko pasilsėti nei vienos pa
ros. Kaip arkliams taip ir kareiviams pa
vargus, naktį išvykom iš dvaro ir, Anta
lieptėje susijungę su pėstininkais, puolėm 
bolševikus Naujasodžiu kaime. 

Su bolševikais susidurėm veidas prieš 
veidą. Įvyko smarkios kautynės. Bolše
vikai buvo, įsistiprinę ant kalnelio, prie 
kaimo ir paleido į mus pragarišką kulko
svaidžių ugnį. Mums pavyko bolševikus 
išmušti tik iš kaimo, o esančio už kaimo 
kalnelio nepajiegėm paimti. 

Čia ir buvo mano pirmas kautynių 
krikštas. 

Kelioms dienoms praslinkus, mes vėl 
puolėm su tais pačiais pėstininkais bolše
vikus Naujasodyje, šį kartą ne tik pa
vyko užimti kaimą, bet ir paimti grobį. 

Po šių kautynių frontas apsistojo vie
toje ir iki Rugpjučio mėnesio stovėjom už
tvarose, Vyko partizaninis karas. Mes 
bolševikus puldinėjom, o jie mus. Eska
drono baras buvo ties Dusetų miesteliu. 

Bolševikų kulkosvaidžiais vanojam 
Vieną kartą man su savo skyrium te

ko stovėti užtvaroje ties Šaltamalkių kai
mu (Dusetų vai., Zarasų ap.). Auštant 
mus puolė bolševikai ir, pasinaudodami 
dideliu ruku, prislinko visai arti musų ap-
kasėlio, o kiti atsidūrė net šalia jo. Aš, 
pastebėjęs slenkančius šalia apkaso bolše
vikus, paleidau į juos smarkią kulkosvai
džio ugnį, o vėliau ir Į slenkančius iš prieš
akio. Bolševikams gerai kliuvo, ypač tiems 
kurie buvo atsidūrę apkasų šone, nes mu
sų ugnis ėjo išilgai jų grandinės. Sumišę 
ir be jokios tvarkos ėmė bėgti atgal, o 
priešakinė grandinė taip pat pasitraukė. 

Padrąsinti tokio bolševikų sumišimo, 
aš ir kareivis Adomas Žėkas persikėlėm 
su kulkosvaidžiu ant gretimo kalnelio ir 
privertėm bolševikus su nuostoliais pasi
traukti, nors jų buvo visa šimtinė. Išpra-
džios jie buvo net savo sužeistuosius pali
kę. Ir tik, kautynėms pasibaigus, jife, per 
javus prislinkę, juos pasiėmė. 

— Bolševikai, bebėgdami nuo jusų net 
kulkosvaidi buvo pametę ir tik savo vado 
padrąsinti nušliaužė per vasarojų jo pa
siimti, — pasakojo mums po kautynių 
žmonės. 

Tuomet užtvaroje buvo gusarai Ado
mas Žėkas, Aušrota, Sarpalis. Juškevičius 
ir dar du kiti. Jie visi pasižymėjo savo 
drąsa. 

Vėliau musų trečiasis būrys buvo per
keltas į dešinvjį sparną ties Žagarine. Sto
vėjome drauge su vienu buriu musų pės
tininkų ir Lenkais prie ežero. Kitą eže
ro šoną, Žagarinėje, buvo užėmę bolševi
kai. 

(Bus daugiau) 

SPINDULĖLIS 
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų. 
šioje knygeleje 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 -
r Reikalaukit Dirvoje 

50c 

Amerikos Vaikams Lietuviškas 
E L E M E N T O R I U S  

Kaina su prisiuntimu 50c. 
Vaikams tarp 5 ir 10 melt? amžiaus. 

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

VALGIU 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilių. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vai" 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva-
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 

pasaulyje, Sohio suteikė mums tar
nautojams nuolatinius darbus , it 
užtikrinimą, už ką mes esam dė
kingi. 

"Ohio žmonėms, musų kostume-
riams, mes taip tpat esam dėkingi 
už jįj 75 metų paramą. šiądien, 
takiau, ir per visas sekančias karo 
dienas, militarinės jiegos musų ša
lies ir musų sąjungininkių turi pir
menybes ne tik i musų produktus* 
bet ir j musų veiksmus. Šis karas 
tikrumoje yra petrolęjaus karas. 
Pilnai 60 nuošimčių visų siuntinių 
gabenamų i karo frontus yra pet-
rolejus. šj karą laimės Amerikos 
petį olejus." "• 

JONAS G. 
POLTE!\ 

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 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

YOU BORROW 
TO BUY A HOME 
, (SET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

evelanO 
Crust 

T H E  B A N K  f O R  A l t  T H E  P E O P I C  

50 YEARS OF BANKING USEFULNESS 
*  1 8 9 4 - 1 9 4 4  *  

KAS platina Diryj|—• taf 
platina apšvietą. 

THE MAY COMPANY 
Kita Diena-Psnktad. 

įsigyti savo dalj Remnant Dienos Bargenų 

VISOS LIKUSIOS REMNANT DAY 
PREKeS IŠ KETVIRTADIENIO BUS 
PARDAVIMUI PEKTADIENJ UŽ TAS 

LIKUČIŲ DIENOS KAINOMIS 
Tik tėmykit Remnant Dienos Iškabas! 

Gaila—Negalim Išpildyt Paštu, Telefonu ar C. O. D. 
Užsakymu Remnant Dienos Prekių -

Likučių Dienos Vertybės 

Reikalingi Priedeliai 
KAILIUKAI, TUXEDOS 

Parsidavė po 13.50 iki $58 

10-14 43-50 
(Plus Federal Tax) 

Gražus kalnieriams, rankovėm, tuxedo kailiai šia
me rinkinyje iš Juodo PCrsian ir daug kitų kailių; 
1.25 iki 1.50 UŽTIESALAI staliukams ir komo-
dikėms; 36-45 colių ilgio; mėlynos, rožinės 89c 
$1 PLACQUES po @9C 

69c KŪDIKIŲ PAVEIKSLAI setas iš 2 ... 
1.25 PUODUOSE GĖLĖS, lakeruotos ir ggc 

sudėtos puodukuose 

THE MAY CO. TRIMMINGS GATVĖS GRINDYS 

Likučių Dienos Vertybės 

Vaiku Reikmenys 
Kepurės su Kailiuku 

Parsidavė po 3.50 $ ̂  

Puikios rūšies skrybėlės mierose 6 7-8 iki 7 3-8. 
Tik 31 šioje grupėje. Populiarių spalvų. 

•}9c CREW KOJINĖS mierose 11 Mi Iki 12 21c 

12.95 ZELAN HOODED JACKET, vilnos 
pamušalu 7.95 

r>0c Ir 55c KAKLARAIŠČIAI mokiniams .... 29c 

j.95 VILNONIAI SWEATERIAI 
jau ne visų mierų 2.95 

Me OVERSEAS CAPS, high chool spalvą 10c 

THE MAY COMPANY . . . ANTRAS AUKSTAS 

Vaistai ir Toiletiniai Reikmenys 
00c 
75c 
1.20 
1.20 
1.00 
1.25 
1.50 

Alka Seltzer 49c 
Tablets 59c Anacin ^ 

Bromo Seltzer 95c 
Caroid & Bile Tablets 89ę 
Ironized Yeast 57c 
Petrolagar 89c 

Pinghams Compound, 
skystas ar tablets 87c 

1.20 Sal Hepatica 97c 
1.20 Serutan nuo užkietėjimo 97c 
60c Squibbs Aspirin Tablets, 100 49cf 
75c Vicks Vapo Rub 59c 
50c Vicks Vatranol .'19c 
1.00 T.M.C. Hollow-Ground 

Skustuvams Geležtės 65c 
1.00 Tussy Wind and 

Weather Lotion 50c 
2.00 Jomar Hand Cream 1.00 
2.00 Cheramy Skin Balm, 16 oz 1.00 
50c Phillips Milk of Magneziia 25c 
1.25 Lady Esther 4 Purpose j 

Cream 98c 
2.75 Vivian Trent Cleansing: 

Cream ,.JL09 
1.00 Vivian Trent Screen-Test 

Make-Up ......47c 
35c T.M.C. Tooth Brushes 2 už 4Te 
69c T.M.C. Aspirin Tablets 

250 už 
69c T.M.C. Milk of Magnesia ^ 

Tablets 37c 
1.00 Vivian Trent #>ri Skin 

Hand Lotion 69c 

Muilai, Muilo Flėksai ir 
VALYTOJAI 

lQc Argo Starch 1-lb 3 už 23c 
15c Bab-O-Cleanser ui 63c 
Gc Colgates Big Bath 

Muilas 12 už -'68c 
7c Camay Muilas, reg. m. 12 už 78c 
10c Cameo Cleanser 10 už 6?c 
70c Crest-Ex Combination 59c 
j>2 Gold Dust Cleanser .... 6 už Ž8c 
-25c Diaperwite 7 už 67c 
25c Ivory Flakes, dideli.... 4 už 86c 
25c Ivory Snow, didelis .... 4 už 86c 
12c Ivory Soap, didelis 10 už 93c 
6c Ivory Soap, vidutinis 10 už 53c 
2!>c Kirkmans Flakes 4 už 86c 
10c Laundry Gems 6 už 45c 
7c Lava Soap, regularis 12 už 78c 
10c Olivilo Soap 12 už 78c 
įOc Old Dutch Cleanser 10 už 69c 
f c Palmolive Soap, rag. 12 už 78c 
Ž5c Quick Arrow, didelis 4 už 86c 
10c Savex Washing 

Powder 10u£88c 
25c Staley's Cube Starch, 

didelis pakas 3 Ui 69c 
12c Swan Soap, didelis ....10 už 93c 
25c Super Suds, didelis.,.. 4 už 86c 
4c Swan Soap, regul. ........10 u£ S8t 
10c T.M.C. Toilet Soap 

12 šmotų dėžutė 88c 

tam m 
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PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS . 

Suseke Vokiečius 

DEL KO sta vienin 
gumas? Mat, Grigaitis, šimu
tis ir Vaidyla susitarę laikytis 
tik to kad jiems viskas — ar
ba nieko. ' 

Kada pamatė kad galis pa
grobti bendrą fondą į savo na
gus, jie tuoj šoko prie to fon
do — ir pasisekė. 

Dabar kai Lietufii. Vaduoti 
Sąjunga pasiūlė dirbti vienin
gai Lietuvos vadavimo darbą, 
tie trys vyrai pasakė kad LVS 
turi atsiduoti jiems su visu sa-. 
vo kraičiu ir a&vo pavarde —| 
kaip ištekanti merga. Kitaip 
jie nenori nieko bendro turėti 
su LVS ir jos vadais. 

Už tokią savo "chrabrastį" 
jie uždėjo visuomenei sukrauti 
jiems $52,000 kontribucijos. 

, Visuomene, pakrapštyk savo 
kišenius, bet anaiptol nedrysk 
paklausti ką jie dU tais $52,000 
darys. . 

VIENAS PIEMUO paklydo 
— tai Leonai Prusėika. ias 
išverstkailis klejodamas apie 
Lenkų vyriausybę, kuri nesu
tinka Maskvai pasiduoti, pri
sikabina; Ir *;prfe: Lietusių, ši-! 
taip: 

"Ar ne ironija kad prie jų 
prisidėjo šimučiai, Karpiai ir 
Grigaičiai, kurie savb jaunosė 
dienose gal kiaulep ganė. 

"Mužiko vaikas, virtęs ponu, 
kartais, dar pašku4nesnią už 
tikrą poną." - . 

Katfie turėjo savo Kiaulių 
tie jas ganė, ir Lietuvių patar
lė teisingai sako: "Kiaulių ne
ganęs ponu nebusi". s 

Tie žmonės nors gina savo 
kraštą ir savo žmones kur sa
vo kiaules ganė. Bet kaip su 
tuo piemeniu Pruseika kuris 
taip paklydo ir visą savo pie-
menio užtarnautą naudą pave
da Sovietų krankliams? 
Per tvorą 

BOLŠEVIKŲ Vilnis sako, 
esą apie Lietuvos rusinimą ne
gali buti jokios kalbos. Na, 
tegul Vilnis pabando Lietuvon 
pasiųsti Lietuviškai užadresuo-
tą laišką! 

BOLŠEVIKŲ laikraščiai Vil
niuje skelbia jog piliečiai ten 
esą maitinami agurkais ir sim
foniniais koncertais. 

Tokiu maistu kažin ar Tary
bų valdžia nepriverčia piliečių 
tik vemti.... 

GRIGO bite Chicagoje bara 
Valstybės Sekretorių Stetti-
nius kam jis santykiais su So-
vietija nerodo vyriškumo, bet 

Ko 
Nežino 

LIETUVIAI GALI AMERIKĄ VALDYTI 
Nors šis pasakymas — kad 

. LIETUVIAI GALI AMERIKĄ 
VALDYTI — skamlba fantas
tiškai, bet tai dalykas kurio 
Amerikos Lietuviai nežinojo ir 
nepasinaudojo. Ar žinodami i  

KIAULIENOS DEŠROS ALAUS SOSE 

mokės pasinaudoti tuo — sun
ku tikrinti, nes Lietuviai ne 
tik kad nemoka vieningai dir
bti, bet labai sugabiai moka 
savo mažas, bet labai svarbias, 
jiegas ardyti. « 

Tą ką viršuje tikrinu, ge
riausia paliudija pastari Pre
zidento rinkimai. Kaip ne vi
si žino, bet politikieriai gerai 
žino, Amerikos prezidentą ren-

Harvard 'Hodkins, 17 metų ka ne visuotini balsavimai, bet 
studentas, patemijo Vokiečius visuotinu balsavimu išrinkti 
snipus, Uimpel ir oolepaugn, ir kiekvienos valstijos elektoriai, 
pasekęs jų pėdom atgal patvre , 
Lrt iL r,,,n inrn* Ani„ SU'y» gyventojų skaičiaus. kad jie atėjo nuo juros. Apie 
tai pranešė savo tėvui, šeriiui, 
paskubino žinią FIB, ir tie na-
zių šnipai tapo suimti. 

nuolatos kartoja: "Musų prin
cipai, musų principai". Bet 
juk tą pačią "principų" dai
nušką socialistinė bitė nuola
tos zvimbia, nenbrėdama dėtis 
talkon su tautininkais kovoje 
už Lietuvos laisvę. % 

JEI bolševikų spauda tikėti, 
Bostono Keleivis iš vieno mėš
lyno nukeliavęs i kitą. Bet 
bolševikai nei tokio "progreso'' 
nėra padarę: per 25 metus ta
me pačiame mėšlyne knisasi. 

JEI tikėti Brooklyno Vieny
bei tai Kunigas Končius davė 
Bendro Fondo vedėjai Gyordai 
per "mordą". 

• $V. JlJOZAPO p a r a p ijos, 
Scfanton, Pa., 50 metų sukak
ti minint, katalikų Draugas 
kreditą suteikia Kun. Kurui, 
kuris buvęs "uola" į kurią at
simušė "nezaležnikai" ir "at
vira Dr. šliupo bedievybė". 

Atsimušė ir skambučiai, nes 
mirdamas Kun. Kuras gimi
nėms paliko $40,000. 

LENKAI Lubline užkorė 
Lietuviams uniją. Datar Ru
sai tame pačiame Lubline už
korė Lenkams "uniją"' su Mas
kva. Lubline keptos unijos ne
skanios. 

BROOKLYN, N. Y. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permaina 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad« 
ministracijai, ne paštui, nes 
pnštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums ui 
lc atvirutę prieš persikėli 
mą į kitą vieta gyventi. -

Dirva Cleveland 3, O. 
I : i 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

Knygele "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaur.ama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior am. 

Cleveland, Ohife:.. -
hmmrnmmi ŲĮ *" ""j"1" ""frl"1 "Tunnum " ''f 

RENGIAMA NEPRIKLAU-
SOMBĖS MINĖJIMAS 

New Yorko Lietuvių Taryba, 
susidedanti iš įvairių Didžio
jo New Yorko draugijų (išsky
rus komunistus), per savo iš
rinktą komitetą darbuojasi iš
kilmingai paminėti Lietuvos 
Nepriklausomybės šventę. Tos 
šventės minėjimas bus Webs
ter Hall, E. 11 St., New Yor-
ke, netoli Broadway. Ten bus 
jau trečias išeilės Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimas. 

Tos dienos komitetas sek&jR* 
tis: pirmininkas J. Buivydas, 
programo vedėjas Adv. K. R. 
Jurgėla; ižd. JT. C. Baltus; sek. 
Iz. Laiičkienė; p. Averka ir ki
ti komiteto nariai talkininkau
ja kad šis parengimas butų 
sėkmingas." Bus graži koncer
tinė dalis, if sveikinimo kalbas 
pasakys Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovai. Bus ir kiti 
kalbėtojai ir priimta rezoliuci
jos Lietuvos bylos klausime. 

Visas šis minėjimas atsibus 
sekmadienį, Vasario 11, -nuo 3 
vai. po pietų. Vakare nuo 7 v. 
bus šokiai. Visų gerų Liitu-
vių pareiga atsilankyti. 

p; N. Koresp. 

Kiekvienoje valstijoje, visus 
elektorius gauna ta partija "ku
ri gauna nors vieną balsą dau
giau negu antroji partija. 

Geriausias pavyzdis pasta
rais rinkimais lai buna lViichi* 
gan ir Ohio valstijos: 

Michigan valstijos 19 elek-
torių buvo gavęš Dewey, iki 
pagaliau Rooseveltui suėjo dar 
apie 19,000 balsų daugiau ne
gu paduota už Dewey, ir visi 
19 elektorių išrinkti Demokra
tai, Roosevelto. žmonės. 

Ohio valstiją Dewey išlaikė 
tiktai su 11,530 balsų ir iš 24 
elektorių Rooseveltui neteko 
nei vienas. j  

Ohio valstijoje reikia skaity
ti virš 20,0o0 Lietuvių balsuo
tojų. Taigi tuos 11,53d balsuo-; 

tojų lengvai gali turėti savo 
įtakoje tik viena Dirva. j 

Gerai organizuotų Lietuvių 
balsuotojų skaičius iš 20,u00, 
kurių Michigan valstijoje tiek 
tandasi, lengvai gali nusver
ti rinkimus tokiais atvejais. 

Apie 30,000 Lietuvių balsuo
tojų gali rastis Pennsylvanijo
je; apie 30,000 ar daugiau New 
Yorko valstijoje; apie 15,000 
New Jersey valstijoje; apie 
20,000 Mass. valstijoje; apie 
50,000 Illinois valstijoje; apie 
10,000 Conn, valstijoje, ir tt. 

Skaitlinės yra tiktai spėji
mas, gali buti kaip kurioae val
stijose žymiai daugiau. 

Na o šios valstijos kaip tik 
ir yra lemiamos prezidento rin
kimuose. Jos sudaro didžiau-
sį, reikalingą elektorių skaičių. 

Jeigu smarki, kovinga, pro
tinga ir sumani grupė Lietuvių 
politikos vadų kiekvienoje šių 
valstijų gabiai darbuotųsi Lie
tuvius balsuotojus bent pavir
šutinai palaikyti politiškai su
sipratusiais, ir jei galėtų įro
dyti ir Republikonams ir De
mokratams kad jie savo vals
tijoje turi tokį tai skaičių už

tikrintų Lietuvių balsų, partt-
jų vadai mielai su jais skaity-' 
tusi, pažadėtų ir duotų valdiš
kas vietas, ir tai žymesnes, ku
ri pusė pasiektų laimėjimo* 

Prezidento rinkimuose ma^ą 
reikšmę turėtų 15,000 ar 20,0t)o 
Lietuvių balsų jeigu elektorių 
skaičius dalintųsi proporcingai 
sulyg gautų balsų kiekvienam 
kandidatui. Tačiau ir tai tu
rėtų savo reikšme. 

šie suminėti skaičiai balsuo
tojų didelės reikšmės turi ir. j 
valstijų gubernatorių rinki-Į 
muose, tik Lietuviai nemoka 
rimtai politikuoti, rimtai nau
dotis savo privilegija ir savo 
jiega. r - ' j 

Vietoje to, jie gabiai moką 
vieni kitų pastangas sugriauti, 
vieni kitiems kenkti, persekio
ti, kojas kaišioti. 

Užtai, nors Amerikos Lietu
viai su apie 300,UG0 savo bal
suotojų gali Ameriką valdyti, 
jie jos niekuomet nevaldys. 

Politicus. 

T R U P I  N  t A  I  

LIETUVOS žmonės tiesiog 
žiuri į bado ir vargo Šmėklos 
akis. Jų gyvenimas liko pras
tesnis už žemo kirmino gyve
nimą, ir jų gyvastis neverta 
nieko tiems kurie atėjo juos 
pavergti. Ten badas, vargas, 
baimė ir ašaros po brutališka 
Stalino ranka. Ten gyvenimas 
vargiai bepakenčiamas .ir jie 
visi savo viltis deda į savo bro
lius Lietuvius, gyvenančius to
li už vandenyno. Jų pą^itikė-
jimas tėra kad. Amerikiečiai 
dirbs, dės pastangas išlaisvin
ti juos iš vergijos ir išgelbėti 
iš skurdo, bado, pražūties. 

Bet liudenys mane spaudžia 
žinant kad New Yorke yna už
laikoma tokia nesenai įsteigta 
Lietuviška gūžta, kuriai užlai
kyti atsieina $25,000 į metus. 
Tai ofisėlis su keliais žmonė
mis, kurie Lietuvių pinigais 
tunka be darbo ir nenešdami 
naudos Lietuvių tautos laisvi
nimo atžvilgiu. ' 

Klausiu, ar tie kurie kenčia 
badą ir šaltį Lietuvoje, nega
lėtų buti tiek daugiau pagelb-
stimi jeigu tie $25,000 metuo
se butų paskiriami jų gyvas
čių išlaikymui? 

Senas Beržas. 

v.-..v m-wi* 

) 
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NEVAŽINEKIT 
AKLAI 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakci. i  

Administracijai ar Agentu* 
•ikius paklausimus, visada j< 

=iž 3c pašto ženkleli 
: i j Ta* 

Mulų Lioterija Italijos Turguje 

Dešrukčp iš kiaulienoj kuri mėsa 
paprastai lęngvai gaunama parduo
tuvėse pastaru laiku, sudaro pui
kią ir skanią vakarienę, jei patie 
kiamos su sosu darytu iš alaus. 

Ši naujas, išbandytas valfcio re
ceptas Kiaulienos Dečrukių Alaus 
Sose sudaro skanų sosą kuris yra 
gana tirštas bet nėra riebus. Prie
skoniai kurie dedasi į tai susijun
gia puikiai su alute. Keturių žmo
nių valgiui vartoH: • 

1 svarą kiaulienos dtišrų (pork 
sausage)' 

1 vidutinio dydžio svoguitj|, ; su
pjaustytą, ' '' 

1 bapkos lapą 
6 peppercorn ūg 
2 puodukus alaus iš botlkos 
1 šaukštą miltų. 
Sudėk dešras į bliudą ir ttistilk 

verdančiu vandeniu ant jų; nuliek 
vandenį' ir dešnas nušluostyk suge
riančiu popierių. Sudėk dešras j 
gilią skarvadą, uždėk ant mažos 
ugnies ir kepk iki skarvadoj pradės 
pasirodyt riebalai. Dadėk svogū
ną. bapkinj lapą ir peperkomus ir 
spirgink lėtai iki dešros ir svogū
nai gražiai paruduos. Nuliek per
viršį riebalų, paliekant tik apie ke
turis šaukštus skarvadoje. Dadėk 
vieną puoduką alaus. Užkaitink iki 
virimo, tada sumažink karštį' ir lai 
Sttnta per 15 minu tų. , -

Tuo tarpu, sumaišyk <*4 , Šaukštus 
likusio . puoduko alaus. su" miltais. 
Sudilk likusį alų ant deži'ų. Leisk 
vėl užvirti, tada duok pašusti per 
15 minutų. Sudėk dešras į karštą 
'ekštp. Supilk į skarvadą alaus ir 
miltu mišinį. Nukošk, pilk sosą 
ant dešrų ir duok į stalą. 

Nei vienas ijjj musų nebūtu
me tiek neatsargus kad važiuo
ti automobilyje su aklu žmo* 
gum prie vairavimo rato; T% 
čiau riekurie automobilistai įe£ 
džia apakinti save sniego, le
do ir miglos rūkais ant prieša
kinių, - šoninių ir užpakalinių 
savo automobilio stiklų. 

Motoristai sulyg įstatymai 
privalo visais laikais turėti aj 
Škų matymą iš priešakio, šonj 
ir užpakalio savo automobilic 
Tik kelių sekundų darbas pra
šalins tą nereikalingą pavojų 
tau pačiam ir tiems kurie nau
dojasi gatvėmis, šiądien mes. 
veik visi skubamės. Skubėji
mais užmirštame naudoti savo 
geriausią nuovoką. Mes visi 
pripažystam kad važiavimas 
trafike pavojingas; pripažys
tam ir kad iš visų ypatybių 
reikalingų saugiam važiavimui 
matymas yra pats svarbiau
sias. Tačiau leidžiam ledams 
ir sniegui sutrukdyti matymu* 
kuris galima pataisyti maž# 
pasistengimu. 

Reikia taip pat žiūrėti kad 
.priešakinės ir užpakalinės švie
sos butų pilnai tvarkoje, 

i Jei matymas bus prižiūrimas 
nuo trukdymo, visiems padi
dės saugumas • ir, išvengimas 
nelaisvės pavojų. 

, Cleveland Police Dept. 

ICE FOLLIES OF 1945 ARENOJ—Sausio 22-29 

ORO KARO JIEGŲ 
PARODA 

i 

Pradedant Sausio 15, Clevelande, 
May Company parduotuvfje, atida
ryta viso mėnesio'.laikui "The Afcr 
Power Show of 1945", vadovybėj* 
Air Technical Service Command. 
Tai yra nauja $2,500,000 paroda v$« 
liausiu Armijos Oro Jiegų įrengi
mų, kurių daugelis dar tik nesenai 
Uįuvo liiikbpij paslaptyje. 
"Tarp kitų dalykų randasi Norden 

fcrtmbų sekėjas, B-29 Super-tvirta* 
vės dalys ir jtaisai, ir daug kitą 
naujausių ir įdomiausių dalykų są
ryšyje su lėktuvų tobyl#jimu. 

, Pamatyti tą parodą galima ne
mokamai May Company krautuvf* 
je 7-me aukšte, laike krautuv|» 
biznio valandą. 

Jei visus Hollywood pagyrimus 
sudėtum vienas prie kito jie tiktai 
išreikštų šį žavėtinai puikų persta
tymą ant ledo — ICE FOLLIES OF 
J045, kuris atsidaro Arenoj pirma
dienio vakare, Sausio 22 iiF..i|8is 
per aštuonias dienas. * 

Šis naujas Shipstad and Johnson 
perstatymas yra ne tiktai didesnis 
bet geresnis neoru visi kiti pirmiau 
turėti perstatymai. 

žavejančios figūros* Miegančios 

pačiūžos, muzika pritaikyta prie 
veiksmų ir šokių, sudaro tą nuosta
bų grožį šio perstatymo ant ledo 

Suvirs, 150 čiuožikų su geru pora 
tuzinų įvairių aktų sudaro pagrin
dą šio "gražiausio perstatymo pa 
šaulyje". 

Viską# remiasi ant grožio* tat i s 
tiesiog traukia ; a]q ir ž avė ja jaus
mus. 

Tikietai šižiįm peu/l-tymui galima 
r»i> kti išanksto iš Aresa ir Bond 
Clothes. 

TIK 8 DIENAS 
Sausio 22-29 

MAT. SEKMADIENI 
The. Shipstads and Johnmn 

ICE FOLLIES 
(Tūkstančiai neinejo pernai) 

VIETOS PARSIDUODA 
Šiokiais vakarais: $1.90. 
$2.50, $2.90. 
šešt. ir Sekm. vakarais-
ir Sekmad. po pietų: 
$2.10, $2.90, $3.60." 

Arena 
ar Bond Clothes,  41!)  Eucl id Ave.  (  

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
JLait) 

7829 Euclid Avenue 

W 
Štai Jums didele, $1.50 vertes knyga 

duodama už jjj 
TIEMS KURIE PASISKUBINS 

UŽSISAKYTI IKI DAR ŠIŲ 
KNYGŲ TURIME 

Išlaisvintoje Italijos dalyje, ūkininkai, gauna progą lįote-
rfjos budu pirktis sau mulą. Kadangi jų nėra gana tai trau-
ifciąraa, numęrTaf'lr laimingu riumeęį grfvfš gali pirkti. Liote-
rij^ vadovauja sąjungininkų karo* viršininkai. 

Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka jį 

2ŠS puslapių didelė kftyg#, sa istoriškais'pa.velkšU f̂ ̂  
Popieros viršeliais kaina $1J>0. 5Tvirtais viršeliais* 12.06* 

Atiduodama už $1.00 (Tvirtai* virseli-aįs 1,50) 
/ v v * ? Reikalaukit Dirvoje v! 

( •f 
' V'V,-

The Vogt Electric 
Distributing Co. 

8S30 Euclid Ave. 

Taisymo darbas 
NAMŲ ir AUTO RADIO 

Turim Išnuomavimui Garsiakalbius 
Radio taisymas ir Phono 
k°mbinacijų specialistai 

£W. 1434 (52) GL. 2584 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRYĄ 
Kaip tUt jusų prenui&sr 
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Djrvos voką ir atnauji-
ninio kortele, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną ac[re$ą, isšius-
kit, užlipinę ant voko 

3ę ęa*ta ienktelj. 

v - į  D  I  R  V  A  ;  ;  :  
.. .į|5820 Superior Av<ąį .į . 

Cleveland, Ofeio 

.. ' . -Su: « C 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais ' | 

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

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

VIEŠA PADĖKA 

šiuomi dėkojame Lietuvių 
Salės Bendrovės valdybai, o 
ypatingai Chester G. Zuriui už 
suteikimą Lietuvių salės rengi
mui kortavimo vakaro Drabu
žių vajaus lėšoms padengti. 

Taipgi dėkojam biznieriui J. 
Blaškevičiui. visų labdaringų 
darbų rėmėjui, už jo dovaną 
užkandžiais, A. šimkunui už 
dovaną laimėjimui, biznieriui 
V. Chesnai už dovaną užkan
džiais, gerų darbų rėmėjams 
Miščikams už dovaną ir darbą. 
Taipgi nuoširdi padėka muzi
kantui Vasiliauskui už patieki
mą dykai muzikos vakarėlio 
svečiams. 

Toliau,dikui Jurgiui Sala- i SDfflRIN 

sevicuu ir Kaz. štaupui uz su-į T. , . 0 , _ v_ .  .  . . i  L i e t u v i u  S a l e s  B e n d r o v e s  s e -vezimą sjam vakarėliui reik-

LANKĖSI CLEVELANDE 
Buvę Clevelandietiai biznie

riai Jonas ir Marge Verbelai, 
dabar turintieji biznį prie Ge
neva, Ohio, atsilankė Clevelan-
de Sausio 14. Užėjęs Dirvos 
redakcijon, įteikė savo aukas: 
$25 Lietuvai Vaduoti Sąjungai 
ir $10 Dirvos palaikymui. 

rininkų metinis susirinkimas 
bus laikomas pirmadienį, Sau
sio 22, nuo 8:30 vai. vakare, 
Lietuvių salėje, 6835 Superior 
ave. Visi šėrininkai privalo 
šiame susirinkime dalyvauti, 
išklausyti pereitų metų rapor-

menų, ir kitiems kas kuo nors 
prisidėjo. 

Pagaliau, ačiu visiems daly
viams kurie supranta reikalo 
svarbumą ii- Įvertino visą tą 
darbą saw atsilankymu, nes 
tik vieningai dirbdami galėsi
me tinkamai sušelpti tuos ku
rie pateko karo nelaimėn ir 
laukia iš musu pagalbos; jie į """"Y""" , . .» , , f., ... \ 1 valdybos siems metams, 
neturi is kur kitur tikėtis kaip 
tik iš mūsų Amerikoje gyve
nančių Lietuvių, ir ant musų 
puls atsakomybė, jeigu nesi
rūpinsime dirbti jų sušelpimui, 
o tik gaišinsim laiką partijas 
vaikydamiesi. 

Drabužių Vajaus Komisija: 
P. Staupiene, J. SalasevičienS, 
S. Mudrauskienė. M. Samienė. 

Jis Išliko Gyvi 

Lithuanian Digest  
«82ff SUPERIOR AVENtflC CLEVELAND 8, OHIO PHOtfE: ENdicott 4481 

SOVIET BEHAVIOR IN LITHUANIA 

Šio kūdikio gyvastis išgelbė
ta nuo paralyžiaus, ačiu kovai 
su sa liga, plačiai užvesta vi
soje šalyje. Dabar nuo Sausio 
14 iki 31 vėl renkama dola'riai 
ir dešimtukai visoje šalyje ko
vai su paralyžium. 

RENKA 9-TĄ TŪKSTANTI 
Alekas Banys pradėjo vary

ti jau 9-tą tūkstantį parašų 

Kurie šėrininkai negavot pa
kvietimo į susirinkimą is val
dybos, malonėkit, priduoti val
dybai savo gerą antrašą. 

S. K. Mazanskas, pirm. 
C. G. Zuris, sekr. 

tus, taipgi susipažinti su salės ant peticijų. Važiavimas su 
biznio eiga ir turtu, šiame su- parašais pas Prezidentą Roof 
sirinkime bus rinkimas naujos seveltą sutaikomas su Ameri

kos Lietuvių Suvažiavimu ren
giamu Washingtone Kovo 23 
ir 24. Kareivių motinos, reng-
kitės kelionei. 

Vienu pastarų didelių Ale-
ko Banio parašų laimėjimų bu
vo jo unijos (pieno darbinin
kų) susirinkime: jis iš unijos 
narių gavo apie 300 parašų. 

Visur yra galimybės parašus 
gauti, tik reikia dirbti. 

LANKĖSI WASHINGTONE 
P. J. žiuris ir K. S. Karpius, | kavimo prižadėjimo klausimą, 

PATARIA BALSUOTI UŽ 
VENGIMĄ STREIKŲ 

Dabartiniu laiku UAW-CIO 
unijos nariai balsuoja pa
laikymo ar atmetimo nestrei-

According to stn eyewitness, Red 
Army men, upon occupying a vil
lage or a farm in Lithuania, sur
round the locality and with fixed 
bayonets drive all men, women, and 
children out of the buildings. 

Houses are thoroughly searched. 
As a result, all articles that the 
-eaichers can carry with them dis
appear. Every person, man, woman 
<>r child, is subjected to a thorough 
search from head to foot. 

While -such an occupation is in 
progress, groups of Red Army sol
diers are usually accompanied by 
an N.K.V.D. man in civilian clothes. 
He is provided with a detailed list 
of the Lithuanians in a given local
ity who Are to be liquidated on the 
spot. Priests and church attend
ants are'among the first to be vis
ited by the N.K.V.D. men, who al
so are the ones who carry out the 
executions. 

In the parish of (Klykoliai the 
sacristan was shot Sš a substitute 
for the ppiest who was absent. 

Another category on the N.K.V. 
D. "wanted list" includes the police
men and the insurgents of June, 
1941, who revolted against the So
viets, When found, such persons 
are shot On the spot. 

Still others are executed in re
tribution for acts they did not com
mit. After a shot was heard in ą 
village in the Šiauliai district, all 
the inhabitants, including womep 
and children, were wiped out. 

"In the community of Joniskis, a 
farmer named Duncis and his wife 
were hanged by the Red Army men. 

to retreat with them. Mass de
portations were instituted immedi
ately on the arrival of Soviet for
ces. A great number of Lithuan
ians has already been deported to 
the depths of Siberia. It is be
lieved that some . of these unfor
tunate deportees recently escaped 
from, transports which \verę goittg 
to an unknown destination. 

: : i h •. 

THE PĖkiSČdPE 
B> iAltliXVS. 

• •• ^ • y, v 

THE FATE of Lithuania, and 
of the world, is in the hands of the 
totalled "Big Thl*ee" — America.. 
Britain and Russia.. In other words, 
they are in the hands of a young 
democracy just " emerging from 
splendid isolation to try its hand 
in an unfamiliar field of world af
fairs, a little island of Europe with 
an old wcrtrld-wide empire to' pre-, 
serve,- and a continental Communist 
dictatorship with .. A . revolutionary 
idea to defend and propagade. 

A meeting of the leaders of the 
Big Three — Roosevelt, Churchill 
and Stalin — la anxiously < awaited 
by the worfcL*: 1 • 

/ / / 

MEANWHILE, the total black
out of truthful news from Lithua-
ania still continues, though Bolshe
vik propaganda is coming through. 

Lithuania is not the only country 
under this blackout. As a reviewer 

MORE 
FORMER 

LIGHTWEIGHT 
CHAMP, NOW IN 
THE COAST GUARD 
Takes a minute OFF 
FROM HIS LANDING CRAFT 
DUTIES FOR A BIT Cf 
CHOW DURING THE /M-
VASION OF NORMAND/-

&UT YcilCWf AFFORP 7& 
tm MY f/MČ OFF FR0Ą, 
YOUR BOHD'&UMG 

DOTiESr*. 

_a-4-(3*v- v, 

ui Iment 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame padėką vi-

Vykdomojo Komiteto nariai, | nebutų keliama streikų iki siems kurie patarnavo laidotu-
Amerikos Lietuvių Suvažiavi-1 karas_ ̂ sis* šio balsavimo pa-
mo Washingtone rengii))o ko- j sekmės nustatys šios didelės 
misijos nariai, pereit?, re^tadie- uni.J°s karo meto laikyseną ir 

nskridę i Washing*-! pat atsilieps Į ateities 
iiiims paskutiniams i  V*SIJ Amerikos darbininkų. 

rolę 

vėse musų vyro ir tėvo, Ado
mo Dudonio. mirusio Sausio 1. 
Ačiu Kun. Bartis už patarnavi-

To-
ni buvo nu 
toną butiniams pas 
darbams sąiį'šyje to Suva- ^u' UAW nuosprendis, dide-
žiavimo renv,irnu. ^ėje daugumoje, nuspręs musų 

Ten susitiko su Adv. A. A. | karo Pa^ai8$ arba ne su Vo-
Oliu, Vykdojomo Komiteto pir-įkietija ir Japonija 1945 mc-
mininku, ir Juozu Tvsliava. ^ais* 

Galutinai užbaigė visus Su- Todėl tai Cleveland District 
važiavimo reikalus ir ęryžo i Auto Council No. 3 ragina tos 
Clcvelanda sekmadienio rvta. uniJ°s darbininkus Lietuvius 

Pranešimas apie Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimą Washin 

balsuoti "YES" už palaikymą 
ir toliau prižado nekelti strei-

gtone Kovo 23-24 telpa ant jkl1 karo bėgyje, 
l-mo puslapio. 

VAŽIUOS [ AKRONĄ 
K. M. Choras, vadovauja

mas A. Miliauskaitės, priėmė 
kvietimą nuo ALD Tarybos at
vykti i A kroną Vasario 4 d. 
išpildymui Lietuvos Nepriklau
somybės minėjimo programo. 

Pereitame choro susirinkime 
komisija pateikė atskaitą i i 
Įvykusio kortavimo vakarėlio 
narės p. Čepienės namuose. Tas 
vakarėlis da\v pelno $53. 

mą bažnyčioje, Dellai Jakutis 
už palaidojimą.; gratnešiams 
už jų pasitarnavimą, taipgi vi
siems už gėles ir už mišias. 

Ačiu B. Karlonienei, kuri 
taip daug patarnavo šermenų 
laiku, mano Pranui Vidugiriui, 
Jonui Ažuseniui, ir visiems gi
minėms ir draugams kurie lan
kėsi šermenyse ir paly deja į 
kapines. , 

Viktorija Dudonienė, 
Sunus Pranas, duktė Adelė. 

BERNIUKAS AR MERGAITĖ 
15 - 16 m. ar senesnis 

Pardavinėti "pop" Lietuvių 
salėj vakarais ant commission. 
Geras uždarbis, gali pasidary
ti gera savaitinę algą. 

Ęreiptis i Lietuviu Salę. 

KARIUOMENĖ BAIGĖ 
STREIKĄ 

Sausio 13 buvo sustreikavę 
dalis darbininkų Electric Illu
minating Co., kuri tiekia mie
sto namams ir dirbtuvėms di
delę dalį elektros. Jei strei
kas butų užsitęsęs, 'butų nu- FURNISHED KAMBARIAI 
kentėję karo darbai ir gyven-; SUPERIOR prie E. 41 Street, l ar 
tojai butų panešę nesmagumų. 2 kambariai pilnai įrengti, galima 
Valdžia Įsakė armijos vadovy- naudotis virtuve. Kreipkitės 
bei užimti Illuminating elek-! EX 2624 

tros stotis ir streikas baigtas. 

of Newman's new book* "Balkan 
They had teen denounced as "anti- Background", in the New York j 

Bolshevik" • by' two local communists j Times says, "The Russians have 
in revenge because they had lost swept through Rumania, Bulgaria 
a court ease against the farmer. į and eastern Hungary and clamped a 

Russian evacuees, brought to: censorship lid so tightly on all 
Lithuania by the Germans, and those regions that the world knows 
Russian refugees are exceptionally little and can only suspect much 
active in helping to exterminate the | about what is going on ,thęr^". 
innocent- Lithuanians. -Some of these 
Russians ehgage in barbaric r deeds 
out of fear of the newly arrived 
Soviets: to avoid punishment for 
Inactivity,"'or- for insufficient aciie 
vity, in the 'Soviet tcause, or to atone 
for their previous anti-Soviet acts 
or for their, criticism of communism* 
These Russian evacuees and refu
gees were '.the first to form the 
lccal committees which Soviet pro
paganda later represented as Lith
uanian committees eager to greet 
their "liberators". The fact is that 
Lithuanians Į generally refrain from 
any activity-'of such a nature. Rus
sian evacuees and refugees in Lith
uania number about .two-hundred 
thousand. 

Whenever the Soviet were forced 
to retreat ,from an occupied Lith
uanian locality in the summer and 
early autumn of 1944, they forced 
the Lithuanian civilian population 

LIETUVIU SAL&IE 

Streiką pradėjo 300 dar'oi-
Choristės nuoširdžiai dėko- ninku anglies patiekėjų del to 

ja p. Čepams už suteikimą sa- kad vieną darbininką kompa-
vo puošnaus namo tam tikslui. nija paskyrė dirbti iš dieninio 
ir už gerą mužiką dalyvių pa- šifto j naktin]. Jis atsisakė tą 
linksminimui. Choras dėkoja j vakarą ateiti i darbą, bet at-
ir komisijai už pasidarbavimą ėjo kitą rytą. Kada dirbtuvės 
ir dovanas. Komisija susidėjo, vedėjai neleido jam dirbti jo 
iš sekančiu: P. štaupienė, M. J norimu Jaiku, kiti darbininkai 
Goldikien \ St^la Haker, JVJ. taipgi metė darbus. 
Cicėnienė. P. Štaupas. 

PIRMA MIRTIS 
Clevelando trafike pirmutinė į ~ 

šiu metu mirtis buvo Sausio 16 • /" 
kai užmuštas Wilbur A. Beech, 
ant West Side. 

1944 metu pradžioje iki 16 
Sausi6 trafiko nelaimėse buvo 
užmušta 7 asmenys. 

Po streiko, UWOC (CIO na
rys) davė prižadą kad karo me
tu streiku nekels. 

TAKSAI nuo nejudamo tur
to ir šymet bus tie patys, po 
$29.80 nuo $1000. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikala notarizuoti 
dokumentus kreipkitės | 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

VYT. BACEVIČ3AUS 
KONCERTAS 

Sausio 28, nuo 8 vai. vaką-
re, N. P. P. šv. parapija ren
gia koncertą Mažajame Teat
re, Public Auditorium, pianis
tui kompozitoriui Vytautui Ba
cevičiui. Koncerto pelnas eis 
naujos bažnyčios statymo fon
dui. Salėje sėdynės rezervuo
tos, tikietai po $1.20, $1.75, ir 
$2.10. Patartina tikietus įsi
gyti išanksto. Gaunami nau
jos parapijos komitete. 

Kviečia Rengėjai. 

Ateikit j Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais, žios su
eigos atsibuna kiekviena vaka-
ra, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę. vietoje eiti kitur, čia tapo 

-1 padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuviu salę. 

-\ 

INCOME TAX BLANKOS 
. ir išpildymas dienomis ir vakarais 

(Turi buti išpildytos prieš Kovo-Maroh 15) 

P. P. MULIOLIS t*6®6 Superior Ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gėrai ir grSltai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for Savings BJdg. 

Telef.: MAin 1778. 

EXPERT RADIO 
WORK 

O. P. A. Prices Listed 
We repair Radios, Vacuum 
Sweepers, Wash Machines, 
Irons, Record Changers, also 
Lamps. All work guaranteed. 

Radios bought anri sold. 

Thomas Appliance 
8820 Wade Park Avenue 

Phone GA 68S9 

K A I M Y N I Š K O S  

UŽEIGOS 
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) 

r~ 

f A 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosu*, 

Vacuum Valytoj us, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduoda^ 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1394 East 66th Street 

Phone EN. 3504 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėleiieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. , 

LIQUOR WINK BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkas 

POLAND'S new premier Arei-
szewski, in an interview, intimated 
what is really going on in regions 
occupied by Russia. The Bolshe
viks are acting on a policy of "faits 
aceomplis" which is based upon 
"deportations, arrests, concentra
tion camps, suppression of freedom 
of the press and of speech and of 
public meetings, the creation of 
fictitious parties", and "quisling 
governments with whom the Soviet 
Government "makes" agreements. 

i f f  
THE DECEMBER issue of the 

Lithuanian Bulletin published by 
the Lithuanian National Council of 
New York contains the article 
"Lithuania and Russia", by Thomas 
S. Chase, which reviews the his
torical relations between these two 
countries since 1300. The article 
is accompanied by a map. 

, / f J '. 
SEVERAL Lithuanian, American 

organizations, headed by the League 
for the Liberation of Lithuania, is 
calling a second session of the Lith
uanian American Congress, in 
Washington, D, C., Match 2&-24. 

• '  f i t  
A MEMBER of the French Nor-

mandie air squadron fighting in 
Russia, Commander Ponyade, con
firms the news of a slaughter of 
10,000 .Tews by the Nazis before 
their retreat. Commander Ponyade 
, 

L i e t u v i š k a  

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

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės j savo vientan* 
Člo vaistinę visokiais reikalais. ^ 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y ;  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

entered Lithuania with the Red 
Army, and fifteen days lated after 
the occupation of Kaunas had oc
casion to visit that city. He iias 
now arrived in Cairo, Egypt." 

i t r 
THE LITHUANIAN parish of 

St. Joseph, in Scranton, Pa., celel£ 
rated its 50th anniversary on Dec
ember 18. It was the third Litfc 
uanian parish to celebrate such 
anniversary during 1944, the othir 
two being St. Joseph's in Watejf* 
bury, Conn., and St. Casimir's fci 
Worcester, :Mass. 

/ # I 
A MOVEMENT is afoot to pubt 

lish a hew literary journal for Litj^r. 
uanian Americans in Lithuanian. -J • 

The ;title will be Naujjoji. 
(New Dawn) and the editor, th® 
novelist • Antanas Vaičiulaitis, whose 
bool^ of short stories is to be pubr 
lished' shortly^ 

A\ iiiniiiiiiiniiwniiiiniiiiniiiiiiinf'a 

Sl'AUDOS darbai yra 
Dirvos SpaustiivSs 

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

ir kitokius. 

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

Klauskit musų kainų — 
atsakymą gausit greitai. 
• Darbą Atliekam • 

G E R A t 
G R A Ž I  A I  
G R E I T A  1 1  

D I R V A ,  
6820 Superįg? Avę. 

Cleveland, Ohio 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesngw 

\LUS, DEGTINĖ, VYNAS. 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

VYRAMS F 
žiemos 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias pasirinkimas vliau^ią 
ravyzdžių ir marginių. 
65c. 2 už $1.25 — $1 — liO 

REIKMENYS ? 

metui 
SWEATERIAI * 

Apsivelkami ir užsimatinam^^'^li-
nodų spalvų ir sudSrivnu 

$3.95 iki $6.00 
t KELNĖS 

, VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $6.95 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spaivų ir spor
te marškiniai, ilgom rankovžra 

$3.95 — $4.95 
KAKLUI ŠALIKAI 

Vlinodij spalvų ir puikių mar* 
ginių ravon ir vilnonių 

$1.50 —, $2 — $2.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno-

. dų spalvų ir marginti 
$1.00 — $1.50 — $2.00 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių Ir viso
kiu pavidalu 

$6.00 — $7.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, megstų 
su šyntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

I^YKAJ GREEN STAMPS SU koinu pirkiniu. Al 
Čia'galit iškeisti sav« Stamp Books. IV/M 

THE KM & REICH CQ. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

*• t 
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