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skaito iš sei^^ /krų de
mokratų, Hijos, 
vadovaujamą & ^de
mokratine. Tokife ^ rei
kia ją griauti. \ , , 

Griovimo priemofrilfs; aišku, 
ne demokratinės bet komunis
tinės: demonstracijos, ginkluo
ti puolimai, šmeižtai ir smur
tas. Jei šiomis diktatūros prie
monėmis pavyktų valstiečių 
partijos vyriausybę išgriauti 
tada seks kitos komunizmo 
priemonės: visų politinių opo
nentų išžudymas, krašto ko-
munistinimas ir prijungimas i 
Maskvą. 

Įdomu ką Amerika ir Ang
lija pasakys del šitų Rusų im
perializmo triksų nelaimingoje 
Rumanijoje. 

Pabalti j is gal jau parduotas, 
Lenkija pusiau pakarta, dabar 
ateina Rumanijos eilė. 

• 
IR CHURCHILL ir Roose

velt padarė viešus pranešimus 
apie savo konferenciją Įvyku
sią su Stalinu Jaltoje. Aišku, 
jie visko nepasakė, bet Lietu
viams liudniausiu dalyku bu
vo visiška tyla Pabaltijo klau
simu. Nei žodelio^ Tas duoda 
pagrindo lik nelaimės spėlioji
mams. 

Tačiau, vilties nepraraskime. 
Nėra abejojimo, musų broliai 
Lietuvoje kuria šiokį-tokį sa
vo tautinį gyvenimą, tajso iš
draskytą lizdą. Ateis laikas— 
ir politinis dangus nuskaidrės. 

• 
KADA Juozas Paukštys ar 

Antanas Olšauskas leisdavo 
knygas jie tikėdavos visuome
nė jas išpirks ir įdėtus į jų iš
leidimą kaštus su pelnu grą
žins. Visuomenė taip atsily
gindavo dar Mikui Paltanavi
čiui ir katalikams knygų lei
dėjams. Iki paskutinių laikų, 
Dirvos leidžiamos knygos bu
vo noriai išperkamos. 

Bet Bačiunas, išleisdamas 
Kun. Vasilausko "Oi, tos Die-
nos-Dienelės" pabrėžia neigia
mą visuomenės kryptį — ne-
beremti Lietuviškų knygų lei
dimo. 

Lietuvis Lietuvis ra
šytojas apysakų ar rimtų vei-

• kalų negali tikėtis kad Ame
rikos Lietuvių visuomene jo 
darbo iškaščius su pelnu su
grąžins. Kas _garbė Bačiunui 
tas negarbė visuomenei. Tė
vynės Mylėtojų Draugija te
turi 250 knygos mylėtojų. Ka
talikai visai neturi knygos my
lėtojų draugijos. 

DR. JONO ŠLIUPO mirtis 
netoli durų į mažą ir laisvą 
Šveicariją, užbaigia gyvenimą 
to Lietuvio kurio energingas 
patriotinis darbštumas gali bū
ti pavyzdžiu daugeliui kurie 
jau sakosi "nusenę". Visą sa
vo ilgą gyvenimą šliupas dir
bo — ir dirbo Lietuviams. Jis 
troško kad Lietuvio protas at
sikratytų visų neigiamų Vidur
amžio Dvaro ir Bažnyčios pėd
sakų — lenkizmo ir prietarų. 

Jei jo budo nelankstumas 
neleido jam tam tikrais atve 
jais tikslų pasiekti — Ameri
kos Lietuviai ypatingai paju
to jo akstinus. Jis daugiau pa
darė Amerikoje negu Lietuvo
je. 

(NUO REDAKCIJOS. Dir
vos knygyne randasi ribotas 
skaičius Lietuvoje leistų kny 
gų apie Dr. Joną šliupą — 
AUŠRININKAS JONAS ŠLIU-

Poni Roosevelt Vaišins Lietuves 
Kareiviu Motinas Baltame Name 

-# * 

Į SAN FRANCISCO 
PAKVIESTA 44 

VALSTYBĖS 

Pakvietė Lietuves Ka
reivių Motinas į Bal

tąjį Namą 

Prancūzija Tuokia aplink 
save Mažasias Tautas 
Balandžio 25 nustatyta 

pradėti San Francisco Pa
saulinės taikos planui kon
ferencija organizuojama; į 
ją pakviesta 44 valstybės, 
išviso 44, išskyrus Lenki-
išskyrus Lenkiją. 

Suprantama, j tą konfe
renciją nekviesta ir Lietu
va, kuri nėra United Na
tions narė, ir apie Lietuvą 
ir dabar nieko neužsimena
ma. 

Prancūzija atsisakė buti 
šios konferencijos rengėja 
greta Amerikos, Britani
jos, Rusijos ir Kinijos, nes 
Gen. de Gaulle nebuvo pa
kviestas į Jaltos konferen
ciją ir neturėjo bendro su 
Dumbarton Oaks konferen
cija. 

Prancūzija f kaip išrodo 
gali tapti San Francisco 
konferencijoje mažų tautų 
vadovė, apie kurią tuoksis 
mažosios tautos ginant sa
vo teises. 

Senatorius Vandenberg, 
Republikonas iš Michigan, 
priėmė Prez. Roosevelto 
kvietimą buti vienu iš U. 
S. delegatų, kuomet jis ga
vo prezidento pareiškimą 
jog galės ten reikšti savo 
nuomonę, o ne padiktavimą 
iš viršaus. 
Stalinui vėl nusileista 

Jaltos konferencijoje bu
vo sutikta priimti Stalino 
reikalavimą pasipriešinimo 
teisės Penkioms Didėsėms 
valstybėms, kurios sudarys 
vadovaujamą jiegą taikos 
plane., Reiškia, jeigu viena 
iš penkių didžiųjų pradės 
karo agresiją ir kitos no
rės ją apkaltinti, ta viena 
gali visus apkaltinimus at
mesti. 

To Stalinas reikalavo ir 
del to nepavyko Dumbar
ton Oaks konferencija per
eitą rudeni, ir dabar, Roo
sevelt keliavęs 14,000 my
lių į Jaltą, tą pati iš Stali
no parsivežė. Taip viskas 
ir prasidės iš tos pat vie
tos kur buvo pirm to. 

ELEANOR ROOSEVELT 
Pirmą kartą istorijoje, Lietu
vės moterys pakviestos į sve
čius Baltajame Name Washinp-
tuviu Kareivių Motinų vykimu 
tone, Kovo 23. sąryšyje su Lie-
jteikti peticijas prašančias Lie
tuvai u$tarim<fo ^ 

JAPONAI NEŠA Dt 
DELIUS NUOSTO

LIUS 

Iwfc Įima salos užkaria
vime išmušta 12,864 Japo
nai, tokias dideles jiegas 
padėjo Amerikiečiai tą sa
lą užkariauti. Pačių Ame
rikiečių nuostoliai siekia ir
gi kelis tukstančius vyrų. 

Luzon salą iš Japonų at
kariaujant Japonų nuosto
liai pasiekė 90,000 kareivių. 

Ant Leyte salos, i pietus 
nuo Luzon, išmušta 125,000 
Japonų. 

Japonai kariauja iki pas
kutinio savo kvapo. 

Vienoje saloje, Palawan, 
Japonai nužudė 150 Ame
rikos karo nelaisvių. * 

Amerikos 
Rinks Atstovus į San Francisco konferenciją 

EKSTRA PRANEŠIMAS VISUOMENEI 
Amerikos Lietuvių Misijos proga Washingtone Kovo-March 23, Suvienytų Val

stijų Prezidento žmona poni Rooseveltienė priims arbatėlei Amerikos Lietuvių Ka
reivių Motinas kurios suvažiuos Įteikti Peticijas. Visos Lietuvės kareivių motinos 
kurios Kovo 23 atvyks į Washingtoną yra užkviečiamos f Baltąjį Namą (White 
House). 1 • . ' * 

Tai bus istorinis Amerikos Lietuvių gyvenime įvykis, nes niekados pirmiau Lie
tuvos moterys nebuvo kviestos j Baltąjį Namą. 

Į šią ponios Prezidentienės arbatėlę gali patekti nedaugiau kaip 100 Lietuvių 
kareivių motinų. Jų sąrašas su vardais ir adresais privalo buti sudarytas nevėliau 
Kovo-March 15. Todėl tai Lietuvės kareivių motinos kurios bus Washingtone Lie
tuvių Misijos proga, privalo tuojau pasiųsti savo vardus ir adresus į: 

Lithuanian Mission Hotel Statler Washington, D. C. 
Tą prašomos padaryti tuojau visos kareivių motinos, ir tos kurios jau pirmiau 

užsirašė LVS Centre, ir kurios dar norėtų prisidėti naujai į Misiją. 
Visos motinos privalo buti Washingtone penktadienį, Kovo 23, apie_12 vai. ir 

susirinkti į Hotel Statler lygiai 2:00 vai. po pietų. Hotelyje tėmykit Priėmimo Ko-
jnisijos^|iiet^vaites tautiškuose ruhuose. •'.i*?**j (Daugiau žiūrėkit ant p. 3) 

Amerikos fifcttivžtf Rengimo Komisija. 

Koeln Paimtas 

BRITANIJA persergėjo 
Lublino Lenkų bolševikiš
ką laikiną vyriausybę prieš 
persekiojimą Lenkų kurie 
ištikimi Londono Lenkų 
vyriausybei. 

Tą turėtų padaryti Prez. 
Roosevelt, primindamas ir 
Lietuvą ir kitas bolševikų 
okupuotas šalis. 

PAS. Knyga spausdinta Lie
tuvoje 1934 metais, jo 70 me
tų amžiaus sukakčiai paminėti. 
Dr. šliupo draugai norėdami 
tą knygą įsigyti gali kreiptis 
| Dirvos administraciją pri-
siunčiant $1.00.) 

VOKIEČIAI daro pasku
tinį pasikėsinimą savo po
vandeniniais laivais skan
dinti sąjungininkų laivus 
šiaurės Atlantike. Sako, 
300 submarinų sutraukta į 
Norvegijos vandenis. 

ROMOJE komunistai ke
lia maištą, gatvėse susirė
mus reikalaudami išversti 
dabartinę Bonomi jvyriau-
sybę. Vienoje riaušėje už
muštas komunistas. ̂  

Komunistai pradėjo pro
testo demonstracijas prieš 
Bonomi vyriausybę po pa
bėgimo iš kalėjimo Gen. 
Roatta. apkaltinto karo nu-
ro nusižengimais. 

Henry Wallace, buvęs vi
ce prezidentas, tapo įsta
tytas Komercijos Sekreto
riaus vieton, po to kai at
imta jam teisė buti kartu 
ir federalių paskolų admi
nistratorium. Paskolų ad
ministratorium liko Fred 
M. Vinson. 

York, Anglijoje,, lėlčfcu* 
vui sprogus virš miesto žu
vo 13 žmonių, kiti 25 sužei
sta. 

Kov<T 8, Gen. &atton'o 
šarvuotos eilės pasiekė Rei
no upę 12 mylių nuo Cob-
lenz. šis nazių sumušimas 
yra didžiausias šio karo ei
goje vakarų fronte. 
Pirmoji U. S. Armija ap
supa miestą Bonn. 

Vokiečių kariuomenė pa
sišalino iš Koelno, ketvirto 
didžiausio Vokietijos mies
to, kuris smarkiai bombar
duotas sąjungninkų lėktu
vais ir Amerikos kariuo
menės apsuptas, atiteko į 
Amerikiečių rankas. Mie
ste iš langų plevėsavo bal
tos vėliavos Amerikiečiams 
į miestą inėjus. 

Iš rastų namuose karei
viškų uniformų spėja kad 
daug nazių kareivių metė 
savo uniformas ir persi
rengė į civilius rūbus, ne
norėdami patekti karo ne-
laisviais. . * 

Britų ir Kanados karei
viai veik užbaigė apvalymą 
Vokiečių visoje teritorijoje 
vakaruose nuo Ruhr, 

Vokiečių armijos veja
mos toliau. Iš Vokiečių 
miestų liko tik griuvėsiai 
visu plotu nuo vakarų Vo 
kieti j os sienos iki Koelno, 
kur sąjungininkai prašla-
vė. 

Sunaikinta dvi nazių ar
mijos ir užimta dideli plo 
tai Vokietijos pirm negu ši 
žinia paskelbta. 

Nugąsdintas sąjunginiu 
kų pasisekimu vakaruose, 
Berlino radio komentato 
rius ragina Vokiečius tęs 
ti visko naikinimo, sulygi 
nimo su žeme karą ir kovo
ji "šventu įšėlimu" mieste 
lis iš miestelio, namas ir 
namo, griuvėsiai iš griuvę 
siu". Jis sako, vistiek vis

kas turės buti sudaužyta į 
šmotus. 
Kariaus dar 5 mėnesius 

Amerikečių paimtas ne
laisvėn nazių Gen. Roth-
kirk und Trach pasakė kad 
Vokiečiai, likę be gasolino 
ir be arkilų negali tikėtis 
laimėti karą, ir karas tu
rės baigtis už keturių, il
giausia už penkių mėnesių. 

.Italijoje Amerikiečiai pa
ėmė kelias svarbias kalnų 
aukštumas trijų dienų puo
limuose, su Braziliečių pa
galba užėmė Castelnuovo 
miestelį ir paėmė 1200 Vo
kiečių nelaisvėn. 
Siekia Berlino 

Vokiečių radio praneša 
apie bolševikų pradėjimą 
naujo puolimo Berlino lin
kui. Rusai prasilaužė šiau
rėje nuo Kuestrino, prie 
Oder upės, 39 mylios nuo 
Berlino, ir daro naują puo
limą Zehdeno, 31 mylia at
stu nuo Berlino. 

TVERIASI AMERIKOS 
SĄJUNGA 

Meksikos sostinėje įvy
kus 20-ties Amerikos res
publikų konferencija suta
rė įsteigti savo sąjungą pa
laikymui taikos šiame kon
tinente. 

Argentina iš šio viso pla
no išsimetus, tačiau tikima 
ir ją patraukti į vieną. 

7-TA PASKOLA BUS 
14 BILIJONŲ 

U. S. Iždo sekretorius 
skebia Septintos Karo pa
skolos vajų, kuris bus pra
dėtas Gegužės 14 ir baig
sis Birželio 30, viso septy
nias savaites laiko. 

Šiai paskolai nustatyta 
kvota 14 bilijonų dolarių. 

D A R B A I  
Tranai sulaikė darbus. 

Pittsburgh o srityje potvi-
niai apsėmė paupių dirbtu
ves, 25,000 darbininkų ne
gali dirbti. Sutrukdyta ei
lė karo darbų. 

^ Šimtai šeimų turėio pa
likti savo namus ir išeit-' ' 
aukštesnes vietas. 

Reikalauja po 10c nuo 
anglies tono. John L. Le
wis, UMW vadas, pareika
lavo iš minkštos anglies 
kasyklų operatorių po 10c 
nuo kiekvieno iškasto ang-
glies tono specialės mo-
kesties- į unijos iždą. Tokį 
reikalavimą jis pakėlė de-
rvbose su kasyklų operato
riais naujai sutarčiai, bai
giantis senajai sutarčiai 
Kovo 31 d. 

Toks sumanymi® butų 
davės angliakasių unijai 
virš 60 milijonu dolarių ui 
1944 metais iškastą anglį. 
Tokia suma pinigu padary
tu John L. Lewis galin
giausiu darbininkų "caru" 
Amerikoje. * 
--Derybų pradžioje Lewis 
atakavo Prez. Roosevelt§ 
ir CIO bei AFL vadus. 

Karo Darbo Taryba pra
neša jog laikys darbinin
kus prie karo darbų tose 
pačiose dirbtuvėse, kur ga
lima, po to kai amunicijos 
kontraktai bus nutraukti. 

Jei darbininkus reikės 
paleisti iš vienu dirbtuvių, 
iuos galės gauti pirmiausia 
kitos karo dirbtuvės, o tik 
paskiau civilinių reikmenų 
dirbtuvės. 

VOKIEČIŲ konvojus iš 
15 laivų vykęs iš Norvegi
jos į Daniją tapo suplaišin-
tas sąjungininkų lėktuvais, 
8 laivai nuskandinta, su 
jais žuvo apie 7,000 karei
vių, kaip praneša iš Stock-
holmo. 

Gen. MacArthur Apžiūri Ligoninės Griuvėsius 

Detroit, Mich. — Užsi
kirtimas tarp unijos vadų 
ir dirbtuvės savininkų lai
ko Briggs Mfg. Co. 13,00^ 
nuo gryžimo į darbą sep
tyniose dirbtuvėse. 

Londone buvo sustreika
vę apie 10,000 uosto darbi
ninkų. Darbams atlikti pa
statyta 3,000 kareivių. 

Unijos vadai stengiasi 
priversti darbininkus gry-
žti dirbti. 

Pretoria, Pietų Afrika.— 
Dideliame amunicijos spro
gime netoli Pretoria ž 
50 darbininkų, kiti • 
žeista, nepilnas pranc._ 
sako. 

Westerville, O. — Kilgo-
re Co. amunicijos dirbtu
vėje ištikus sprogimui už
mušta trys moterys ir vie
nas vyras. 

Galveston, Texas. — Čia 
sustreikavo apie 3500 AFL 
laivų taisytojų darbininkų. 
Po savaitės laiko streikas 
baigtas. Apie 350 streike-

.rių tapo draftuotA į karinę 
! tarnybą. 

Amerikos kariuomenes vadas Gen. MacArthur apžiūri 
griuvėsius ligonines prie Clark aikštės, Luzon saloje. Japo-
ponai pasitraukdami ligoninę visai sugriovė. 

Dayton, Ohio. — Spro
gus laike nukritimo krovi
nių lėktuvui, užmušta 8 ir 
14 kitų sužeista. 
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s D I R V A  Padėkit Amerikai Laimėti 

PENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

DAR PRIE LIETUVOS NE 

PRIKLAUSOMYBĖS 

MINĖJIMO 

Philadelphijos Lietuvių (Ben
dro Komiteto rengtas su Muzi-
kalės Salės Bendrove paminė
jimas Lietuvos Nepriklausomy
bės Vasario 18 visais žvilgs
niais pavyko gerai. Progra
mas pradėta su malda, prašy
mu kad Dievas duotų Lietuvai 
stiprybę ir laisvę. Darė gerą 
įspūdį maldos laiku, publikai 
sustojus susikaupimas vienai 
minutai. "Ei Pasauli, mes be 
laisvos, nepriklausomos Lietu
vos nenurimsim!" 

Maldą skaitė Dr. Kun. V. 
MartuseviČius. Pirmininkas J. 
Kavaliauskas pasakė įžanginę 
kalbą, Dainos Choras, vadovy
stėje W. E. Norkaus, sugiedo
jo Amerikos ir Lietuvos Him
nus. šv. Jurgio parapijos mo
kyklos vaikučiai, choras, due
tas, solo, baletas, deklamacija 
atlikta labai gražiai, už tai 
garbė mokytojoms vienuolėms. 

Iš Lietuvos pabėgęs Kapt. 
P. Labanauskas nuosekliai ap
sakė kiek Lietuva buvo pažen
gus jūrininkystėje, taipgi pa
reiškė, Lietuviai niekad nepa
sidavė verguvei, nepasiduos ji 
ir dabar, ji vėl bus laisva ir 
nepriklausoma valstybė. 

Seserys Antanavičiūtės la
bai gražiai sudainavo kelias 
liaudies daineles, akompanuo
jant muzikui A. Džikui. 

Kalbėjo J. V. Grinius A. R. 
Kryžiaus reikalais, pakvietė 
Amerikietes Raudonojo Kry
žiaus atstoves, ir po to prasi-

Detroit, Mich., Naujienos 
z* 

i-imi *Js 

A. L. MISIJOJE IŠ
VIEN DIRBA DE-
MQKRATAI IR 
REPUBLIKONAI 

Jaunas Vokietukas Kari A. 
Punzeler, 16 m., vienas iš Hit
lerio jaunimo vadu, buvo nu
teistas mirties bausme, bet ta 
bausmė pakeista kalėjimu vi
sam amžiui. 

KAS IMS VIRŠŲ -
BALTIMORE AR 
PHILADELPHIA? 

Tarp Baltimorės ir Philadel
phijos — dviejų dideliu Lietu
viškų kolonijų arti Amerikos 
sostinės Washingtono, prasidė
jo lenktynė už pardavimą di
desnio skaičiaus tikietų į Ame
rikos Lietuvių Misijos rengia
mą Kogresinę Vakarienę Hotel 
Statler, penktadienį. Kovo 23, 
Washingtone. 

Kalbant apie lenktyniavimą, 
reikia priminti kad Baltimorė-
je tikietų platininle pirmenybę 
paėmė LVS 4-to skyriaus dar
buotojos moterys, o Philadel-
phijoje pirmenybę užėmė vyrai 
LVS 7-to skyriaus darbuoto
jai. Suprantama, ir Baltimo-
rėje moterims padeda vyrai, ir 

SPECIALIS PRANEŠIMAS 
VISUOMENEI 

Amerikos Lietuvių Misijos 
darbai yra surišti su musų ša
lies karo pastangomis ir su pa
stovios taikos pasauliui laimė
jimu, ir todėl jie yra neparti
nio pobūdžio. 

Amerikos Lietuvių Republi-
konų ir Demokratų vadai tą 
pilnai supranta ir todėl dirba 
kartu ir bendrai Lietuvos ne
priklausomybės naudai nežiū
rėdami į savo skirtingus parti
nius įsitikinimus. 

Amerikos Lietuvių Misijos 
•rengimo komisijoje veikia ge
rai žinomas Lietuvių Demokra

te VS SKYRIAU! 
SUSIRINKIMAS 

Vasario 25, įvyko LVS 6-to 
skyriaus suširinkimas. Susi
rinkime buvo apkalbėta Ame
rikos Lietuvių Misija į Wash-
ingtoną, įteikimui Prez. Roo-
seveltui peticijos su parašais 
ir aptarimui kitų svarbių Lie
tuvos reikalų. Taipgi apkal
bėta įvairus skyriaus reikalai. 
Misijai aukojo 'skyriaus vice 
pirmininkas H. Kapturauskas 
$20 ir skyrius iš savo kasos 
paaukojo $25. Reiškia jau tu
rima $45 aukų Lietuvių Misijai 
Washingtone. Kurie turi au
kų kuponus galit priduoti sa
vo aukas per LVS skyrių ar
ba siųsti į Washinątoną. 

Iš Detroito važiuoja kelios 
Lietuvių karių motinos ir šiaip 
daug kas bengiasi f kelionę. 

NORI GELBĖTI LIETUVAI 
Wilku vyriausias sunus, ku

ris gyvena San Diego, Cal., pa-
tų Lygos pirmininkas Chicago- raš§ laišką savo motinai pra-

v>Philadelphijoje vyrams gelbs-
dėjo aukojimas Raud. Kryžmi, j ^ moterys. Tačiau reikia ti

kėtis kad ir viena ir kita ko
lonija neužsileis ir išrengs di-

Suaukota virš 800 dolarių. Di
desnes sumas aukoja: Wm, M. 
Paschall — $30; J. V. Grinius 
— $20; A. Kaniušis, J. Kava-
lauskas, A. Marcinkevičius, 
Dainos Choras, Republikonų 
Klubas — po $25. 

Kalba Kun. J. J. Bagdonas, 
jis ragina Lietuvius nepasi
duoti, kovoti už Lietuvos lais
vę visiems geros valios Lietu
viams sujungtomis jiegomis. 

Šokiai. Vaidilučių baletas, 
Lietuviški šokiai publikai labai 
patiko, šokikės turėjo išeiti 
kelis sykius pasirodyti. Tai 
yra gražus būrelis Lietuvaičių. 

Kalba Dr. J. Kajackas, Lie
tuvos Pasiuntinybes Washing
tone sekretorius, apie šiądie-
ninę Lietuvos padėtį bei Ame
rikos Lietuviu veiklą. Padė
koja Pennsylvanijos Guberna
toriui Ed Martin už paskelbi
mą Lietuvių Dienos Vasario 
16, visoj e Pennsv 1 vani j o j e. 

Adv. M. M. Šlikas perskaitė 
rezoliucijas; viena buvo padėka 
Gubernatoriui Martin, kitos re
zoliucijos' išplatintos plačiai. 

Paminėjime priimta rezoliu
cija nurodanti bolševikų žiau
rumus ir persekiojimą Lietu
vos žmonių, pasiųsta Preziden
tui Rooseveltui, jos nuorašai 
Valstybės Sekretoriui, Užsie
nių Reikalu Komitetui, Penn-
sylvanijos gubernatoriui, U. S. 
Senatoriams iš Penna, visiems 
Philadelphijos kongresmanams, 
Philadelphijos mayorui, ir vie
tos Amerikos laikraščiams. 

Dainos Choras dar padaina
vo kelias dainas ir užbaigė 
Amerikos Himnu. 

Programą vedė J. Kavalaus-
kas. Publika visą laiką užsi
laikė pagirtinai ramiai. 

K. žemaitis. 

• LENKŲ valdžia Londone 
atsiųs 1500 pabėgėlių Lenkų j 
ukius Meksikoje. 

delius burius svečių į Kongre
sinę Vakarienę. 

Abiejose tose kolonijose su
sidomėjimas ta vakariene yra 
didelis. Rengiasi vykti biznie
riai, profesionalai, Amerikos 
politiškų klubų darbuotojai, 
biznieriai, draugijų, kuopų val
dybų nariai, veikėjai, ir šiaip 
geri patriotingi Lietuviai. 

Tikietai Baltimorėje pavesti 
globoj LVS skyriaus vice pir
mininkės Julės Rastenienės, o 
Philadelphijoje — globoje LVS 
skyriaus pirmininko Wm. Pas-
chall-Poškos. 

Kurie nori pirkti, arba pa
imti tikietų platinti, gaus iš tų 
paminėtu veikėjų. 

je Al Kumskis kartu su Lietu
vių Republikonų skyriaus pir
mininku Chicagoje Adv. A. A. 
Oliu. 

šią Misiją užgyrė Chicagos 
Mayoras Kelly ir Illinois Gu
bernatorius Green. 

Ohio valstijoje, Demokratas 
Gubernatorius Lausche ir jam 
artimi Lietuviai veikėjai P. J. 
žiuris ir K. S. Karpius Misiją 
remia pilniausia. 

Philadelphijoje Lietuviai Re-
publikonai Wm. Paschall, Pet
ras Satinsky, Frank Pūkas, 
ir Demokratai K. žadeika, K. 
žemaitis ir kiti dirba su Misi
jos rengėjais išvien. 

Maryland valstijoje, Demo
kratų partijos atstovas valsti
jos seimelyje Adv. Nadas Ras
tenis, ir Republikonų veikėjas 
Wnf. F. Laukaitis s. ir 
remia Misijos rengimą. 

Tokį pat pritarimą parodė 
eilė kitų miestų ir valstijų Lie
tuvių Demokratų ir Republi
konų partijų vadų. 

MONTREAL, Kanada 

PRANEŠIMAS, šv. Elzbie
tos Pašalpinė Draugija ruošia 
skanią vakarienę Lietuvių pa
rapijos salėje, sekmadienį, Ko
vo 11, nuo 4:30 vai. po pietų. 
Kviečiame visus skaitlingai at
silankyti. Suėję linksmai lai
ką praleisite. Įžanga $1. 

Komitetas. 

PITTSBURGH. — Sustrei
kavo K300 darbininkų Spang-
Chalfant dirbtuvėje, Etna, su
laikydami karo darbus. 

Streikas buvo kilęs 800 dar
bininkų Jones & Laughlin Ce. 
Aliquippa dirbtuvėje. 

šie sustreikavo protestuoda
mi kad jų pareikalavimas dau
giau mokesties perlėtai svar
stomas. 

Corning Glass Co. dirbtuvė
je, Chaiieroi, del paleidimo iš 
darbo T darbininkų kiti 1800 
darbininkų sustreikavo. 

Tūkstančiai Karių Ne
teko Rankų, Kojų 

PENNSYLV ANIJOS k i etos 
anglies kasyklų operatoriai ir 
UMW vadai tariasi su Karo 
Darbo Jiegų komisija apie ga
limybes atvežti darbininkus į 
angliakasyklas iš išlaisvintų 
šalių Europoje. 

Scrantono ir Wilkes-Barre 
srities kasykloms reikia 3000 
darbininkų ir kasyklose bend
rai bent 10,000 darbininkų. 

Kitose Pennsylvapijos karo 
industrijose reikalinga 15,900 
darbininkų daugiau, kaip pra
neša 134 dirbtuvės. 

Karo Departmentas praneša 
kad iki šių metų Sausio 1 die
nos Amerikos armijoje 6027 
vyrai neteko vienos rankos ar 
kojos, iš jų 331 vyrai neteko 
arba abiejų rankų, arba abiejų 
kojų, arba rankos ir kojos. 

Vienas karys iš Youngstown, 
Ohio, neteko abiejų kojų ir 
vienos rankos. 

Pereitame kare tokių nete
kusių rankos ar kojos buvo 
4403. 

šydamas žinių apie Lietuvą, 
sako jam reikėsią Lietuvos rei
kalą apginti. 

Burt Wilkas, kaipo vedęs 
Amerikietę, pirmiau mažiau 
dėmesio kreipė į Lietuvos rei
kalus, bet dabar kada Lietuva 
atsidūrė ant bedugnės kranto, 
Burt nori nors kiek ją užtarti. 
Smagu kad čia augęs Lietuvių 
jaunimas stoja į darbą už sa
vo tėvų gimtąją šalį. 

Burt motina, O. Wilkiene, 
nusiuntė neatidėliodama savo 
sunui reikalingų žinių. 

ŽUVO KARE 
Burmoje, kovose su Japo

nais žuvo Markūnų sunus Staff 
Sgt. Jonas Markūnas. Skaudi 
žinia pasiekė Markunus pereitą 
savaitę, jų namuose lankantis 
Dr. Jonikaičiui, kuris šią žinią 
ir patiekė. 

• v • 

LANKĖSI CLEVELANDE 
Musų uoli veikėja Stephania 

Douvan-čiurlionytė turėjo sa
vaitę laiko atostogų ir jas pro-
leido pas savo brolį Tamą Čiur
lionį Clevelande. Pargryžo ge
rokai pailsėjus, ir vel tęsia sa
vo darbą. 

DR. WILKAS DĖKOJA 
Dr. Wilkas siunčia savo pa

dėką net iš Vokietijos karo 
fronto. Detroito Lietuvių Ka
reivių Motinų Draugijai už 
Kalėdų dovanėles. Tokių pa-
dėkonių ši draugija gauna ir 

j daugiau iš kitų karių ir įvai
rių karo frontų. 

E. GALENAS NELAISVĖJE 
Juozo ir Marijonos Galenų 

sunus Edwardas dabar yra 
Vokiečių nelaisvėje, Pomera
nijoje. Pereitų metų Spalių 
mėnesį Galenai gavo žinią kad 
jų sunus Edwardas žuvęs ka
re su Vokiečiais, bet kita žinia 
Spalių 23 pranešė kad jis yra 
gyvas ir randasi priešų nelai
svėje. Jų lėktuvas buvo pa
šautas virš Viennos, bet vi
siems kariams pavyko parašiu
tais nusileisti. 

Edwardas . tarnavo oro jie-
gose ir jau buvo bent tris kar-

tus pasižymėjęs jr gavęs tris 
medalius. Jis savo tėvams ra
šė kad vieną kartą skrendant 
virš Jugoslavijos jų lėktuvo 
motoras buvo užsidegęs, bet 
jie sugebėjo užgesinti ir liku
siais trim motorais perskrido 
atgal virš 400 mylių kelio. 

Galenai tik dabar gavo pir
mą laišką nuo sunaus, rašytą 
pereitų metų Spalių mėnesį, 
tuoj po patekimo Vokiečiu ne
laisvėn. 

Galenai pergyveno tragingą 
laikotarpį, bet dabar džiaugia
si kad jų vienatinis sunus dar 
gyvas ir tikisi jį sulaukti su-
gryžtant ir pasidžiaugti. Bet 
Marijona Galenienė, būdama 
dainininkė ir jautri moteris, 
kaip ji sako, "Apverkiu kiek
vieną žuvusį kareivį". Ji net 
dainuoti buvo nustojus ir vi
sai nesimaišė su žmonėmis, bet 
jau dabar, žinodama kad jos 
suns gyvas, nors vargą kenčia, 
ji pasirodė Lietuvos Nepriklau
somybės minėjime ir žavėjo 
publiką savo išlavintu balsu, 
sudainuodama ""Lietuva Bran
gi", "Kur Bakūžė Samanota", 
ir "Tėve Musų" už žuvusius 
karius. Gaila tokių karių, gai
la ir tokių motinų, kaip Gale-
nieiii. 

DUOKtT R. KRYŽIUI 
Sako Edward Galefftš savo 

laiške iš Vokietijos nelaisvės. 
Niekas kitas taip negali su
šelpti karius nelaisvėje ir mū
šio lauke kaip Raudonasis Kry
žius. Rep. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

M1R£ 13,500 IŠEIVIU MIEŽINIS Leo, 54 m., mirt 8 
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LIETUVIŲ 

Jų Darbas Atviroje Juroje 

VAISTAI NUO GĖLIMO KOJŲ, KAULU i- ' 4-
Visoki vaistai nuo kojų gėlimo, nuo Reumatizmo ir nuo kitų 
skaudėjimų. Kreipkitės, duosiu gerą patarimą. Pridėkit 3c 
štampą atsakymui laišku. * (7) 

Rašykit paklausimus Lietuviškai arba Angliškai. 

PETRONĖLĖ LAMSARGIENĖ 
1814 So. Water Street Philadelphia 48, Pa. 

STREIKAS 
Kovo 1, Detroito Briggs Ma

nufacturing Co. Mack dirbtu
vės darbininkai išėjo į streiką 
už paleidimą iš darbo 7 darbi
ninkų. Kiti 4 darbininkai bu
vo atleisti iš darbo kada pra
sidėjo streikas. Tada visi tos 
kompanijos darbininkai išėjo 
į streiką, tik vienas skyrius 
742 dirbo. 

Kovo 4, Briggs darbininkai 
212 skyriaus U.A.W. C.I.O., 
masiniame susirinkime diduma 
nutarė kad visi šio skyriaus 
darbininkų nesusipratimai su 
kompanija butų pavesti paties 
skyriaus Ekzekutyvei Tarybai. 

Kovo 4 buvo sustreikavę 37,-
000 darbininkų sekančių dirb
tuvių: 5 dirbtuvių Chrysler 
Corp. Detroite ir viena Wind
sor, Kanadoj; 8-nių dirbtuvių 
Briggs Mfg. Co. 

Tarp darbininkų buvo girdi
ma sekančių pareiškimų: Pre
zidentas Roosevelt nuvažiavęs 
pas^ Staliną atidavė jam kas ir 
ne jo buvo, o mes kurie laike 
jo rinkimų buvom jo milici j an
tai, dirbom išrinkimui jo pre
zidentu ketvirtam terminui, 
esam paleisti iš jo dirtuvių. 

Dodge ir Chrysler darbinin
kai susitaikė Kovo 5 ir pradėjo 
dirbti. Briggs Mfg. Co. dar
bininkai mano susitars ir pra
dės dirbti šią savaitę. 

SMULKIOS ŽINUTĖS 
Detroite jau pavasaris, gan

dras parlėkęs apdovanojo An
taniną ir Praną Kaminskus 
gražia dukrele. Vasario 25 ji 
pakrikštyta vardu Karija An
tanina. Krikšto tėvai buvo 
Vincenta Marazienė, ir Edvar
das Kaminskas, iš Gary, Ind. 

Vinco ir Vincentos Marazų 
duktė Eleonora Vasario pabai-

<>je buvo nuvykus į .Amster
dam, N. Y., savo pusseserės 
Aldonos Gudžinskaitės vestu
vėms. 

Eleonora Marazaitė keturi 
metai tarnauja valdiškoje įs
taigoje, Detroit Board of Ap
peals. Kaip gabi savo parei
gose. ji užima merginų sky
riaus viršininkės vietą. 

V. li-

Su šiame numeryje paduo
damais mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius pasiekė 
13,500, nuo Vasario mėnesio, 
1937 metų, kada čia pradėta 
skelbti mirusieji Lietuviai. 

STUKIENĖ Monika, 46 metų, 
mirė Vasario 11, Akron, O. 
(Paėjo nuo Želves, Ukmer
gės ap.) 

JANUSAS K., mirė Vasario 2, 
New Haven, Conn. 

TALALAS Jurgis, senyvo am
žiaus, mirė Sausio m., Ak
ron, O. (Siesikų p., Meilūnų 
k., Ukmergės ap.) Amerikoj 
išgyveno 39 metus. 

ALV1KAS Jurgis, 52 m., mirė 
Sausio 12, Shenandoah, Pa. 

ALEKS YN AITĖ Amilija, 37 
m., mirė Vas. 19, Dayton, .0., 
kur buvo ir gimus. 

AUGU STAUSKAITĖ (Spisak) 
Elzbieta, 29 m., mirė Vas. 
20, Dayton, Ohio, kur buvo 
ir gimus. 

ŽVINGILAS Jokūbas, senyvo 
am., mirė Sausio 12, Frack-
ville, Pa. (Gižų par.) Ame
rikoj išgyveno apie 40 m. 

ZTJ.BRIENĖ Kazė (Gudinaitė), 
apie 43 m., mirė Sausio 13, 
Frackville, Pa. • (Užubali^ k. 
Alytaus ap.) 
PETRUKONIS Ignas, apie 74 
m., mirė Vasario 9., Frack 
ville, Pa. (Radžiūnų kaimo, 
Alytaus par.) Amerikoj iš
gyveno apie 44 metus. 

STOČKUS Juozas, mirė Sau
sio m., Montreal, Kanadoj. 

ČERNAUSKIENĖ U., senyvo 
amžiaus, mirė Sausio 1 d., 
Montreal, Kanadoje. v , 

L AURI KETIS Antanfcsf mirė 
Sausio m., Springfield, 111 
(Klovainių par.) Amerikoje 
išgyveno 31 metus. 

KAčERGIS Jurgis, pusamžis, 
mirė Vas. 2, Chicagoj. (Vil
kaviškio ap., Starkų kaimo.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

MITKUS Povilas, mirė Vaš. 4, 
Chicagoj. (Pumpėnų p., Dir-
vonių k.) Amerikoj išgyve
no 30 metų. 

GUDAITIS Vincas, mirė Vas. 
4, Chicagoj. (šakių ap. Griš
kabūdžio p., šedvvdžių k.) 
Amerikoj išgyveno 32 m. 

Vasario, Chicagoj. (Kėdainių 
ap., Grinkiškio par., Juode
lių k.) 

YOCIENĖ Paulina (Barčike), 
pusamžė, mirė Vas. 5, Chi
cagoj. (Raseinių ap., Kvė
darnos p., Genotų k.) 

ŠERAUSKAS Laurinas, pus
amžis, mirė Vas. 7, Chica
goj. (Raseinių ap., Kražių 
p., Livoniškių k.) Amerikoj 
išgyveno 41 metus. 

ŽITKUS Motiejus, pusamžis, 
mirė Vas. 6, Chicagoj. (Vil
niaus ap., Nemajūnų p., Vai-
ližkių k.) . Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

GAIDARAVICH Julė (Pauliu-
koniutė), 64 m., mirė Sau
sio 17, Haverhill, Mass. (Sei
rijų par.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

GARBUS Jonas, pusamžis, mi
rė Vas. 4, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., čipėnų p., Skama-
rakų k.) Amerikoj išgyveno 
42 metus. 

BALČIŪNIENĖ Marė ' (Salad-
kaitė), 48 m., mirė Vas. 4, 
So. Boston, Mass. (Liudvi
navo p.) Amerikoj išgyve
no 35 metus. 

MISEVIČIUS Valis, 75 metų, 
mirė Vausio 11, Royalston, 
Illinois. 

RETKEVIČIENĖ Marė, mirė 
Vasario m., Mahanoy City, 
Pa. 

EDUKEVIČIUS Stasys, mirė 
Vas. mėn., Shenandoah, Pa. 

ŠIMKUS Vincas, 77 metų, mi
rė Vas. '6, Chicagoj. 

VAIČIŪNIENĖ Karolina, pus
amžė, mirė Vas. 7, Chicagoj. 
(Šeduvos par.) 

MEIšTAS Silvestras, užmuštas 
Automobilio Sausio 16, Sioux 
City, Iowa. 

STADULIENĖ Marcelė, mirė 
Vas. 1, Plymouth, Pa. 

GILIS Petras, mirė Vasario 5, 
Tnkerman, Pa. 

VANEVIČIUS Danielius, 68 
m., mirė Vasario 3, Wilkes-
Barre, Pa. 

RINKE N Jieva, mirė Vasario 
1, Harvey's Lake, Pa. 

GRIŠKEVIČIUS Bernardas, 50 
m., mirė Sausio 30, New Bri
tain, Conn. (Punsko par.) 

KRUŽIKIENĖ Veronika, mirė 
Vasasio mėn., New Haven, 
Conn. 

Šiaip išrodo Amerikos pajūrio sargy l o s  nekuriu pareigi 
vyrai. Jie pasirengę šaltam orui. Reikalui ištikus jie vyksta 
atlikti taisymus laivų atviroje juroje, ne visada yra laiko 
laivus atvežti į kraštą taisymui, išskyrus bteguose atvejuose. 

•GLICERINAS kuris gami
namas išdirbimui muilo, kiek 
ima padarymui 10 svarų muilo 
užtenka padarymui 6 svarų di
namito. 
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Į Nikodemas A. Wilkelis ( 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJAS | 
E šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 
s Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoi = 
| 6202-01 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

Tnnimimiiinnniiuiiiiii»nM»tiniuiminniiininnmiiiimsitii»iiininniiinimtiLi 

DELiIiA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUB ENdicott 1763 

f VISOKIA APDRAUDA 
f Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų par-
f tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso-

kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
į šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

f  P . P . M U L I O L I S  
£ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuvišką Real ISstate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ^ Ž 66( 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 177Š. 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesite®sev kreip
kitės | mane, gausit pigia-kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimai ir ilpi!4f> 
mas garantuojama. Kreipkites į mane telefonu arba asmeniškai. 

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

Jungo nevilksim! 

Amerikos lietuviu Misija Kinks Mvus San Mereiupi 
AUKOS MISIJOS DARBAMS REMTI GAUSIAI PLAUKIA 

Washington, D. C. — Kovo 1-3 dd. Amerikos Lietuvių Misijos rengimo komi
sija susirinko Washingtone sudaryti galutinus planus Amerikos Lietuvių Misijos 
žygių musų sostinėje Kovo-March 23 ir 24 dd., Hotel Statler. 

Rengimo komisija pasitarė su visa eile jiems ypatiškai draugingų senatorių ir 
kongressmanų, ir net su musų šalies galvos Presidential Assistant. Gauta daug 
pritarimo Amerikos Lietuvių misijai ir smulkmenos šio darbo bus paskelbtos ki
tose laidose. 

Pažymėtina kad ta proga State Departmento Pirmas Assistant Secretary Drew 
paskelbė spaudai kad Amerika dar vis oficialiai pripažysta Lietuvą nepaisant to 
fakto kad Rusija yra užėmus Pabaltijo valstybes. 

Šito paskelbimo akivaizdoje, Amerikos Lietuviams lieka tęsti kova už apgyni
mą Lietuvos bylos ir toliau, nepertraukiahiai kelti reikalavimus kad Lietuva butų 
priimta j United Nations, kad Lietuva butų pavesta kontrolei bendros Alijantų 
Komisijos, ne vienų Sovietų enkavedistų terorui, kad butų kuogreičiausia sulaikyta 
Lietuvos žmonių žudymas ir deportavimas, ir kad butų apsaugoti nuo atidavimo 
į bolševikų* nagus visi pabėgėliai ir išvežti į darbus Vokietijon ir kitur. 

Kovo-March 23 d., Kongresinėje Vakarienėje, Hotel Statler, dalyvaujanti Kon-
gresmanai ir Senatoriai bus aiškiai supažindinti su viršminėtais Lietuvių tautos 
reikalais ir reikalavimais, ir bus atlikta visa eilė kitų svarbių darbų kurie ryškiau 
ir arčiau supažindins Washingtono valdžios žmones su Amerikiečių Lietuvių troš
kimais atstatymui demokratiškos ir laisvos Lietuvos Respublikos. 

Kitas svarbus Amerikos Lietuvių žygis bus tai šios Misijos posėdžio metu, Ko
vo 24, išrinkti savo atstovus ir pasiųsti specialiai i San Francisco Konferenciją, ku
ri prasidės Balandžio-April 25, 1945, apdirbimui Pastovios Pasaulinės Taikos pro-
gramo. Lietuvos teisių apsaugojimo klausimas ten turės taip pat buti keliamas. 

Smagu pranešti visuomenei kad AUKOS Lietuvių Misijai jau plaukia iš Įvai
rių-veikėjų, profesionalų, iš šiaip Lietuvą mylinčių žmonių, iš nuo organizacijų. 

Atstovų į San Francisco pasiuntimas reikalauja iš musų didesnio pasiaukojimo 
Lietuvių Misijos darbus paremti, todėl kas tik jaučia laisvą ir nepriklausomą Lie 
tuvą savo širdyje, prašomas siųsti daugiau ir gausesnių aukų. 

Šiame komisijos posėdyje Washingtone dalyvavo: Adv. Antanas A. Olis, Al 
Kumskis iš Chicagos; K. S. Karpius, P. J. Žiuris iš Clevelando; A. S. Trečiokas iš 
Newark, N. J. 
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Padėties Supratimas. Probolševikiška Konjunktura. Ar yra ko Džiaugtis kai Vie
toje visko Tegauni Trupinį? Mokėkime Atskirti Tiesą nuo Bolševikiškos Pro
pagandos. Ar Lietuvių Misija Washingtone Reikš Pragiedrėjimą Musų San-
tikiuosč? 

klausomybės klausimo (ar 
jie turi priklausyti Vokie
tijai ar Lenkijai) tai ar 
100,000,000 Rytų Europos 
gyventojų gyvybės ir mir
ties klausimas nėra žymiai 
rimtesnis karo pagrindas? 

Tai, šiądien nėra paski
ros Lietuvos ar kurios ki
tos valstybės klausimo, o 
yra rytų ir gal net visos 
Europos, netgi viso pasau
lio klausimas. Ir tikrai, 
butų visos krikščioniško
sios civilizacijos griuvimas 
jei laisvės obalsiu pradėtas 
karas butų baigtas didelės 
žmonijos dalies atidavimu 
bolševikams. 

Tiesa, dabarties * faktai, 
ypač ateinanti San Fran
cisco konferencija, kurioje, 
jei ji įvyks, vyraujamą 
vaidmenį vaidins bolševi
kai, neduoda mums pagrin
do spėti kad sąjungininkai 
principus butų pastatę au
kščiau negu gerus santi-
kius su bolševikais. 

Misijos svarba didėja 
Betgi Lietuvos padėties 

nušvietimas besiartinančios 
konferencijos proga lieka 
nemažiau svarbus. Tat Lie
tuvių Misija, susirenkanti 
Washingtone Kovo 23, 24 
dd., įgyja ypatingos svar
bos. Ir nėra reikalo aiš
kinti kad kiekvieno Lietu
vio pareiga yra tą suva
žiavimą visokiariopai rem
ti. 

Deja, dar visai nesenai 
iš kai kurių musų partinių 
demagogų, tiek kairinių, 
tiek dešininių, suvažiavimo 
rengėjai susilaukdavo kuo-
nepalankiausios, netgi gat
vinės, kritikos. 

Paskutiniu laiku tie ne
švarus puolimai kiek apri
mo, o Lietuvos laisvės pe
ticijos, iki šiol tik dalies 
Lietuviškos visuomenės re
miamos, susilaukė visuoti
no pripažinimo. Visa tai 
atrodytų lyg ir simboliška: 
tuo metu kai tarptautinia

me akiratyje slankioja "kuo-
tamsiausi debesys, vidiniuo
se Lietuvių santikiuose ma
tosi tam tikro pragiedrėji
mo. Jeigu taip ir toliau 
eitų tai Amerikos Lietuvių 
Misija Washingtone galėtų 
atžymėti sėkmingos Lietu
vos" gelbėjimo misijos pra
džią. Tat į darbą visi. Te
nebūna be reikalo pralietas 
kraujas tų kurie tikėjo jį 
lieją aukštųjų idealų labui. 

Julius Smetona. 

Atsiras Pigesniu Rubų 
Ateinančią Vasarą 

Pradedant su Kovo 1 diena 
Amerikoje Įvedama naujas rū
bų programas kurio tikslas 
grąžinti i krautuves pigia kai
na perkamų rubų. Tas planas 
sakoma Įsiveiks pilnai ateinan
čią vasarą. 

Pigių rubų siuvykloms bus 
teikiama net iki 90 nuoš. vi
sų medžiagų kurios nereika
lingos militariškiems tikslams. 

A U K O S  
AUKOTOJAMS PRANEŠI

MAS 

iLietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro Valdyba nori pranešti 
geriems musų Lietuviams ku
rie jau taip anksti siunčia sa
vo aukas Amerikos Lietuvių 
Misijai Washingtone, kad jų 
aukos dabar nebus Dirvoje 
skelbiamos, nes jos bus įteik
tos Misijos rengimo komisijai 
Įskaitymui į bendras Misijos 
aukas ir paskelbtos po Kovo 
24 dienos. 

Aukos priimamos betgi ir 
dabar, ir ačiu tiems aukoto
jams kurie siunčia tiesiog į L. 
V. S. centrą arba į 

AMERICAN LITHUANIAN 
MISSION 

Hotel Statler 
Washington, D. C. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

Vasario 16-tos minėjimai 
praėjo liūdesio ženkle. Bet 
sykiu jie davė naują im
pulsą kovai del Lietuvos 
n e p r i k l a u s o m y b ė s .  T u o s e  
minėjimuose buvo nušvies
ti tarptautinės politikos 
klausimai, nuo kurių tei
singo supratimo priklauso 
ir Lietuvos padėties supra
timas. Gi Lietuvos padė
tis ir jos ateities perspek
tyvos anaiptol nėra jau 
taip lengvai suprantami 
dalykai, ypač kadangi pla
ningai ir sąmoningai veda
ma sovietų propaganda į-
vairiais budais bando^ su
falsifikuoti tikrąjį vaizdą. 

Tat Vasario 16-tos minė
jimai, kadangi jais buvo 
pažengta arčiau tikrosios 
padėties pažinimo, jau vien 
dėlto reiškia didelį žings
nį į priekį kovoje del Lie
tuvos nepriklausomybės at
kūrimo. 
Bolševikai dovanoti 
ir perdovanoti 

Faktas kad. bolševikai 
yra sąjungininkai, jau sa
vaime sudaro kuopalan-
kiausią bolševikinės propa
gandos dirvą. Noras kuo
greičiausia pabaigti karą 
irgi yra vanduo bolševikų 
propagandos malunui. Iš 
čia gerų santikių su bolše
vikais ir glaudaus bendra
darbiavimo šu jais akcen
tavimas. 

Šituo keliu beeinant, ne
pastebimai u ž m ir š t a m i 
principai ir net neapsižiu-
rima kad bolševikams su 
komplimentais pridovano-
jama bent 100 kartų dau
giau negu tai del ko pra
sidėjo šis karas. 

Juk Anglai stojo | karą 

kadangi Vokiečiai užpuolė 
Lenkiją, o Lenkiją jie už
puolė dėlto kad ji atsisakė 
Vokiečiams užleisti Danci
gą. Šiądien gi visa Lenki
ja, ne tik Danzigas, ati
duota bolševikams ir dar 
giriamasi kad prieita bega
lo teisingo sprendimo. 

Lublino vyriausybės pri
pažinimas yra ciniškiau
sias pasielgimas, ir teisin
gai atstovas O'Konski At
stovų Rumuose yra pasa
kęs kad Lublino vyriausy
bė tiek atstovauja Lenkų 
tautai kiek Browder Ame
rikai. 

Lygiai ciniškas yra da
lykas kad ir Baltijos vals
tybėms iki šiol neleista su
daryti savo vyriausybių ir 
kad jos nėra priimtos į 
United Nations. 

Tat stebėtinas kai kurių 
musų veikėjų optimizmas 
del Lietuvos ir jos Balti
jos kaimynių ateities. Juk 
neleidimas sudaryti Lietu
vos vyriausybės mažų ma
žiausia reiškia faktinį pri
pažinimą smurto. Tiesa, 
esminis dalykas šiądien yra 
ne kokie teisės klausimai, 
bet tautos gyvybės išlaiky
mas. Bet, deja, faktas kad 
W a s h i n g t o n e  t e b e  v e i k i a  
Lietuvos pasiuntinybė, nei 
kiek nepadeda Lietuvių 
tautai išvengti raudonojo 
teroro ir žudynių. Žino
ma, visiems mums malonu 
kad, štai, Washingtone ir 
mes tebeturime dar savo 
pasiuntinybę. Bet tai tė
ra tik trupinėlis to kas 
Lietuvių tautai šventai pri
klauso, ir džiaugtis kad 
vietoje visko mums meta
mas trupinėlis mažų ma

žiausia reiškia savigarbos 
nebuvimą. 

Stiprinkime savo akciją 
Betgi nuo musų vienų 

labai mažai tepriklauso di
džiosios politikos linkmė. 
Nedaug ką tegalime pada
ryti kad Amerika ir Ang
lija neitų bolševikiškos po
litikos įkandin. Betgi jei 
mes patys bolševikams ne
pastatome tikrosios vertės 
tai del šito jau mes pasi
teisinti negalime. Nes pa
galiau iš musų, Amerikos 
Lietuvių, tegali išeiti pa
grindinė Lietuvos gelbėji
mo akcija. Ir ta akcija nė
ra be svorio. Tai bolševi
kai numano, ir todėl jau 
išanksto mėgina tą akciją 
susilpninti ar net ją visai 
sunaikinti. Šito jie mėgi
na pasiekti dviem pagrin
diniais keliais: tvirtindami 
kad vistiek jau Lietuva bol
ševikams atiduota ir kad 
bolševikų valdžioje nebusią 
jau taip blogai.. 

Vasario 16-tos minėji
muose betgi buvo aiškiau
sia išdėstyta kad bolševikų 
okupacijos Lietuvoje pali
kimas yra tolygus Lietuvių 
tautos atidavimui į budelio 
rankas, ir todėl Lietuva te
gali tikėtis išlikti gyva jei 
iš Lietuvos bus 'išvaryti 
bolševikai. Šitai betgi ne
įmanoma be naujo karo. 
Baisus žodis! 

Milijonų žmonių 
likimo klausimas 

Betgi jei šis karas pra
sidėjo dėlto kad taikiu bu-
du nebuvo galima išspręs
ti kelių šimtų tūkstančių 
gyventojų valstybinės pri-

Amerikos Lietuvių, Misija 
Amerikos Sostinėje Washington, A. C. 
Dvi dienasc Kovo-March 23 - 24, 1945 v-
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LIETUVOS LIKIMAS DIDŽ!AUS'AME PAVOJUJE - DABAR LAIKAS 
J IEŠKOTI j Ai UŽTARIMO TEN KUR MES BUSIM IŠGIRSTI! 

Lietuvos bylai atsidurus kritiškiausioje būklėje, Amerikos Lietuviams lieka gal but pas
kutinė proga ištiesti pagalbos ranką savo nelaimingai tautai. Kiekvieno Lietuvio šventa 
pareiga ginti Lietuvos teises į Laisvę ir Nepriklausomybę. 

Kur mes Lietuvių kilmės Amerikiečiai galime jieškoti pagalbos savo tėvų kraštui jei
gu ne Suvienytų Valstijų sostinėje Washingtone? Todėl Kovo 23-24, šių metų, Amerikos , 
Lietuvių Misija Washingtone imsis paskutinių priemonių^žustančiai Lietuvių tautai gelbėti. 4 

KAS YRA AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
Amerikos Lietuvių Misija susidarys iš Amerikos Lietuvių Vykdomojo Komiteto ir vi

sų geros valios Lietuvių kurie Kovo 23-24 bus Washingtone. " šią Misiją rengia Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, Amerikos Lietuvių Tautininkų Centras, American Friends of Lithuania 
ir kitos organizacijos. 

Kvečiama į talką SLA., TMD., LRKSA., BALF., Amerikos Lietuvių Taryba ir kitos 
patriotinės Lietuvių organizacijos. 

NUMATYTI DARBAI 
1. Formalus įteikimas Peticijų, dalyvaujant Lietuvių Kareivių Motinoms. Šiose Pe

ticijose Prezidentas Roosevelt prašomas užstoti Lietuvos Nepriklausomybės bylą. Tai bus 
istorinis įvykis, kuriuo negali nesidomėti kiekvienas gyvas Lietuvių kraujo žmogus. 

2. Kovo 23, penktadienio vakare, Presidential Ballroom, Hotel Statler, Washingtone, 
jvyks Amerikos Lietuvių Misijos organizuojama Kongresinė Vakarienė, kurioje dalyvaus 
Kongresmanai, Senatoriai ir kiti atsakingi valdžios pareigūnai. Ta proga šiems valdžios 
atstovams bus vaizdžiai nušviesta Lietuvos Nepriklausomybės byla; bus parodyta specialiai 
pagaminta filmą, vaizduojanti Lietuvos Respublikos laisvo laikotarpio pažangą, ir įteikta 
naujai spausdinama knyga apie Lietuvą (Angliška kalba, 'Kaip Jie Mus Sušaudė".) 

3. Kovo 24. šeštadienio rytą, 10 vai,, tame pačiame Hotel,Statler įvyks svarbus Ame
rikos Lietuvių Misijos posėdis. 

KAS DALYVAUS 
Vakarienėje ir posėdžiuose dalyvaus daug Lietuvių iš Washingtono ir kitų aplinkinių 

miestų ir valdžios atstovai Washingtone, — dalyvaus visi tie kuriems nuoširdžiai rupi Lie
tuvos laisvės ir nepriklausomybės teisių gynimas. 

PASTABA: Jeigu jums tuo metu teks buti Washingtone, esat kviečiami dalyvauti šio
je istorinėje Misijoje. Vakarienės bilietai po $5.00. Prašome kreiptis į Bilietų Komisiją: 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut street, Newark 5, N. J. 

KODĖL IR ĘAIP REMTI AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJĄ 

Aukokit Lietuvos vadavimo reikalams savo vienos dienos uždarbį. Del to jusų reikalai 
nenukentės, o Lietuvai jos kovoje del laisvės ir nepriklausomybės bus didelė pagalba. 

Savo auką siųskit, čia pridėtu voku ir kuponu, Lietuvių Misijos posėdžiui: 
AMERICAN LITHUANIAN MISSION Hotel Statler Washington, D. C. 

Naudokitės paskutine proga pagelbėti žūstančiai Lietuvių tautai. 

Visais reikalais rašyMį*: 
Executive Committee, P. J. Zuris, Setfy 

1434 Clarence Avenue, 
Lakewood 7, Ohio. 

RENGIMO KOMISIJA: 

Antanas A. Olis, 
Pijus J. Žiuris, 
Juozas Tysliava, 
Kazys S. Karpius, 
Juozas Sagys. 



4 n t i l l  prisimink Nelaimingą Lietuvą! 

Kaip Lietuviai Vezė Peticijas 
Prezidentui Harding £921 m. 

ISTORIŠKAS PROTOKOLAS AMERIKIEČIU DARBUOTĖS 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 

Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas 

Washington, D. C. 
PROTOKOLAS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kaip atsirado tie $3.00 
metiniu duoklių Lietuvai 
paremti 
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"Kadangi dabar ir per arti

mus laikus ateityje Lietuvai 
yra ir bus reikalinga piniginė 
pašalpa ne tik apsigynimui bet 
ir šalies rekonstrukcijai, ir to
kią pašalpą suteikti gali da
bartiniame laike tiktai Ameri
kos Lietuviai, ir kadangi tą 
šelpimo naštą iki šiol nešė tik
tai maža dalelė Amerikoje gy
venančių Lietuvių, o dideliosios 
minios mažai kuomi prie to 
teprisidėjo, nors savo Lietuviš
kumu giriasi ir nuo pilietybės 
arba j Lietuvą sugryžti neat
sisako, šis Suvažiavimas užgi-
ria minti kad kiekvienas Ame
rikoje gyvenantis Lietuvis tu
rėtų užsidėti sau kas met^ pa
galvinę mokesti Lietuvos rei
kalams bent $3.00, nes tokis 
mokestis nei vieno neapsunkin
tų, o Lietuvai butų didesnė 
metinė pagalba negu iki šiol 
Amerikiečiai visomis savo pa
stangomis galėjo suteikti. 

Idant tokia pagalvinių rink
liava butų sistematingai su
tvarkyta ir surinkti pinigai pil
nai Lietuvai patektu, visiems 
Amerikoje gyvenantiems Lie
tuviams yra patartina likti j 
nariais Lietuvių Piliečių Są
jungos, kuri gyvuoja ir veikia 
po direkcija ir priežiūra Lie
tuvos Atstovybės Amerikoje, 
kaipo Lietuvos piliečių .regis
tracija. Įplaukos minėtos: L. 
P. S., taip kaip ir visos kitos 
Amerikoj .surinktbs aukos Lie
tuvos naudai, turėtų eiti per 
Valstybini Fondą, kuris yra 
priežiūroje Lietuvos Atstovų 
Amerikoje". 

Atsižvelgiant Į faktą kad da
bartinė Lietuvos finansinė, in
dustrinė ir ekonominė padėtis 
nėra pavydėtina, ir kad Ame
rikoje esantieji Lietuviai gali 
daugeliu kuo savo tėvų šaliai 
pagelbėti Suvažiavimas po vi
sapusiškam apsvarstymui iš-

sekančią rezoliuciją: 
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I)elei prekybos ir pramonės 

plėtojimo 
'Kadangi Lietuvos pripaži

nimas per Amerikos valdžią de 
jure yra užtikrintas labai arti
moje ateityje tai prekyba ir 
pramonė Lietuvoje ir tarp Lie
tuvos ir Amerikos tuojau pra
dės plėtotis ir augti. Sutvar
kymui ateityje Amerikos Lie
tuvių prekybos ir pramonės 
reikalų didesnei naudai yra pa
geidaujama kad visos Ameri
kos Lietuvių bendrovės, vertel-
gystės ir kitos įstaigos remtų 
Amerikos Lietuvių Prekybos ir j 
Pramonės Tarybą (American! 
Lithuanian Chamber of Com-! 
merce), kuri veikia ankštame 
kontakte su Lietuvos Atstovy-
' =«• Amerikoje." 

Skundų Komisijos raportas 
Komisija išrinkta ištyrimui 

skundų ir paskalų skleidžiamų 
Įžeidimui ir pažeminimui Lie
tuvos Atstovo sugryžo sU savo 
raportu, kuris skambėjo se
kančiai : 

''Komisija nusirinko ir laikė 
kuvo posėdžius dviem atvejais. 
Ji davė progą visiems Suvažia
vime dalyvavusiems delega
tams ir pašaliečiams pristaty
ti visus ir visokius darodymus 
kokius tiktai kas turėjo prieš 
Lietuvos Atstovą arba jo vei
kimą. Po visapusiškam tyri
nėjimui Komisijai buvo priduo
tas tiktai vienas skundas-pa-
skalas. 

"Delegatas Stasys Bujanau-
skas, iš Ansonia, Conn., prane
šė kad Gegužės 23, 1921, vie
tinės Bonų stoties susirinkime, 
kunigas Jankauskas draudė 
žmones nuo Lietuvos Bonų pir
kimo maždaug sekančiai: 'Pi
nigus vistiek jie ten New Yor-
ke suvagia, nes štai mačiau 
pats laikraštyje (kun. J. to 
laikraščio neįvardino) kad Vi
leišis nepagarsine net $800,000 

DARYKITĖS REZERVACIJAS IR RŪPINKI-
TES VAKARIENĖS BILIETAIS 

Amerikos Lietuvių Misijos posėdžiai ir Kongresine 
Vakariene Įvyks Hotel Statler, kuris dave patalpas ir 
sales. Vakariene atsibus "Presidential Ballroom", kur 
pats Prezidentas Roosevelt dalyvauja svarbiuose vie
šuose banketuose ir vakarienėse. 

Draugijos, kuopos, skyriai ir veikėjai, rūpinkitės 
prisidėjimu prie visų Lietuvių Misijos pastangų. Nu-
tarkit skirti savo aukas, ir siųskit adresu: 

American Lithuanian Mission 
Hotel Statler Washington, D. C. 

Patalpomis rūpinkitės patys. Kadangi hoteliai es
ti užpildyti, darykit rezervaciją anksti, ir nesigruskit 
visi i vieną viešbutį. Kiti viešbučiai kaimynystėje: 

Hotel Hamilton 
Park Lane Hotel 
Hotel 2400 

Hotel Ambassador 
Park Central Hotel 

Hotel Roosevelt 

Vakarienė bus neformalė. Tikietų j vakarienę ra
šykit tuojau, siuaneiant po S5.00 nuo tikieto, į: 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St., Newark 5, N. J. 
L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

sukolektuotų bonų'. Tame su
sirinkime dalyvavę apie 100 
ypatų". 

Nesant jokių kitų darodymų 
arba skundų, Suvažiavimo iš
rinkta Komisija po visapusiš
kam apsvarstymui randa kad 
visi Įtarimai, paskalai ir insi
nuacijos apie Lietuvos atstovo 
Vileišio veikimą Amerikoje yra 
visiškai niekuo nepamatuotos, 
0 po išklausymui pranešimų 
randa kad gerb. Vileišis veikia 
su viršžmogišku pasišventimu 
ir kantrybe Lietuvos labui ir 
pabudinimui Amerikos Lietu
vių prie savo tėvynės meiles 
ir suteikti kiek galint daugiau 
moralės ir materialės pagalbos 
Lietuvai, už ką jam priklauso 
nuo Lietuvių tautos nemirtina 
padėka." 

Raportas vienbalsiai, su di
deliu entuziazmu priimtas. 

Delegatas Stasys Grišius iš 
Chicagos pranešė Suvažiavi
mui kad jo nuomone tie kurie 
šaukia kad gerb. Vileišis bent 
kuo nors pakenkė Bonų parda
vinėjimui, patys tyčia griebė
si Įvairių priemonių kad tik 
mažiau bonų butų parduota. 

Kaip pavyzdį jis nurodo štai 
kokį incidentą Chicagoje: Ant. 
Jankauskas kreipėsi prie Alek
sandro Dargio, Romos-Katalikų 
Bonų stoties kasininko, prašy
damas kad jam parduotų Lie
tuvos Laisvės Boną. Anas at
sakė paaiškindamas kad geriau 
palauktų, nes kol kas nesą aiš
kaus stovio su bonų reikalais. 

Gerb. Vileišis vėl kreipėsi į 
Suvažiavimą, patardamas už
miršti praeities žaizdas ir vėl 
grvžti prie konstruktvvio dar
bo. Tam tikslui Suvažiavimas 
vienbalsiai išnešė sekančią re
zoliuciją : 
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Del tolimesnio Lietuvos 

paskolos vedimo 
'"'Iš atžvilgio kad iki šiol 

buvo apsireiškę tūlos nuomo
nės spaudoje ir vieno j e-ki toje 
organizacijoje jogei bene bu
tų naudingiau Lietuvos esamą 
paskolą, ar dar businčią pasko
lą vesti palei paskiras organi
zacijas ar sroves, suvažiavimas 
šitą klausimą apsvarstęs atran
da kad Amerikos Lietuviams 
nėra reikalo keisti pirmesnio 
nusistatymo sulyg kurio Lie
tuvos srovės paskola buvo ve
dama ne partyvišku, bet visų 
Lietuvių valstybiniu pagrindu". 

Idant ateityje dar geriau su
tvarkyti paskolos vedimą, su
važiavimas vienbalsiai išnešė 

Į sekančią rezoliuciją: 

! REZOLIUCIJA 11 1 
į Delei Lietuvos paskolos vedi

mo priežiūros 
Išeidami iš to nusistatymo 

kad vedamoji Lietuvos Laisvės 
Paskola ir jeigu bus Lietuvos 
Steigiamojo Seimo užgirta nau
ja paskola Amerikoje, gali bū
ti pasekminga tiktai patiems 
Amerikos 'Lietuviams aktyviš-
kai j®|» organizuotę tveriant 

ir per savo koki nors organą, 
Lietuvos Misijai ir Lietuvos 
valdžiai tame darbe padedant 
Suvažiavimas nutaria: Išrink
ti iš penkių asmenų Lietuvos 
Paskolos Komitetą, kuris kai
po tarpininkaujantis organas 
galėtų susinešti su atskiromis 
stotimis ir priveizdėti kontro
lės teisėmis visos paskolos dar
bą. Į komitetą vienbalsiai iš
rinkti sekanti: 

Jonas Viskontas iš ChicagOs, 
Jonas Grinius iš Philadelphia, 
Jonas Tareila iš Waterbury, 
Adv. F. J. Bagočius iš Boston, 
A. B. Strimaitis iš New York. 

Iš priežasties švenčių ir 
Kongreso sesijų nevisiems Su
važiavimo delegatams pasise
kė pasimatyti su savo senato
riais ir kongresmanais. Su
prantant tokio ypatiško pasi
matymo svarbą, Suvažiavimas 
vienbalsiai priėmė sekančią re
zoliuciją: 

REZOLIUCIJA 13 
Del pasimatymo su senatoriais 

ir kongresmanais 
Kadangi delei stokos laiko 

Įvairių valstijų delegatai ne
visi tegalėjo pasimatyti su 
kongresmanais ir senatoriais, 
ir 

Kadangi toks pasimatymas 
dar yra labai svarbus delei 
pripažinimo Lietuvos de jure— 
ką liudija kalba kongresmano 
Chandler, ir 

Kadangi dauguma valstijų 
turi atsižymėjusių Lietuvių 
Amerikos politikoje tai lai l»us 
patarta delegatams kad par
važiavę padarytų valstijinius 
susirinkimus ir ten išrinktų 
tam atitinkamus žmones kurie 
pasimatys su tos valstijos kon
gresmanais ir senatoriais. 

Spaudos Komisijos raportas 
Dr. Bacevičius, pirmininkas 

presos komisijos, raportavo a-
pie tos komisijos darbą su lai
kraštininkais ir žinių agentū
romis apie šio Suvažiavimo 
darbų ir žygių paskleidimą. 
Raportas vienbalsiai priimtas. 

Delegatas Lazauskas iš Bal
timore, Md., iškėlė nemalonų 
Amerikos Lietuviams klausimą 
apie Adv. Mastausko, vieno iš 
Lietuvos Misijos narių, pro-
lenkiškumą. Tas dalykas se
nai jau Amerikos Lietuviams 
nesmagumus daro, ir viskas 
tas kilo delei Adv. Mastausko 
bendradarbiavimo su žinomu 
Paršaičiu-Gabriu ir delei tūlos 
korespondencijos tilpusios An
gliškuose dienraščiuose, kurio
je Adv. Mastauskas neva pri
taręs Lietuvių-Lenkų unijąi ir 
"didelei Lenkijai". Pasirodė 
kad to straipsnio visai nebuvo 
ir todėl skundas buvo remia
mas tiktai paskalomis. 

Ant pirmo užmetimo kaslink 
bendradarbiavimo su Paršai-
čiu-Gagrių Adv. Mastauskas 
nieko neatsakė. 

Paminklas Leit. Harris 
Ponia Venciuvien^ė iš Balti

more, Md., pakėlė klausimą 
apie pastatymą paminklo už 

Tarybininkai At-
fhete Viską 

Atmete LVS Pasiūlymą Bendro. Veikimo ir Pa
niekino Lietuvos Ministro Pastangas. 4'Lai Gy
vuoja Taryba!" — Jų Obalsis ir visas Rūpestis. 

Musų visuomenei rūpinantis 
kodėl šiame tragiškame Lietu
vos likimo momente nedirba 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga su 
Amerikos Lietuvių Taryba iš
vien ir bendrai, norime paskel
bti visuomenės žiniai sekantį: 

Amerikos Lietuvių Tarybos 
"trys didieji" — pp., šimutis, 
Grigaitis ir Vaidyla — ATME
TĖ VISUS LVS ir Lietuvos Mi
nistro pasiulymus dirbti vie
ningai bendruosius darbus. 

Kaip žinoma, Spalių 17-18 
dd., 1944 m., ALT suvažia
vimui New Yorke buvo pasiųs
tas LVS prašymas kad abiejų 
šių organizacijų vadai susirin
ktų kur nors pasitarti apie 
tuos darbus Lietuvos naudai 
kurie galimi bendrai dirbti. 

Lapkričio 2 d. 1941 m., ALT 
"trys didieji" savo laiške at
sakė (paduodame tik pačias 
svarbiasias laiškų dalis): 

"Mums nesuprantama kokios 
rūšies bendrą veikimą Tamstos 
turite galvoje važiuoti ir 
tartis, nežinia apie ką, nebūtų 
jokios prasmės." > 

Konkretus I^VS pasiūlymas 
Toki atsakymą iš ALT va

dų gavus, LVS centro valdyba 

Lietuvos laisvę kritusiam Leit. 
Samueliui Harris, kuris yra 
palaidotas Arlington Tautiško
se Kapinėse. Suvažiavimas 
vienbalsiai tam pritarė ir pa
vedė gerb. Venciuvienei aukų 
rinkimą ir paminklo projektui 
pagaminti- darbą suorganizuoti 
ir vesti iki pasekmingai pa
baigai. 

Adv. Bagočius įnešė klausi
mą apie Birutės Kalno Palan
goje paėmimą į valstybės ran
kas, jo papuošimą ir paverti
mą Į tautišką Panteoną, 

Nurodyta kad tuo geriausia 
gali užsiimti Lietuvos dailinin
kų draugijos ir kada jie atras 
reikalingu išdirbti projektą ir 
reikalaus pagalbos, Amerikie
čiai be abejonės pinigiškai su
šelps. Dabar esant svarbes
nių reikalų, šis dalykas palik
tas privačiai iniciatyvai. 

Pil. Ivaškevičius Įnešė ir Su
važiavimas vienbalsiai nutarė 
kad nuo Birželio 18 iki Liepos 
4 padaryti visoj Amerikoj va
jų Lietuvai aukų parinkti ir 
Lietuvos Bonų parduoti. De
talius tokiam darbui išdirbs 
ir atsišaukimus paskleis Lie
tuvos Misija. 

Nutarta kad Suvažiavimo 
protokolas butų atspausdintas 
arba mimeografuotas ir išsiun
tinėtas visiems delegatams, lai
kraščiams. Įstaigoms ir žino
miems veikėjams bei valdiš
koms įstaigoms. 

Suvažiavimas likosi uždary
tas geriausiam upui ir tvarkai 
bei nuoširdumui delegatų tar
pe viešpataujant, per pirminin
ką StasĮ Geguži, il vai. vaka
re, Gegužės 31, 1921 m. Pirm-
sėdžiui išreikšta trukšminga 
padėka už gražų posėdžių ve
dimą. 

Stasys Gegužis, 
Suvažiavimo pirmininkas 

F. J. Bagočius, 
Suvažiavimo sekretorius. 

Birželio 15 d., 1921 m. 
(SALAS) 

NUO REDAKCIJOS. Proto
kolą 1921 metų Suvažiavimo 
Washingtone, mimeografnotoje 
kopijoje, tautinei spaudai pa
tiekė musų. žinomas veikejas 
ir to Suvažiavimo delegatas V. 
Ambrozevičius, iš Newark, N. 
J., kuris ir dabar, nežiūrint sa
vo gilios senatvės — virš 85 
metų amžiaus — rengiasi va
žiuoti ir dalyvauti Amerikos 
Lietuvių Misijoje Washingtone 
Kovo 23 ir 24 dd. 

Koks reikšmingas bus susiti
kimas Washingtone dalies tų 
veteranų kurie ir 1921 m. ru-
pinosi-dirbo Lietuvai ir dabar 
turi tą pačią meilę savo tautai 
ir tėvynei ir vėl stoja į darbą 
gelbėti jai jos naujoje didžio
je nelaimėje! 

parašė jiems pasiulymus tokius 
kurie visiems suprantami (iš 
laiško Lapkričio 11, 1944); 

"Vienas tokiu bendrų darbų, 
pavyzdžiui, gali buti surengi
mas galingo Amerikos Lietu
vių Kongreso; antras — pa
siuntimas memorandumo Pre
zidentui Rooseveltui tuojau, 
prieš jam vykstant naujam pa
simatymui su Stalinu, ir kitų 
Amerikos Lietuvių pareiškimų 
liečiančių Lietuvos nepriklau
somybės gynimą; trečia, rei
kalinga bus bendrai paremti 
L i e t u v i ų  d e l e g a c i j a s  k u r i o s  
pradės rūpintis gynimu musų 
tautos ir valstybės teisių kaip 
tik baigsis karas Europoje." 

Tarybininkai atmeta ir tą 
Gruodžio 14, 1944, ALT va

dai atsako į tą kas jiems vir
šuje buvo pasiūlyta, taip: 

"... .Prašėme, jei turite ko
kių sumanymų, liečiančių ši
tuos dalykus, mums juos pra
nešti, kad žinotume, apie ką 
Tamstos norite su mumis kal
bėtis. Gaila tačiau, kad apie 
tai Tamstų laiškas visai neuž
simena. Vietoje to, jisai kal
ba apie 'kongreso* šaukimą, 
'memorandumo* siuntimą JAV 
p r e z i d e n t u i ,  i r  t ^ . . .  . "  

Tas parodo kad "trims didie
siems" tie darbai kuriuos LVS 
siūlė kaip bendrus, išrodo ne
reikalingi; juos savo laiške ra
šo net svetimženkliuose, nors 
tai svarbiausi j ir butini šių die
nų darbai. 

Vietoje to, jie pareiškė savo 
baimę kad jų Taryba gali su-
griuti jeigu išvien su LVS už 
Lietuvą dirbs: 

"Tai reikštų Tarybos išar
dymą ar perorganizavimą" — 
pareiškia "trijų didžiųjų'' sek
retorius P. Grigaitis. 

Lai žlunga Lietuva, lai nu
kenčia Amerikos Lietuvių tau
tiniai reikalai, bet Taryba turi 
išlikti! ^ 

Svarbu pastebėti kad LVS 
visai nesisiulė ineiti į Tarybą ir 
ją keisti ar perorganizuoti, — 
siūlėsi tik dirbti bendrai tuos 
darbus kurie dabar reikalingi 
dirbti musų nelaimingai tautai 
ir Lietuvai gelbėti. 

Atmetė ir P. žadeikio 
svarbius sumanymus 

Jus, Amerikos Lietuviai, gir
dėjot kad Lietuvos Ministras 
P. žadeikis kvietė į Washingto-
ną Vasario 16, 1945, Amerikos 
Lietuvius redaktorius (išsky
rus komunistus) pasitarimui ir 
subendrinimui veiklos šiais da
bar būtinais klausimais: 

a) Atbėgėlių globojimas Šve
dijoje. 

b. Lietuvių likimas Vokieti
joje. 

c. Vienybės sąvokos išryški
nimas. 

d. Visuotino kongreso idėja, 
ir kit. 

TO Vietoje, "trys didieji" 
sugalvojo: sušaukti ALT su
sirinkimą, uzurpuoti visą lai
ką — ir taip padarė — kad jo-
kis sumanytas tautininkų, ka
talikų ir socialistų redaktorių 
pasitarimas Washingtone Va
sario 16 NEĮVYKTŲ. 

Kad tas buvo teisybė aiškiai 
ir atvirai pranešė po to suva
žiavimo Tarybininkų "gerklė" 
G-kas savo L. žiniose. 

Lietuvių likimas — nesvarbu 
Savo "trijų didžiųjų sovietų" 

(tarybos) gelbėjimui pp. ši
mutis, Grigaitis ir Vaidyla su
niekino ir Lietuvos Ministro P. 
žadeikio pastangas subendrinti 
Amerikos Lietuvių laikrašti
ninkų darbą būtinais tautos 
reikalais. 

Savo ilgame rašte* kurį ta
rybininkai paskelbė kaipo savo 
tų dviejų dienų Washingtone 
darbą, giriantis save "demo
kratais", jie paneigė net p. ža
deikio programe minimus rei
kalus — Lietuvos žmonių liki
mą Švedijoje ir Vokietijoje, 
nekalbant jau apie likimą pa
ties Stalino naguose esančių. 

Kiek lietėsi LVS pasiūlymo 
jiems dirbti bendrai jie galėjo 
muilinti visuomenei akis leis
dami melus buk LVS vadai rei
kalauja jų "soviete" kokių tai 
"lygių šėrų". 

Tačiau ir tas neteisybė. 
Tikčiausias jų paskutinis žy

gis nedasileisti prie jokio ben
dro veikimo yra suniekinimas 
Lietuvos Ministro pastangų ir 
jo gerų norų gelbėti Lietuvos 
žmones patekusius Į tragiškas 
sąlygas svetimose šalyse. 

(Turiu atsiprašyti už įveli-
mą p. Lietuvos Ministro į šį 
reikalą, tačiau tą padarau tik 
po to kai patys tarybininkai 
per G-ką iškėlė viešai savo tik
rus žygdarbius.^, i ' / 

K. S. Karpius. 

PHILADELPHIEČIU 
PAREIŠKIMAS 

Mes Philadelphijos veikėjai* 
taip šalininkai Amerikos Lie
tuvių Tarybos, taip ir šalinin
kai Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos, susiėję Vasario 28 vaka
re, salėje antrašu 718 Callow-
hill St., ir apsvarstę visapusiš
kai Lietuvos vadavimo reika
lus, priėjome galutinos išvados 
kad visų Lietuvių kurie trokĮ^ 
ta kad Lietuva po šio karo btt- • 
tų laisva, nepriklausoma vali-
tybė, būtina pareiga yra laiky
tis tandžiausios vienybės. 
• Todėl mes ne tik kad pagei
daujame ir prašome bet tie
siog reikalaujame, vardan Lie
tuvos laisvės, tų viršminėtų 
organizacijų centrų kad, nepa
žeidžiant, nepažeininant viena 
kitos autoriteto ir prestižo, 
kuoveikiausia rastų budą susi
tarti, kad užuot viena kitai 
kenkus, kaip tas buvo ikšiol, 
vardan vienybės, viena kitai 
kovoje už Lietuvos laisvę pa
gelbėtų. žodžiu, kad išvien, 
suglaudus pečiais, kovotų už 
laisvę musų brangio® tėvynes 
Lietuvos. 

Prie to, mes kartu prašome 
ir visos patriotiniai nusiteiku
sios Lietuvių spaudos, taip ta
rybininkų, taip sąjungininkų, 
kad mestų kenksmingą takti
ką ir remtų lygiai abiejų pa
stangas kovoje už Laisvą ir 
Nepriklausomą Lietuvą. 

Už to susirinkimo dalyvius 
pasirašo: 

Wm. Poška, 
Jonas Grinius, 
K. žemaitis, 
Pranas Pūkas, 
K. žadeika. 
Ant. Kaniušis, 
K. Vidikauskas. 

NUO REDAKCIJOS: Pra
šome gerų Philadelphiečių pa
skaityti čia telpantį paaiškini-

• mą<;"Tarybininkai Atmetė "Jfis-
ką". . Viskas paaiškės. 

SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 
PARAMA DIRVAI 

Daugiau gerų Dirviečių, at
naujindami savo prenumeratą 
už 1945 metus, vietoje $2 at
siuntė po $3.00: 

* 

Nellie Botirus, Cleveland, mo
kėjo $3.00. 

Feliksas Baranauskas, Cleve
land, mokėjo $3.00. 

Wm. Rachus, Cleveland, mo
kėjo $3.00. 

K. Yvaškevičiua, Montreal Ka
nada, $3.00. 

Antanas Medelis, Monroe, Mi
chigan, — $3.00 (ir $2 Lie
tuvos reikalams.) 

I. G. Hollish, Akron, Ohio, mo
kėjo $3. 

K. Pečkis, Baltimore, Md., mo
kėjo $3. 

Peter Daubara, Youngstown, 
Ohio, mokėjo $3. 

V. A. Kerševieiuifc Scranton, 
Pa., mokėjo $5. 

Dr. J. J. Bielskis, Los Angeles, 
Cal., mokėjo $3. 

Agnes Bajoris, Manchester, 
Conn., mokėjo $3. 

A. Smilgis, Norwood, Mass., 
prisiuntė $3.00. 

A. Yukner, Ellwood City, Pa., 
prisiuntė $3.00.* 

Nauji išsirašė Dirvą: 
Juozas Bubnis, Rochester, N.Y. 
Valena Klimas, Detroit, Mich. 
Julius Jakelis, Pittsburgh, Pa., 
Stanley Yakas, Amsterdam, 

N. Y. * 
D. Račkauskas* Amsterdam, 

N. Y. 
Jonas Vaičiūnai, Watervliet, 

N. Y. 
Martin Borowick, Seekonk, 

Mass. 
Mrs. Anna Teeniann, Ft. John

son, N. Y. 

REMKIT DIRVĄ! 
tuos vokus. Siųskit: 

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

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

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

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

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną D I R V A  
savo adresą, siųskit 6820 Superior Aw Cleveland 3, Ohio 
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T*UO tarpu kai didžiųjų tautų vadai rodo vis didesnio 
^-ir didesnio susirūpinimo kad po šio karo nekiltų tre
čiojo pasaulinio karo, ir nurodo kad jei nepatamausi So
vietų Sąjungai, t. y. neduosi jai visko ko ji nori tai toks 
karas tikrai kils, tikrovėje tas karas jau yra prasidėjęs. 
Tiesa, šiądien jis dar tebeina politiniai-ideologinėje sri
tyje, nors Graikijos įvykiai aiškiai byloja koks mažas 
bėra atstumas iki ginkluotos akcijos. ̂ 

Prezidento Roosevelto ir Churchillo nuolatinis ak
centavimas kad reikia "bendradarbiauti" su Sovietų Są
junga tikrovėje reiškia ne ką kitą kaip įspėjimą kad jei 
nepatenkinsi Maskvos reikalavimų tai raudonąjį inter
nacionalą pastatysi prieš save, t. y. teks pilna ta žodžio 
prasme kariauti prieš raudonąją armiją ir prieš visame 
pasaulyje išsklidusias komunistines organizacijas, ku
rios šiądien pilnu tempu dirba komunistinės pasaulinės 
revoliucijos įgyvendinimui. 

Tačiau kadangi komunistine pasauližvalga yra prie
šinga ligšiolinei Vakarų Pasaulio santvarkai tai yra ai
šku kad didžiųjų valstybių vadų siūlomas bendradarbia
vimas su bolševikais tegali pasibaigtu vienos doktrinos 
laimėjimu su kitos doktrinos sunaikinimu, arba priešin
gai, t. y. arba pasaulinės revoliucijos įgyvendinimu, ar
ba bolševizmo sugniuždymu. O jei taip tai šiądien mes 
jau esame senojo krikščioniškosios civilizacijos pasaulio 
kovos su komunistiniai materialiniu pasauliu liudinin
kai. Todėl nepilnas yra Prezidento Roosevelto pasaky
mas kad Vokiškasis militarizmas ir krikščionybės dva
sia negali šioje žemėje gyventi greta vienas kito. Ru
siškasis komunizmas yra nemažesnis žmoniškumo prie
šas kaip Vokiškasis militarizmas. Ir dar didelis yra 
klausimas ar bus patarnauta žmoniiai jei vietoje Vokiš
kojo jnilitarizmo ji bug atiduota Rusiškajam komuniz
mui. . 

KĄĮP savu laiku Vokiškasis militarizmas kuone visoje 
Europoje buvo prievarta įvedęs nazių baudžiavą taip 

šiądien Kusiškasis militarizmas vis didesniuose Euro
pos plotuose įveda komunistišką vergiją. Tos Rytų Eu
ropos sritys kurios yra užimtos raudonosios armijos, 
šiądien yra nemažesnė bolševikų nuosavybė kaip savu 
laiKu eilė Europos valstybių buvo Vokiečių nuosavybė. 
Ir kaip beišvedžiotum, o vienintelis apčiuopiamas Jaltos 
konferencijos rezultatas buvo bolševikų užgrobtų kraš
tų faktinis pripažinimas Sovietų Sąjungai. 

Prezidentas Roosevelt ir pirmininkas Churchill tų 
kraštų atžvilgiu nusimazgojo rankas. Taigi nuo šiol 
bolševikai tose srityse jau visai ramiai galės vykdyti sa
vo terorą. Tą terorą, žinoma, galima pavadinti išlais
vinimu iš nazių jungo ar net demokratijos įgyvendini
mu, esmės tas nepakeis: žmonės bolševikų bus negailes
tingai žudomi ir iš niekur negales tikėtis pagalbos ar 
užtarimo. # \ 

Panašaus likimo, be abejo, susilauks ir kiti kraštai 
ir sritys į kuriuos dar įžengs raudonoji armija. Sąjun
gininkų užimtuose ir dar užimsimuose kraštuose komu
nizmas militarinės paramos negaus. Betgi Sovietų Są
jungai virtus taiką mylinčia šalimi ir komunistiniam 
veikimui Europoje davus pilną laisVę, net ir sąjunginin
kų užimtose srityse įvairios komunistų organizacijos, 
be abejo, valdomos iš Maskvos, klestėte klestės ir, aprū
pintos ginklais, pinigais bei kitais ištekliais, sudarys 
nuolat augančią realią jiegą, su kuria kiekvienas turės 
skaitytis. Tuo budu, kai Vokiečiai bus nugalėti, net ir 
ta Europos dalis kuri išliks radonosios armijos neoku
puota turės labai stiprią komunistinę organizaciją ir 
ginkluotą komunistinį požemį. 

Dabartiniu metu panašus komunistinių organizaci
jų tinklas tiesiamas Lotynų Amerikoje. Ir tas darbas, 
be abejo, yra diriguojamas iš Maskvos, bet jo generali
nis štabas yra Meksikos mieste, Meksikoje. 

Meksikoje, kiekvienoje Vidurinės ir kiekvienoje Pie
tų Amerikos respublikoje, prisidengiant darbininkų or
ganizavimu, steigiami komunistinio internacionalo cen
trai ir kuriamas ginkluotas komunistinis požemis. Pas
kutiniame Catholic Dierest numervie John W. White 
nuostabiu aiškumu išdėsto komunistu pasaulinės revo
liucijos pastangas naujajame pasaulyje. 

APIE komunistų pastangas šioje šalyje mes patiriame 
diena iš dienos. Kad iiiilman su savo P.A.C. yra vie

nas tiesioginių komunistų agentų netenka abejoti. Tu
rint galvoje jo svorį nesunku susidaryti vaizdą apie iš 
jo pusės kylantį pavojų. Prisidengęs darbininkų reika
lų gynimu ir afišuodamasis dideliu demokratu, Sidney 
Hillman Amerikoje gali suvaidinti panašų vaidmenį kaip 
Kerenskis suvaidino Rusijoje. 

Amerikos didžiųjų prantonininkų ir vidurinės kla
sės pasyvumas komunistinio pavojaus akivaizdoje kaip 
tik yra vanduo komunistų malunui. Del Hillmano, tie-

*sa, jau ir Kongrese ima kilti reakcija ir iš Kongreso 
tribūnos jau išgirstame balsų nurodančių kad tolimes
nis P.A.C. toleravimas labai netolimoje ateityje gali pri
vesti Ameriką prie labai artimos komunistinei diktatū
rai santvarkos. 

Bet pavojingiausias dalykas yra komunistų įsilei
dimas į žymias Amerikos kariuomenės vietas. Kaip ti
krovėje šis klausimas šiądien stovi sunku pasakyti. Bet, 
kaip sakoma, be ugnies nėra durnų. Mississippi atsto
vas Rankin atstovų rumuose nesenai pacitavo Generolo 
R. H. Dunlop įsakymą leidžiantį komunistus priimti į 
aukštąją Jungtinių Amerikos Valstybių karo tarnybą, 
ir nurodė kad toks leidimas kaip tik įgalins komunistus 
padaryti didžiausio*, žątos tppQn 
menei. ' • ^ 'v 

KARO NUOSTOLIAI 
SENIAU IR DABAR 

Oklahoma City universiteto 
vedėjas Dr. Lee Owens skel
bia padaręs apskaičiavimą kad 
šiame kare devynios Europos 
valstybės paneš daugiau nuo
stolių užmuštais kare negu jos 
panešė visuose kituose karuose 
sudėjus bendrai ką jos karia
vo per 825 metus nuo 1100 iki 
1925 metų. 

žuvo ar buvo sužeista 35,406,-
481. čia neineina mirusieji 
nuo kitų priežasčių ir epidemi
ją. 

Šiame kare, jo apskaičiavi
mu, tų devynių valstybių nuo
stoliai kareiviais sieks 40 mi
lijonų vyrų. 

t t t 

Gyventojų Padaugėjo 
U. S. Cenzo Biuras skelbiu 

kad pereitų metų Liepos 1 die
ną ši šalis turėjo 138,100,874 
gyventojus, nuo 1943 metų pa
daugėjo 1,600,000 gyventojų. 

Toliau biuras sako, gimimų 
skaičius šioje šalyje dar vis 
daugėja. 

Moteriškų' esama daugiau 
negu vyrų: vyrų buvo 69,047,-
321, moterų — 69,053,553. 

Per metą laiko dar daugiau 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

Owens padarė apskaičiavi- vyrų žuvus karo laukuose, mo-
mą šių tautų: Anglijos, Pran
cūzijos, Vokietijos, Austrijos, 
Italijos, Lenkijos, Danijos, Is
panijos, ir Lietuvos. 

Rusiją jisai skaito Aziatiška 
ir todėl f tų tautų skaičių ne
prideda. 

Nuo 1100 iki 1925 metų, jis 
sako tos šalys turėjo 171,607,-
600 vyrų kariuomenėje. Iš jų 

terų skaičius Suv. Valstijose 
pasidarė žymiai didesnis, o iki 
karas baigsis — toli ne visoms 
moterims šioje Salyje išteks 
po vyrą. 

m 
• 1946 METAIS Suv. Vals

tijose gyventojų skaičius pa
sieks 136,448,000, o 1950 me
tais apie 140,561,000. 

gUMINĖJOME keletą faktų kad parodytume koks pa
vojus gręsia visam pasauliui iš komunistų pusės. Tas 

pavojus, pirmoje eilėje, kyla del Sovietų Sąjungos mili-
tarinio įsigalėjimo. Bet lygia greta jo atsiranda del ko
munistų aktingumo ir nekomunistų pasyvumo. Ir tai 
tinka ne tik Europai bet ir Amerikai ir visam pasauliui. 

Šito akivaizdoje, drąsiai galime pasakyti kad Jal
tos konferencija buvo ne tik Lenkijos ar Baltijos kraš
tų nusmerkimas, bet sykiu ir naujas didelis komunistų 
internacionalo laimėjimas. Prezidentas Roosevelt ir pir
mininkas Churchill kapituliavo Stalinui. Jų abiejų kal
bos nėra laimėtojų kalbos, ir jomis ne tiek konstatuoja
mi patys susitarimai kiek teisinamasi del jų. Prezi
dento Roosevelto nurodymai kad ne visuomet galimi 
idealus sprendimai kaip tik parodo kad Jaltoje pasiekti 
sprendimai nebuvo idealus, o ChurchilPo išsireiškimas 
kad negalima išanksto numatyti likimo grandinės, o rei
kia pasitenkinti įžvelgiant paskirą jos grandį, sakyte 
sako kad Jaltos susitarimai buvo padiktuoti ne teisin 
kumo, o būtinybės. Nemažiau reikšminga yra Church
ilPo pastaba kad Anglijos padėtis 1940 metais, kuomet 
Anglija, beginklė ir viena, turėjo kovoti prieš galingą 
Vokietiją, vis dėlto buvo lengvesnė negu dabar, nes tą
syk buvo aišku kas daryti, © šiądien kiekvienas žingsnis 
sukelia komplikacijų...,. 

Kodėl Rooseveltas ir Churchill Jaltoje kapituliavo 
Stalinui eiliniam piliečiui sunku pasakyti. Atsakyti į tą 
klausimą gali tik tas kas žino didžiasias kariniai-politi-
nes paslaptis. Truputį kantrybės ir laikas duos atsaky
mą į šį klausimą. 

Viena betgi aišku: karas tarp krikščioniškosios ci
vilizacijos ir bolševizmo ne tik nėra baigtas ar sustojęs 
bet tėra savo pirminėje stadijoje ir diena iš dienos auga. 
Bolševizmas ryžtingai žengia į savo tikslą, gi gerosios 
pasaulio jiegos yra kaip ir letarge. Savo laimėjimų bol
ševizmas geruoju neatsisakys, ir karo su bolševikais te
galima išvengti kapituliavimu. 

Bet tai reikštų kaip tik to krikščioniškojo pasaulio 
žlugimą, del kurio egzistencijos kovojo Roosevelt ir 
Churchill. Šito akivaizdoje drąsiai galime pasakyti kad 
Jaltos konferencija neišsprendė ir negalėjo išspręsti di
džiųjų žmonijos problemų, o tik jas atidėjo. 

Bet ateis laikas kad atidėlioti nebebus galima ir 
reiks pasirinkti arba kapituliacija bolševizmui arba jo 
sutriuškinimas. Tikėkimės kad bus pasirinkta antroji 
išeitis. 

ILGĖJIMO® 

(Margalio eilės) 

llgėjimos man* spaudžia, 
Aš liudnas; vienas vis; 
Ir jausmas man' užmjršfs, 
Lyg nebylė širdis. 

Ant žemės aš vargdienis, 
Penu man tik skausmai; 
Oi kad taip skurdų amžių 
Užbaigt, užbaigt tiktai! — 

Laimingas tu jei širdį 
Ką tinka tau, valdai! 
Už nieką tau ir auksas, 
Ne sunkus nei vargai.... 

Toli, of, mano laimė, 
Toli, aukštai danguos'; 
Kas valandą jos vargšės 
Ilgiuos^ ilgiuos, ilgiuos.... 

Na, slinkit, bėgkit skurdžios, liūdnos 
dienos, 

Na, slinkit, bėgkit skubiai, skubiai; 
Priglaus varguolį tik vį$ty K)d&įut# -
Kapų žemutė meiliau 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Kas naujo Rusijoje 
Rusijos laikraščiai ir filmos teikia 

sai mažai žinių apie išlaukinį pasaulį, ir 
niekad nieko netalpina kas galėtų sukelti 
žmonių nepasitenkinimą savo partijos val
džia arba Sovietų Unijos gyvenimo sąly
gomis. Laikas nuo laiko, tačiau, pasitai
ko maži neapsiskaičiavimai. Paveizdan, 
Sovietų žinių filmose, kurios specializuoja 
rodyme streikų vaizdų ir kitokių betvar
kių Vakarų šalyse, buvo parodyta Detroi
to rasinės riaušės, parodant artimą regi
nį policijanto mušančio negrą. To įvy
kio pamatymas tiesiog sukėlė ant kojų te
atre buvusius Rusus, kaip sako Amerikos 
korespondentai dalyvavę tada. "Žiūrėk", 
šaukė bolševikai, "kokius puikius batus 
tas negras dėvi!" Mat, Rusijoje visi net 
geresni mekanikai neturi tinkamų avalų. 

Veik niekad bolševikų valdžia nepra
leidžia į Rusiją jokios knygos arba fil
mos kuri atvaizduotų tiesioginį Amerikos 
žmonių gyvenimą. Tiesa, Sovietų intelek
tualai su pasitenkinimu skaitė knygą 'The 
Grapes of Wrath' ir įvertino artistiškumą 
to veikalo padaryto filmoje. Nors ta fil
mą, vaizduojanti Amerikos žmonių skur
dą, buvo leista rodyti sovietų žmonėms, 
ji tačiau nustebino Sovietų Unijos nelais-
vius mužikus: Tos apysakos šeimos galva 
Joad išrodė apsivilkės prastais rūbais ku
rie mažai skyrėsi nuo Maskvos minių. 

Tačiau filmą vaizduoja šeimą kuri ne-, 
pasitenkinus savo gyvenimo sąlygomis, iš
važiuoja be jokio leidimo prašymų ir ke
liauja tūkstantį mylių ar panašiai be jo
kio leidimo keliavimui jieškoti geresnio 
darbo. Kur tie enkavedistai? Kodėl ta 
šeima nesulaikoma? Rusijoje už kiekvie
ną toki pasielgimą yra penkių metų kalė
jimo bausmė. Teisybė, senutė miršta ke-
lionėje? aiškiausia del stokos maisto, ta
čiau toks atsitikimas Sovietų Unijoje nėra 
retenybė. -

Virš visk©, kur Joad seimą gavo au
tomobilį? Nors jis ir sukleręs, ir mato
mai nepaeina iš Kremliaus automobilių 
trusto, bet jis važiuoja ir tiek. 

Sovietų Unijoje tokia nepasitenkinus 
šeima negautų niekur jokios simpatijos, 
ir ten jos istorijos galas butų toks kad 
jaunesni šeimos vaįkai įstotų į jaunų ko
munistų organizaciją pačioje Kalifornijo
je. ir pasidarytų išdavikais visos šeimos, 
kurią tuoj imtų sekti enkavedistai, suim
tų, ir likviduotų prie kurios nors Stalino 
stovylos. 

Prie tokių suvaržymų, tik kelios Ame
rikoniškos filmos tetenka matyti Rusijos 
žmonėms. 

Rusai būtinai stengiasi parodyti tik 
prastus nuotikius savo alijantų draugų, 
bet savo karo frontą pučia kiek galėdami. 
Sovietų filmos niekad neparodo nieko iš 
Amerikos ir Britų karo veiksmų. Antro 
fronto atidarymo filmos buvo skubiai nu
gabentos į Maskvą, tačiau jos ten parody
ta tik karo specialistams, bet ne visuome
nei. Amerikos ir An erių laimėjimai Afri
koje, Italijoje ir Pacifike visai mažai te
paminimo sovietų spaudoje. 

Karo žinios vienpusiškos 
Vienpusiškas žinias teikiant, papras

tas Rusas tvirtai tiki kad jo valdžia neša 
ne tik dalį karo naštos, bet ir visą naštą. 
Sovietų vadams kaip tik ir naudinga kad 
jų žmonės taip tikėtų. 

Laikas nuo laiko Stalinas padaro pa
reiškimą kuris yra ir realistinis ir palan
kus jo sąjungininkams. Jis anuomet pa
reiškė kad Sovietų žemė netrukus bus ap
valyta nuo užpuolikų ir raudonosios armi
jos vysis priešą į jo lizdą sutriuškinti, ̂ pa
žymint kad tas nebūtų galima atsiekti be 
bendrų pastangų su savo sąjungininkais. 

Tas pareiškimas, žinoma, tilpo Prav-
doje, valdžios organe, bet vidutinis^ Rusas 
skaitytojas, užverstas asmeniniais ir karo 
rūpesčiais, permirkęs žiniomis apie Rau
donąją Armiją ir visiškai nežinantis kai]| 
daug Amerikiečiai ir Anglai atlieka juro* 
fee, ore ir žemės veiksmuose, praleidžia to
kius oficialius pranešimas su mažai dė
mesio. 

Vėl iškilminga puota 
Šiądien kiti iškilmingi pietus kur Eric 

Johnston, Joycė ir aš esam užprašyti. Ši
tą pokilį rengė Molotovas paminėjimui 
Amerikos sutarimo su Anglija gelbėti Ru
sijai, ir garbės svečiais šiame bankete yra 
Britų ir Amerikos ambasadoriai. Aš sė
džiu greta kito Užsienių Ofiso žmogau^ 

ir pajuokimui jo pastebiu kad ant stalo 
kiekvienam svečiui pridėta tokia eilė ša
kučių, šaukštukų, peilių kad aš nežinai 
nei kurį kada imti. 

Mano kaimynas į tai atsilepia labai 
rimtai. "Sovietų Unijoje", jis ąiškina su 
rimtumu, "mes prisilaikom Angliškos sis
temos — pradedam naudoti tuos kurie su
dėti toliausia", ir ėmė rodyti man kaip. 

Jie yra labai formalus žmonės — ne 
todėl kad jie yra komunistai, bet del to 
kad jie Rusai. Jie gal neišmano apie nau
dojimą toiletinio popierio, tačiau kuomet 
surengia oficialį pokilį, viskas turi buti 
geriausioj formoj. Nenuostabu taigi kad 
Stalinas pasijautė įžeistas kuomet Wins
ton Churchill, lankydamasis Maskvoje lai
ke Vokiečių orlaivių atakų, atėjo į Stali
no surengtus pietus savo užsimaunamuose 
apvalkaluose. Caristinis Didis Kunigaik
štis butų supratęs dalyką, bet ne šie išti
kimi socialistai. Kaipo Rusai jie turi tu
rėti visą prašmatnumą; kaipo komunistai 
jie turi rūpintis apie šakutes. 

Laike šių pietų paaiškėjo iš Molotovo 
kad Amerika ir Anglija atidarė Europoje 
antrą frontą, įsiveržė į Normandiją. Tą 
žinią užsienio korespondentai tuoj norėjo 
pranešti savo spaudai, tačiau žinia tuoj 
pat buvo cenzoriaus sulaikyta. Niekas 
neabejojo kad tai yra teisinga žinia, bet 
cenzorius pareiškė mums kad ta žinia dar 
nebuvo paskelbta Pravdoje. Cenzoriams 
nustatyta taisykilė kad nieko jie negali iš 
Maskvos išleista į pasaulį jeigu nebuvo iš
spausdinta Pravdoje, taigi Amerikos re
porteriai norėdami žinias iš Maskvos pa
duoti tegali paimti tik iš Pravdos, kas pa
tiekiama tik taip kaip Stalinui reikalinga. 

• Noriu priminti dar vieną dalyką ku
riuo Rusai labai išsigarsino pasaulyje: tai 
tam tikrais savo medicinos moksle pasie
kimais. Bet tas yra tik pasitaikymai, ir 
bolševikai ant to remia visą savęs ir savo 
mokslo reklamavimą. Viskas pagrindinia
me jų medicinos moksle yra skurdu ir že
ma. 

Musų palydovas Kirilov, gryžtant na
mon, sutiko leisti mums užsukti į vieną 
cerkvę, kuri buvo atidaryta ir kur radom 
kelias moterėles ką tai giedant. Tačiau 
komunistų partija ir valdžia yra nusista
tę prieš tikybą ir kas nori valdžiai įtikti 
vengia turėti bendro su cerkve. Privati
niai asmenys man pastebėjo kad komunis
tų partija po senovei smerkia religiją ir 
jos tikslus, viską tikybiško laikydami vai
kų pasaka ir prietarais. 

Kai Sovietai metė savo viešą perse
kiojimą religijos jie turėjo tam tikrą prie-, 
žasiį. Mat, Vokiečiai užėmę Ukrainą pra
dėjo' žmonėms leisti naudotis tikyba, ir 
bolševikams nebuvo kas daryti kaip tiktai 
prisitaikyti prie senesnių žmonių. ̂ Bet už 
tai cerkvės apsunkintos tam tikrais suvar
žymais. Paveizdan, valstybinėje # parduo
tuvė už elektros kilowata mpka virš 1 ka
peikos: namuose vartojamai elektrai mo
kama 5 ir pusė kapeikų už kilowata, o cer
kve turi mokėti net 41 kapeiką. 

(Bus daugiau) 

Mažasis Lietuvių Kalbos 

VADOVĖLIS 
Šis vadovėlis tinka augesniems vaikams ir 
mergaitėms norintiems pasimokyti Lietu
vių kalbos ir rašybos. Labai lengvas, nes 
skirtas Pradžios Mokyklos III skyriaus vai
kams. Šis vadovėlis tinka ir suaugusiems 
Lietuviams kurie mažai apsipažinę su gra
matika: iš jos išmoks taisyklingiau rašyti. 

Kaina tiktai 50c. 

NAMŲ DAKTARAS 
Naudinga knyga kiekvienam turėti namuo
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, slogas, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
174 puslapių didumo, audimo viršeliais. 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit 
6820 Superior Avenue 

"Dirvoje" 
Cleveland S, Ohio 

MARIJA BOČKAREVA 
Rusijos Moterų "Mirties Batalijono" Vedėja Marija 

Bočkareva, jos gyvenimas ir kariavimas; prisiar
tinimas Rusijos revoliucijos. Farašė Isaac Don 
Levine. Vertė K. S. K. 296 pusi. l.fl§ 

Reikalaukit "Dirvoje" 
682) Superior Ave. Cleveland. Ohfe 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Vienas atsikertu Lenkams 
Labai sunkiomis sąlygomis teko pa

laikyti ryšius tarp ketvirto pulko dalinių. 
Ketvirtos kuopos vadas buvo Aleksandras 
Žukas, kilęs iš Dotnuvos vai. Aš buvau 
paskirtas palaikyti ryšį. Batalionas prie 
kurio mes buvom priskirti stovėjo Mus
ninkuose, o ketvirta kuopa prie Papiernės. 
Einant smarkiems mūšiams, raitam joti 
nebuvo Įmanoma. Pranešimus teko nešio
ti pėksčiam. 

Taip neramiai teko gyventi iki pusės 
Lapkričio mėnesio. Tuo laiku Lenkai pra
siskverbė i musų užpakali. Musų visas 
antras būrys, leitenanto Valušio vadovau
jamas, ėjo sustiprintą žvalgybą. Sykiu su 
mumis žygiavo Vaišiogalos link dvi pės
tininkų kuopos ir du pabūklai. Pakeliui 
sutikome Lenkų sargybą. Iš jų atėmėm 
porą kulkosvaidžių. Perėję mišką atsi
dūrėm netoli Maišiogalos. Per žiuronus 
buvo matyti Vilniaus bokštai. 

Lenkai, mus pamatę, ėmė siųsti svie
dinius i mus. Sviedinių nemaža krito 
miške ir prie miško. Aš buvau pasiųstas 
su pranešimu j štabą. Man dar nesugry-
žus iš štabo, mūsiškiai pasitraukė kitu ke
liu neęu aš jojau. Besitraukiančius tuoj 
sekė Lenkų žvalgyba. Aš, nieko nežino
damas apie pasitraukimą, drąsiai jojau 
pirmyn, norėdamas kam reikia Įteikti pra
nešimą. Bet, vietoj savųjų, mane pasiti
ko Lenkų šūviai. Aš, manydamas kad tai 
ne man taikoma, vistiek jojau pirmyn. Tik 
kai kulipkos ėmė aplink švilpti supratau 
kad tai Lenkai. 

Apsukau arklį ir norėjau smarkiai 
pajoti. Bet mano Trockis buvo pailsęs ir 
tik žingsniu žingsneno. Lenkai buvo vi
sai netoli. Teko nulipti nuo žirgo ir bėg
ti pėksčiam į saugesnę vietą. Mane sekė 
du Lenkai. Kelias leidosi palei ežerą. At
siguliau aukštesnėje vietoje ir ėmiau i 
Lenkus šaudyti. Tikėjausi kad netoli yra 
mūsiškiai ir ateis man pagalbon, todėl be
siartinančių Lenkų nei kiek nepabugau. 
Mano Trockis irgi žingsniavo nuo kalno 
ežero link. Į Lenkus išleidau tris apkabas 
šovinių. Vienas Lenkas nušoko nuo ark
lio, o kitas gryžo atgal. Pasivijau palei 
ežerą savo Trockį, užsisėdau ir nujojau į 
Musninkus. 

Priekin kiek tik arkliai įkabina 
Lapkričio mėn. pabaigoje, pavakare, 

atjojau prie Širvintų. Tai buvo pirmo mū
šio metu. Savo vado buvom vedami į prie 
kį medžiais sodintais špalerais. Fronte, 
apie pora kilometrų nuo Širvintų, tęsėsi 
smarkus šaudymas. 

Pajojus kiek pirmyn, pusė būrio pasu 
ko kairėn. Vadas jojo priešakyje, o tre
čiasis nuo vado jojau aš. Kareivių tarpe 
viešpatavo tyla. Kažko buvo užsisvajoję. 
Kartu buvo ir baisoka, nes labai šaudė. 
Kulipkų nukertamos virš musų galvų ša
kelės krito ant kelio. Jojom žingine. Pa
sukus mums kairėn, priešas ėmė jau tie
siog į mus taikyti. Pro musų vado leite
nanto Valušio galvą prazvimbė viena-kita 
kulipka. Tada leidomės risčia. Keliantis 
per upelį, vos neprigėrė vienas arklys. 
Pasukom daugiau į priekį. Tada Lenkų 
artilerija atsiuntė mums apie 10 sviedinių. 
Nors sviediniai buvo gerai taikyti, bet ža
los mums nepadarė, nes kad ir kritę arti, 
nesprogo. Mes leidomės priekin kiek tik 
arkliai įkabina. Vadas parinko poziciją 
kairiajam sparnui palaikyti. Mes nuli-
pom niw žirgų ir juos nuvedėm toliau. 

Visai suteko. Prie bataliono vado vi
siškai nebuvo įmanoma prijoti, nes jo po
zicija buvo smarkiai apšaudoma. Iš spar
no mes devėm Lenkams kiek turėdami šo
vinių. Besitraukiant mūsiškiams, pasi-
traukėm ir mes Šešuolių link. 

Sekančią dieną renkame pakrikusius 
septinto pėstininkų pulko kareivius. Ren-
biamės vėl Lenkus pulti. 

Lenki| orlaivis pridarė didelių nuostolių 
Po pietų musų vadas gavo naują pa

skyrimą, o mes buvom priskirti prie antro 
pėstininkų pulko. Žygiavom Šesuoliu-Ly-
duokių link. Mus puolė Lenkų orlaivis, 
apmėtė bombomis ir apšaudė kulkosvai
džiais. Buvo užmušta pora arklių ir ne
žinau kiek vyrų. Aš sprogusios bombos 
buvau numestas nuo arklio. Bomba kri
to prieš mane apie dešimt metrų. Net že
mes gabalai mane apipylė. Manę sužeidė, 

ir tas sužalojimas iki šios dienos atsilie
pia. Po mūšio apsistojom Lyduokių baž
nytkaimyje. Lenkų orlaivis nesiliovė mus 
persekiojęs. Iš visų pusių atidengėm į jį 
ugnį. Bet tatai nieko negelbėjo. Kitas 
jų orlaivis skraidė aukštai. Tam buvo pa
taikyta ir jis nusileido netoli Ukmergės. 

Kai Lenkai buvo pralaužę musų fron
tą ir įsibriovę mums užpakalin, aš dalyva
vau juos persekiojant. Mes su jais nesu
sitikom nors ir labai norėjom. 

Savanorių dvasia kautynėse bei kovo
se buvo nepalaužiama. Nesutikau nei vie
no savanorio, o ypač raitelio, kuris butų 
parodęs bailumą. 

Musų vado sumanumo ir drąsos dė
ka ne vienas iš musų draugų liko gyvas. 

Skaniai pasisotinom kiaulinėmis bulvėmis 
įvykiai apie kuriuos aš čia papasako

siu atsitiko tarp Spalių 15 ir 20 dienos. 
Tuo laiku musų kariuomenė traukėsi iš po 
Vilniaus. Sykiu su visais traukėsi pirmo 
eskadrono antras būrys. 

Musų žvalgų buriui teko sekti Lenkų 
puolimą. Buvom atsilikę užpakalyje savo 
kariuomenės. Musų žvalgyba buvo pra
dėta iš Rudiškių stoties Trakų link. Visą 
žvalgų būrelį sudarė devyni žmonės, jų 
tarpe ir būrio vadas. Buvom smarkiai 
nuvargę, nes beveik visą savaitę nebuvom 
gavę produktų; buvom mažai ką valgę ir 
be poilsio. Iš gyventojų taip pat mažai 
gaudavom valgyti. Keliai sunkus, smėlė
ti ir durpynai, todėl buvo išvargę ir ark
liai. 

Bureliui teko joti miškais. Apsisto
jom viename kaime netoli Trakų pailsėti. 
Norėjom ko nors užvalgyti. Duonos .vi
sai negavom, tik mažų virtų bulvių. Spė
liojom kad jos buvo virtos kiaulėms. So-
tinomės lupdami mažas bulvytes. Sykiu 
su mumis valgė ir vadas. Rijom čielas 
bulves. 

— Koks bulvių skanumėlis! — kaž kas 
iš musų prabilo, o kiti jam pritarė. 

— Kad smėlyje augusios tai ir ska
nios, — paaiškino mums vadas. 

Gudrybėmis išbaidėm Lenkus iš kaimo 
Taip mes vaišinomės apie 10 minutų. 

Staiga pamatėm Lenkų žvalgų burį. šo
kom prie savo arklių ir apšaudomi vos 
spėjom pasprukti. Toliau pajoję supra
tom kad esam Lenkų apsupti, nes buvom 
pasilikę Lenkų užfrontėje, ir kad devyni 
žmonės neįstengs pramušti Lenkų fronto. 
Teko jieškoti išsigelbėjimo. Vadas padrą
sino mus jieškoti išėjimo iš keblios padė
ties. Teisybę pasakius, ir visi kareiviai 
buvo ne iš bailiųjų ir viso ko patyrę. Sa
vo vadu pasitikėjom, nes nei vieną kartą 
jis nesuklydo ir musų neįklampino. Mu
sų būrys labai jį mylėjo ir visuomet buvo 
pasiryžęs kartu su juo mirti jeigu butų 
reikalas. 

Netoli Trakų, Semeliškių link, prijo-
jom prie vieno kaimelio. Vadas pro žiu 
roną pamatė kad tame kaime yra Lenkų 
pėstininkų. Mes, pasinaudodami kalnuo-
tumu, prisiartinom prie kaimo apie 500 
metrų. Zovada apjojom aplink kalną iš 
vienos ir kitos pusės. Šį manevrą mes pa
kaitoj om kelis kartus. Mes taip darėm 
todėl kad Lenkai pamanytų jog musų la
bai daug ir mes supam jų užtvarą. Len
kai pasileido iš kaimo bėgti. Skubiai žy
giavo į kitą kaimą, kur jų buvo daugiau. 
Tada visu smarkumu puolėm kaimą ir bė» 
gančius Lenkus. Jų buta apie 40, dviem 
kulkosvaidžiais ginkluotų vyrų. Kai ku
riuos pasivijom lipančius per tvorą. Bė
gantiems atidarėm ugnį. Taikinys buvo 
labai geras, nes Lenkai bėgo per didele ir 
lygią pievą. Nemaža jų mes nukovėm. 

Buvo ir juokingų atsitikimų: eilinis 
Pocius iš Plungės vai. šaudė į bėgančius 
Lenkus iš už klojimo. Po kiekvieno šovi
nio vis slėpėsi už kertės. 

— Ko tu taip slepiesi? — klausia jį 
vienas mūsiškių. 

— Kad negaliu žiūrėti į virstančius 
nuo mano šūvių Lenkus, — atsakė ramiai 
Pocius ir toliau tęsė savo darbą. 

Matas Mauris iš Eržvilko vai. prisi
vijo lipantį per tvorą Lenką ir jau kėlė 
kardą jį kirsti, bet susilaikė, tik dusniu 
balsu šaukė: "Stok, rupučke!" Lenkas 
virto j kitą puse tvoros ir nesikelia. Tur-
bus iš išgąsčio. 

Mes nuostolių visai neturėjom. Len
kų į nelaisvę neėmėm, nes turėjom skubiai 
pasitraukti. Aišku buvo kad mus puls 

Roosevelt Tarėsi su Trimis Karaliais Arabų Karalius REMKIT AMERIKOS 
RAUDONĄJĮ KRYŽIŲ 

fmęmrniįįĘflĮfMf/ĘfĘ 

Prezidentas Roosevelt draugiškai kalbasi su Egipto ka
ralium Farouk, ant U. S. karo laivo netoli Kairo. Tame pasi
tarime dalyvavo ir Etiopijos imperatorius Haile Selaisse I 
(parodomas rate), ir Arabijos karalius Ibn^Saud. Roosevelt 
juos sutitiko gryžtant iš Jaltos konferencijos. 

Arabų karalius Ibn Saudi 
atsilankęs ant kariško laivo 
pasimatyti su Prez. Roosevel-
tu, kuris sustojo Egipte gryž-
damas iš Jaltos konferencijos. 
Imperatorius Selassie ir kara
lius Farouk taip pat dalyvavo 
tame pasitarime. 

OHIO UPĖS VAN-
DUO PAKILO 

Cincinnati, Ohio. — šios sa
vaitės pradžioje palijus veik 
viso Ohio upės ilgiu, šios upės 
vanduo prie Cincinnati Kovo 
6 buvo pakilęs iki 70 pėdų au
kščiau normalio, užsemiant di
deles sritis. Potviniuose žuvo 
jau 6 žmonės. Uždaryta daug 
karo dirbtuvių miestuose upės 
pakraščiais. Sutrukdyta trans-
portacija einanti paupio vieš
keliais. 

Tūkstančiai šeimų apleido 
savo namus, ir apie 10,000 gy
ventojų liko be namų pačiame 
Cincinnati mieste. 

Clevelando Bankai tarp 
Šalies Didžiausių 

Tarp 300 didžiųjų šios šalies 
bankų šiaurinėje Ohio randasi 
devyni bankai įskaityti į tą j 
skaičių. 

Cleveland Trust Co. užima 
17-tą vietą pačių didžiausių 
šalies bankų eilėje, šis ban
kas, turintis skyrius visame 
Clevelande. 

Per visus 14,500 šalies ban
kų, neįskaitant taupymų ir pa
skolos draugijų, iki 1944 metų 
pabaigai buvo sudėta depozitų 
net 138 bilijonų dolarių. Taip 
tų bankų depozitai padaugėjo 
38 bilijonais nuo 1942 metų. 

Visų bankų didžiausis yra 
Chase National Bank, New 
Yorke, kuris depozitų turi $4,-
835,219,258 ir suvirs 5 bilijo
nus dolarių turto. 

Anglies Gamyba Ame
rikoje ir Anglijoje 

Minkštos anglies iškasimas 
nuo kiekvieno mainerio per 
dieną Amerikoje vidutiniai iš
eina po virš 5 tonai; Anglijo
je gi vidutiniai išeina po vie
ną toną. Amerikoje prie dau-
gesnio tonų gavimo prisideda 
gausus vartojimas kasimo ir 
krovimo mašinų. 

gausingos Lenkų jiegos. Savuosius mums 
pasisekė laimingai pasivyti. 

Šiame žygyje, be aukščiau minėtų, 
Domas Endrikas iš Eržvilgo vai., Vladas 
Kavaliauskas iš šakių aps., Ipolitas Jelo-
veckas iš Gudžiunų vals. Kėdainių apsk. 
Kitų trijų nepamenu. 

Grandinis Bronius Tatarunas, 
Subačius, 1937 m. 

APDOVANOTIEJI 
Rugsėjo 13, 1920 m., musų šarvuotis 

"Aras", puldamas Lenkus Seinuose, pri
važiavo Marichos upės tiltą, kuris buvo 
Lenkų užverstas medžiais. Kad šarvuotis 
galėtų ir toliau staiga ir smarkiai perse
kioti atsitraukiantį Krasnopolio link prie
šą, eilinis Kneižys iššoko iš šarvuočio ir, 
Lenkų apšaudomas, nuvertė nuo kelio me
džius. Šarvuotis vėl galėjo sėkmingai vei-
kti. ( 

Šarvuočiui nuvažiavus du kilometru 
pirmyn savo pry šakinės grandies ir su
stojus šalia Seinų dvaro, eilinis Kneižys 
nubėgo i netolimais esantį kaimą, kuria-

Štai apysaka kuri jums patiks! 

A L P i s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

Dabar atiduodama už $1.00 

Didele, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš-
aisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

Knyga pasiunčiama tuojau, iki jų dar turime. 
Pasiuskit laiške $2 arba $1.50 (50c galima siųs
ti pašto ženklais). 

me buvo Lenkų raitelių, juos apšaudė ir, 
sužinojęs jų skaičių ir naujas pozicijas, 
priešo apšaudomas, gryžo atgal. 

Rugsėjo 22, 1920, šarvuočiui palaikant 
pasitraukiančius nuo Gybų savuosius, ei
linis Kneižys, Lenkams apšaudant šarvuo
tį, iššoko iš šarvuočio ir, pasiėmęs įkėlė į 
jį sužeistą 8-to pustininkų pulko kareivį, 
sakydamas: "Tas ne kareivis kuris palieka 
priešui savo sužeistą draugą." 

Sužeistojo įkėlimas nęi kiek nepaken
kė šarvuočio veikimui. 

Už narsumą eilinis Kneižys apdova 
notas Vyties kryžium. 

(Iš kariuomenės archyvo). 
(Bus daugiau) 

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus aukų vajus tęsiamas per 
Kovo mėnesį visoje šalyje, ir 
visi kiek kas išgali aukokite 
parėmimui šios mielaširdingos 
organizacijos. 

šiame vajuje bendrai nusta
tyta surinkti virš du šimtus 
milijonų dolarių. 

RENGIA VISUOTINĄ 
RUBŲ VAJŲ 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knygt kaina $2.00 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
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 jg 
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. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapi# 
aidumo žmonijos Istoriją. 

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

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

JL 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior 'Ave. Cleveland 3, Ohio 

y ALGIU 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Dideli, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaiminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokiliq. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti vat* 
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva^ 
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
0820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohlt, 

Su Balandžio 1 diena visoje 
šalyje pradedamas rubų vajus, 
United National Clothing Col
lection, karo nukentėjusių šel
pimui, kaip praneša to vajaus 
nacionalis pirmininkas Henry 
J. Kaiser. 

Rubų rinkimas bus atlieka
mas svarbiausia per 117 dides
nių organizacijų, kurios turi 
698,132 skyrius ir išviso apie 
94 milijonus narių. Vajuje nu
matyta surinkti 150 milijonų 
svarų tinkamų dėvėti rubų, 
avalų ir lovoms užsiklojimų 
milijonams karo nualintų ša
lių žmonių užsieniuose. 
j Fa j us , tęsis visą Balandžio 

mėnesi ir rūbai bus dalinami 
priežiūroje United Nations Re
lief and Rehabilitation Admi
nistracijos. 

Reikalinga Slaugių Ar

mijai ir Laivynui, ir 

Moterų prie Sužeistų 

Kareivių 

Visoje šalyje pradėtas vajus re
krutuoti Armijai ir Navy slauges, 
prie Women's Amy Corps medi-
kalių technikių, ir Clevelandas tar
nauja kaip svarbioji ašis to viso 
rekrutavimo rato. 

Vietos rekrutavimo vadai skelbia 
jog suvirs 30,000 sužeistų karo ve
teranų grąžinama į šią šalį kiek-
yieną mėnesį gydymui ir liginimui. 
Medikai i o personalo reikalas padi
dėjo su didėjančiomis sužeistų ka
rių skaitlinėmis. 

Nežiūrint savo didelio augimo, 
Navy Nurse Corps vis dar yra pa-, 
lyginamai mažas. Numatyta su
rinkti dar 4,000 daugiau narių iki 
Birželio 30 šių metų. 

Aplikantės WAC medikalio pro-
gramo tarnybai gali buti tarp 20 
ir 50 metų amžiaus, turi turėti 
dvejeto metų high school mokslą 
ir be vaikų jaunesnių 14 metų. In
formacijų apie tai gali gauti krei
piantis i WAC Recruiting Office, 
1918 E. Sixth St., arba telefonuo-
jant MAin 8895. 

Kandidatės į Armijos ir Navy 
Nurse Corps turi buti registruotos 
slaugės ir nors 20 metų amžiaus, 
bet ne senesnės 45 metų. 

Kreiptis 1227 Prospect ave. .arba 
1220 Huron rd. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 177*. 



War Bonds Laimės Karąl J D  I  B  V A .  

RUOŠK1T 1945 VIC
TORY GARDEN 

Cohifrtbus. Or—fNtaeroato-
rius Frank J. Laušche ragina 
Ohio gyventojus planuoti ir 
rengti sau "didesnius ir geres
nius" Victory Daržus 1945 me
tais. 

"Virš ,40 nuošimčių miestų 
šeimų dnio valstijoje tttrėjo 
savo daržus 1944 ritėtais", pa
sakė gubernatorius. "Kiekvie
na iš tų šeimų, kaip lygiai ir 
ūkių šeimos, privalo planuoti 

dabar įrengti 1945 metų dar
žus. Komerciniai daržovių au
gintojai turi įsakymus padi
dinti daržovių pristatymą ka
riuomenes reikalams, kas rei
škia grosernėse bus mažiau ga
lima gauti pirkti negu pereita 
metą. Taigi pravartu yra vi
siems mokantiems daržus au
ginti pasiruošti sau didesnius 
ir geresnius Victory Daržus 
šią vasarą". 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios ntetlj—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva'' 

lankys jus ištisą pusmetf. 

MES fttODAM IR ISKEIčIASt EAGLE STAMPS 

THE MAY Co 
a s ®  m e n  i  

V 

v 
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Sabalu Dažytos Voverės 

Kailio Scarfs 
/ 

C\ 

Už kailiuką 

Plus 20% Fed. Tax 

Apgaubk savo siutą ar paltą 
šiais puikiais kailiukais! Min
kšti sabalo juodai dažytos spal
vos voverės kailiukai, sutąikyti 
po 4, 5 - ir 6 kailiukų sudetift. 

m fir\ 

Jaunosioms Mergaitėms 
Gražijs Įvairiaspalviai 

MERGAITĖMS 

Pavasarini 
Swaeteriai ir Si jonai 

,/ 

Po 

SWEATKPJAI: Grynos vilnos gra
žių mezginiu ilgom rankovėm ir su
segami priešakyje, naujų pavasari
nių spalvų. Mieros 7 iki 14. 

SIJONUKAI: Daugelis yra 100% 
vilnos. Kvolduotų stilių vienodų Ir 
maišytų spalvų bei languočiai. Pa
vasarinių spaivii, mieros 7 iki 14. 

Patogus . . • . Gražiai Išrodanti 

Skersai-Susiuti 
VIDAUS SL1PERIAI 

2*19 

Rayon gražiu viršum, viduje 
dėvėti sliperiai odos padais 
ir kulnais . . . žemais Dutch -
boy kulnais. Mėlynos ar bur
gundy spalvos, mieros 4% iki 
9, panelėms ir moterims. ' 

Labai Praktiškos! Trečios Geresnės Rūšies 

Geros Tvirtos Moterims 
KOJINĖS 

V i C 
iii 

Lab4l f lakamos 

Dėdėti 4Egant Namie'! 

Plonos, £ero darbo rayon 
kojinės tinkamos dėvėti na
mie esant. Jos yra trečios 
rūšies—tūlos turi pataisy
mus—bet tas nei kiek ne
kenks jų ilgam dėvSjimųi. 
Mieros 9% iki 10*6. 

"< 

$. BOSTON, MASS. 
ŽINIOS 

Delegatas San Francis-
^ cb Konferencijai 

Filipinų Sostine japonų Padeginėjama 
- ^ v - r; v i fc* ' i > • < s - - J 

LAWRENCE MA§$. 

PROKLAMACIJA 
Mass. valstijos Gubernato

rius Maurice J. Tobin išleido 
Vasario 16 dieną Lietuvos Ne
priklausomybės pro klamaėiją. 
Ji tilpo tik Boston Post, ki
tuose keturiuose vietos Ameri
koniškuose . laikraščiuos# fiesi-
mati. 

Gufc. Tobin yra Lietuviams 
prielankus ir rimtai su Lietu
viais skaitosi. Proklamacijos 
turinį parašė Adv. Jonas Gri-
galus su pačiu gubernatorium, 
ir Boston Post ją ištisai patal
pino. Adv. Grigalus yra Ame
rikoje gimęs, geras Lietuvis, 
su savo vientaučiais darbuoja
si, gerai sutinka su Bostono 
miesto vadovybe ir politikie
riais. Už kelių metų gali tu
rėti progą tapti Bostono ma-
yoru. 

SANDARIEČIAI PABĖGO 
Vasario 11 buvo surengtas 

Lietuvos Nepriklausomybės 27 
metų minėjimas South Boston 
High mokyklos auditorijoje. 
Tą šventę turėjo minėti ben
drai visos srovės, bet iš pilnos 
salės publikos kuri dalyvavo, 
sandariečių buvo tik penki, o 
kiti surengė sau atskirą balių 
ir ten prie degtines ir alaus 
paminėjo Vasario 16 ir dar pa
darė pelno keletą dolarių savo 
reikalams. Jie nedalyvavo su 
kitais todėl kad bendrojo ren
gimo kasierius buvo ne jų glo
boje, o antra kad kalbėti bu
vo pakviestas Adv. Bagočius. 
Bet tas parengimas gerai pa
vyko, aukų surinkta $735. 

Buvo gana daug trukšmo su
kelta susirinkime kur buvo ta
riamasi apie Nepriklausomybės 
minėjimo programą. 

Brocktono sandariečiai taip 
pat pabėgo iš bendro Vasario 
16 minėjimo, surengto Vasa
rio 18, ir rengė savo balių at
skirai. Jų priežastis buvo kad 
Kun. švagždys nedavė progra
mą vesti jų žmogui. Pas šiuos 
sandariečius pirmoje vietoje 
stovi jų partija, o Lietuvos 
reikalai paskiausia. 

kONCERTAS PAVYKO. Ga
bijos ir Aušrelės chorų bend
ras koncertas rengtas So. Bos
tone gerai pavyko. Programą 
vedė Gabijos mokytojas Sta-

Comdr. Harold E. Stassen, 
buvęs Republikonų gubernato
rius Minnesota valstijoje, tapo 
Prez. Roosevelto paskirtas at
stovu United Nations konfe
rencijoje San Francisco. Jis 
nesenai buvo apdovanotas gar
bės ženklais, už atsizymėjimus 
karo laivyne. 

sys Paura ir Aušrelės moky
tojas Jonas Dirvelis. Koncer
to surengimui labai daug dar
bo pašventė S. Kontautas ir ki
ti Gabijos nariai. Nors buvo 
ir kliūčių, bet jos nepakenkė. 
Mat, tą pačią dieną "buvo Jo
nas Tuinila surengęs balių Lie
tuvai Remti Draugijos naudai, 
bet žmonės geriau myli Gabi
ją ir ją parėmė, gi tas balius 
skaudžiai nukentėjo, nes tik 
keli žmonės atsilankė, o valgio 
buvo paruošta del 200. Neži
nia kas tuos nuostolius paden
gė, ar draugija ar pavieniai.. 
Vietoje iškirtimo šposo Gabi
jai jie pasikenkė sau. 

Koresp. 

Japonai padegė Luzon saloje miestą Manila, ir tikima 
g&i&rai tęsis ilgai iki bus galima juos sukontroliuoti. Mies
tas griuvėsiuose. Daug Japoniečių vis dar slapstosi mieste ir 
vykdo naikinimo darbą, padegdami įvairiose dalyse. 

RĖlKtA DAUGIAU 
KAREIVIU 

vŠaro Vadovybė pasiryžus di
dinti kareivių skaičių ir iš da
bar laikomų 935,544) vyrų pa-
liuosuotų nuo tarnybos jaunes
nių per 30 metų amžiaus, bus 
palikta tik 280,663 kurie turi 
svarbius atsakomingus karo 
dart us. Tas parodo jog rei
kalinga daugiau kariuomenės. 

•PIPIRAI senovės ~ laikais 
buvo tokia retenybė kad mokė
ta už juos auksu tiek kiek jie 
sveria, ir tik turtingiausios di
džiūnų šeimos tegalėjo jų įsi
gyti. 

Amsterdam, N. Y. 

TELEFONU AR PAčfU ŠIŲ UŽSAKYMŲ J^EPRIIMAM 

^ / l a V ' T M . l į V f l l T i r  | T  l i Į i n i l I ' 1 1 . 1 . 1  

. - .  V : '  > >  .  '  •  ,  
t . "v? • , 4 

Jis Nepasake "NE"! 
Kaip Galit JUS? 

Jis mego savo namu gatvę 
Pasimatymus du kartu savaitėje ir keptą jautieną Sekmadienį 
Dvi kojas Šokiams ir abi rankas vartojimui 
Laiką kuris priklausė išimtinai jam 
Jis mėgo pasilsio kedę ir gerą knygą paskaityti 
Mėgo garsius muzikos rekordus ir kaimyninį filmų teatrą 
Jis mėgo savo kasdieninius rubus ir parėdus ir švarias paklodes 
Karštą vandenį skutimuiti ir vairavimą savo automobilio 
Mėgo savo draugus ofise ir prie darbo kur jis dirba. 

tJis turėjo savo planus. Bet jis nepasakė "NE", 
Kuomet išsėdimo valtys pasiekė Normandy krantą 
Ar kuomet kas nors iš laivo denio įsakinėję, "Šauk pirmą!" 
Tai buvo baisus darbas kuris reikėjo atligti 
Ir .iis nepasakė, ('NE'' 
Nors jis žinoję kad gali niekados negryžti 
Kaa gali mirti būdamas jaunuose metuose ^ 
Ar buti sužeistas . . . labai -sunkiai 
Kad turės pasitikėti ant JUSŲ kur] laiką 
Duoti jam vaistų adatą ar gerti vandens ar paglostyt jo galvą. 
Tas viskas buvo O. K. Jis galėjo pasitikėti ant JUSę 
Tas buvo vienas dalykas kuo jis galėjo buti tikras 
Tas vienas dalykas ko ji* trokšo kuomet išvyko buvo 
Tai kad galėtų sugryžti kaip nors 
Kur jo motina, jo žmona, jo sesuo, jot mylimoji paliko. 
Jcs tada apsirūpins iuo iki jis galės vėl buti savas. 

Taip, lis sugryžo. 30,000 jų, sužeistu, gtyjft* • 
ligoninių laivuose kas mėnesį. JŲS jam reikalingos! 
Moterys reikalingos pagelbėti Militarinėse Ligoninėse dfdyje. 
Jis yra sužeistas—ir SUŽEISTIEJI NEGĄi^ f^UJCTT! 

Tuoj Įsirašyk i WAC Hospital Unit! -
Army Dedical Department pralavins jus 
kaip medikalę chirurgišką technikę tarnauti 
Militarinėse Ligoninėse. Kreipkitės j WAC 
Recruoting Office, 1918 E. 6th St. 

Nu**##? Stokit i Army fcoifcs! 
Pilnų informacijų kreipkitės į Nurse Rėcruitmfent 
Office. 1227 Prospect Ave. 

Sužeistieji Negali Laukti 

IIIIETUVOS NEPRIKLAU-
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

Vasario 25, A. L. Klubo sa
lėj, Amsterdamo Lietuvių Ko
mitetas susidedantis iš atsto
vų nuo parapijos, klubo, drau
gijų bei kuopų, turėjo Lietuvos 
Nepriklausomybės paminėjimą. 
Apie 3 vai. po pietų prisirin
ko žmonių pilna salė, matėsi 
net iš kitų kolonijų. Susirin
kimo pirmininkas M. Kerbelis 
paaiškino tikslą šios sueigos, 
Šv. Kazimiero parapijos^ choro 
vadas J. Olšauskas pradėjo 
programą su Amerikos Himnu 
ir padainavo kelias Lietuviškas 
dainas. 

Kun. Juozas Raštutis kalba 
apie Lietuvos nepriklausomybę 
ir jos dide^ą reikšmę, apsaky
damas visapusišką programą 
Lietuvai gyvenant savistoviai, 
ragino visus kas kuo gali pri
sidėti prie Lietuvos nepriklau
somybės atgavimo. 

Sekė solo p-lės E. Supranai-
čiutės, akompanuojant p-lei V. 
Matejunaitei. 

Kalba Kapt. P. Labanauskas 
apie nepriklausomos Lietuvos 
pažangų gyvenimą bei reiškia 
vilties kad Lietuva vėl b|is ne
priklausoma. 

Sekė tenoro A. Vasiliausko 
solo ir duetas su J. Olšausku 
keliais pertraukimais; jų dai
nos visiems labai patiko. 

Jonas Valaitis kalba ilgokai, 
gan patriotiškai, ragina žmo
nes stoti už Lietuvos nepri
klausomybę, buti tarp žmonių 
misijonieriais Lietuvos laisvės, 
akstina prisidėti prie šelpimo 
Lietuvos karo nukentėjusių ir 
remti nepriklausomybės atga
vimą. Tam reikalui iis pats 
renka aukas ir su kitais pini
gais surenka $171.95. 

Juliaus Smetonos kalba 
Susirinkimo vedėjas persta-

to svarbiausį kalbėtoją, Julių 
Smetoną, primindamas jog tai 
yra sunus a. a. Antano Smeto
nos, kuris vadovavo Lietuvoš 
Tarybai, kuris pasirašė ant 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo, ir buvo pirmutinis 
Lietuvos prezidentas. Mirusio 
Antano Smetonos pagerbimui 
paprašė publiką sustoti minu-
tai tylos. 

Scenon buvo pakviestas gar
bingas šio vakaro svečias p. 
Julius Smetona. Jis padėkojo 
pirmininkui ir publikai už pa
gerbimą jo tevo, ir pareiškė 
jog būdamas tokioje skaitlin
goje publikoje jaučiasi lyg Lie
tuvoje, primindamas betgi kad 
Lietuvoje dabar musų žmonių 
padėtis apverktina. * 

Jo kalba buvtf fspudinga, 
drąsi, pilna pasiryžimo kovoti 
už tėisybę. Jam kaitant pub
lika dideliu susidomėjimu klau-
6ėsi.,v;- v:/ .v -

Adv. A. C. Štokna perskaitė 

rezoliuciją Lietuvos klausimu, 
teuri liko priimtą. 

Tą pačią dieną Lietuvii| baž
nyčioje per sumą, už Lietuvą, 
buvo giedamas Lietuvos Him
nas ; pritaikytą pamokslą pa
sakė Kun. J. Raštutis. 

Šio surengimo komisija: M. 
Kazlauskas, G. Gaška, J. Bu-
blinskas, S. Kisieliūtė, A. Luk-
šis, J. Olšauskas. 

Svečius priėmė ir vaišino sa
vo namuose parapijos globėjas 
ponas ir poni J. A. Mikėnai. 

Svečių pagerbimui bendra 
vakarienė buvo Amsterdam 
Hotel. Išleidimas, vaišinimas 
ir pagerbimas Juliaus Smeto
nos buvo bendrai ir pas pp. 
M. Kazlauskus. Iš čia po gra
žios Lietuviškos nuotaikos ger
biamas svečias buvo išlydėtas 
Į gelžkelio stotį. 

Komiteto pirmininkas Ant. 
Lukšis ir iždininkas M. Kaz-
laukas žymiai pasidarbavo vi
sais reikalais sąryšyje su šia 
švente. 

Už visą pasisekimą priklau
so padėka svečiams, rengėjų 
komisijai ir dalyvavusiai visuo
menei. 

Sekantis Amsterdamiečių žy
gis tai Lietuvių kareivių mo
tinų ir kitų į Lietuvių Misiją 
Washingtone Kovo 23-24. 

Spaudos Komisija. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone " 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

Palangos Trejos 
Devynerios 

Tai augalinis sutaisyr.ias, suside
da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Veikia ant kuno or
ganų taip kad pavartojus ją tulą 
laiką žmogus gauna naujų jiegų ir 
energijos. Kiekvienas kas tik no
ri buti visados sveikas turėtų var
toti Trejanką. Nes tai geriausias 
vaistas nuo dispepsijos, vidurių už
kietėjimo, nerviškumo, stokos apeti
to, širdies graužimo, išpūtimo, pil
vo sugedimo, reumatizmo, neural
gijos, kosulio, gerkles skaudėjimo, 
karščio, krupo, blogo upo, abelno 
nusilpimo, inkstų ir kepenų ligos. 

Kaina su prisiuntimu 75c. 
visada gaunama pas 

FLORAL HERB CO. Dept. 7 
Pastaba: Kartu su orderiu prisiųs-
kit ir pinigus, nes kitaip orderius 
neišpildysim. 

J. SKINDER 
3448 S. Emerald Ave. Chicago, 111. 

NO MTflt  
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LIETUVIAI NUSIMINĘ 

Apsiniaukus padangė musy 
apielinkėje. Geros širdies Lie
tuviai vaikščioja giliai susimą
stę koks likimas laukia musų 
tėvynės Lietuvos. Kiti Lietu
viai mažai supranta apie Lie
tuvos reikalus, o kiti sako, ne
turim gerų vadų dirbti Lietu
vos vadavimo darbe. 

Broliai Lietuviai, kurio tik 
gyslose teka Lietuviškas krau
jas, tam nereikia jokių vadų, 
toks ras budą gelbėti Lietuvai 
stodamas Į talką tiems kurie 
dirba. Reikalinga pinigų, rei
kalinga aukų paremti jau da
romiems darbams. 

Mes žinome, Lietuva par-
1 tlokšta, sukruvinta, kankina-
na raudonojo okupanto. Ji iš
tiesus į mus rankas laukia pa
galbos. Lietuvos žmonės tie-
Ja savo išdžiuvusias rankas j 
mus Amerikoje. Bet kažin ar 
visų. ausis pasieks jų sunkus 
atdusiai. Daugelis sako, kam 
man tos Lietuvos reikia, ir jie 
atsisuka nuo tų pagalbos pra
šančiųjų. 

Tokius žmones mes betgi pa
likim nuošaliai, irĮ> visi tie ku
rie jaučiamės esą tikri Lietu
viai imkimės darbo pasiraito
ję rankoves. Dabar laikas dir
bti, dabar laikas kelti Lietu
vos laisvės balsą kuris ruj>i 
jos laisvas likimas. Dabar 
gal bus paskutinis musų pasi-
tarnavimas musų tėvynei, to
liau jau gal bus pervėiu jei ir 
norėsim ką daryti. , 

Kitų tautų žmonės daugiau 
rūpinasi savo šalių likimu ne
gu mes Lietuviai, tačiau tiems 
kuriems rupi Lietuva, nereikįa 
nustoti vilčių, ir prie musų su-
grvš dirbti tie kurie dabar dar 
suklaidinti. 

Dabar mums laikas vitinin-
gai stoti į darbą, siųsti savo 
delegatus į Washingtona, pa
tiems ia«i&moti, dalyvauti Ame
rikos Lietuvių Misijoje, siųsti 
ten aukas, kur bus prašoma 
užtarimo Lietuvai. Nesakykit 
kad ten ne mano partijos va
dai diria. Partijos visos ge
ros jei jos moka plačiai žiūrė
ti Į bendrus tautos reikalus. 
Kurie tik dirba už Lietuvos iš
laisvinimą tie yra geri vadai. 
Ne apie partijas šiądien dis-
kusuokime-, bet rodykime su
sirūpinimo Lietuvos likimu. 

Man rodos kad Lawrence 
Lietuviai galės pasiųsti kokius 
du ar daugiau delegatus į Wa-
shingtoną. 

Lawrence gyvuoja šelpimo 
Fondas susitveręs 1938 m., kur 
priklauso 7 draugijos, jos vis
ką gali padaryti. 

Čia paminėsiu vieną moterų 
organizaciją, tai Moterų Pilie
čių Klubas. Jos labai daug 
dirba labdarybei, štai vienas 
pavyzdis jų gero darbo. Par
važiavo sužeistas kareivėlis K. 
Sasnauskas, turėjęs vieną ope
raciją; jam reikalinga buvo 
važiuoti Į Kaliforniją, kur tu
rėjo daryti antrą operaciją. 
Tos moterys sudėjo tam vai
kinui ant tikieto $38, nors iš 
jų neprašė; jos pačios supra
to ko žmogui reikia. Jis joms 
atrašė padėkos laišką už para
mą. 

Šios klubietės galėtų ir Lie
tuvos reikalus paremti, kaip 
Lietuvių Misiją Washingtone, 
siunčiant delegates ir aukų. 

Delegatas. 

Prašo Atiduoti Senas 
Liekanas 

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
* Ask ut any of our ąG 0$m * YEUR OLO m m 

CALL THE 
SALVATIBM ARMY 

T I :  E  CAtiK F O H  All T H E  P C Q T L :  

Z Z Z 7  

Išvežimui jusų senų laikraščij| 
knygų, magazinų, rubų, r.karmį 
lų, rakandų ir kitų smulkių dali 
kų, ta ingi ir metalo, telefonup 
kit: IiEnderson 5357. 

j 
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D I R V A  Pirkit War Bonds Šiądien 
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS 
DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Kareivių Motinos bus 
Poni Roosevelt Pakvie

čia Kareivių Motinas 
Vaišėms Į Baltąjį 

Namą 

LVS centro valdybos nariai, 
Amerikos Lietuvių Misijos Wa
shingtone rengėjai, P. J. žiu-
ris ir K. S. Karpius gryžę iš 
svarbaus rengimo komisijos 
posėdžio, pranešė svarbią ži
nią — kad Amerikos Lietuvių 
Kareivių Motinas pakviečia i 
Baltą j Į Namą arbatėlei poni 
Prezidentienė Rooseveltienė. 

Taigi visos Clevelandietės 
Lietuvės kareivių motinos ku
rios pasižadėjo važiuoti su pe-
cijomis į Washingtona, gaus 
progą buti ir ponios Roosevel-
tienės viešniomis Kovo 23. 

Kiti svarbus pranešimai są 
ryšyje su Amerikos Lietuvių 
Misija Washingtone telpa šia
me numeryje ant 1 ir 3 pusi. 

Kiekvienas kas dalyvaus šio
je Misijoje Washingtone bus 
dalyvis svarbių istorinių įvy
kių šio laikotarpio Amerikos 
Lietuvių gyvenime. 

LVS l skyriaus susirinkimas 
Šio penktadienio vakare, Ko

vo 9, nuo 8:15, Dirvos redak
cijoje bus laikomas svarbus L. 
V. S. 1-mo skyriaus susirinki
mas aptarimui galutino .pasi
ruošimo Misijai Washingtone. 

Iki šiol yra užsiregistravu
sios keturios ar penkios karei
vių motinos ir virš 10 šiaip 
delegatų. 

Kareivių motinos būtinai at
eikit pas LVS centro sekreto
rių Įregistravimui jus i ponios 
Rooseveltienės viešnių skaičių, 
nes nebus priimama tos kurių 
vardai nebus išanksto pasiųsti. 

Svarbu apsirūpinti kelione ir 
hoteliu. todėl neatidėliokit dau
giau. 

D1VORSŲ reikalavimai Cuy
ahoga teisme pakilo 6.4 nuoš. 
1944 metais lyginant su 1943 
metų reikalavimais. 

1944 metais buvo paduota 
10.725 divorsu reikalavimai. 

IMSIS KAROLIS PO-
ŽELA KOVO 12 

Jack (Jan^on 

Jack Ganson, Lietuvis imty
nių rengėjas, sugrvžo iš pieti
nių valstijų i Clevelandą ir vėl 
rengia imtynes Public Hali, 
pirmadienio vakare, Kovo 12. 

Šios imtynės bus nepapras
tos tuo kad svarbiausioje po
roje imsis nenugalimas Mau
rice Tellet, žinomas kaip Pran
cūziškas Angel, su Rusišku 
meškinu Ivan Rasputin. 

Karolis Požėla imsis su Geo 
Bowman, Vengrų čampionu — 
jiedu imsis Graiko-Romėnišku 
stilium, kuris yra žinomas tik
rasis moksliškas imtynių bū
das. 

Kitos poros bus Lenkas Ed
die Slake su Terrible Turk, ne
senai atvykusiu j Ameriką. 

Pradinėje poroje bus Jim 
Parker su negru Alec Caffner 
iš Chicagos. 

Durys atdaros 7 vai., imty
nės prasidės 8:30 vai. Public 
Hall Annex apatinėje salėje. 

Tikietai popuiiare kaina. 
Del nustatymo 12 valandos 

nakties uždarymui laiko tokių 
pramogų vietų, Ganson duoda 
tik keturias poras imtikų. 

M I R I M A I  

Vincas P. Baltrukonis 
Žuvo Kare 
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NAM V SAVININKŲ 
SISIRINKIMAS 

Nramų savininkai laikys sa
vo metini susirinkimą trečia
dienio vakare, Kovo 14, Lietu-» 
\ i u salėje. Kiekvieno pareiga 
v ra Į šj susirinkimą atsilanky
ti kuris tik turime koki nors 
nameli. Karas jau išrodo ne
užilgo baigsis, o mes nenorė
si rn kad OPA pasilktų amžinai 
n.us kontroliuoti; gi jrodvmų 
yra kad gali pasilikti jeigu 
n:;- h u liksim ją palaikyti. 

K. štaupas. 

MIESTO taryboje keliama 
sumanymas mayorą rinkti ke
turių motu laikui: tas kartu 
apimtų ir miesto tarybos na
rius, kurie dabar renkami tik 
dviem metam. 

Netherlandų Paroda 

The Cleveland Fublic Libra
ry ir The Netherlands Infor
mation Bureau surengė bendrą 
išstatymą antrame aukšte Di
džiajame Knygyne, pavadintą 
'"Our Ally—The Netherlands" 
Išstatymas tęsis pradedant Ko
vo 12 iki pabaigos mėnesio. 

Išstatymo atidarymo cere
monijos bus 8 vai. vak., John 
G. White Division, trečiame 
aukšte, Main Library, su mu
zikaliu programų ir bus paro
dyta filmą, "The Dutch Tradi
tion .' Kalbės miesto May oras 
Thomas A. Burke, Clarence S. 
Metcalf, Cleveland Publię Lib
rary sistemos direktorius, Dr. 
E. R. Ecker iš Western Reser
ve Universiteto ir Mr. Fritz 
Lugt iš Hague, Holandijos. 

PVT. VINCENT P. BALTRUKONIS 

A. Baltrukonienė ir jos mar
ti Ann Baltrukonis gavo patik
rintą pranešimą kad Vincas P. 
Baltrukonis, iki šiol laikytas 
dingusiu mūšyje Prancūzijoje 
Birželio 19 d., žuvo mūšyje An
gliškame Kanale tą dieną. 

Vincas P. Baltrukonis buvo 
sunus žinomų L. P. Baltruko-
nių, 2112 St. Clair ave. Buvo 
vedęs ir gyveno su savo žmo
na 1347 E. 88th St. Kariuo
menėn* buvo paimtas Spalių m. 
1943 m. ir išvežtas užjurin Ge
gužės mėn. 1944 m. Jis buvo 
36 metų amžiaus. 

Vincas buvo baigęs Cathed
ral Latin High ir John Carroll 
Universitetą. Prieš išeinant i 
kariuomenę dirbo National Ac
me Co. Be žmonos ir motinos 
liko dar trys seserys, Julė Ras
tenienė, Baltimore, Md., Helen 
Schneider, ir Alvina, ir brolis 
Jurgis. 

Trečiadieni, Kovo 14, 8 vai. 
ryto, šv. Jurgio bažnyčioje bus 
gedulingos pam*ddos už ji. 

Reiškiame velionio šeimos 
nariams gilų sąjausmą jų nu-
liudimo valandoje. 
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SEES ATTEMPT TO POPULARIZE RED 
STAND ON POLAND, BALTIC STATES 

(From The Michigan Catholic) 
By J. J. GILBERT 

(Written for N.C.W.C. News 
Service) 

LANKĖSI PAS TĖVUS 
Karys Stasys žiuris, sužeis

tas Prancūzijoje mušiuose su 
Vokiečiais, parsiųstas j Ame
riką gydyti, keletui dienų bu
vo parvažiavęs pas savo tėvus 
pasimatyti ir vėl gryžo ligoni
nėn New Jersey valstijoje. 

RINKS POPIERĄ 
Pradedant Balandžio 1 iki 

(iegužės 15 visoje Cuyahoga 
apskrityje rengiama senos at
liekamos popieros surinkimo 
vajus. Popiera reikalinga ka
ro tikslams. Tau p vk it visokią 
popiera tam vajui, nedekingit 
Ijopiera. 

VOKIEČIAI karo belaisviai 
Camp Perry stovykloje protes
tavę prieš "pergriežtą" disci
pliną su jais, tapo nubausti -r-
jiems duota tik duona su van
deniu. Toje stovykloje laiko
ma 2,200 belaisviu. 

OLšINSKIENĖ Marė (Pečiu
lis), 51 m., nuo 980 E. 76th 

St., mirė Kovo 4, palaidota 8 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko vyras, Jonas, sunai: 
Jurgis, Petras, Juozas TJ. S. 
Navv, ir Albertas. 

Velionė buvo sesuo Juozo ir 
Jurgio Pečiulių, ir Jievos Luč-
kienės iš Minersville, Pa. 

Pusseserė Onos Pinkoraitie-
nės ir Marės Ridikauskienės. 

Paėjo iš Suvalkijos, Ruda
minos par., Išlandžių k. 

Amerikon atvyko 1915 m. ir 
visą laiką gyveno Clevelande. 

Lietuvoje liko du broliai ir 
dvi seserys. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A." Wilke-
lis. 

KUR DĖSIS GRYŽĘ 
KAREIVIAI 

Karui pasibaigus, apie 130,-
000 karių paimtų iš Cuyahoga 
apskrities gryš atgal ir veik 
visų jų tikslas bus gauti dar
bą. Apie 28,000 jų stengsis 
gauti savo senus darbus iš ku
rių išėjo. 

Miesto vadai rūpinasi likimu 
ir darbais tų kurie kada nors 
baigs kariavę ir pargryš į ci
vil! gyvenimą. 

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

P. P, MULIOLIS 6606 Superior Ave. 

O H I O  

1945 
GAUKIT AUTO LICENSE ANKSTI 

PARDAVIMAS BAIGSIS KOVO-MARCH 31. 
Gaukit automobiliui naujus 1945 laisnus anksti. 
Nelaukit mėnesio pabaigos. Kreipkitės tuojau j 
Oficiali Automobilių License Biurą — 

6820 Superior Ave. Telef. ENdicott 4486 
Anna Karpius, Deputy Registrar. 

Atdara 9 ryto Iki 9 vakre. Uždaryta sekmadieniais. 

WASHINGTON. — While specu
lation mounts as to the effect the 
current Russian winter offensive 
ant the conference of the "Big 
Three" ivill have on the future of 
eastern Europe, observers here be
lieve the Soviet government has 
just now seized a unique opportu
nity to propagandize for what it 
intends to do in Poland and the 
Baltic States. 

The opportunityi came in the 
series of questions put to Ivan V. 
Polyansky, chairman of the Soviet 
Council on Affairs of Religious 
Cults, by a correspondent for Am
erican newspapers. Mr. Polyansky, 
it is held here, made the Soviet 
best of that opportunity. 

Declining to answer a question 
which he did not want to meet 
head on, and slicing off at a tan
gent when asked what charges had 
been leveled against the bishops 
and priests sent to Siberia by the 
Bolsheviks, Mr. Polyansky made the 
most he could of other questions, 
and may have led some unwary 
persons to think there really is re
ligious freedom in Russia. 

Catholic priests barred 
Bui. where the Soviet official 

outdid himself was in answering 
the question whether the Russian-
gcvernjnąnt might change its policy 
which iii the past has prevented 
Catholic priests from entering Ru
sia. Mr. Polyansky said he saw 
no need for Catholic priests to 
come into Russia from the outside; 
that "Russia's own talented and 
hard-working clergy" is capable of 
handling the situation, "especially 
as the training of new priests is al
ready proceeding". 

This all sounds very well, but it 
it misleading. 

Asked to explain about this 
"training of new priests", the So
viet official said theological semi
naries for Roman Catholics are 
functioning in Vilna and Kaunas, 
where the Russian government is 
now in control". The seminaries 

K A I M Y N I Š K O S  

U Z E I G Q S  

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. j 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEBit 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai, 
WICKLIFFE, OHIO 

he cites as examples aro not 111 
Russia and are not Russian but are 
in Lithuania. 

Great number exiled 
It has been estimated that there 

were five million Catholics in union 
with Rome residing in Russia when 
the Bolsheviks came to power. No 
figure is at hand as tp the number 
of priests. Countless numbers of 
the faithful, with their priests and 
bishops, were sent into Siberia by 
the Bolsheviks. How many of them 
survived, what has happened to the 
survivors, is not known. 

It is certain, however, that the 
number of Catholic priests surviv
ing in Russia ir very small. Could 
Mr. Polyansky have meant, some 
ask, that the number of Catholics 
also has been so far reduced that 
these priests can care for them ? 
The Soviet official did not say new 
priests are being trained in Russia. 

What observers dwell upon, 
though, is Mr. Polyansky's delibe
rate citation of Catholic seminaries 
in Vilna and Kaunas as examples 
of places where priests are being 
trained for Russia. This, they say, 
is just another way for the Soviet 
government to drive home the point 
that it intends to take and keep a 
free hand in eastern Poland and. 
the Baltic states. 

Propaganda trick 
Incidentally, it is pointed out, if 

people can be brought to entertain 
the happy illusion that there really 
is religious freedom in Soviet Rus
sia, and fix it in their minds that 
Vilna and Kaunas are shining 
proofs of the fact, then they will 
come easily to think that Vilna and 
Kaunas, not as Lithuanian territory 
but as Russian territory. 

Many things are wrong with Mr. 
Polyansky's picture. What is there 
to indicate that Russia now wants 
Catholic priests at all, after trying 
so long and so arduously to kill 
them off and keep them out? Con
sidering the way priests have been 
slaughtered in Poland and Lithu
ania, is there any guarantee Rus
sia will want them there ? If 
priests are permitted in these 
places, won't the Poles and the 
Lithuanians need all that can be 
trained for many years to come? 
And, who can picture the Russians 
permitting, much less sending, Po
lish priests to work among the 
Russians ? 

Mr. Polyansky wouldn't answer 
the question, according to reports, 
whether Soviet law permits an an
swer to be made to an attack such 
as the late Orthodox Patriarch Ser-
gius recently level against the 
primacy of the Pope. 

Mr. Polyansky said too that the 
question of one's religious belief 
"plays no part in the selection of 
persons for government posts." 
Have you ever heard of a member 
of any church being a Russian of
ficial ? 

Maybe Yon Know... L (omasY 
IN ONE MONTH RED 

CROSS EMERGENCY LOANS 
TO SERVICEMEN AND 

WOMEN IN U.S. 
CAMPS AND HOSPITALS 

TOTALED $1,268,000. 

k 

n 

If. 
cro3? 

BEFORE ASSIGNMENT TO 
FRANCE DURING INVASION,t- .-g,™*-. 
RED CROSS CLUE!MOBILE f -
GIRLS IN ENGLAND HAD TO' 
PASS AN 8-DAY COURSE IN 
DRIVING 2 į TON TRUCKS 500 MILES 

mmz, 

RED CROSS 
CHAPTERS 

HELPED IRON 
OUT MORE THAN 

4 MILLION 
PROBLEMS FOR 

SERVICEMEN, 
VETERANS AND 

THEIR FAMILIES 
DURING THE 

.• LAST YEAR 

LIETUVIŲ SALEJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

lošti ir smagiai praleisti vaka
rą su savo draugais, šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka
rą, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todel^ juras 
bus naudinga atsilankyti daž
niau į Lietuvių salę. 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotpjas Clevelande 
ISPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8S20 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

t \ 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į ^ 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

/ ^ 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

, SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

ELITE RADIO CO. 
1394 E. 66th St. EN. 850] 
6921 Superior Av. HE. 3943 

MIEGAMAS KAMBARIS 
Lietuvių name. Kreipkitės 
adresu "(10) 

5704 Dibble Ave. 

PARSIDUODA NAMAS 
E .65th St. 1407—2 šeimų namas, 
gerame stovyje, parsiduoda tiktai 
už cash. Kreipkitės asmeniškai 
apžiūrėti. 1407 E. 65th St. 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žiemos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Gėles Visokių Pavidalų Visiems Tikslams 

Schultz - Ąlostid 
8021 Superior Avenue 

RAndolph 0534 

Paduokit savo užsakymą anksti VELYKŲ GĖLĖMS 
puoduose ir Corsages. 

Tikrosios M O N C R I E F 
TAISYMO DALYS 

VERTYBĖ—R L ŠIS— I) A RYTOS TIKTI 
JUSŲ MCNCRIEK Pardavėjas TURI Jas. 

įy|R^|^URNACE CO., - MffHNA, O. 

wm 

VYRAMS REIKMENYS 
žiemos metui 

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

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $8.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių rayon ir vilnoniu 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalų 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunant, 

nodų spalvų ir sudėtiniu -
$3.95 iki $6.00 
MARŠKINIAI 

Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, 
dų spalvų ir marginti ' 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, megetų 
su syntetišku gumu 

$1.00 —$1.50 

DYKRAI STAMPS su kožnu pirkiniu. ftYMTAl 
B čia galit iškeisti sav* Stamp Books. • 

THE KRAMER & REICH CO, . 
7010 Superior Ave * Atdara Vakarais j 
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