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TARP Amerikos- An^ 0 > 
Rusijos, kaip pranešima, iš 
Londono sako, gali ivykti di
delio masto skilimas del Stali
no užsivarymo pripažinti Lub-
lino Leflkų komitetą, savo bol
ševikini padarą, Lenkijos laiki
na vyriausybe. -

Amerika ir Britanija pasi
tarusios atsisakė remti Stali
no užsibrėžimą, ir Sovietų pri
pažinimas Lublino Komiteto 
yra žinomas Stalino pasielgi
mas, kuris nenustebino Angli
jos ir Amerikos oficialų. 

Amerikos valdžia oficialiai 
pareiškė jog po senovei palai
kys Lenkų pabėgėlių vyriau-1 
sybę Londone, panašiai pada
ro ir Britanija, ir sakoma kad 
Roosevelt ir Churchill to nusi
statymo laikysis prieš Staliną 
sekančiame jų pasitarime, jei
gu Stalinas sutiks su jais dar 
vėl matytis. 
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Gen. MacAjlhur Isive 
ROSE VELTO 

KALBA 

GRAIKIJOJE neprieina prie 
tvarkos su Maskvos remiamais 
bolševikais. Nežiūrint kad jie 
kaip ir priversti nusileisti, nes 
padaryta jiems nuolaidų, bol
ševikai užsispyrę pravesti Sta
lino programą pavergimo Grai
kijos Maskvai. Jeigu ne kitaip 
tai Graikijos komunistai susi
darys savo vyriausybę Saloni
kuose ir tęs po senovei kovą 
prieš Graikijos vyriausybę. Sa
vu keliu, jie galės susidėti j 
Balkanų federaciją, kurią va
dovauja Maskvos politikos vy
kdytojas tas neva maršalas Ti
to Jugoslavijoje. 

Jeigu šitaip atsitiktų fctf pa
aiškėtų tikrai Graikijos politi
nės linijos. Tada butų aišku 
kurios grupės stoja - už nepri
klausomą Graikiją, o kurios 
kurstomos iš lauko prieš Plas-
tiro sudarytą vyriausybę. 

Tas taipgi aiškiai privestų 
prie skilimo Britų ir Rusų in
teresų Balkanuose ir turėtų iš
tikti tarp jų susikirtimas. 

• 
AMERIKOS spauda argu

mentuoja kad tokie apsireiški
mai kaip Graikijoje ir Lenki
joje kaip tik frodo reikalingu
mą bendros Sąjungininkų ko
misijos tvarkymui išlaisvintų 
ir karo nuvargintų šalių. Toki 
pasiūlymą padarė Britai perei
tą savaitę ir tas klausimas da
bar diskusuojamas Washingto-
ne, po Prezidento Roosevelto 
tikrinimų jog jis ryžtasi nau
doti šalies "jiegą ir Įtaką'' iki 
kiek žmogiškai galima vykdyti 
Atlanto čarterį. 

Tokioje tvarkoje iilaisvintų 
šalių žmonės turėtų pasitikėji
mą plebiscitu kuris butų pra
vedamas naujos savo valdžios 
išrinkimui ir nebūtų priežas
čių pilietiniam karui. 

Washington, Sausio 6.— 
Prez. Roosevelt savo kal
boje į Kongresą ragino 
pravedimą šalyje mobiliza
cijos 'Visų musų žmonių 
pajiegų". visiškam sumuši
mui Vokietijos 1944 me
tais ir pagreitinimui sunai
kinimo Japonijos jiegų. 

Jis vėl pakartojo kad 
priešai turės pasiduoti be
sąlyginiai, bet šį kartą pa
minėjo "musų priešų armi
jas", atskyrimui nuo visų 
žmonių. 

Savo kalboje preziden
tas palietė vidaus ir viso 
pasaulio reikalus. 

Namų fronte, panaujino 
reikalavimą šalies milita-
riškos tarnybos ir sakė vė
liau reikalaus įvesti karinį 
tarnavimą vyrams ir tai
kos metu; nurodė reikalin
gumą draftuoti slauges į 
kariuomenę; patarė pra
plėsti socialės apdraudos 
programą; paminėjo kad 
karui pasibaigus bus pa
mažinta taksai, bet n# an
ksčiau. 

Užsienio politikos Mau
simu, pareiškė jog "mes 
nepasitrauksime nuo atsa
komybės kokia seka karo 
žingsnius", ir paminėjo su
sirūpinimą likimu karo pa
liestų šalių, kaip pav. Len
kijos ir Graikijos. Pažymė
jo jog ši šalis nedvejos pa
naudoti savo įtaką "įvyk
dymui Atlanto Čarterio 
principų kiek žmogiškos 
eralimvbės tai leis". (Pla
čiau apie Prez. Roosevelto 
kalbą rasite kituose straip
sniuose šiame numeryje.) 
83 bilijonų biuržetas 

Prezidentas patiekė1 Kon
gresui lėšų biudžetą kuris 
apima 83 bilijonus dolarių. 
Iš tos sumos karo reika
lams numatyta 70 bilijonų 
dolarių. Ar tų visų pini
gų reikės ar ne priklausys 
kaip karas nusvirs: ar pa
sibaigs ar dar ne. 

Vokiečiai Traukiasi Vakar 
UŽIMA FILIPINU 
KAIMUS IR MIES

TELIUS 

OHIO (30-ti metai 30th vearĮ. 

Luzon Sala 
Paruošia Penicillina Siuntimui Italijon 

D A R B A I  
IR DARUJMN&Ų ŽINIOS 

Dešimtys tūkstančių U. 
S. kariuomenės su visais 
pabūklais ir reikmenimis. 
Gen. MacArthur vadovau
jant, išlipo Luzon saloje 
iš apie 800 laivų ir užėmė 
15 mylių Lingayen užlajos 
pakraščio, 120 mylių šiau
rėje nuo Manila uosto. 

Vienas iš svarbių tikslų 
bus kuogreičiausia užimti 
Manila, Japonų suparali-
žiavimui. , 

Tai pati arčiausia Fili-
ją ir Japonijos salas ski
ria tik kelių šimtų mylių 
pinų sala prie Japonijos ir 
pločio vandenynas. 

Mūšiai su Japonais tuoj 
paplito, bet Amerikiečiai 
jau užėmė apie 20 mieste
lių ir kaimų. Japonams 
keliai užkertami nuolati
niais "Bombardavimais lėk
tuvais. 

Luzon saloje išlipimas ir 
prisiartinimas prie Japoni
jos tiek arti yra tai aiškus 
įrodymas Amerikos nuolat 
augusios galybės per tris 
pastarus metus. Filipinų 
salas, didesnes negu yra 
pati Japonija, Japonai už
puolė tuoj po Pearl Har
bor -užatakavimo, ir priver
tė Gen. MacArthurą su ta
da menkomis jiegomis pa
sitraukti. Už šias salas Ja
ponai atkakliausia kariau
ja, nes jie laiko jas jiems 
priklausančiomis, ir be to i 
Amerikai tas salas užval
džius išnaujo, Japonija ne
bus saugi ir negalės vieš
patauti Pacifike! 

Pereitą mėnesį Filipinų 
salų apielinkės vandenuose 
siautus smarki jurų audra 

VOKIEČIAI NEAT-
LAIKO SAVO LAI

MĖJIMŲ 

Paryžius, Sausio 11. — 
Vakarų fronte, Ardennes 
kryptyje, Vokiečiai, kurie 
taip pasekmingai prasiver-j 
žė pirmyn per 40 mylių į; 
Belgiją Gruodžio mėnesį, 
tų savo laimėjimų atlaikyti 
nepajiegia ir pasinaudoda
mi prastu oru pradėjo gry-
žti atgal. Jie pripažysta 
apleidę St. Hubert miestą 
pirm negu juos vejantieji 
Amerikiečiai spėjo ten pa
siekti. Maršalas von Rund-
stedt pradėjo grąžinti sa
vo armijas, matomai bijo
damas buti apsuptas. 

Amerikiečiai . apsupo ir 
baigia užimti Laroche. 

Vokiečių pastangos už-
atakuoti Amerikiečius pa
skiruose pas ikėsinimuose, 
galutinai tapą nulaikytos. 

Amerikos Pirma ir Tre
čia Armijos spausdamos iš 
šiaurės ir pietų Vokiečius 
nužygiavusius į vakaru*,, 
tėra jau vos 8-9 mylios vie
na nuo kitos, ir* tikisi ras 
tą kišenių tuščią kuomet 
susisieks, nes Vokiečiai pa
sirūpina pasitraukti atgal. 

Britai taipgi žygiuoja į 
priekį, mušdami į patį va
karinį galą Vokiečių pra
siveržimo. 

Išrodė kad Vokiečiai da-
eis iki svarbaus punkto ir 
miesto Strasbourg, bet jų 
keliai jau sukasi atgal. 

RUSAI įsiveržę ir užėmę 
pusę Budapešto miesto, ir 
supa kitą Vengrijos mie
stą Komarom, 40 mylių į 
šiaurę nuo Dunojaus. 

Šiaurėje nuo Budapešto, 
prie Esztergom, Vokiečiai 

nuskandino tris U. S. ka- smarkiai užatakavę Rusus 

Kongreso Mil i t arės Ko
misijos pirmininkas And
rew J. May sinio pravesti 
įstatymą draudžiantį karo 
metu streikuoti, sulaikymui 
karo darbų trukdymo. Jis 
taipgi nori įvesti darbinirn 
kams pabaudas už tingį* 
niavimą ir bereikalingą iš-" 
likimų iš darbo. 

Vyrai virš 38 metų am
žiaus raginami draftuoti i 
darbus, kaip ir 4-F vyraį 
nepaimti kariuomenėn/ ku
rie nedirba karo darbuose 

Prezidentas savo biudže
to pranešime Kongresui ^ 
pareiškė jog darbininkams ~ 
algų užšaldymas pasilieka 
galioje ir nebus priimama 
unijų spaudimo algas di
dinti iki karas Europoje 
aplėtės. 

šv. Jono Universitete, Brooklyn, N. Y., paruošiamas vai
stas vadinamas "penicillium notatum", siuntimui į Italiją, ka
reivių žaizdoms gydyti. 

ŠIO karo veteranų jau 
apie 400,000 ima iš valdžios 
tam tikrus atlyginimus už 
sunegalėjimą. Pensijas mo<-
ka del 208,519 veteranų. 

Ligoninėse fiskalio meto 
pabaigoje radosi 63,800 ve
teranu. 

21 užmušta. Kalifornijo-
ie, nukritus lėktuvui neto
li Los Angeles užsimušė 24 
asmenys atskridę iš New 
Yorko. 

Floridoie nukrito pasa-
žierinis lėktuvas, žuvo 23 
asmenvs. 

Vokiečiu Ir Italų karo 
nelaisvių Amerikoje iš sto-
vvklų buvo pabėgę 1,152, 
iš jų 24 dar nesugauti. 

PO SENOVEI pripažinimas 
Lenkų vyriausybės Londone, 
kaip pastebi vienas Amerikos 
dienraštis, nėra pakankamas. 
Nieko nebus atsiekta leidžiant 
tokią skirtingą dalykų padėti 
laikyti taip kaip ji stovi. Nie
ko nebus atsiekta ir garbini
mas tos United Nations vie
nybės patenkinant Rusijos sa
votiškus elgesius, klaidingus ir 
principe ir tiksluose. 

Todėl Amerikos žmonės ku
riems įgriso toks prezidento 
nuolankavimas Stalinui, tiesiog 
reikalauja ir laukia iŠ jo kokio 
nors rimto žygio.- ; 

• V*/'' 
KARO reikalams Amerikos 

vyriausybė dabartinėse dieno
se leidžia po 270 milijonų dola
rių į dieną, kaip paskiausios 
.skaitlinės rodo. 

Argi už visa;>taif už visus 
Amerikos žmonių pasiaukoji
mus darbu ir gyvastimis pa
saulinei taikai ir tautų laisvei 
atlyginimas; ; tebus numetikas 
Stalino augraužts ,:k&ulegf.5:::; 

11*29 Bomberiai vėl ata
kavo Japonų pozicijas Ma
lajų pusiausalyje. Japonai 
ten turi savo laivyno dalį. 

Mindoro Užėmė j ai 

ro laivus ir su jais, kaip 
praneša, žuvo apie 500 vy
rų. Sunaikinta keli kiti 
mažesni laivai. 

4.11 iw 

ŠIS KARAS Alijantams 
atsieina iki šiol jau apie 
500 bilijonų dolarių ir Suv. 
Valstijos praleido arti pu
sę tos sumos. 

Rusija jau praleido apie 
100 bilijonų dolarių nuo 
1940 &$tų. 

Norvegijos pakra š t y j e 
Britai lakūnai paskandino 
bent 7 laivus prieš pabai
gą metų ir pradžioje šių 
metų. Su laivais žuvo dik-
čiai jūreivių. 

Prie Danijos susprogo 
didelis Vokiečių karo lai
vas, ant kurio buvo apie 
1,600 vyrų. 

privertė tą miestą apleis 
ti. Bolševikų tikslas įsi
veržti į Čekiją taipgi. 

Vokiečiai pradeda staty
ti stiprius pasipriešinimus 
bolševikų armijoms ir del 
Budapešto. 

Rear Adm. Arthur D, Stru-
ble (kairėje), kuris vadovavo 
Mindoro salos atakos jiegas, 
Filipinų salų atkariavime. Su 
juo stovį Rear Adm. Berkey, 
kurie gelbėjo tame atake. 

"Trijų Didžiųjų" fAsfttt*--
tymas ir tarybos prasidės 
kada po Sausio 20. Bet 
kur ir ar tikrai pasimaty
mas įvyks, nors Prez. Roo
sevelt ir Churchill labai to 
nori, nežinii*, ^ 

ITALIJOJE, Nazių kar
eiviai atvežti iš Norvegijos 
išstatyti į frontą Reno li
nijoje, sudaro Alijantams 
atkaklų pasipriešinimą. 

Pitienių valstijų Demo-
mokratai tęsia savo kovą 
79-me Kongrese prieš jų 
partijoje įsivyravimą kai
riųjų, kaip šiu rinkimu me
tu atsirado Sidney Hillman 
sų savo P AC. 

KOMNNISTAl GRAI
KIJOJ KARIAUJA 

Graikijos komunistai už
sispyrę pajungti tą šalį Ru
sijai, nesilaiko jokių susi
tarimų ir tęsia karą su 
Britais ir Graikų vyriau
sybės kariuomene. Britų 
kariuomenė išvijo bolševi
kus iš Atėnų į kalnus, kur 
jie slapstosi. 

Tęsiant savo karą prieš 
bolševikus, Britai užėmė 
miestą Thebes. 

Apie 250,000 jaunų vyrų 
kurie iki šiol buvo paliuo-
suoti nuo stojimo kariuo
menėn kaip svarbus karo 
darbų specialistai, sakoma 
šymet bus paimti tarny
bon dapildymui reikalingo 
apie 900,000 skaičiaus vy
rų iki Liepos mėnesio. 

Gallup padarė bandomus 
balsavimus kokių darbą 
valandų po karo Amerikos 
žmonės norėtų. Pusė bal
suotojų r pasireiškė už 40 
valandų, 25 nuoš. už 48 va-
fcndafi^ kiti nž 30 valandį/ 
kiti tarp .30 ų- 40 valandų 
savaitę. 

Pastatė 309 laivus. New 
York. — Bethlehem Ste# 
Corp. 1944 metų bėevje pa* 
statė 309 laivus. Viso nuo 
karo rradžios ši kompanija 
išstatė iau 909 karo ir pre
kinius laivus. 

Youngstown, O. — Strei
kas Sausio 11 uždarė aš
tuonis iš 11 plieno baigi
mo McDonald dirbtuvės 
skyrių, del sustreikavimo 
kranu operatorių. 

New Yorke nutarė strei
kuoti bėgyje 30 dienų apie 
12,000 telefono operatorių 
ir telefono įstaigų. patar
nautojų. 

Gaisruose žuvo 127. W. 
Virginia valstijoje 1944 m. 
gaisruose žuvo 127 asme
nys. iš jų apie trečdalis bu
vo jaunamečiai. ^ i 

EisenKower'o Šoferis 

Amerikos karo nuosto
liai iki Gruodžio 29 pasie
kė 646,380 užmuštais, su
žeistais ir nelaisviais. 

Čia neineina žuvusieji 
pastarame mušvje su Vo
kiečiais jų staigiame išsi
veržima Belgijon. 

Bųrmoje, Alijantų armi
ja užėmė Japonų tvirtovę 
46 mylios virš Mandalay. 

Prieš Vokiečius Ameri
kos kariuomenė naudoja 
savo n<r.ują slaptą tanką, 
kuris priešams daro dide 
lius nuostolius. 

-SU VASARIO mėnesiu 
padidinama ėmimas į kari
nę tarnybą vyrų 40 nuoš. 

Bėgyje sekančių 6 mėn, 
visoje šalyje bus paimta į 
kariuomenę iki 900,000 vy
rų daugiau. 

\ 
f 

Apie pusė iš 17 mflijonų 
šalies industrijų darbinin
kų pasireiškė jog jie žiuri 
į valdžią kad jiems butų 
parūpinta darbai kuom<|į 
karas baigsis, vietoje žiū
rėti į privatinius darbda
vius ar unijų vadus. Tai
gi neužtenka privatiniams 
darbdaviams prižadėti kad 
bus darbų. Jie norės kad 
tie prižadai butų išpildyti, 
o to išpildymui jie tiki tu
rės valdžia pasirūpinti. 

Amerikos 1 ir 9 Armi
jas vakarų fronte prieš na-
zius vadovauja Britu Mar
šalas Montgomei y. _ '  i  —  ~  " '  — " • —  

JAPONAI, kaip praneša-i . Amerikos armijai mka-
ma, išrado gasolino dirbi-1 linga bent 10,000 daugiau 
ma iš pušų žievių ir spyg- (slaugių, be kurių daug su

žeistų karo laukuose vyrų 
turės mirti, negaudami rei
kalingos priežiūros. 

Pasitiki kad moterys ir 
merginos galinčios pasiruo
šti ligoniu priežiūrai atsi
lieps į raginimą ir stos j 
tarnybą. 

lių ir gasolinas esąs labai 
ęras, tinka lėktuvams. 

Prancūzijos nuo karo nu
kentėjusių sušelpimui pri-
tatyta iš Amerikos 170,000 

tonų maisto. 

WAC Corp. Pearlie Hargra-
ve, iš Pillager, Minn., kuri tar
nauja Gen. Eisenhower'o šofe
riu. Ji nesenai ištekėjo už vie
no kariu tarnaujančių to ge
nerolo štabe PrancuAiojfb: 

Penki Amerikes kariai 
Paryžiuje nuteisti po 40 
iki 45 metų sunkių darbų 
kalėjiman už vogimą eiga-
retų ir kitų iš Amerikos 
atvežamų reikmenų ir par-

htevinėjim#. 

•AMERIKOS karinėje tfĮPt 
nyboje yra 701,678 negrų — 
pakankamai užkariauti Amefi-
kai taikos metu. Amerika pa
prastai neturėdavo nei 200,000 
kariuomenės taikos laikais* 
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PENN S YL V ĄNIJ OJE Detroit, Mich., Naujienas 
PITTSBURGH Artistas Lakūnas 

Susprogo Darbininkas 
Laike Darbo 

East Pittsburghe, Westing-
house dirbtuvėje, laike darbo 
susprogo darbininkas, Rudolph 
Bagovich, iš Turtle Creek. Jis 
staiga liko suplaišintas, bet 
sprogimas nepadarė jokių žy
miu nuostolių dirbtuvei. Val
džios agentai ėmėsi tyrinėti 
tos nelaimės priežastį. 

Daroma spėjimai kurie ei
na nuo to kad Bagovich galė
jo turėti kokį karo lauko pa
darą prie savęs, ką buvo neiš-
t u .stintas ir sprogo, iki to kad 
kas nors Įdėjo sproginių j jo 
rubus ar tai dirbtuvės suga
dinimui ar jo nužudymui. Jis 
dirbo toje dirbtuvėje per 29 
metus, ir turi du sunus kariuo
menėje, vienas paleistas po 
menėje, o trečias jo sunus pa
leistas iš tarnybos po sužeidi
mo. 

Netoli jo buvo keli kiti dar
bininkai bet nei vienas negali 
paaiškinti kaip sprogimas iš
tiko. 

WASHINGTONO LIE
TUVIŲ DRAUGIJOS 

VEIKLA 

A. R. KRYŽIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS 

Amerikos Ratfd. kryžiaus 
Lietuvių viėfieto susirinkimas 
jvyko Sausio 4, Eįrabužių rin-

^ kimo kambaryje. Nesant pir-
WASHINGTON, D. C. Per- mjnįnkei V. Motuzienei jau an-

citų rtietų antro pusnflėcio Wa
shington© Amerikos Lietuvių 
Draugijos veikla pasižymėjo 
įvairumu. 

Lakūnui Medalis 

Suruošta trys visuotini su
sirinkimai. Naujų narių pri
sirašė apie dvylika. Iš žymes
nių svečių į susirinkimus atsi
lankė Kun. J. Prunskis ir p. 
Jasinskienė-Vailokaitytė. Kun. 
Prunskis pasakė kalbą apie sa-

LiL-i.it. Wayne Met ris. tilmųjv0 pergyvenimus prieš aplei-
artistas, atsižymėjęs lakūnas 
numušęs kelis Japonų lėktuvus 
Pacifiko salų kare. 

WYOMING KLONIS 

DAUG GIMIMŲ 

1944 metais Pittsburghe gi
mė 16,884 kūdikiai, ir nors tai 
skaitosi daug, nes per depresi
jos metus gimimų buvo ma
žiau, tačiau 1943 metais gimi
mų buvo 18,681, aukščiausias 
skaičius negu kurį paskirą me
tą yra buvę. 

Mirimas kūdikių buvo mažas 
m mirė tiktai po 39.7* kudikius 
iš kiekvieno tūkstančio gimu
sių kūdikių. 

Pernai buvo ir mažesnis mi
rimas motinų laike gimdymo 
negu 1943 metais. 

Bendrai mirimų skaičius nuo 
visokių priežasčių t 1944 me
tais buvo 9140 asmenų, 1943 
metais — 9678. 

Staigių netikėtų mirčių iš 
lo skaičiaus pernai buvo 522, 

metais — 618. 

NUO GAISRŲ Sausio 6 žu
vo 2 asmenys. Bendrai šalčių 
metu Pittsburghe pasitaiko ir 
didelių gaisrų, o namų gaisra 
gana daug. 

ĮGRIUVO GATVĖ 
Pittstone, dalis Washington 

gatvės, 10x15 pėdų, įgriuvo į 
anglies kasyklas 8 pėdas gy
lio. Tai yra čia naujų metų 
dovana miestui,, su kaupu. Po
licija užtempė virves ir pasta
tė sargybą. Apie nuotikį pra
nešė Pagnotti Coal Co. 

Kas toliau bus nėra žinios. 
Kada tokie prietikiai baigsis, 
kurie kartojasi kas mėnesi ar 
net kas savaitę? žmogus ei
damas gatve nežinai kur gali 
žemė įsmukti po tavo kojų, ir 
tave nusinešti, kaip musų se
neliai sakydavo, skradžion že
mės. 

Valstijos seimeliui susirin
kus Sausio 2 d. Harrisburge, 
viskas kas padaryta tai atsto
vai apgailavo anglies kasyklų 
slūginio Įvykius ir daugiau nie
ko. 

švmet valstijos senatan iš
rinktas Lietuvis Peter Margie, 
kuris yra užaugęs tame pačia
me Pittstone. Pažiūrėsim ko
kių jis imsis žygių angliaka-
syklu igriuvimo reikale. 

T ENKI NUBAUST I. Jen
kins kaimo penki mokyklų di
rektoriai pasiųsti i apskrities 
kalėjimą. Tai gražus apšvie
tos komisijos elgesys. Kadan
gi toje komisijoje buvo ir vie
nas Lietuvis, Julius Naujokas, 
ir jis pakliuvo; jam teks pabū
ti už grotų šešis mėnesius, o 
jo draugai po metus laiko. 

PITTSBl RGHO Koppers Co. 
Įiaisė Brazilijoje koksų ir che
mikalų išdirbystę, kuri yra vie
natinė moderniška išdirbystė 
tenai. Brazilija turi savo an
glies, bet anglis yra prastos 
rūšies. Čile respublikoje kasa
ma po okeano dugnu geros rū
šies anglis. 

Brazilijoje įrengiama plieno 
išdirbystė, kuriai visas maši
nas ir kitus įrengimus padirb
dino ir pristatė Pittsburgho iš-
dirbystės. 

Pasirodė kad jie vietoje rū
pintis vaikučių apšvieta, rupi-į kais" rubais ir Lietuviškais val-

džiant Lietuvą. 
Susitvėrus BALF tuojau nu

spręsta prisidėti prie jo skel
biamo drabužių rinkimo vajaus 
nuo karo nukentėjusiems Lie
tuviams. Sutverta atitinkama 
sekcija tuo reikalu rūpintis su 
p. G. Petkevičaite priešakyje. 
Išsiuntinėta atitinkami laiškai 
asmenims ir aukos plaukia dra
bužiais bei pinigais. 

Draugijos Studijų sekcijai 
vadovavo Domininkonas, Tė
vas A. Jurgelaitis, iš čionykš
čio Domininkonų studijų na
mo. Iki švenčių Įvyko du tos 
sekcijos susirinkimai. 

Bowling sekcijos susitvėrė 
du tymai, kurie renkasi kartą 
į savaitę. 

Įvyko susipažinimo pobūvis 
naujiems nariams pagerbti pp. 
Vaiciekauskų namuose. Vai
šinta išimtinai Lietuviškais 
valgiais. 

Prieš Kalėdas draugijos na
riams suruošta eglaitė bei po
būvis pirmininkės p. O. Gave-
lytės bute. Apsikeista dova
nėlėmis, padainuota ir pralei
sta vakaras jaukioje nuotaiko
je. , 

Dvi draugijos Lietuvaitės, 
Gavelytė ir Povilionytė atstoT 

vavo Lietuvių grupę tautų pa
sirodyme Constitution Salėje, 
War Relief vajaus atidarymo 
metu. Taip pat skaitlingai 
draugijos nariai atsilankė Su
vienytų Tautų suruoštame ba-
zare, Baltimore, Lietuvių die
nos proga. 

Lietuvių Draugija gavo kvie
timą buti šeimininku vieną va
karą Amerikos kariams Alex-
antria, Va. Kvietimas priim
ta ir draugijos narės ruošiasi 
ta proga pasirodyti su tautiš 

! nosi savo kišeniais. Teismas | 
j juos rado kaltais jau nietai at
gal, bet jie nenorėjo užsileisti 
nuosprendžiui, taigi apeliavo į 
Aukštesnį Valstijos teismą, šis j 
teismas pripažino kad Lu::erne 
apskrities teisme jiems išneš
ti sprendimai buvo pilnai su-
lvg įstatymų. 
ŽUVO KARO LAUKUOSE 

Corp. Charles Maceinas, su-

giais. Rep. 

DETROIT, MICH. 

MILŽINIŠKOS DAR
BININKŲ ALGOS 

MIRĖ JUOZAS BANDŽA 
Pereitų metų pabaigoje mi

rė Juozas Bandža, 56 m. am
žiaus, ilgametis Detroito gy
ventojas, nuo 16249 Turner 
Ave. Paliko žmoną, Petronėlę, 

nus Juozo Maceinos, 44 Mar-j dukterį ir žent^# Palaidotas 
jket st.. Inkerman,_ dingo be ži- j Sausio 2; pamaldos atlaikytos 
nios Lapkričio mėnesį mušiuo- j Ljetuvių šv. Antano bažnvčio-

^ i < rik' s bizniai šymet iš
pyki • a • ;_.mis tiesiog pasakiš-

sk; lines — net 110 bili
jonų ( J riu. Tas spėjimas 
daron l emiantis pirmų 10 
ši n nisių mėnesių daviniais. 

HI3 metais algomis išmo
kėta $102,048,000,000. 

1912 metais — $80,477,000,-
0 0. 

39111 — $60,810,000,000. 
Anai? 1929 "gausybės" me

tais buvo išmokėta algomis 
$o2,550,000,000. 

•1937 — $44,989,000.000. 
1939 — ?-! 1,236.000,000. 
Tas parodo kad darbininkų 

ir visokių tarnautojų algos pa
sidaugino dvigubai nuo to kas 
buvo 10 metų atgal, ir net 5 
metai atgal. 

NEUŽMIRŠKIT 3C 

Siųsdami Dirvos Redakcijai 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė 
kit už 3c pašto* ženklelį **** 
Icymui. Tas būtina. 

se Vokiečių fronte. 
Pfc. Antanas W. Rėkus, 26 

m., užmuštas Vokietijos fron
te, 'kaip jo žmona gavo žinią. 
Ji gyvena West Pittstone. 

Wyoming Klonis jau yra iš-

.je. Velionis sveikas būdamas 
buvo linksmo budo, draugiš
kas žmogus. 

Iš Lietuvos paėjo Gaisrių k., 
Sintautų vai., šakių ap. Lie
tuvoje turėjo brolį ir seserį. 

leidęs į kariuomenę iki Naujų• Laidotuviu apeigomis rupi-
metų 3211 Lietuvių vyrų. Taij nosi iaįdotuviu direktorius D. 
yra jau du geri batalijonai su 
kaupu. žuvusių iš šios sri
ties jau randasi 32 užmuštais 

j ir 6 dingę be žinios. Sužeistų 
gana daug. 

Dirvos Reporteris. 

MAITINKIT 2TEMĄ 
PAUKŠČIUS 

Žiemos metu reikalinga mai
tinti pasilikusius paukščius, 
nes jie pirmutiniai pavasari 
ima naikinti' ankstyvus kenks
mingus vabalus * ir kirminus. 

Paukščiams lesalą šalčių me
tu reikia paberti po biskį ant
sy k, kad jie spėtų sulesti pirm 
negu lesalas sušals. 

®ULYG statistikų, apie 22 
nuošimčiai visų mirčių šioje 
šalyje paeina nuo • užkrečiamų 
ligų. 

Brazis. f. M. 

tru kartu susirinkime, susirin
kimą vedė vice pirmininkė Ona 
Wilkiene, ir išrinkta nauja val
dyba. 

Naują valdybą 1945 metams 
sudaro: pirm. Malvina Smai-
lienė, vice pirm. Julė Juodval-
kienė, finansų ir protokolų raš
tininkė Marė Sims, iždininkė 
Margareta Petrikienė, organi
zatorė ir korespondentė Bessie 
Keblaitienė. 

Nauja pirmininkė suras ki
tą vietą susirinkimams, nes ši 
vieta jau bus užimta. Susirin
kimai bus laikomi kaip ir pir
miau, paskutinį ketvirtadienį 
mėnesio. 

B. Keblaitienė prirašė Mu-
ią narę, Agniešką Gustaitienę. 
Tame susirinkime užsimokėjo 
už 1945 metus 9 narės. 

Linkiu naujai valdybai pa 
sėkmių. 

BALF 76-TO SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

BALB 76-to skyriaus susi
rinkimas įvyko Sausio 5, 1905 
25 th St., Drabužių rinkimo 
kambaryje. Susirinkimą ved^ 
skyriaus pirmininkė Elzbieta 
Paurazienė; laikinas skyriaus 
sekretorius M. Šimonis perda 
vė knygas nuolatinei raštinin
kei Eugenijai Molienei. 

' Raštininkė perskaitė laišką 
iš centro, kur pranešama kad 
nario mokestis dabar yra nu
statyta tik $1, kurie mokėjo 
$2, tų vienas dolaris bus už 
šiuos metus. Pusę nario mo-
kesties reikės siųsti į centrą, 
kita pusė liks skyriaus reika
lams. Taipgi duota paaiškini
mas kad sulyg centro praneši
mo nebūtų renkama jokių au 
kų į BALF. 

Gautos skyriuje aukos nu
tarta skirti drabužių pirkimui, 
ypač medžiagų, iš kurių narės 
siųs kūdikiams drabužėlius. 

Vice pirmininkė B. Keblai
tienė prirašė 10 naujų narių. 
Kitos prirašė po mažiau. R. 
Minkienė atstovavo ALRK Mo
terų Sąjungos 64-t.ą kp., nau
jai įstojusią į BALF skyrių. 

DRABUŽIŲ IšSIUNlIMAS 
BALF skyriaus iždininkas 

D. Brazis pranešė kad Sausio 
3 drabužių išsiųsta į Brookly-
ną sandėlin 6180 svarų, 6,000 
paskirų šniotų; išsiuntimas at
siėjo $85.93. Jo raportą pa
tvirtino Drabužių komisijos 
pirmininkė M. Smailienė. 

Nors ir negalima paduoti vi
sas darbininkes kurios dirbo 
prie drabužių valymo ir taisy
mo bei surišimo, bet noriu pa
minėti nors tas kurios dau
giausia pridėjo darbo, tai: M. 
Smailienė, M. Strazdienė, J. 
•Juodvalkienė, B. Keblaitienė, 
Stephania Douvan, A. Gustai-
tienė, A. šaltienė, R. Miknienė 
ir kitos. Vyrai prisidėję dar
bu: D. Brazis, Pilka, P. Kirki
las, R. Medonis, J. šniras ir k. 

Pirm. E. Paurazienė labai ir 
labai dėkojo visoms ir visiems 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žini&g apie miru#įįt3 Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Tai Toks Jo Kariavimas 

Amerikos kariuomenės radio operatorius priekinėje arti
lerijos tėmijimo" dalyje* Rurdorf, Vokietijoje, ftraireša apje pa-
šekmes bombardavimo Vokiečitį komandos posto išbombardu-
vimo kitoje pusėje Roer upės prieš Devintos armijos frontą. 

Gen. Henry H. Arnold, ko 
mandierius armijos oro jiegų; 

teikia garbės ženklą su^eista1^ 
omtsriob B-29 lakunui Brig 
Gen. Laverne Saunders, 

darbininkams už tokį didelį pa
sidarbavimą, pareikšdama pa-
sidžiaugimą kad visos grupės 
taip gerai ir gražiai susitaikė 
šiam darbui. 

Vice pirnfi. Ona Kratavičie-
nė pranešė kad rengtas vaka
ras davė BALF skyriui gryno 
pelno $207.11. Tas parodo kad 
žmonės šitokiam tikslui nesi
gaili. 

DAR VIS RINKSIM 
DRABUŽIUS 

Apkalbėta ir nutarta dar vi 
tęsti drabužių rinkimą Lietu 
vos karo nukentėjusiems. Lai
kinai drabužius galima palikti 
pas D. Brazį jo laidotuvių iš
taigoje, 1930 25th St. Vėliau 
bus surastas kambarys. Tik 
skiriamus drabužius reikia iš 
plauti ar išvalyti, nes nešva 
rųs drabužiai negalima į cen
trą siųsti. 

ŽUVO LIETUVIS 
Musų brangios A. R. Kry

žiaus Lietuvių vieneto narės ir 
veikėjos A. Keršulienės sunus 
Alekas, kaip pranešta, žuiTęs 
žuvęs karo lauke. Skyrius rei
škia A. Keršulienei giliausios 
užuojautos, stiprybės ir ramy 
bės. 

LAIŠKAS Iš LAISVOS 
PRANCŪZIJOS 

St. Douvan gavo, atvirutės 
formoje, laiškutį iš laisvom 
Prancūzijos, nuo civilių save 
giminančių. Jie labai bijo žie 
mos, nes neturi šiltų drabužių. 
Muilo irgi skundžiasi neturi. 

APSIVEDĖ 
Gruodžio 30 apsivedė Gecili 

ja Stanton-Stankiutė su juri
ninku Jack W. Hawkins,- iš cn 
Louis, Mo. Jurininkas Haw
kins, v prieš karo tarnybą, uni
versitete mokėsi inžinerijos. 
Jis tarnyboje irgi mokinasi ir 
mano užbaigti Į vienus metus. 

Cecilija Stankiutė, kaip ir 
jos motina, Magdalena Stan-
kienė, nuo mažens darbavosi 
su Lietuviais šv. Jurgio para 
pi joje. Ji su savo sesute Fran
ces prigulėjo prie Moterų Są
jungos 54 kuopos jaunamečių 
skyriaus. Jos čia mokėsi Lie
tuviškų thiinų ir šokių, ir man 
buvo malonu jas tų Lietuviškų 
šokių pamokyti, nes tada bu
vau šokių vedėja. Stankiutės 
paaugusios persikėlė į suaugu
sių skyrių ir vis su Lietuviais 
šoko, dainavo, vaidino scenoje. 
Jų motina M. Stankienė irgi 
darbavosi ir dabar darbuojasi 

Lietuviais. Ji yra BALF 
7(>-to skyriaus finansų rašti
ninkė. Jaunesnėse dienose nuo
lat dainavo scenoje. Stankie
nė yra sesuo žymios veikėjos 
Elzbietos Paurazienes. Kaip 
čia gimusios Lietuvaitės jos 
daug yra nusipelniusios Lietu
vybės darbuose. 

Linkiu Cecilijai if įm jūrei
viui vyrui Jack ilgo ir malo
naus gyvenimo. 

KAREIVIŲ RftMĖJf 
SUSIRINKIMAS 

Kareivių RėmSjų susirinki
mas bus laikomas Sausio 18, 
nuo 7:30 vakare, Lietuvių sa
lėje. Rep. 

MIRĖ 13,200 IšEI-
VTŲ LHETUV.U 

: " I 
Su Siame numeryje telpan-1 

čiais mirusių išeivių Lietuvių j 
vardais, mirusių skaičius pa- j  

duotų Dirvoje nuo Vasario i«.! 
1937 metų pasiekia 12,3ui,. ' 

Žinios apie mirusius šiame 
skyriuje priimama nemoka- ai 
Reikia paduoti pilną vardą 
moterų mergišką pavardę, am-j 
žių, iš kur iš Lietuvos kilęs, 
kada Amerikon atvažiavo. 
ONA FULLER (Arlauskaitė/ 

36 m., mirė Trumbull, Conn 
Spalių^ 18. Gimus Pittslield, 

• Mass. 
DAUGĖLA Juozas, 54 m., mi 

rė Gruodžio 26, Dayton, Ohio. 
Liko žmona, dvi dukterys ir 
sunus. (Paėjo iš, Garliavos 
par., Suvalkijos). Velionis 
yra gyvenęs ir Clevelande ir 
ten yra buvęs šv. Jurgio pa
rapijos chore giedorius. 

KARAUDZEVIčiUS Vincas, 
57 m., mirė Gruod. 10, Chi
cago j. (Panevėžio ap., Paka 
rų par.) Amerikoj išgyveno 
37 metus. 

JUKNIS Pranas, pusamlis, mi 
rė Gruodžio 10, Chica0ojc 
(Raseinių ap., Girkalnio p.> 
Amerikoj išgyveno 44 m. 

GRINIUS Juozas, pusamžis, 
rnirė Gruod. 10, Chicagojo. 
(Panevėžio aps., Ramygalos 
p., Grinių sodžiaus.) 

PETRULIS Antanas, 69 metų. 
mirė Gruod. 10, Chicagoje 
(Rokiškio ap., Kamajų par., 
Keistutiškio vn.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

RUTKAUSKIENĖ Katrė, ptts 
anižė, mirė Gruod. 11, Chi 
cagoj. (Panev. ap., Nauja 

^miesčio p., Nakunų k.) Ame
rikoj išgyveno 52 m. 

JUščIENĖ Agnieška (Janku-
naftė), pusamžė, mirė Gruo
džio 11, Chicagoj. (Kėdainių 
aps., Bukonių p., Masiškių 
kaimo.) 

RAMANAUSKAS Jonas, seno 
amžiaus, mirė Gruodžio 8, • 7 ' 
Montello, Mass. Amerikoje 
išgyveno 50 rnetų. 

ŽVINSKIS Vladas, 45 m., mi
rė Gruodžio 11, Chicagoje. 
Raseinių ap., Kaltinėnų p. 

MARTYNAITĖ Brigyta, 59 m. 
mirė Gruod. 13, Philadelphia, 
Pa. 

KAMARAUSKIENE Marcelė 
^Geie^auMvaicc/t, senyvu am-

\ žiaus, įnirę uruou. 
cagoj. (Aiytaus ap., įA&kte-
vos p., žiemių k.; 

ALIŠAUSKAS Adolfas, mirė 
Lapkr. 23, Scranton, Pa. 

MAčlS Ksaveras, mire uruod. 
4, Baltimore, Met. 

BRAD't/hiiS Petras, mirė Gr. 
men., i&ltimore, įvid. 

VENv)KAx,xxiiii»iii 
nare lirruoazio m., ^aituaoi-, 
Md. 

DIRSĖ Gabrys, 64 metų, mirė 
Lapkr. 21, Plymouth, Pa. 
(Iraku ap.) 

MOzERiS Antanas, 57 m., mi
rė Lapkr. 22, Terre Haute, 
Ind. (šakių ap.) 

VA1ŠN1ENĖ Uršulė, 79 metų, 
mirė Rugsėjo 6, Baltimore, 
Md. (Vilkaviškio ap.) 

DIMINSKAS Vincas, 66 .-etų, 
mirė Rugs. 6, Los Angeles. 
Cal. (Suvalkų red.) 

ČIAPAS Jurgis, 64 .. ., mirė 
, Lapkričio 24, WilLa t 

Pa. (Pušaloto par.) 
JOGIENĖ Marė, 55 m., mire 

Lapkr. 12, Great Neck, N. 
Y. (Vidgirelių kaimo.) 

BREšKUS Jonas, 59 m., mirė 
Gruod. 15, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Šimoniu p., uod 
penių k.) Anjerikoj išgyveno 
37 metus. 

MARTINKAITIS Kastantas, 
m., mirė Gruod. 12, Chica
goj. (Kupiškio p., Gedvilų 
par.) 

TAMULAITIS Vincas, mirė 8 
Gruodžio, Brooklyn, N. Y. 

NORKEVIČIENĖ Marą mirė 
Gruod. 9, Brooklyn, N. Y. 

JODECKIŲTĖ Marė, 12 metų, 
mirė Grudžio m. Mahanoy 
City, Pa. 

PAJAUJIS Mikolas, mirė Gr. 
mėn., Mahanoy City, Pa. 

PALIAUSKAS Vincas, 45 m., 
mirė Gruod. m., Minersville, 
Pa. 

VAIČIŪNAS Antanas, m if i 
Gruodžio mėn., Shenandoah, 
Pa. 

J. Žemantairkz* 
N o t a r a a^ 

"Dirvos" Agenta-
13 1 Congress Aven-

Waterbury Con • 

Dirvos .\gema.- D 
?  T ,  - ; i r  S f  ! ) •  
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Į  Nikodemas  A. Wi!kc  
S La i s nuo tas Laidotuviu Direktorei? 
|  IR BALZAMUOTOJĄg Į 

E Šermenims kambarius rli-o iamr -v.-ir^ti j 
s Naujoj, moderniniai jren^oj iiMosavioj vHtoi * j 

| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderscn 9292 j 
TnminiinmuiiimiiminHUnmiiimnHimminnimmmmimimmniiymiintfftij 

DEKLA C. J A KURS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Dircktoi*#> 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVE? 1" 
kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis, nemok 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
«#ti fcDNA A V K M : K ENdicotl l/ta 

i VISOKIA APDRAUDA 
t Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p. 

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos' (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite negu ugniagesius (fare-monusi 

ir Apdraiidos Agentur'a. 

f .  - P .  M  U  L I  O  L I  S  
Y Vifmntinč Vietinė pMstovj  Lietuviška Reni ' fStiUio-
? 6606 buperk>r Ave. Cleveland FIEnderson 6729 

P J. ICES SI S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAift I7ff 

Norėdami pigiai pirkti namas mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apilraudoa-insurance reikaluose. , 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai 

j 
i 
\ 
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U I K V A Prisimink Lietuvą Nelaimėje I 

Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų Širdyse! 

Laisvę pažinę — 
J uugo nevilksim! 

Mi 

Didysis Lietuvių Suvažiavimas 
Didysis Lietuviškas Darbas ir Jo Kenkėjai Žymus Amerikečiai — Lietuvos Drau

gai Bendradarbiavimas sii Plačia j a Amerikos Visuomene* Amerikos# Lietu
vių Suvažiavimas Washingtone — Kūrybos ir Vienybes Suvažiavimas. Seno
vės Pavyzdžiai — Dabarties Pasiryžimo Skatintojai. 

Jei iki šiol laiks nuo lai
ko piktos valios žmonės 
mėgindavo paskleisti gan
dų kad tautininkai kenkia 
ar mėgina užkenkti bend
r a j a m  L i e t u v o s  š e l p i m o  
darbui, tai faktas kad įvai
riose kolonijose ištisi Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 
skyriai pilna energija sto
jo šelpimo darbo dirbti ir 
kad LVS nariai buvo ak
tingi BALF skyrių organi
zatoriai pirštu prikišamai 
parodo tų gandų neteisin
gumą. 

Clevelande, kur vieną B. 
A. L. F. skyrių sudarė LVS 
vadovybės žmonės, buvo 
pasiekta ypatingo pasise
kimo. Ne tik ta prasme 
kad Lietuvos šelpimo dar
bas buvo išplėstas Lietuvių 
tarpe, bet ir — ypatingai— 
kad i tą darbą buvo įtrau
kti žvmųs plačiosios Ame
rikos visuomenės atstovai: 
visų didžiųjų Clevelando 
laikraščių redaktoriai, ra
dio stočių, kino-teatrų di
rektoriai, žymus socialinės 
srities veikėjai, stambus 
pramonininkai ir tt. 
Lietuvos vargai 
iškelti viršun 

Turėdami galvoje Ame
rikos aukštųjų sluoksnių 
dalyvavimą Lietuvos šelpi
mo darbe, nenustebsim pa
tyrę kad sąryšyje su rubų 
rinkimo Lietuvai savaite 
visuose didžiuosiuose Cle
velando laikraščiuose tilpo 
eilė straipsnių apie Lietu
vą, visos didžiosios radio 
stotys paminėjo rubų rin
kimą Lietuvai savo progra-
iimose. visi didžiojo Cleve
lando kino-teatrai paskyrė 
Lietuvai renkamiems rū
bams patalpas. Savaime 
suprantama, C 1 e v ela n do 
mayoras išleido atitinkamą 
proklamaciją. 

Nėra reikalo aiškinti 
kad toms Amerikos visuo
menės suinteresavimas Lie
tuvos reikalais, tegul tai 
tiesiog ir tepaliečia šelpi
mo sritį, turi didžiausios 
reikšmės Lietuvai ir kitais 
atžvilgiais. Juk yra aišku 
kad kas turi užuojautos 
nuo šalčio kenčiantiems 
Lietuvos žmonėms tas, be 
abejo, turės tiems patiems 
Žmonėms dar didesnės už
uojautos jei jie kentės nuo 
to kas yra daug blogiau ne
gu šaltis — nuo laisvės ne
tekimo ir svetimos prie
spaudoj Iš to išplaukia 
kad sąryšyje su rubų rin
kimo Lietuvai savaite Cle
velande Lietuva įtakin
giausiuose Amerikos vi
suomenės sluoksniuose įgi
jo eilę nuoširdžių draugų. 
Komunistai sudrebėjo 

Šis Lietuvių pasisekimas* 
be abejo, gerokai pasvilino 
akis komunistams bei jų 
agentams. Nereikėjo ilgai 
laukti kai Clevelando ko
munistų šulas Hali iš vie
nos didžiųjų Clevelando ra
dio stočių " WHK išplūdo 
Lietuviškąjį šelpimo sky
lių, kuris, anot jo, užsiimąs 

, fašistų šelpimu. Ta proga, 
' kaip komunistams yra įpra

sta, Hali paskleidė ištisą ei
lę kitų melų. 

Turint galvoje kad mū
sų šelpimo fondas yra A-
merikos valdžios globoje ir 
priežiūroje, užmetimas kad 
jis remia fašistus, yra to
lygus užmetimui kad Ame
rikos valdžia remia £aši§-

Itus. Už tokį išsišokimą 
Į komunistų šului dar gali 
| tekti atsakyti atitinkamoje 
! įstaigoje. Savu keliu del 
' to komunistiško išverstkai-
lio melų atitinkamą demar-

, ša padarė p. P. -J. Žiuris 
ikaip BALF Clevelando 68-
to skyriaus pirmininkas. 
To demaršo rezultate p. 
Žiūrini buvo leista per tą 
pačią WHK radio stotį at
remti Clevelando komunis
tų šulo melus. Šitai p. Žiu
ris pereito šeštadienio va
karą ir padarė labai efek
tingu budu. 

Aukščiau paduotas pa
duotas pavyzdys aiškiai pa
rodo kaip tautininkų vei
kėjai, kurie pirmoje eilėje 
yra geri Amerikiečiai ir 
Lietuviai patriotai, nenu-
n u g r i m z e i a m i  į  p a r t i n į  
s m u l k m e n i š k u m ą ,  m o k a  
ginti Lietuvos reikalus ir 
moka Lietuvos vardą po
puliarinti plačioje Ameri
kos visuomenėje. Tai sa
vu ruožtu dar svkį patvir
tina kad, tik pakilus aukš
čiau partijų ir atsistoius 
ant plataus bendro Lietu
viško pagrindo, galima Lie
tuvai atnešti pozityvios 
naudos. 
Visuotinis Suvažiavimas 
Washingtone . ' 

Šitos minties, vedamos, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga 
ir kitos sąmoningos Ame
rikos Lietuvių ęrganizaci-
jos, o taip pat ir Lietuvos 
draugai Amerikiečiai ir 
nutarė sušaukti Kovo 23 ir 
24 d. Washingtone visuoti
nį Amerikos Lietuvių su
važiavimą. 

Į tą suvažiavimą yra 
kviečiami visi kurie Lietu
vai trokšta gero, kurie no
ri Lietuvos kančių sumaži
nimo ir galimai greito Lie
tuvai laisvės atgavimo. 

Juk yra aišku kad jei 
kuomet nors mes galėjome 
parodyti savo meilę ir išti
kimybę Lietuvai, jei kuo
met nors mes turėjom pro
gos įrodyti kad bendruo
sius tėvynės reikalus mes 
mokame statyti aukščiau 
partinių ar asmeninių rei-

! kalų tai aukščiausia proga 
j yra dabar, kada jau pa-
I skelbtas didysis Amerikos 
i Lietuvių suvažiavimas Wa-
I shingtone. Sykiu tai gal 
but yra ir viena paskutiniu 
progų padaryti Lietuvai 
naudingą didesni žygį. 

Karo eiga ir bendra tarp
tautinė padėtis aiškiai ro
do kad dabartinis momen
tas yra lemiamas istori
nis momentas. Padaryki
me jį ir Lietuviškojo vie
ningumo momentu. 

Tat kaip 191& metais 
Kovo 13 d. New Yorke 
įvykęs didysis Amerikos 
Lietuvių seimas buvo vie
nas reikšmingiausių Ame
rikos Lietuvių gyvenimo 
įvykių tose dienose, taip 
tokiu įvykiu tebūna šių 
metų Kovo 23-24 šaukia
mas visuotinis suvažiavi
mas Washingtone! 

Lietuvių visuomenė žino 
kokių pastangų vienybės ir 
bendro seimo kryptimi yra 
padarius Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga. Taip pat ji žino 
iš kur ir kokias LVS suti
ko kliūtis, šiądien betgi 
nebeverta viso šito išnaujo 
nagrinėti. Juk kiekvienas 
geros valios Lietuvis su
pranta kad Kovo mėnesį 
W a s h i n g t o n e  i v y k s t  a n t i s  
suvažiavimas yra Lietuviš
kų kuriamųjų jiegų suva
žiavimas. Tat tie kuriems 
rupi statyti o ne griauti, 
jau yra padare savo spren
dimą. 
Iš praeities stiprybę 
semk ini e 

Prieš 27 metus New Yor
ke įvykęs didysis Amerikos 
Lietuvių seimas sutapo su 
Lietuvos laisvės atgavimu. 
Tiesa, anuomet, nors karas 
dar tebebuvo nepasibaigęs, 
visas pasaulis jau kvėpavo 
laisvės oru. šiądien, deja, 
padėtis yra griežtai skir
tinga: šiądien laisvės iš
troškusioms tautoms kala
mi nauji pančiai. Bet ši
tai neturėtų slopinti mū
sų pastangų, o teikti ioms 
naujos ugnies ir Įkvėpimo. 

Šiądien, kaip ir kitais 
tamsiais Lietuvai momen
tais, mes turime žvilgterė
ti į praeitį iv iš jos pasisem
ti jiegų. Šiądien mes turi
me pajusti Maironio pra
eities ilgesį ir bent savo 
vaizduotėje prikelti iš mil
žinkapio tą >evu;li l-.ad jo 
prisikėlimas sujudintu "ne 
kapus didžiayyrų, užmig
dytų tarp gir'i{'\ bet ne 
vieno minų smulkmenose 
pas kendusias kr u t i nes. 

Senovės ugnimi kvėpuo
dami ir .šviesiųjų 
protėvių pavy'.džiu sekda
mi, mes tikrai anksčiau ar 
vėliau Lietuvos prisikOUsne 
galėsime nuraminti nutsų 
laisvės ilgėsi. 

Julius Smetona. 

1945 L. V. S Naujų Nariu Vajus 
MUSŲ BROLIŲ VILTYS TIK AMERIKOS 

LIETUVIUOSE-STOKIT j LIETUVOS 
VADUOTOJŲ EILES! 

A U K O S  

Karo Pabaigos Tikime Sulaukti šiais Metais — Bukime 
Pasirengę Apginti Lietuvos Nepriklausomybę! 

Nario Mokestis tiktai $2.00 Metams. 

LVS SKYRIAI, PRADĖKIT NARIŲ VAJŲ TUOJAU! 

Mielas Lietuvi! Tapk Lietu
vai Vaduoti Sąjungos nariu šy-
met — šiądien, dabar, tuojau, 
stok į Lietuvos! Vaduotojų ei
les, prisidek prie to sunkaus 
darbo kurį kiti tavo broliai ir 
seserys laiko svarbiu ir dirba, 
nežiūrint sunkumų ir trukumo 
laiko! 

kina tie kurie dabar vėl Lietu-
Amerikos visuomenei supažin
dinti kaip Lietuvių tautą kan-
dino tie kurie dabar vėl Lietu
von įsiveržę skaitosi jos "išlai
svintojais". 

Jusų prisidėjimas prie išlei
dimo tos knygos pagelbės Lie
tuvai Vaduoti Sąjungai pada-

Tavo kaip Lietuvio garbė ryti dar vieną dideli žingsnį 
reikalauja kad tavo senoji Tė- Lietuvos vadavimo linkmėje 
vyne Lietuva butų laisva, ne-

• PO KARO, penkių metų 
bėgyje, Amerikoje oro trans-
portacijos biznis pasieks 1G0 
milijono dolarių kiekį-

• FILIPINŲ salose vartoja
mos aštuonios skirtingos kal
bos ir 87 vietinių tarmių. 

Kamuflažas Žiemos Metu prieš Nazius 
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Amerikos karys demonstruoja naują baltą apsiaustą ka
reiviams vartojimui siege kovose prieš nazius žiemos ot'ensy-

"vui Belgijoje. 

priklausoma, o ne svetimo des
poto mindoma, pavergta. 

| Tik du dolariai metuose pa
darys tave Lietuvai Vaduoti 

(Sąjungos nariu ir talkininku 
tų didelių darbų kuriuos ši or
ganizacija atlieka šiame laiko
tarpyje. 

Nariu gali buti ir pavieniai, 
ten kur nėra LVS skyrių ga- resą: 
Įima priklausyti pavieniu na
riu prisiunčiant $2 nario mo
kestį. 

Kur yra LVS, skyriai, prisi-
rašykit i skyrių, ten išrinks 
jusų duoklę ir grisius į Cen
trą. 

Kur galima, - penki ar dau
giau tėvynainiai susituokę su
darykit LVS skyrių, išsirinkįt 
valdybą kad ir, iš pirminin
ko, sekretoriaus it iždininko ir 
imkitės darbo organizuoti dau
giau narių į savo skyrių. 

LVS skyriai, pradėkit 194S 
Narių Vajų savo kolonijose — 
pasirodvkit kurie ̂ .skyriai šy-
met veikliausi, kurie gausit 
daugiau naujų narių, kurie su-
rinksit daugiau aukų Lietuvos 
vadavimo akcijai remti. 

KARO PABAIGOS BELAU
KIANT 

šymet galim tikrai tikėtis 
Europoje karo pabaigos, o mū
sų senosios Tėvynės Lietuvos 
tikras laisvinimo darbas tik at
eityje. Nebūkim sutikti ne
prisirengę ! . . 

Reikės Lietuvos klausimui 
ginti ir raštų, ir knygų, ir me
morandumų, ir delegacijas sių
sti —kas nors pasiaukos lai
ku fa* darbu, tačiau reikalinga 
patys pagrindiniai kaštai pa
dengti, o juos padengti lengva 
bus jei MES VISI duosime sa
vo duoklę, savo auką, pridėsi
me savo pirštą prie to darbo! 

Lietuvių judėjimas už Lie
tuvos nepriklausomybės gyni
mą pradedamas šį pavasarį vi
suotinu Amerikos Lietuvių Su
važiavimu pačioje Amerikos 
sostinėje Washingtone! 

Kova tuo neužsibaigs, reikės 
ir toliau ji tęsti. Reikės dau
giau ir daugiau talkininkų ir 
daugiau aukų. 

REMKIT LVS DARBOS 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, 

kaip visiems žinoma, per savo 
neilgą gyvavimą atliko žymius 
darbus Lietuvos klausime, iš
leidžiant Amerikos Ministro 
Lietuvai Dr. Norem'o knygą 
"Timeless Lithuania" ir pada
rė eilę kitų žymių žygių kurie 
supažindino Amerikos visuo* 
menę su Lietuvos byla ir sii 
Lietuvių tauta. 

Kurie nori dar vis gali gau
ti įsigyti "'Timeless Lithuania" 
prisiunčiant $8 ar daugiau t 
LVS Centrą. 

Antrą knygą kurią LVS lei
džia Angliška kalba, tą Pulki
ninko J. Petruičio vaizdų ap
rašymą "KAIP JIE MUS SU-

INFORMACIJOS APIE 
LVS SKYRIŲ 

Norėdami informacijų apie 
sutvėrimą LVS skyriaus, arba 
plačiau apie LVS veiklą, rašy
kit Centro Sekretoriui. 

Taipgi aukas* ir nario mo
kestis siųsdami rašykit šj ad-

LVS CENTRAS, 
6820 Superior Ave. 
Cleveland 3, Ohio. 

Daugiau Dešimtinių ir 
Penkinių Lietuvos 

Vadavimui 

Šią savaitę skelbiame sekan
čias aukas prisiųstas gerų mū
sų patriotų Lietuvos vadavimo 
reikalams: 

Dr. Antanas Ramanauskas-
Roman, Philadelphia S10.00 
S. Bulota 

New Philadelphia, Pa 5.00 
B. Franiukiewicz, 

Buffalo, N. Y. 5.00 
J. M. Šaltenis, 

Chicago, 111. 5.0 ) 
Personal Book Shop, 

Boston, Mass. 2.00 
Ben Javson. 

Clinton, N. C. 3.00 
Ona čeplinskienė 

Ansonia, Conn. 2.00 
Edward I. Pavilonis 

Hartford, Conn. 1.00 

Charles Kučauskas 2.00 
Ant. Kurelaitis 2.00 
Justinas Kiškis 2.00 

(Pirmutiniai keturi naujai 
įsirašę) 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir jtfi 

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

Amerika atbus, musų pas
tangos nenueis tuščiomis. 

Kalėdų aukas siųskit: 
LVS CENTRAS 

682" Superior Avenue 
Cleveland 3, Ohio. 

$12 Iš BALTIMORĖS 
Ant. Kurelaitis, LVS 4-to sk. 

sekretorius, Baltimore, Md., 
prisiuntė $12 šių narių duo

klių : 
Vladas Medzveckas 2.00 
Margaret Rėmas 2.00 
Vladas Rėmas 2.00 

•VAIKAI paprastai daugiau 
auga vasaros metu negu žie
mą, kaip medicinos mokslas 
ištvrė. 4 

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

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

DUOKIT ŠIA KNYGA KAREIVIUI DOVANU 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 
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Tim£L€SS 
LiTHunNin 
Dr.Oy v e n  J.C. No r e m  

(Knygos didumo viršelio 
^ piešinys, bet viršelis spau

sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo užsakymą! 

300 PUSL. DfDUMO, 5LS5JSTRUOTA 
Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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D i R V A Pirkit U. S. War Bonds 

Prezidento A. Smetonos 
Prisiminimas 

Jo Tragingos Mirties Metinės Sukaktuvės 

Tas Laukimą^ Pražūtin
gas, p. Prezidente! 

migli .m 

Kažin Kokios Savos Valdžios Norėtų Amerikos Žmonės 
Dabar, Jei Bolševikai Pradėtu Amerikoje Savo 

Kurstymo Darba Varyti? Ar Lauktuitie 
iki Sujrryš Musų Vyrai ir Pasisakys 

Kokios Valdžios Jie Nori? 

Prezidentas Roosevelt savo rikos žmonės ndri: nu;s žinom 
kalboje i Kongresą Sausio 6 d. kad jiems patinka ta, valdžia 

•mmęm 

CačiLit sau Kalendorių! 
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 Avenue Cleveland 3, Ohio 

užsiminė ir apie Atlanto car-
terj Dei apie liKimą mažų ir 
pavergtu tautų, Kurių nepri-
Kiausomyoe ouvo atimta. ' io-
je jo Kaiooje ma^a ouvo Kas 
Dent KieK teiKtų vilčių pageri
nimui bolseviKų pavergtų talių 
zmomų liKimo aaoartimu laiKu. 

Paminėjęs Kacl jam rupi vi
sa eile Klausimų, "tarp jų, pa~ 
vyzctziui UraiKija ir JLemuja. 
±set tos pauetys nera taip len
gvos ar taip paprastos įssprę-
sti kaip Kas norėtų kad mes 
tiKėtume", užsiminė Preziden
tas. Toliau sakė: 

KoKią jsteige 1776 metų JNepri-
Klausornyoes pasKeloimu, ir jie 
pasitenKmę ta valdžia ir 194D 
metais. Jie yra pasiryžę gin
ti sią valdžios tormą jei kada 
nors kokia išlaukinė jiega pa
sikėsintų primesti <?avo val
džią; jie taip pat yra gatavi 
kovoti prieš • visokius suiručių 
Kurstytojus jei svetimi agen
tai tokias suirutes bandytų 
Amerikoje kelti. 

Mes nelauktume iki Migryš 
musų vyrai iš karo laukų už-
juriuose paklausti jų kokios 

' valdžios jie nori jeigu komu-

Vyriausis Ženklas 
r rrw»«Į% sr^-^v 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 
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TIES SUKAKTĮ 
Skaitytojai Gražiai 

Remia Dirvą 
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"Mes ir musų Sąjungininką' i nistai čia keltų Maskvoje rau-
pareibkėm jog musų tikslas i gintą suirutę, išsprendimui ko-
yra pagerbti visų žmonių teisj I kia valdžia pagaliau turėtų 
išsirinkti sau tokią valdžią p Amerikoje buti. 
kokia jie nori gyventi, ir ziuu - Bet kaslink Lietuvos, Latvi-
ti kad butų sugrąžinta sava 
valdžia toms šalims kurioms jos ir kitų buvusių .nepriklau 

jos, Estijos, Lenkijos, Rumam-

tas buvo jiega atimta. Tačiau 
delei vidujinių nesutikimų, del 
daugybes piliečių išlaisvinamų 
šalių dar tebesančių karo ne-
laisviais ar priverstinuose dar
buose Vokietijoje, sunku yra 
nuspėti kokios rusies savos val
džios tie žmonės ištikro nori. A. a. Antanas Smetona 

Jau metas laiko prabėgo nuo i ugdo karus ir sukuria nesusi-1 Aau^os zino k° nori 

somų valstybių, Prezidento po-
žiuriu, lai jose palieka viešpa
tauti bolševikai iki kada nors 
sugrvš tų šalių karo belaisviai 
ir iš priverstinų darbų piliečiai j 
nusibalsuoti kokios valdžios į 
jie nori.... 

Tame ir yra visas blogumas 
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nelaimingos mirties a. a. An
tano Smetonos, Lietuvos Prezi
dento, kuris tragingai žuvo na
mo gaisre Sausio 9, 1944 m., 
Cleveland, Ohio. Jo mirtis bu
vo visiems Lietuviams didelis 
smūgis, nes* nustojo dideles 
moralinės sielos ir gabaus Lie
tuvos gynėjo. Bet laimė mums, 
jo dvasia gyvuoja ir jo pabrėž
ti daroai ir nurodyti takai ve
da mus prie išlaisvinimo Tė
vynės. 

Man buvo laimė ji artimiau 
pažinti ir jo mintis ir pareiš
kimus intymiai girdėti. Aš 
stebiuosi kad šiądien tas vyk
sta ką jis visados pranašavo. 

A. a. Prezidentas niekados 

pratimus. 
Prisimenant jo žodžius ir lė

mimą geresnės ateities, nėra 
a Dejones kad mažosios tautos 
galų gale vel bus laisvos ir vel 
uguvv s save auKstesnei kuitu-

kad Prezidentas Roosevelt pa-
šis Prezidento pareiškimas I *as bolševikų globo-

Viršuje, penkių' žvaigždžių 
ženklas, kurio laipsnio pasiekė 
Generolai Marshall, McArthur, 
Arnold, ir Eisenhower. Tai 
aukščiausi generolai. Apačio
je, Admirolo King penkių žvai
gždžių vėliava. Tai aukščiau
sias ženklas laivyne. 

keistas ir neišlaiko argumen-!Je' kurie skubiai v.\kdo savo 
į0 i žiaurų jų žmonių naikinimo ir; 

deportavimo planą. Prezidentas kalba apie "iš
laisvintas'' šalis, atitekusias 
Sovietams, nes vakarų Euro-

rai ir geresnei ateičiai savo pi- tautas išlaisvina An-
Iiečių ir pasaulio taikai. ^ ir Amerikos armijos, val

džios atsisteigia be didelių spe-
Uzjautė Lietuvos nelaimę jimų. Ir tos valdžios nėra pri-

A. a. Antanas Smetona bu- mestos iš Maskvos. 
vo didelio masto žmogus. Jis 
artimai žinojo pasaulinę diplo
matinę padėtį ir moKejo punai 

Rytų Europoje gi, kur bol
ševikai užvaldė keletą valsty
bių, kur jie vykdo suirutes ir 

^vertinti ir apčiuopti visus; žmonių žudymą, koks gali bu-
tarpjtautinius jvvkius. Jis bu- ti laukimas iki stigryš karo be-
vo malonaus, neisdidaus, san- laisviai ir i darbus išvežti pi-
taiKaus budo. lieČiai? Tose- šalyse taip pat 

Jo meilė tėvynei Ijietuvai turėtų buti atsteigta vyriausy-
nenustojo vilties kad Lietuva I UlV0 be riblJ- gyveno pa-j bės iš tų pačių žmonių, jų pa
gaili gale bus laisva. Jis sa
kydavo kad Lietuviai prisieis 
daug nukentėti, daug vargo, 
persekiojimų ir baisenybių per 

prastame name ne dėlto kad j čių nepriklausominga tvarka, 
jam neoutų buvę galima is- Kokių savo valdžių nori tau
rauti geresnes sąlygas, bet del tos pavergtos bolševikų, nega-
u), kaip jis sakydavo: "Aš ne-i li buti jokių spėjimų ir nerei-

gvventi tol pakol pasaulis atsi-! patogiai ir lengvai gy- į kalinga jokių laukimų. 
peikės nuo pasėtų diktatoriškų jkada musų žmonės mer- j Suirutės kokios tose ai kito-
nuodu ne tik naziu rūšies bet iai' ^ac*a tūkstančiai yra išgui- j se šalyse atsiranda yra aiškus 
labiau nuo bolševikiškų, kurie ^ ^ Sibiro tj rus ir randasi be Į padaras Maskvos agentų ir^ tos 
prisidengę žmonijos geradariu i ^ai®to, drabužių ir pastoges, j suirutės paeina tik is i ieno 
tikrenybėje yra autokratiška'Aš dar ir taiP perpatogiai gy- šaltinio — iš Kremliaus. Ko-
oligarchija, tironija ir dikta- venu"* ^aip atsinešti savo! del musų Prezidentas taip su-
įura> ' sunkioje padėtyje tik gali žmo-1 sirupinęs patenkinti Maskvą? 

gus didelės dvasios ir -aukštų! Koki<M( v;1|,|iios_ Amerikos 
Stojo už Atlanto čarteri 

Toliau, a. a. Prezidentas vi
sados sakydavo kad Ali j antai 
laimės karą, bet jo manymu, 
jei paneigs ar iškraipys Atlan
to čarteri, i kuri laisva žmoni1 

ja yra įsitikinus tai praras 
taiką ir pasės diegus baises
niam chaosui ką Europa ir pa
saulis kada nors matė. Jis sa
kydavo, "Be Atlanto čarterio 
garantijos ir be tikro sąžinin
go jo įvykdymo Europoj pasi
pils bolševikų propaganda, ža
dėdama viską, o suteikdama 
badą, skurdą, iširimą ir galų 
gale revoliucijas ir pavergi
mą po jų diktatorišku reži
mu". šiądien jau jo pranaša
vimai ima išsipildyti Graikijo
je, dalinai Italijoje ir vėliau 
Prancūzijoje. "Be teisingu
mo, be doros, be sąžiningumo 
nebus 1 pastovios taikos", kalbė
davo velionis A. Smetona. 

idealų. 
Šiądien jo vietą niekas ne

užpildys ir jo pilnai nepava
duos. Bet jo dvasia gyvuoja 
ir jo darbai turi buti mums 
inspiracija veikti, nenustoti j 
vilties ir nenuleisti rankų. Tik'r 
tiems yra pasiekiamas pasise
kimas kurie nenusileidžia sun
kioms aplinkybėms ir nenusto- . 
ja kovoti su savo likimu. Mu- 4 
sų likimas yra musų pačių ran- > 
kose jei turim karžygišką vii- > , 
tį neapsileisti. j 

Tat prisimenant a. a. Prezi
dento Smetonos mirtį ir jo dar
bus, mes galim ryškiai pasaky
ti, "Iš praeities tavo sunųs te 
stiprybę semia". Jis sėmė iš 
seniaus ir pergyveno baisiau
sius momentus kol Lietuva ta
po laisva. Vėliau perkentėjo 
visokius persekiojimus sūkiai- ** v 

dintų tėvynainių, ir Amerikon 
atvykęs rado sudrumstą van-

Bolševikams įsigalėjus, par-
gryžę tų šalių piliečiai iš Vo
kietijos kiekvienas pateks j 
bolševikų nagus, į kalėjimus, 
sušaudymui arba į ištrėmimą. 
Niekas jų neklaus kokios val
džios jie nori, jie turės sutikti 
tą žiaurų, jiems išanksto pa
ruoštą likimą. 

Suvežti iš (Rusijos vi&okit 
Kirgizai ir Kalmukai atliks 
"nubalsavimą" kokios ..valdžios 
jie nori ir tos šalys bus amži
nai prijungtos prie Rusijos.  

Maskvos Įtaka paveikė 
Kaip Maskvos propaganda 

paveikus ir į patį Prez. Roose-
veltą parodo tas faktas kad jis 
pakartotinai yra pareiškęs jog j 
nedaleis jokioje Europos šaly- į 
j e atsteigti valdžios kuri turė
tų bent kiek "fašistinės" spal
vos. Tuo tarpu gi, kai bolše
vikai pavergę Rytų Europos 
tautas žmones ten žudo vykdy
mui komunistinės sistemos, p. 
Prezidentas prieš tai nieko ne
sako, net palieka jiems žudy
mą pravesti iki galo. 

Visa Amerika, spauda ir  ra
dio ir pats Prez. Roosevelt, pa-

TAUTININKŲ CENT-
RAS PAGERBĖ A. 
SMETONOS rvlIR-

BROOKLYN, N. Y. — Sau
sio 9 sukako metai laiko nu© 
tragingos mirties Lietuvos 
Prezidento Antano .Smetonos. 

Prezidentas Smetona buvo 
gyvas simbolis Lietuvos lais
vės ir nepriklausomybės. Jo 
mirtis yra neįkainuojamas nuo
stolis Lietuvos laisvės draugų 
armijai. 

Tą nuostoli įvertinti Ameri
kos Lietuvių Tautininkų Cen
tro Valdyba savo posėdyje lai
kytame Tautininkų Klubo pa
talpose, Sausio 8, 9:00 v. va
kare, su tinkamu susikaupimu 
ir rimtumu vienos minutos ty
la sustoję pagerbė nelaimingai 
mirusio Lietuvos Prezidento 
atmintį. Tą savo aktą tinka
mai užprotokolavo. 

Tautininkų Centro valdybos 
vardu 

L Sagys. 

Radio Viršininkas 

Kaslink mažų tautų, jis vi- Į denį savo rūšies politikierių, 
sados laikėsi tos nuomonės kad 
mažos tautos yra sveikas apsi
reiškimas kuris suteikia žmo
nijai lenktyniavimą kulturi-
niuose sluogsniuose ir paska
tina meną, dainą, literatūrą ir 
bendrai mokslą. Mažosios tau
tos taipgi suteikia tarptautinę 
lygsvarą, o didelės tautos, tu
rėdamos kolonijas, painius ko
mercinius ryšius kaip tik '-;-

bet jis savo "likimui nepasida
vė". Ne tik gyvam esant bet 
ir po mirčiai jo dvasia veda 
mus į geresnę ir laimingesnę 
ateitį. 

Atmenant jį pareiškiame jo 
žodžiais: "Lai Gyvuoja Lais
va, Nepriklausoma Lietuva" ir 
jo atmintis. 

P, J. žiuris, 
LVS Pirmininkas. 

žmonės norėtų? 
Mes nebandome daryti jokių 

spėjimų kokios valdžios Ame- rodytų, didelio- nusidžiaugimo 
jei Lenkų vyriausybė in exile 
nusilenktų jiegos spaudimui ir 
priimtų Lublino Komitetą — 
visi sukliktų lead tai "didelis 
laimėjimas" pasaulio taikai — 

' ! nors tuomi Lenkija liktų auka 
į jiegos politikos ir pavergta 

I: Maskvai ant visados. 
^' Visur kur Sovietai užgrobė, 

P į vykdant" bolševikinę sistemą, 
! Prezidento Roosevelto sampro
tavimas kad reikia "laukti iki 
sugryš karo nelaisviai" ir kiti, 
ir kad esą "šanku nuspėti ko-

j kios valdžios" žmonės norėtų 
i yra tik jo pastūmimas tų tau
tų į Stalino j.;lobį išnaikinti. 

Reikalinga dėti pastangos 
1 parodyti Prezidentui kad jis 
tame žalingai klysta — ir kad 
atkūrimas Sovietų "išlaisvinto

ji j'se" šalyse valdžių iš jų pačių 
žmonių, sulyg Atlanto' Čarte
rio prižadų, turi buti pradėtas 
dabar tuojau. X. 

: U^lSk J^ V 

f 

VOKIEČIŲ bombos Londo
ne padarė nuostoliu: 

Suplaišino namų kurie jau 
nepataisomi —• 25,211. 

Sugadino namus taip kad jų 
negalima naudoti nepataisius 
— 52,277. 

Sugadina narini kuriuose ga
lima gyventi 77,030. 

Dalinai apgadinta namų — 
873.177. 

Viso — 1,027,995. 

! Pradedant naujus metus, se
kanti Dirvos skaitytojai prisi-

i dėjo su parama Dirvai: 

! Julius Smetona išrašė dvi pre
numeratas, M. Žitkui, Cle-

! velande, ir Dr. Savickui, ka
riuomenėje, taipgi užsimokė
jo savo, duodamas $10. 

Alekas Banys, vietinis,' Dirvos 
į paramai davė $5. 
Į A. Lukas, vietinis, užsimokėjo 

prenumeratos ,$2 ir davė Dir
vos paramai dovanų $5. 

Mrs. C. Paulk, vietinė, už Dir
vą mokėjo $3. 

Victor Anderson, Vietinis, nio-
» kėjo $3. 
Anna Kane, vietinė, pridėjo 

dovanų $1. 
B. Levickiene, vietinė, mokėjo 

$o o» 

V. Balutis, vietinis, mokėjo 
$3. 

George St rakei, Binghamton, 
N. Y. — S3. 

Frank Cernaskas, Kingston, 
Mičh. — 53. 

Z. Kondrotas, Detroit, Mįch.? 
prisiuntė .$5. 

Joseph Alkevich, Detroit, 
Mich., mokėjo $3. 

John Ziemis, Detroit, Mich., 
mokėjo $3. 

Vincas Kasparavičius, Shenan
doah, Pa., prisiuntė $3. ' 

Sylvestras Ganis, Cumbola, 
Pa., naujai išsirašė Dirvą. 

Ant. sikšnis, Buffalo, N. Y., 
išsirašė naujai Dirvą. 

J. L. Senulis, Pittsburgh, Pa., 
mokėjo $3. 

K. Rutkauskas, Carnegie, Pa., 
mokėjo $3. 

G. Tamulaitis, Pittston, Pa., 
mokėjo .$3. 

Katrina Jariene, Baltimore, 
Md., mokėjo $2.50. 

Anton White, L'Anse, Mich., 
mokėjo $3. 

St. Rutkauskas, Akron, Ohio, 
mokėjo $3. 

V. V. Vainoras, Shenandoah, 
Pa., mokėjo $3. 

Petras Masaitis, Donorą, Pa., 
mokėjo S3. 

Antanas Butkus, Amsterdam, 
N. Y., mokėjo $2. 

J. Matulaitis, Youngstown, O., 
mokėjo $3. 

Wm. Pečkauskas, Steubenville, 
Ohio, mokėjo $3. . ' * 

Emily Dickson, Toronto, Ont., 
mokėjo $3.50. 

Andrius Dagilis, Montreąl, Ka
nada, mokėjo $3.50. 

RfiMKIT»' DIRVĄ! 
Čia paduota vardai tų skai

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

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

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

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

Kaip Užsisakyti sau 
Dirvos Kalendorių 

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

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

Dirvos Administracija. 

KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU 

KnygelS "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5e. f 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 

M A R G U T I S  

Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. * 

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

Chicago, 111. 
—I 

Paul Porter, buvęs Demok
ratų partijos spaudos komite
to narys laike prezidento rin
kimų,. paskirtas pirmininku fe
derates komunikacijos, kas ap
ima ir radio * 

• AMERIKOS karo laivai 
vežasi visada alaus kareiviams 
išsigerti, bet kareiviai ir jūrei
viai gauna alaus tiktai kuomet 
buna paleidžiami liuosląikiui 
kai laivas ; "vtoja prie krašto. 

\\ mrva vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dirva dar vis duodama už $2.00 visam metui Hems 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-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

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

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresu siųskit 'EST. 

DIRVA 
0820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 
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• 
BOLŠEVIKAMS diena iš dienos virstant arogantįškes-

niems. net. ir didžiausi jų šalininkai šioje šalyje 
ir Anglijoje ima po truputi prablaivėti. Iš kitos pusės, 
ivairių kilmių Amerikiečiai, susirūpinę savo senųjų tė
vynių likimu, vis energingiau ir energingiau ima reikš
ti savo nepasitenkinimą del nesibaigiančių nusileidimų 
bolševikams jų senųjų tėvynių sąskaiton. ^ 

Pati padėtis Europoje, tiek karo frontuose, tiek 
"atvaduotose" valstybėse savu ruožtu < yra simptominga 
iv gana aiškiai parodo kad be moralinio tvirtumo liet ir 
rnilitarinė pergalė teturės labai mažos vertės. 

Šitai turėdami galvoje, nesunkiai galime suprasti 
kodėl Prezidentas Roosevelt savo Sausio 6 dienos kai- ti patys valdytis, 
lioje į Kongresą ryžosi vėl pabandyti prikelti negyvą 
irimusi ir io paties prieš dvi savaites palaidotą Atlanto 
Čarteri ir mėgino mus itikinti kad idealizmas dar ne-

KAS KĄ RAŠO 
(Spaudoje Pasidairius) 

Kaip Greitai prie 
Tc Prieis? 

Po Prezidento kalbos Sausio 
6, Washingtone pradėta labiau 
manyti kad Amerika prisidės 

Ir Amerikos Spauda 
Nepasitenkinus 

Ne tik tautos kurių žmonės 
Sovietų vergijon paimti ir žu
domi nusivylę. Prezidento Roo-
sevelto paviršutiniai pareikšto
mis mintimis apie atstatymą 
karo nualintų šalių valdžių, bet 
nepasitenkinimo rodo ir di
džioji spauda. 

Paveizdan, Cleveland News, 
komentuodamos apie Preziden
to kalbą Kongresui, iškeidamos 
tos kalbos gerasias puses, pri
veda kad nors Amerika turi 
daugiau teisės spręsti apie lai
svę kitų šalių, bet to nedaro. 

Užsienio politikos atžvilgiu, 

Atsiminimai iš Okupuotos Lietuvos 
Lietuvių Pergyvenimai, Vargai ir Kentėjimai Lenkiu -

Okupacijoje po 1920 Metų 
Rašo KARYS J. V. YALICKAS. 

(Tęsinys iš pereito nr.) !bo« vietą, prasidės manęs jieškojimas, ir nebtf* 
i vau tikras kad esu saugus. Atvykęs Poznaniun 

LENKŲ KARIUOMENĖJE, ŽANDARMERUO-; toliau traukiniais jau nekeliavau, nes buvo per-
JE, IR SLAPTAS PABĖGIMAS I daug pavojinga: iš Poznanės keliavau daugiau-

AMERIKON • i sia arkliais, pasisamdęs padvadą, artyn Vokieti* 
Stojus Lenktj kariuomenė, man wkfci ne-!** • imns; drabužius nusimečiau vie-

bloęai ir kariuomenėje, greit laipsnis po laips- mime įkasiau kiek galėdamas bul-
nio augo: paskiau greitu laiku patekau į karo!vln6n (lllol,žn; Nu" ten kellavau i»« civiliniai* 

prie tarptautinės mašinerijos reikia pasakyti kad prezidentas mokyklą ir prasisiekiau kiek aukščiau, žinoda- j ^ lainaudamas kariuomenėje, aš tu* 
nepatiekė užtikrinimų tokių imas kad anksčiau ar vėliau busiu kariuomenėje! rS'KU f™1*1"' antrašą pat .Vokiečių pasie-valdymui karo nualintų išlais

vintų Europos šalių, iki tų ša
lių žmonės galės rarniei paim-

Sakoma, gal bus prieita, re
miantis Prez. Roosevelto tik
rinimu, kad Anjerika panaudos 

rodo tolimesni pat tautas, mesi ii paiau\civiai<j ivici^vua ;apie ką prezidentas keletą kar-
ir nepakitusi nusistatymą ir toliau tęsti Miuncienis o ^ užsiminė, gali reikšti nuo 
kvapelio politiką. ^ ^ # e,-. į Ši°s šalies gerų norų per eko-

kija kovoje priesiuks ! Iki Sibl užsienio politikoje tie 
nepatenkina iš Atlanto Čai tei 10 isp au \ ^ J . i ištekliai buvo nukreipti svar 
vimu. Gi pasižadėjimas daryti viską kas vra zmo^Hcl11 biausįa i — 
galima Atlanto Čarteriui įgyvendinti po trejų metų sir- j , 
tematingo to Čarterio lamdymo ir minkymo skamtaj^ gal^io 

kaž kaip neįtikinamai. Tačiau faktas kad ir šioje jau 
šiek-tiek tvirtesnėje k; 
nepaminėjo Pabaltijo kraštų, visą jo kalbą 
miglotą. 

kokiu žmonės laukia. Tik pa- j kaip nors suklastuotas, — ir tas yra faktas, nes nio miestelyje. Kada dakoliavau iki to mies-

liko vietos vilčiai kad U. S. už-! Lenkai visuomet Lietuvius ar kitus veikėjus jtelio' Paminusia užsukau pas to žydelio karei-
sienio politika galės buti pa- 1 kariuomenėje suklastuodavo ir karo lauko teis -i vl°'tėvus. Kiek pasikalbėjus su jais, mačiau 
daryta griežtesnė. Įniu nubausdavo mirtimi ar ilgiems metams ka-j a .galima pasiti ėti, n papasakojau Kame da-

„ - j hpiimii f.i r,nr.r.j,, kuni/inamoa r»oo naaifi-ui 'v^as. Jie išsyk nieko bendro nenorėjo su ma-" Amerikos žmones daugumo- įėjimu, — tų minčių kankinamas, nes paskiau \ . w. 
1 1 - -  1  +  I - V  1  T  P i l k u  š n i r m i  m a n n  y i n ^ n i i m  p t t i p  n i i i H i m -  n i m  t u r ė t i  p e r  s i e n ą  p e r l e i d i m o  r e i k a l u ,  b e t  a s  ie mano kad si valstybe tinka . reniui šnipai mano žingsnius eme sekti, nujaius-: . . . 

geriau spręsti negu kurios ki-i^mas pavojų kad vienaip ar kitaip busiu jVel-1 Paza( ° 'au <itl> ginimą, tai žydelis leido 
^os> i tas ir nužudytas, pradėjau galvoti ką daryti. 

"Jie žino kad Amerika netu
ri prieš ką galasti kirvio, ne-
j ieško* užgrobimui teritorijų, 
neturi jokių jiegos balansų nu
statyti. Jie žino jog mes ka
riaujam išimtinai Įsteigti tai
ką palaikantį pasaulį. 

'Jie mato kitas šalis, musų 
saiunirininkes. aiškiai neatsi-i 

Gavęs laišką iš namų kad mano motina at
vyksta mane aplankyti, tą dieną gavau leidi
mą pasimatyti su motina. Aš tada stovėjau 

man žinoti kad jis tik vėlai vakare praneš man 
ką jis galės nuveikti su manim. 

Vienok, atsargumo delei, žydelis nuvedė 
mane sutemus pas jam gerai žinomus savo tau-

ant Sovietų-Lėnkų sienos netoli Baranovičių,į tiečius ir gerai paslėpė mane. Aš ten išbuvau 
buvau kuopos raštininkas, čia buvo ir karo mo-jper naktį ir kitą dieną. Iki Vokiečių sienos dar 
kykla specialiai .lavinti puskarininkius. Su mo
tina pasikalbėjus, pasakė ji man kad jau dvi 
kratas namuose Lenkai darė jieškodami nele-

buvo apie 1G kilometrų. Paskui, sekančią nak
tį, atėjo pas mane apie 15 metų amžiaus žydu
kas ir nusivedė už miesto. Ten radau du se* 

galios literatūros ir ginklų bei partizanų. Moti- j  nesnius žydus sėdinčius ir laukiančius manęs. 

kaz Kaip neuiKinama . „si1 tekliai gali buti panaudoti kai-
-ipk*-tipk tvirtesneie kalboie Prezidentas Roosevelt veli . . ., Mek-uen i\ n Lesiic.it*. Kttiou. c, xxv. , i •; po priemone laimėjimui taikos. 

Pflha t n kraštu, visa 10 kalba daro labai * , t_ •' , -. ... 

Jei jau užsimena apie didžiules-, žmogiškų galimy
bių ribas siekiančias, pastangas Atlanto Čarteriui įgy
vendinti ir tuo pat metu neišdrysta prasitarti apie Pa
baltijo valstybes, kuomet yra žinoma kad bolševikai pil
nu tempu vykdo tų tautų naikinimo darbą, nenoromis 
ateina i galvą mintis kad tos "visas žmogaus išgales ap
imančios pastangos" nėra labai didelės. 

Sugretinus Oh 
del ateities Lenkijos 
baltijo valstybių atidavimą sovietų oąjun^ču »u i«bau-
tiniaja Roosevelto kalba, išeina kad del Lenkijos bus dai 
mėginama pasipriešinti bolševikams, bet Pabaltijo va - ^ butu pavestas Prancu-J 
stybės tai jau ji^ms galutinai padovanotos. Jeigu bu-. - -I 
tų priešingai, kodėl Prezidentas Roosevelt paminėjo 
Lenkiją, bet nepaminėjo Paaltijo valstybių 

Vienas būdas tvarkymui iš
laisvintų šalių butų paskyri
mas Alijantų komisijų numa
tytose teritorijose panašiu bil
du kaip padare Britai Graiki
joje. 

atsitraukė nuo savo žodžio 
'Taigi Amerika, didėjanti 

ar tarptautinė kooperacija ne-

Kitas būdas butu pavedimas taP° vienos krypties S1*1™' į kiu dokumentų. Mane iš Baranovičių perkelia 
• 1 4 "««• Ten aš ir vėl pa-

mas, taipgi kad Lenkai mane kariuomenėn pa- tyti Vokietijon. Pasiraitojęs kelnes ir basas, 
ėmė. Konsulas man atsakė kad jis negali per- su žyduku leidausi kelione:;. Pasiekę apie tris 

tro-
žy-

kelis žo-
Viskas dabar eina man gerojon pusėn. Lau-jdžius mano naujam šeiminmkui-globėjui pats 

dingo. Mano naujas glcl ėjas pasakė kad aš tu
rėsiu pas ji buti iki ateis lietinga aaktis. Taip 

kad toks laikinis valdymas Au-

&ilauz\ tiek ir mažiems. liems, 

. . , , .v. i neina Amerikos kirptini, fas1 • Kiolous T enkiios filumon išlaisvintos teritonios prižiurę- , . . » , . , r \l ^h.icus, l.ciiki.jos ^numun. 
ti vienai kuriai Alijantų vals- taipg:.1 sl ldare rtfrllą (Urvą aP-;tenku mokyklon. Tris mėnesius pabuvęs mordvi dienas išbuvau iki sulaukėm lietingos nak-

sivylimams kurie, kaip Prezi-: tykioje, gavau atitinkamą vietą žandarmerijoje. I ties. Tada tas mane vedęs žydukas sugrvžo 
dentas nurodo, krypsta i ^ J Mane tuojau perkėlė Vokiečių pasienin, Zban-jpas mane ir mudu traukėm per sieną i Vokie-
pusę ka* sunaikino taiką P°įszyn rriiestelin. Ten teko išbūti vos kelias sa-įtijos pusę. Pervedęs Vokiečių pusėn apie du 
pereito karo. [vaitos ir buvau perkeltas į Bydgoszcz, o iš ten j kilometrus, parodė man kiypti kur eiti j mies-

"Prezidento švelni ir nuolai-1 už dviejų savaičių perkėlė Varėnon ant Lietu-įteli, kaip aš jo prašiau. Ma jo lagaminą išėmė 
di kalba musų manymu suru-) viŲ.-Lenkų sienos. Čia man buvo visai gerai, jg krūmų ir man įteikė; jis inatyt pergabe-
pina daugeli Amerikiečių. Jieji^t tuoj ir vėl iškėlė mane toliau, f Marcinko-1 no kada nors anksčiau. 
nori teisingos ir veiklios tai- njus> taipgi prie Lietuvos-Lenkijos sienos. Čia j artimiausį miesčiuką buvo apie trys kilo-
kos ir nori jos taip labai katl)ni.,tn jrgj patinka, kiek galėdamas dirbu su Lie- ni' trai kelio. Miestelin inėjau dar patamsiai, 
nenori apie ją tik pakuždomis f tuviais veikė jais. Turėjau reikalo su daug Lie- j,. rac\ęS kokį tai žmogų vaikščiojant miestely-
kalbėti. Jie nori kad apie tai j -tnviu kuriuos Lenkai kareiviai pagauna su kon- jQ paklausiau "Polizei" (policijos). Jis švilp-

zams. 
Kada' prie to bus prieita ir 

ar bus prieita ? Tokios gra
žios mintys, jei lieka tušMos 

gero ka-
grobikų 
utoms. 

Užtai nors prezidento kalba 
fe bus laužomas ir dideliuose, ir šito rezultate bus Ur-: •££?• 

tojama .sena pasaka:.žodžiais ginamas teismgumas, bet.^^ . ^ • žjurintieji 

darbais tesilaikoma Jiegos. . . ... • • Ąmprilrįii į senatoriai pastebėjo kad 
Tačiau anksčiau ar vėliau Anglijai n Ameiikaij Vėl nepajiegė' pare 

tpk^ įsisamoninti kad bolsevizmas pasaulio laisvei yi*a;* . ! . . X>eKS iMbąi.iunuiii . J. . • 1 
Viii,.ilo \..,j cinip • vadovybes užsienių reikalu 

nemažiau pavojingas kaip nazizmas. taktas kad siojek . 

sevelt vėl nepajiegė parodyti 
sri-

Net nekurie jo geriausi 
kad 
nei 
su-

butų kalbama garsiai, reika
laujama jos, kad butų elgia
masi drąsiai, vietoje atsargių 
bylinėjimų. 

"Kai jis pasinaudojo proga 

lTieS ŠVINUI £llut;r\.<.UJic ix ... s. , ' cr»rii7nr'iin<$ 
ba nes primygtinai nurodome Į pavojų, kurio aplinky-1 ^ 'J 
bių supuolimu netgi daugelis gerų Amerikiečiu nemato.! 

Kaip Įvykiai rodo, Graikų "lais 

SgTfr Skų^Kmii klriuomenl^rr'anaiVoT'^j;" Mlims ^ >'! a aiįku taika ir ramybė pasaulyje 
«niA fik'cln iat.lcuvti rlpinokratii 

bių supuolimu netgi daugelis gerųS Amerikiečių į žmoni;a Ęaii turėti kokios naudos ir nesiduoda priešin-i n* suprovokuoti, bet jiems tas nepasiseks, vei 
Kr.ip įvykiąi rodo, Graikų laisve, kovotojuį at«- tokio žmogaus mes galime tik pasigai- kiau Intai atsargiai. .. t. 

coI-vin««; nedėti efinklus 11 1U kiuvini sUbiiėmimai su ^ — i/„j Gaunu atostogų, vykstu namon svečiuotis 

trabanda: dažnai juos paliuosuodavau; slap
tiems Lietuvių veikėjams pranešdavau kada kur 
bus kratos ir areštai, tokiu budu teko daug Lie
tuvių išgelbėti nuo areštų. Kur nueidavau i 
kaimus visuomet kalbėdavau tik Lietuviškai. 

atviriau pareikšti Amerikos • Moterėlės labai mylėdavo mane del Lietuviško 
viltis teisingai liuosybei viso kalbėjimo, bet dažnai teko nugirsti nuo senių ii 
pasaulio žmonėr$s, ir kad U.įžodi "kirvis" (taip čia vadindavo Lenkus); bet 
S. nėra patenkinta tuo kas de-jaš iš to turėdavau gardaus juoko, nes tie se-
Italijoje, žmonės jį rems jeigu! niai nežinodavo kad aš esu su jais. Mano tar-
jis pareikš tą savo nusistaty- nyba reikalavo manęs vengti nesusipratimų, nes į jr man pasa^ė kad nereikės ten registruotis 

or- mą ChurchiH'ui ir Stalinui jų'mano mažiausias netaktas butų mane pražu- ( .-c atliko telefonu, tik sakė kad sulyg dienos 
'sekančiame susitikime." dęs. Lenkai, aš paskui sužinojau, mane t>čio- p^j^engimo taisykių reikalinga suniokoti tam 

mis laikė Lietuvos pasienyje kad kaip nors ma- niokesti. rodos 9 markes. Aš greit tai 
sumokėjau. Vachmistras pakvietė mane pus
ryčiauti. ir mudu suvalgo pusryčius, valiau vėl 
sugrvžo m nuovadon. Jis man išrašė leidimą 
keliauti per visą Vokietiją nekliudomai, nes aš 
keliauju Amerikon, per Pran luziją, kur vykstu 
sutvarkyti dokumentus. 

telėjo ir atsirado policijos sargybinis. Su juo 
nuėjau Į policijos nuovadą ir papasakojau ka
me dalykas. Aš gerai žinojau kad manęs jie 
negrąžins atgal Lenkijon. Policijoje pradėjo 
mane klausinėti dalykų apie Lenkiją ir apie 
Lenkų kariuomenę, nes aš jiems persistačiau 
kaip bėgantis kareivis. Jie man aiškino kad 
reikės užsimalduoti pas apskrities viršininką, 
kai išaus. Bet dienai atėjus, policijos vachmis
tras pakalbėjo telei'onu su apskrities viršinin

kui a. xvau taijj loviai ųjvj . 7 -n 1 

jos karaliui sutikus su regenturos įsteigimu ir Papan-
dreau vyriausybei atsistatydinus bei Generolui Plasti^ 
j*ui sudarius koalicinę vyriausybę, komunistinių gaivalų j 
vadovaujama ELAS visvien nesutinka padėti ginklų ir j 
, • * ' J 1- 4-^.i 1L- ril.'jilflK 

'padaryti. Neteks nustebti jei po kurio laiko patirsime 
kad tuli pagrobtųjų bus buvę nugalabyti ar net žiaunai1 

nukankinti. , 

VKA naivus įsikalbėjimas kad komunistai vienoje sa-; 
lyje vra kaskit a negu kitoje. Visur jie yra banditai, 

žmogžudžiai, visur jie ištikimi Stalino tarnai, tik musų^ 
laimei, ne visur jie gali daryti ką nori. Bet jei jiems bu-! 

pat vietoje enkavedistų ir pritruktų, jie jų tuojau at-j 
skraidintų lėktuvais, kurie nedelstų Amerikoje sureng-

įarpe iširtu", vargu ar vra Įtikimas. Nes nejaugi kas 

laikymui . . 
tų tautų. Betgi ta pačią sąvoką taikyti ir pasaulj pra
žudyti siekiantiems barbarams yra blogiau * negu savo 

•į&žantvje nešioti žaltį. 
jįi kas galvoja kad iš broliavimosi bolševikais 

\k&>' ̂  ^ 3S&SSL 

SAUSAS LAPAS 
(Iš Putino eilėraščių) 

Toli nuskintas žiedo lapas, 
Be kvapo, sausas ir trapus, 
Tu gi audžia dainą man dainuoji 
Apie kitus žalius lapus. 
Puikiame sode tarp laurų, rožių 
Tu augai lieknas ir gražus, 
Ir krovei žiedus tarp lapelių, 
Kaip kraujo varvančius lašus. 
Sakai kad ten, gėlių tėvvnėj, 
Kur pats gožei ir pražydai, 
Dar žeme šildo saulužėlė, 
0 puošia lapai ir žiedai. 
Tik tu šaltuos žiemių ukuo$e 
Be kvapo, sausaš iritrapusff * 
Man graudžią dainą tebdainuoji 
Kad žuvus laimė neatbus. 
Aš suprantu tave,'lapeli. 
Nei man čia saulė nebešvies: 
Viena daina ir sauso lapo 
Ir skausmo pakirstos širdies. 

\ 

konsulo ateidavo pas vie-
'ai-

užklupo 
•jo, 
įau j 

kad aš pasiruošęs vykti Amerikon. Aš žinojau! 
mentns jau gana priartėjo: Lenkai nuo daoar. 
veiks greitai mane suprovokuoti. Man buvo ži- j 
noma kariuomenėje kokiais budais Lenkai vei-! 
kia. Mano atostogos dar galiojo dvi dienas. Aš s 
susirupinau ką turiu daryti. Motina išsiėmė j 
iš niašnos pinigų kiek reikalinga kelionei Ame- į 

įrikon ir dar pridėjus kitoms išlaidoms sako:| 
i - V a ž i u o k ,  v a i k e l i ,  i k i  d a r  l i u o s a s  e s i . . . .  j  
! Tą pačią naktį paspaudžiau rankas namiš-1 
j kiams ir vykstu Amerikon. Pasiėmiau su sa-1 
I vinį reikalingiausius daiktus j brolis nuvežęs 
mane stotin, pasiėmė mano dali pareigų Lietu
viškoje dirvoje dirbti ir gryžo namon. Mano 
leidimo galia liko tik vienai dienai ir kelioms 
valandoms, bet aš j tą laiką negalėjau pasiekti 
jokio* sienos, žinau kada mano laikas praeis 
ir man nepasirodžius kariuomenėje, manęs jieš-
kos. Kas svarbiausia tai kiekvieną mano na
mie svečiavimosi dieną Lenkų žvalgybos agen
tai jvairiais tikslais pas mano namiškius atsi
lankydavo, tikslu patirti ar aš esu namie. Žj-
nau kad rytoj jie vėl atsilankys ir neradę ma
nęs jie sukrus, bet man nebuvo kitokios išei
ties kaip tik sprukti. Varšavą teko pasiekti gft-
na laimingai. Tuojau aš telefonuoju Amerikos 
konsului kad aš jau kelyje ir bėgu. Pranešiau 
konsului kad jie persiųstų mano dokumentus 
Amerikos konsului kitoje valstybėje kur aš iš
važiuoju. » 

Išvykstant ii Vj^šavos, muilo laikrodis ro
dė kad iau laikas mano atostogų baigiasi, kad 
tuojau, kaip tik nebusiu sugryžęs į savo tarny-

(Bus daugiau> 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI 
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos Žemė
lapis. Kauno žemėlapis. Lietuvos matai ir 
saikai, miestelių ir miestu vardai ir prie 
kuriu apskričių priklauso ir kitos iniorma-
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą. 

Kaina tik 50c. 

Jai ima siųsti pa>t > :".eiiklai.s po oc) 

Reikalauki: Dirvoje 
682U Superior Ave. Cleveland 3, Ohi« 

ŽMONIJOS GSTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.09 
fctai didžiausia knyga kokią tik galit tikS-
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. m r 

Siųskit laiške $2.00 su #avo adresu ir § 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapių • 
d i d u m o  ž m o n i j o s  I s t o r i j ą .  d į į]  

Reikalaukit 
482G Superior Ave. 

'Dirvoje" " ~ H 
Cleveland 3, Ohio 



6 D I R V A  Padekit Amerikai iaimet karą 

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

Sumišę bėgam į rytus 
Kitą rytą pasidarė didelis sumišimas, 

nes majoras Rėklaitis buvo kur tai pasi
šalinęs. o 1-mo bataliono vadas Gaižaus
kas sako mums: 

— Kitos išeities nėra: Meskit, šautuvus 
ir bėgkit kur kas gali. 

Paklausėm, bet ne\ 
nei vienas nemetėm. 
so bataliono arklius.- Dabar pasukom i 
pietus ir bėgom Vosyliškio miestelio link, 
pas bolševikus, nes žiemiuose jau buvo 
Lenkai. Vadas Gaižauskas ir pirmos kuo
pos vadas Kuzminas pasiliko miestelyje 
ir vėliau pateko Lenkams j nelaisvę. 

Bebėgdami iš Užubalių, kelis kartus 
buvom užpulti Lenkų partizanų. 

Atbėgę i Vosyliški — apie 18 kilome
trų nuo Užubalių, — radom bolševikų ka
riuomene ir papasakojom kas su mumis 
atsitiko/ Komisaras paskyrė mums bu
tus. Čia mes ir apsistojom. ^ Bolševikai 
tuojau išrikiavo tris kuopas ir du eska-

•aitelių ir išžygiavo Užubalių link. 

tą dieną, taigi Spalių 9, apie 3^ valandą po 
pietų Lenkai užpuolė *mus ir turėjom ap
leisti Vilnių. 

Musų kuopai teko užimti barą ties 
plentu einančiu iš Vilniaus i Maišiogalą. 

Užėmę Vilnių Lenkai kai kuri laiką 
tol i m e s n i ų  p u o l i m ų  n e d a r ė .  T i k  s u t r a u - j  
kę daugiau jiegų, pradėjo mus pulti. Puo-į 

| l ė  j i e  m u s  i r  s u  š a r v u o t a i s  a u t o m o b i l i a i s ,  j  
levisai, nes šautuvo Negalėdami atsilaikyti gausiai Lenkų ka-i 
Bėgdami išjojom vi- riuomenei, turėjom pasitraukti iki Maišio-j 

~ 1 1 ' galos. Čia įsitvirtinom abiejose plento j 
pusėse ir atkakliai gynėmės. _ Gavę dau
giau paspirties, patys pradėjom Lenkus 
pulti. | 

Vieną dieną, padedant musų šarvuo 
čiams "Perkunui" ir "Pragarui", atmu-; 
šėm Lenkus nuo Maišiogalos apie 9 klm.1 

Lenkai,  bėgdami,  kad sutrukdytų musų j  
šarvuočiams, užversdavo plentą beržais.: 
Mes skubiai kelią valydavom, kad tik ga-| 
lėtų sėkmingai veikti musų šarvuočiai. ^ i 

Tą diena mes Lenkus taip buvom iš-j 
gąsdinę kad didžiausias Lenkų būrys beg- i 
davo nuo kelių musų kareivių. Mušis už-j 
*ruko iki vėlybos nakties. Paėmėm daug! 

Metrine Finansinė Apyskaita 
LIETUVIŲ TAUPYMO IR PASKOLOS DRAUGIJOS 

ASSETS 

C a s h  on H a n d  a n d  in Banks 
U .  S. War Bonds and S t a m p s  

First• Mortgage Loan-
Second Mortgage Loruts t record o n l y )  

Office  Bui ld ing-Less  d e p r e c i a t i o n - - -

Real Estate Owned 
Real Estate Sold on Land Contract-
Federal Homo Loan Bank Stock-... 

Oihcr A.~. -.s _ • • 

Pabaigoje Biznio Gruodžio 31, 1944 
^  v  •  

. , LIABILITIES 
i;^,S18.K; 

•:ioP2<j0.ū(r 
!Ki7.4G2.51-

1.00 

21,f>77.00 
*8,351.22 

:i2,952.7r> 
9,000.(10 
5.800.:w 

Capital Stock 
Reserve Fund 
Undivided Profit Fund — 

Savings Deposits 

Loans In Process 
Dividend Declared and Unpaid ___ 
Advance by Borrower for Tax and 

Insurance 
Accounts Payable 
Other Liabilities 

$ 99,0t4.7<> 

. 78,485.94 

87,903.8:; 
1,317,961.50 

11,576.11 
4,277,50 

12,718.55 
192.00 

1,532.81 

KAS platina Dirv% —• tį§"; 
platina apšvietą. ' 

^ r — % 

$1,563,723.00 $1,563,723.00 

W r., \ 

H E  L I T H U A N I A N  
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 

671.2 Superior Ave. Cleveland 
Member of the Federal Home Loan Bank System 

SAVINGS DEPOSITS INSURANCE UP TO $5,000.00 

f 

K A I M Y N I Š K O S  

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

1457 East 71st Street 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

ALUS DEGTINĖ VYNAS 
Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai f 20) 

dronus i _ __ _ 
Visiems musų kareiviams susirinkusi belaisviu ir karo medžiagos, 

ir atvykus kapitonui Katasiunui, leitenan-' 
tui Sedeikai ir leitenantui Stukui^ visi 
tvarkingai išvykom iš Vosyliškio j pietry
čius, į Lvdą. Vakare apie 10 valandą jau 
buvom Lydoje — apie 35 kilometrų nuo 
Vosyliškio. Bolševikai Įsakė vienoje Ly
dos miestelio aikštėje netoli pilies susta
tyti šautuvus ir su šautuvais uždraudė po 
miesteli vaikščioti. 

Mušu gelbėtojas kapitonas Vitkauskas 
Kitą dieną apie pietus i Lydą atvyko 

musų 3-čias batalionas. Jam vadovavo 
kapitonas Vitkauskas. Mes jau trečią die
ną buvom nevalgę. Kapitonas Vitkauskas 
tuojau išrūpino iš bolševikų maisto — po 
du svaru sausainiu, no dvi dėžutes žuvi-

Senns dvarininkas ir sužeistas I erku 
karininkas 

Beeidamas per vieną dvarą, pastebė
jau Lenkų gurguolę. Trys Lenkai karei
viai, skubėdami išvažiuoti iš dvaro, kinkė 
arklius. Mes buvom tik dviese, bet tuo
jau pradėjom smarkiai apšaudvt Lenkus 
prie gurguolės. Vieną užmušėm, vieną 
sužeidėm, o trečias pasislėpė dvaro sode. 
Pasinaudodamas tamsa, paspruko. Veži-* 
me radom daug šovinių ir keletą šautuvų. 

Išbėgos iš rumų su žila barzda dvari
ninkas prakalbino mus Lietuviškai. Nors 
ir labai darkyta kalba kalbėjo, vis dėlto 
susikalbėjom. Jis mums pasakė kad dva
re buvę daug Lenkų kareivių. Sužeistam 

stėm žaizdas. Jis 
šona ir i kaire ran-

vra. 
jndv 

Bolševikai norėjo mus statyti i iron-j Man šis dvarininkas visą 3 
ta .su savo kareiviais prieš Lenkus, bet ka-įdė Įtartinas. Todėl mane paėmė 
pitonas Vitkauskas ėmė rūpintis kad jiejmas užbėgti i jo butą ir pažiūrėti 
mums leistų vykti i Vilnių. Po ilgų dery-' 
bų bolševikai mus leido. Vakare išvykom 
iš'Lvdos Minsko link, nes nuo Vilniaus pu
sės vis «upo Lenkai. Mus už miesto paly
dėjo keli bolševikų raiteliai. 

Sunku ir apsakyti kokia buvo klaiki 
musų kelionė, šešias paras dieną ir nak
tį ėjom per bolševikų nualintą kraštą. Ne
turėjom jokio maisto ir niekur jo negalė
jom gauti. 

Pradžioje ėjom Minsko link, o paskui 
pasukom į kairę ir pro Bagdanovo gele
žinkelio stoti ėjom i Ašmeną. Nepaisant 
alkio ir nuovargio, visa laiką kareivių nuo
taika buvo gera ir visi buvom dėkingi ka
pitonui Vitkauskui už tai kad jis mus ve
dė ir gelbėjo. 

Ašmenoje kapitonas Vitkauskas pa
skolino iš bolševikų 12 midų duonos ir 6 
pudus obuolių. Užkandom, pasilsėjom ir 
išvykom Vilniaus link. Su kitomis savo 
dalimis jokių ryšių neturėjom. 

Pagaliau atvykom į geležinkelio sto- idėjom sužeistą Lenką karį, liepėm išneš-
kur be kliūčių galima buvo važiuoti ti aną karininką, paguldėm ir jį, ir sku-

iką atro- . j  
smalsu- j 
kas ten1 

Įbėgau į vieną kambarį — pakvipo 
Panorėjau ineiti į kitą kambarį. . 
Susimildamas, neik, — puolė mane; 

prašyti dvarininkas su viena dukterim. — 
Šitame kambaryje serga mano duktė. Ji 
g:iii nusigąsti ir dar sunkiau susirgti. 

Aš nepaklausiau jų prašymo, inėjau. 
žirn iu — kaž kas lovoje guli. Suspaudęs 
rankoje šautuvą priėjau prie lovos, ati
dengiau antklodę ir matau kad ne mote
riškė, o vyras. 

— Pasisakyk kas esi! — griežtai įsa
kau. Pasirodo begulys sunkiai sužeistas 
Lenkas karininkas. — Pakinkykit arklius,.: 
pridėkit šiaudų į vežimą ir vežkit ši su-: 
žeistąjį, — vėl įsakau dvarininkui. :  

Dvarininkas ėmė rėkti, prašyti kad 
sužeistą Lenką palikčiau ir nevežčiau, nes 
jau buvo vėlus vakaras. Kadangi mes bu
vom tiktai dviese todėl negalėjom ilgai 
gaišti ir ėmėm patys veikti: pridėjom į tą; 
gurguole kurią iš Lenkų atėmėm, šiaudų,! 

Kiti trys, kurie buvo sargyboje, pabėgo. 
Visus 8 pristačiau vadui. Iš jų vadas daug 
sužinojo, o man už gerą žvalgybą pažadė
jo Vyties kryžių. 

S»i dideliu nuostoliu pasitrankėm 
Tą pačią dieną po atkaklių mušiu dar 

užėmėm Juodiškių dvarą. Lenkai, ^ gavę 
naujų jiegų, pradėjo smarkiai pulti Pa
juodžiui. Sukaupę visas jiegas, kiek ga
lėdami gynėfnės. Buvo paleistos į darbą 
rankinės granatos ir durtuvai. Tačiau su 
dideliu nuostoliu turėjom pasitraukti. Mu
sų kuopos vadas leitenantas Ogelvis visą 
laiką didvyriškai kovojo, bet galų gale su 
keliais kareiviais pateko j nelaisve. Kele
tas musų kareivių buvo užmušta. Kadan
gi jie buvo naujai prie musu prikomandi
ruoti, todėl aš jų pavardžių negaliu atsi
minti. Iš senų kareivių buvo užmuštas 
Linkevičius, o sužeistai: Vėbra. Stanionis, 
Skvireckas ir dar keletas naujokų^ Išvi
so musų kuopa neteko 23 kareivių ir kuo
pos vado. Taigi Juodiškių dvaras mums 
labai brangiai atsiėjo. 

Pasitraukę į Pajuodžiu kaimą, išsika
sė m apkasus, bet naktį gavom įsakymą 
pasitraukti į Šešuolių dvarą. Kuopai ėmė 
vadovauti leitenantas Ramanauskas. 

Lapkričio 4 d. iš Šešuolių pasitrau-

kėm i senas vietas — Bajorų ir Gavėnių 
kaimus. 

Lenkai nuolatos darydavo užpuoli
mus, bet visi jų užpuolimai būdavo bevai
siai. Ir taip buvo iki Lapkričio 17 dienos. 

Tą dieną apie 10 vai. Lenkai smar
kiai pradėjo mus pulti: vienai grandinei 
išsiskleidus, tuojau ir kita Iš miško išlen
da. Bet mes iki vakaro sėkmingai reti-

.nom Lenkų eiles. Vakare pasitraukėm už 
Širvintų apie 3 klm. Ukmergės link ir ten 
užėmėm barą. 

(Rus daugiau) 

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlclieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

SPINDULIAMS 
SKAITYMAI PRADŽIOS MOKYKLOS 

SKYRIUI — Vaikams virš 10 metų. 

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

Kaina su .prisiuntimu — 50c 

Reikalaukit Dirvoje 
0820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohie 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

I4QUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininku. * 
WICKLIFFE, OHIO 

t:, js 
i Vilnių. Kapitonas Vitkauskas bematant 
susižinojo su pulko štabu, kuris tuojau at
siuntė iš Vilniaus traukinį. Atsidėkoda
mi kapitonui Vitkauskui, sugiedojom Tau
tos Himną, pakelėm ji ant rankų ir šukte-
lėjom jam valio! 

Mes visą laiką buvom Lenkų apsup
ti iv tik kapitono Vitkausko sumanumo 
dėka gavom prasprukti pro maža spragą. 
Prieš susitikdami su kapitonu Vitkausku 
mes jau visai buvom nustoję vilties pama
tyti Vilnių. 

Vilniaus stotvje mus pasitiko pulko 
vadas Adamkevičus. Jis mus nuoširdžiai 
pasveikino. Iš stoties nuliudę atvykom į 
tas pačias kareivines iš kurių taip links
mai buvom išvykę. Deja, ne visi sveiki 
suervžom. Daug pasiliko Paupio stoties 
laukuose, kiti pateko Lenkams į nelaisvę, 
o dar kiti grvžom su neužgijusiomis žaiz
domis. 

Lindėsiu pavirtus linksma naujiena 
Pasilsėjęs ir atsigavęs nuo išbadėji-

mo, nueinu i miestą, nusiperku laikraštį 
ir skaitau stambiomis raidėmis parašytą 
straipsnį kad vakar su Lenkais Suvalkuo
se pasirašyta sutartis. Apimtas neišpa
sakyto džiaugsmo, skubinuosi su ta links
ma naujiena i kareivines ir pranešu ją 
draugams. Laikraštį visi su dideliu smal
sumu skaito. Tai buvo Spalių 8 dieną, 

biai iš dvaro išvažiavom. Išvažiuodami 
dar liepėm dvarininkui užmuštą Lenką 
kareivį palaidoti. 

Atvažiavom į Magazino dvarą, kur 
buvo apsistojus musų kuopa. ^ j 

Tą dieną mes buvom labai giliai ilin - i  
dę į Lenkų vidurį, todėl naktį gavom Įsa-j 
kymą pasitraukti kiek atgal. Pasitraukę: 
apsikasėm abipus plento. j 

Mes žinojom kad Lenkai mums keršys | 
už šios dienos pralaimėjimą. Ir ištikro,! 
rytojaus dieną pradėjo puolimą, bet mes 
visus puolimus atmušėm. | 

Man gerai pasisekė žvalgyba ! 
Lenkai matydami kad į Maišiogalą j 

tiesiog negalės prasimušti, • sutraukė daug j 
j i e g ų  j  š i a u r ę  n u o  M a i š i o g a l o s ,  p r a m u š ė  į  
musų frontą ir pasiekė net divizijos štabą,! 
kuris buvo netoli Širvintų miestelio. To-! 
del ir mes be jokio mūšio buvom priversti I 
atsitraukti iki Širvintų miestelio. Musų I 
kuopa apsistojo Bajorų ir Gavėnių kai-j 
muose. I 

Lapkričio 1 mes vėl pradėjom puoli
mą. Apie 4 valandą užėmėm Šešuolius ir! 
Pajuodžiu kaimą. 

Kuopos vadas mane su šešiais žmonė
mis pasiuntė i Staniškio palivarką (Gied
raičių vai.) žvalgvbon. , Užėję Lenkams 
iš užpakalio, palivarke suėmėm atskirą 
Lenku lauko sargybą iš 8 žmonių. Su-

1920 Tnetais. Deja, labai apsivvlėm! Ki- ėmėm tik tuos kurie tuo metu buvo buste. 

Me« Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

J ' J T I  

m 
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o erini Kailiniai 
Musu Secialis Pirkimas. ir Numažintos Kainos Duoda Jums Progos Įsigyti Tokius Kailinius už žemą Kainą 

$450 iki $495 
KAILIO PALTAS 

• inlander Juodai dažyti Persian 
° Iva'.ralio Pilko Persian Lamb 
• Hollander Hudson Seal-spalvos 

Muskrat 
• Letoui Sable-spalvos Muserat 
• Puušnys Sidabrines Lapės Kailiniai 
• Puikus Ombre Jersey Muskrat 

(Plus 20r'r Federal Tax) 

$335 iki $395 

KAILIO PALTAI '298 
• Hollander Sable-spalvos Muskrat , 

• Hollander Juodoai dažyti Persian 
• Gražus Pilki Persian Lamb Kailiniai 
• Trumpi Sidabrinės Lapes žakietai 
• Geros Rūšies Sidabro-raccoon 
• Natūraliai Jersey Muskrat Palktai 

(Plus 209r Federal Tax) 

W\ iki 5275 KAILINIAI PALTAI 
• Mi«k-«w*lvos Muskrat Paltai 
*  K u t u  r a l i o  S i d a b r i n i o  M u s k r a t  
• plikos spalvos Pietų Amerikos Lamb 
* (jiražua Sidabro Lapės žakietas 
* Natūraliai Katės-lynx Paltai 
• Natūraliai Gražus šeško Paltai 

$ 202 (Plus 2or 

Tdx) 
Federal 

GALIMA SUSITARTI 16SIMOKCJIMUI DALIMIS 

THE MAY COMPANY ... FURS . . . TREČIAS AUKŠTAS 
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War Bonds LaimSs 

KAIP BUS SU BENDRU AM 
LIET. FONDU? 

Pirmininkas Kun. Končius Gali Privesti tą Musų Sun* 
kiai Laimėtą Fondą prie Apverktinų Nemalonumų 

Vienybes Nr. 1 telpa sakan
tis įdomus redakcijos straips
nis: 

'Siame numeryje dedamas 
Jfcranesimas apie tai Kas jvyito 
JJenaro AmeriKos lietuvių 
Jbonuo pastūmėję. 

"iNera ir negali ottti aoejo-

bėki kokių tai kombinacijų su 
Russian War Relief, nesiskai
tydamas su kitais J5ALF val
dybos nariais. 

Vėliau jis rašinėjo laikraš
čiams persergėjimus kad val
džia mus sekanti ir kad nerei
kia rašyti apie fondą. Jeigu 

Bes nau B*L,r — vienas įa ui- gerai vestų Iondo reiKalu3 ne" 
OKiausių musų lain.ejiinu uk- but<J ko 0Uoti Kad val<Ua 21-
tuvių tautos geiuejniio uarwe. 
l*avę savo saipos lomią, nme-
riKos lietuviai tuojau pajuto 
kad jų viltys dar nera 
nai paiaictotos. 

".bet, Kaip ta sena patarle 
sako. moKeu naudotis laime, 
yra tas pat Kaip ir moKeu vai-
Ifceioti leau. «#eigu musų s^ai^ 
jytojai atsimena, pačioje j&n 
L* įsikūrimo praeigoje vieny
bėje DUVO paaarytos Kelios Kri-
tisKos pastagos, liečiančios sią 
liaują įstaigą ir Kai Kuriuos 
žmones nesančius tam tnu<* 
atsaKomyoę ne tnc pries visuo
mene Det ir pries Aiuermos 
vyriausybę. 

"*Cia mes esame priversti 
kalbėti apie B ALK pirmininKą 
&un. Dr. noncių, Kuris, Kaip 
dauar mums ten.o patirti, gaa 
&uti priežastimi la^ai nei^aio-
mų įvyKių. ivies jau esame ra^ 
šę Kad oaoartmis tJAJL* pirmi-
ninKas yra vienas iš tų žmonių 
kuriuos Dievas nusKriaudė tak-
tu. Del jo taKto stoKos, del ma
nijos buti diKtatorium, šiomis 
dienomis atsistatydino J3aL* 
vedėjas p. Gyorda, kurio Įta
ka tam tikrose sferose neten
ka abejoti. Dar visai nesenai 
pats Kun. Končius yra pareis-
kęs kad, ryšyje su ±>Al.F, p 

rtos apie dalyKų eigą londe. 
Bendrai, mes trokštame kad 

B AL F butų rimta Amerikos 
Lietuvių institucija Lietuvos 
karo nukentėjusiems žmonėms 
šelpti, kokią ją suprato ir vva-
shingtone, duodami Lietuviams 
leidimą ir priimdami j Natio
nal War Fund. Nelaimė bus 
jei partivišku budu musų tary-
bininkai uzurpavę BALF, per 
savo pastatytą pirmininką, ku
ris irgi nori buti diktatorium, 
dalyką taip sugadintų kad val
džia rastų nevertu Lietuviams 
paramą per National War Jcund 
teikti.... 

WATERBURY, CT. 

KALBĖS DUMBARTON liON-
FEkEINCIjOS PiViAKĖJAS 
Pirmadienį, Sausio 22, Wil-

by High School auditorijoje, 7 
vai. vakare, kalbės Kun. Edw. 
A. Conway, E.J., Ph.D. Jisai 
yra pirmininkas Katalikų Tarp
tautinės Taikos Sąjungos Wa* 
shingtone. Jo tema bus: "Pa-
šaulio teisių klausimas ir žmo
niškumo principai". 

Dumbarton Oaks konferenci
jos metu Kun. Conway buvo 

Gyorda yra atlikęs tai Ko nie- pakviestas pateikti savo mirt-
kas kitas įš..Lietuvių nebūtų tis ir paaiškinti daug klausi* 
atlikęs. j liečiančių pasiruošimą po-

"Bet,. kalbant apie vieno as- karinei tvarkai * Pastoviai tai-
mens įtaką, nieKad nereikia pa- ^ai. Kurie tik išgalit daly vau* 
miršti kad ta jtaka galima pa- • pasiklausykit jo kaloo». 
vartoti ne tik konstrukcijai, | Tikima jis prisimins ir api« 
bet ir destrukcijai. Todėl mes k*etuvos laisvės likimą. 

JL J N v A 

INCOME TAKSŲ 
PAREIŠKIMO 

LAIKAS 

Valdžios Internal Revenue 
ofisas praneša taksų fnokėtcfr 
jams kad iki Sausio 15, 1945, 
turi buti patieKta pranešimai 
apie liJ44 metų taKsų ineigag 
(Declarations of Estimated 
xaxj ir sumokėjimas dalių uz 
pirmiau padarytus pareiškimus 
už 1944 metus. 

Beveik visi farnteriai turi 

pafeiškimų ifž 1944 metus ir 
1945 metų numatytų taksų pa
reiškimui. 

Kitas informacijas ir formas 
gausit kreipdamiesi ] savo ar-
tim^ Jiiteriiąl Revpnųs ofįs^ : ! _ 
Ktrffire gimėt SAtfefo 

10, 1870 METAIS? 

V/' . liauji Gyvasčiai Apsaugoti Ąprangalai' 

Jeigu fugų gimtadienis iš
puola tą dieną, otanuara uu 
Company of oftio turi jums 
didelį gimtadienio to^tą. 

Tai buvo Sausio 10, 1870, 
. .. . . • kuomet John D. Rocketeller ir 

padaryti originalius 1944 me- keturį jo draugai pasirašė lė
tų pareiškimus iki Sausio 15. galį dokumentą įsteigdami tų 
Dauguma taksų mokėtojų KU- garsią Standard Oil uompany 
rie turėjo padaryti ly44 uekia kuri išaugo iki savo daoartines 
racijas padarė tai pereita ±>a- P°zicijos, daugybės dar gyvų 
landžio mėnesį, bet tie kurie Li„ h n? , •- • i primena apie tai W. 1. Holli-
padare savo taksų apskaiciavi-i day> kompanijos prezidentas. 
mus mažesnius per 2o nuošim- Kurie Ohio gyventojai gimė 
čių turi padaryti papildytus pa- tiį dieną, ši kompanija padova 
reiškimus išvengimui mokėji- nos didelį gimtadienio tortą 
mo pabaudos už peržemus ap- ant kurio galgs tilpti 76 žvaku 
skaičiavimus. Gavimui to torto reikalin 

o • •• m • parašyti į The Standard Oii 
Sausio 15, taifi paf, yi» pag- Company (Ohio), Midland 

kutinė diena mokėjimui visų Bldg., Cleveland 15, Ohio, pa-
taksų dalių priklausančių už žymint kur gimęs. Jums bus 
1944 metus. pasiustas orderis kurį įteikus 

Taipgi primenama kad su- ^nt" kepykloje bus patiektas 
, . . , , juns gatavas tortas. lyg naujo įstatymo taksų mo-

AKRON. OHIO 

kėtojui leidžiama padaryti jd 
metinis ineigų taksų parei. ki-
mas už 1944 metus ir sumokė
ti priklausančius taksus iki 
Sausio 15. 

Taksų mokėtojai pasinaudo
dami tuo specialiu patvarky
mu sutaupys sau dvigubą dar
bą patiekimo "numatytų tak
sų" Sausio 15 ir mokėjimo su 
Kovo 15 metiniu pareiškimu. 

Kovo 15 pasilieka reguliari 
paskutinė diena pasiuntimui 

p *> A wfj-yfr 

avo Antrai o Fermai-
Kuomet rengiatės persikti. 
lutur gyventi, praneškit b,* 

< naują antrašą Dirvos Ari 

•• t-, t I) 

.Itt.ii. 
įv»r;ftę prieš per®! 

4 |e kitą vieta gyveni 

Dirva Cleveland 3, O 

Šios oro pripučiamos kelnės taikytos apsaugojimui laku-
nti nuo galvos svaigimo laike skraidymų ir staigių vartymųsi. 
Oro pripulstos kelnės palaiko spaudimą kojose ir kraujas ne
nuslūgsta į žemutines kuno dalis; širdis gali palaikyti norma
lę kraujo cirkuliaciją į galvą ir išvengia apsvaigimų. 

VtS KREIVA 

Per deširrttfe metų girtfffffč 
kalbant ir rašant apie ištiesi-
rtimą Cuyahoga upės pačiame 
mieste, kuri pripažinta reika
linga ištiesinimo, nes ja plauk
ti bent kokiam didesniam lai
vui tiesiog negalin a. Bet u, e 
vis kreiva kaip susiraičius gy
vate. 

Pastaromis dtenomif Cleve-
veland Chamber of Commerce 

patiekė apskaičiavimą kiek at
sieitų tos upės ištiesinimas — 
net 18 milijonų dolarių. Kas 
norės tiek pinigo dėti, ir Cuva-
hogft vis pasilieka kreiva. 

NUŽUDYTA. Sausio 3 d. 
tragingai žuvo Elena šumins-
kienė — ją peiliu nudurė još 
įnamis, Rusas Jonas Bodovey, 
kuris po žudystės pabėgo. Lai
ke to įvykio namuose su jais 
tuvo šuminskienes duKters sū
nūs, 8 metų berniuKas, kuris 
pranešė kaimynams apie įvy
kį. Tie pašaukė policiją, kuri 
rado šuminskienę kraujuose 
papludusią negyvą. 

Velionė Šuminskiene buvo 
47 metų amžiaus, nuo savo 
vyro Baltraus atsiskyrus; tas 
jos žudeika buvo jos mylėti-
nis, 55 metų amžiaus. Duk
ters sunus policijai papasako
jo kad jie pastaru laiku daž
nai bardavosi, ir Sausio 3 val
gydami pietus piKtai susivai
dijo; įširdęs įnamis šoko prie 
jos duoniniu peiliu, smogė į 
vidurius ir vietoje nudure. 

Karo Departmentas prane
šė kad karo lauke žuvo Ražu-
kų ir Stelmokų sunai. Tėvai 
liūdi nėtekę savo šunų. 

Kalnas. 

O. 

•NATURALIS gaš&s pum
puojamas į ryną Texas vals
tijos naujos 24 colių rynos ga 
le pasiekia kitą galą ry'nor, 
Clevelande už šešių dienų vė
liau. 

klausiame: 
"Ar BALF pirmininkas, pri

imdamas p. Gyordos rezignaci
ją. pagalvojo kokie padariniai 
galėtų buti ir kaip jie, even
tualiai, paveiktų visą musų 
Šalpos reikalą? Pagaliau, ar 

NAUJA VALDYBA 
Lietuvių Vaizbos Buto mo

terų Auxiliary, metiniame su
sirinkime Sausio 6 išrinko nau
ją valdybą 1945 metams: pir
mininkė A. Orantienė, vice pir
mininkė poni C. Bender; uzra-

Dr. Končius jau pamiršo kad gų raštininkė A. Devenienė, f i 
šis fondas yra bendras Ame
rikos Lietuvių fondas ir kad 
Vienos srovės, ypač vieno as
mens diktatūra jame nepagei
daujama? 

"Kadangi BALF yra visų 

nansų rašt. I. Krugelienė, iždi
ninkė J. Trečiokienė; globėjos' 
M. Krugelienė ir J. Gillienė; 
spaudos —r poni A. Colney Ši 
moterų Auxiliary yra nuvei
kus labai gražių ir prakilnių 

Amerikos Lietuvių reikalas tai darbų praeityje, ir tikima kad 
mes manome kad šį įvykį (p. 
Gyordo rezignaciją) neatidėlio
jant, turėtų svarstyti VISI di
rektoriai. Ir jeigu paaiškėtų 
kad p. Gyorda rezignavo tik 
todėl kad to norėjo diktatorius 
Končius, tai BALF direktoriai 
turėtų išsirinkti kitą pirminin
ką. 

"Netekus Končiaus kaip B 
ALF pirmininko, visuomenė 
nieko nepasiges, bet netekus 
JJALF — labai daug. 

"Tikrai butų skaudu jeigu 
del vieno žmogaus netakto tu
rėtų užsidaryti durys tos įs
taigos iš kurios Amerikos Lie
tuviai tiek daug tikėjosi". 

Nerimtas sauvaliavimas 
šis Vienybės rašinys daug 

pasako. O dar vos tik pusme
tis kaip BALF operuoja. Kas 
nutiks jei Kun. Končius papir-
jflininkaus toliau ? 

Jis yra tarybininkų išrinktas 
ir "pateptas" BALF pirminin
kas. Ar visi ALT "tūzai" su
tinka su jo taktika nežinoma. 
Jei sutinka, tai jie tik tiek su
pranta kad nežiūrint kas jų 
pastatytas jų politiką vesti tu-
ri buti geras, nors visuomeni
niam ir tokiam svarbiam dafr-
tnii kaip Amerikos valdžios ne
girtam Lietuvai šelpti fondui 
betinkamas ar net kenksmįn-

Pirmiiifttiitfift^ • KoiiSia*/ 
tik BALF pradSjo Veikti, gtf£ 

jos daug gero nuveiks ateity
je. Gerų pasekmių. 
METINIS BANKETAS 

Lietuvių Neprigulmingan Po
litikos Klubas rengia 41-mą 
savo metinį banketą Sausio 20, 
klubo patalpose, 48 Green St. 
Praeityje šio klubo banketai 
visada buvo įspūdingi. Rengi
mo komisija: pirm. T. Matas, 
A. Shamberis, J. Bernotas, 18. 
Yenevičius, Dr. M. J. Colney. 
Tikietus reikia įsigyti komisi
joje iki Sausio 17, nes po tos 
dienos tikietai nebus parduo
dami. 

NETIKfiTA MIRTIS 
Po poros dienų plaučių užde

gimo sirgimo, Sausio 4 d. mf-
rė Aleksandras Krikščiūną*, 
Washington Depot, Conn. Pa
laidotas Sausio 8, su bažnyti
nėmis apeigomis. Velionis bu
vo geras, nuoširdus Lietuvis, 
priklausė prie kelių LietuviiJ-, 
kų organizacijų. Paliko nuliū
dusią žmoną ir vaikus. Trys 
jo nūnai yra karo laivyne, vie
nas namie; viena duktė slaugi* 
antra įstojus į WACs. 

I>r. M. J. Colney 

A K T  N T  A l  
galimii gauti pa? 

D-R4 MATULAITĘ 
(Lait) 

EtLtM Attiftf# 

• • f 
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ko 

d a u g  

k a r t u  

pergy Venom 

Ohio, tu pftti«kei Amerijiai septynis 
prezidentus bėgyje feg 75 metų kaip 

esam piliečiu tavo valstijoje. Tų 75 
metų tu davei šiai 

Šaliai jos pirmas g-atvine& šviesą^ 
pirmutinius elektriškus gatvekariug, 

pirmutinius. orlaivių*, pinigais re

gister}, pneumatiskus ratams gumus, automobiliai! 

self-starterj. Tu patapai viena iš žymiausių aalifw 
industrijų ir agrikulturinės gamy* 
bos pirmtakunė delei tavo gabh) pi
liečių kurie padarė .išradimus gty. 
^pęįąyni apie geręsjjiųg budus ir Kėf-
fįtia atlikti dalyklį* ftasekmingiau. 

Spaugelis šių iSradimų pareikalavo naujų ištobulini-
$ų petrolejui ... ir Standard Oil žmonis stovio 
£§me darbe tuos ištobulinimus atlikti. Standard (|U 
pagamino tepalus pirmutinio lėktų- !? 
.u skridimui . OJiio' ankstyviem 
geležinkeliams k§d jie galėtų p*-

greitinti tavo važiavimą .... pirmutinio automo
bilio naujam combustion inžinui—po to kada js bu
vo jau pripažintas nepavykusiu ir jau buvo paruoš
tas siųsti atgal į Angliją. 

Su , pagalba pctrolejaus, ir ta magiška jie^a kokią 
jis apima, mes galėjom pagelbėti tave žmonėms pri
statyti naujus ir geresnius gyvenimo budus. 
nų jiegų atlikti darbus kuriuos pir 
miau reikėjo atlikti rankomis . . . 
dirbtuvėse, namuose ir ukėse. Šilu
mą, šviesą -ir šimtus kitų patogumų. 
Greimą, patogią transportaciją . . . nauju* smagu
mus ... tiąują liuosybę. 
Taip . . . su naujais nuos
tabiais itradirrmis iš petro-
leumo kokie d^bar atlieka
mi—ir bus atliekami atei-
tyje-~-m«B nueisime kartu 

' i ateities metais, 
'a - tį|| J? atąltiws metais, 

Ohio. V 
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LANKĖSI MAJORAS JONAS 
W. KODIS 

Vietos Aiigiioivas laiKra^tis 
paiaipuio piatiį apzas^mą apie 
pargr^£.us| j ioun^»towii4 pas 
savo tėvus apsilankyti armijos 
Majorą Joną vv. ivoais, KoUz-ių 
sunų, '662 K. Myrtle ave. Jis 
gryzo iš Kusijos, Kur ouvo pa
siųstas kaip oro stoties opera-
siųstas kaip pirmutinis Ameri
kos oro stoties operatorius ftu-
sijoje, ten kur buvo įrengta 
Amerikos lakūnams nusileisti 
kai jie vyko bomoarduoti ^al
kanuose valdančius Vokiečius. 

Jis išbuvo uijuryje 3o mė
nesių, taigi daoar gavo paliuo-
savimą pasisvečiuoti 30 dienų. 

Jis apsakė Įvairių įdomių da
lykų apie savo pergyvenimus 
Rusijoje. Prieš Įstojimą tar
nybon jis buvo studentu Illi
nois Universitete. Pirmiau tar
navo 12-me Oro Skadrone Ita
lijoje, iš kur buvo pasiųstas Į 
Rusiją. Jo kitas brolis, Sgt. 
Juozas Kodis, randasi Naujojo 
Guinejoje, Pacifike. 

PASEKMINGAI BIZNIAUJA 
Youngstovvne pasekmi n g a i 

veikia Lietuvis nejudamo tur
to ir apdraudos pardavėjas p. 
Sabel, kuris operuoja The Sa-
bel Agency, 1112 South Ave. 
Jis šiame biznyje yra jau per 
daug metų. šiaip kitokių Lie
tuviškų biznių kaip ir nėra, iš
skyrus vienos-kitos alinės ię 
šiaip gal kokio biznelio. 

Lietuvių draugijos ar kuo
pos laikosi kiek gali, nors del 
didelio dirbimo karo pramonė
se neturi laiko darbuotis ir net 
susirinkimų lankyti. 

Gyvuoja ir Lietuviu palai
koma šv. Pranciškaus parapi
ja, kurios klebonu yra ne Lie
tuvis Kun. Sofranec, buvęs 
asistentas Lietuvių šv. Jurgio 
parapijoje Clevelande. U. 

Dirvai' išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
I laišką $1 dabar ir "Birva'' 
lankys ius ištisą pusmeti. 

C H E C K I N G  A C C O U N T !  
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais | 

RŪBŲ VAJAUS PA
RAMAI KORTA VI-

MO VAKARAS 
Rūbų vajus visame Cleve

lande pasekmingai baigias. Iš 
Įvairių teatru ir iš šiaip surin
kimo punktų rūbai dar tebe-
gabenami i bendrąjį sandė
li šv. Jurgio parapijos moky
klos kambaryje. Kiek tikrai 
surinkta paaiškės kai bus bai
gta parvežti. 

Prie sunkaus darbo rūbų 
parvežimo darbuojasi keletas 
pasišventusių vyrų. Visų vei
kusių tame darbe vardai bus 
paskelbti vajaus pabaigoje. 

Dabargi kviečiame visus į 
pabaigtuvių kortavimo vakarą 
Lietuvių salėje šio šeštadienio 
vakare, Sausio 13, nuo 7:30 v. 
Įžanga 50c. tikietus gausit at
vykę prie durų. kurie dar ne
turit. Bus užkandžiu, išsigėri-
mo ir muzika pasišokimui. 

Savo atsilankymu urisidisit 
prie rubu vajaus ti*i kujrio ki-
taio necralėiot r>risidėti, kurie 
nei rub'i nn^alėio duoti, nei 
pri° in rinkiko nedalvvavot. 

Pinio-ai roik^bno-i pa^ncri-

PREZ. A. SMETONOS 
ATMINTIS 

PAGERBTA 

Visi atsimenat tą dieną — 
Sausio 9. 1944 — kuomet ra 
miai su šeimomis namie esant, 
nes tai buvo sekmadienis, per 
radio pasigirdo pranešimai jog* 
gyvenamo namo gaisre tragin-
gai žuvo Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona. 

Nuo to laiko praėjo jau me
tai. Ir štai pereitą antradieni, 
Sausio 9, Šv. Jono katedroje, 
kur a. a. Prezidentui Smetonai 
buvo atlaikyta iškilmingos ge
dulo pamaldos, vėl atsibuvo 
metinės pamaldos. Prie kated
ros kunigo laikiusio šias pa
maldas vėl asistavo abu vietos 
Lietuviai klebonai — Kun. V. 
G. Vilkutaitis ir Kun. T. Ange
laitis. 

Jei ne ši nelaiminga mirtis 
rnusų tautos didžio žmogaus, 
kažin ar butų proga savoje ka
tedroje musų kunigams tokio
se iškilmingose pamaldose va
dovauti. 

Pamaldose dalyvavo šeimos 

f 1 " 1 A 

1945 KALENDORIAI 
JAU GATAVI 

Ateikit užsimokėti savo • 
prenumeratą už 1945 me
tus ir pasiimti savo Ka
lendorių. Dirvos ofisas v 

atdaras iki 8 vakarais, 
v 
FRANK J. LAĮJSCHE 

55-TAS OHIO GU
BERNATORIUS 

-fU-Ujį*. 
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REPLY TO MR. HALL'S CHARGES 

(Mr. P. J. Zuris, chairman Cleveland Chapter United Lithuanian 
Relief Fund of America, delivered the following address o^er 
Station WHK. Cleveland, Ohio, Janusry 6, 6:30 P. M., in reply 
to Communist charges against the Fund on Saturday, Dec. 30) 

mui s'i rubn vaiuni susidariu- nariai kvirie Clevelande gyvė
siu nekuriu jSiaMu. 

Kviečia Komisija 

LIFTU VII I 1ST A m A 
STOVI TVIRTAI 

na, ir artimi velionio preziden
to draugai. 

Nuo Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos nuvežtas ir padėtąs vaini
kas prie a. a. prezidento gra
bo Knollwood kapinių mauso-, štos vietos. 

Pirmadienj, Sausio 8, Frank 
J. Lausche, buvęs Clevelando 
mayoras, tapo prisaikdintas ir 
užėmė Ohio valstijos guberna
toriaus pareigas, kuriose bus 
porą metų. Priesaiką jis pa
darė vidurdienio metu valstijos 
namo prieangyje, ten kur 88 
metai atgal Abraomas Lincoln 
vykdamas užimti prezidento 
vietą, buvo sustojęs ir sakė 
kalbą Ohio Legislaturai. 

Lausche tapo 55-tas Ohio 
gubernatorius. Laimėjęs rin
kimus tuomi jis užbaigė šešių 
tnetų Republikonų valdymą 
Ohio valstijos. 

Ateivių darbo žmonių sunus, 
Frank J. Lausche, Clevelande 
gimęs, savo darbštumu ir po
puliarumu pasiekė tokios auk-

leume, kur velionis laikomas 
padėtas, nes kaip atmenate, ne
buvo palaidotas žemėje. 

Iš kapinių sugryžus, "Smeto-

Pirmą karta i 24 metus ki
tas Cle.velandietis tampa šios 
valstijos gubernatorius. Pir
miau buvo Harry L. Davis. Lietuvių Taupymo ir Pasko- ^ ^ ^ ^ _ 

los Draugija, kai]) matysite išj^ šeima ir artimi jų draugai j Nežiūrint sniego ir bloiro oro 
šiame Dirvos numeryje telpan- fU1»ėjo pietus Carter viešbuty- j j gubernatoriaus inauguravimo 
čios 19-14 metų apyskaitos, sto- je. dalyvavo pp. žiuriai, Ta-; ceremoniias suvažiavo dausry-
vi tvirtai. Jos turtas pasiekė I niošaičiai. Karpius ir Brazaus-j žmonių, ir daug iš Cleve-
$1,563.723.00, begyje 1944 me- j kas Pasakyta ir trumpos kai- i lando. 
tų paaugo dar $281,764. j j os tautinės ideologijos vadą | Naniasfc fni^ernatorui5* dar 

Draugija bėgyje 1944 metų i prisiminus. 
pirko Karo Bonų už $275,000, 
ir išviso iki Gruodžio 31. 1944, i ~ 

^aitria, •nidarvti savo kaMu^ta 
ir sinVc-ttj įvairius direktorius 
ir vedėjus. 

Lenkų Požemio Paroda 
Karo Bonų parodoma nupirkus i VĖL IMTYNĖS 
už $ 110.260, kas įrodo Įstaigos j Jaunas pragarsėjęs imtikas 
tvirtą pinigini pagrindą. i Clifton Gustafson vėl dalyvaus 

ir ncpfukilinto pelno' imtynėse Clevelande su Ernie 
fondai, taipgi nuolatini* neiš- j Dusf-l:. vienas, iš keliu Dusek 
traukiamas stockf dabar i ! stipruoliu broliu. Jiedu bus Clevelande Public Library 
sudaro $215,464.;®. Draugijos j svarbiausioje ooroje. Imtynes rengiama Įdomi paroda, pava-
stock, rezervo ir nepadalinto j rengia .Jack Ganson pirmadie- dinta "Poland's Underground 

nio vakare, Saulio 15. State" (Lenkijos Požemio Val-
Kit.oje poroj imsis Dave Le-Įstybė). Paroda tęsis nuo Sau-

vin, žydu čampionas, su Mek- Į sio 16 iki Vasario 6, Parodos 

pelno fondai, su Federalos Ap 
draudos apsauga taupomų są
skaitų padaro šią Įstaigą sau
gia vieta investavimui jūsų 
taupymų. 

Per 1944 metus ši draugija 
paskolino $321,150 ant pirmo 
mortgage namų savininkams ii 

tiems kurie pirkosi sau narnus. 
D i v i d e n d u  s t o c k h o l d e r !  a r n s  

sikos čampionu Mi<ruel Thor-
res. Prie ių bus kitos poros 
žymiu imtiku. 

eksponatus patiekė Lenkų Vy
riausybės Informacijos Centras 
iš New Yorko. 

į šioje parodoje išstatoma vi-
VIEšf JO YCMTĖ Isoki braižiniai, originates fo-

P-lė Hypatiia Yčaitg viešėjo ^ toSraf"os « okupuotos Lenki-
v. . „ 4.-,,. o ios. ir tt., atvaizduojant kaip 

ii5 Mntr-i 1Q11 niwmpii iSmnkč-1 ^as savo motina ir natevi P., .: _ „ ' . T-uz antra i.hi pusmei. įsmoKe-, .. . - T tveike požemio organizacija oe-
ta nn l^> rmn in« ir m 2', "I* ZUiriUS, Jl turi tamvba Lie- | . . , ,s .' 
^finio'-nuoSimclo-'" tarnui Įtuvos• At.tovvhėj. Washing | k°VU » 
padėtus pinigus. _ ine. Gi\zo i Washingtona pir-1 William w Frydler, kuris 

Draugija taipgi praneša jog J n aniem. 
.ji duos paskolas gryžtantiems į 
veteranams sulyg nauio vete-1 

"!,iu <; '•i!iliiUIS- ; MIRIMAI 
REIKIA DARRIN1NKU 

Sausio 22 (Mevelande prasi- PETRAS CLAZAS, 68 metų, 
dės didelis vajus suradimui 
8,700 darbininkų i reikalin-
'.r i; i v i; i s karo dirbtuves. 

jš Novelty, Ohio, mirė St. 
Alexis ligoninėje, Sausio 7 d. 
Palaidotas Kalvarijos kapinė-

j atvyko j šią šalį visai nesenai, 
' ištrukęs iš Nazių okupuotos 
! Lenkijos, bus techninis tos pa-
' rodos patarėjas ir atstovas to 
Informacijos Centro. 

Parodos atidaryme dalyvaus 
Lenkijos Generalinis Konsulas 
Heliodor Sztark iš Pittsburgho. 

CHORO PAMOKOS 
Moterų Choro pamokos bus 

vėluojant.  P. lis. 

y ĄOO's r Ą T IC. T> p Į V / j  J \  T Į T I  T  \ / Ą  |I 

ŠA.LTAS ORAS tęsiasi, kas-
:ic Sausio 11; pamaldos atsibu-| dien vis po biski pasninga ir 
vo Šv: Jurgio bažnyčioje. gatvės l^du apšalusios tebėra 

Liko žmona, Marė. ir trys! didžios ir sunkiai automo'i-
į sekmadieni, Sausio 14, nuo! vaikai: Juozas. Ona Zebas, ir' liais navažiuojamos. Dirbtu-

vai. po pietų lygiai, namuose (karys Pranas, Armijoje. i v^s del to nukenčia, nes daug 
6t;l Whitney avenue. Visos! Laidojime pasitarnavo laido-į darbininkų kasdien per ši šaltj 
dainoikos prašomos pribūti lie-1 tuvių direktorius N. A. Wilke-; nepribuna i darbus. 

: MOTERIS AR MERGINA 
j Namų apvalymo darbui tik 

sykį į savaitę, prie dviejų 
suaugusių - žmonių ; mažas 
namas; skalbti nereikia. 

Atsiša'ikit po 6 vakarais 
IVanhoe 1705. 

BERNIUKAS AR MERGAITĖ 
15 - 16 m. ar senesnis 

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

Kreiptis i Lietuviu Salę. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

In reply to Šį chargls made 
over this station a week ago today 
by Mr. Gus Hall, a representative 
of the Communist Association, a-
gainst the United Lithuanian Re
lief Fund Clothing Drive, I wish 
to state that the committee spon
soring thfe drive is a member of 
the President's War Relief Control 
Board and National War Fund, and 
ar, such represents the welfare work 
being carried on for Lithuanians, 
regardless of what - part of the 
world they may be in. Lithuanians 
have been forced to flee to all 
parts of the world in order to es
cape the ragavęs of war. 

The policy of the President's 
War Relief Control Board is to al
low no move than one agency from 
each national group to function and 
to be a member of the Board. 
Hence Mr; Hall's allusion to another 
Lithuanian relief agency is a sur
prise to us, unless he has reference 
to the Communist group whioh is 
using welfare work* to hide its 
real political motives. 

We agree with Mr. Hall that our 
drive received excellent support from 
real Americans who place welfare 
and humanitarian work above poli
tics. We are deeply grateful to our 
newspapers, to the Cleveland Mo
tion Picture Exhibitors, to many 
radio stations, to the Block Plan 
and to Governor Frank J. Lausche, 
and to many men and institutions 
which have contributed toward the 
success ''of this drive. We appreciate 
and shall never forget the support 
of all men of good will. 

However, Mr. Hall chooses to 
condemn them. His assertion that 
the Lithuanian Relief Committee 
consists of ex-ambassadors and re
presentatives of Fascist countries 

i it, typical of Communist propagan-
I 'r.. We can assure our listeners 
•^at every member of the United 

j Lithuanian Relief Fund is an Amer-
į icar. of long standing. Most of 
j the members hr.vu participate! in 
| World War I and have now sent 
| their sons- to fight in World War 
Į If. There are no e::-officials of 
I any European power in .T51 num-
I ber. i 

' Likewise Mr. Hall's assertion 
that the handbills of the Relief 
Committee were printed in a non
union shop is false. The printing 
was done by the Ohio Lithuanian 
Publishing Company, a member ot 
the Cleveland Typographical Union 
No, 53 for the past eighteen years. 

Mr. Hal! apparently desires to 
create the impression that all Lith
uanians who fled their country 
when it was "liberated" by Soviet 

| Russia are quislings anci pro-Nazis. 
In order to refute this charge, it 
is necessary to describe conditions 
in Lithuania in some detail. 

In 1939, upon the insistence of 
Soviet Union, Lithuania granted to 
Russia the use of garrison bases on 
her soil. The Soviet Union gave 
solemn assurances that this act 
would not be the means of Soviet-
izing Lithuania or for subjugating 
it. i he Soviet Union further sign-

AMERICAN 
bv JULIAN OLLENDORFF. 

ed/ treaties, some of tliiiii valid to
day. whereby Lithuania was guar
anteed that its freedom and sover
eignty would be safeguarded. In 
June 1940, the Soviet Union broke 
its pledge, occupied Lithuania and 
proceeded to Sovietize all public 
and private institutions and enter-
prizes, as well as 450,000 privately-
owned' farm. The- leading men and 
women of Lithuania were either 
exiled to labor camps in Siberia or 
"liquidated" as "enemies of the 
people.". 

At the height of this terror, while 
Lithuania was under the occupation 
of the Red Army, a farcical "pleb
iscite" was held. There was but 
one list of candidates to vote for
th e Communist list. Every adult 
Lithuanian was compelled to vote 
or else incur the penalty of becom
ing "an enemy of the people" and 
suffer exile or even death. There 
was no actual voting by this pup
pet. Diet on Lithuania's incorpora
tion into the. Soviet Union. This 
"decision" was proclaimed to the 
world by the Soviets. 

On the eve of the German attack 
on the Soviet Union, the Soviests 
started deportations and massacre? 
nf Lithuanians on a large scale. For 
example, at Šiauliai, Pravieniskiai 
and elsewhere they machine-gui.ned 
thousands of men, women ana 
children. The Lithuanians rose in 
armed revolt and proclaimed the 
restoration of national independence. 
Soviet authorities attempted to 
smear these attempts as pro-Nazi. 

However, the Germans quickly 
suppressed these Lithuanian efforts 
and begun the imprisonment and 
annihilation of all Lithuanian pat
riots. Under the German occupa
tion further deportations and per
secutions continued. Lithuanians, 
however, set up a strong under
ground movement for national lib
eration from all oppressors, Nazi 
as well as Soviet. German attempU-
to enfon e mobilization were met 
with armed resistance. %.gain thous
ands of Lithuanians went under
ground or fled the country. 

Lithuanians having tasted both 
Nazi and Soviet brands of 'libera
tion" had no choice but to seek re
fuge in any country that could. of
fer them a haven. In the summer 
of 1944 the Soviets returned and re
introduced their brand of terror. 
Lithuanians caught between two 
fires have fled and are fleeing to 
the Baltic Sea, using small boats 
to escape to Sweden and other 
neutral countries. Many have per
ished. Countless numbers have 
been taken prisoner and- suffered 
death at the hanis of Nazi or So
viet fury. 

Enough has b?en - said to show 
that Lithuanians are not pro-Na?i 
or pio-Soviet, but only pro-Lith
uanian. Mr. Hall's assertion that 
Mr. Smetona, President-in exile of 
Lithuania, was pro-Nazi is ridicul
ous. It was the Smetona regime 
that brought to trial and condem
ned the instigators of a Nazi plot 
in Lithuania (the Neumann-Sass 
affair in Klaipeda-Lithuania) a-

m 

.hrough swamp and jungle, under enemy observation ano 
constant fire, Pfc. Frank A. Bezccyski of Detroit operated as lineman and 
telephone operator in a combat field artillery section. With visibility made 
poor by heavy rain and harassed at night by Nips only 100 yards away, 
Bezccyski heroically set up infantry-field artillery communications and was 
awarded a bronze medal. Wire and other equipment came from War 
Bond sales. '• v- Treasury Department 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit j Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su say.o draugais, šios su
eigos atsibura kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuviu sa
lę. vietojo eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
(,us naudinga atsilankyti daž
niau i Lietuvių salę. 

lik'hard L. Kroesen (kau^jc) ir Judge Frank J. -Uer-
rick yra du svarbiausia asmenys kurie vadovaus Cuyahoga 
Apskrities vajų kėlime pinigų kovai su infantile paraly
žium. Kroesen, vėl paskirtas valstijos pirmininku Nacip-
nalės Fundr-,-i i os prieš Infnr.Ule Paralvsis. * ndavauja Ohio 
Ma' h o i .Din; c:; u. į u niiujį metą pagreiti, o Judge Merrick 
vaęvs vajų Cuyahoga Apskrityje. ; 

V- ' h u s  l a i k a s  1 9 4 5  m e t a m s  n u s t a t y t a s  S a u s i o  14 iki 
31. Puse tų sukeltų pinigų pasiliks šioje apskrityje vieti
niams reikalams. 

JONAS G. 
POSTER 

L i e t u v i s  

NaniŲ M alia v o to j as, 
Popieriuotojas 

Atlieku goresnės rūšies 
darbą. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusu namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

m East- 12?rd 3t. 
Telefonas POtomac 6899 

EXPERT RADIO 
WORK 

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

Radios bought and sold. 

Thomas Appliance 
8820 Wade Park Avenue 

Phone GA 6889 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

STJLYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytoj us/ 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Pardučdam 
Radios. 

, Elite Electrical Co. • 
|394 East 66th Street 

Phone EN. 6504 

gainst the admonitions of the 
Western Powers who urged Lith
uania not to irritate her great Ger

man neighbor. 
Eastern Europe under Soviet 

occupation, and with it Lithuania, 
is under a black-out. Foreign news
papermen, observers and represen
tatives of welfare agencies are rig
idly excluded. Attempts of the 
United Lithuanian Relief Fund to 
cooperate with Soviet Russian auth
orities have been met with refusal. 
Permission to send medicine and 
clothes under the supervision of 
American agencies has been denied. 
Thus the outside world ' has no 
means of ascertaining the true 
character of Soviet "liberation". 

The United Lithuanian Relief 
Fund appeals to all people of good 
faith to help the war-ravaged and 
destitute Lithuanian people. Lith
uania has been stripped of ail avail
able produce and raw materials. 
Families are scattered and children 
left destitute as a consequence of 
Nazi and Soviet attempts to an
nihilate the nation. Lithuanians are 
suffering and dying in remote parts 
of Russia or in Nazi labor camps. 

As soon as means of communica
tion are available, the Lithuanian 
Relief Fund will forward to Lith
uania clothing and otiier materia! 
necessities of life for distribution 
on a non-partisan and non-political 
basis. 

We beseech all people of good
will to aid not only the Lithuanian 

drive but all drives to held war-
ravaged nations that are conducted 
in a manner free from political 
discrimination. We beg our com
patriots to stand firmly behind the 
Atlantic Charter and its principles, 
for there are what our sonus are 
fighting and dying to achieve. 

FARMERS of Surrey, England, 
have asked the public to help de
stroy fox lairs. 

r 

t ^ 
L i e t u v i š k a  

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

Užltlko visokias namines ir im
portuotas gyduoles nuo visokių li
gų, žaizdų ir kitokių negerovių. 
Išpildo dakratų receptus atsakan
čiai. Kreipkitės | savo vientau
čio vaistinę visokiais reikalais. 

INTERNATIONAL 
P H A R M A C Y  

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8G18 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą, notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

..ill!i!IHIIIIIIHIIIIIIIIIll!IIIIIHIlllllllll'a 

l'AUDOS darhili yra 
Dirvos Spaustuves 

specialybė. Atiieka: 
® PLAKATUS 
• LAIŠKUS 
• VOKUS 
• KONSTITUCIJAS 
• BILIETUS 

ir kitokius. 

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

Klauskit mušu kainų — 
atsakymą gausit greitai. 

• Darba Atliekam • 
G E R A I  
G R A Ž I A 
G R E I T  U 
D I R V A  

6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

VYRAMS REIKMENYS 
emos metui w a 

KAKLARAIŠČIAI 
Didžiausias pasirinkimas vJiausiij 
ravyzdžių ir marginių. 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daueybė iš ko pasirinkti. 

t $3.95 — $5.95 — $6.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių ravon ir vilnoniu 

$1.50 — $2 — $2.05 

SKRYBĖLĖS * 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalu 

$6.00 — $7.C0 

SWEATERIAI ^ 
Apsivelkami ir užsimaunami, 'Vie

nodų spalvų ir sujėiiviin * 
$3.95 iki $6.00 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI ^ 
Tikros tvirtos odos, diržai, vieijo-
dų. spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų*, 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

mčgstų 

DYKAI GREEN STAMPS sė* kožnu pintiniu 
ftia galit iškeisti save Štamo Books IVAM 

FIE III & REICH CD, 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 

* > 

SSt. "V- • f.* ifeMS" ^Jir- Si' '-t-'Ai . • ..^'fctisžŽLJU, 
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