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DEMOKRATINĖS Amerikos 
ir Anglijos išvaduotose šalyse 
atsteigta pilietinės laisvės ir 
žmonių patikimos valdžios. Vi
sai kas kita viešpatauja ko
munistinės Rusijos "išlaisvin
tuose" kraštuogįe. A > . 

Vienas New Y era TittUes ko
respondentas, pabuvęs šešias 
savaites Bulgarijoje, rašo, ten 
viešpatauja raudonasis tero
ras, kuris nepripažysta jokių 
pilietinių teisių, ir užgniaužė 
žodžio ir spaudos laisvę. Bul
garai nepatenkinti ir laukia i 
United Nations žygio. 

• 
PANAŠUS TERORAS Lie

tuvoje, Latvijoje, Estijoje, Ru-
manijoje, Lenkijoje ir Vengri
joje. Kuo jis baigsis? Atsa
kymas aiškus: jis baigsis Ru
sų nuvertimu ir išvijimu. Ru
sai nėra galingi pavergti šim
tą milijonų, kad ir susiskal
džiusių, Rytų Europos žmonių. 

Nors Anglija ir Rusija ban
do Europą pasidalinti, bet tos 
dalybos nepavyks, nes jos yra 
prieš pasidalomų žmonių dva-

4 sios norą. Komunistų auto
kratija žlugs, kaip žlubo carų 
a u t o k r a t i j a .  I s t o r i j a  y r a  l a i s - i  
vės daina, ne vergijos himnas. 

• 
KATALIKŲ spauda smar

kiai pyktelėjo del tautinės vi
suomenės šaukiamo Amerikos 
Lietuvių Suvažiavimo Washin-
gtone. 

Kuo šauksi, tuo atsilieps. 
.Katalikų vadai pasirinko bro
liautis su menkiausiomis mu-

<lariecių srovėmis, ir griežtai 
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Rusai Apsupa ir Ima m 
VĖL SPĖJIMAS APIE 

KARO BAIGIMĄ 

Rašytojas Simms tikrina 
gavęs žinių iš karo reikalų 
žinovų,# snlyg kurių, sekan
čių dviejų savaičių bėgyje 
gali pasirodyt Europos ka
ro persvvra. 

Jei Rusai paims Breslau 
ir užkariaus Sileziją, tas 
reikš/ pradžią ' Vokietijos 
pabaigos. Rytų Prūsija sa
ko esanti labai įtvirtinta, 
ten Vokiečiai turi 54 divi
zijas, ir jei bolševikai per-
lauš jų galybę, Vokiečiai 
toliau laikytis negalėsią, 

WALLACE GAVO 
GERĄ VIETĄ 

Luzon Salos Įsiveržimo Vadai 
D A R B A I  

IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Raudonoji armija savo 
žygiuotėje prieš Vokiečius 
sakoma pasiekė jau Kara
liaučių, Rytų Prūsijoje, ir 
mūšiai atsibuna to miesto 
gatvėse. 

Rytų Prūsija Rusų apsur 
pama ir matomai bus at
kirsta. Rusai veržiasi pir
myn per Sileziją, užėmė 
Oppeln ir eilę kitų miestų, 

AMERIKIEČIAI AT
STUMTI ELZASE 

Iš Paryžiaus praneša jo u 
Vokiečiai smarkiai padidi 
no savo spaudimą. Ameri
kiečių šiaurinam Alzase ir 
atstūmė Amerikiečius apie 
7 ar 8 mylias atgal. 

Britų ir U. S. jiegos pa

jau perėjo ledu per Odei 
upę. Vidurinėje fronto da
lyje slenka į Poznanių. 

Naziai iškrausto iš Ru
sų užeinamų srivių Vokie
čius vyrus, moteris ir vai-

Po inauguracijos, Prezi- kus, gabena visus j vaka-
dentas Roosevelt pareika-į rus, sudarydami žmonėms 

4^™ o i t- lengva stumia nazius Ho-
landijoje ir Belgijoje. 

Iš vakaru fronto sako-

lavo atsistatydinti Jesse H. 
Jones, Komercijos sekreto
rių ir į jo vietą paskyrė 
buvusi vice prezidentą H. • 

daug vargo del šaltos žie 
mos. Visu 250 mylių fron
tu nuo Baltijos juros iki 
Silezijos aptuštinama ir su-

A. Wallace. Prezidentas naikinama. Degina kaimus 
tą svarbią vietį duota jam ir miestelius, ir, sako, pa-
už tai kad Wallace daug liekamą maistą ir vandens 
dirbo Roosevelto rinkimų šulinius užnuodina. 
kampanijoje. % Į Tūkstančiai aikartų. šaj-

Kongrese kilo ftidlffatišlli stančių pabėgėlių suplaukė 
atsisakė imtis iniciatyvos su- j audra del tokio paskyrimo;} Berliną, užgrudo geležin-
vienyti, visus patriotingus A- įr bus dedama pastangos kelių stotis ir slampinėja 

ma permesta dvi Vokiečių 
divizijos j rytini frontą at-
laikvmui bolševikų. 

Vakarų frontas šiuo tar
pu liko antraeilis dalykas. 
Net Amerikos kariai dau
giau Įdomaujasi kaip vyk
sta antrame fronte ir kaip 
toli Rusai pažengė kurią 
diena. 

t, 

9 užmušta. Heileyville, 
Okla. — Kasykloje ištikus 
dujų sprogimui užmušta 9 
darbininkai, kurių lavonai 

^ vėliau surasti. 

Amerikos ukėms šią va
sarą bus reikalinga ma
žiausia 4 milijonų specialių 
darbininkų išpildymui mai
sto reikmenų kiekių išau
gi nimo ir derliaus . surinki
mo. 

Šymet numatyta reikės 
milijono darbininkų dau
giau negu dirbo ukėse per
nai. 

Miestų gyventojai bus 
rekrutuojami vasaros dar
bams ukėse. 

SERBU KARALIUS"* 
NEUzSILEIpŽLA ^ 

Gen. Douglas Mac-Arthur, viršuje, kairiije, su Lieut. Gen. 
Walter Krueger, kuriedu vadovavo Luzon saloje Japonų už

puolimą. Apačioje eilė karo laivyno aukštųjų vadų kurie da
lyvavo sugrv/.imo i Luzon salą ataką. 
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merikos Lietuvius. Negyvon 
koalicijon susidėję, patys ne
gyvi pasidarė. 

Geri pavyzdžiailliformaci-
jos centrą tris metus kure, o 
šelpimo fondą — tiek pat. Jei 

Wallace neužtvirtinti. 
Wallace skaitomas visiš- ;r pasidėti, 

ku nežinėliu kiek liečiasi 

gatvėmis ^nėturėdami kur 

Komercijos depart m ę ~a t o Nori taikos 
Iš' Turkijos praneša jog 

von Papen, buvęs Vokieti
jos ambasadorius Ankaroi, 

vadovybės. 
Komercijos departmental - . j ; v . ? « i r . 4 -»r*ro fo, • • i ... • • i los amoasauonus ii.nis.ai u», ne tautinių vadų iniciatyva tai sll visais skyriais ir pini- i ^ • Morivi^o 

ir šiądien bendro fondo nebūtų. !gų skolinimo kontroliavi- „ė/apie'sąjungininkų tai-
kos išlygas.. Kas liko tautinei visuomenei mu skaitosi svarbiausias 

daryti? Dirbti ką galima, pa
čiai vienai. Ji tai ir daro. 

• 
VOKIETIJĄ nugalės trys— 

Amerika, Anglija ir Rusija. Ki
tais žodžiais, ją nugalės Ame
rikos idealizmas, Anglijos im
perializmas, ir Rusų komunis
tinis nacionalizmas. Ši nesu
derinamų ideologinių krypčių 
koalicija, nežiūrint nazių lū
kesčio ir vilties, nesugrius ir 
karo tiksią pasieks. 

Bet, kokį taikos pasaulį ji 
sukurs? Jos vadai, susirinkę 
Teherane 1943 metų pabaigoje, 
pasirodo, buvo Europą padali
nę į dvi įtakų sritis: viena An
glams, kita Rusams, šitoks 

i padalinimas reiškia mirtį Lie-
tuvos nepriklausomybei. Tas 
reiškia mirtį ir kitų Rytų bei 
Vidurio Europos mažų tautų 
tikrai laisvei, šitoks laisvės 
smaugimas nieko gera "nežada 
tikrai pasaulio taikai ir* gero-

po paties prezidento vietos 
departmentas. 

Radikalai ir CIO dėjo vi
sas pastangas nominuoti 
Wallace vice prezidentu ki
tam terminui, bet nomina
cijas laimėjo Truman. Li
kęs be vietos Wallace ski
riamas 

* 
* 
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IŠVEŽĖ LAVONUS. Iš 
Tannenbergo traukdamiesi 
Vokiečiai kareiviai išvežė 
ten palaidoto von Hinden-
burgo, pereito didžiojo ka

bios vvaiiaee stu- Vokiečių karžygio, ir jo 
Roosevelto kabinę- u t ... 

LSiidona's. — Jugoslavi-
jos karalius Petras pašali
no savo vyriausybės in exi
le premjerą, Dr. Ivan Su
badė, pastatydamas jp vie
ton Serbų demokratę va
dą, Mr. Milan Groll. 

Maskvai tas žygis labai 

KAIF IŠBLAŠKYTI 

LIETUVIAI 

KELETAS ŽINIŲ APIE TU-
LUS LIETUVOS KARO 

PABĖGĖLIUS 
STOCKHOLMAS. — Arki-

j.* i u ir Uo I vyskupas J. Skvireckas ir Vys-nepatinka, bet jaunas ka- / . / 
riliii* msakė ioir iis nusto-!kupas Bmgys SU Kauno Met" 1. ., _.. JĮ & ) i • j ropolijos kurija, Vokiečiams 10 pasitikėjimo j Subacid r . v . • * v 1 . J. A ^ apleidžiant Kauna, prievarta ir nenori jo patarnavimo;.. ... ^ buvo lsveztl Vokietijon. Da-

bar sužinota kad Arkiv. Skvi-

MIRE 
NIENIUŠ ^ 

Dirvai praneša kad Sau
sio 15, po poros dienų pa-
sirgimo, mirė Jonas J. Nie-
nius, gyvenęs Sweet Val
ley, Pa. 

Jonas J4 Nienius buvo il
gametis veikėjas tautinėje 

Blogas žiemos oras su
trukdė nekuriuos darbus, 
ypač tą sutrukdymą junta 
plieno industrija. Sniego 
pūgos ir sutramdyta trans-
portacija sukliudė prista
tymą senos geležies j lie
jyklas, ^ko pasekmėje plie
no produkcija nukentės. 

~ I?f>aUijof, Baracaldgr 
ležies liejykloje, ištikus du
jų sprogimui 9 darbininkai 
užmušta ir 13 sužeista. 

reckas apgyvendintas Vienno-

to vienu svarbiausių narių. 

VOGIMAI KARIUO
MENĖJE 

t 

kryžiuje tęsiasi iPflos 
vienų po kitų Amerikos ka
rių sugautų vogime ir par
davinėjime Amerikos karo 
reikmenų stotyse. Vėl pen
ki kaltininkai nuteisti po 
25 metus kalėjimo. 

Praneša apie areštavimą 
ir aukštesnių karių surištų 
su tomis vagystėmis. Dar 
182 kariai laukia teismo. 

žmonos lavonus. Taipi sa
ko jie susprogdino tą pa
minklini pastatą kur Hin-
denburg buvo palaidotas. 

Hitleris sakoma pasiun
tė i rytų frontą geriausius 
karo vadus ir Gestapo vir
šininką Himmlerį, kuris 
elgiasi sulyg nuožiuros ir 
įvykdo visokias reikalin
gas permainas, net nužu
dymu numatytų nepatiki
mų vadų. _____ 

vedime derybų su maršalu 
Tito ir Maskvos agentais^ 

Britai jau irgi pradėjo,. . 
jausti kad ateina laikas už- ^ °p

kur,J\su Vyfupu Bryz" 
baigti komunistų įtaką Ju- fn ^Kensburge' kar

K 
gyv™a 

goslavijoje, iv tub klausi-! 'r ,ankf.ciau ls!eztas Kun- My" 
mu tarp Stalino ir Church- jkolas Krupavičius. 
illo apsireiškė nesutarįrnas. PARYŽIUS. — Architektas 

Petras Kiaulėnas, Lietuvių S%-
Respublikoje, Pietų 

Amerikoje, kaip praneša, 
Mosna upės potvinyje žu
vo apie 1500 žmonių ir su
naikinta didele dalis iiiies-
telio Chavin. 

Karo vadovybė pasiuntė 
apie 16,000 vyrų iš kariuo
menės ir laivyno i .kritiš
kus darbus. Tie kariai pa-

dirvoje, ir tautinių laikraš-1 siųsta į ratams gumų, va-
čiii bendradarbis. ^ | rio ir liejyklų darbus kur 

Jis dalyvaudavo SLA ir i trūksta darbininku. 

VENGRIJA sutiko baig
ti karą ir pasirašė paliau
bas su" Sovietais, Britanija 
ir Amerika. • 

Maskva ir Vengrijai pa-

jungos pirmininkas, prašo pa
galbos tūliems čia atsidūru
siems Lietuviams, kurie Vo
kiečių priverta buvo atgaben
ti darbams. Iš jų sužinota kad 
žmona ir du sunųs Karolio Ma-
slausko, iš Kibišų k., Leipalin
gio vai., Seinų apsk., VokieMų 
sušaudyti už platinimą Vyriau-

kituose Lietuvių suvažiavi
muose. Paėjo nuo Zapyš
kio, netoli Kauno. Velionis 
troško kad Lietuva vėl bu
tų laisva. 

Visoje šalvie karo dirb
tuvėms šiuo tarpu sakoma 
reikalinga dar 500,000 dar
bininku. 

LUZONE SEKASI 

Luzon saloje? Amerikie
čių jiegos žygiuoja i pie
tus link Manila uosto, jau 
pasiekė Clark lėktuvų cen
trą, toje srityje sunaiki
nant daug Japonų lėktuvų. 

Tame žygyje Amerikie
čiai išmuša po 10 Japonų 
už kiekviena žūstanti savo 

SlO Lietuvos Išlaisvinimo Ko- kaieivi. Pastaių dviejų sa-
miteto požeminės spaudos. 

Rašytojas K. Aleksandravi-

Vokietija Gauna Paragauti Karo 

AMERIKOS tik 
vieną kortą tetuki Rusų komu
nistinį nacionalizmą įtakuoti. 
Amerikonai gali Rusams pra
nešti kad jų vienpusis elgesys 
Rytų Europoje tiek Ameriko
nų visuomenei bjaurus ir prik-
lus kad Maskva po karo tegul 
nesitiki lengvatų iš "Amerikos 
savo nuteriotam kraštui atsta-

. r tyti. . ; y • i!-v. 
Sakoma, Stalinas norįs - Ui-

daryti savo vergų gyvenimą 
turtingesnių, bet be Amerikęs 
pramonės pagalbos jis to pa
daryti neįstengs, čia Ameri
kos vyriausia korta. Ar Pre
zidentas Roosevelt mokSs tin-

9 \ 

APIPLĖŠĖ GRAIKŲ 
ŠALPOS STQT1 

Graikijoje, šelpimo :ptit4-
ktą užpuolę bolševikai iš
plėšė 2,000 tonų maisto rei
kmenų, - kurių dalį sunaiki-! 
no, kitą dalį išdalino savo 
šalininkams. 

Panašiai pasielgtų su pri- j  
statyta pašalpa ir rūbais ir 
Lietuvoje Paleckio pasekė
jai, jeigu ten ^ butų nuga
bentu pašalpa iš Amerikos. 

•••W'WSSjP 

statė savo ištikimą valdžią į  čius gyveno Grenoble, PtetŲ 
Užimtoje dalvje. Prancūzijoj. Paryžiuje iš la

biau žinomų Lietuvių gyvena 
jaunasis Baltrušaitis, buvęs 
Lietuvos pasiuntinybės patarė
jas Dr. S. A. Bačkis, generali
nio štabo Julk. M. Lanskoron-
skis. 

Sąjunga prašo ' Ąjnerikos 
Lietuvių redakcijas siuntinėti 
jiems savo laikraščius, nes pa
siilgusių skaityti Lietuviukai 
esa šimtai. 

vaičių bėgyje Luzon salos 
mušiuose išmušta 6,000 Ja
ponų ir tiek 657 Amerikie
čiu krito/ 

flr t. 
'*?# 

karnai, busimame trijų didžių
jų susirinkime, ja kirsti? Nuo 
to *kircio priklausys ir Lietu
vos likimas. , . • n* ' 

šis vaizdas yra pačio^'Vokietijos miesto Saarlaiitera, iš4 
griauto sąjungininkų bombardavimais. Pirm to, šimtai ir 
šimtai kitų šalių miestų, Vokiečių bombarduojami/ rodė to
kius liudnus vaizdu®. 

tea' 
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Amerikos kareivių žūsta 
Vokietijoje -60 ant vieno 
Britų kareivio. Britai pri-
pažysta kad Amerikiečiai 
atlieka beveik visą karia
vimą. 

Gruodžio mėnesį mušiuo
se su Vokiečiais Amerikos 
nuostoliai siekė 74,788 už
muštais, sužeistais ir din
gusiais. 

U. S. Valstybės Sekreto
rius Stettinius taipgi daly
vaus "trijų didžiųjų" kon-

Amcrikos ūkininkai ra
ginami šymet imtis maisto 
auginimu pilnu mastu kiek 
tik galima. 

Numatoma kad šymet 
bus užsėta ir užsodinta iki 
363,635,000 akrų, 3 nuoš. 
daugiau negu 1944 motais. 

Šymet bus didinama li
nų, cukrinių runkelių ir do
bilų sėklų auginimas, taip
gi tabako, bulvių ir pupų. 

Galvijų skerdimui numa
toma paruošti 35,000,000, 
padauginimui mėsos. 

Pieno tikima švmet gau
ti 120.582,000,000 svarų; 
582,000,000 svarų daugiatf 
negu pernai. 

Detroit. — Chrysler au
tomobilių dirbtuvėse Dodge 

ferencijoje, kuri ruošiama. | jr Highland Park skvriuo-
Kada ir kur ji ivvks nie-ise iki Sausio 1 buvo pada-
kas negali pasakyti. ,.vta 150 000 rakietv nau-

Stalmas kiek žinoma i'ei-jdojamu Europos ir Pacifls 
kalauja kad ir Prancūzija Į ko kal:0 frontuose. Tos r* 
butų atstovaujama tose ta- kietos leidžiamos iš laivų, 
rybose. Gen. De Gaulle pa
siruošęs vykti į tą konfe
renciją. 

Nužudė dukterį. Huting-
ton, W. Va. — Tula Nellie 
Switzer, 52 m., kirviu nu
žudė savo ištekėjusią duk
terį, kurios vyras tarnau
ja laivyne. Ji sako norėjo 
nužudyti ir savo 85 metų 
amžiaus motiną ir pati sa-
m. 

iš lėktuvu ii* iš tankų ir 
priešui labai kenks:ningos. 

Britų submarinai pasta
ru laiku paskandino 84 Ja
ponų laivus Azijos pakraš
čiuose. į 

Meksikoje. Jelisco1 žais
ti i oje siaučiant raupams, 
mirė apie 500 žmonių. Val
džia deda pastangos kovo
ti su ta epidemija. 

į 
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EENNSYLYANUOJE 
PITTSBURGH 

Ruošiama Pittsburghui 
Apsauga nuo Potvinių 

PHILADELPHIA 
m!Trr-

fc&QQKLYN, N. Y. 

Pittsburghui nereikės dau
giau bijoti potvinių kokie iš
tikdavo praeityje, kuomet bus 
užbaigti įrengti siūlomi potvi
nių kontroliavimo rezervuarai 
Monongahela ir Allegheny upių 
aukštesnėse dalyse. 

Ohio upės, kuri prasideda 
ties Pittsburghu susiliejant pa
in inėtom dviem upėm, kontro
liavimui numatyta apie 750 mi
lijonai dolarių. Iki šiol tiktai 
trečdalis tų kaštų autorizuota, 
kiti pinigai bus paskirti vėliau. 
P>et tie pinigai yra tik maža 
dalis sulyginant su nuostoliais 
kokie padaromi potviniams už
klupus. 

MAŽIAU MIRČIŲ 

Nežiūrint prasto oro, ar gal 
del jo, mirtys Pittsburghe šią 
žiemą sumažėjo apie 40 nuoš. 
lyginant su pereitų metų žie
ma. 

Grnodžio mėnesi, kaip svei
katos departmentas praneša, 
mirė tik 653 gyventojai, paly
ginant su 1054 mirusiais 1943 
metri Gruodžio mėnesį. Mir
čių sumažėjimas matosi ir šio 
Sarisio mėnesį. 

JSumažėjo žymiai ir sirgimai. 
Gruodžio mėnesį buvo tik 359 
raiportuotų susirgimų miesto 
gyventojų tarpe, kuomet 1943 
metų Gruodžio mėnesi buvo 
liet 1699. 

Sakoma jog šaltas žiemos 
oras yra viena svarbių prie
žasčių sumažėjimo mirčių. 

GĖRALŲ INDUSTRIJĄ 
IS'ETiSKS DARBININKŲ 

Alaus ir saldžiu gėrimų in
dustrijos Pittsburghe, kaip ne
būtinos industrijos, turės sa
vo darbininkų dalį atiduoti Jta-

BE LAISVĖS NEĮMANOMA 
NEI GYVENTI... 

Praeitais 1944 metais, mur 

sti tautos entuziastiškas dar
buotojas, Bronius K. Balutis, 
iki šiol Lietuvos Ministras An
glijai, minėjo savo 65 metų 
amžiaus sukaktį. Tos sukak
ties proga, vienas vietinų vei
kėjų jo pagarbai patalpino vie
tos Lietuvių Naujienose nors 
ir kuklią bet savo ruožtu ati
tinkamą linkėjimą. Už tai da
bar nuo p. Balučio gavo padė
kos laišką, kuriame tarp kitų 
žodžių jis rašo sekančiai: 

".... Prašau priimti mano 
geriausius linkėjimus Kalėdų 
ir Naujų Metų proga, kad visų 
gerų Lietuvių troškimai ir lū
kesčiai pagalios galėtų išsipil
dyti: kad musų brolių ir sesu 
čių kančios Lietuvoje galėtų 
kuogreičiausia užsibaigti ir 
musų nelaiminga tauta vėl ga
lėtų išvysti laisvės saulę, be 
kurios jokia laimė, netgi jokia 
gyvybė, yra neįmanoma." 

ATVYKO KAPT. P. LABA
NAUSKAS 

Pastaru laiku Philadelphijoj 
apsigyveno buvęs Lietuvos ka
ro laivo "Prezidentas Smeto 
na" Kapitonas Paulius Laba
nauskas, baigęs California uni
versitete elektrotechnikos in
žinieriaus mokslą. 

BAISIOS ŽINIOS 
Vienas mušu viengentis vei

kėjas gavo laišką iš Italijos 
nuo vieno Lenko profesoriaus, 
F. Skovvyros, kuris tarp kitko 
rašo šiuos šiurpulingus žo-
žius: 

"Fu pasirašymo Lenkų-So-
vietų sutarties (prie Gen. Si
korskio), plačiai atsivėrė var
tai kalėjimų ir koncentracijos 
liogerių paleidžiant Į laisvę di
delius skaičius Sovietų įkalin
tų ir išvežtų Lenkų. Gryžtant 
iš Sibiro tundrų, mes pasitik-
davom ištisus transportus karo reikmenų darbams. Jau 

£*£ surašymas tokių dar- „"^edančių'"^'LtetuvTu 
ir Latvių vežamų į liogerius ir bininkų. 

Buvo tikėtasi kad nebūtinos 
industrijos savanoriai paliuo-
KUOS tam tikrus skaičius savo 
darbininkų kad jie eitų gelbė
ti karo pastangoms, bet niekas 
nesiskubino to daryti. Dabar 
Karo Darbo Jiegų komisija 
pradės surašinėti ir raginti 
darbininkus kad pereitų Į karo 
reikmenų industrijas. 

VIENYBĖS METINIS KON
CERTAS 

Sekmadienį, Vasario 4, ren
giamas didelis metinis Vieny
bės koncertas, šis koncertas 
kartu bus paminėjimas ir Juo
zo Tysliavos 10 metų spaudos 
darbo jubilejaus. 

Koncerto programą išpildys 
virš 30 pirmaeilių dainininkių 
Lietuvaičių iš Chicagos — tai 
žinomos Alice Stephens-Stepo-
navičienės choras. 

Koncertas atsibus Labor Ly
ceum, žinomoje vietoje, prasi
dės 4 vai. po pietų. 

šioje iškilmėje dalyvaus žy
mių svečių iš plačios Ameri*-
kos: greta Chicagiečių, bus iš 
Clevelando, Philadelphijoa ir 
kitų rytinių miestų. 
— »' 

BALTIMORE, MD. 

NETIKĖTA MIRTIS. Gruo-
džio 22 vakare, gatvekaris už
mušė Lietuvį, Vladą Stuikį, 
apie 50 metų amžiaus. Velio
nis gimęs Betygalos parapijoj. 
Buvo tikybinis ir tautinis žmo
gus, prigulėjo prie LRKSA 13 
kuopos ir buvo jos raštininku, 
taipgi buvo nariu šv. Vardo Jė
zaus, ir Lietuvai Vaduoti Są-
junkos 4-to skyriaus. 

Palaidotas Gruodžio 26, su 
bažnytinėmis apeigomis, Holjy 
Redeemer kapinėse. Velionip 
lydėtojai sugryžo pietų į Lie
tuvių salę, kur po valgio tyivo 
pasakyta kalbos. Velionio pus
brolis D. Mačiulis perstatė kal
bėti seną vietos, veikėją Joną 
Čėšną, kuris įspūdingai apibu
dino velionio . ii^rbuotę musų 
tarpe ir, jo £traįng^įįrtį. , 

Vlado Stuiki» iš 'ki
tų miestų taipgi užpirko mi
šias: Vlado Lūšio šeima iš Wa-
terbury, Conn., ir Jono Šarkaus 
iš Philadelphia, Pa. 

PADĖKA* Velionio brolis 
Kostantas Stuikis, kuris rūpi
nosi laidojimo reikalais, reiškia 
nuoširdžią padėką giminėms, 
draugams ir visiems tiems ku
rie prisiuntė gėles, lankėsi šer
menyse, užpirko mišias ir daly
vavo palaidojiflic.. Sako: A. Ą;. 
broli mielas. 

Ant. Kurelaitis. 

PARVYKO PASILSIUI. Ka
riuomenės slaugė, Lieutenantas J 

Jį»VS SUS|WNKIMAS , 

LVS 6-to skyriaus jusirin-
kimas įvyks sekmadienj, Sau
sio 28, nuo 2 vai. po pietų, Šv. 
Antano parapijos mokykloje. 
Kaip žinote, LVS 6-to skyriaus 
susirinkimai buna laikomi kiek
vieno mėnesio ketvirtą sekma
dienį, viršiminėtoje vietoje. 

Šis susirinkimas bus svar
bus, nes rinksime naują valdy
bą, taipgi bus apkalbėta Lietu
vių Suvažiavimas Washingto-
ne Kovo 23 i^ 24, ir gal jau bus 
renkami delegatai iš Detroito. 
Butų gerai kad į šį susirinki
mą atvyktų visi skyriaus na
riai. 

Ski Turnyro Laimėtojai 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie įnirusius Lietuvius šiame skyriuje Ulpinam^ dykai) 

MIRĖ 13,300 IŠEI
VIU LIETUVIU 

PUBLIKA PRAGĖRĖ 
7 BILIJONUS 

DOLARIU 

kalėjimus, kuriais buvo užpil
doma musų žmonių apleistos 
vietos. Kaip matėsi, tai vis 
daugiausia buvo apšviestunija, 

' inteligentija. Suliesėję, išbly
škę ir beviltėje desperacijoje 
pasiekusioje aukščiausio laips
nio; visi nuvargę ir nukamuo
ti. Kai dabar prisimenu apie 
juos. šiurpas visu mano ku-! Dorothy Sarsitis, po šešių me
nu nueina. Ne tik todėl kadjnesių veikimo Viduržemio ir 
pats tą savo kailiu patyriau, Adriatiko 

VARARĖU^' NAUDINGAM 
FONDUI 7 V 

Dar kartą noriu priminti 
kad Sausio 28, nuo 5 vai. po 
pietų, šv. Antano parapijos 
mokyklos salėje rengiamas vie
šas vakarėlis, kurio pelnas ski
riamas paralyžiaus (Infantile 
-Paralysis) ligos gydymo fon
dui. Mes kaip geri Amerikos 
piliečiai norime ir privalome 
prie tokių lstbdaringų darbų 
prisidėti. Tat kviečiame visus 
į šį vakarėlį. ' Kas nori paau
koti, priduokit savo aukas ren
gimo komisijai: E. Paurazie-
nei, St. Douyan ir B. Keblai-
tienei. 

LANKĖSI CHICAGOJE 

BALF 76-to skyriaus drabu
žių rinkimo pirmininkė Malvi
na Smailienė r buvo nuvykus į 
Chicagą, dalyvavo savo senos 
draugės ifca^rai Jaškunienės 
laidotuvėse.. * 

MERGINŲ TftUPESfcfAI 

Viename $oterų grožio sa-
4ionej mięsfeį; stisisėdusios ke
lios- panęlės tarp savęs kalbasi 
kas bus.daryti: vyrai kare žū
sta, ki^i gryš invalidais, nebus 
progų ąpsivestįi, , 

Viena jų ramiai dėsto, "Ne
bus vyrų, .^etekėsim. Galima 
ir be vyrų gyvejiti. Aš turiu 
gerą darbą, uždirbu kaip vy
ras, man nėra ko skubėti." 
, Bet kita jų gana susijaudi
nusiai pareiškė, "Aš turiu bū
tinai ištekėti! Nuo pat mažu
tės svajoju apie savo kudikius. 
Jei negausiu vyro, ar turėsiu 
kūdikių... . sil kitos!,..." 

Lieut. Arthur Devlin, U. S. 
armijos oro korpuso (kairėje), 
ir Merrill Barber abu laimėjo 
Bear Mountain Ski čampionato 
turnamente. 

Į DAYTON,OHIO 1 
APLANKIUS DIRVOS 

SKAITYTOJUS 

Kaip yra priprasta kožną 
metą aplankyti Dirvos skaity
tojus šiame mieste, taip ir da
bar aplankiau tuo pačiu tiks 
lu: išrinkdamas prenumeratas 
už Dirvą ir įteikiau po 1945 m. 
kalendorių kaipo dovaną nuo 
Dirvos. Atnaujino 27 skaity
tojai ir vienas naujai užsirašė 

Dirvos skaitytojai yra ra
mus žmonės, ištikimi šiai ša
liai, sykiu yra ir geri Lietu
viai. Pasikalbėjus su jais, vi
sų matosi vienodas noras kad 
karas tuojau baigtųsi su Ame
rikos garbingu laimėjimu. 

Taipgi mūsiškiai labai ap
gailauja Lietuvos žmonių tra-
gingą likimą, bet turi viltį kad 
Lietuva taps vėl laisva valsty-
bė. ( 

' £)irv&k skaitytoj iy gero
kas skaičius sunų karinėje tar
nyboje: Igno Mikalausko 4 su-
nai, Vlado Adomaičio 3 sunai, 
keleto po du sunus, o kitų po 
vieną. Dėkui Dievui, kel kas 
dar su jų sunais nėra blogo 
nutikę, nors jie didumoje ran
dasi karo veiksmuose. 

J. A. Urbonas. 

bet todėl kad jie atrodė jau 
apgailėjimo verti užkankinti 
žmonės". XX. 

Sunku ir Įsivaizduoti, tačiau 4 
skaitlinės nemeluoja: ištroš
kę Amerikiečiai 1944 m. pra
leido suvirs 7 bilijonus dolarių 
Jilkoholaniams gėrimams. Ben
drai infant, penki centai iš kož-
310 dolario gauto ar uždirbto, 
po takru išskaitymo, išleista 
gvaigir tintiems gėrimams. 

Išski'iuojama kad nuo gal
vos visi :s šalies gyventojams 
>— įska'ani ir kudikius — pra
gerta i*> $54 per metą. Tai 
yra aulėčiausias visų laikų re
kordas. 

Sako, buvo išgeria virš 165 
milijonai galionų degtinės už 
pusketvirto bilijono dolarių; 
alaus išberta už tris bilijonus 
dolariu. likusi dalis išleista vy
nui. 

J. A. Urbonas 
Dirtos Agenias Dayton* 

1302 ^ i»amar St. Dayton, O. 

KANADIEČIAI NE
NORI EITI I KARO 

FRONTĄ 

Kanados kareiviai, kurie su
tinka tarnauti savo šalyje, ro
do pasipriešinimo vykti į už-
jurį. Pastaru laiku iš 15,600 
kariuomenės draftuotos vykti 
i karo frontą Europoje, net 
8.000 vyrų be jokio leidimo iš
ėjo savo keliais ir nepasirodė 
uoste sėdimui į laivus. 

Jie pradėta j ieškoti ir gau
dyti. Dalis iš jų sugryžo pa
tys, bet kiti ir po šifii dienai 
slapstosi. 

J. Žemantauska* 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

i 
VA ST Al NUO GĖLIMO KOJŲ, KAULŲ 

Viso"ę i vaistai nuo kojų gėlimo, nuo Reumatizmo ir nuo kitų 
skau ir sėjimu. Kreipkitės, duosiu gerą patarimą. Pridėkit 3c 
š&šnijį atsakymui laišku. • (7) 

1 PETRONĖLĖ LAMSARGIENS 
18į£4 So, Water Street Philadelphia 48, Pa. 

jurų šalyse, gavo 
progos parvykti namon pasil-
siui. Ji čia vieši pas savo tė
vus. Jos tėvas, Juozas E. Sar
sitis, yra Baltimorės apskrities 
policijos saržentas. 

Baltimore Sun patalpino jos 
atvaizdą ir aprašymą jos atpa
sakojimų apie jos prietikius 
karo frontuose ir parvykstant 
laive su šimtais sužeistų karių 
į šią šalį. 

• AMERIKOS žmonės "bulvių 
dabar valgo mažiau negu val
gė 30 metų atgal, bet suvalgo 
dusyk daugiau: visokių daržo
vių. 

SUSIRGO 

Julė Juodvalkienė, Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus Lietuvių 
vieneto pirmininkė, ^usirgo ir 
nugabenta j Grace ligoninę. 

Narės reiškia jai gilios užuo
jautos ir linki greitai pasvei
kti. R*P-

NUBAUDĖ 511 
STREIKERIU8 . 

Detroito dirbtuvėje United 
States Rubber Co. net 572 uni-
jistai darbininkai nubausti po 
$12.50 už nelegalį streikavimą 
pereitą Spalių mėnesį. Prie to 
jie buvo suspenduoti unijoje 
ir turėjo užsimokėti po $6 įs
tojimo duoklių, taip kad kiek
vienam tas streikas atsiėjo po 
$18.50. Jie yra CIO nariai. 

SKANDALAS DEL 
PREZIDENTO MAR

ČIOS ŠUNIES 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, mirusių skaičius pa
siekė 12,300, nuo Vasario m. 
1937 metų, kada čia pradėtu 
mirusių vardai paduoti. 

KAVALIAUSKAS Jurgis, 53 
metų, mirė Gruod. 25, Chica
goj. (Trakų ap., Žaslių p., 
šerių k.) Amerikoj išgyve-

'no 25 metus. 
MICKIENĖ Teofilė (Bložytė), 

pusamžė, mirė Gruodžio 24, 
Chicagoj. (Vilkaviškio ap., 
Alvito p., šilvių k.) Ameri
koj išgyveno 56 metus. 

RĖKUS Marijona (Valašiniu-
tė), pusamžė, mirė Gruodžio 
26, Chicagoj. (Veisėjų par., 
Jievoškų k.) Amerikoje it-
gyveno 45 metus. 

BRILIONIS Simanas, 78\metų, 
mirė Gruod. 12, Auburn, 111. 
(Suvalkų rėd., Gilučių k.) 

NASEVIČIENĖ Ona (Janušai-
tė), pusamžė, mirė Gruod. 
28, Chicagoj. (Telšių apsk., 
Plungės p., Pauksnių kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 32 me
tus. 

STASULIS Pranas, 55 m., mi
rė Gruod. 29, Chicagoj. (Sei
rijų p., Paliūnų k.) Ameri
koje išgyveno 38 metus. 

NORKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Gruodžio 29, Chicagoje. 
(Šiaulių ap., Žagarės parap., 
Gražaičių k.) Amerikoj iš
gyveno 23 metus. 

YORKMANIENĖ UrSulė (Si-
dabraitė), pusamžė, mirė 29 
Gruodžio, Chicagoj. (Taura
gės ap., Viekšnių par.) 

DOBILIENĖ Marė (Razvadau-
skaitė), 73 m., mirė Gruod. 
22, So. Boston, Mass. (Pa
nevėžio p.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

DUBINSKIENĖ Bronė (Mil-
neckaitė), 48 m., mirė Gr. 
29, Chicagoj. (Raseinių ap., 
Kaltinėnų p., Judžių kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

MARCINKEVIČIUS Juozas, 
pusamžis, mirė Gruodžio 29, 
Chicagoj. (šakių ap., Nauja
miesčio p., Miknaičių km.) 
Amerikoj išgyveno 31 me
tus. 

SIBLAS Jonas, mirė Gruodžio 
mėn., Girardville, Pa. 

KROKIN1NKAS Petras, mire 
Gruodžio m., Girardville, Pa. 

VENSKUNAS Motiejus, 54 m. 
mirė Lapk. 30, Akron, Ohio. 

! (Marijampolės ap., Garlia
vos par.) Amęril^j išgyveno 
27 metus. 

©•ŪDOMS Adomas, 52 m., mi
rė Sausio 1, Cleveland, Ohio. 

* (Močkėnų k. Skudutiškės p. 
Utenos ap.) Amerikoj išgy
veno apie 30 metų. 

VARANAUSKAS Liudvikas, 
pusamžis, mirė Gruodžio 31, 
Chicagoj. (Panev. ap.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

PAULAUSKIS Juozas, pusam
žis, mirė GAiod. 31, Chica
goj. (Šiaulių ap., Luokės p., 
Petraičių k.) Amerikoj; ( iš
gyveno 38 metus. 

BUČNIS Mykolas, 57 m., mirė 
Gruod. 31, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Klovainių p., Iš
balsiu k.) Amerikoj išgyve
no 36 metus. 

KASCIUKAITĖ Anastazija, sf» 
nyvo amžiaus, mirė Saus|£> 
1, Chicagoj. Amerikoj išgy
veno 35 metus. 

ŽILEVIČIUS Vladas S, 62 m., 
mirė Sausio 1, Chicagoje. 
(Telšių par., Rubižaičių kjį« 
Amerikoj išgyveno 50 met^ 

ALEKSANDRAVIČIUS JuozaaĮ, 
mirė Gruodžio m., Mahano^" 
City, Pa. 

BARANAUSKAS Vincas, 31 
metų, 

BARANAUSKIENĖ Terašę, 26 
metų, 

B AR AN A USKŪTIS Ričard, 4 
mėnesių — visi trys užmuš
ti automobilio Gruodžio ;m. 
Shenandoah, Pa. 

RAŪDIENĖ Onaf (Kreivenąi-
te)v„ piisamžė, inirė Gruodžio 
20, Chicagoj. (Marijampolės 
ap., Panemunės p., šlięnęvos 
kaimo.) 

MIKULICH Liudvina (Spatke-
vičaitė), pusamžė, mirė Gr. 
29, Chicagoje. (Panevėžio 
miesto). 

PLIOPLIENĖ Ona (Kuraite), 
60 m., mirė Gruodžio 29 
Springfield, Ohio. (Naumie
sčio ap., Paberžupių k.) 

BEPIRŠTIS Jonas, pusamžis, 
mirė Sausio 1, LivingstcaĮ, 
111. (Vilkaviškio ap.) Ameri
koj išgyveno 44 metus. 

ivTtifaitsf'' Šaltėsi Futbolo Lošikai 

Užbaigus futbolo sezoną* žymiausi futj^lo lošikai apdo
vanojami. Kairėje ir dešinėje vaizde stovintieji yra armi
jos Lieut. Bill Dudley, ir Don Whitmire, karo laivyno lošikas. 

Amerikoje kilo naujos rū
šies sensacija, kuri virto skan
dalu, del šuaies. Istorija to
kia : 

Prezidento sunus, Pulk. El
liott Roosevelt siuntė didelį 
šunį savo žmonai, filmų artis
tei Faye Emerson, į Holly
wood. Bet tas šuo buvo ga
benamas lėktuvais ir jam vi
sur buvo išrūpinta pirmenybės, 
kaip kokiam svarbiam kare 
reikalais vykstančiam valdi
ninkui ar industrijos vadui. 

Keliose vietose pakeliui pa
sitaikė kad keliaujanti skubiai 
į namus kareiviai ir jūreiviai 
— trys išviso — buvo iš lėk
tuvų išmesti, o jų vieta buvo 
u ž l e i s t a  t a m  š u n i u i . . . .  

Tas galima daryti Rusijoje 
ar Vokietijoje, kur diktatoriš
kas įsakymas veikia ir niekam 
nevalia sužinoti ką daro aukš
tas valdžios narys, bet demo
kratinėje Amerikoje spauda 
tuoj pakėlė skandalą kad pre
zidento sunus savo pačiu lei 
nupirkęs ir siųsdamas šunį 
naudojosi visomis svarbiomis 
karo meto pirmenybėmis (pri
orities). 

Neužteko to, šunies palydo
vu buvo armijos majoras ka
rininkas. f 

Senate jaii pakelta reikala
vimas paaiškinti kaip armija 
karo metu turi pakankamai 
majorų siuntinėti, šunis lydėti. 

Karo Departmentas pradėjo 
tyrinėjimus to viso incidento. 

Į Nikodemas A. Wilkelis 
1 L^uwiuotas Laidotuviu Direktorius 
1 IR BALZAMUOTOJAS | 
5 Šermenims kambarius duodame vartoti nemokama4bi>.'t g 
jjj Naujoj, moderniniai,įrepgtoj nuosavioj vietoi s 
1 6202-04 SUPERIOR AVK. HEnderson 9292 S 
?ii»iHiiin»;iiiiii»iitiiiiiitiiiii»i»iHiii»niiniiimitnmnniiiiiiiiiiii»uiii»iniiini>S 

DELI,A C. JAKI HS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LaidotOVių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. / 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai1 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17G3 ^ 

į VISOKIA APDRAUDA j 
| Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų ptb £ 
t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-
% kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma J 

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

P . - P .  M  U  L I O  L 1 S  
Vienatinė Vietinė Pusto vi Lietuviška Real 

6606 Superior Ave. Cleveland * HEnderson 6729 ;• 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Norėdami pigiai pirkti najnus mieste arba priemifisčitds*, Vreip-
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose Apdryudns-iūBuranęę reikaluose. , 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarngvim** Ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba admeniikmL 
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Tefui meilė Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  laisvę pažinę — 

Jungo nevilksimt 
tlilMOl 

Nelygstamoje Kovoje del Lietuvosl 
• 

Istorine Senatoriaus Vandenbergo Kalbos Reikšme. Ne tiktai Amerikos 
Idealai bet ir Interesai Reikalauja Visų Tautų Laisves ir Imperialistinių 
Siekimų Sustabdymo. Lietuva Tegales Prisikelti kai Bolševizmas bus 
Sugriautas. Amerikos Lietuviai — Pagrindiniai Kovotojai del Lietuvos 
Laisves. Didysis Suvažiavimas Washingtone — Musų Pasiryžimo Sim
bolis. . 

Paskutinių kelių mėnesių 
įvykiai, kurie savu ruožtu 
|ra mąstąs ir netarpiškai 
Šekančio ateities laikotar-

. pio įvykiams atspėti, patei
kia mums eilę davinių ku
rie turi pirmaeilės reikš-
ihės musų ateities dar
bams. 

Tie įvykiai ir su jais su
sieti netolimos ateities spė
liojimai, be abejo, yra ap-
ėmę beveik kiekvieno mu-

" all mintis ir širdį, tat kitą 
kartą primygtinas jų na
grinėjimas gali atrodyti 

(kaip jau žinomų dalykų 
kartojimas. Bet kadangi 
su visu tuo yra susieti ne 
tik paskirų asmenų, gru
pių organizacijų reikalai, 
bet netgi ir ištisų tautų li-1 
kimas tat ir žinomų faktų 
kartojimas, nagrinėjimas, 
ypač jei tuo siekiama pasi
gaminti išvadų, įnešančių 
naujo aiškumo į susidariu
sią padėtį ir galinčių padi
dinti musų veikimo efekty
vumą, nėra be naudos. 

Visos musų mintys su
kasi apie Lietuvos išlaisvi
nimą, daugelis musų Lietu
vos labui aikvoja savo lai
ką ir energiją, aukoja pi
nigus. Bet ar visi mes esa
me įsisąmoninę į, Lietuvos 
išlaisvinimo galimybes, ar 
kiekvienas musų pasvarsto 
vadinamas realijas?' ' 
Maskvos žygiai jau 
akis bado 

Senatorius Vandenberg 
aiškiai nurodė kad Mask
vos politika kaimyninių 
valstybių atžvilgiu , neva 
diktuojama saugumo iš Vo
kietijos pusės sumetimų, 
tikrovėje tėra jiegos aktas 
ir kaip toks priešingas A-
liierikos idealams. 

Kaip priemonę * Ameri
kos idealams apginti sena
torius ragina Ameriką, už
uot tylėjimą, aiškiai pasi
sakyti. Pasisakyti aiškiai 
kad Amerika kovoja už 
tautų laisvę ir ne tik dėlto 
kad tai sudaro tikrąjį A-
merikos idealą, bet ir dėlto 
kad smurtu ir brutalia jie-
g& įgyti karo grobiai ne-

' ves į nieką kitą kaip į nau
ją karą ir naujas geriausių 
pasaulio jiegų žudynes ir 
naikinimą. Ne unilaterali
nis veikimap, taet visų pa
saulio tautį teise- į nepri
klausomybę pagrystas ben
dradarbiavimas turįs buti 
ateities taikos pagrindas. 

Trumpai: Maskvos ir, iš 
dalies, Lontlono' grobuoniš
kos politikos sutramdymas 
yra kelias į teisingą ir pa
stovią taiką. 

Šiame teigime yra atsa
kymas ir į Lietuvos atkūri
mo galimybių klausimą. Ko] 
tMaskvai nebus aplaužyti 
ragai tol Lietuva negali ti
kėtis laisvžės. 

Rusija turi buti sutrinta 
Iš Senatoriaus Vanden

bergo kalbos lyg ir išplau
kia kad jis turi šiokių-to-
kių vilčių kad Maskva da
bar dar galėtų buti pavei
kta moralinėmis priemonė
mis. Toi senatoriaus vil
tys, deja, negali buti laiko
mos įtikimomis nei vieno 
kurs pažysta bolševikus. 
Kas gi juos pažysta tas pa
sakys kad šiądien Stalinas 

jau yra išaugęs tokiu, pat 
tironu kokiu prieš šio ka
ro pradžią yra buvęs Hit
leris. Tat ir jam, kaip ir 
Hitleriui, suvaldyti tėra 
viena priemonė — galuti
nis sutriuškinimas. Mora
linės ir kitos panašios prie
monės apart gėdos ženklo 
jas mėginantiems nieko 
neduos, kaip jų nedavė 
Miunchenas ir kiti panašus 
susitarimai. 

Iš to viso išplaukia kad 
Lietuvių tauta tegali tikė
tis išlikti gyva ir atgauti 
laisvę tuo atveju jei bolše
vikai į šio karo pabaigą 
Amerikiečių ir Anglų bus 
sutriuškinti į šipulius, kaip 
— dabar jau aiškiai maty
ti — bus sutriuškintas Hit
leris. Tai yra pirmoji Lie
tuvos išlaisvinimo sąlyga, 
tai yra pirmoji realija, ku
rią turi turėti galvoje Lie
tuviai jei jie nenori buti 
strausais. 
Amerikos interesas 

Senatorius Vandenberg 
yra pasakęs kad visų tau
tų laisvė yra ne tik idealas 
del kurio Amerika kovoja, 
bet ir jos interesas. Taigi 
prieš Vokietiją ir Japoniją 
Amerika įstojo j karą ne 
tik idealo bet ir intereso 
vedami. Tat yra teisinga 
sakyti kad milijonai jaunų 
Amerikos gyvybių šiądien 
skrenda į amžinybę ne tik 
del idealo bet ir drauge del 
to kad patikrintų pačios 
Amerikos atein a n č i o m s 
kartoms žmoniškas gyve
nimo sąlygas. 

Kadangi bolševizmas ne 
tik siekia uzurpuoti ir pa
vergti plačius Europos ir 
Azijos plotus, bet savu ruo
žtu tebeaspiruoja į pasau
linę revoliuciją, kurios pa
sisekimas ne tik Europai, 
Azijai ar kuriam kitam 
kontinentui, bet ir pačiai 
Amerikai ne tik negaran
tuotų pakenčiamų gyveni
mo sąlygų, bet ir bent ku
rią egzistenciją padarytų 
tiesiog nepakenčiamą, ne
išvengiamai išplaukia kad 
idealo^ ir intereso vedama 
Amerika po nazių turės 
sutriuškinti ir bolševizmą. 
Tame gludi visų geros va
lios' žmonių viltis ir antro
ji Lietuvos" atsikūrimo rea
lija. 
Tuo tarpu Lietuviai žūsta 

Bet iki to dar tolimas 
kelias, dar daug Lietuvių 

Pranašauja , Užpuolimą 
vSSSSf 'SK 

Atlantiko laivyno Rear Ad
mirolas Jonas H. Ingram pra
našauja kad Vokiečiai gali ne
trukus savo robot-bombomis 
užatakuoti New Y orką ir ki
tus miestus. 

mirs enkavedistų nukan
kinti pačioje Lietuvoje ar 
pakeliui į šaltus Azijos Ru
sijos tyrus, ar tolimose le
dinio vandenyno pakrantė
se. Savu ruožtu jų nema
žai žus Vokietijos ištrėmi
me. 

Bet šiądien jau aiškėja 
kad didelis skaičius Lietu
vos inteligentijos bus išsi-
gelbėjęs nuo bolševikų, kaip 
išliks išsigelbėjus ir visos 
Lietuvių tautos dalis. Iš 
patikimų šaltinių mus nuo
lat pasiekia žinios apie į 
Švediją pabėgusius Lietu
vius, patiriame kad nema
ža Lietuvių inteligentų yra 
Prancūzijoje. 

Paskutinėmis ž i n i omis, 
eilė žymių Lietuvių tremti
nių, Prancūzų kariuomenei 
stumiant Vokiečius iš El-
zaso, pateko į sąjunginin
kų rankas. Tarp jų mini
mi kelių vyskupų, genero
lų Raštikio ir Plechavi
čiaus, ateitininkų veikėjo 
Dr. Kazlausko, tautininkų 
veikėjų Našliuno, Blyno, 
Railos ir kitų vardai. Visi 
šie vyrai, laikijį ir progai 
atėjus, be abejo, stos ko
von del Lietuvos atkūrimo 
kartu su gimtinėje išliku
siais tėvynainiais. 

Šiądien, betgi, jie yra be-
jiegiai. Bejiegė yra ir po 
kitas Europos šalis išsi
draikius Lietuvos šviesuo
menė. 
Amerikiečiai Lietuviai 
tikrieji kovotojai 

Amerikos Lietuviai vieni 
šiądien yra ne bejiegiai 
Lietuvos atkūrimo byloje 
ir todėl bent tuo tarpu vi
sai natūraliai ant jų vienų 
krinta visas kovos už Lie
tuvą svoris. Ir šitai yra' 
trečioji Lietuvos atkūrimo 
realija: mes esame ne pa-
gelbininkai Lietuvos kovo
je del laisvės, bet pagrindi
niai kovotojai. 

Gana paradoksalu: ^ sve
timos valstybės piliečiai 
yra pagrindiniai kovotojai 
del Lietuvos laisvės. Bet 
ką šiądien reiškia Lietuvos 
pilietybė? šiądien tai, de
ja, daugiau teoretiška są
voka. Pagrindinis svoris 
šiądien krypsta ne į tai kas 
popieryje parašyta, bet į 
tai kas musų gyslose teka 
— į Lietuvišką kraują — ir 
į tą dvasinį ryšį, kurs Die
vo įstatymu jungia visas 
iš to paties kamieno išau
gusias atžalas. Tat nežiū
rėkime mes šiądien ką sa
ko popieris, bet bukime 
jautrus Lietuviškojo krau* 
jo balsai ir tai dvasinei jie* 
gai kuri kaip didžiulis ma
gnetas mus visus traukia j 
Lietuvą. ' 

Šiądien likimas mus vi
sus neišvengiamai padarė 
pagrindiniais ir vieninte
liais kovotojais del Lietu
vos. Kai kitose pasaulio 
dalyse ir gimtoje Lietuvo
je nukris Lietuviams jimj 
go retežiai, jie mielai ̂  iš 
musų perims kovos naštą. 
Bet šiądien jie bejiegiai. 
Todėl neapgaudinėkime sa
vęs buk gimtinėje išlikę 
Lietuviai turi patys išsiko
voti laisvę, o mes tik jiems 
teturime padėti, šitaip gal
voji butų išduoti musų bro* 
liu&V šiądien mes — pa-

L. V. S Naujų Narių Vajus 
grindiniai kovotojai del 
Lietuvos. 
Imkime pavyzdį iš 
Vyriausiojo Komiteto 

"Tesijungia visos Lietu* 
viškos jiegos nelygstamoje 
kovoje del Lietuvos" — sa* 
ko 1944 metų Vasario 1# 
Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto atsišauki
mas "į Lietuvių Tautą". 

Šito paskatinimo vedama 
patriotiškoji Amerikos Lie
tuvių visuomenė Kovo 23 
ir 24 dd. šaukia Washing-
tone didį Lietuvių suvažia
vimą. Iš turimų davinių 
matyti kad plačioji visuo
menė jautriai į tą kvietimą 
reaguoja. 

Betgi tūli musų smulku
čiai politikieriai ir šioj^Į 
kritingoje Lietuvai valan
doje laiko įsikabinę savo 
partinio kromelio ir tiek. 
Jau dabar jie mėgina tam 
suvažiavimui užkenkti. 

Negalėdamas kitaip įgel
ti, p. Grigaitis ėmė skleisti 
gandus buk valdžia suva
žiavimus uždraudus. Ta 
proga, žinoma, p. Grigaitis 
neiškenčia nepasijuokęs iš 
Lietuvos konstitucijos ir 
neužkabinęs a. a. Lietuvos 
prezidento. Šitokiu buęlu, 
matyti, p. Grigaitis tariasi 
kovojąs už demokratinę 
Lietuvą. Tikrovėje bątgi 
tai yra impotentiškas stri-
kinėjimas prieš bendrąjį 
didelės Amerikos Lietuvių 
visuomenės daugumos nu
sistatymą. Tegul sau p. 
Grigaitis striksi net ir prieš 
"tėvelio" Markso portretą, 
Lietuvių pastangų padėti 
Lietuviai tai nesumažins. 

Kas gi liečia valdžios tai
sykles del suvažiavimų ren
gimo tai jos bus pildomos, 
kaip lojalus'piliečiai pildo 
visus Įstatymus ir taisyk
les. Julius Smetona. 

Peticijos Rinkimą! 
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 parašų ant Pe-
cijos Prezidentui Rooseveltui prašant užtarimo ir gyni 
mo Lietuvos nepriklausomybės yra panaujinamas ir tę
siamas, iki tos dienos kada bus Peticijos įteikimas Wa
shington e, 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 vięiį 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. 

Daugiau peticijų blankų galima gauti kreipiantis į :  

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGOS CENTRAS 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

Skyriai, Gaukit Dau
giau Narių į LYS! 

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 nariu Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai — jai 
visas darbas palengvės. 

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

Informacijų kreipkitės ir sa
vo duokles siųskit i: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

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

D I R V A  
Cleveland 3, OM» 

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 

MASKVA GRĄSINA 
ŠVEDIJAI 

Sulyg pranešimų iš Londo
no, Sovietų Rusija ėmė grą-
sinti Švedijai už įsileidimą Pa
baltijo ir Suomijos pabėgėlių, 
kurie gelbėjosi bėgdami į Šve
diją kai Raudonoji armija už
iminėjo tas šalis. 

Bolševikai j ieško priekabių 
prie Švedijos įtardama buk tų 
šalįų pabėgėliai Švedijoje už
siima anti-Sovietišku veikimu. 

Lietuviai kurie bėgo į Šve
diją yra bendrai patriotai ku
rie priešinosi Vokiečių mobili
zacijai ir kovojo prieš Vokie
čių okupaciją. 

Iš to Maskvos grąsinimo 
Švedijai, del to kad ten pabė
gėliai gali dirbti už savo ša
lies išlaisvinimą, darosi aišku 
kaip Maskva norėtų pakratyti 
Ameriką, kur einasi visas at
viras veikimas žmonių tų tau
tų kurias Maskva pavergus. 

% 
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LVS 6-to Skyriaus 
Susirinkimas 

DETROIT, Mich. — Lietu
vai Vaduoti Sąjungos 6-to sky
riaus susirinkimas bus laiko
mas šį sekmadienį, Sausio 28, 
nuo 2 vai. po pietų, šv. Anta
no parapijos mokykloje. 

Susirinkimas svarbus: bus 
rinkimas 1945 metams sky
riaus valdybos ir aptariama ki
ti svarbus sumanymai. Visi 
nariai malonėkite dalyvautu 

Taipgi kviečiame visus Det-
roitiečius ateiti prisirašyti į 
lią garbingą organizaciją, ir* 
dirbti visiems musų tautos 
įgulti. 

Vyt. Markuzas, 
(Jžra#ų raštininkas. 

Time Less 
LiTHunNin 
DR. OWEN J.C. N ORĖM 

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

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $8.00. 

STųsldt savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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S#'* ' * D I ft V A Pirkit U. S. War Bond! 

Drabužiu Vajus Raginama Paspartinti 
šiame Dirvos numeryje tel

pa BALF rubų skyriaus atsi
šaukimas tęsti rubų rinkimą 
ir Vasario 16 dieną minint pa
daryti ją praktiška, duodant 
daugiau rubų, nes vajaus už
simojimas surinkti milijoną 
svarų dar nepasiektas. 

Vajus, kaip atmename, buvo 
skelbtas nuo Lapkričio 5 iki 
20 dienai. Dabar jau ir pabai
ga Sausio — trečias mėnuo, o 
dar numatyta rubų kvota ne
surinkta. 

šia proga norime padaryti 
kelias pastabas. 

Rubų vajus yra visai naujas 
Amerikos Lietuviams projek
tas ir nespėta išmokti kaip jį 
pravesti. Vietoje trumpų atsi
šaukimų į visus Lietuvius kad 
siųstų savo turimus rubus, vie
toje patarimų kaip organizuo
ti rubų vajus apimant visą 
miestą (Amerikos publika la
bai prijaučia labdarybei), rubų 
vajaus vedėjai rašė ilgus strai
psnius kaip Graikai savo rubus 
sortuoja, pakuoja, ir tt. 

Rubų vajai pasitenkinta pa
skelbti tik per Lietuviškas pa
rapijas, kurios savo pareigą 
gražiai atliko, bet nebuvo da
roma pastangų gauti rubų iš 
miestų visuomenės. Tik savo 
iniciatyva kaip kur Lietuviai 
veikėjai, ir nekurie BALF 
skyriai, žinodami kaip kitos 
tautos rubų vajus daro, apėmė 
rubų rinkimą plačiu mastu. 

Paskiri Lietuviai kurie nega
lėjo priduoti rubus į parapijų 
surinkimo stotis, nebuvo pra
šomi surišę tam tikro didumo 
rul;ų dėžes siųsti į sandėlį. To
kių rubų dar yra daugybė pas 
pačius Lietuvius visoje Ameri
koje. 

Reikia iškelti Lietuvos 
žmonių kančias 

Rubų rinkimas Lietuvos nu
kentėjusiems privalėjo buti iš
vystytas į didelę propagandą 
už Lietuvos žmonių vargų ir 
kančių iškėlimą, kad Amerikos 
visuomenė žinotų jog ir Lietu
va kenčia, ne tik Britai, ne tik 
Kinai, ne tik Rusai — tos di
džiosios valstybės kurioms iš 
Amerikos eina aukos per Na
tional War Fund milijonais do-
larių, ir kurių žmonėms išren
kama visi rūbai kiek tik gali
ma Amerikoje išprašyti. 

Pasirodė, kaip Clevelande, 
kad Amerikiečiams jau įkirėjo 
nuolatinis šaukimas šelpti Ru 
siją, tam tikros grupės pra
džiugo kad gavo progą rinkti 
rubus kam kitam negu Rusi
jai. 

Clevelando Lietuvių komite
tas gaudamas telefonu praneši
mus surinktus rubus paimti 
paprašomas užtikrinti kad tie 
rūbai nepateks Rusijai. O tai 
daro Amerikiečiai. . 

Amerikos spauda ir visuo
menės veikėjai, net didžiųjų 
radio stočių vedėjai, mielai 
prijaučia labdarai, ir gelbėjo 
Lietuviams kiek buvo prašomi. 

Naudoti visokius budus 
Daugumoje miestų veikia 

taip vadinami Block Plans, ku
rių tikslas yra gelbėti karo pa
stangose. Tarp kitko, moterų 
grupės užsiima ir rubų rinki
mu karo nukentėjusiems ir tal
kininkauja Lietuviams kaip ir 
kitoms tautoms jų rubų rinki
mo vajuose. 

Clevelando BALF 68-as sky
rius rubų vajuje panaudojo net 
ir filmų teatrus, kur gavo su
tikimą pastatyti rūbams sudė-

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. 

APDOVANOKIM KARO NUKENTĖJU* 
SIUS LIETUVOS ŽMONES 

Prisiminkime -Juos Vasario 16-tą Minėdami 

Iš visų Amerikos dalių pun
dai rubų kasdien gaunami, šis 
vajus — milijonas svarų rubų 
Lietuvos nukentėjusiems ap
dengti — dar nepasiektas. 
Džiugu pareikšti tačiau kad 
rubus gauname jau geriau ap
tvarkytus, paruoštus. Tai žy
miai paspartina darbą sandė
lyje. 

Vasario 16 minės visi Lie
tuvos draugai Amerikoje. Lie
tuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjimo pro
ga užsimokim sutelkti jiegas 
rinkti rubus Lietuvai ir Lietu
viams. Tai geriausias ir kaip 
tik laiku paminėjimo apvaini
kavimas. 

Kiekvienas kalbėtojas, kiek
vienas laikraštis, kiekvienas 
radio vedėjas, organizacija pra
šomi mušti į tą tašką. Kiek
vienas Lietuvis teprisideda ši
tam didžiam darbui — rubų 
vajui Lietuvos nepriklausomy
bės minėjimo proga. Tebus 
teikiama Lietuviams dovana— 
rūbai — sujungta su Lietuvos 
nepriklausomybe. 
. Siųsdami rubus, pasistengkit 

apmokėti išanksto, ypač kai 
siunčiama trokais. Jei vieto
je negalima sumokėti perveži
mo kaštų, prisiųskit mums są
skaitą. Tai žymiai palengvina 
darbą. Visos sąskaitos taip 
pat kuogreičiausia reikia pa
siųsti į musų raštinę. 

Ruoškimės Lietuvos nepri
klausomybės minėjimams pra
ktišku budu — pagelbėkime 
Lietuvius apdengti, aukokime 
rubus. Už gautas pinigines 
aukas nupirkit rubų. Labai 
mažai gauname vyrams kos-
tiunui-siutu, avalinės, vaiku
čiams drabužėliu. Daugiausia 
gaunam moterims suknelių ir 
batelių. 

Nupirkdami vyrams siutų ir 
vaikučiams drabužėlių atliksit 
labai kilnų, praktišką, reika
lingą darbą. Jei taip padary
sit, Lietuvos nepriklausomybės 
šventė bus labai praktiškai pa
minėta. 
United Lithuanian Relief Fund 

of America, Inc. 
Warehouse 
101 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y. 

ti dėžes, ir pagamino filmas | R(JSAI PAĖMĖ ISTO-
kurios teatruose buvo rodomos 
prašant paremti Lietuvos ka
ro nukentėjusius. 

Lietuvių reikalas buvo taip 
išjudintas kad net pradėjo 
klykti bolševikų agentai kodėl 
Lietuva taip ypatingai rekla
muojama šiame rubų vajuje, 
kada kitų tautų rubų vajai esą 
praėjo taip sau paprastai. 

Reikalinga Amerikiečių prote 
ir mintyse įskiepyti Lietuvos 
žmonių nelaimė. Kartu su at
sišaukimu apie rubus, skleisti 
žinias kaip Lietuvą paėmė ir 
pavergė Rusija, kuri yra Ame
rikos sąjungininkė. 

Clevelande spaudoje, per ra
dio ir teatruose rubų vajus 
skelbtas trumpai, per savai
tę laiko, Gruodžio 26 iki Sau
sio 2, o Lietuvai rubų reikalas 
taip Įskiepytas kad ir dabar 
dar iš paskirų ^niesto dalių at
eina dovanojami rūbai. 

Didžiosios tautos jau pradė
jo Reikalauti tik naujų rubų 
vaikučiams, ir kitokius viso
kius savo užsimanymus prave
da pasinaudodamos Amerikos 
visuomenės labdaringumu. 

Reikia tikėtis BALF rubų 
vajaus vedėjai ateityje pasi
mokins ir iš savo klaidų ir iš 
kitų kolonijų patyrimų ir se
kančius,, vajus padarys pilnai 
pasekmingais. 

RIŠKĄ TANNEN-
BERGĄ 

Nepaiso kaip Išrodo 

Dabartiniu pasijudinimu So
vietų Rusijos raudonoji armi
ja Rytų Prūsijoje pasiekė tas 
vietas kur pereito Didžiojo 
Karo metu Vokiečiai visiškai 
sumušė ir išstūmė atgal j Ru
siją. 

Verždamiesi nuo Lietuvos 
gilyn į Rytų Prūsiją, bolševikai 
pasiekia Tannenbergo sritis, 
kur visais istoriniais laikais 
atsibuvo dideli mūšiai, kur ir 
Lietuviai su savo sąjunginin
kais 1410 metais Teutonus kry
žiuočius sumušė. 

1914 metų karo pradžioje, 
Rusų armija smarkiai puolėsi 
į Rytų Prūsiją, bet ją sutiko 
Von Hindenburg, ir tą patį ru
denį Tannenbergo srityse Ru
sus sumušę išvijo. Ar dabar 
toli raudonoji bolševikų armi
ja eis Rytų Prūsijos plotais 
pamatysim trumpoje ateityje. 

Bolševikai, žinoma, labai pa
sididžiuotų jeigu pavyktų at
siekti tai ko nepadare caro 
jiegos 1914 metais. 

KOMUNISTAI RG, 
KIA PRIEŠ VAN-

DENBERGO 
PLANĄ 

TAI MASKVOS NUSISTA
TYMO ATGARSIAI 

Amerikos komunistai pradėjo 
atkakliai agituoti ir protestuoti 
prieš Senatoriaus Arthur H. 
Vandenberg'o planą Amerikos-
Anglijos-Kinijos-Rusijos sutari-
rimui palaikyti Japoniją ir1 Vo
kietiją nuginkluotą nuolatinai. 

Jie matomai nujaučia kad 
ta Michigan Senatoriaus idėja 
yra tiktai priemonė tam tik
ram pokariniam planui kuris 
užkirs kelią Europos sukomu-
nistinimui. 

Toks komunistų karštas iš
sišokimas prieš tą planą spė
jama yra tai tik išreiškimas 
Maskvos nuomonės. 

Sakoma, jeigu Stalinas žiuri 
į tą planą taip kaip Amerikos 
komunistai tai iš rengiamo pa
simatymo Roosevelto ir Chur-
chillo su Stalinu nieko neišeis. 

Raudonieji, kurie rėmė vis
ką ką Prezidentas Roosevelt 
užsienio politikoje veikė, kaip 
tik pamatė Vandenbergo pro
jektą tuoj ėmė šaukti jog- tai 
"negeras", ir jog tuomi taiko
ma panaikinti "pagrindai pa
dėti Teherano konferencijoje". 

Komunistų spauda pradėjo 
viena gerkle rėkti prieš Van
denbergo siūlymą, kuris apima 
sekantį: 

"Amerikos vyriausybe laiko 
visas Europos padėtis, visus 
nuostatus padarytus demokra
tinių valstybių; visas tarp-Eu-
ropines sutartis įtiktai laikino
mis ir pertvarkytinomis po ka
ro". ! 

Bolševikams tas nepatinka, 
ir jie rėkia norėdami pertikrin
ti buk nei vienoje šalyje rytų 
Europoje nesą Maskvos pasta
tytos ar Maskvos inspiruotos 
vyriausybės, visos tos šalys 
pasirinkę pačios sau valdžias 
ir pačios "noriai prisidėję" f 
Sovietų Uniją. . 

Teisingai perstatė Amerikos 
komunistų atstovavimą Mask
vos politikos Amerikietis Eric 
Johnston savo kalboje pasaky
toje Maskvos galvoms, ten vie
šėdamas pereitą vasarą: 

"Kai tik jus pačiupinėjat pi
pirus, Amerikos komunistai 
ima čiaudėti. Kai jus turit 
vidurių nevirškinimą, jie * ima 
riaugsėti". 

BRAZILIJOS SPAUDA APIE LIETUVĄ 
Draugiškas Balsas už Pavergtą Lietuvą 

(L. P. ž» Sausio 15) 

ATIMTA 16 SOSTI
NIU IŠ VOKIEČIU 

OKUPACIJOS 

J. GINKAUS LAIŠ
KAS IR LIETUVOS 

ATSTOVO AT-
SAKYMAS 

Sao Paulo, Brazilijoje, lei
džiamas laikraštis Folha Pau-
lista, 1944 metų Spalių mėne
sį, Nr. 92-me, patalpino strai
psnį užvardintą "O Povo que 
Sofreu Dupla Agressao" (Tau
ta kuri Iškentėjo Dvigubą Ag
resiją)": 

"Ten toli, palei Nemuno 
krantus ir Baltijos jurą yra 
šalis kuri vadinasi Lietuva. 

"Ši, šalis, kurios rubežiai tę
sėsi nuo Baltijos iki Juodųjų 
Jurų ir kuri XII ir XIII amžiu
je valdė didelę dalį Rytų Euro
pos ir kuri sutriuškino kryžiuo
čių galybę Žalgirio mūšyje 
1410 metais, šiądien pasidarė 
rubežium tarp dviejų didelių 
imperialistinių valstybių. Po 
trumpos egzistencijos kaipo 
laisva ir nepriklausoma vals-v 

tybė, Lietuva pateko į jos ag
resorių nagus, nustodama, lai
kinai, viso ką ji buvo savo 
krauju atgavus. 

"Daugiau negu šimtmetį 
Lietuvių tauta iškentėjo savo 
didžiojo kaimyno vergiją. Dau
giau negu šimtmetį Lietuvių 
tauta kovojo del savo laisvės 
ir nepriklausomybės, už savo 
žemės kampelį, už savo šeimą. 
Daugiau negu šimtmetį Lietu
vių tauta iškentėjo skaudžius 
moralinius ir materialinius 
smugius. Laike šimtmečių Teu
tonų ordenas naikino ugnimi 
ir kardu Lietuvių žemę. Lie
tuvių kančios yra atžymėtos 
kryžiais prie kiekvieno kelio, 
kiekvieno kryžkelio ir kiekvie
no ūkio. šie kryžiai yra tylus 
liudytojai Lietuvių tautos ken
tėjimų praeikje. Lietuviai ko
voja del savo laisvės ir mirė 
už šventą idealą., Dalis jų. mi
rė savo šalies žemėje, o dalis 
Sibiro tundrose. 

Lietuvos prisikėlimas 
Prasidėjo Didysis Karas 

1914 metais. Griuvo galingie
ji ir prisikėlė iškankintieji ir 
pavergtieji. Susitvėrė naujos 
tautos ir respublikos. Lietu
va taip pat prisikėlė iš savo 
šimtmečio letargo. Ant Didžio
jo Karo griuvėsių iškilo lais
vos Lietuvos vėliava. Išvar
ginta šimtmečių vergijos ir 
Didžiojo Karo sunaikinta, pri
sikėlė nauja Lietuva, laisva 
Lietuva, nepriklausoma Lietu
va su visomis ir pilnomis tei
sėmis tarptautiniame pasauly
je. Lietuva atgavo savo ne
priklausomybę, savo laisvę, 
tuo tapdama pilnumoje valdy
toja savo interesų ir savp at
eities likimo. 

Lietuva sumobilizavo visas 

ROOSEVELTO 
KALBA 

Šis v a i k u t i s  I t a l i j o j e ,  gavęs 
sau rubus per šelpimo komite
tą, patenkintas kad šiltai apsi
dengęs, nepaiso kad perdideli 
ir nesvarbu kaip jis kam iš
rodo. 

Vokiečių užkariavimams Eu
ropoje paplitus, buvo okupuota 
eilė valstybių. Dabar paleng
va iš Ašies nagų ištraukiamos, 
ir sąjungininkai jau atėmė 16 
Europos sostinių iš nazių val
dymo, paskiausia atimta sos
tinė yra Varšava. 

Dar tik penkių šalių sosti
nės tebėra Vokiečių okupaci
joje — tai Oslo, Norvegijoje; 
Praha, Čekoslovakijoje; Ams
terdam, Holandijoje, Kopenha-
gen, Danijoje, ir Budapešt, 
Vengrijoje. 

Blogiausia betgi' kad II vie-
; no pavergėjo perėjo kitam se
kančios sostinės ir šalys, ku-

(rias okupavo Sovietai: Vilnius, 
Lietuvoje; Bucharestas, Ruma-
nijoje, Sofia, Bulgarijoje; Ri
ga, Latvijoje; Tallinn, Estijo
je; Varšava, Lenkijoje, ir bai
giama užimti Budapeštas. 

Afrikoj išlaisvinta Tunisija, 
Morokka, Algerija, ir Etiopi
ja-

ekonominiam šalies išsivysty
mui. Bet traginga geografinė 
padėtis keletą kartų skaudžiai 
ją pažeidė dar taikos metu. 
Jos didieji kaimynai statė vi
sokiausias kilpas j ieškodami 
priekabių kad užpulti ir pa
vergti šią Pabaltijo šalį, tur
tingą savo istorija, kultura ir 
tradicijomis. Vilniaus klau
simas—Lietuvos sostinė, Klai
pėdos (Memel) klausimas — 
vienintelis Lietuvos uostas — 
biivo nukelti į Tautų Sąjungą 
ir net iki Haagos tribunolo nu
ėjo. Klaipėdos kraštas su sa
vo nėdiskutuojama priklauso
mybės Lietuvai teise, viso pa
saulio pripažinta, įsiveržusios 
Vokiečių kariuomenė buvo už
imtas. Vokiečiai, grąsindami 
privertė Lietuvius pasirašyti 
pažeminančią sutartį. Tas pats 
atsitiko ir su Vilnium. Ir vė
liau, ^940 metais sovietinės Ru
sijos kariuomenės invazija. 

Naujas karo laukas 
Lietyvių tauta' iškentėjo 

smūgį po smūgio ir kaskart 
vis žiauresnį, dar taikos metu. 
Pirmoji invazija neilgai tetru
ko, nes prasidėjo 1540-1941 
metais Vokiečių-Rusų karas. 
Ir Lietuva, taikingas, neagre-
singas,' ir darbštus kraštas, 
virto karo lauku tarp dviejų 
kariaujančių galiūnų. 

Lietuva, nedidelis kraštas, 
be to, Sovietų Rusijos jau nu
ginkluotas, nebeturėjo jiegos 
bent kokiam ginkluotam pasi
priešinimui Tat, šitame sveti
mame kare Lietuva tapo su
naikinta, išgriauta, išteriota ir 
Lietuvių tauta pavergta. 

Lietuva kentėjo ir tebeken-
čia pačias žiauriausias karo ir 
invazijos pasekmes. 

Bet nežiūrint į visa tai, šito
je pavergtoje tautoje gyvena 
laisva dvasia ir jos garbinga 
praeitis. Gali užgrobėjas pa
vergti tautą fiziniai, gali kan
kinti, naikinti, bet niekuomet 
neįstengs pavergti dvasiniai. 

šaudymai, areštai, koncen
tracijos stovyklos ir teroras 
labiau dar ugdo pasipriešinimą 
pavergtųjų ir nuskriaustųjų. 
Lietuva kaip ir kitos paverg
tos tautos, tiki į demokratinį 
pasaulį, kuris kariauja už žmo
nijos teisę ir jos laisvę. 

Lietuvių tauta žvangindama 
vergijos retežiais, laukia tos 
laimingos dienos kad galės iš
silaisvinti iš pavergimo jungo. 
Sąjungininkams laimėjus tai 
bus ir Lietuvos laimėjimas ir 
viso civilizuoto pasaulio laimė
jimas, kurio pertvarkymas bus 
paremtas aštuoniais 'Carta de 
Atlant.ico' punktais". 

PASAKYTA UŽIMANT KET-
* VIRTO TERMINO PAR

EIGAS 
Prezidentas Roosevelt savo 

kalboje po priėmimo priesaikos 
4-tam terminui, Sausio 20 tarp 
kitko pasakė: 

"Mes šios dienos Amerikie
čiai kartu su savo sąjunginin
kais, pereiname per aukščiau
sio išmėginimo periodą. Tai 
yra išmėginimas musų drąsos, 
musų pasiryžimo, musų išmin
ties ir musų pagrindinio pado
rumo. 1 

"Jei tą išmėginimu Atliksime 
pasekmingai ir garbingai, mes 
atliksime istorinės svarbos par 
tarnavimą, ką vyr&i, moterys 
ir vaikai gerbs visaifc laikais. 

"šiomis dienomis ir ateities 
metuose mes dirbsim už teisin
gą ir pastovią taiką kaip šią
dien mes dirbam ir kariaujani 
už visišką pergalę kare. 

"Mes galima ir fheš atsiek- . 
sihi tokią taiką. 

"Mes patyrėm jog negalim 
gyventi sau vieni; kad musi§ 
pačių gerovė priklauso nuo ge
rovės kitų tautų—toli nuo mu
sų. Mes patyrėm jog mes tu
rim gyventi kaip žmonės, ne 
kaip strausai, ar kaip šunes 
būdoje. Mes išmokom buti pa
saulio piliečiais, nariais žmo
nijos bendruomenės. 

"Mes išmokom paprastą tie
są. Emerson pasakė kad 'vie
natinis būdas turėti draug^ 
reikia juomi buti'. 

"Mes neatsieksim pastovios 
taikos jei prie jos sieksim su 
nuožiura ir nepasitikėjimu, ir 
su baime. Mes ją laimėsiir 
tik jeigu sieksim su susipratl* 
mu ir " pasitikėjimu ir drąsa 
kuri išplaukia iš įsitikinipao." 

f šie pastarieji žodžiai gal yra 
taikomi'' Maskvai, itiiri sti nė^ i 
pasitikėjimu žiuri į savo 
jungininkus. 

Tačiau prezidentui Ameri
kos, nuo kurios priklauso Ru
sijos ir net Anglijos karo pa
sisekimai, sukti taip apie kru-
mus, vietoje tiesiog ir atvirai 
pasakius ką Rusija gali daryti;, 
ką ne, nėra jokio reikalo. 

Taip neturėdamas drąsos ir 
pasitikėjimo, iki ateis laikaa 
taikai, Prezidentas Roosevelt 
bus viską Amerikai pastovios 
taikos atžvilgiu pralošęs. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įd§-
tit už 3c pašto ženklelį ataft-
'vmui. Tas būtina. 

Pirkit War Bonds ir vėl! 

Brooklyn, N. Y. 
Sausio 9, 1945. 

Lietuvos Pasiuntinybei 
Amerikai 
Washington, D. C. 

šiuomi siunčiu čekį Lietuvos 
reikalams. Tą dovaną Lietu
vai sudėjo sekantieji Lietuvos 
draugai: 

J. Smith, M. Menderis, Adv. 
Kvarinskas, J. Ginkus, M. Lau-
rinas, ponios: Dirgentis, Jak-
shtis, Urbonas, Kazlauskas, 
Menderis, Balkunas, Zinis; pa
nelės: Laurusaitis, Urbonas ir 
Menderis. 

Dovana sudėta pas p. Men-
derį, White Sulphur Springs, 
N. Y., vakacijų metu. 

Donatorių vardu: 
J. GINKUS. 

LIETUVOS ATVSTOVAS, 
LIETUVOS ATSTOVAS, 

Tamstos asmenišką čekį Lie
tuvos reikalams sykiu su au
kotojų vardais gavau ir tariu 
Tamstai ir visiems kitiems 
Lietuvos reikalų rėmėjams šir
dingą ačiu. 

žiu aukotojų asmeniškas 
mostas yra brangintinas ne 
vien del to kad rodomas noras | 
p a d ė t i  b e r v b i e m s  L i e t u v o s  
žmonių reikalams, bet ir del to 
kad liudija tradicinę Amerikos 
Lietuvių dvasią, jautrią ir 
prielankią, kuri trokšta vėl iš
vysti senąją Tėvynę laimingą 
kaip buvo . nepriklausomybės 
laikais. 
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Gaukit sau Kalendorių! 

1945 
Dirva duos Kalendorius savo skaitytoj an# 

dovanų ir 1945 metams - f 
Persiuntimui pridėkit 10c. siųsdami 

tos atnaujinimą. Užsisakykit tuojau; ^ 

D I R V A  
6820 Superior Avenue Cleveland S, .Ohio 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
4 

Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kainai 
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, aflba pakil* 
binkit, lai patys užsirašo šį įdomų, dideli ir nebrangų laikrašti DABAR, jie gain 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 158T 68^0 Saperior Ave. Clev«lajwt3,QMS 
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Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 

||MMa>.|j.^,"iii^Innniuinįi»ii<iroiĮtm^^ri»iii:iiiMiinįT>ū 
6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

NAUJOJI bolševikų ofenzyva rytuose turi daugiau po
litinės negu mihtarinės reikšmės. Kada nuotaika 

prieš bolševikus del jų smurto žygių Rytų Europoje jau 
buvo pradėjus darytis labai nepalanki, kada senate ir 
plačioje visuomenėje ėmė kilti vis stipresnių balsų nu
rodančių kad mažų tautų grobimo^ politikos toleravimas 
iš Jungtinių Valstybių pusės neprives į nieką kitą kaip 
į trečią pasaulinį karą, štai bolševikų kariuomenė beveik 
&e kovos pasistūmėjo apie šimtą mylių į vakaras. 

Karo stovį nuotoliu mylių į Berliną skaičiuot) mėg
stantiems pergalė prieš nazius ėmė rodytis jau tekanti 
iia pat. Kai kurie tariąsi karo ekspertais ėmė lyginti 
Kakarų frontą su rytiniu ir atrado kad tuo tarpu kai 
Anglai su Amerikiečiais tupinėja vietoje, bolševikai švy
steli i priekį kaip žaibas. Ilgai nelaukus, imta jieškoti 
tokiu' vakarų ir rytų fronto skirtingumo priežasčių. 
Vienas vedamasis net nurodė kad bolševikų pasisekimų 
priežastis esanti ta kad Vokiečiai biją bolševikų, bet ne-
biją Amerikiečių ir Anglų. Bolševikai, girdi, paimtus į 
belaisvę Vokiečius žudą, ą sąjungininkai su jais gerai 
elgiąsi net vaišina šokoladu. 

Jeigu tai tikrai butų lėtos pažangos Vakaruose ir 
greitos Rytuose priežastys, atrodo, nesunku butų padėti 
pakeisti: tik pamėginti žiaurume susilyginti su bolševi
kais ir Vokiečių belaisviams neduoti šokolado, ir, užuot 
tupinėjus vietoje, per tris-keturias dienas bus galima 
žygiuoti Berlino gatvėmis — 

į^ĖGSTĄ hypotezes ir spėliojimus rastų daug pasiten-
minimo mėgindami surasti tikrąją Vokiečių pasi

traukimo rytuose priežastį. Rodos, butų ir tam tikrų 
žymių iš kuriu butu galima padaryti įdomių išvadų. Pro
tingiau betgi "bus laiko bėgiui palikti išaiškinti įvykių 
paslaptis, o mums patiems apsiriboti logišku galvojimu 
ii- palinkimo pranašauti suvaldymu. 

Yra tiesa kad Vokiečiai bijo ne tik bolševikų bet ir. 
išviso Rusų. Yra tiesa kad 999 Vokiečių iš tūkstančio, 
o gal ir visas tūkstantis bent ką, bej: ypač Amerikiečius, 
kibiau norėtų matyti savo nugalėtojais negu bolševikus. 
Tačiau iš to kaip tik išplaukia kad ne bolševikams be 
kovos pasiduoti, bet prieš juos iki paskutinio kraujo la-
Šo kovoti butų didysis Vokiečių akstinas. Kas ne kas, 
let Amerikiečiams su Anglais okupavus Vokietiją, Vo
kiečių civiliams gyventojams bus garantuotos asmens 
ir šeimos teisės. Šeimos nebus draskomos, gyventojai 
nebus padaryti vergais, bus garantuota, nuosavybė (kiek 
jos po nazių šeimininkavimo, dar bus likę). 

Jeigu gi bolševikai okupuotų Vokietiją tai aišku 
kad jie įvestų tą patį ir gal dar didesnį terorą kaip, sa
kysim, Lietuvoje ir kituose užimtuose kraštuose. Labai 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Jie Jaučiasi A ts totali ją 
VISUS ir tiek! 

Tarybininkų trys "tūzai", 
kurie prigavingu budu Pitts-
burgho suvažiavime pasidarė 
save "visų Amerikos Lietuvių" 
"diktatoriais", ir toliau visuo
menės nežine žaidžia: 

1. Visuomene turi sudėti 
jų operavimui $52,000. 

2. Jie neva užlaiko "infor
macijos centrą", kuriam išlai
kyti visuomenė turi suauko
ki $25.000 metuose, bet ne tik 
Angliški laikraščiai o nei jų 
pačių laikraščiai to "centro" 
"informacijomis" nesinaudoja. 

3. Kada Lietuvoje visos po
litinės grupės susivienijo žūt
būtinei kovai už Lietuvos lais
vę, čia Amerikoje tie trys "tū
zai" nemato reikalo vieningai 
dirbti su visais Lietuviais. 

4. Jre atmete tautinas, vi
suomenės pasiūlymą vieningai 
dirbti šioje Lietuvos tragiš
kiausioje valandoje. 

5. Jie nematė reikalo šauk
ti VISOS Amerikos Lietuvių 
atstovų suvažiavimo gelbėjimui 
Lietuvos likimo dabar, vietoje 
to — 

6. Jie pasiskelbia jog jie 
trys laikysią savo mitingėlį — 
vis tik jie trys — ir- atliksią 
Lietuvos išgelbėjimo darbą! 

Amerikos Lietuviai, jųs ne
turit teisės nei balso tuos tris 
save pasiskyrusius "diktatorė-
lius" pajudinti nei žinoti ką jie 
daro, kodėl nedirba vieningai^ 
— tik duokit, duokit jiems au
kas tūkstančiais dolarių! 

Nedykai daugybė Amerikos 

Lietuvių prasikrapštė sau aki» 
ir nuo jų diktatoriško sau va
liavimo bėgfti 

Ir kitų šalių Žmonės 
Tremiami į Sibirą 

žydų telegrafo agentūra ii 
Jeruzalio patiekia platų prane
šimą Londone ir Amerikoje 
apie tai kaip Sovietai skubiai 
deportuoja iš savo užimtų ša
lių jų tikruosiu® jyventojus 
į Rusijos gilumą. ]( 

Tūkstančiais žmonės depor
tuojami iš Lenkijos, Rumani-
jos, Besarabijos, Bukovinos — 
jie išvežami Į Sibiro tuštumas 
ir į kitas*Azijatiškos Rusijos 
dalis, o į jų vietą atgabenami 
Kalmukai, Kirgizai fr kitoki 
Azijatai. 

Tą bolševikai daro, panašiai 
kaip Lietuvoje, vienri tikslu: 
išnaikinti tų tautų gyventojus 
ir užveisti tas šalis bolševikų 
paruoštais Azijatais, kad jie 
laikui atėjus padėtų Maskvai 
pravesti jų galutinę klastą — 
nubalsuoti jog tos šalys "pri
sideda" prie Sovietiu 

Tas reiškia, ne tik viena ma
ža Lietuva ir jos mažos kaimy
nės bet ir kelios didelės tau
tos pagriebtos bolševikų smau
gti ir naikinti. Ir jos trukš-
muoja, protestuoja, reikalauja 
Amerikos vyriausybės rūpintis 
tą sustabdyti, gelbėti tas tau
tas nuo išnaikinimo. 

Vietoje kelių milijonų Pa
baltijo žmonių, aliarmas kelia
mas visų tų tautų išvieno, kas 
sudaro jau dešimčių milijonų 
kankinamų žmonių balsą — ir 
turime tikėti kas tas balsas 
nepraeis tuščiomis. 

V Y T A U T A S  
DIDYSIS LIETUVOS KUNIGAIKŠTIS 

(Maironio Padavimas apie tą garsų 
Lietuvos valdovą) 

MEDIDŽIO ūgio, smulkus, Šviesaus vei-
- * do, Vytautas, kad apsivilkdavo mote
riškais drabužiais, buvo visai panašus į 
n^rgaitę, bet darbuose nebuvo lygaus jam 
vyro aname amžyje; todėl teisingai pride-

Padaugejo Mirtys 
nito Už troškimų 

Nacionalė Saugos Taryba 
praneša kad nuo gazo visoje 
šalyje 1943 metais užtroško 
1,800 asmenų. Nuo carbon 
monoxide mirė daugiatffcia;: ki
ti mirė nuo kūrinamo gaso ne
gero suvedimo ir prakiurimų. 

ra jaih Vardas Didžiojo. Visados užimtas, 
visados dirbdamas, jisai, rodos, nežinojo 

(atilsio. Savo valstybėje jis buvo valdyto
jas, vadas, teisėjas, bažnyčios gynėjas, val-

idinių tėvas; mažiausias vargdienis galėjo 
prie jo prieiti ir pasiskųsti, o didikai ir 

ti, tai dabar Vytautas prisituri Lenkų vie
nybės, ir prie Žalgirio galutinai autrupi-
na kryžiuočių galybę. Vytautas nesiski
ria nuo Lenkų, gyvena su jais vit ybėje, 
tvirtina įstatus, Vilniuje ir Garodkje su
tartus, bet visuose savo darbuose, nežiū
rėdamas į tuos Įstatus, eina stačiai prie 
pasižymėtojo savo uždavinio: neduoti Lie
tuvių žeminti ir svetimiems apsėsti. Jis 
sako? esąs Jogailos "urėdas", tačiau dar
buose daugiau Jogaila linko po jo geleži
ne. ranka negu jis po Jogailos. 

Taip pat santikiuose su Gudais Vy
tautas visados — Lietuvis; jisai eina sta
čiai savo keliu, bet neatstumia nuo savęs 
svetimųjų; jisai jų nepersekioja, nespau
džia, bet Lietuviai jam artimesni širdyje. 
Be to dar, priimdamas katalikų tikėjimą 
iš vakarų Europos ir suvesdamas tuo bu
du i pažintį su Europa, Vytautas nori sa
vo tautos kultūrą aukščiau iškelti už Gu
dų ir taip juose skleisti savo tautos įtaką. 

Rūpindamasis taip del Lietuvių gera 
ir būdamas visur Lietuviu, Vytautas mo
kėjo įgyti ir pašaliečiuose pagarbos ir. 
meilės: jo valdiniai tiek Lietuviai, tiek Gu
dai ir Totoriai mylėjo jį kaip savo tėvą. 
Kiti skriaudžiamieji jieškojo jo prieglau
dos. Didysis Maskvos kunigaikštis Vosy
lius I mirdamas palieka savo sunų Vytau
to globai. Totoriai seniausiuose laikuose 
atmena Vytautą kaip savo geradarį, nors 
jis kelis kartus su jais kirtosi. 

•Pats popiežius jį gerbė ir paskyrė ji 
Rygos arkivyskupo gynėju, o matydamas 
jo didžią galybę, įkalbinėjo išvaryti Tur
kus iš Europos. Čekai maldavo ji idant 
jis paimtų juos valdyti į savo rankas. 

Taip tai Vytautas yra didis visuose pne 10 uneiii ir pasisKusu, o uiuiKai n , 1 , M • T; . •„ 
priklausą jam kunigaikščiai jautė ant sa- ūbuose;; Jf1 ^ ras e i p -

kvsim, Lietuvoie ir Kituose užimtuose Kiastuuse. ju<tu<u . . xnAvma 

trumpu laiku jie viską aukštyn kojom apverstų, sunai-]^ ^"^ai'tannf galvoje! iš netolimoje ateityje Įvyk-
kintų, sudaužytų. Šito akivaizdoje kai Vokietijos su-I„{nn^osRoosevelto-ChurchUlo-Stalino bei MplotovonStet. 

niuzimo valanda jau bus cia pat, Vokiečiai stengsis - • FHpth> konferencijos nieko ypatingai gero nega-
m tomltąms f.ž-I  

kiek galima mažiau tepalikti bolševikams. Iš to išplau
kia kad jei Vokiečiai šiądien nesibijo prisileisti bolševi
kų į pačius Vokietijos vartus tai reiškia kad jie dar ne
sirengia kapituliuoti. Mat, lemiama kova yra vedama 
Vakaruose, ir Vokiečiai žino kad ją pralaimėję jie bus 
viską pralaimėję ir tada bus atėjęs jų galas. 

Rytų gi frontas šiądien jau yra virtęs antraeiliu, 
trečiaeiliu, ir dvidešimt-trisdešimt mylių Rytuose nėra 
vertos vienos mylios Vakaruose, ypač jei žygiuojama per 
nevokiškas, sakysim, Lenkijos žemes. 

Lenkijos atidavimas bolševikams Vokietijai yra net
gi savotiškai naudingas — kompromituoja sąjunginin
kus, aiškiai parodo kad jų kova del tautų laisvės tėra į 
"išvaduotų" tautų atidavimas bolševikų malonei, kad 
tikrovėje čia jokio vadavimo nėra, 0 tėra vienos vergu
vės pakeitimas kita. 

Aišku, pasitraukimas nėra laimėjimas, tat ii* Vokie
čių pasitraukimas iš rytų nesudaro jų pasisekimo.^ Jis 
sudaro bolševikų laimėjimą, bet to laimėjimo priežastis; 
nėra bolševikų baimė, bet aplinkybė kad. Amerika šią
dien pagrindinį karo svorį jau yra pasiėmus ant savo 
pečių, ir tuo laiku kai ji kovoja Titanų kovą su Vokieti
ja, bolševikai be didesnių pastangų pasiekia žymių lai
mėjimų. Betgi be Amerikos pagalbos bolševikai kaip ir 
Anglai jau senai butų buvę sutriuškinti, ir Vokiečiai 
Maskvos gatvėmis butų lygiai taip žygiavę kaip jie šią
dien tebežygiuoja Berlino gatvėmis. Tat ir dabartinis 
bolševikų pasisekimas Rytuose tikrovėje yra ne bolševi
kų bet Amerikiečių nuopelnas. Jis pirktas ne tiek bol
ševikų kariniu išmaningumu kiek Yankiu krauju, pra
lietu Šiaurės Afrikos smiltyse, .Normandijos miškuose 
ir lygiuose Flandrijos laukuose. 

bet nors bolševikai dar- ir šiądien tebėra priklausomi 
nuo Amerikiečių, nors dar šiądien, jei Amerikiečiai 

sustabdytų savo pagalbą, Vokiečiai dar susidorotų tiek 
su bolševikais, tiek ir su Anglais, politinėje srityje bol
ševikai ir Anglai veikia visai savarankiškai ir anaiptol 
nesirykiuoja j Amerikiečius. Rytų Europa dejuoja ir 
merdi bolševizmo vėžio ėdama, ̂  o Anglai mėgina savo 
įtakon paimti Vakarų Europą. Šitokia padėtis sąmonin
gesnių Amerikiečių tarpe, kaip tai buvo aiškiai matyti 
iš Senatoriaus Vandenbergo kalbos, sukelia vis didesnio 
nepasitenkinimo, ir ne tik neatitinka Amerikos idealo, 
bet net jai pačia* yra pavojinga. -r • > 

Bet, kaip jau minėta, kaip tffc šitit& -So
vietų Sąjunga pasiekia dideKų militarinių laimėjimų Ry
tuose, kurie, greta to, kaip tyčia, beveik sutampa su są
jungininkų nepasisekimais Vakaruose. Tuo budu, po-
jitinis balansas iš bolševikams labai nepalankaus virstą 
jiems palankiu: jų militariniai pasisekimai bent laiki
nai nustelbia jų politinius nusikaltimus — svetimų kraš-

ves geležinę jo ranką. Teisybė ir sutartis 
viešpatavo visur, gyvenimas ir -prekyba 
pasitaisė'il% žydėjo, o tolimiausios kartos 
atminė ir gvrė garbingas, Vytauto viešpa
tavimo dienas. 

f Vytautas vienas buvo Lietuvai, kas 
buvo- Kęstutis ir Algirdas kartu, ir net 

ties milžinas, tai paskutinis garbingųjų 
Lietuvos valdovų, kurie tain išaukštino 
musų tėvynę. Sunku? buvo Lietuvos sto
vis pradedant Vytautui viešpatauti, bet jis 
mokėjo ir tuokart'ją tvarkyti; o jei ne vi
sa padarė ko dar reikėjo tai jau ne jo kal
tė. Jo mirtis buvo tautai perankstyva, o uuvu-įvesiutis i i  įsčiitu, ai -uci -• . . _ . , t r,, 

daugiau. Kęstutis garsus yra karais su! Lietuvai nelaime kad ,1 nctuiejo y-
krvžiuočiais Vokiečiais: Vytautas .galuti-(.tautui įpėdinio kurs butų sekęs jo ped 
na'i laužia kryžeivių galybę, ir tie nusiže- j mis. 
mine vadino jį savo geradariu. Algirdas į 

bruktu Todėl ir iš busimos ^didžiųjų" konferencijos yra 
visai natūralu laukti ne teisingo principo atgaivinimo, 
bet tradicinio Miuncheniško kvapėlio sukondensuoto pa
skleidimo. - . 

s 

O ŠIRDIE BĖDINOJI 
(M. Dagilėlio eilės) 

O širdele bėdinoji! 
Ko taip liūdi, ko vaitoji? 

Pakentėk, nurimk! 
Reikia vargti čia ant svieto, 
Neaplenksimi kelio kieto, 

Sunkią naštą imk! 
Čia ant žemės, čia taip šalta, 
Širdžių tiek ledu sukalta.... 

Šilumos bent kiek! 
Dega meilė, deg' ugninė, 
31 sušaldo man krutinę — 

Man gana ir tiek! 

lleilė duod' man aukštą norą; 
'S|rdyse gaivinti dorą 

Kiek galiu stengiuos; 
Draug su broliais aš dejuoju. 
Su jais verkių, jiems dainuoju, 

Raminu varguos! — 

O širdele bėdinoji, 
Ko taip liūdi, ko vaitoji? 

, Dar bent kiek palauke 
Kai užšvis kita aušrelė, 
praskambės sena dainelė — 

Tik nenugąstauk! 
Tarsi: Tėve! aš mylėjau, 
ftirbau beldžiau kiek galėjų, 

Teko man čia vargt! 
Teko, teko jau kentėti, 
Laikas kunui pasilsėtį ' 

Akeles užmerkt/... 

didžią garbę įgijo Guduose — # Vytautas 
nukelia savo valstybės sienas iki pat Mas
kvos, o Gudų kunigaikščiai vykdo jo_ no
rus, atsiduodami į jo globą. Norėdami ge
rai suprasti kas buvo Vytautas Lietuvai, 
atsiminkime kokia buvo Lietuva pirm Vy
tauto ir kokia ji virto jam viešpataujant. 

Kęstučio broliui Algirdui mirus, Lie
tuvoje atsirado kerštų ir nesutikimų. To
kie tėvynės gynėjai kaip Kęstutis, buvo 

KETVIRTA PRANCŪZIJOS 
RESPUBLIKA 

Generolas DeGaulle yra įsteigėjas ket
virtos Prancūzų Respublikos bėgyje 152 
metų. Kiekviena sekanti Respublika tu
rėjo skirtingas ypatybes nuo pirr isnių ir 

ivlc y vhvl- ^ kiekviena pakilo skirtingose sąly; 'e. Tas 
nužudyti, valstybė, išsiskaidžius silpną te-j pats atsitinka ir su Ketvirtąją publi-
turėjo tarpusavio ryšį, o patekus Lenkų ka. ^ 
įtakai, rodės tiktai bus geras aplinkiniams į Pirmoji Respublika, įsteigta 1 2 me-
valdovams kąsnis. Kryžiuočiai tuo tarpu 
eina karts nuo karto didyn, platyn ir stip
ryn. Jogaila, Algirdo sunus, atiduoda pu
sę Žemaičių krašto kryžiuočiams, o tie už 

tais., tęsėjo iki 1804 metų. • Karalių nu-
bankrutyta Prancūzija priėjo prie revo
liucijos," 1793 metais buvo nukirsta galva 
karaliui Liudvikui XVI, ir prasidėjo tero-

m-
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tai savo plėšimais siekia iki pat Vilniaus j ro ir žudynės laikotarpis, kims tęsėsi imi 
ir Ašmenos, pereidami kiaurai visą Lietu
va. Gudai, nors Algirdo ir Gedimino pa-

•veikti, tačiau skaičium kur viršydami Lie
tuvius ir būdami krikščionys, kaip ir auk
ščiau už pagonis Lietuvius stovėdami, pra
deda gauti nemaža itakos tarp Lietuvių, 
šalindami ju tikybą, kalbą ir papročius. 

Taigi tokiame nelaimingame Lietuvos 
stovyje Vytautas, nesenai kalinys^ Krėvo
je, paskui brolio ištremtas iš mylimos tė
vynės. priverstas buvo kardu ir^ ugnimi 
jieškoti savo tėvo palikimo. Prisiekdin
tas visur klausyti netoli matančio Jogai
los, savo viršininko, Vytautas tampa pa
galiau Lietuvos kunigaikščiu ir per 40 me
tu viešpatavimo pakelia Lietuvą ant auk
ščiausio laipsnio. 
Vytauto įtaka paplito 

Vytautui visi pripažysta didį^ .platų 
protą, visi kelia jo garbę, bet ne visi pa
duoda tikrą ir teisingą jo darbų vaizdą. 

Norint gerai suprasti Vytauto dar
bas reikia atminti jog Vytautas nebuvo 
pei. Gudas, nei Lenkas, nei Vokietis, bet 
Lietuvis. Gimęs Trakuose, užaugęs tarp 
Žemaičių, daugiau už Aukštaičius^ Lietu
vius prisirišusių prie savo kalbos ir tiky
bos, šunus vaidilutės Birutės ir tėvo Kęs
tučio, tikro Žemaičio, Vytautas visuose sa
vo darbuose jieško gera ypatingai savo 

1795 metų. 
Dalykams nepastoviai einantį Napo

leonas Bonaparte, kuris įgijo militariską 
kontrole, 1801 metais pasiskelbė impera
torium ir užėmė valdžią Į savo rankas. 

Jis pralaimėjęs karus prieš Europos 
valstybes, 1815 metais. Po t > sekė eilė 
karalių, iki kilo antra revoliucija 1848 me
tais. Ši Respublika betgi gyvavo tik pen
kis nepilnus metus, ir 1852 metais Liudvi
kas Napoleonas Bonaparte, iki tol buvęs 
prezidentu, padarė perversmą i • pasiskel
bė imperatorium, Napoleonu ITI. 

.Po to kai Vokiečio sumušė Prancū
zus 1870 metais, Paryžiuje sukilę gyven
tojai padarė perversnla — Napoleoną III 
nuverte ikurė Trečia Respubliką. Ji tęsė
si nuo 1870 iki 1940* metų, ir šio karo bė
gyje Vokiečiams užėmus Prancūziją, jos 
senoji valdžia išblaškyta. 

" Generolas de Gaulle, tęsdamas kar* 
sąjungininkų pusėje, padaliau pereitą Lie
pos mėnesį sugryžo į Paryžių ii- atkur€ 
vel pačių Prancūzų valdžią, dabar jau sa* 
vo kontrolėje, ir tuo pa'iėjo pagrindą Ket
virtajai Respublikai. 

i SVARBŪS PRANEŠIMAS • 
Kitame numeryje čia pradėsime talpinti Isfc* 

v«j umuuuw & ,7 ^ o— — torį/ii raštą iš pereito Amerikos Lietuvių Suva* 
mylimai Lietuvių tautai. Kaip kitkart j žiavimo ir Peticijų vežimo į Washingtoną, G& 
•M . 1 4  • " ^ J » _ «.•« f 1 n rl i  nl /V1T11 . I. Al/1 £kT* _ 1 V -  . r» a l  H t lD l  m. flV Ja T įAinirini 
liX\ liii lctl i j lvvw V IU ^ i Ala v nuv j o 1; 

Gediminas vieniįos su Vladislovu Lokiet- gUž6s 30 d., 1921 metais. Tada Lietuviai įtefr» 
fcu, Mozūrų valdovu, Kryžeiviams Prezidentui Harding milijoną parašu j.r 



D I R V A  Padekit Amerikai laimėt karą 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Lenkai stengiasi užbėgti mums už 
akių 

Vieną kartą aš buvau pasiųstas su su
stiprintu buriu i žvalgybą. Mums į pa
galbą dar buvo duoti dešimts pėstininkų 
su puskarininkiu. Musų uždavinys buvo 
išžvalgyti Žagarinės miškus, surinkti apie 
priešą žinias bei patirti jo pozicijas. Prie 
Žagarinės patyriau kad musų pusėje, prie 
malūno, yra bolševikų užtvara. Per kru-
mus, bolševikams nepastebėjus, prisiarti
nom prie maluninko namo ir, i ji ineida-
mi, priesienyje susitikoni| su bolševikais. 
Pirmutinis ėjo gusaras Juozas Jablonskis 
ir sutiktą bolševiką nušovė. Po šūvio iš 
namelio ėmė veržtis ir kiti bolševikai, bet 
mes tuojau į metėm i priesienį granatą ir 
keletą jų pro langą. Granatoms sprogus, 
viduryje pasidarė didelis riksmas, ir bol
ševikai ėmė veržtis pro langus ir duris 
laukan. 

Mes pasitraukėm iki savo grandinės. 
Prasidėjo smarkus susišaudymas. Malu
ninko trobesiuose buvo dvi bolševiku kuo-

atmintin, nes jis, puolant Turmontą, siū
lėsi su savo kuopa musų vadovybei Į pa
galbą. Kądangi musų kariuomenė tuo-
'met visu smarkumu žygiavo priekin, an
tra vertus, Lenkai jau tuomet buvo paro
dę savo nedraugingumą, todėl nuo jų pa
galbos buvo atsisakyta. 

Šiose kautynėse aš su savo buriu visą 
laiką išbuvau pirmose eilėse. Daug kartų 
buvau labai pavojingai susiduręs su bol
ševikais, bet, laimei, mano būrys išliko 
sveikas. Čia ypatingai pasižymėjo husa
rai savanoriai Žėkas, Aušrota, Juškevi
čius, Jablonskis, Sarpalis, Astrauskas ir 
kiti. ę 

Taikė tiesiog į mane 
Musų eskadronas iš bolševikų fronto 

buvo pasiųstas prieš BermontininKus. Aš 
su savo buriu gavau dalyvauti kautynėse, 
joti i žvalgybas ir stovėti užtvarose. Da
lyvavau ir kautynėse ties Radviliškiu. 

Vieną šaltą naktį užjojau ant Ber
montininko sargybinio, ir jis, atkišęs tie
siai i mane šautuvą, šovė. Mano laimei, 
neįskilo šūvio kapsulis, ir aš Bermontinin
ką buože nutrenkiau. Tame kaime užti-

ėmus veržtis Vilniaus kraštan, musų es
kadronas stovėjo netoli Alytaus. Liepos 
13 dieną pradėjom žygiuoti Vilniaus link, 
kur ne kur susidurdami su Lenkais. Kiek 
pamenu, į vieną vietą buvo sutraukti trys 
eskadronai ir su kaž kokia baterija slin
kom į Vievį. Liepos 13 dieną gusarų pul
kas, pulkininko Litvinovo vadovaujamas, 
ties Vievio ir Lentvaravo stočių pakliuvo 
j muši-su Lenkais. Tai buvo prie geležin
kelio, ties Lazdėnų miškeliu. Musų pės

tininkų dalys ešelonais vyko Vilniaus link, 
o Lenkai netikėtai iš miškelio puolė ešelo
ną. Mušis buvo gana smarkus, ir iš abie
jų pusių buvo gerokai nuostolių. Vis dėl
to mes Lenkus išsklaidėm, ir jie iš kauty
nių lauko pasitraukė, palikdami savo su
žeistuosius ir karo grobį. Mums, gusa-
rams, Lenkus teko atakuoti iš sparno. An
ksti rytą, Liepos 15 dieną, antro musų es
kadrono dalys užėmė Lentvaravą./ 

(Bus daugiau) 

LIETUVIU SALEJE 

Atėikit į Lietusią salę paši
lo,sti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todel^ jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau j Lietuvių salę. 

pos su kulkosvaidžiais. Per susidurimą —* - v v. _ 
buvo sužeistas susaras Aušrota ir pėsti- kom dar sesis Vokiečius ir pae j 

0 , t; , . A • 1 _ • onoivnm1YY1 
ninkas puskarininkis, kurio pavardės ne
pamenu. Bolševikų buvo keli užmušti ir 
sužeisti. 

Rugpjučio 24 iš nakties prasidėjo mu
sų kariuomenės visu frontu puolimas. Mes, 

j nelaisvę. Taip nedideliais susirėmimais 
pasiekėm Mažosios Lietuvos sieną. 

Vieną kai tą, dar esant Bermontinin
kų frontui ir mūsiškiams po pirmojo puo
limo atsitraukus, aš su savo buriu stovė-

gusarai, nieko Lenkams nesakę, nakties i jau kaž kur netoli Ginkiskių (?) kaimo 
metu dingom iš kaimo ir nužygiavom Ža
garinės linkui. Musų kariuomenei smar
kiai puolant ir žengiant pirmyn, man su 
savo bariu teko dalyvauti užimant Tur-
monto stotį. Čia ir Lenkai pasirodė, ir 
pradėjo su mumis lenktyniauti. Toliau 
puolėme geležinkeliu Kalkunų link. Pra
sidėjo Didžiojo Karo Vokiečių ir Rusų ap
kasai ir beveik iš kiekvieno kalnelio teko 
bolševikus išstumti. 

Pažymėtina kad kaip tik bolševikai 
traukdavosi, Lenkai stengdavosi užbėgti 
mums už akių ir pirmi užimti naujas po
zicijas. Bet kai reikėdavo bolševikus iš
stumti iš apkasų ar šiaip iš pozicijos, Len
kai laikydavosi nieko neveikdami. 

Sunkios kautynės del Gryvos 
Aš tuomet jau ėjau burininko parei

gas ir man su gusarais neblogai sekėsi. 
Kur tik reikėdavo atlikti svarbesnis užda
vinys buvo man pavedama. Sakysim, kai 
bolševikus išstumėm iš paskutinių apkasų 
ties Kalkunais, man buvo pavesta su su
stiprintu buriu pirmiau Lenkų įsiveržti į 
Kalkunus. Uždavinys pasisekė išpildyti, 
ir aš su keliais gusarais Rugsėjo 2 pirmas 
įsiveržiau į Kalkunus. Gatvėse teko su-
sišaiuiyti su bolševikais. Ypač smarkiai 
mus apšaudydavo iš skersinių gatvių, bet 
tuojau ir pasitraukdavo. Kiek ilgiau bu-
so susilaikę prie stoties. Bet, pasirodžius 
nuo Zarasų pusės kitiems musų būriams, 
priešas pasitraukė į Gryvą ir atidengė į 
mus smarkią artilerijos ugnį. Tuojau nuo 
Zarasų pusės atžygiavo ir musų pėstinin
kai, o tik ilgesniam laikui praslinkus, ge-

• ležinkeliu nuo Turmonto atėjo ir Lenku 
pėstininkai. 

Nuostabu kad Lenkai, atžygiavę 
Kalkunus ne kovos liniją su bolševikais 
užėmė, bet metėsi į stoties pastatus, steng 
dumiesi užimti pačią stotį, nors ji jau bu
vo musų pozicijų užpakalyje. Lenkai, už 
ėmę geležinkelio stotį, ruošėsi gintis, kaip 
matyti, ne nuo bolševikų, o nuo musų. 

Iki pavakario kaip mūsiškiai taip ir 
bolševikai sutraukė ties Gryva didesnes 
kariuomenė s jiegas. Užvirė arši kova. 
Šautuvai ir kulkosvaidžiai veikė be per
traukos, ir viskas susiliejo į vieną garsą, 
tartum vanduo verdąs katile. Smarkiai iš 
abiejų pusių veikė ir artilerija. 

Taip be paliovos truko tris dienas ir 
naktis. Vienu tarpu musų kariuomenės 
padėtis dešiniajame sparne buvo labai pa
vojinga. Čia anksti rytą bolševikai puolė 
Lenkus ir durtuvais išbadė visą jų kuopą. 
Prasivežę šioje vietoje, jie pradėjo supti 
mūsiškius. Lenkai traukėsi be tvarkos, ir 
jų grandinės atsidūrė prie musų batarejų. 
Vėlinu kaž kuri mūsiškė kuopa tą spragą 
užkišo ir bolševikus vėl privertė pasitrau
kti. 

Šitame mūšyje žuvo ta pati Lenkų 
kuopa kuri, pradedant puolimą, drauge 
su mumis stovėjo tie Žagarine. Tuomet 
ant bolševikų durtuvų buvo iškeltas tos 
kuopos vadas Lenkas, malonus senukas. 
Man šis Lenkų vadas gerai buvo įstrigęs 

Atbėgo pas mane to kaimo moteriškė ir 
skundžiasi: 

—J kaimą privažiavo devynios galy
bės Bermontininkų ir plėšikauja. Gelbė
kit! 

Aš tuojau su keletą gusarų nuvykau 
i kaimą, užtikau čia Vokiečius ir juos iš-
vaikėm. Gerokai buvom su jais susišau-
dę, ir vieną Bermontininką mirtinai pa
šovėm. Po šio atsitikimo Bermontininkai 
daugiau į šį kaimą rnesilankė. Kai mesĮ 
vėliau kaimą užėmėm, kaimiečiai nažinę 
mus labai vaišino ir džiaugėsi kad juos 
tuomet apgynėm. 

Kunigas lenkininkas neteko dviejų 
pirštų 

1920 metų pavasari musų eskadronas 
buvo pasiųstas užimti baro prieš Lenkus 
Jezno-Punios rajone. Mano būryje kari
ninko visai nebuvo, ir aš buvau drauge 
burininkas ir būrio vadas. Eskadronas 
pasiliko Jezne, o mane su buriu paskyrė 
užimti barą Punioje. Priešais, Butrimo
nyse, stovėjo Lenkai. 

tšpradžios su Lenkais jokio susidūri
mo neturėjom. Tačiau nuolatos tekdavo 
girdėti žmonių nusiskundimų kad Lenkai 
dažnai lankąsi į neutralią juostą ir sau
valiauja. Ypač nusiskųsdavo del Butri
monių klebono Lenko. 

Jis nuolat važinėja su Lenkų karei
viais per ukininkus ir reikalauja duoti 
Lenkų "stšelcam" (šauliams), — skundėsi 
žmonės. — Jis pats "stšelcų" vadas. 

Vienu tarpu aš, darydamas su keletu 
gusavų netoli Butrimonių neutralioje zo
noje žvalgybą, viename kaime užtikau tą 
kleboną su Lenkais, darant pas ukininkus 
rekvizicijas. Susišaudėm su klebono pa-
lvdovais. Jie į kaimą buvo atvykę su tri
mis pastotėmis. Per susišaudymą klebo
nas neteko dviejų dešinės rankos pirštų, 
o vienam Lenkų kareiviui peršovėm koją. 
Lenkams ir klebonui pavyko pasprukti, o 
mums atiteko tik vienas vežimas su rek
vizuotu maistu, kurį aš sugrąžinau ūki
ninkams. Nuo to laiko klebonas liovėsi 
daręs rekvizicijas neutralėjo juostoje, o 
sekmadienį, sakydamas pamokslą, mus iš
plūdo, išvadindamas pagonimis ir įvairiais 
bjauriais žodžiais. 

Turėdavom su Lenkais ir daugiau su
sidūrimų; mes vis Lenkus įveikdavom. 

Taip, sakysime, vieną kartą Lenkai 
mane su buriu norėjo Punioje apsupti ir 
paimti į nelaisvę. Bet aš jiems buvau pa
daręs tokias pinkles kad jie patys vos tik 
neįkjimpo ir džiaugėsi sveiki kailį išnešę. 
Kad Lenkai žygiuoja Punios link, mane 
į suėjo vienas Totorius, gyvenąs netoli Bu
trimonių. Vėliau jis prašėsi priimti jį į 
gusarus. Aš jį nusiunčiau Kaunan į re
zervinį eskadroną. Nežinau io nei pavar
dės, nei likimo. Vis dėlto iis daug gero 
mums nadarė. Lenkai, netikėtai mus už
klupę, butų daug žalos padarę. 

Sulaikau bolševikų kariuomenę 
Bolševikams sutriuškinus Lenkus ir 

D e d e s  S a m o  į s a k y m a s !  
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WPB "APTAMSINIM0" ĮSAKYMAS 
PRADEDANT KETVIRTADIENIU, VASARIO 1 

MUSŲ KOSTUMERIAMS: 
i 

J. A. Krug, War Production Board Pirmininkas, paskelbė visai šaliai "aptamsinimo" įsakymą prade
dant Vasario 1, 1945, kuris uždraudžia tam tikros rušies elektros šviesų naudojimą kaipo vieną dalį vi
suotino programo palengvinimui kuro stokos. 

Mr. Krug pareiškė: "Apskaičiuojama jog šis įsakymas sutaupys 2,000,000 tonų anglies per metus. 
Tai yra apie 10 nuošimtis numatyto 25,000,000 tonų minkštos anglies sutaupymo nuostato kurį pami
nėjo James F. Byrnes, Director of War Mobilization and Reconversion, Sausio lO." 

U T I L I T I E S  Į S A K Y M A S  U - 9  
The Cleveland Electric Illuminating Company šiuomi praneša savo kostumeriams apie Utilities Order U-
9, ir ragina jo prisilaikyti. Tas įsakymas skamba sekančiai: 

Utilities Order U-9. (a) šio įsakymo tikslas. Karo 
reikalai sudarė trukumą anglies ir kitų kuro išteklių. 
Šio įsakymo tikslas yra taupyti kurą reikalingą elektros 
gaminimui suvaržant tam tikrus nereikalingus elektros 
naudojimus. 

(b) Definicijos. Šio įsakymo tikslui: 
(D "Asmuo" reiškia bent individualą, partnerystę, 

sąjungą. biznio trustą, korporaciją, politišką subdiviziją, 
valdišką įstaigą ar korporaciją ar organizuotą grup? 
asmenų ar tai inkorporuotą ar ne. 

(2) "Elektros Tiekėjas" reiškia bent asmenį -kuris 
gamina, perleidžia ar platina elektros jiegą. 

(c) Draudžiama Naudoti. Jokis asmuo neprivalo nau
doti elektros bent, kuriam sekančių tikslų: 

(1) Atviram lauke skelbimų ar kitų nušvietimų. 
(2)Išlaukinių nušvietimų išskyrus kur reikia vedi-

muį biznio atviro lauko įstaigose. 
<3) Išlaukiniu papuošimų ir šiaip išlaukinių šviesų. 
(4) Krautuves larigų apšvietimo išskyrus kur rei

kalinga vidaus apšvietimui. 
(5) Merquee apšvietimo virš €0 watte kiekvienai 

marquee. 
(6) Gatvių šviesų kur viršija nustatytą svitsą vie

šos valdžios reikalingą visuomenės saugumfli. 
(7) Išlaukinių iškabų apšvietimas išskyrus: 

(i) Nurodymų ar atskyrimo ženklus reikalingus 
ugnies ir policijos apsaugai, trafiko kontrolei, 
transportacijos stotims ar ligoninėms; ar nu
rodymo ženklams bent kokiam būtinam viešo 
reikalo aptarnavimui kas yra nurodyta sulyg 
vietos vyriausybės. Elektros tiekėjui turi būti 
priduota raštiškas liudymas tuo atveju, bet 
neturi buti kokios nors ypatingos formos; 

(ii) Nurodymų ir atskyrimo ženklai vartojanti 
nedaugiau kaip 60 watts kiekviename reikalo, 
daktarams ir viešbučiams, ir kitoms viešom® 
gyvenamoms vietoms. 

((U Išimtys. (I) Bent kuris elektros tiekėjas kuris 
sprendžia jog prisilaikymas šio įsakymo iš pusės asme
nų kuriems teikiama tiesioginiai ar netiesioginiai, nesu
mažins sunaudojimo anglies ar kitų trūkstamų kurų ga
li nrašyti padaryti išimti tai sričiai kuria jis aptarnau
ja kreipiantis į Office of War Utilities, War Production 
Board. Washington. D. C., Ref.: U-9. " • 

(2) The War Production Board gali laikas nuo lai
ko išleisti nurodymus paliuosuojant tam tikras sritis 
nuo šio įsakymo jei matysis kad prisilaikymas tose sri
tyse nesumažins sunaudojimo anglies ar kitų kurų kaip 
šis įsakymas numato. 

(e) Apeliacijos. • Bent asmuo kurį šis įsakymas liečia 
jeigu numatys kad prisilaikymas šio įsakymo išeis ken
ksmingai jo reikalams arba kuris mano kad prisilaiky
mas šio įsakymo yra kenksmingas viešai sveikatai arba 
apsaugai gali apeliuoti paliuosavimo į District Office 
of the Wr Production Board toje srityje kurioje jis ran
dasi, Ref.: U-9. 

(f) Pastabos. (1) Kiekvienas elektros tiekėjas pri
valo. kaip greit galima, pranešti spausdintai ar kitaip 
kitaip visiems asmenims kuriams jis teikia elektrą nau
dojimui draudžiamiems tikslams sulyg įio įsakymo. 

(2) Jei elektros tiekėjas žino apie asmenį kuris nesi
laiko šio įsakymo naudodamas jo elektrą, jis turi pra
nešti tam asmeniui apie jo nusižengimą. Jeigu nusižen
gimai bus tęsiamas, elektros tiekėjas privalo pranešti 
raštu apie šio įsakymo reikšmę kuri jam atitinka ir 
apie pabaudas nuskirtas už įsakymo laužymą ir privalo 
nuorašą to pranešimo pasiųsti į Distttct Office of the 
War Production Board toje srityje kudojajdekįrOfc naiįf-
dotojas randasi, Ref.: U-9. 

(g) Nusižengimai. Jeigu War Production Board nu
spręs kad bent kuris asmuo naudoja elektrą priešingai 
šiam Įsakymui, gali įsakyti elektros tiekėjui aptarnau-
iančia mtą asmenį sulaikyti tiekimą ir nurodyti taisyk
les sulyg kurių jam vėl bus duodama elektra. Prie to, 
bent, asmuo kuris savanoriai nepildys bent dalį šio įsa
kymo arba kuris sąryšyje su šiuo įsakymu sužiniai no
rės paslėpti materialius faktus arba suteiks neteisingas 
informacijas bent kuriam departmentui ar įstaigai Su
vienytu Valstijų bus skaitomas • nusižengusį# ir atiteks 
įam skirtoms pabaudoms arba kalėjimu. 
perženg^guy ųšiemsužžiš,jamkreipjkma s*'; 

(h) Galiojimo Diena, šis įsakymas ineina galioti ir 
pradeda veikti nuo Vasario 1, 1945. * 
Išleistas ^ią 1"> dieną Sausio 1945. 

WAR PRODUCTION BOARD 
By J. Joseph Whelan 

Recording Secretary 

The War Production Board taipgi prašo taupyti elektrą kuodaugiausia 
ir tais atvejais kur elektros vartoji mas nedraudžiamas šiuo įsakymu. 
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BRITAI karo reikalams 
išleidžia po 57 milijonus 
dolarių į diemą — žymiai 
mažiau negu Amerika. 

VOKIEČIAI, kaip skel
biama iš Šveicarijos, pasi
ryžę apleisti Italiją; kur 
turi apie 20 divizijų. 

I 

PREZIDENTO IN
AUGURACIJA 

Didelis Sportininkas iš Brazilijos 

REIKALINGA 
8 7 0 0  V Y R U  l u & j a u !  

P^kuMnimui Karo Produkcijos 
Didžiajame Cleveland^ 

Ar iinai kokį žmogų kuris galėtu dirfcti ka
ro darbą o nedirba? Ar tu esi vienas jy? 

120,000 kariaujančių Clevelando vyrų šau
kiasi i tave daugiau reikmenų—DAUGIAU 
ir GREIČIAU! Mes neturim juos apvilti 

štai ką jųs galit paifftryti 
1. Dėk į savo darbą viską geriausio, kiek

vieną valandą savo šifto, jei karo darbe. 

2. Stok į karo darbą šiądien jei nesi dar 
Ikaro dirbtuvėje. 

1. Kalbėk savo draugams, savo kaimynams 
it JkiiiieiiLš stoti į karo darbą DAIiAR. 

ĮĮur reikia kreipti* 
Jūsų artimiausis USES ofisas pasakys jums 
kur gailti karo darbą. 

11926 Lorain Avenue 
1020 Euclid' Avenue 

(Moterų darbo Centras) 

1242 Wist Tliird Street 
Euclid and Chardon Rd. 

Euclid, Ohio t -
; •  ,  ^  . . .  -y ^ ..|T 

H^ar Product Ion-Manpower Committee 
„ , of Greater Cleveland 

IMĮ, . H'1 'į • [ 1 \ : 
Suaikvota" fyalattda ' Gali Reikšti Mlrtj Clevelandiečio Vaikino 

Su Prezidento F» JQ. Roose-
velto inauguravimu ketvirtam 
terminui Sausio 20 d., buvo tai 
89-ta prezidento inauguracija 
šios šalies istorijoje. 

Paskirų prezidentų buvo 31 
išviso nuo 1789 metų, kada 
Jurgis Washingtonas buvo iš
rinktas pirmutiniu prezidentu. 

Jurgis Washington tarnavo 
du terminu, trečiam terminui 
atsisakė kandidatuoti, nuo to 
ir pasiliko ęaprotis preziden
tams nekandidatuoti daugiau 
kaip du terminu. 

Daugelis prezidentų ištarna
vo tik po vieną terminą ir ne
buvo išrinkti kitam terminui. 

Tik F. D. Roosevelt pasidrą
sino kandidatuoti trečiam ter
minui, o po to ir ketvirtam *ir 
abiem atvejais laimėjo. 

F. D. Roosevelt yra trečias 
prezidentas kurio inauguravi-
mas pasitaikė karo metu. 

James Madison priėmė prie
saiką antram terminui laike 
1812 metų karo; Abrahomas 
Lincoln inauguruotas antram 
terminui Civilinio Karo pabai
goje 1865 metais (jis už mė
nesio po inauguravimo buvo 
nušautas). 

Ne visi Amerikos preziden
tai buvo inauguruoti Washing-

itone, nes tas miestas įsteigtas 
kiek vėliau. Jurgis Washing
tonas" pirmą kartą buvo inau
guruotas New Yorke, antram 
terminui Philadelphijoje, ir po 
jo sekantis prezidentas, John 
Adams buvo inauguruotas Phi
ladelphijoje. 

Su trečiu prezidentą, Tho
mas Jefferson, inauguracijos 
prasidėjo naujoje šalies sosti
nėje. Washingtone. 

y 
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"BURTININKĖS" IŠVILIOJO 
$11,670 

žioplių Cleveland© buvo ir 
bus, ir todėl randasi jų kišenių 
apkraustymui gaujos visokių 
"burtininkių", "laimės speji-
kių" ir tt. * Policijai buvo ra
portuota 1944 metais išviliota 
net $11,671 iš tokių kurie tik 
vėliau apsižiūrėjo kad jie bu
vo apgauti. Vieni tuo budu 
neteko dešimtį-kitą dolarių, 

tačiau buvo atsitikimų kur i|-
riliota ir po tūkstanti ir dau
giau "užburimui" kokios nors 
ligos ar šiaip negerovės. 

Tamsesni ir Lietuviai neten
ka į tokių "burtininkių" ir ki
tokių apgavikų rankas. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios mety—Įdėkit 
j laišką $1 dabar ir •'Dirva" 
Įsakys ju* ištisą pusmetį. 

Štai Jums didelė, $1.50 vertės knyga 

duodama už $ 
TIEMS KURIE PASISKUBINS 

UŽSISAKYTI IKI DAR ŠIŲ 
KNYGŲ TUKIME 

, Lou Moretzohn iš Rio de Janeiro, Brazilijos, atlieka ban
dymus bėgimo su kliūtimis Pennsylvanijos Universitete. To 
universiteto sporto direktorius, Lawson. &obertąpn, tėmija sa
vo studento pastangas. ] . 

KAS platina Dirvą 
platina apšvietą. 

tas 
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PO KARO REIKĖS 
DAUG LAIVŲ 

Amerikos laivų • statytojai 
numato kad po karo reikalinga 
bus didelė daugybė prekinių 
laivų. Turės buti moderniškas 
prekinis laivynas gausingai po
karinei prekybai ir šalies ap
saugai. 

Laivų statytojai sako, reika
linga bus vykdyti platus lai
vų statymo programas palai
kymui Amerikos komercijos 
naujausiais ir geriausiais lai
vais ir turės buti pakankamas 
rezervas laivų netikėtiems at
sitikimams, tokiems kaip ka
ras. ' - V  

Laivų, industrija i betgi tikisi 
Stiprios kompeticijos iš lėktų- J 
vų industrijos ir iš kitų šalių ' 
pusės. Sako, Švedija šio karo ' 
metu pasistatydino jau milijo
no tonų talpos geriausios rū
šies laivų pokariniam komer-, 
ciniam naudojimui. Į 

•LIGONINĖMS Clevelande, 
Itaip tam tikra komisija skel-
Ibia, reikalinga bent 2,000 dau
giau lovų, nes ir butinuose rei
kaluose ligoniai negali gauti 
ligoninėse vietos. 

: 

•RAUDONASIS Kryžius ra
gina daugiau kraujo aukotojų 
atsišaukti ir užsiregistruoti iš-
anksto tie kurie nori kraujo 
aukoti. Kreipkitės telefonu— 
SUperior 1800. 

f Puiki, didelė K. S. KARPIAUS Istorinė Apysaka 

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

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

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

DIRVA 6820 Superior Ave. Cleveland, OM* 

KRAUTUVĖSE PA
VAGIA UŽ 80 MI-
lilJONU KASMET 

PAGELBEKIT ATLIKTI 
DIDYJĮ DARBA 

Tūkstančiai ant tuksiančių svarbių karo reikalais kalbė

jimų atsibuna Long Distance vielomis kas dieną ir naktį. 

Kartais yra net ypatingi skubumai nekuriomis vielomis. 

Kuomet jusų šaukimas pasitaiko užpildytomis vielomis, 

jjp pagelbesit Long Distance dalykų paskubę j imą jeigu ko-

operuosit kai ji sakys, "Please limit your call to 5 minutes". 

Pirkit Daugiau War Bonds Pergalei! 

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

žti.A;.,'.:- .v / ,.'r . 

Apskaičiuojama kad krautu
vėse Amerikoje per metą pa
vagiama ir išnešama įvairių 
prekių už apie 80 milijonų do
larių. Vagiliai 85 nuoš. yra 
moterys, kaip patyrimas rodo. 

Tikrieji vagys, kaip vienas j 
žinovas sako, sudaro tik tris į 
nuošimčius. Kiti arba kitos Į 
vagia iš krautuvių daiktus se- j 
kančiai: karo dirbtuvių darbi
ninkai ir darbininkės vagia su
darymui sau išteklių kai ka
ras pasibaigs; kiti vagia tiktai 
del įvairumo, ir daug vogimu 
užsiima turtingos moterys ku
rios nori padengti savo korto
mis praloštas skolas. 

Didelio miesto viduting par
duotuvė kas metiį tokiomis va
gystėmis praranda iki apie 80 
tūkstančių dolarių prekių. Ka
ro metu, vagystės krautuvėse 
papildoma lengviau, nes stoka 
patyrusių patarnautojų kurios 
mokėtų nutėmyti vagilius. 

r  •  f i  •  * .  

?v C: 
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NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 

* Ask at any of otir^6 Offices * 
*0° _C'«V 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY CC 
B a s e m e n t  

>į (i «§ j& 

Puikios Pav 
2.95 

STILIUS A. Graži bliuskutė iš 
įfairių spalvų smulkių bryžių 
ant balto dugno. Mieros 32 
iki 38. 

STILIUS B. Peter pan apy
kakle . . . gražios ir patogios. 
Gaunamos baltoje, maize arba 
ružavoje. Mieros 32 iki 38. 

NE-RACIONUOTI! 

l/Nera reika4o išnaudoti savo taip re&a!i™f»us ration 
kuponus kuomet gali pirkti tokius puikius avalus 
kaip ,š,įe—Be Ration! Aukštais arta žemais -kul
nais . . fengvi avalai . . . pom-pom arba kitų pa-
vidająg . . . daugelyje puikių spalvų. Mieros 4 iki S 
paneilms • 

3.97 
i t #  

i&ĖtljĖliI>£V ^ i'Žlf «UŪt 
\ m 
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CLEVELANDO IR AP1EUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Aven^ ENdicott 4486—Atdara vakarais 

LVS 1-mo Skyriaus 
Susirinkimas 

Svarbus Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos 1-mo skyriaus susi
rinkimas bus laikomas penkta
dienio vakare, Sausio 26, nuo 
8:15 vai., Dirvos redakcijoje. 
Nariai prašomi užsimokėti mo
kestis, taipgi pasikvieskite ki
tus savo draugus įstoti į LVS. 

Taipgi tuo pat atveju atlai
kysime BLAF 68-to skyriaus 
susirinkimą, bus išduota nario 
kortelės, ir tt. » 

Kviečia Valdyba. 

Iš Lietuvių Banko Meti
nio Susirinkimo 

Sausio 18, Šv. Jurgio para
pijos salėje Įvyko metinis Lie
tuviu Taupymo ir Paskolos 
Draugijos (Lietuvių banko) 
šėrininkų susirinkimas. 

Mitingas buvo gyvas ir Guli
nai trukšmingas, svarbiausia 
tik del vieno klausimo: direk
toriai buvo padavę pasiūlymą 
nul alsuoti atmesti iš seniau 
veikianti konstitucijos para
grafą kad Įstaigos šėrininkas 
turintis daugiau kaip 20 akci
jų negali balsuoti už daugiau 
kaip 20. Smulkesnieji šėrinin-
kai kovojo kad tas paragrafas 
butu paliktas po senovei. 

Diskusijos daugiau ėjo del 
to kad tas pakeitimo pasiūly
mas buvo ant spausdintų lakš
telių patiektas, atėjusieji į su
sirinkimą atliko balsavimą, o 
tik paskui pakelta tas klausi
mas svarstyti kai balsavimas 
buvo praėjęs. 

Tačiau įnešimas negavo rei
kalingos dviejų trečdalių balsų 
daugumos ir todėl diskusijos 
buvo be reikšmės, šėrininkai 
jau išanksto buvo susiagitavę 
tą sumanymą atmesti. 

Susirinkimą vedė direktorių 
tarybos pirmininkas Dr. J. T. 
Vitkus; sekretorius »!onas T. 
DeRighter skaitė profttfrOla ir 
patiekė visus raportus. 

Sales Bendroves Mort
gage Jau Išmokėtas 

Lietuvių Salės Bendrovės šė
rininkų metinis susirinkimas 
buvo laikytas pirmadienio va
kare, Sausio 22. 

Sekretorius Chester G. Zu-
ris savo raportuose pranešė 
jog salės mortgečius jau baig
tas mokėti, tuo budu salė pa
sidaro pilna šėrininkų nuosa
vybė. Prie to padaryta Įvai
rių pataisymų ir pagerinimų 
salėje ir klube. 

Direktoriai išrinkta visi tie 
patys: 

Chester G. Zuris, kuris dau
giausia pasidarbavo salės biz
nio pakėlimui, gavo daugiau
sia balsų; po jo kiti: St. Ma-
žanskas, -J. P. Yuraitis, Jurgis 
Neuronis ir Edward Witkoff. 

Pravesta įnešimas kad salės 
direktoriai iš savo tarpo rink
tų ir klubo valdybą. 
' Atmokėtas mortgečius ran

dasi pas sekretorių Chester G. 
Zuris. Prie to salė ir .klubas 
turi biznio reikmenų ir kitokio 
turto už apie $6,000. 

Jieško Daugiau Darbi
ninkų Karo Darbams 

Clevelando penkios valdiš
kos Įstaigos pradėjo vajų ga
vimui tuojau 8,700 daugiau 
darbininkų reikalingų į karo 
dirbtuves. 

Clevelandas skaitomas vie
na iš kritiškų karo Įmonės sri
čių ir dabartiniu laiku užvilk-
dinti tęsiasi 10,000 kariškų už
sakymų, kurie negalima išpil
dyti laiku del darbininkų sto
kos. 

Lietuviai kurie nedirba ka
ro reikmenų Įmonėse gali tuoj 
gauti karo darbą kreipdamiesi 
Į USES artimiausj ofisą: 

1242 West 3rd Street, 
11926 Lorain Avenue, 
Euclid ir Chardon Road, 
1020 Euclid Ave. (moterų 

samdymo centras). 

Lithuanian Digest  
682® SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Poland Has Company 

Del to Bengždžio 
Priekaišto 

TAKSŲ RAPORTAI 
šiuomi pranešame kad išpil-

dom visokias "Income Tax" 
blankas atsargiai, gerai ir grei
tai. Turėdami blankų pildymo 
reikalą kreipkitės: 

8205 SUPERIOR AVE. 
tarp 5—8 vakarais. 

Gruodžio 15 d. tūlame laik
raštyje tilpo užmetimas komi
sijai kuri rengė Kareivių Kny-
gos Dedikacijos Vakarą šv. kurj mirė Sausio 11 d., palai 

PADĖKA 
šiuomi reiškiame padėką vi

siems kurie kuo nors prisidėjo 
prie laidotuvių musų žmonos 
ir motinos, Elzbietos Senkus, 

dai, ir vien tik Lietuvių, esančių 
militarinėje tarnyooje, ir kai 
šis komitetas turi parengimą 
tikisi paramos nuo visų, nes ši 
organizacija yra viso Clevelan
do Lietuvių organizacija. Jei 
atėjo i Dedikacijos programą 

. , žmonių kurie nepriklauso prie 
Ištaiga dabar tvirtai stovi, j gv Jurgio parapijos tai ne pir-

kaip is raportų ir iš spausdin-, mu svkiu tas atsitiko. Jie at-

Jurgio parapijos saleje, Gruo- > ^ota gausj0 Kalvarijos ka
džio 10 d. 

Visų pirma noriu pranešti 
kad Į American - Lithuanian 
War Activity Komitetą priklau
so ir kviečiami prisirašyti visi 
Clevelando Lietuviai, išskiriant 
bolševikus. 

J musų "Honor Roll" knygą 
yra įrašomi visų Lietuvių var

tų statementų matyti. Kas 
tik nori gauti paskolų šiame 
banke ant mortgage gali leng
vai gauti, nes pinigu turima 
pakankamai. 

Rankas išaugo per pusantro 
milijono dolarių kapitalo. 

Pirmas milijonas suaugti bu
vo sunkiausias, ėmė daugiau 

metų. o dabar Į tris metus 
paaugo kita puse milijono vi
sai lengvai. 

ėjo musų pakviesti, mes uz-
kvietėm visus tėvus, gimines 
tų kurie turi iš savo šeimos 
sunų, dukterį arba giminaitį 
militarinėje tarnyboje, ir pro
gramas patiko visiems, išski
riant "kai kuriuos žmones". 

pmese. 
Ačiu šv. Jurgio parapijos 

kunigams už patarnavimą, mo
terų draugijoms už dalyvavi
mą šermenyse, už gėles ir už 
mišias; taipgi ačiu giminėms 
ir draugams už jų visą prie
lankumą, už gėles, ir už daly
vavimą lydėjime Į kapus, ir 
laidotuvių direktorei Delia Ja-
kubs už jos visą pasitarnavi-
mą. 

Vyras Petras Senkus, 
Dukterys: Mrs. Revelt, Mrs. 

Jakubs, Mrs. Beck. 

Komisija kuri darbavosi to 
programo surengime taip pat 
nėra tokia kaip buvo tame laik
raštyje aprašyta. 

. Mayoras Frank J. Lausche, 
R inkta keturi direktoriai ir, dabartinis Ohio gubernatorius, 

aimėjo visi senk-ji: izioonus, -t;^raį }:uvo kviestas ir tikrai 
žadėjo dalyvauti toje dedikaci
joje, ir jis savo laišku prane
ša komiteto pirmininkui prie
žastį negalėjimo pribūti ir ap-
gailiiuja kad sąlygos jam ne
leido dalyvauti kaip jis origi
naliai buvo prižadėjęs. 

Tas Mayoro Lausche laiškas 
kaip dokumentas randasi pas 
mane. Jurgis K. Venslovaa. 

PAREMIA LIETUVIUS 
Alokas Banys, rinkime para

šų ant peticijų, apsilankęs į 
Oasis Cafe, Inc., 7100 Wade 
Fark av., iš savininko V. Gold
stein gavo $2 auką Lietuvos 
reikalams ir jis pagelbsti gauti 
daugiau parašų. Mr. Goldstein 
kas metą aukoja po kelis do-
larius Lietuvos reikalams. 

lain 
SaTas, Juozas Bindokas, Jonas 
žiaunis ir X. A. Wilkelis. 

Kiti 8 direktoriai yra: Jo
nas Botirius, Jonas Brazaus
kas, Jonas T. DeRighter, Pet
ras P. Muliolis, Kazys O'Bell, 
A. M. Praškevičius, Juozas Ur-
;šaiti:-. Dr. Jonas T. Vitkus. 

BUVO SUŽEISTAS 
Alfredas J. Zor.skis pranešė 

savo tėvams, Jonui ir Jievai 
Zorskiams. kad jis buvo su
žeistas Prancūzijoj gelbstint 
kitus kareivius, ir gulėjo ligo
ninėje Anglijoje; dabar vėl su-
gryžo į frontu. Jis apdovano
tas Purple Heart ženklu. Al
fredas tarnauja rnedikaliame 
korpuse. 

L 61 RINKIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienio vaka
re, Vasario 1, nuo 7:30, Lietu
vių salėje. Kviečiame visus 
narius ateiti Į susirinkimą ir 
atsinešti konstitucijos knyge
les. Į kurias bus Įklijuota kon
stitucijos pataisa. Taipgi ne
pamirškit atsinešti pinigų už
simokėti duoklėms. 

Nut. rašt. I. Šamas. 

KALINIŲ SUMAŽĖJO 
Karo sąlygose, Ohio valsti

jos kalėjime, Columbus, Suma
žėjo kalinių skaičius 26 nuoš. 
1940 metais buvo 8,753 kali
niai, o 1944 metų pabaigoje— 
6.680. 

® OIIIO Gubernatorius Frank 
J. Lausche, valstijos legislatu
res posėdyje pasiūlė kad iš tu
rimų valstijos rezervų butų 
paskil'ta pusė pinigų, apie 46 
milijonai dolarių, pokariniams 
netikėtiems valstijos reikalams 
ir darbams. 

Valstija šiuo tarpu turi su
ėjusių fondų 131 milijoną do
larių, pirmą kartą visoje 140 
metų valstijoj istorijoje sugy
venta tokie dideli rezervai. 

Ar Aukavct Savo 10c? 
Cuyahoga apskrityje "March 

of Dimes" vajus varomas ge
ru pasisekimu, ir kiekvienas 

25.000 KASDIEN 
NEDIRBA 

Kaip surinktos žinios iš apie 
90 nuoš. karo reikmenų dirbtu
vių parodo, kasdieninis išliki
mas darbininkų iš darbų yra 
tiesiog kenksmingai didelis — 
kasdien išlieka iš darbų po prašomas prisidėti su savo de 

šimtuku ar daugiau Vajus apie ~25,O?0~ darbininkų." ' Gali-
tęsis iki Sausio 31. Tie pmi- j rna įsivaizduoti kiek daug lie-
gai eina kovai su paralyžium. > ]ca nepadaryta darbo. Maža-
Įą kovą visoje salyje vadovau-, kokiame mieste, išeitų kad 
ja National Foundation for In- kasdien jo visi darbininkai ne-
fantile Paralysis, Inc. dirba per ištisą metą. Jokio 

(FrotiC Herald-Americartj Chicago 
January 15) 

The natural emphasis upon the 
tragic plight of Poland, tfs the re
sult of the failure of the allied na
tions to vigorously opposet or even 
seriously protest violation of the 
Atlantic Charter by Soviet Russia 
in its dismemberment of the Polish 
nation, is leading to a further 
tragedy* j : 

With BO much ėmphaife on "Po
land, in frfct, there is a tendency 
to forget the many other nations on 
the long growing list of nations 
similarly "subjugated by Russia — 
in violation of the Atlantic Charter 
and without serious opposition or 
protest by the allies. 

In thfe Baltic region, three for
merly independent DEMOCRATIC 
nations — Latvia, Estonia and 
Lithuania — have been absorbed 
into the Russian empire without a 
vestige remaining of self-govern
ment or of "the people's right free
ly to choose' the government and 
institutions under which as free 
men they are to live" of which 
President Roosevelt spoke ih his 
annual message. 

In the same region, Finland has 
been deprived of rich and vast ter
ritories by Russia with total dis
regard of the principle of self-de
termination. 

In the Balkan region, Romania, 
Bulgaria and Yugoslavia have been 
made virtual provinces of Russia 
under Moscow-created puppet gov
ernments, and Hungary is being 
readied for the same fate. 

Greece is still in the throto of 
a Moscow-instigated revolution. 

Italy show's every evidence of a 
final emergence from its ordeal of 
defeat and occupation as a part of 
the Russian sphere of influence. 

No informed observer of the 
trend , of. .events in Middle Europe 
is so naive as to fail to see the 
same fate shaping up for Austria 
when the t Russian armies move in
to that country, and for Czechoslo
vakia. 

So it is not just Poland which is 
being destroyed by Russia and 
abandoned by the allies. 

Preside!^ Roosevelt said tlifct "we 
shall. not hesitate to use our influ
ence to secure the fulfillment of 
the principles of the Atlantic Char
ter". 

But WHERE are these fine prin
ciples to apply? 

And WHEN are they to apply? 
Not in Poland, surely, or in Lat

via or Estonia or Lithuania, o in 
Romania or Bulgaria or Yugoslavia, 
WHERE Russia has already accom
plished the unchangeable fact of 
subjugation. 

Not in Finland, let us be sure, 
or in Hungary or in Austria or pos
sibly even in Greece and Italy 
WHEN Russia has finally accom
plished the same fact. 

Does the "fulfillment of the prin
ciples of the Atlantic Charter" only 
apply where and when there is no 
limitation of either the acts or the 
aspirations of Russia? 

That has been the tittdfevifcted 
bourse of events so far. 

The grave danger in the emphasis 
upon Poland is that people who still 
have faith in the Atlantic Charter 

will delude themselves that only 
ONE helplėss nation Is being ex
cluded from its benefits at the be
hest of Russia—and, as a sort of 
a sop to Russia. 

The sombre truth «f the matter 
is that Russia intends to digest 
and in grim fact IS DIGESTING 
all of Middle Europe—with a con
tempt for the Atlantic Charter 
which is only matched by our In
difference to it. 

Of course the "little" nations of 
the world are embittered and dis
illusioned. 

To them, all the fine WORDS 
spoken in recent years and even 
repeated in recent days about sel£ 
government and self-determination 
have a hollow ring and are a mock
ery in the ears of men who have 
hoped for an edifice of world peace 
built on liberty and independence. 

THE PERISCOPE 
By SARI''NAS. 

THE DIFFERENCE between be 
ing liberated by the democratic 
powers of the West and the totali
tarian power of the East is the 
Listen to what a New York Times 
correspondent has to say in his 
cable from Istanbul, Turkey, after 
a six weeks stay in Russian oc
cupied J3ulgaria. 

t t t 
IN BULGARIA, he says, a vir

tual reign of terror prevails. Or

dinary civil rights are almost non
existent. Free speech and free 
press criticism is taboo. The vast 
majority of the people of Bulgaria 
are bitterly disillusioned over the 

Heooes 
toy JULIAN OLLENDORFF 

i 

f-

. . h ile the SS William T. Coleman was moored beside 
ammunition vessel, enemy planes set the latter afire. Radio Operator, 
James C. Huctt, volunteered to sever the lines th.it held • his 3hip as 
bursting bombs and blazing gasoline endangered the Coleman. Quickly he 
Completed the hazardous operation for which he was awarded the Mcr--
chant Marine Distinguished Service Medal. His ship moved off to a saftf 
distance; the ammunition ship sank. War Bond purchr.s:s pay for ships 
so badly needed to carry on this war. ( u.s. treasury Department 

Visame mieste, daugelyje iš
taigų, yra vietos kur galima 
paaukoti dešimtukus; taipgi 
aukas renka draugijos ir klu
bai. Galima pirkti gimtadienio 
linkėjimo kortelės ir siųsti su 
dešimtuku Prezidentui Roose-
veltui j White House. 
t N 

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

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

darbo tokiame mieste visai ne
būtų padaryta, 

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

Pi P. MULIOLIS 6606 Superior Are. 

•KARO vadovybė nuskyrus 
Ohio valstijai 839 slaugių kvo
tą šių metų pirmam pusmečiui 
ir valstijos Slaugių Sąjungos 
sekretorė praneša jog ta kvo
ta bus išpildyta. 

VYT. BACEVIČIAUS 
KONCERTAS 

Sausio 28, nuo 8 vai. vaka
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 Rengėjau 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skali;iaiialkS 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park AveiiH 

Cleveland, Ohio 

* EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SI.'LYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytoj us, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainyto jus, 

rJaipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1391* East 66th Streėt 

Phone EN. 6504 
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K A 1 M Y N I Š  K ' O  S  

U Z EI G O S 
r" \ 

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) 

situation and ardently hope for 
early Allied action to establish a 
democratic, instead of a communis
tic, regime. 

l i t  

SIMILAR conditions prevail, or 
•will prevail, in all Russian ocscupied 
Eastern Europe, from Estonia, Lat
via, Lithuania to Bulgaria. 

Russia is riding a tiger — a ti
ger which dethroned Napoleon, is 
knocking off Hitler, and' will knock 
off the Russians for a loop. Eu
rope wants freedom and democracy» 
not terror and totalitarianism. 

Such explosive conditions should 
not be allowed to grow and fester 
world's peace. 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlriieniais. 

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 miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

L i e t u v i š k a  

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

Užlaiko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės į savo vieuteu-
čio vaistinę . visokiais reikalai*. 

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5,920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

CHARLES and Frank Duryea 
built and successfully operated the 
first gasoline car in America,, 1892. 

JONAS G. 
POL.TER 

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 

..illllllHllllllllllllllllllHllllllllllllllllll'j 

Sl'AUDOS darbai yra 
Dirvos Spaustuves 

speciąlybš. Atlieka: 

• PLAKATUS 
e LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
o BILIETUS 

ir fcitokiltt* . 

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

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

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

D I R V A  
6820 Superior *Ave. 

Cleveland, Ohio 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

MKur alus skanesnis" 
"Arielkėle Šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS,* 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKUFFE, OHIO 

VYRAMS REIKMENYS 
žiemos metui 

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

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $8.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių ravon ir vilnonių 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčiij ir viiO-
kių pavidalų 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunamu* vie
nodų spalvų ir sudėrivim 

$3.95 iki $6.00 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom mnkovSm 

$3.95 —. $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos dirž#|f 
dų spalvų ir marginti 

$1.00 -i- $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

GREEN STAMPS BU koinu pirkiniu. ^YlfAi 
Čia galit iškeisti sav« Stamp Booics. IV/\| 

INE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

4 

Z" i 
PMfSPįfPPgĄjS 


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

