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IS WASHINGTONO prane
šama ruošimas notos Maskvai, 
kurioje busią prašoma nesi
kišti j vietinius Lenkų, Bulga
rų, Rumunų ir Jugoslavų rei-

. kalus, paliekant jiems laisvę 
sukurti sau patinkamas vy
riausybes, kiaip Atlanto čarte-
ris žada. 

Amerikos Lietuviai privalė
tų pasirūpinti kad notoje ne- i 
butų pamiršta Lietuva ir jos 
kaimynes. 

• 
ŠAUTINĖS Amerikos Lietu

vių vienybės sukurimo klausi
mu musų spauda skupi raš
tais, bet jau drąsiai prabilo S. 
L. A. organas Tėvynė, ir ne
drąsiai Sandara. Tą klausimą 
svarstė ir Connecticut valsti
jos Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrių suvažiavimas. 

Nėra abejonės, visuomenei 
spiriant, Lietuvai Vaduoti Są
junga ir Amerikos Lietuvių 
Taryba netrukus ras tinkamą 
susitarimo pagrindą. Atmin-
kim, susiskaldymo nėra tra-
gingos būklės Lietuvos Lietu
viuose. Neturėtų buti- nei 
Amerikos Lietuviuose. Susi
tarus, butų galima paruošti ir 
sušaukti tikrai įspūdingas. ben
dras Amerikos Lietuvių Kon
gresas, kaip tas kuris įvyko 
Madison Square Garden, $ew 
Yorke, 1918 metais. A* 7 

• 
AMERIKOS spauda prasėda 

atviriau stebėtis negirdėtu ra
mumu bolševikų-Vokiečių fron 
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80,000 Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription per Year In Advarwfc 
In the UnifpJ States ————— $2.00 
In Canada 12.80 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 6th. 1915, at the Cleveland Postoffięi 
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Kariuomenė Sulaikė Vokieč 
Linkime visiems Dirvos 

draugams, rėmėjams, 
skaitytojams įr 
bendradarbiams 

Laimingų Naujų Metų 

. Dirvos Red, ir Adm. 

Sako, šis Prietikis Pratę 
Bent Pusei Nletį 

Paskirti Valstybės Sekretoriaus Padėjėjai* 
D A R B A I  

JK DARBININKŲ ŽINIOS 

KALTINA NESUGE
BĖJIMĄ PATIRTI 
APIE VOKIEČIUS 

Aliantų karo .vadovybė 
ir jos špiegavimo tarnyba 
kaltinama išdalies del Vo
kiečių staigaus prasiverži
mo vakarų fronte. 

Paaiški kad Alijantų ka
ro vadovybė ne tik nepa-
jiegė susekti Vokiečių pa
siruošimo pulti silpną fron
to dalį, bet ir — ne pirma mumu DoiseviKu-vuKieciu uuu- . " _ 1 

te. Išrodo it Rusai ir Vokie- ~ nepvidąve ,?.var-
v • u i. r i bos Vokiečių miltariskam 
T\aeU RLs'f t unas V̂ ę: į pajėgumui ir sugabumuL 
ri oTeVb^ai 'Su r^- ^" 
min ffrobima Današu neeu i mH kad s,s Vokiečiu zyglS 
. ų „ . • p. . „ . p prailgino Alijantams karo kara. Ta.p narsu.. Ryty Pru- { m| „„į triju iki je. 
sl.,onžygiavę Ru^surtoM^ g. 
net .s likusios Latvijos dai.es ų

Belgij(,ie; prie Ba?togne, 
Vokiečiai apsupo kelis tūk
stančius Amerikos karei
vių, kuriems amunicija pa
tiekiama parašiutais. 

Taip greitai leidę užimti 
Prancūziją, Vokiečiai ma
tomai planavo šitą netikė
tą puolimą, apgaudami Ali-
jantus, kurie ėmė tikėti 

nazių ne veja. 
• 

PROF. PAKŠTAS paskelbė 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
organizuotės dabartinį stovį. 
Pasirodo, įregistruotų, nume
rius turinčių skyrių jau yra 77, 
registruojama dar 13. Sky
riai nusidriekę nuo Kaliforni
jos iki Maine, ir pasiekę net 
Kanadą. Tokiu budu, jokių 
abejonių niekam negali buti 
kad United Lithuanian Relief 
Fund of America yra tikra, 
Amerikos Lietuvių visuomenės 
organizacija. ' 

Visgi, tačiau, Įdomu paste
bėti, nors šian ir ten skyrių 
valdybose, be daugelio nepar
tinių ir katalikų, yra sandarie-
čių ir tautininkų, bet niekur 

Gruodžio 28 pranešimais 
iš Paryžiaus, Amerikiečių 
jiegos jau sulaikė Vokie
čių ofensyvą, pradedant sa
vo kontr-ofensyvą, ką pri-
pažysta ir patys Vokiečiai. 
Belgijoje apsupta Ameri
kos kariuomenės dalis iš
laisvinta ir Vokiečių lai
mėjimai susiaurinta iki 20 
mylių. 

Vokiečiai savo Įsismarki-
nimu pradėjo bombarduoti 
lėktuvais jau Paryžių ir 
Įsiveržė gana giliai i Belgi
ją artyn Meuse upės. 

Per vienuoliką dienų žy
giavę Belgijon ir Luksem-
burgan, Vokiečiai išsklaidė 
savo jiegos to fronto daly
je per 40 mylių plotą. 

Vokiečiai taip smarkiai 
ir be atodairos veržėsi pir-

SIEKIA UŽIMTI 
UOSTUS 

Karo eigoš žinovai - tik 
rina kad Vokiečiai šiuo sa-į 
vo staigiu puolimu Aliian-
tu tari tikslo prasimušti į - \ 
pajūrio postus, ypatingai f 
užimti vėl Antverpą, ir už
kirsti Alijantų kariuome
nėms reikmenų pristatymą. 
Kiti spėja Vokiečiai siekia 
vėl paimti Paryžių. 

SULAIKYS RUSIJAI 
LEND-LEASE 

Iš Washingtono eina ži
nios kad bus sulaikyta Ru
sijai lend-lease programų 
reikmenų teikimas kai pai r  u e  au m a i r o s verzesi pir- .,. s , . , į. 

myn, be pasilsio ir maisto,1 *'b:u*s . dabartine su art.s. 
kad dabar, kaip ir paimti pietai pertv.arko preki
jų nelaisviai sako, jie nu- atstovybę Ame e 

Darbo Departmentas pa
skelbia surinktas žinias iš 
Lapkričio mėnesio, kurio
mis tą mėnesį buvo suren
gta 375 streikai. Jie ap
ėmė 200,000 darbininkų, ir 
pražudyta 710,000 darbo 
valandų. 

New York. — Sausio 2 
ir 3 bus balsavimai 12,000 
New Yor ko telefono trafi-

1,0 tarnautojų streiko klau
simu. Unija nori gauti sa
vo nariams po $5 savaitė
je mokesties daugiau. 

vargo ir išalkę negali dau
giau parodyd veikiump. . 

Amerikiečiai paleido dar
ban savo oro jiegas, Vokie
čių linijų sutramdymui. 

Vietomis U. S. kariuo
menė tame Vokiečių laimė
tame plote fau pradėjo va
ryti Vokiečius atgal. 

Per Kal.ėdas, Amerikie
čiai keturiose vietose pra
dėjo stumti priešus atgal 
ir galingas oro laivynas iš 
7,000 lėktuvų užatakavo 
Vokiečius. 

Belgijos ir Luksemburgo 

sako pirksią reikmenis su-
lyjor nauja sutarum, kurios 
laukia pagaminant/ 

i savo žemę, ims prašyti 
taikos ir karo paliaubų. 

Hitleris atsirado gyvas 
ir sveikas, ir sakoma jis 
suplanavo ,visą šitą žygi, 
tuo tarpu kai Ali j antai ti
kėjo buk jis ir nužudytas 
ar proto netekęs, ir kito
kias kalbas apie jį plėsda-

... oet nieKHr 
mi tikėjo jog Vokiečiai jau 

cų, tet meKur , visa; gusl]pe lr neilgai lai-
nėra nei vieno socialisto! BetL •_ 

susiklaidinę K>bJb-

Jt ' .u  vv»». j  -  -  O d '  

kad Vokiečiai kiek bėgę!žmonės ėmė bėgti nuo nau
jai užeinančių Vokiečių, o 
miesteliuose kur naziai įsi
gavo, pradėjo suiminėti ir 
net žudyti valdininkus ku
rie palaike Alijantus. 

kai kurie musų 
katalikų vadai socialistus lai-
So ''galinga" srove. 

• 
BOLŠEVIKŲ Vilnis pripa-

žysta, "susisiekimas paštu su 
Lietuva dar neatsteigtas", ne
žiūrint to kad jau pusė metų 
praėjo kai Lietuva nuo nazių 
apvalyta. Bolševikų komiteto 
Amerikoje renkama ir siunčia
ma pašalpa, sako, nežinia j ke-
no rankas patenka, nes "nega
lima išanksto pasakyti ka# 
Lietuvoje siuntinį gaus." 

. Bolševikai klausia: "Kur dė
sis piktos valios propagandi
ninkai skelbę jog musų siun
tiniai nepasieksią Lietuvos" ? 

Tie '"propagandininkai" sa 
k§ ne apie pasiekimo nebuvi
mą, bet netikrumą kam, siun-
čiama pašalpa patenka. Pati 
Vilnis pripažysta nežinojimą 
kam pašalpa daloma. 

PER ŠVENTES ŽU
VO 356 ASMENYS 

CHURCHILL TARIA
SI SU GRAIKAIS 

šie keturi vyrai Prezidento Roosevelto paskirti Valsty
bes Sekretoriaus Stettiniaus padėjėjais. Viršuje iš kairės į 
dešinę: W. L. Clayton, Archibald McLeish, apačioje: Joseph 
C. Grew, ir Nelson A. Rockefeller. 

KONGRESAS BAI
GĖ SESIJAS 

Su šių metų pabaiga pa
sibaigia ir 78-to Amerikos 
Kongreso terminas. Išei
na pralaimėjisieji senato
riai ir atstovai. 

Britų premjeras Church-: Sausio mėnesį prasidės 
ill ir užsienių sekretorius posėdžiai 79-to Kongreso. 
Eden nuvyko į Graikiją 
sutvarkyti reikalus vieto
je, sulaikymui pilietinio ka
ro. 

JAPONIJA pradėjo pa
justi Amerikos bomberių 

Tarp ypatingų nuotikių, smūgius, kai B-p didieji 
praneša jog Britai karei- lėktuvai ėmė atakuoti lo-
viai sargybiniai surado to^ 
ną dinamito pakasta prieš 
tą viešbutį kur gyvena Bri
tų atstovai ir Graikai vy
riausybės nariai. ^ 

Vėlesni pranešimai sako 
jog Graikai bolševikai ne
sutinka priimti Britų ir 
Graikų vyriausybės sąlygų 

kyo ir kitas pačios Japoni
jos dalis. Gruodžio 27 ata-
kavimas atlikta dienos me
tu. 

Leyte salos užėmimas vi
sai baigtas. Japonai pane
šė šiuo atveju vieną iš di
džiausių savo pralaimėji
mų: per 67 dienas mūšių, 

KAREIVIAI SUGAU
TI ŠMUGELYSTĖJ 

Prancūzijoj susekta pla
ti šmugelystė Amerikoniš
kais produktais, ką varė ir 
varo patys Amerikos karei-!ra po $22 savaitėje papra 

Kansas City, Kan. — Iš
šaukta streikan Montgome
ry Ward parduotuvės tar
nautojai. Tai jau kelinta
me mieste prieš tą kompa
niją iškeliama streikai. 

Pereitą žiemą pirmutinis 
streikas Ward parduotuvė
se buvo Chicago j e, o prieš 
porą savaičių Detroite. 

Washington. — Del prį-
trūkimo vatos audinių pa
lapinėms ir kitiems karo 
reikalams, sako CIO audi
nio industrijos darbininkų 
Tadas, kaltė yra mažafaie 
apmokėjime audimo darbi
ninkams už darbą. Audi
mo fabrikuose uždarbis t§-

viai/ Jie pardavinėjo ciga-
retus, gasoliną ir kitus ka
riškus dalykus. Vienas vir
šininkas sako, daug tankų 

stiems darbininkams. 

John L. Lewis, angliaka-
, ^ ..... ^ s5ų unijos vadas, sako pa

stovėjo sausi be gasolino, j reikalaus maineriams dau-
tuo tarpu kai už linijų ka- giau mokesties jeigu Prez. 
reiviai gasoliną pardavinė-: Roosevelt palengvins da-
jo galionais. 

Anksčiau sugauti karei 
viai jau sėdi kalėjime. 

RUSAI TIK KALBA 
APIE VEIKIMĄ 
PRIEŠ NAZIUS 

Trijų dienų laikotarpiu 
Kalėdų šventės metu visoje 

ŠEŠTA karo paskola ta- šalyje nuo netikėtų # prieti-
po perviršyta net virš še-1 kių sutiko mirtį 35f5 asme-
šiais. biliionais dolariu: vie-jnys. Tai maždaug tiek kiek 
toj 14 biliionų, bonų išpirk- žuvo ir 1943 metais Kalė
ta už virš 20 bilijonų. dų laiku. 

Kornų Auginimo Campionai 

Prez. Roosevelt pasirašė 
bilų sulyg kurio bus teikia
ma pagalba kareiviams pa
leistiems iš kariuomenės, 
pradžiai gyvenimo. 

ir pradėjo vėl karą. ėolše- prarado 113,200 vyrų, už-
vikai patiekė savo išlygas, mustais ir sužeistais, 1,748 
kurias buvęs premjeras S., Imtuvų numušta, ir snai-
Gonatas randa nepriimti- i kinta arba sugadinta 27 ka
n o m i s .  B o l š e v i k a i  p r a d ė j o  j  i ' o  l a i v a i .  . . . . . .  
Saudvti į Britų karo laivus.! Amerikos nuostoliai toje 

' j saloje buvo 11.217 vyrų, is 
ju 2,623 užmušta, 8,422 su-

PRANCUZIJ A pripažino žeista. 
bolševikų Lenkų LublinO 
komitetą, kuris atstovauja! . naiiia*i* Vnl-
Lenkų vyriausybę, prielan-j Stett]1 • J ' ' 
kia Maskvai. Tai matomai! ft^bes , 

Rusų bolševikų jiegos 
rytų fronte, be paprasto 

bartinį algų suvaržymą. 
Lewis pradės naujas de

rybas su kasyklų operato
riais apie Kovo 1. 

Jei kitų industrijų dar
bininkams, sulyg CIO ir 
ALF reikalavimų bus pa
didinta mokestys, jis rei
kalaus pakelti mokestį ir 
kasyklų darbininkams. 

Philadelphia, Pa. — To-
veržimosi Vengrijos sosti- limo susisiekimo telefonų 
nėn, nieko neveikia, nors 
ėmė kalbėti apie pradėjimą 
atakų Lenkijoje, ir buk su
judę prieš Vokiečius esan
čius pasilikusius Latvijoje. 
Jeigu Vokiečių liko Latvi
joje ir jie nesumušami, kai 
Lietuva visa užimta, klau-

tarnautojų streikas atidė
tas iki Sausio 15. Jis ap
ims apie 700 operatorių. 

Windsor. Ont., Kanada. 
— Kilo streikas 600 darbi
ninkų Kelsey-Hayes Co. ir 

, nuo to gali prisieiti liautis 
simas kodėl tie Latvijoje'dirbti kitiems 20.000 darbi-

pasimatymas su Stalinu, 
jei tas kada įvyks. 

- ^asKvai. i-ima™|toma vvks Anglijon pasi- nugalimi, jeig 

ass-siassf £ SIS" 

Lublino komitetas žadą 
tuoj pasiskelbti Lenkijos 
laikina vyriausybe ir tuo! MASKVA pakartoti n a i 
budu kvislingai pradės ga- pj]a pasauliui žinias apie 
lutinai Lenkijos vyriausy- SUrastas Lenkijoje Vokie-
bės pareigas # savintis, kai d ^ stovyklas kurioje ras-
savinasi kvislingų gauja nužudyta šimtais tuks-
užimtoje Lietuvoje. tančių žmonių. Pastaras 

— pranešimas sako buk Lwo-
Šveicariioje iki Spalių 1 wo provincijoje rasta tokia 

d. 1944, buvo nusileidę ir | stovykla kurioje buvę nu-
internuoti 1.500 Amerikos žudyta 700,000 žmonių, jų 
kariškų lakūnų, šveicari- tarpe daug^ Amerikos ir 

. . . . M i ioie yra dar anie 14 000 ki- Anglijos piliečių. campionai kornų auginime: Mrs. i„rrol 

pasilkę Vokiečiai Rusų ne-'ninku, gaminančių armijai 
nugalimi, jeigu jie iš visų įkaro vežimus. 

New Yorke užsidarė 506 
mėsos parduotuvės protes
tui prieš OPA kainų re* 
euliaciias. Apie 900 mėsi
nių dar veikia. 

štai  trys visos šalies t  .  . .  
Bertha Den Adel> iš Leighton, Iowa, moterų čampionė, isau 
ginus kornų 145 bušelius iš akro. Viduryje, George L. Ren-
ner, iš Sioux Falls, S. D., gavęs 176 bušelius kornų iš akro. 
Dešinėje; jaunametis čampionas Eugene Else, iš Elm Creek, 
Nebraska, išauginęs 160 bušeliu viename akre. 

tų karingų šulių internuo
tų žmonių. 

Šios žinios gelbsti bolše-
tų vikams paslėpti savo žiau- Truscott veteranas iš 
, Prie to. ten suplaukę 20 nus žudymus v ir # deporta- Anzio> ltalijos užpUOiimo, pa-
tautų pabėgėlių, apie 95,000 ivimą žmonių iš Lietuvos l-r skirtas 5-tos Armijos vadu į 

1 Jmnnin I kitų užgrobtų Šalių. lvifttk' Lieut. Gen. Mark Clark. 

Londone buvo sustreika
vę subwav sistemos darbi
ninkai del to kad nebuvo 
patiekta jiems dvi dienos 
^aliuosavimo n7 tai kad jie 
dirbo rer Kalėdas. Strei
kas baigėsi Į porą dien$,* 

^.uvie«? 1<M4 metais Ame-
*nv;ninW«t€s indus-

fvija tiki na^anti d?mpiau 
^r nefni resnai, ^e-

zmonių, 

tais paf^nta 3 970 000 000 
svam. Paskiros žuvies ru
si daupria"«ia sudaro Paci-

vietą Lieut Gen. Mark Clark, fįko sardinkos. 

„ t 
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PENNSYLVANUOJĘ Detroit, Mich., Naujienos 
&8 »j«lfe-

Padekit. Amerika] Laimėti 

PHILADELPHIA 
ATSIŽYMĖJO LIETUVIS 
Kaip gauta pranešimas, vie

tinio veikėjo, seno Kazio Vi-
dikausko vienatinis sunūs Ka
zys, tarnaująs dabar Pirmoje 
Amerikos Armijoje Europoje, 
tapo apdovanotas atsižymėji-
mo ženklu, žvaigžde, už nar
sumą ir drąsą veikmėje. Tai 
yra jau antras jauno Kazio Vi-
dikausko gautas pagerbimas 
už atsižymėjimus kafįfc.:< 

Ii Ne-Lietuvių Spaudos 
to* 

Lenkų savaitraštis Philadcl- j 
phijoje. "Ameryka Echo", 21 
Gruodžio įdėjo veik ištisą laiš
ką ponios V. Lozoraitienės i^ 
Romos, kuris originale bttv<> 
tilpęs Vienybėje. 

Tame pačiame laikraštyj* 
tilpo ir kitas ilgas rašinys ant-
galviu, "Kaip Yra Tikrenybė
je", kuriame aiškinami Ukrai
niečiu ir Lietuvių politiški rei
kalai ir kartu smerkiamas 
Kremliaus viešpačiu groboniš-
kumas. 

Ukrainiečių laikraštyje lei
džiamame Angliškoje kalboje, 
Ukrainian Weekly, Gruodžio 
23. tąsoje ilgo straipsnio, "Uk
rainians in America", Lietuvos 
vardas paminimas keletą kar
tų; tįafipgį paminėta ir Gedi
minas, • didis Lietuvos 
vadas. ' 

Kitame straipsnyje. ''Ironi
ja : 'Už Musų ir Jusų Laisvę'/' 
lietuviai net penkis kartus pa
minėti. 

Amerikoniškame, The Phi
ladelphia Record, Gruodžio 25 
straipsnyje, "Poland Stands 
To Lose Much of Partition Is 
OK'd". paminima ir Lietuva. 

Faskiausiame numeryje biu-1 
letenio Lutheran Service Cen
ter. iš San Diego. Calif., kuri | 
redaguoja Dr. Oweh J. C. No- Į 
rem, "Did You Know"? skv-j 
riuje, ir kitame, "Anglo-Ame- į 
rican Federation of States", ir-j 
gi Lietuva paminima. j 

Rašinyje apie Staliną ir bu- į 
vusj jam panašų P.isiiareką j 
Lietuvos vardas paminimas du Į 
kartu. Rašinyje apie švedų j 
Karalių Gustavą II prisimena- j 
ma ir apie Lietuvą. 

Antgalviu, "A Little Kun j 
;md Information", vra pažymė- j 
ia kad norintieji plačiau ::iniu | 
apie Rytų Europa gali paikai-1 
*vti "Timeless Lithuania", ku
rios kaina pažymėta ir pridė-
ias adresas kur galima gauti 
pirkti. j 

Spaudos Per žvelgė jas. 

NEW YORK, N. Y. 

K4 SAKO MUMS LIETUVIŠ
KOS KANKLĖS 

Lietuvių Spaudos Klubo su
sirinkime Lapkričio mėn. kom
pozitorius J. Žilevičius skaitė 
Įdomų referatą apie Lietuviš
kas kankles. Žilevičius yra bu
vęs Lietuvos Valstybines Kon
servatorijos profesorius ir gi
lus tyrinėtojas muzikos srity
je. Todėl, šis referatas buvo 
moksliškas ir visus 
tis. 

Maj. Gen. James Gvain, 37 
m., iš Mount Carmel, Pa., va
das 82-i'os Orinės divizijos, 
vadovavęs paratruperius oro 
užpuolimuose Sicilijoje. Itali
joje. Normandijoje, ir Holan-
cyjoje. 

PITTSBURGH 
Potviniai Sulaikė Ka

syklose Darbus 
Del švenčių ir del pakilusio 

vandens Monongahela upėje, 
Pittsburgho srityje negalėjo 
dirbti apie 30 angliakasyklų: 
21 kasykla negalėjo operuoti 
del potvinio, o 8 kasyklos del 
to kad maineriai po Kalėdų 
neatėjo dirbti. 

1)625 angliakasiai nepribuvo 
j darbus per visas tas kasyk
lai*. 

Anot referento, kanklės be-! 
ne bus seniausias Lietuvių 
muzikos įrankis. Jomis Lietu
viai skambino tais laikais kuo
met nebuvo dar žinomas raš
tas! Iš perduodamų iš lupų i 
lupas, iš tėvų j vaikus, iš gent-
karčių i gentkartes pasakoji
mų, legendų ir prietarų mato
me kad musu senoliai kankles i 
laikė šventu Įrankiu, manė kad J 
per kankles -kalba mirusių kil- j 

nių mergeliu ar jaunikaičiti 
sielos. 

Kanklės, anot t*§ pasakų, at- j 
siradusios taip: 

Trys Įsimylėjusios mergelė;, j 
atskirtos nuo savo jaunikaičir.! 

i miršta. Ant jų kapo išdygst_ii 
trys liepos. Iš tų liepų pada-1 

' romos kanklės, kurių skambė-
! syje jaunikaičiai ar giminės,! 
j pažysta tų mergelių balsą, 
j .^Vadinas, kanklių muzika — 
j sielos balsas. Dėlto ir patys j 
'kanklininkai būdavę gerbiami i 
' kaip tarpininkai palaiką ryšius 
; tarp gyvųjų ir mirusių asmc-' 
! nų. Kanklėmis skambindavo; 
I tikvbinėse apeigose ir viešose! 
i iškilmėse. 
Į.; Įdomu kad kanklių atsirad'-
imą lygiai taip vaizduoja Lat-'i 
j viai ir Suomiai. Na, Latviai 
| kaip Lietuvių tautos dalis se- į 

novėje turėjo tą pačią mitolo į 

KUčIŲ VAKARIENĖ ^ Į 

Tai gilaus liūdesio vakarie
nė. Saldžių jaunystės prisimi-j 
nimų atsivėrimas. Kaip mes 
laukdavom tos "Adomo Kūčių" 
vakarienės! Kaip smagu bū
davo kai tėvelis klodavo šieną 
ant stalo ir mamytė užtiesda-
vo balta drobule. Mes vaiku
čiai laukdavom kada tėvelis 
padalins plotkeles, kada sesu
tė trauks bandeles iš pečiaus, j 
kada broliukai aguonos trins. i 

Tai buvo šventė kurios visi i 
dominan- j Lietuvoje taip labai laukdavo, j 

; taip ją brangindavo. Tada vi-! 

Naujoji Gėntlcarte 

si šeimos nariai sugryždavo į 
savo tėviškę, Kūčių vakarie
nės, Vieni iš tarnybų, kiti iš 
darbų, treti iš mokyklų. 

O" ar jie per šias Kūčias su
važiavo? Tikrai galima saky
ti kad ne. Nežibėjo stale Ku 
čių žvakelė, nesidžiaugė prie 
jo Lietuvio šeima. Nes jie, 
vieni šaltame Sibire, kiti Vo
kiečių darbuose, treti koncen
tracijų stovyklose. Ir tie ku
rie dar laisvi nuo šių ištrėmi
mų, neabejotina, jie suvargę, 
susirupinę, nuplyšę, išalkę, bai
mėje gyvena.... žinau, jų 
mintys buvo nukreiptos Į mus, 
į Amerikos Lietuvius, Mes tu
rėjom giminių Amerikoje, per
eito karo metu, bet jie mus ne
sušelpė po karo. lies jautė
mės nusivylę jais. 

Tat mano stale, šymet, degė 
Kilčių žvakelė: prie mano sta
lo aušo kisielius, kvepėjo buro
kėlių sriubą. Ne de! manęs, 
tik del to brangaus atsimini
mo, tų mano šeimos tradicijų 
prisiminimui. Jie negalėjo ta? 
bent aš už juos atlikau, kad 
karui pvąėjųs galėčiau jiems 
pasakyti*.* Aš pildžiau . jusi 
šventas ;-Y.tiįdicijas, kad jus 
negalėjot^ mąsčiau apie jus, 
meldžiausi už jus.... 

Kalėdų dpvanėlę paskyriau 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

-Jauni naujosios gentkartes 
berniukai, rimtai žiūrinti į at
eiti. Jie diria prie medžio te
kiniai mašinos. 

ŠALČIAI IR SNIEGAS 

Del šalčių ir sniego. Pitts-
burghe taip susitramdė busų 
patarnavimas kad žmonės ku
rie busais važinėja į darbą ir 
iš darbo, visai negali pasitikė
ti. Apie 25 nuoš. busų Įvai
riai sugedę, o kiti del prastų 
kelių ir slidumo negali tinka
mai operuoti. Toks prastas 
susisiekimas atsitiko pirmą 
kartą bėgyje 20 metų. 

Sniego nukasimo darbams 
miesto valdyba paskyrė šios 
žiemos biudžetui 840,0')0. 

giją ir tuos pačius muzikes 
į r a n k i u s .  Bet, Suomiai, sveti-Ikarui. praėjus jiems 
ma Lietuviams tauta, turi tes atsih ginčiau., kad jie manimi 
pačios rūšies kankles ir pana
šias apie kanklių atsiradimai 
pasakas. Ta« irodo kad seno-; 

.'•Blogai", pastebėjo svečias. 
, /Šymet prieš Kalėdas, Diedu
kas atnešė skambinant} laikro
dį iš Latonia. Pamaniau, kur 
jis gavo?; ^ 

PereiUą vasarą, pas mane 
viešėjo mano draugė, mokyto
ja F. Woodhull, iš Morgan-
town, W. Va. Prosydama sa
vo suknelę ji pastebėjo: "Ma
rie, your iron doesn't work 
good!" Paaiškinau kad iš j ieš
kojau visą miestą bet naujo 
neradau. "Too bad", ji nu
mykė. "Prieš Kalėdas, Diedu-
kas atnešė naują gražų pros-4 
iš Morgantown. Pamaniau, 
kur gavo? 

Mano vyras visuomet norėjo 
j gauti blondinę žmoną. Ilgai 
j palaukė, gerai pajieškojo. Ne-
į rado. Vedė brunetę. Prieš 
i Kalėdas, Diedukas atnešė gra-
l žią, namų darbo, 'tautiškuose 
; drabužiuose, blondinę lėlę. net 
• iš Los Angeles, Calif. Tokia 
! graži lėlė! Kasos geltonos kaip 
; linu puokštės. Dabar lyg ir 
į prisimenu kad esu parašius «a-
I vo gerai draugei, Onai Pucetai-
, ten mano vvros geismus. 
! * i - ' , : 

vėje Lietuviai su Suomiais gy
veno artimoje kaimynystėje ir 
ėjo tais pačiais civilizacijos ko-
liais. Klubietu. 

neapsiviltų, taip kaip mes b 
Vom apsivylė savo giminėmis 
gyvenančiais Amerikoje, p> 
pereito karo. 

Trafiko Nelaimės Po 
Kare Žymiai Pididėa 

Anglies 1944 Metais 
Iškasta Daug 

Numatoma kad 1944 metais 
minkštos anglies iškasta tiek 
kad padarys naują daugumo 
rekordą. Spėjama kad galuti
nai apskaičiavus minkštos an
glies 1944 metais bus iškas
ta iki 625,000,000 tonu. 

KALĖDŲ DIEDUKO 
SURPRIZAI 
. Nuo mažę flienų netikėjau 
lialėdų Dieduku, nes jis mus 
niekas nelankydavo. Lietuvo
je, musų buvo didelė šeima tai 
Kalėdų Diedukas i5tolo musu 
apsilenkdavo; 

Šiais karo laikais irgi Kalė 
dų Dieduko visai nelaukiau. 

New Yorke, iš savo viešbu-jBet jis. šymet padarė man ma
čio buto iššoko per langą nuo lonu surprizą 

Geraširdė Darbininkė 
Pražudė Savo Darb

davį 

9-to aukšto Oscar Gropper, 57 
! m. amžiaus, odos išdirbinių 1 • '• 

! biznierius, ir nusižudė. JĮ prie 

Pernai pas mus vie.ėjo ma
no vyro geras pažystamas, vai
stininkas A. Z. Vaikins-Vaičiu-

Nacionalės Saugos Tarvl>os 

nariai praneša kad didelis tra
fiko mirčių skaičius pasiektas 
1941 metais, kuomet žuvo 40,-
000 žmonių visoje šalyje, pir-
jrais metais po karo visiške 
baksimo žymiai padidės, ga! 
but net dvigubai. 

Automobiliais važinėj i m a y 
pirmą rietą po nugalėjimo Ja
ponijos pašoks 6 nuoš. Nelai
mės padaugės, žinovai spėja, 
$elto kad karui pasibaigus vi-

nors važinėti greitai, o bus 
afcpratę nuo to; daugumoje tu* 
r&s senus automobilius ir iifj-
dčvėtus ratų gum u s. 

{to privedė jo ofiso knygvedė, 1 nas, iš Latonia, Ky. Mums 
122 metų amžiaus moteris, ku-j reikėjo anksti kelti. Aš past?-
! ri jam nežinant bėgyje 1944 j bėjau: Kas mus prikels, netu-
!metų išdalino savo -artimiemsj rime skambinančio laikrodžio. 
$40,000 jo pinigų ir ji prived? j Visą miestą išjieškojom, bet 

' prie bankruto. J laikrodžio neradom. * 

;BALF ŠEIMYNJJIKAS 
| VAKARĖ!, 1S 
i Gruodžio 19, Lietuvai Dra-
i bužių kambaryje, 19?6 25th 
St., Įvyko B ALF 76 skyriaus 

: šeimyniškas vakarėlis. Valdy
ba, narės ir darbininkės prisi
gamino skanių valgių ir susi
rinkę maloniai pasivaišino. Ta 
proga fotografas Kaz. Samso
nas grupę nufotografavo prie 
surištų drabužių dėžių. 

Skyriaus iždininkas D. Bra-
, zis pranešė kad jau surišta 
'150 dėžių drabužių išsiuntimui, 
'mano bus apie penki-£eši tonai. S 
Drabužiai išvalyti ir sutaisyti į £ 

I bei surušiuoti. !S 
j -Drabužių rinkimo pirminiu- E 
k5 M. Smailienš šiam darbu; S 
tikrai pasiaukojus. Kai kurios- E 

Į moterys irgi beveik kasdien S 
ateina dirbti. ' S 

VENCKUNAS Motiejus, seny
vo amžiaus, mire Akron, (J., 
Lapkričio mėn. (Faėjo iš 
Suvalkijos). Seniau gytfeno 
Bridgeville, Pa. 

SKALANDžlUNAS Pranas, 41 
metų, mirė Lapkr. 20, Chi-

• cagoj. (Tauragės ap,, Požė 
rėnų k.) Amerikoj išgyveno 
29 metus. 

LAURITTENAS Albertas, 
m., mirė Lapk. 21, Chicagoj, 
kur buvo ir gimęs. 1 

KERDEIKIS Juozas, mirė 1 ^ 
Lapkr., Larksville, Pa. ! ŽUDRICKIENK (Sarafinaite), 
Pulcherija, p«samžė, mirė 
Lapkr. 27, Chicagoj. (Tau 
ragės aps., Kvietainių km.) 
Amerikoj išgyveno 45 me
tus. 

SABALIAUSKAS Antanas, 5G 
m., mirė Lapk. 21, So. Bos
ton, Masš. (Kriauklių par.) 
Amerikoj išgyveno 33 ma-
tus. > 

LUKOŠEVIČIUS Jeronimas, 64 
m., mirė Rugs. 29, St. Clairs-
ville, Ohio. , 

LINKUS Juozas', seno amžiaus, 
mirė Lapkr. 23, Chicagoje. 
(Raseinių ap., Viduklės p.) 

PILACKAS Povilas, pusamžis, 
mirų Lapkr. 25, Chicagoje. 
(Seinų aps., šventažerio p.. 
Mekečių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

KAVOLIENĖ Marė (Kaspa-
riutė), pusamžė, mirė Lapk. 
25, Chicago^. (Tauragėa ap., 
Pagramančio p., Kraivių k.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

KARDOKIENĖ Marė, 58 me
tų, mirė Lapkr. 23, So. Bos
ton, Mass. (Marijamp. aps.) 
Amerikoj išgyveno 37 m. 

KLEKUNAS Juo?4is, mirė 7 
Lapkr., Scranton, Pa. 

BALZERIS Petras, mirė Lap
kričio 9, Rochester, N. Y. 

JUKNEVIČIENĖ Monika, mi
rė Rugs. 2G, Cordoba, Argen
tinoj. 

BARONAS Jonas, 12 m., už
muštas automobilio Rugsėjo 
15, Buenos Aires, Argenti
noj. (Saločių par.) 

JENČIULIENĖ Elena 
Lapkr. m., Newark, 

ALIŠAUSKAS 
vo amžiaus, 

AMBROZIENĖ Margarieta, ai
rė Lapk. mėn., Gilberton, Fa. 

ŠEŠKEVIČIUS Jonas, 76 metų, 
mirė Gruodžio 7, Dayton, O. 
Amerikoje liko 4 dukterys ir 
$ sunai. Velionis paėjo iš 
Suvalkijos, rodos Garliavos 
par. 

MOCKUS Jonas, pusamžis, mi
rė Lapkričio 27, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Sartininkų p. 
Biitokšliij k.) Amerikoj iš
gyveno 40 metų. ^ 

MOCKUS Aleksandras, 59 m., 
mirė l apkr. 19, Chicagoje. 
(Tauragės ap., Stulkių par., 
Anteninkų k,) Amerikoj iš-

; gyveno 38 m. 
TAMOŠAITIS Petras, pusamžis, 

mirė Lapkr. 24, Chicagoje. 
(Didžiūnų par., Kazokų km.) 
Amerikoj išgyveno 44 me
tus. 

MAJAUSKAS Iuoms, 29 m., 
mirė Gruodžio 17, Dayton, 
Ohio, kur buvo ir gimęs. Li
ko tėvai, žmona ir viena du
ktė. 

Š VEDI JO N SU.JSTI 
VAIKAMS RŪBAI 

GAUTI 

m 1 i' e 
N. J. 

Adolfas, seny-
mirė Scranton, 

New Yorke veikianti "Save 
the Children Federation, Inc.",' 
praneša gavimą žinios iš Šve
dijos kad siųsti ten 110 dėžių 
rubų mažiems vaikams apden
gti pasiekė Švediją laimingai. 
Ta organizacija pristato ru-
bus surenkamus Amerikoje į 
Švediją, ir ten jais stengiama
si apdengti mažamečiai pabė
gėliai, kurie del karo turėjo 
buti iškelti iš savo gimtinių 
lizdų. 

Pranešimas mini Danijos ir 
Suomijos vaikučius, šių pasta
rų yra daugiausia. Tai iš tė
vynės išvvti bolševikams tifž-
puokis nelaimingieji. 

Be abejo, iš Lietuvos vaiku
čiai gauna tų aprangalų, nes 
šia vasarą, kai bolševikai įsi
veržė Į Lietuvą, žmonės bėgo 
plaukė per Baltijos jurą į Šve
diją, kas galėjo gabenosi Ir 
savo vaikučius. 

|  Pastarų trijų metų bėgyje 
Pa., Lapkričio 23. Seranto- Į Pabaltijo šalyse nebuvo gali
ne pragyveno 40 metų. Li- ma gauti nei šmotelio audimo 
ko žmona, du sunai ir duktl. pirkti rūbams siūti, praneši-
Vienas sunus karo laivyne, mas sakoj 
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VEL GRĄŽINA PUN
KTUS ANT MAISTO 

B-29 ša Lir.lv m o 
/. 

Į troiiavimo Sistema 

Užsirašykit Amerikos 
-LIETUVIŲ NAUJIENAS" 

• žurnalas, 28 puslapių, 
paveiksluotas ir daug skelbimų. 
Kaina metams $1. Adresas: 

Lietuviu Naujienos 
ffg N. 6th St. Philadelphia 0, Pa-

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakfįi į, 

Administracijai ar Agentu -
kokius paklausimus, visada jo* 
kit už 3c pašto ženklelį atsa 
Igrmui. Tas tratina. 

N'uo Kalėdų, OPA Įvedė su
varžymą gavimo mėsos, užde
dant punktus mėsai kuri buvo 
pastaru laiku leista parduoti 
be punktų. 

Kanceliuoti visi raudoni ir 
mėlyni Ration ženklai kurie01^ 
suėjo laikas Gruodžio L 

Visi užsilikę cukraus štam
pai kanceliuoti ir galioja tik
tai No. 34. 

Sviesto svarui jmkelta 24 
punktai vietoje buvusių 23. 

Daugelis konservuotų daržo, 
vių kurios buvo laisvos nuo 
punktų vėl tapo racionuota. 
. Tas padarvta del to kad ap

sireiškė sumažėjimas mėsos ir 
kitų minimų produktų ištek
lių, kaip sviesto, daržovių ir tt. i 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
l»»1 Congress Avenue 

„ Waterbury, Conn, 

GRYŽO Iš KALIFORNIJOS 
j Mirga Michaels, Motuzų du-

Į ktė, Kalėdoms gryžo iš Kali
fornijos; kur išbuvo apie ko -; 
turis mėnesius. Jos vyras Leo-|I 
nard Michaels, marinas, irgi Į į 
jau iškeltas iš Kalifornijos.il 
Jis ten baigė kario marino mo|| 
kyklą ir manoma greit bus ve-1 [ 
zavras j užjurj, karo frontanJI 

Nikodemas A. WiSkeiis 
= Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 
| IR BALZAMUOTOJ AS 5 
E šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 
s Naujoj, moderniniai jrenjrtoj nuosavioj vietoi ^ 
| (J202-01 SUPERIOR AVE. liEiiderson 9292 3 
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S BELLA C. JA KI BS 

Mirga Michaels g wens 
«avo tėveliais Detroite. 
SERGA 

su 

Netikėtai suitkkti 
veikė j a s Strazdas. 

susirgo 

Pflfflll ox 
D»f#«tian of 

Path of bullets 

Lint ®f siqht *•*—«. 

250 m.p.h. 
i0,000 ft 

Windage I2y<ls. 
Gravity 4.6ydf. 

«-Uod »!0ydi. 

En«my 
" Qlani 

• A M  E R I K  OS armi joj e da -
bar džiova susirgimų buna tik 
dešimta dalis tiek kiek buvo 
pirmo Didžiojo Karo metu, nes 
dabar atliekama X-ray tikrini
mai ir bent kiek nuiiurėti ga
lį apsirgti džiova vyrai nepri
imami j tarnybą. % 

• RUSUOS anglies rfj^rvai 

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 
REIKALU VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 

Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
0621 EDNA AVENUE ENdicotl 17#3 

I VISOKIA APDRAUDA I 
v 4* J Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- į 
Ą* tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- ' 4* 
$ kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma S 
X šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 
t ir Apraudos Agentūra. 

|  r. P . M U LIO LI s 
I V«»0j|tinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
•»; (»(*(>() Superior Ave. Cleveland HEnderson (J72J) * 

» 

400m.p.fl. 

Vaisde parodoma cen^alinė siftėma B-Ž9 oro tvirtovių 
šaudymo kontrolės, kas pirmą kartą buvo viešai demonstruo
ta New Yorke. Apačioje diagramas parodo kaip B-29 šaudo 
į prieše- lėktuvą užpuolanti jf kelionėje Japoftfja bombarduoti.'; 

yra; pusiau 
kos. " 

tiek kiek Ameri-

J. A. Urkona* 
. Dirvos Agenįąs 

1302 Lamar St 
Dayton* 
Dayton, 0 

P J. KKRKIS 
809 Society for Savings Hldg. 
OFISO TKLEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prieminsOiuoge, krtiti
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insuranee reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu ar Imi asm«iųik§ i. 

. k 

' M .  

- . Jtf i. *S£. 

' « 
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PHaltnftilr Lietuvą Nelaimėjo! D I R V A  

Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L I E T U V A  Laisvę pažinę — 

Jungo nevilksinit 
't'-1 

— M I X * — .  

Ei Pasauli, mes be Laisvos Lietuvos 

Ei Pasauli, Mes Be Laisvos Lietuvos Nenurimsim! 
šviesa iš Vakarų, Principas dar Tebepripažystamas, 

bet Darbai Rodo ką kitą. Bolševikai ir Anglai — 
Jiegos Princip^ Sekejai. Tikinčiųjų į Teisingumą 
Pareiga Kovoti prieš Jiegos Dominavimą. Tos Ko-

• vos Sunkumai ir Lietuviškųjų Jiegų Suburimo Rei
kalingumas. Lietuvių Suvažiavimo Washingtone 
Reikšmė. 

Jau nuo senai mes tikė
jome kad jei šio karo bėgy
je gali nušviesti kokia švie
sa tai ta šviesa tegali buti 
iš Vakarų — iš Amerikos. 
Šiądien, kada Churchill 
pripažino bolševikams net 
daugiau ̂  negu savu laiku 
buvo pripažinęs Hitleris ir 
tuo dorovės srityje tarp sa
vęs ir Hitlerio panaikino 
sieną, mes ne tik tikime 
bet jau ir žinome kad jei 
idealas dar kur tebėra gy
vas tai tik Amerikoje. At
seit, teisingumo triumfas 
gali ateiti tik iš Amerikos. 

Betgi teoretiško , teisin
gumo šiądien jau nebega-
na, ir net galima pasakyti 
kad teisingumo deklamavi
mas, jei jis nepatvirtina
mas faktais ir darbais, 
stoja labai arti hypokrizės. 
Vadinasi, vienintelė proga 
teisingumui aukščiau jie
gos iškilti yra pritaikyti 
sankcijas kuomet teisingu
mas ir teisė įžeidžiami. 
Pasėkimas Hitlerio 

Imkime konkretų pavyz
dį. Teisingumas reikalau-: 

ja kad visoms tautoms ku
rios laisvė buvo jiega iš
plėšta, ta laisvė butų grąži
nama. Tačiau paskutiny
sis Churchill'o pareiškimas 
kaip tik skamba priešingai. 
Iš jo išplaukia kad kas yra 
užtektinai stiprus teisingu
mui sulaužyti tam valia 

' jiegą ir smurtą padaryti 
įstatymu, aukščiausiu tei
singumo kriterijų. Koks 
stebėtinas sutapimas su 
Hitlerio "Herrenvolk" # — 
"Ponų tautos" doktrina. 
Juk ne kas kitas kaip Hit
leris skelbė kad kadangi 
Vokiečių tauta yra stip
riausia tai ji turinti buti 
ponų tauta, o visi kiti pri
valo buti jos vergais. 

Churchill buvo pirmas 
kuris efektyviai tam zoo
loginiam jiegos principui 
pasipriešino. Bet šiądien 

. jau jis pats sako kad kadan
gi bolševikai yra užtekti
nai stiprus Lietuviams, Es
tams, Latviams, Lenkams 
ir kitiems išpjauti tai tų 
nekaltų žmonių žudymas 
virsta teise. Šis pareiški
mas, žinoma, apvilktas gra
žiais žodžiais, jame tenu-
rodoma kad bolševikams 
pripažystama dalis Lenki
jos ir dalis Rytprūsių; bet 
tikroii jo prasmė vra Es
tų, Latvių, Lietuvių, Len
ku išžudymo legalizavimas. 
Tiek del Anglų. 
O kaip su Amerika? 

Amerika iki šiolei tebe-
skelbia kad kiekviena tau
ta turi teisės buti laisva, 

. Amerikos vyriausybė net
gi keliais atvejais konkre
čiai nusmerkė Sovietų Są
jungos (apie Vokietiją nė
ra ko ir bekalbėti) aneksi-
jonistinius ir eksterminaci-
nius planus. Prisiminkime, 
pavyzdžiui, neseną State 
Departmento pareiškimą, 
kuriuo buvo pakartota 1940 
metų pareiškimas nusiver

kiąs Sovietų Sąjungos įvy
kdytą Pabaltijo kraštų pri
sijungimą. 

Iš kitos pusės, betgi, ka
rinis bendradarbiavimas su 
Anglija ir Sovietų Sąjun
ga tebesitęsia, milžini š k i 
ginklų ir kitokios rūšies 
daiktų transportai Į tas ša
lis tebeplaukia. 

Anglija gi ir Sovietų Są
junga, pastaroji nuo karo 
pradžios, o pirmoji nuo 
paskutinio Churchiiro pa
reiškimo, yra aiškus jiegos, 
smurto politikos šalininkai. 
Tat ir išeina kad oficialiai 
Amerika tebestovi už tei
singumo principą, bet pra
ktikoje remia tuos kurie 
to principo nepripažysta. 
Vadinasi, principas tebe
pripažystamas, bet sankci
jų už jo Įžeidimą netaiko
ma, Plėšikas peikiamas, 
bet už žmogžudystes jis ne 
tik nebaudžiamas, o dar gi 
net jam ginklai teikiami 
kad jis ir toliau tas žmog
žudystes galėtu vykdvti. 

Kada į principo sulaužy
mą nebereaguojama, kada 
principas nebere m i a m a s 
darbais, labai nebetoli tas 
metas kada ir pats princi
pas bus paneis*tas. Imki
me tą patį Atlanto Čarte-
rį. Virš trejų metų dekla
muotas, bet niekuomet ne-
vvkdytas, tikrovėje iis šią
dien jau yra nuneigtas. 
Kaip faktai rodo, panašaus 
likimo laukia ir bendrasis 
teisingumo princinas. Pa
laidotas Sovietų Sąiungoie 
ir Anglijoje, jis jau puola
mas ir Amerikoje. 
Pirmutinės aukos 

Koks bus galutinis to re
zultatas, kad nuo teisingu
mo bus pereita įjjiegą, sun
ku šiądien pasakyti, bet 
yra aišku kad visos mažos 
ir vidutinės valstybės tu
rės išnykti, nes jos yra ne-
užtektinai stiprios. Lietu
va, kaip maža valstybė, 
drauge su savo kaimynė
mis Latvija ir Estija neiš
vengiamai bus ir jau yra 
pirmomis teisingumo- prin
cipo paneigimo aukos. At
seit, vienintelė Lietuvos ir 
kitų mažųjų valstybių išli
kimo viltis yra teisingumo 
principo atgaivinimas ir 
įgyvendinimas. 

Tas principas gi, kaip 
matėme, dar šiaip-taip gy
vena Amerikoje, o kitur jis 
jau yra žlugęs. Užtat jį 
sustiprinti čionai ir prieiti 
iki to kad jo palaikymui 
butų taikomos sankcijos ir 
yra visų musų pirmoji par
eiga. Tačiau teisingumo 
atgaivinimas reikš ne tik 
mažųjų ir vidutinių vals
tybių išgelbėjimą, bet jis 
išeis į naudą ir didžiosioms 
valstybėms. Juk yra aiš
ku kad besiremdamos jie
ga didžiosios valstybės, 
prarijusios mažasias ir vi
dutines, galų gale tarp sa
vęs susigrumtų, o tai reik
štų kad visas pasaulis bu
tų paverstas griuvėsiais. 
Pavojus demokratijai 

Nėra abejonės kad tei
singumo idealas, o ne jie
gos principas atitinka pla
čiųjų Amerikos masių nu
s i s t a t y m ą .  U ž t a t  j i e g o s  
principo įsivyravimas rei
kštų ne tik teisingumo pa
laidojimą, bet lygia greta 
ir demokratijos pražudy
mą, nes mažumos nusista
tymas butų primestas dau
gumai. 

Tat visi Lietuviai turė
tų įsisąmoninti kad nekom-
promisiniai kovodami už 
Lietuvos laisvę, jie kovoja 
už teisingumo principą, 
kurs yra ne tik mažųjų ir 
vidutinių, bet lygia greta 
ir pačių didžiųjų valstybių 
gerovės pagrindas ir - tik
rasis Amerikos demokrati
jos rodyklis. 

Prieš teisingumo idealą 
ir už jiegos principą jau iš 
seno Amerikoje veikia bol
ševikai, o paskutiniu metu 
ir Anglai. Faktas kad bol
ševikai ir Anglai yra Ame
rikos sąjungininkai ir kad 
jų valstybės yra didžiosios 
valstybės kurios savo idė
joms ir nusistatymui pro
paguoti gali paleisti ne tik 
didelius kiekius pinigų bet 
ir turi daug atitinkamai 
parengtų žmonių, teisingu
mo principo gynimą pada
ro labai sunkų. 

Tačiau jei visi mažųjų ir 
vidutinių Europos^ tautų 
kilmės Amerikiečiai kurių 
senosioms tėvynėms gresia 
pražūtis jei jiegos princi
pas įsivyrautų, susiburtų j 
vieną teisingumo principui 
ginti, be abejo, machįave-
l i s t i n ė  A n g l ų - b o l š e v i k ų  
prooaganda turėtų sugniu
žti. Šitai betgi del įvairių 
priežasčių bent artimoje 
ateityje negali buti įgyven
dinta ir todėl turi^buti ati
dėta tolesnei ateičiai. 
Lietuviai privalo jungti® 

Betgi visų Lietuviškųjų 
jiegų susijungimas ir Lie
tuviškos veiklos suaktyvi-

Katukai Amerikos Kareivio Batuose 

nimas dabartiniu metu yra 
pats aktualiausias klausi
mas. Tai, kaip jau minėta, 
butų sykiu Lietuvos laisvės 
ir Amerikos idealų bei de
mokratijos gynimas. Tai 
butų sykiu ir Lietuvių svo
rio Amerikos visuomenėje 
padidinimas, kas iki šiol — 
tai mes su kartėliu širdyje 
turime pripažinti — buvo 
labai mažas. 

Jeigu mes pažiūrėsime į 
didžiąją Amerikos spaudą, 
įvairių visuomeninių ir po
litinių organizacijų veiklą, 
pamatysime kad rie tiktai 
Lenkijos bet ir tokių tautų 
kaip Graikijos, Serbijos, 
Bulgarijos, Rumunijos, net 
Slovakijos vardai dažniau 
paminimi ir jų buitis pla
čiau svarstoma kaip Lietu
vos. Kol taip bus, aiškus 
dalykas kad Amerikos Lie
tuvių pastangos Lietuvos 
laisvei apginti teturės ne
didelės reikšmės, nes juk 
yra aišku kad be didesnio 
svorio plačiojoje Amerikos 
visuomenėje Lietuvos byla 
negali tikėtis didesnės pa
ramos ir iš Amerikos val
džios, kuri, pagaliau, tėra 
Amerikos visuomenės bal
sas. 

Šito akivaizdoje, Wash
ingtone šaukiamas Ameri
kos Lietuvių suvažiavimas 
jg'yja ypatingos reikšmės. 
Jis kaip tik bus vienas fak
torių lemiaričių Lietuviškos 
įtakos padidinimą Ameri
kos visuomenėje. 

Savu ruožtu jis bus vie
na paskutiniu progų paro
dyti Lietuviškos visuome
nės sąmoningumą tiek Lie
tuvišku, tie ir pasaulinės 
reikšmės» problemų atžvil
giu. 

Daug gyvybinės svarbos 
klausimu bus paliesta ta
me suvažiavime, nuo kurių 
sėkmingo išsprendimo pri-
klausvs musų ^ tolimesnio 
veikimo pasisekimas. 

Žodis tartas. Dabar lau
kiame atsakvmo. Tikimės 
kad tą atsakymą duos A-
merikos Lietuviu visuome
nė. iš visu Lietuviškų kolo
nijų atsiųsdama savo at
stovus, kad Washintrtono 
suvažiavime galėtu suaidė-
ti teisingumo reikalau iąs 
šūkis, kurio pirmas posmas 
bus. "Ei pasauli, mes be 
laisvos Lietuvos nenurim
sim!" 

Julius Smetona. 

DUOKIT SAVO AUKĄ LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

KITI AUKOJA -
DUOK IR TU! 

Jonas Endziulis, iš Chicagoa, 
kuris buvo išsirašęs tris kny
gas "Timeless Lithuania", ku
rių vieną padovanojo miesto 
skaityklai, kitą išsiuntė karei
viui j Prancūziją, dabar pri
siunčia $25 Lietuvos vadavimo 
darbams. Jis matyt nenori už
sileisti gausiam aukotojui Adv. 
A. A. Oliui. 

Paul Molis, iš Detroit, Mich., 
prisiuntė $5 Lietuvos vadavi
mo darbams.. 

B. Grantba, ii Ambridge, Pa. 
prisiuntė $10 Lietuvos vada
vimo darbams, sako: "Nors 
kaip išrodo ir sunku bus ko
voti, bet reikia vis bandyti; 
niekoi neveiksi tai nieko ir ne* 
gausi". % 

Albinas Kuslis, Watertown, 
Conn., prisiuntė $2 "Lietuvos 
Istorijos Bruožams" ir $3 L. 
V. S. nario mokestį. 

K. Masiloinis, Cleveland, O., 
pirko Kalėdoms "Timeless Li
thuania", $3. 

D. Krakauskas, Cleveland, 
aukavo $2 Lietuvos vadavimo 
darbams. 

A. Zitson, vietinis, pirko do
vanų "Timeless Lithuania", $3. 

A. šliažas, iš New Milford, 
Ohio, pirko dovanų "Timeless 
Lithuania", .$3. 

J. Plečkaitis, 
Aliquippa, Pa. 5.00 

Kazimieras ir Anelč Wengrai, 
Altoona, Pa. 

Carolyn Wilkilas, 
Olvphant, Pa. 

Chas. P. Zalesky, 
Northampton, Mass. 

B. J. Shelkaitis, 
E. Hartford, Conn. 

Board of Missions 
N. Y. City 

KAS DAUGIAU? 

5.00 

5.00 

7.00 

1.00 

3.00 

ja kad valdžia atgaivintų ir 
vykdytų Atlanto čarterį. 

Amerika atbus, musų pas
tangos nenueis tuščiomis. 

Kalėdų aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

IŠ LIETUVOS 
IKI SOVIETŲ antros oku-

pacijos Lietuvoje pasirodė nau
jų laikraščių: Naujoji Sodyba 
(penki numeriai) ir Dirban
tieji (31 nnmeris). 

Kiti aukoja, duokit ir jųs NAUJAI bolševikų okupaci-
savo auką. Kova už Lietuvos jai užeinant, Vyskupo J. Skvi-
laisvę sunki, bet nėra be vii- recko 25 metų vyskupavimo 
ties. Jau patys Amerikos gy- jubilejaus minėjimas buvo nu-
ventojai, pati spauda reikalau- keltas iš 1944 vasaros toliau. 
kMMMiiiiiiiifiauuiimM 

Lietuvai Vaduoti Sąjungai Aukų Kuponas 
: LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Siunčiu auką $ Lietuvos Vadavimo darbams 
S . . . . . .  K n y g a i  " T i m e l e s s  L i t h u a n i a "  

Kitoms Angliškoms knygoms 
s 

$ Knygai 'Lietuvos Istorijos Bruožai7 { 
$ L. V. S. nario mokestį f 

Viso $ I 

j Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

Miestas. Va 1st 
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DUOKIT ŠIA KNYGA KAREIVIUI DOVANU 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALPOJE KAINA $3.00 

NAUJAS PASIUNTI
NYBĖS BIULETE

NIS 

Šis vaizdas atėjo net iš Australijos, kur Amerikos karei
viai prisijaukino du katukus, savo liuoslaiko žaislui. Katukai 
iaučūuii afišai,.didiiluiosfl Įtareiviti hatuosA , 

Gautas Lapkričio mėnesio, 
1944, Lietuvos Pasiuntinybės 
Washingtone leidžiamas Ang
liška kalba biuletenis, "Cur
rent News on the .Lithuanian 
Situation". Jame telpa (An
gliški straipsniai, kurių pava
dinimai paduodami Lietuviš
kai) : 

1. Ministro Peržvalga Lietu
vos Padėties. * 

2. Baltijos Tautų Suvereni
nių Teisių Apgynimas Atsto
vų Rumuose (Anglijoje), 

3. Baltijos Entanteg Dešim
ties Metų Sukaktis; 

4. Žinios iš Vokiečių ir . So
vietų Okupuotos Lietuvos, 

5. Reakcijos j Prieš-Pabal-
tijinius žygius, 

6. Ajnerikos lietuvių Veik
te* 

7. paskiros Opinijos apie 
PafrQltij° Salis» 
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Time less 
LITHURNin 
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 $3.00. 

Siųskit savo užsakymu! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohii 
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D t B V .Ą; Pirkit U. S. War Bonds 
-es 

Paaiškinimai į LVS Kritikas 
Visoki Nepamatuoti Priekaištai, Jų Kovos Prie

mone prieš LVS ir LNRF 

VaizHas Karo Apimtoje Peleliu Saloje Naktį 

P. J. ŽIU RIS, LVS. Pirm. 
(Tęsiny*) 

Tarvhininkai meto po $25,000 
metuose savo "centrui" 

6. Primetimas buk LNRF, 
(Liet. Tautinis šelpimo Fon
das), kuris yra artimai suriš
tas su LVS veikėjais, esąs ne
tvarkoje ir kad jį valdžia ver
čianti likviduoti. Tai yra ne
kuriu politikierių paleista gan
das tikslu diskredituoti LNRF 
vedėjus ir kartu LVS. Atsa
kant į -tokį užmetimą reikia 
priminti Hitlerio filosofijos 
branduolį link propagandos: 
"Jei nori pertikrinti minią me
lu tai reikalinga jį dažnai at
kartoti it teisybę ir minia pa
tikės". Bet musų gudrus po
litikieriai gal nepatėmijo prie 
ko tokia Hitlerio filosofija jį 
ir jo šalį privedė. 

Nuosekliam atsakymui į šį 
blogos valios užmetimą turiu 
pilniau pateikti žinių apie L. 
N. R. F. įkūrimą, veiklą ir ga
lutiną "kapituliavimą". 

Pribuvus a. a. Prez. Smeto
nai į Ameriką, Chicagos neku-
rie veikėjai, patyrę Lietuvos 
baisų likimą, sumanė įkurti 
Lietuvai šelpti fondą. Fondas 
tapo inkorporuotas Illinois val
stijoje, ir fondo organizavimo 
lėšas padengė iš savo kišenių 
pp. J. Mackevičius ir J. J. Ba-
čiunas. 

Kadangi šalpos organizacija 
negali f vykdyti propagandos 
darbo tai tapo sušauktas su
važiavimas Tabor Farmoj, So
dus, Mich., kur dalyvavo vei-i 
kėjai iš visos Amerikos. Apie 
30 asmenų dalyvavo ir pra-j 
džiai naujai įsteigtos politinės j 

organizacijos, Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos, sudėjo $2300. Iš 
to matote kad tos abi organi
zacijos prasidėjo iš labai pa
sišventusių tėvynainių, kurie 
negailėjo nei laiko nei pinigo, 
ir prisidėjo didelėmis sumomis. 

LNRF valdyba buvo suma
nius pabandyti sukelti dideles 
sumas pinigų iš Amerikiečių, 
Lietuvos žmonių sušelpimui. 
Tą vajų finansavo pp. J. J. 
Bačiunas ir J. Mackevičius, ir 
darbas buvo pradėtas: pasam
dyta vajaus specialistai, kurie 
padarė žygius ir su tuo tam 
tikras išlaidas, bet štai Japoni
ja užpuola Ameriką, ši šalis 
įstoja į karą, ir Amerikiečiai, 
iš kurių aukų tikėtasi, ėmęsi 
rūpintis savo šalies karo klau
simais, mažos Lietuvos šelpi
mo reikalą atidėjo. Taip tas 
LNRF darbas turėjo buti nu
trauktas, neatnešęs vaisius. 

Bet išleistos sumos buvo pri
vačių asmenų sudėtos, ne fon
do pinigai. Ponas Vaidyla, ku
ris visa tai gerai žinojo ir net 
dalyvavotoje veikloje, ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos orga
nizavime, vėliau atsimetęs ma
tydamas kad Sandaros redak
cija šitos darbuotės negalės 
užvaldyti, prisidėjo prie tų ne
pamatuotų žinių skleidimo apie 
LNRF. 

LNRF, Adv. A. A. Olio pa
sidarbavimu, tapo įregistruo
tas YVashingtone, ir su laiku 
liko vienatinis Lietuvių fondas 
Įregistruotas President's War 
Relief Control Board. 

Kiek man yra žinomą, iiNRF 
savo veikimo laikotarpiu su
rinko apie $3000, o išleido vos 
$1200, iš kurių $500 buvo su
šelpimui tiesioginiai karo pa
liestų Lietuvių. 

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, UI. 

Tie ką garsiai kritikuoja L. 
N. R. F. išmėtymą pinigų tu
rėtų pažiūrėti į savo įvairius 
biurus, kurių vienam išlaikyti 
leidžia net $25,000 visuomenės 
pinigų į metą. Tūlas laikraš 
tininkėlis pareiškė buk LNRF 
išleidęs 80% pajamų "lėšoms", 
o šį melą pakartojo p. Grigai
tis, po jo sekė Keleivis ir net 
p. šimutis. Skaitytojas gali pa
lyginti faktą su tų vyrų palei
stomis nesąmonėmis ir pada 
ryti savo išvadas. 
Parimtų delegatų suvažiavimas 

Nekurie laikraštininkai išvy
dę kad LNRF ir ypač LVS 
ima įgyti Amerikos Lietuvių 
visuomenės užsitikėjimą ir pa
ramą del savo rimtų darbų ir 
sveiko Lietuviško nusistatymo, 
sumanė šias organizacijas nei
gti. Jiems ypač nepatiko kad 
LVS remia a. a. Prezidentą A. 
Smetoną ir neigia* jų bičiulia-
vimąsi su Lenkais. 

Jie griebėsi sušaukti ALT 
suvažiavimą, žinodami kad vi
suomenė jų politiką nepalai
kys, jie taip gudriai suklasta-
vo viską ir kvietė parinktus de
legatus, vardan Lietuvos gel
bėjimo. Delegatai rado kad 
viskas kas jiems buvo leista 
tam suvažiavime daryti tai už-
girti šių trijų laikraštininkų 
darbai. Kokie darbai niekas 
nežinojo, gal tai buvo kad šie 
trys vyrai tarėsi ir bičiuliavo 
su Lenkais ir suteikė daug me
džiagos savo nesąmoningais 
puolimais a. a. Prez. Smeto
nos, bolševikų spaudai, kaip I 
esu minėjęs, Daily Worker ir 
kitiems. 

Šaukdami buk visus Ameri-j 
kos Lietuvius, jie vengė už
kviesti LVS, LNRF, ir Lietu
vos Prezidentą Smetoną. 

Ir štai įvyko keistos viešos 
"vestuvės" katalikų su socia
listais. 

"Lietuvai nei Cento" 
praktikoje 

Pereito karo metu, katalikai 
rado galimybės veikti išvien 
su tautininkais. Socialistai ta
da turėjo sau obalsiu p. Gri
gaičio klasišką pareiškimą 
"Lietuvai nei Cento!" šiądien 
jis to obalsio nenaudoja bet 
praktikuoja. 

Čia noriu paklausti kiek mū
sų socialistai ineidami į A. L. 
Tarybą prisidėjo pinigiškai? 
Kada ir kur jie nors "centą" 
nusiuntė kokiai Lietuviškai įs
taigai? Bet musų katalikiški 
vadai (ne minios) subendrino 
savo veiklą su Markso išpažin
tojais. Kažin ar neateis laikas 
kada katalikai tuos savo va
dus pradės kvosti ir ar nepa
darys savu nuusprendžius apie 
suderinimą savo darbuotės su 
tikrais Lietuviais, kurių sosti
nė yra Vilnius, ne Maskva! , 

Kas likvidavo LRN Kondą 
ALT atlaikius savo suvažia

vimą ir nutarus įkurti savą 
šelpimo fondą, šie laikraštiniu 
kai-vadai susidurė su kliūtim 
būtent kad valdžia priima tik 
po vieną fondą iš kiekvienos 
tautos, ir kad toks fondas — 
LNRF — jau yra Įregistruo
tas. Jie pradėjo naudoti gud 
rybes išvilioti iš tautininkų tc 
fondo registracijos numeri, nes 
kitaip negalėjo tapti Presi
dent's War Belief Control 
Boar nariu. 

LVS vadovybė pasitarė su 
LNRF vadais, ir buvo nutarta 
eiti vienybėn su ALT, kad tik 
dapadėjus Lietuvai. Adv. A. 
A. Olis, LNFR pirmininkas, 
pasiūlė ALT vadams ir kitiems 
planą sudaryti bendrą Lietuvai 
šelpti Fondą ir įrodžius Wash-
ingtone kad tai bus tikrai vi
sų Lietuvių bendras fondas, 
Įrašyti jį į National War Fund, 
kas kaip žinome jau įvyko pa
vidale Bendro Amerikos Lietu
vių Fondo. 

Kaip atmenamo, Adv. Olis, 
gavęs Ohieagiečiu ir i" trijų 

TAMSTOS PRENUMERATA U2 DIRVĄ JAU 
įtnaujinti. _ . * 
Kurių prenumerata ĮĮgj^ JBl A {Bį J P Ą 1 
pasibaigė - J i. - * 

dabar faikas Visada reikia (rašyti pilną vardą, adresą, ir kiek pinigų stuiiči&ma. 

; 6820 . Superior Ave. Cleveland 3, O. 

Vaizdas nakties metu Amerikiečių karių veikmėje Pele
liu saloje, kurią atėmė iš Japonų, šviesos paeina iš jeeps ir 
trokų, ir įvairių j ieškančių lempų, laike atako Japonų. 

laikraštininkų parašus, apsi
lankė Washingtone, pradėda
mas Bendro Fondo įregistravi
mo darbą, ir apsilankęs kitose 

; kolonijose gavo visų veikėjų ir 
į tautininkų vadų pritarimą. Jo 
prižadas buvo paaukoti LNRF 
kad jį likvidavus butų galima 
įkurti BALF. 

Kaip tik tas buvo atlikta ir 
naujasis Bendras Lietuvių šel
pimo Fondas gavo užgyrimą, 
pirmiausia p. Grigaitis, paskui 
p. šimutis ir p. Vaidyla pradė
jo skleisti žinias buk BALF 
yra jų darbo nuopelnas ir kad 
tas nieko bendro neturį su mi
nimu LNRF. 

Dar to neužteko, vėliau kad 
dar labiau diskredituoti LNRF 
ir v LVS, jie ėmė# skleisti nesą
mones buk Washingtone griež
tai pareikalauta iš LNRF pir
mininko Adv. Olio sąskaitų ir 
buk LNRF verčiamas likviduo
tis. 

Teisyfoė, valdžia reikalavo 
užbaigti reikalus, nes- Walshin-
gtone manė kad davus naują 
numerį BALF, iš to susidarys 
vienas Lietuvių fondas, kaip 
iš tarybininkų pusės buvo ten 
tikrinama. Pagaliau, einant 
National War Fund tvarka, i 
BALF Įdėti pinigai iš kitur 
tokia pat suma sumažina Na
tional War Fund sumų pasky
rimą, tai nei BALF vadai, ku
rie paleido piktus paskalus apie 
LNRF "likvidavimą", nesipuo-
lė LNRF turinius pinigus pri
imti, nei LNRF turi tuos tam 
naujam fondui atiduoti. 

Taigi LNRF pasirūpins tuos 
pinigus perleisti kokiam kitam 
grynai Lietuviškam tikslui, 
ypatingai kad šie pinigai buvo 
surinkti didumoje Prez. Sme
tonos pasidarbavimu. 

Toliau, kadangi BALF neiš
pildė savo "džentelmono žodį" 
suteikti lygią proporciją LNRF 
ir LVS naujame fonde, ir pa
sirinko didumoje krikdemus ir 
socialistus tai LNRF susilaikė 

Su Kiniečių Vaikučiais" 

nuo galutinio "likvidavimosi". 
Tas betgi kelia tarybininkapis 
nerimastį. 

Neatsižvelgiant to kas Vir
šuje nurodyta, LVS veikėjai ir 
tautinė visuomenė steigia Ben
dro Amerikos Lietuvių Fondo 
skyrius ir veikia bendrai to 
fondo naudai, nes mato tame 
darbe Lietuvos žmonėms nau
dą. O valdybos ir vadovybės 
yra pakeičiamos, kada žmonės 
panorės tai padaryti. 

Iš šito skaitytojui aišku kaip 
įsisteigė LNRF, kodėl šis fon
das pasiaukavo Lietuvos labui 
ir jo ir LVS nusiteikimas link 
Lietuvos žmonių gerovės. 

Pagaliau teks tarti žodis 
apie vienybę ir įrodyti kad tie 
kurie vis rėkė: "vienybė, vieny
bė", yra tikrenybėje ardytojai 
ir oportunistai. 

(Bus daugiau) 

Mirusieji 1944 Mettf 
Vasarą Lietuvoje 

Kaškelis Antanas, buvęs va
das karo laivo Prezidentas 
Smetona, atsargos jurų kapi
tonas; jis mirė Schivelbeine, 
Pomeranijoje. 

Blinstrubas Antanas, mirė 
Kaune. 

Veikšra A., mirė Aukštojoj 
Panemunėj. 

Kalvelis Domas, Kaišiadorių 
gimnazijos direktorjus, palai
dotas Kaišiadoryse. 

Čepaitė Nijolė, mirė Rokiš
kyje. 

šimanskaitė Marė, mirė Vi
lijampolėje. 

, Ochanauskas Vladas, mirė 
Aleksote. 

Rimkevičius <jKttfeys — Brat-
kiškėje. * 

Žuvo Tragiškai 1944 
Metais Lietuvoje: 

Strolienė-šukvlė Anastazija, 
nu dviem kitais šeimos nariais. 

Pet karnas Stasys, 
šernius Jonas, 
Žukauskas Jonas, atsargos 

leitenantas, sugryžęs j Lietu
vą kartu su nuo Minsko ištru
kusiais deportuojamais Lietu
viais 1941 metų vasarą. 

Pocius Juozas, 
Vainauskas Stasys. 

RAŠYTOJAS J. A. Herba-
čiauskas, buvęs Vytauto Did. 
Universiteto profesorius, tebe
buvo dar gyvas 1944 metų va
sarą ir tebegyveno Varšavoje, 
kur jis išsikėlė gyventi keletą 
metų prieš karą. Jis tuo me
tu baigė ruošti spaudai savo 
kūrybos porą veikalų, tarp jų 
poemą prozos formoje "Lietu
va". Prieš Sovietams užei
nant, jis ruošėsi tą medžiagą 
pasiųsti Lietuvon, spaudai. 

BUVO surengta paminėjimai 
Radviliškio ir Švėkšnos gimna
zijų 25 metų gyvavimo sukak
ties. Radviliškio gimnazijos 
paskutiniu direktorium buvo 
M. Babilius, švėkšnos gimna
zijos minėjime buvo šiltai pri
siminta Pral. J. Macijausko 
nuopelnai kaip tos gimnazijos 
steigėjo. Tos gimnazijos pas
kiausiu direktorium buvo Al
dona Rūgytė. 

SOVIETŲ okupacijos išva
karėse Lietuvoje buvo paruoš
ta spaudai Jurgio Baltrušaičio 
"Ašarų Vainikas" (dvi dalys) 
ii Putino eilėraščiai "Rūsčios 
Dienos". Po to Putinas para
šė 4 .veiksmų drama; "Operaci
ja". 

Juozas Maceika pagamino 
spaudai veikalą apie Vrublev
skio, vėliau Lietuvos Mokslo 
Akademijos, biblioteką. 

Teatre statyta S. Čiurlionie
nės "Didžioji Mugė". 

Išspausdinta St. Santvaro 7 
paveikslų pjesė "Kaimynai". 

PULK. Augustauskas dar iki 
1944 metų vasarosv tebebuvo 
Kulautuvos vasarvietės direk
torius. 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Kalėdų 
Diedukas 

sako: 

APIE KALENDORIUS 
•š k i t u  m i e s t ų ,  K a l e n d o r i a u s  

persiuntimui skaitytojas priva
lo pridėti 10c pinigais arba 
pašto ženklukais. 

Dirvai Atsiunčia Penki
nių ir Dešimtinių! 

Ii. Gramba, iš Ambridge, Pa., 
rašo: Siunčiu $22, iš kurių 
$10 Dirvos popierio fondui, 
$2 už prenumeratą ir $10 L. 
V. S. reikalams. 

A. T. Clark, iš Leavittsburg, 
Ohio, išsirašė Dirvą. 

Jonas Sereika, Cleveland, iš
sirašė Dirvą. 

M. Mičiulis, Cleveland, išsira
šė Dirvą. 

J. Gayson, vietinis, išrašė Dir
vą savo giminiečiui VI. Gie-
drikui, San Jose, Calif. 

Petras Smalevičius, vietinis, 
mokėjo už 1945 prenumera
tą $3. * 

K. Masilkmis, Cleveland, Ohio, 
jo $10, iš jų $2 už 1945 pre
numeratą, $5 Dirvos palai
kymui, ir $3 už "Timeless 
Lithuania". 

G. Savickas, vietinis, mokėjo 
1945 prenumeratos $3. 

Pr. Krauchun, Chicagoj, išsira
šė naujai Dirvą 1945 m. 
F. Aksenavičius, Cleveland, 

Ohio, išrašė Dirvą dovanų sa
vo giminietei Adelei Garbavi-
čienei, Chieagoje. 
G. Skrebunas, vietinis, išsirašė 

Dirvą. 
Jonas Tulauskas, vietinis, mo

kėjo už Dirvą $3. 
K. štaupas, Clevelande, mokė

jo už du metu $5. 
P. Kralikauskas, iš Newark, 

N. J., užrašė Dirvą dovanų 
P. Augustine, Irvington, N.J. 

Mrs. Jos. L. Wisnewski, iš Ham-
tramek, Mich., išrašė Dirvą 
dovanų savo tėvams, Gle-
bauskams, Hamtramck. 

i 

i Ig. Užkuraitis, vietinis, užsi-
| mokėjo už 1945 Ir pridėjo $1 

dovanų. 

3 .  Kalinauskas, iš Baltimore, 
Md., išrašė Dirvą F. Marcin
kevičiui Ir Bieliui, Balti
more. 

F. Aksenavičius, Clevelandietis, 
išrašė Dirvą: John Akeno, 
Detroit, ir John Smith, Whi
tes boro, N. Y. 

J. Kripas, Ann Arbor, Mich., 
išrašė Dirvą A. Sručiui, į 
Brooklyn, N. Y. 

. • • • t* • 

PLATINKIT DIRVA! 

Čia bus minima vardai tų 
kurie kitiems išrašys Dirvą 
Kalėdų dovanų, arba kurie prie 
savo metinės $2 prenumeratos 
pridės isavo Kalėdinę dovaną 
Dirvai paremti. 

Dirva ir toliau nepakels savo 
prenumeratos, todėl jos parė
mimui, del pabrangimo laikraš
čio leidimo kaštų, reikalinga 
priedinių ineigų. 

(Del vietos stokos ir del at
naujinančių daugybės negalėsi
me pažymėti tų kurie atsiųs 
reguliarę prenumeratą $2.) 

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

WRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

m m  

Rusai Bolševikai Vado
vauja Graikijos Ko

munistu Sukilimą 

Nors Maskva norėjo klastin
gu budu prisijungti Graikiją, 
kada Anglija pasiryžo ją pasi
likti savo Įtakoje, bet išėjo į 
aikštę visas bolševikų darbas. 

Stalinas sutikof kad Britani
ja rems Graikijoje vyriausybės 
sudarymą ir su ja palaikys 
santikius. Bet slaptai, Mask
va tuoj griebėsi surengti Grai
kijoje komunistinį perversmą, 
buk tai parodymui kad patys 
Graikijos žmonės nori prisidė
ti prie Maskvos. 

Susekta kad Graikų revoliu-
cijonieriams patarimus duoda, 
gal but ir Maskvos pašalpą da
lina, Rusijos raudonosios ar
mijos pulkininkas. Tas priver
tė Britus visai griežtai imtis 
priemonių prieš bolševikus.' 

A'>i( rikis Genera Jos Chen-
nault Kinijoje gavo nuo Kini
jos mokyklos vaikučių Kalėdų 
sveikinimą. P°r4 tų vai
kučių t paėmęs* <aųt rąitkų. 

• 1943 METAIS šioje šalyje 
išperintata apie 1,600,000,000 
viščiukų; iš to skaičiaus kiek
vienam suaugusiam ir vaikui 
išpuola po apie" tujiną. ' . 

Dirva metui vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

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

Jųs turit daug savo draugų ir giminių, išrašykit jiems Dirvą už $2.00, arba pakal-
binkit, lai patys užsirašo šį Įdomų, cįįdelį ir nebrangų laikrašti DAB AE, jie gaus 
Dirvą tik už $2.00 visam metui. 

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną Į3 J 
savo adresą, siųskit w 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Gaukit sau Kalendorių! 

1945 
Dirva duos Kalendorius savo skaitytojams 

dovanų ir 1945 metams 
Persiuntimui pridėkit 10c. siųsdami prenumera

tos atnaujinimą. Užsisakykit tuojau: 
D I R V A  

<>820 Superior A venue Cleveland 3, Ohio 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

Y&A gana naivus dalykas tikėti kad apgavikas tebūtų 
* linkęs apgaudinėti vienus, bet jokiu budu nesiryž

tų apgaudinėti kitų arba kad du apgavikai apgaudinė
tų trečiuosius, bet nemėgintų apgauti vienas kito. 

Stalinas ir Hitleris abu buvo apgavikai, bet kai 1939 
metais jie tarpusavyje pasirašė sutartį, tai nors ir bū
dami apgavikai, jie vis dėlto tikėjosi kad. jų sutartis gy
vuos ilgiau negu tikrovėje gyvavo. : 

Šiądien apgavikų galerija jau yra papuošta ir 
Churchill'u. Ir Įdomu kad nežiūrint fakto jog Churchill 
ir Stalinas yra apgavikai, nei vienam neateina į galvą 
kad pagaliau ir jie vienas kitą mėgins, o gal jau ir mė
gino, apgauti. . Jei Churchill apgavo Lenkus, pardavė 
Suomius ir Pabaltijo valstybes, Įdomu kodėl niekas ne
pagalvoja kad jis lygiai tokia pat lengva širdimi apgaus 
ir Staliną (jei galės!). . 

Apie tai kad Stalinas tyko apgauti Churchiirį, ro
dos ir kalbėti netenka. Jiegos politika, pagaliau, savai
me yra apgavimo politika, nes jos linkmę lemia ne su
tartys, o grynas jiegos faktas. Vadinasi, jei vienas su
tarties signataras atitinkamu momentu bus pakankamai 

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Verčia Rooseveltą 
Griežčiau Kalbėti 

Sumner Welles, buvęs Vals
tybės Sekretoriaus padėjėjas, 
kalbėdamas per radio iš New 
Yorko pasakė jog "mašinerija 
kuri jau tapo paruošta politi
niam pokarinio pasaulio plana
vimui yra juokingai nepakan
kanti atsiekimui praktiškų, re
zultatų". 

Jis paminėjo kad Europos 
patariamoji taryba Londone ir 
Romoj# neturi jokio autorite
to. 

Welles ragina tuoj sušaukti 
United Nations konferenciją 

~  - v ,  4 - i . '  i  ~  4 . *  • •  •  i  i P r i i m t i  s u  p r i e d a i s  i r  p a t a i -
sUpras savo pasu-asytą sutarti sulauzyti jis ]ą sm au-i is Dumbarton 0aks
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žys b"? jokių skrupulu. Visov sito akivaizdoje, siądjen ferendjos d kt„s 

jau kiekvienam galvojančiam žmogui yra aišku kad da-|M_ +1_ 
bar brėžiamieji ateities pasaulio santvarkos planai yra 
melagių pasaka geraširdžiams naiviems žmonėms suve
džioti. Vienintelis veiksnys kurs nulems ateities Euro
pos ir pasaulio santvarką bus jiega, nebent Amerika už
mirštam ir žudomam teisingumui išgelbėti dar paskuti
niu momentu ryžtųsi pasakyti savo veto 

JIEGOS doktrinos priėmimas greta daugelio kitų, turi 
tuos du svarbius aspektus: 1) lyg tik paaiškės kad ir 

sąjungininkai tik deklamuoja teisingumą, bet tikrovė
je tesivaduoja jiega, jie nustos šimtų milijonų Europie
čių moralinės paramos, ir 2) sąjungininkų santikiai su 
bolševikais tebus grindžiami išskirtinai jiegos fakto
rium. 

Pirmasis faktorius, grynųjų jiegos garbintojų daž
nai pražiūrimas, galutiniam sprendimui turi didžiausios 
reikšmės, nes moralinis ginklas, kaip patyrimas rodo, 
dažnai yra galingesnis negu tikras plieninis ginklas. 
Antrasis faktorius, iš paviršiaus žiūrint visai natūralūs 
— kaip gi kitaip jei ne grynai jiega su bolševikais, ku- Įvedimui pasaulyje teisingos 
rie yra banditai, galima normuoti santikius — taip pat 
turi gilios neigiamos reikšmės. Juk ir pasodinimas ban
dito į elektros kedę taip pat yra jiegos faktas. Tačiau 
banditas yra sodinamas i elektros kedę ne dėlto kad val
džia yra už jį stipresnė, bet kadangi teisingumas ir teisė 
šito reikalauja. Tat ir santikiai su bolševikais pirmoje 
eilėje turi buti remiami teisingumu, kuris, aiškus daly
kas, savu ruožtu turi buti paremtas jiega. Nes teisin
gumas be sankcijų .yra popierinis. 

Tačiau yra didelis skirtumas kada teisingumas re
miamas jiega ir kada jiega padaroma teisingumu. Sta
linas, žinoma, tesiremia jiega, bet iš to neišplaukia kad 
ir sąjungininkai teturi remtis jiega. Stalino smurtin
gą jiega tegalima sutramdyti jiega, bet ta jiega turi bu
ti vadovaujama teisingumo. Jei šito principo butų bu
vę laikomasi, šiądien visa Rytų Europa nuo Suomijos iki 
Graikijos butų kuriamuoju taikos veiksniu ir pozityviu 
faktorium galutiniame Vokietijos nugalėjime. Pasta
čius gi jiega teisingumo kriterijų, šiądien visa Rytų Eu
ropa ne tik'plusta kraujuje enkavedistų žudoma, bet ir 
kažin ar tik nedirba Vokietijos naudai. 

Netgi ir pati Sovietų Sąjunga, kažin ar ir ta šią
dien slapta neina išvien su Vokiečiais? Juk yra aišku' 
kad jei sąjungininkai nuslydo į jiegos principą tai tuo 
labiau Sovietų Sąjunga. O jei taip tai Maskvos, Tehe
rano ir kiti susitarimai tėra grynas popieris.* Gi kiek 
tai liečia Vokietijos nugalėjimą, tai kažin ar nugalėji
mas taip jau naudingas bolševikams.' Juk yra aišku 
kad du jiega besiremią oponentai arba kontragentai yra 
labai suinteresuoti kad antrasis butų kuosilpnesnis. Iš j 
šito mažų mažiausia išplaukia kad bent greitas Vokieti
jos nugalėjimas anaiptol nėra bolševikų interesuose, j 
Juk kuodaugiau Vokiečiai nuleis kraujo Anglams ir Į 
Amerikiečiams tuo pastarieji bus silpnesni, tuo jiegos 
balansas bus palankesnis bolševikams. 

Nors tuo bus galima remtis, 
be to gi nieko nėra kuo gali
ma butų ateities pasaulio tai
ką pagrysti. 

Kongresmanas Day, iš Illi
nois, baigęs savo tarnybą, iš
vykdamas iš Washingtono pa
reiškė savo pageidavimą kad 
Roosevelto administracija aiš
kiai ir atvirai pareikštų kur 
stovi ir kad pasmerktų Stalino 
"komunistišką pasaulį" ir sta
tytų demokratinį pokarinį pa
saulį, kapitalistine laisvo pre
kiavimo tvarka. 

Senatorius Brooks savo kal
boje paragino Prezidentą nau
doti visą Amerikos galybę, iš
gales ir Įtaką atsiekti sutarimo 

taikos. 
Vienas jo ilgos kalbos saki

nių, kurioje jis paminėjo kaip 
mažos tautos panešė jau dve
jas invazijas, ir kad Rusija pa
sijungė Pabaltijo šalis ir tt., 
skamba šitaip: 

"Ponas Prezidente, kuomet 
Juozas Stalinas daro žygius 
plėsti savo šalies programą jį 
paremia Rusijos žmonės. Kuo
met Churchill imasi išaukštin-

JPADĖKA 0IRVOS 
BENDRADARBIAMS 

Baigiant 1944 metu f, Dirvos 
Redakcija reiškia gavo širdin
gą padėką visiems bendradar
biams, kurie vieni nuolatos, ki
ti sulyg išgalių rašė straips
nius, žinias ir pranešimus i« 
savo kolonijų apie Lietuvių gy
venimą, veiklą ir kitus daly
kus. 

šiais įtempto darbo ir rūpes
čio laikais, kurie pašventėt sa
vo atliekamą laiką rašyti Dir
vai ir pagelbėjote padaryti ją 
Įvairia ir pilna, Jums priklau
so nuoširdus ačiu. Prašome 
remti Dirvą raštais ir toliau. 

K. S. Karpius, 
Dirvos Redaktorius. 

ti Britanijos poziciją, jis gau
ną didžiausią pasitikėjimo bal
savimą. Bet kuomet bent kas 
pareikalauja kad mes prabil
tume pastumėjimui principų 
už kuriuos mes padarėm tokį 
didį pasiaukojimą jie kaltina
mi kėlime nesantaikos." 

Jis prezidentui pastebėjo kad 
žmonės jį išrinko ir toliau ves
ti karą ir laimėti taiką ir to 
iš jo tikisi. 

Senatorius Gillette, paskuti
nėje savo kalboje taip pat pa
ragino kad Amerika prisilai
kytų Atlanto čarterio princi 
pų, kitaip musų karo tikslai 
bus nuėję niekais. 

t t t 

Practizijos Socialistai 
Sudarė Bendrą Frontą 
su Komunistais 

Prancūzijos socialistai ir ko
munistai pradėjo tartis apie 
galimybes tom abiem partijom 
bendrai dirbti. Abi partijos 
paskyrė narius į komisiją su
radimui būdų 
nuoširdumui ir draugiškam 
bendradarbiavimui". 

Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkt! ĮSUf* 

Okupacijoje po 1920 Metų 
Ražo KARYS I. V, VELIČKAS. 

(Tęsinys Ii pereito nr.) j no kooperatyvui steigti, bet tėveliai davė garath 
,m A T T  « jie pasilieka ir toliau atsakomingi sa« 

PLANKAU SO\IETŲ RUSIJĄ įvo nejudomu turtu už indėlius banke. Pieninėm 
Jeigu tokie neaiškus tipai užsukdavo pas j tėveliai Įnešė pusę pajų, dalį sudarė keli prikal-

mano tėvelį ir prašydavo pastogės, jiems ftie-' bėti ūkininkai, bet kitą pusę teko užtraukt; pa» 
kuomet nebūdavo atsakoma. Tik jeigu kuris j skolon. Tapo nupirktos mašinos, namas pieni-
drąsiai sakydavo kad jis partizanas tas negau-jnei pasamdytas; gauta vedėjas pieninei vesti, 
davo pastogės, nes taip reikalinga buvo. Parti- i Bet pieno nėra pakankamai pieninei kad galimoj 
zanai visuomet žinojo atitinkamą žodį kaip pra- butų apmokėti algas vedėjui ir darbininkams* 
fivt nakvynės arba sušelpimo, gi kuris save va-!Žmonės žiurėjo i pieninę su pajuoka, niekas pie-
dindavo partizanu tai tie kuone kiekvienas, -iwfvo j no nepristatė. Teko per kelis mėnesius algas 
Lenkų šnipas arba žvalgybos narys. , j apmokėti pridedant iš pajininkų kišeniaus; kai 

Atmenu gerai kaip vieną kartą mano te-j kurie pajininkai jau iš balanso išeidinėjo, ir no-
velis norėdamas parodyt gerą šposą, atėjusį pa-jrėjo likviduoti pieninę, bet aš prikalbinėjau juos 
keleivį, pasivadinusį partizanu, ir gražiai kai- dar palaukti lyg kokių stebuklų. Man prisiėjo 
banti Lietuviškai, prašantį nakvynės ir pabūt j veikti, ir veikti gana greitai. .Aš žinojau kad 
kelias dienas, priėmė, laike ir gerai maitino. Gi iš pieninės bus nauda, tik reikia gauti pieno, 
man įsakė pašaukti kelis partizanus, kurie at-1 Bet žmonės ignoravo pieninę ir tiek. Padėtis 
ėję pradėjo naują partizaną klausinėti. Jis sa-j pasidarė gana rimta. Aš prikalbinau kelis kai* 
kė esąs Telvčėnas nuo Švenčionių, iš Rieškutė- j mynus kad mes iš užsienio parsigabentume ge
nų kaimo. Partizanai jį paėmė į savo globą, irįresnės veislės karvių ir rimtai pradėtume pieno 
vieną pasiuntė į Rieškutėmis pargabenti čia Te-• šaką išvystyti. Man tas pasisekė, mes nupir-
Įyčė'io motiną ir patikrinti to partizano istori-jkom Holandijoje 14 karvių ir veislinį bulių. Pie-
ją. Suradus ir atgabenus tą moterį, ji pasakė no, be esamo, padaugėjo į dianą apie 275* litrai* 
kad tai ne jos sunus, o Lenkų žvalgybos narys, 
kuris jos sunų suareštavo ir ilgiems metams į 
kalėjimą pasiuntė. "Partizanas" bandė bėgti, 
bet buvo pervėlu; ką sų juo partizanai padarė 
nežinia ir po šiai dienai: jo tikros pavardės nie
kam neteko sužinoti. Tada mano tėvelis pasa
kė kad kuris save drąsiai vadina partizanu, buk 
atsargu-*. 

Mokslas man gerai sekėsi, ir mano motinos 
visa mintis buvo, kaip pas kitas Lietuves moti
nas, matyti savo sunų kunigėliu, nors aš į tai 
neturėjau palinkimo. Sulyg geriausių aplinky
bių tęsiau mokslą, ir pradėjau pagaliau nusista
tyti kokią mokslo šaką pasirinkti. Buvau išvy
kęs užsienin, teko kiek pasimokyti Danzige, po 
to išvykstu Vokietijon, aplankau Holandiją, Da-

'susipratimui į niją. Belgiją, Prancūziją ir Čekoslovakiją. Pa
mačius gražius Danijos ir Holandijos ukius ir 
jų gerus gyvulius bei aukštą ūkininkavimo me-

Reikia tikėtis tą paseks irįtodą, manyje kilo noras kreiptis daugiau į šią 
musų komunistai is socialistai j ūkininkavimo sritį, kadangi Lenkijoje labai sun-
Amerikoje. Jie anuomet turė-!ku buvo kitataučiui gauti nors kokią valdinin-
jo "bendrą frontą" kai Pran-' ko vietą, o jeigu ir gauni buvo reikalaujama iš 
cuzijoje komunistai ir sočia-j valdininko kad jis butų kartu ir Lenkų žvalgy-
listai išvien sudarė *'iiaudies, bos agentu. Man toks dalykas nepatiko,, nuta-
frontą". riau vengti dirbti ir vergauti Lenk.'ims, norėjau 

t t t 

•PIENO biznis ūkininkams 
šioje šalyje duoda dusyk tiek 
ineigų kaip vata, ir penkis sy
kius tiek kaip tabakas. 

zultatai. Galimas, bet taip pat akivaizdžiai neįžvelgia
mas, rezultatas galėtų buti dar Vokietijos-Sovietų Są
jungos-Japonijos sąjunga. Žinoma, ji niekuomet nebus 
vieša. Bet turint galvoje kad jiega tėra vienintelis kri
terijus, tokia sąjunga yra visai logiška. 

bet visvien maža pieno. Pieninėn pristatyda
vo išviso tik apie 1400 litrų pieno Į dieną, betį 
su tiek pieno pakakdavo nors lygiomis išeitįi 
Tada pajininkai buvo dalinai patenkinti. I 

Sekančiais metais grudai buvo taip pigųfl 
kad žmonėms tiesiog neapsimokėdavo už darbią. 
Ūkininkai pradėjo krapštyti pakamšius kas da
ryti su grūdais. Man teko Mire'.igti kelios pa
skaitos ir pakviesti agroroinai 'Lietuviai iš Vil
niaus paaiškinti žmonėms kair* reikia išsiversti 
kad gauti daugiau skatiko. žmonės paklausė 
musų paskaitų, pradėjo interesuotis pieno ukiu, 
ėrr»o šerti grudus karvėr.is ir paversti Į pieną, 
pieną pristatinėjo pieniau; pieno kiekis pradė
jo daugėti, ir tais melais bendrai imant kiek
vienai dienai išėjo py 5000 litrų pieno. Tais 
metais mes išlygin.om praeities nuostolius ir 
atmokėiom dalį pietinės skolos. Viskas pradė
jo gerai sektis, pajininkų upas pakilo ir taipgi 
kaimiečių, kurie irgi norėjo įsigyti pajus; bet 
mes jų dabar jau nepageidavome, šiuo tarpu 
aš pats jau baigiau agronorrijos kursus ir prak
tikavau savo ukeje. Buvusius prastus nepienin-
gos veislės gyvulius pradėjau išparduoti. Pri
siauginant naujos vpts!čs gyvulių, kurie pieno 
davo dvigubai ir daugiau negu senoji veislė, aš 

diibti tiktai savo tautiečiams Lietuviams ir pats j greitai permačiau reikalingumą organizuoti var-
sau. Kadangi musų likis gana didelis tai žino- j totojų ir parduotoji! kooperatyva. Sušaukiau 
jau kad pakėlus ūkininkavimą iki tam tikro lai-! susirinkimą, ir perstačius dalyką* greit radau 
psnio mano ineigos bus užtikrintos ir neturėsiu j žmonėse pritarimo. Tuoj buvo pajai išpirkti ir 
lenkti'savo sprando Lenkams. j krautuvė netrukus atsidarė. Prie pieninės ati-

€»reitai parvykau namon, pasitariau su tė- j darėm ir kiaušinių supirkimo skyrių; man pri-
vais, ir jie sutiko kad mano sumanymai* yra ge- i siėjo vesti kooperatyvo knvgas. Kadangi man 
ras* ' # j laikas buvo reikalingas ūkio vedimui, aš greit 

Girdėdamas ir iš laikraščių matydamas kad | atsisakiau šio darbo kai suradome ir pasisam-
Latvijoje trūksta sezoninių darbininkų ir kad j dėme tinkama knygvedį. Prisiėjo samdyti žy-
jie iš Vilniaus krašto importuojami, nutariau j delig, nes pasiteiravus Vilniuje iš Lietuviu nie-
ir ;iš vykti Latvijon pasižiūrėt ir apsipažint su ! ko negalėjau gauti. Viskas ėjo gerai, kaimy-

už mano pastan-
nuo savo burnos 
anstolį nuo savo Churchill 

NAUJI METAI 
(Petro Vaičiūno eilės—1916 m.) 

Kaip jurų slaptieji verpetai, 

jjIĄDIEN mes galime gerai suprasti kodėl bolševikai; 
taip aimanavo kad sąjungininkai ilgokai nesurengia, 

antro fronto. Juk kol nėra antro fronto tol sąjunginin-. 
kų kraujas nesilieja, tol jų jiegos ne tik nemažėja, o dė-| 
ka mobilizacijos ir milžiniškos ka'ro gamybos net nuo-! 
lat didėja. Priešingai, bolševikų jiegos, jiems vieniems 
su Vokiečiais besitąsant rytų fronte, nuolat mažėja. 

Vos tik sąjungininkai užpuolė Prancūziją ir kovos 
cei&ru pasidarė vakarai, bolševikai be jokios kovos at- į 
gavo savo prarastas teritorijas ir net užėmė daug sve-, 
timų. Dabai1 jų jiegos auga, o sąjungininkų tirpsta.! 
Dabai; jau sąjungininkai laukte laukia ofenzyvos rytuo-' 
se, kuri, pasak spaudos, jau ir taip esanti labai pavėluo
ta. Bet vargu ar sulauks. Mat, greta to kad bolševikai 
yra užinteresuoti kad Vokiečiai kuolabiausia susilpnin
tų sąjungininkus, bolševikams yra reikalingas tam tik-, 
ras laikas Pvytų Europos užimtoms tautoms sugniuždy-! 
ti. Su Balkanais, Pabaltijo valstybėmis ir Lenkija bol
ševikai hus pasiglemže apie 50 milijonų svetimtaučių,; 
k u r i u o s  d e z o r g a n i z u o t i  —  i š ž u d y t i  i r  i š d e p o r t u o t i  š v i e - j  

suomenę ir likusius apraizgyti NKVD tinklu — vis dėl
to reikia bent metų laiko. "Tat tegul sau tęsosi kapita
listai su Vokiečiais Luksemburge ir Belgijoje" -r- galvo
ja sau Stalinas, —- '"o aš tuo tarpu 'sutvarkysiu' pagrob
tas Rytų Europos šalįs". Viso šito akivaizdoje, nebūtų 
net nauiiena kad savo naujajai ofenžyvai Vakaruose 
Vokiečiai butų gave karo medžiagos iš bolševikų. 

: Šitolde yra apčiuopiami teisingumo palaidojimo re-

Gyvenimo vilnys banguoja. 
T gelmes beslenkant sau metai 
Pasaulio veidą vagoja. 
Versk knygoj gyvenimo lapą, 
Nes vėl vieni metai praėjo.... 
Nuvarę šimtus jie Į kapą, 
Slapčion praeitin nuaidėjo. 
Apvylė nevieną jie širdį, 
Išdraikę jų ryto svajones, 
Ir kraujo garais mus nugirdę 
Paliko kančios mums klajonę 
Su vėtroms baisiomis praūžę, 
Jie kelią lavonais nuklojo — 
Ir niukso ten kryžiai aplūžę 
Kur džiaugsmas ir laimė bujojo... 
Paėmę iš pragaro ugnį, 
Per širdis žmonių jie praskrfcjo 
Ir vargo atvėrę bedugnę, 
Jie. skausmą pasaulyj ųąliejjo. tj.. 
Tiems metams iš amžių ištrukus 
Pajuto žaizdas sopulingas 
Ir vargšo bakūžė surukus, 
Ir didžponio dvaras ruimingas 
Praslinko jau metai kraujuoti, 
J u vieton naujieji užstojo.. . 
Vėl noris tikėt ir svajoti.... 
širdis dar vilties nenustojo ... 

7 

jos sustojau Vilniuje pasiteirauti apie ūkio ma 
šinas, paskui iš Vilniaus vykstu Lydon į fabri
kus teirautis apie ten išdirbamus ūkio padar
gus. Lydoje buvo trys didelio ūkio mašinų fa
brikai, "Šapiro mašinų fabrikas", ''Benland", 
ir "Spolen" mašinų fabrikai. 

Apsižiūrėjęs apie ūkio mašinas Lydoje, jau 
buvau besirengiąs gryžti į namus, bet atlankius! 
savo gimnazijos draugus, tai buvo du žydukai j 
broliai Bereliai, patyriau kad jie ryžtasi kažin Į 
kur išvykti. Iš pirmiau žinojau kad jie buvo j 

komunistėliai, bet tas musų draugiškumui ne-j 
kenkė. Jie manim gana pasitikėjo, ir pasisakė! 
J o g  p a s i r y ž ę  v y k t i  p o r a i  m ė n e s i ų  į  S o v i e t ų  S ą - j  

jungą ir man pasiūlė vykti kartu su jais, "pa-, 
ližiurėti". Rašau laišką namiškiams kad manęs Į 
nelauktų per porą mėnesių, nes busiu kelionė-! 

į s e .  M a n e  l a b a i  s u i n t r i g a v o  S o v i e t ų  S ą j u n g a  i r  j  

! būtinai norėjau ją pamatyti. Per Lenkų-Rusų 
sieną slaptai perėjom ir atsiradom toje Sovietų 
Sąjungoje. Pabuvę kiek bolševikų rojuje, pa
kliuvom į labai nemalonią padėtį, ir vos išsi
krapščiau. Teko gana greitai gryžti namon, ir 
laimingas buvau iš ten išbėgti. Apie brolius 
Įierslius ir po šiai dienai nieko nežinau kas su 
įais atsitiko. 

4 Pargryžęs namon, ai vykau mokyklon stu
dijuoti agronomijos, ir tuo pat laiku, jau ban
džiau savo ukį kelti sulyg moderniškų reikala
vimų. Man tas sekėsi neblogai; dar kartą vy
kau Holandijon ir Danijon, apsipažinti smulkiai 
su jų ukiu ir parvykęs namon organizuoju ko-
operatyvinę pieninę. Pradžioje labai sunku bu-. 
\o padėti pamatai. Tėveliai dar turėjo geroką! 
* Amerikoniško cento", bet pinigai buvo inves
tuoti Vilniuje Lietuviškame Bankiniame Ko
operatyve, ir jeigu tėveliai savo pajų iš tos Įs
taigos ištraukia tuomi pastato tą banką į dide
lį pavojų, nes banko turtas buvo nedidelis, o 
mano tėveliai buvo didžiausi pajininkai ir figiH 
ravo to banko atsakomybėje už indėlius ir kre
ditus. Dalį pajų iš banko ištraukė naujam pie* 

namų laikyti nuošaliai; už pieną gautais pini
gais pajiegė apsimokėti vi.klžiai mokesčius, o 
didesni ūkininkai net ir kri';os metu pasidaryda
vo gražaus cento. 

Mane išrinko direktorių pirmininku abiejų 
kooperatyvų, ir aš laikas mio laiko prižiūrėda
vau kad viskas eitų gerai ir j ieškodavau pelnin
gesnės rinkas musų prorhiktams. 

(Bus daugiau* 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
lapis. Kauno žemėlapis. Lietuvos matai ir 
saikai, mieste'ių ir miestų vardai ir prie 
kurių, apskričių priklauso ir kitos informa
cijos apie buvusią Nepriklausomą JUietuvą. 

Kaina tik "50c. 
(Galima siųsti paHo ženklais po 6c) 

Reikalaukit Dirvoje * 

M / 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo kny >a — kaina $2.00 
fctai didžiausia knyga Jokią tik galit tikS-
tis už $2.00 gauti: p;n j ksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, popuisrišku lengva kalba 
parašyta, stambiom rnvlėm. Apsakoma p*-
paniio istorijos eiga. dwiieji karai, kurie t<j-
fcėsi po 30 metų, :-.yiii oji karžygiai ir ji) 
tiaroų pėdsakai. N.Mpolrono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit .-ųrtsyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo įuo pat prieš-istori
nių laiku, per visus* arržius iki musų dienų* 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. m f 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir jf 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių 4 
didumo žmonijos Istoriją. JĮ 

Reikalaukit 
4 6820 Superior Ave. 

"Dirvoje* —"t 
Cleveland 3, Ohię . 



d i r v a  Padėkit Amerikai laimėt kar$ 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metii—Įdėkit 
| laišką $1 dabar ir "Dirva'' 

lankys jus ištisą pusmetį. 
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Savers always welcome 
at our 46 offices 
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LIETUVIU SALĖJE 
£ 

Ateikit j Lietuviu salę pasi-|g 
lošti ir smagiai praleisti vaka- R 
rą su savo draugais, šios su- į g 
eigos atribuna kiekviena vaka- j g 
rą, iluo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, \*ietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž« : g 
niau j Lietuviu sale. i g 

!l 
SVARBIOS PASKAI- g 
TOS ir PAVEIKSLAI | 

ifi 
Bus rodomi paveikslai nuo pirmo JK 

žmogaus sutvėrimo iki musų laikų, « 
kas sekmadienio vakarą, lypriai nuo S 
7:00 vai., durys atdaros nuo 6:30 v.,;« 
Peck Hall, 1*446 E. 82nd Street ir j 8 
Wade Park Avenue, Clevelande. In- j ^ 
ėjimas iš 82 St., 3 aukštas. Užpra-|j| 
šomi jreros valios Lietuviai lankytis'® 
i paskaitas, atsiveskit ir savo <lrau-! m 
gus; įžanga liuosa, rinkliavų nėra. S 
Rengia ir kviečia šv. R. T. (51) i R 

las •ii v * f , 
—:«?5 | 

K A I M Y N I Š K O S 1  

U Ž E I G O S  
T R E E ' S  C A F E  

1437 East 71st Street 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ALUS DEGTINE VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se-
ims pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Rudas 
Sav in inka i  < 20) 

BROTHERS CAFE 
• LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. i SI 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 'g 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONiS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis1' 
"Arielkėlė šiltesne" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, .Savininkai. 
WiCKLIFFE, OHIO 

Visiems savo draugams, kaimynams ir pažystamiems 
linkiu 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

S 

P A T ' S  T A V E R N  
1385 East 65th Street 

Petronėlė Jonilienė, Savininkė 

Sveikiname Savo Draugus ir Pažystamus su Šventėmis 
ir linkime visiems 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

STANDARD FOOD MARKET 
854 East 185th Street 

Juozas BlaškevičiuS, Savininkas 

IT 

Visiems mušu Lietuviams draugams ir rėmėjams 
* 

linkime 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

H E L D  S  F U R N I T U R E  
G900 Superior Avenue Priešais Lietuvių Salę 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

mušu Lietuviams draugams 

nc. PORTAGE MARKET CO, I 

GEROS RŪŠIES MĖSOS PARDUOTUVĖS 

7018 Superior Ave. 8702 Hough Avenue 

7040 Wade Park Ave. 1407 Hayden Avenue 

ŠVENČIŲ LINKJIMAI MUSŲ PRIETELIAMS 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

WINE SHOPPE 
Importuoti įr Naminiai Vynai 
Šampanai, Vermouths, Alus 

Ginger Ale ir Maišymai 

10204 Superior Ave. 

GArfield 8353 
Cleveland 

W. HT Tresch, Prop. 

GREETINGS 

THE ROLA COMPANY INC. 

Makers of the Finest Sound Reproducing 

and Electronic Equipment 

2530 Superior Avenue PRospect 4242 

Cleveland 14, Ohio 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Laimingų Naujų 1945 Metų *• 

THE LITHUANIAN SAVINGS 
& LOAN ASSOCIATION 

6712 Superior Ave. 
Cleveland 

i 
t 

t 

t 
Visiems savo kiijentams ir Clevelando Lietuviams 

linkiu 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

DR. J. T. VITKUS 

g 
s 

s 
f 

Visiems savo kiijentams ir Clevelando Lietuviams 

linkiu 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų 

DR. S. T. THOMAS-TAMOŠAITIS 
f>902 Superior Avertue 

Visiems savo klijentam.s ir Clevelando Lietuviams 

linkiu 

Linksmų Kalėclų ir Laimingų Naujų Metų 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

SVEIKINAME SAVO DRAUGUS IR KAIMYNUS 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
j 

FELIX GAIŽUTIS 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

» 

Kviečiame atsilankyti. 7920 St. Clair Ave. 

Cieriausi Švenčių Linkėjimai 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

Musų dideleje parduotuvėje rasit gausų pasirinkimą vi
sokių moteriškų dėvėjamų reikmenų, kojinių, apatinių, 
suknių, taipgi vyriškų marškinių, pažamų, skrybėlių ir 
vaikams siutų, kaklaraiščių, namams blanketų, ir tt. 

ANTON ANZLOVAR 
6202 St. Clair Avenue 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų Proga 

KRAUSE COSTUMES 
1025 Chester Ave. David M. Yost, Mgr. CH. 4569 

Kostiumai Maskaradams ir Veikalams Statyti 

Operoms, Operetėms, ir šiaip visokiems parengimams 
Kostiumai /visokių istorinių periodų sulyg reikalo 

s 

t 

s 

t 
s 
8 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

BRAZIS BROS. CL&THES 
6905 Superior Avenue 

15602 Waterloo Road 

Visiems savo kiijentams ir Clevelando Lietuviams 
linkiu 

laimingų Naujų 1'945 Metų 

A. S. BORT, Fotografas 

Dėkojame už j IMU prielankumą praeityje. 

Sadi Seventy, Ninth Stu&i&L 

1137 EAST 73TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

& 
Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai švenčių proga 

Laimingų Naujų 1945 Metų 

I. J. SAMAS - JEWELER 

6704 Superior. Avenue Cleveland 

ŠVENČIŲ LINKĖJIMAI LIETUVIAMS 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

m 

UNIVERSAL ART CALENDAR CO. 
619 East 128th Street Cleveland, Ohio 

Sveikiname ir Linkime Visoms Musų Rėmėjoms 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 

SUPERIOR BEAUTY SHOPPE 
Matilda Smith, Savininkė 7013 Superior Ave. 

s 

7411 St. Clair Avenue KEnderson 8899 

<i5D< 
Dėkojame už Jusų paramą praeityje, ir linkime 

Linksmų Kalėdų ir Laimingų Naujų Metų 
i 

BELSKIS' FOOD MARKET 
8101 Pulaski Atvenue Cleveland 

Sveikina Lietuvius su Kalėdomis ir Naujais Metais 

JUOZAS PEČIULIS 
Išdirbėjas WINDOW SHADES ir VENETIAN BLINDS 

18609 Kewanee Avenue. lVanhoe.3956 * 

Geriausi Linkėjimai Kalėdų ir Naujų Metų,Proga 

THE FLEMING FURNITURE CO. 
V 

Užkviečiame Lietuvius Pirkti pas Mus 

Edward A. Weiss, Mgr. 

s 

g 
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Tįynukai ir Dvylai Karo Lakūnai 

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

Krauju užmokė jom už Daugelaičius 
Vokiečiai išeidami iš Kauno Žaliaja

me Kalne sudegino kareivines ir Aleksote 
garažą. Bet ir Vokiečiams išėjus, Kaune 
buvo daug nenuoramų — peoviakų (Len
kų smurtininkų) ir komunistų. Todels vis 
dar turėjom apsirengę ir su ginklais mie
goti. Tik Rugsėjo mėnesį visi nenuora
mos buvo numalšinti, ir mes pasijutom 
tikri šeimininkai. 

Tą patį mėnesį gavom Amerikoniškus 
ctebužius, Vokiškus šautuvus ir ėmėm 
rengtis išeiti į frontą. Musų batalioną pa
vadino Kauno batalionu. 

— Vyrai! Greit eisim į frontą, — 
vieną kartą sako musų vadas karininkas 
Petrauskas. Kad gi apėmė mus džiaugs
mas. 

Po kelių dienų pasikrovėm j traukinį 
ir, naujo bataliono vado Adariifevičiaus 
vedami, apleidom Kauną. Nuvykom į Bai
sogalą. Iš ten naktį nužygiavom į Dau
jočių kaimą ir aplink vėjinį malūną išsi-
kasėm apkasus ir laukėm kada pasirodys 
Bermontininkai. Nesulaukę patys ėjom 
jų jieškoti. 

Vieną kaitą gavom žinią kad netolį-
mam kaime Bermontininkai plėšia gyven
tojus. Mes, šešiese, skubiai nuvykę, ra
dom Vokiečius jau bekraunančius atim
tus daiktus į vežimus — lašinius, kailinius, 
žąsis. Viską iš Vokiečių atėmėm ir su-
grąžinom gyventojams, o Vokiečiai iš kai
mo išbėgo. ~ 

Po kelių dienų gavom įsakymą užim
ti Daugelaičių dvarą. Bežygiuodami su
žinojom kad Daugelaičiuose yra įsistipri
nę Vokiečiai. Tuojau praskleidžiam gran
dinę ii pradedam juos pulti. Vokiečiai vi
su atkaklumu ginasi. Bėgąs šalia manęs 
puskarininkis Sakalauskas krinta peršau
tas. Tai pirma musų kuopys auka. Be
bėgant man su Jeraminu per tiltelį, krin
ta ir jis. Bet dvarą vistiek paėmėm. Ne
laisvėn pagavom du Vokiečius ir kitokio 
grobio: vežimą ir vieną gerą arklį. Dva
ro paėmimas mums atsiėjo du užmuštus 
ir keturis sužeistus. Užmuštieji palaido
ti Radviliškyje. Juos nusivežė atvažiavę 
jų tėvai. 

Vel įsikiša Prancūzai 
Mums bestovint Daugelaičiuose, mus 

dažnai puldavo Vokiečiai, tačiau visada 
mes juos atremdavom. Spalių mėnesį ga
vom įsakymą iš Daugelaičių pasitraukti 
neva todėl kad netrukdytume Vokiečiams 
trauktis iš Lietuvos, nes tas dvaras stovi 
Šiaulių-Taui agės vieškelyje. Tvarkingai 
susirikiavę dvarą apleidom ir vėl užėmėm 
Daujočių kaimą. I 

Tačiau Vokiečiai, užuot kraustęsi. iš 
Lietuvos, ėmė puldinėti žmones. Tuojau 
puolė Varnėnų kaimą, o naktį ir Daujo
čius. Mes buvom priversti pasitraukti i1 

Juodupiu kaimą ir Paberžės vienkiemį. 
Ten bestovėdami, be paliovos darėm žval
gybas ir trukdčm Vokiečiams plėšti žmo
nes. 

' Vokiečiai taip darydavo: atima ku
riame kaime iš ūkininko arklį, nukerpa 
jam karčius ir uodegą, nuveda į kitą kai
mą ir už pigią kainą parduoda. 

— Mes iš Lietuvos išeinam, — saky
davo Vokiečiai, — tai dabar savo arklius 
išparduodam. — Ir taip vogdavo arklius. 

1919 metų Lapkričio 1 d. mes vėl už
ėmėm Daujočių kaimą. Lapkričio pabai
goje mus pakeitė 1-mas pulkas, o mes, 
1-mas batalionas, nužygiavom į Tauragę. 
Tauragėje Vokiečiai smarkiai gynėsi, bet 
vistiek tą pačią dieną vakare mes Tauragę 
užėmėm, paimdami apie 20 Vokiečių i ne
laisvę. Rytojaus dieną iš Pagėgių atva
žiavo keli Prancūzų karininkai, paėmė iš 
musų Vokiečius belaisvius, uždarė juos į 
prekinius vagonus ir išvežė į Vokietiją. 
Musų batalionas, neva kad nekliudytų Vo
kiečiams kraustytis, gavo įsakymą pasi
traukti iš Tauragės. Mes pasitraukėm į 
Jurbarką, o iš ten išvykom į Raseinius. 
Vėl sugryžom į Jurbarką, ir čia iš musų 
bataliono buvo pformuoip 7-tas pasti
ninkų pulkas. 

Prie Mažosios Lietuvos sienos 
Gruodžio 26 musų pulkas vėl nužygia

vo į ? Taurage, p 4ę Tauragės nuėjom prie 
Mažosios Lietuvos sienos. 1920 m.' Sau
sio 15 išvažiavom į Ukmergę. Kelionė bu
vo labai varginga, nes žiema buvo labai 
šalta, o mes iš Pažėrunų stoties į Jonavą 
traukiniu važiavom tris paras, nes stoty
je nebuvo pakankamai kuro ir vandens. 
Vienoje vietoje mums teko net su kati
liukais iš raistų vandenį į garvežį nešti. 

Kadangi Ukmergės kareivinės Vokie
čių smarkiai buvo apgadintos todėl musų 
pulkui teko išsiskirstyti po privačius bu
tus. Musų kuopa apsistojo viename trijų 
aukštų muro name priešais miesto sodą. 
Neturėdami nei ko pasikloti, nei kuo užsi
kloti gulėjom ant plikų grindų. Bet visi 
buvom patenkinti, linksmi, pilni energijos 
ir džiaugėmės savo laimėjimais, kad jau 
du priešai buvo iš Lietuvos išvyti. Beliko 
tiktai Lenkai. 

Vasario mėnesį musų pirma kuopa 
užėmė Vaprių Slabados barą ant Švento
sios upės. Musų antras būrys su būrio 
vadu leitenantu Butvinskiu sustojo Pa
upių (?) kaime. 

"Pykusiu manevru nugalėjom Lenkus 
Vieną kaitą būrio vadas leitenantas 

Butvinskis pasišaukė mane pas save ir 
sako: 

— Yra žinių kad Lenkų kareiviai daž
nai lankosi netolimuose kaimuose ir daro 
rekvizicijas. Pasiimk penkis vyrus ir eik 
į žvalgybą iki Mončiušėnų kaimo. Jeigu 
Lenkus sutiksit arčiau tai sugryžkit ir 
praneškit. 

Norinčių eiti į žvalgybą atsirado ne
mažai. Išsirinkau penkis vyrus ir išėjau, 
šventąją perėjom ledu. Užėję pas Upnin
kų kleboną, paprašėm žiūronų. Jis įpie-
lai sutiko duoti ir dar visus pavaišino pa
pirosais, palaimino ir palinkėjo viso gero. 

— Grvždami būtinai užeikit pas mane 
papasakoti kaip sekėsi, — tarė klebonas, 
su mumis atsisveikindamas. 

Lenkai tuo metu stovėjo Gelvonų mie
stelyje, o plėšikaudami ateidavo net į Up
ninkus. Išėję iš Upninkų ir žvalgydami, 
nuėjom Paširvinčių kaimo link. Šiame 
kaime sužinojom kad į Moncišėnų kaimą 
Gelvonių vai., yra atėję apie 15 Lenkų ka
reivių. Nieko nelaukdami, pasiskyrėm j 
du burelius: tris vyrus pasiunčiau Širvin
tos upelio pakrante ir įsakiau iiems slin
kti prie kaimo, kiek galima arčiau. Mes 
trys nuėjom kaire kaimo puse. 

— Kai Lenkai mus pamatę pradės 
šaudyt tai jųs pradėkit juos iš šono smar
kiai pliekti, — įsakiau bureliui. 

Mes trys, paėję kiek lauku, pro žiūro
ną pamatėm kad Lenkai išsipylė į grandi
nę, sugulė kaimo patvoryje ir nešaudvda-
mi musų laukia. Mes, pasirinkę gerą vie
tą už aukštos ežės, sugulėm ir pradėjom 
šaudyti į Lenkus. Lenkai mums tuoj at
sakė. Tuo metu musų trys draugai, už
ėję Lenkams iš šono, taip pat atidarė i 
jos smarkią ugnį. Sumišę Lenkai pradė
jo iš kaimo bėgti, o mes juos apšaudyda
mi vytis. 

- Subėgę i kaimą, jau neradom nei vie
no Lenko, tik prikrautus vežimus šieno ir] 
vieną iš ūkininko atimtą karvę. Viską! 
grąžinom savininkams. ' 

Iš gyventojų sužinojom kad trys Len-| 
kai buvo musų sužeisti. Gyventojai mums | 
buvo labai dėkingi kad mes juos apgynėm: 
nuo Lenkų. į 

Ilgai kaime negaišdami, nes čia pat | 
Gelvonių miestelio dvare buvo dvi Lenkųi 
'kuopos, linksmi gryžome atgal, nes musų i 
buvo tik šeši, o priešų penkiolika ir mes! 
juos nugalėjom. Iš musų niekas net su
žeistas nebuvo. 

Gryždami Upninkų klebonui atidavėm 
žiiironą ir papasakojom apie savo susidu-j 
rimą su Lenkais. Iš būrio vado leitenan-1 

to Butvinskio gavau pagyrimą gerai 
atliktą žvalgybą. 

Mums pradėjus dažnai daryti žvalgy
bą ir Lenkai nebuvo jau tokie drąsus ir 
toli nuo Gelvonių rekvizuoti neidavo. 

Gegužės mėnesį mus pakeitė 3-ia kuo
pa, o mes sugryžom į Ukmergę. Apie Bir
želio 15 dieną persikėlėli į Vaitkuškio 
dvarą.. 

Splaikom bolševikų grudimąsi į 
Lietuvą 

Liepęs mėnesio pabaigoje, vieną va
karą, gavom įsakymą rengtis į žygį. Apie 
11 valandą nakties visas musų pulkas iš
žygiavo į Širvintas. Sužinojom kad žy
giuojam į Vilnių.* Į Širvintas atvykom 
apie 9 vai. ryto. Žmonės bus sutiko labai 
palankiai. Visi į mus žiurėjo stebėdamie
si kad Lietuvos kariuomenė tokia graži; 
visai ne tokia kaip Lenkų, Tą patį vaka
rą išžygiavom į Dubirigių miestelį, į kurį 
atvykom apie 11 valandą ryto. Mes gėrė
jomės miesteliu ir jo gražiu ežeru. 

Kadangi vasara buvo labai karšta, 
mes žygiuojavom naktimis, o dieną ilsė-
davomės. ,• " 

Vakare išžygiavom į Giedraičius. Čia 
išstovėjom keletą dienų. Pagaliau atvv-

1 Standard Oil Co. (Ohio) I PER TVORA 
bdk. Programa* f PASI2VALGIUS 

Visoje eilėje, 2į Gfti# ir Went Vi? 
ginia radio stočių bus girdimas iš
tisos valandos Standard Oil Compa
ny (Ohio) Septyniasdešimts Penkių 
Metų Sukakties muzikalis progr^c 
mas, kuris bus. perstatomas Cltv% 
Mid Public Auditorium milžiniškai 
0,000 miniai, nuo 8 iki 9 vakar®, 

Sausio 10. 
Programe dalyvaus Cleveland Or

chestra vadovybėje Howard Barlow 
ir Heights Choir vadovjbeje Geor
ge F. Strickling, ir svečiai artistai 
bus Deems Taylor, Gladys Swart 
hout, Jan Peerce, ir Victor Berge. 

Per tris ketvirtdalius šimtmečio 
tarnavimo, vystymąsi pradėjus tai? 
aikais kada dar visa šalis aliejų 
degino lempose, iki dabartinės au
tomobilio eros, T Jie Standard Oil 
Company turi kuo pasigirti saw 
nuopelnais. Dabar ji jau gamina 
100-octane gasoliną aviacijai ir k" 
iems karo reikalavimams. Tas bus 

atvaizduojama veikale "Cavalcade 
f Ohio", sudramatizuotas istorinis 

rekordas, kuri per radio atpasakos 
Deems Taylor. 

M 

Trys broliai gimę kartu, Henry, Robert, ir William Ai-
dinger, is Springfield, N. Y., atliko po 70 kelionių priešų už
puolimams nuo Gegužės mėnesio. Apačioje: Dvynukai bro
liai lakūnai Boyd ir Loyd Fartley, iš Keystone, Okla. 

•PASAULYJE yra net 490 
skirtingų augalų iš kurių gau
nama gumo sultys. 

^om i Pabradės miestelį. Miestelį radom 
pilną bolševikų kariuomenės. Apsistojom 
Sale miestelio dvarelyje. Nors su bolše
vikais nesenai buvo padaryta taika, bet 
kaip su buvusiais savo priešais mes jokio 
reikalo neturėjom. Apsistatėm sargybo
mis ir bolševikų į savo rajoną neįsileidom. 

Vieną dieną mes labai apsidžiaugėm 
pamatę pirmą musų traukinį atvykusį iš 
Panevėžio į Pabradės stotį. 

Iš Pabradės išvykom Maišiogalos lin
kui. (Bolševikai pradėjo lysti giliau į Lie
tuvą ir, savo papročiu, plėšikauti: atimi
nėjo iš ūkininkų gyvulius, maistą ir kt. 
Mes ir turėjom pastoti jiems kelią. Musų 
kuopa apsistojo keliuose kaimuose tarp 

Maišiogalos ir Nemenčinės miestelių. Ne-
leidom bolševikams plėšti gyventojų, ne-
lėidom ir spftkuĮįffitąms išvežti iš Lietuvos 
p r o d u k t ų .  " *  

(Bus daugiau) 

V A-LGIŲ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimai 

Kaina su pflsiufttiinu $1.25 

Rrikalaukf! "rMrvoir 
prior Av9. Cleveland S, Okte 

MES DUODAM IR IdKEIČIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY Go's Basement 

i 
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100% Vilnonių Medžiagų! Tikrai Puikus 
Kailiu Apvesti Paltai 

tyaąji Pfrfcfnini: ĮsisrvMt sau Nštijrj Paltą 
^ ,r/ Naujiems Mietams! ... 

Tik lu\ gavome naują siuntinį puikių kailiukais apvedžio
tų paltų — iš geros rūšies vilnonės medžiagos . . . gra* 
žių naujų stilių. Gausiai apvedžioti gerais kailiukais. Vv 
si naujų spalvų, mieros 12 iki 20 ir 38 ik 44%panelėms 

Pttsiteiraukit Apie Must? Patois Bsimckejitfjn Plah^! 

moterims. 

Taksu 
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SOVIETŲ komisija skelbia 
jog naziai Estijoje i§žudę 56 
tukstančius žmonių. Kokia ko
misija kada paskelbs kiek Es
tų nužudė bolševikų slapta po
licija, enkavedistai ? 

MASKVA, sakoma, leidžian
ti kurti Lietuvoje batsiuviu 
(šiaučių) biznelius. Gera pro
ga bolševikui Pruseikai: jis 
geras šiaučius, nes ir patarlė 
sako: "Girtas kaip ^jaučius". 

MASKVA išsigando mažu
tes Šveicarijos, kaip anuomet 
išsigando mažutės Lietuvos ir 
it>ko ją užgriebti. Sako, dar 
tik truputį, ir šveicarai su
griautų "galingą" Sovietiją! 
Vaje! 

Gerai kad bolševiku nagai 
negali pasiekti Šveicarijos. 

LAIKRAŠTIS Tarybų Lietu
va Vilniuje deda savo kores
pondento pasika 1 b ė j i m ą su 
Kauno universiteto rektorium, 
A. Purenu, kuris sakė: "Da
bar universitetas atidaro sa
vo duris labai plačiai". 

Per taip plačiai atidarytas 
duris kažin "saulė" ar nesu-
šaldys visus Lietuvius studen
tus. 

NĖRA tikrai žinoma ar Vai-
dyla yra ALT iždininkas, ar 
liežuvninkas. 

„?• „"/.r:" "•>*.(. -f 

•SIRGIMAI ir nelaimės dar
buose buna priežastimi dau-
giausio skaičiaus darbininku 
sugaišavimo nuo darbo. 

t \ 

LAIKRODININKAS 
Taisau laikrodėlius ir turiu par
davimui daug- naujų laikrodėlių. 
Gaiit čia gauti visokių brang-

menų už žemas kainas. 

Frank Cerne Jewelry Co. 
6412 St. Clair Ave. 

KALĖDŲ DOVANOS 
čia gausit liberaliu kredite; 
deimantus, sidabro daiktus, 
laikrodžius, laikrodėlius, vi
sokias brangmenas. 

Laikrodžių taisytojas 
Optiškas Patarnavimus 

A. T. HUETER 
8513 Superior Ave. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai artai ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipKites i 

| P. J. KERŠIS, del apk minavi
mo, ko visada reikalauja ap-
draudos kompanijos pirm n§* 
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS' 
i 809 Society for Savings. liidg. 

Telef.: MAin 11TX 

—: — # 

L i e t u v i i l c *  

V A I S T I N E  
Jongs Zvalskis, Savininkas 

Uilulko visokias namines ir im
portuotas gyduples nuo visokiu U-
o'-J> žaizdų ir kitokių negerovių 
IšpiUo dakratų receptus atsukau 
citti. Krei{jkites i savo vientafb 
či*> vnjstinv visokiais reikalais. ^ 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5U20 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 
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Duokit Savo Atliekamas Drapanas 
*m 

Karo Apnuogintiems Lietuvoje 
RUBŲ LIETUVAI RINKIMO VAJUS TfSIAMA 

Duokit galimus dėvėti vyriškus ir moteriškus siutus, suknias, sveterius, kaklinius, batus 
(batu poras reikia tvirtai surišti); ploščius, apsiaustus, apatinius; vaikams visokio amžiaus 
rublis, ir viską siuskit perai supakavę i Bendro Lietuviu šelpimo Fondo sandėli: 

UNITED LITHUANIAN RELIEF FUND OF AMERICA, Inc. 
Warehouse 101 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. 

Clevelande rūbai priimami: 

Ifttbai Clevelande priimami visuose Filmų teatruose jusų kaimynystėje 

PRIDUOKIT SAVO ATLIEKAMUS 
RUBUS - VAJUS IKI SAUSIO 2 

Kiti Aukoja Pinigais Rubų Fondan 

>v-®r t» * - ̂ r^wr 

I 
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Pirkit War Bonds šiądien £ l B  V J  aarTi" r nnrri 

Rusų Lietuvos nukentėju
siems vajus plačiame Clevelan
de pradėtas su straipsniais vi
suose vietos didžiuose dienraš
čiuose, su atsišaukimais per 
radio, ir filmomis visuose teat
ruose. "Clothing for Lithua
nia", skamba visur, ir Ameri
kiečiai atsiliepia gausiai. 

Šis vajus kaip tik užakcen
tuoja plačios Ohio valstijos vi
suomenei kad Lietuva yra sa-
vistovė tauta, kad ji, kentėjus 
bolševikų, paskui Vokiečių, da
bar vėl sulaukė žiaurios bolše
vikų Rusų okupacijos. 

Nežiūrint kiek bolševikai no
ri užslėpti savo žiaurų kankini
mą Lietuvos ir jos mažų kai
mynių žmonių, šiame vajuje 
plačiai iškeliama Lietuvos ne
laimė ir priešų priespauda. 

Vajų apvainikavo savo pro
klamacija miesto mayoras ir 
busintis Ohio Gubernatorius 
Frank J. Lausche. 

Kurie Lietuviai dar neatida-
vėt savo rubus nukentėjusių 
sušelpimui, atiduokit dabar: 

Kuriems arti į bent koki fil
mų teatrą, surišę savo auko
jamus ruuus nuneškit į ten ga
tavai esančią dėžę ir jmeskit. 
Tie teatrai atdari vakarais. 

Aukos rūbams siųsti 
Be anksčiau minėtų sukeltj 

aukų rubų persiuntimui, gau
ta dar aukos BALF skyriui 
iš šių: 
Stasys Zelenekas 5.00 
Ji. Dovidavičius 8.0J 

PAMALDOS UŽ 
A. A. SMETONĄ 

Antradienį, Sausio 9, šv. Jo
no katedroje bus pamaldos už 
a. a, Lietuvos Prezidentą An
taną Smetoną jo metinių mir
ties sukaktuvių proga. Kita
me numeryje bus pranešta ku
riuo laiku pamaldos atsibus. 

Peiliu lšgelbejo 

D i g es t 
6820 SUPERIOR AVENUĖ CLEVELAND 3, 'OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Lithuania Faces Extermination by Nazis and Reds 
iUOrn * 

Mass Murder and Deportation Adopted in Deliberate 
Annihilation, Legation says. 

DAINUOS 
RISE STEVENS 

The Alumnae Association of 
lora Stone Mather College, iš 
Western Reserve University, 
praneša jog užkvietė Rise Ste
vens, naują dainos žvaigždę iš 
Metropolitan Opera, pirmam 
koncertui, kuris atsibus Music 
IialI, trečiadienio vakare, Sau
sio 4. Daugelis atmena ją iš 
filmos "Going My Way", kuri 
vaidino su Bing Crosby. 

šio koncerto tikslas sukelti 
pinigų parėmimui moksle ne
turtingų mokinių. 

Pvt. Kinnian, iš Wal
la, Wash., kišeniniu peiliu pa
darė operaciją savo sužeistam 
draugui karo fronte ir išgel
bėjo io gyvastį. 

JONAS DeRIGHTER 
IŠTEISINTAS 

Teko patirti kad Apeliaci 

From 
WASHINGTON TIMES-HERALD 

The Lithuanian nation is facing 
extermination through the mass 
murder and deportation of its 
people at the hands of retreating 
Germans and advancing Russians, 
the Lithuanian Legation » repoHėd 
here yesterday. 

News from reliable sources out 
of the Baltic nation should cause 
gravest concern to millions of Am
ericans of Lithuanian descent and 
to their friends, the legation said. 

Deliberate annihilation 
"Deliberate annihilation of the 

Lithuanian nation is taking place", 
the legation said, "both by mass 
slaughter and mass deportation. 
The NKVD, successor of the dread 
GPU, or- Soviet political police, 
followed ori the heels of the Red 
Army. Immediately mass execu
tions, arrests and deportations were 
instituted. 

"The Lithuanian inhabitants of 
various towns were herded into 
the public squares. All persons 
who were indicated by a few local 
communists as having participated 
in the June 1941 insurrection 
against the Soviets as well as 
those who had occupied any posi
tion whatsoever under the German 
occupation, even village elders, 
were executed." 

KOVAI su džiova Ohio val
stijoje paruošta platus pro
gramas apimantis kelis milijo
nus dolarių. šioje valstijoje 
kas metą nuo džiovos miršta 
po 3,000 asmenų, kurių didelę 
dalį manoma išgelbėti. 

jų teismas 
T. DeRighter. 

Jo žmona, 

Nazi and Soviet ttrror and ittade 
their way to the frieftiRy shores of 
Sweden . 

THE PERISCOPE 
By š Ali UNAS. 
, ^ 

A UNITED Press dispatch from 
Washington says that American 
officials plan to sound out Russia 
on the question of non-intervention 
in the political affairs of her East-
em European neighbors. A note 
will be sent tc Moscow to serve 
notice that the U. S. expects Rus
sia to let Poland, Bulgaria, Ruma
nia, and Yugoslavia determine their 
own forms of government. 

American Lithuanians hope a 
question about the Baltic States 
will be added to this note, also. 
/// 

GEORGE E. SOBOLSKY, of the 
New York Sun, šaiys in his column: 
"The American people will not sup
port a policy designed to establish 
a communist hegemony over Eu
rope. The issue is not, as our Sec
retary of State Stettinius implies, 
one of safeguarding liberated coun
tries from outside interference in 
the conduct of their internal af
fairs. It is whether the communists 
are to interfere with a people'* 
peace and recovery by imposing 
upon them the Russian theories of 
politics and economics which are 

IN A BOOK, "Peoples of the 
USSR", designed for young readers, 
Anna Louise Strong strongly paints 
the lily red, and gives a chapter 
to each pf the Soviet republic^, 
but for some strange reason lumps 
the "Baltic Soviet - republics" into 
one. Probably, the Soviet propa
ganda bureaus couldn't furnish her 
enough material for a chapter each 
to the Lithuanians, Latvians, and 
Estonians who in many ways are 
more interesting and cultural than 
some of the other peoples described 
by the author. 
//# 

SCRANTON (Pa.) University has 
an American Lithuanian as profes
sor of mathematics. He is Joseph 
Savulis, a graduate of Larksville 
High, and Scranton University 

University. H« is the brother of 
Father Savulis, Dury e*, Pa. 
#// 

ONCE in a while a courageous 
voice calls a spade a spade. The 
other day a noted British author, 
Norman Angell, in defending Eng
land's action in Greece and Italy, 
reminded the people of the United 
States that "since the beginning of 
the war Russia has unilaterally, by 
her own fiat, completely revised 
the settlement made by the Allies 
after the First World War by the 
simple extinction of three inedepen-
dent states, making herself sole 
judge of the justice of this change; 
has deported immense numbers of 
people of these states to Arctže re
gions."* . -

., . . The Legation reported from 
išteisino Jona (Switzerland that during the first 

days of the occupation of Šiauliai alien and distasteful to them. 
Susan De-1some persons were killed and /// 

. . . .  "  T H E  Righter, gauna nauja bv-'in BirMi some 2r>0 •"? d!atJ' ^x' 
l n n , w , T n „ n i . ,  ™  .  e c u t i o n s  w e r e  e a r n e d  o u t  b y  t h e  los persvarstymą, vietoje 
pirmesnio teismo pripaži
nimo galutinai kalta sąry
šyje su 22-ro Ward balsa
vimų klastavimu. 

LANKOSI ADV. OLIS 

Rubų vajui tarp Amerikie
čių svarbos pridavimui, komi
tetas parsikvietė j Clevelandą 
BALF vice pirmininką, Adv. 
Antaną A. Olį, BALF sumany
toją ir įsteigėją. Jis kalbėjo 
Amerikos laikraštininkų ir ki
tu žymių svečiu pietuose ket
virtadienį, Gruodžio 28, Car
ter Hotel. Dalyvavo ir Lietu
viai komiteto nariai ir veikė
jų būrelis. 

Poni Nora Gugis, BALF se
kretorė. pranešė kad del ne
sveikatos negales atvažiuoti. 

LAUSCHE GRĄŽINO $25 
Vienas paprastas kareivis iš 

Ohio, mėgdamas Clevelando 
mayorą Lausche, prisiuntė $25 
jo vajaus ] gubernatorius fon
dan. Lausche nusprendė kad 
paprastam kareiviui tokia au
ka duoti yra perdaug, todėl jis 
padėjo visą tą sumą banke to 
kareivio vardu, kad gautų at
gal kai augryš. 

KORTAVIM AS RUBŲ 
FONDUI 

šio rubų vajaus kaštams pa
dengti, vajaus komiteto mote
rų grupė rengia kortavimo va
karą Lietuvių salėje, sekmadie
nį, Sausio 13, nuo 7:30 vai. 

Svečiai ir rėmėjai kviečiami 
atsilankyti. 

SENOVIŠKA ŽIEMA 
Sniegas ir ledas nu šalčiu 

laiko Clevelandą jau dvi sa
vaitės ir dar nematyt sniego 
ir šalčio galo. 

Pats blogiausias sniegas ir 
šaltis prasidėjo per Kalėdas, 
suparaližiuodamas trafiką. 

Gruodžio 26 ir 27 buvo šal
čiausios dienos kaip jos nebu
vo jau per 65 metus, sako oro 
biuras. Gruodžio 27 naktj 
temperatūra buvo nupuolus iki 
6 laipsnių žemiau 0. 

Keliai tinkami rogėms va
žinėti, ne automobiliams. 

GRYžTU l SAVO BIZNJ 
Del nesveikatos, per apie 

metą laiko nekontraktoriavęs 
namų popieriavimo, maliavojf-
mo ir pagražinimo darbų, da
bar vėl gryžtu į tą pati kon-
traktoriavimo bizni, priimsiu 
jusų darbus," ir pribusiu sutei
kti nemokamai apkainavimą 
ant jusų pakvietimo. 

Jonas G. Polteris 
495 E. 123 St. PO 6899. 

PO KARO, Clevelando sri
tyje numatyta kelių darbų to-
kis didelis programas kuris 
apims 10 iki 20 metų darbus 
ir $240,000,000 sumą. 

Kitiems reikalingiems mies
to projektams planai numatyta 
74 milijonų dolarių sumoje. 

VISOS karo dirbtuvės ragi
namos dirbti Naujų Metų die
ną, Sausio 1. Sakoma kad vi
sa karo medžiaga gaminama 
Clevelando srityje tuoj bus 
skubiai reikalinga. 

RAUDONASIS Kryžius šau
kiasi į visus vyrus ir moteris 
duoti savo kraujo kareivių gel
bėjimui. Norintieji užsiregis
truoti kraujo davimui gali te-
lei'onuoti SUperior 160l>. 

Raudonojo Kryžiaus kraujo 
priėmimo stotis yra 1227 Pros
pect avenue. 
( ^ 

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

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

BINGO vėl norima padaryti 
nelegališku Ohio valstijoje. Du 
metai atgal Ohio Legislatura 
sutiko leisti iš bingo pelnytis 
religiškoms, labdaros ir savi
šalpos organizacijoms, bet jų 
priedanga raketieriai tą biznį 
pasiėmę varo plačią gemble-
rvstę. Tik retai kur pačios 
tos organizacijos varo tą biz
nj savo naudai. 

Tikima žygį prieš bingo pa
darys naujoji Ohio Legislatu
ra susirinkus posėdin 1945 m. 

96 KALĖDŲ DOVANOS 
Per Kalėdas Clevelando li

goninėse garnys atnešė 36 ku-Taryha atsi-
llluminating. dikius, nekuriuos jų jaunoms 

KARO Darbo 
sakė pripažinti 
Co. darbininkams algų pakeli-1 kareivių žmonoms, 
mą, kaip unija reikalauja. Bet 
unijos vadai sako jie išnaujo 
pakels tą reikalavimą. 
r 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytoj us, 
Skalviamas Masinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1394 East 66th Street 

JONAS <3. 
I'OLTJOK 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Atlieku goresnės rūšies 
darbą. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

' •  

495 East 123r<J St. 
Telefonas POtomac 6899 

STARTING point of this 
brutal communistic interference are 
the Baltic States. If England and 
the United States close eyes here, 
and bow to the wishes of Red im
perialism in Lithuania, Latvia and 
Estonia, then they might as well 
kiss goodbye to the fino principles 
of the Atlantic Charter in the rest 

Soviets regardless of age and sex. 
The Russian secret police carried 

out pogroms in Vilnius, Kaunas, 
Svyriai, Utena, Kėdainiai, Mariam-
pole and other localities, according 
tw the Lithuanian Legation. Re
fugees have reported the Russians 
as boasting that they will annihilate , of Eastern Europe, 
all anti-Soviets before the Allied 
help can restore any Lithuanian 
independence. 

Forced into Service 
Officers and men of the Lithuan

ian underground, who fell into So
viet hands, were regarded as crimi
nals, the Legation said. 

Soviet authorities are distribut
ing a questionnaire containing five 
questions to be answered by the 
Lithuanian' people, according tq the 
Legation. On the basis of their 
replies, individuals are assigned to 
execution, to deportation, to forced 
labojv, or to service in the U^d 
Army. 

"A decree demanding the mobili
zation for miltary service of all 
able-bodied men between the ages 
of 15 and 65 was made public", 
the legation said. "Those incapable 
of military service are used for 
forced labor, mainly for the trans
portation of ammunition and for 
the digging of trenches. 

"Similarly, ,as under the German 
occupation, the Lithuanians are 
forced into service under the pre
tence of 'voluntary enlistment'." 

Deport Anti-Soviets 
"In accordance with the Soviet' 

policy that was interrupted in June 
1941, 'the deportation of anti-Soviet 
elements from the Baltic states — 
declared Serov, ccmmisar of securi
ty of the USSR, in his strictly sec
ret instructions — it is a task of 
great political importance.' 

"E c h o i n g Serov's instructions, 
Guzevicius, puppet commissar of 
the interior of the Lithuanian SSR, 
ordered mas? deportations of his 
countrymen, former army officers, 
employees of governmental depart
ments, members of all political 
parties (except Communist), pro
gressive farmers and factory work
ers, former Communists, citizens of 
foreign countries, persons havitig 
contracts abroad, workers of the 
Red Cross, clergymen, business
men, restaurant and estate owners, 
and others." t 

The Lithuanian Legation reported 
the Nazis became excessively severe 
in measures against Lithuanians as 
they prepared to leave the country 
before advancing Reds. In addition 
to slaughtering and deporting the 
people, they looted the country of 
materials of every description, 
to entire factories. „ 

Many able-bodied Lithu a n i a n s 
were brought to Germany in order 
to work at various industries, the 
legation said. It added that rela
tively few. Lithuanians escaped the 

VYRAMS REIKMENYS 

žiamos metui 
KAKLARAIŠČIAI 

Didžiausias pasirinkimas viiausių 
pavyzdžių ir marinių. 
65c. 2 už S 1.25 — $1 — 1.50 

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daucybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 —• $8.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodu spalvų ir puikiu mar
giniu ra v on ir vilnoniu 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčiij ir "iso-
kiu pavidalu 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodų spalvų ir sudiiiivnu 

$3.95 iki $6.00 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvą ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginei 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, mėgstu 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

DYKAI GREEN STAMPS su kožnu pir<iniu 
Čia galit iškeisti save Stamp Books. DYKAI 

MP. & REICH CO. 
7010 Superior Ave 
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WISI MES iš telefono biznio 
įvertiname ir dekojame už 

j r su kantrybę laike Kalėdinio 
susigrudimo ant Long Distance. 

Pageidaujame" kad jųs stengtu-
metes palaikyti vielas laisvas ir 
per Naujus Metus, taipgi. Tą 
dieną per Long Distance taipgi 
turės pereiti daug svarbių pa
sikalbėjimų. 

Jii44f Mo*ie Wati &04uh įosi Uici&Uf ! 

THE OHIO BELL TELEPHONE CO. 
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