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prarastų viltis šviesesniai.7//-y ^/o,s. 
tojui, butų dar sunkiau u \7"». 
tamsiau. 

Geras pavyzdiš mums Ang
lijos Churchill. Kada jau ro
dės visas pasaulis sugriuvo po 
Hitlerio smūgiais, viena Ang 
lija tęsė karą. padrąsinta jo 
skausmu perskriostais žodžiais, 
"Aš jums žadu tik kraują, pu
le j imą ir ašaras". 

Šiądien tie trys kryžiai vir
to Anglijos naujo • VelykimV 
prisikėlimo laida, ^ r 

Tamsiausioje! valandoje ftics-
reikia nustoti vilties, jei tik 
širdis ir siela jaučia turi tei-

: sybę už savęs. 
• • 

AMERIKOS spauda gvilde
na klausimą galintį turėti įta
kos Amerikos nuotaikai link 
Pabaltijo valstybių. Amerikos 
karo vadai nori pasilaikyti tas 
Pacifiko salas kurias Ameriko
nų kraujas ir pastangos iš 
priešų atėmė. Tos salos, sa
ko, būtinos Amerikos strate
giniam saugumui. Bet pasisa
vinimas tų salų eitų pri At
lanto čarterio principus Vį| už
kliudytų kai kurių United* Na
tions nuosavybės teises. 

Jei Amerikos karo vadų 11$. 
sibrėžimas laimėtų, Rusai ga
lėtų pasakyti: "Jei jus, stra
teginiais sumetimais, pasisavi
note Pacifiko salas,, kodėl ne-
pripažystate mums ^tų teisių 
Pabaltijyje?" V ^ 

... . 

BALANDŽIO Reader^" frčfnVashfngtofco: 
gest žurnale, santraukoje Prof. 
Hajek'o knygos, pabrėžiama 
senas tautininkų tvirtinimas 
apie socialistų buvimą tiesiogi
niais visokio fašizmo ir dikta-
turizmo tėvais. Tokiu budu, 
tik piktu juoku skamba musų 
socialistų (ir komunistų) tvir
tinimai jog jie esą "tikrieji de
mokratai", o tautininkai libe
ralai — "fašistai". 

Prezidentas Truman, kuris Kalbėjo per Radio STETTIN I US IR EDEN PRIMINTI APIE 
TEISIU PANEIGIMA -W§ 

: 

Prezidentas Harry S. Truman, kuris kalbėjo San Fran
cisco į konferencijos atidarymo proga per radio. Jį "girdėjo vi
sas pasaulis. Jis i konferenciją nevažiavo, kalba sakė & 
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PREZ. TRUMAN RAGINO KONFE
RENCIJĄ REMTIS TEISINGUMU 

Cleveland, OMo, Bal. 25. — Lietuvai Vaduoti Są
jungos centro valdyba, San Francisco konferencijos ati
darymo proga, pasiuntė telegramus U. S. State Secreta
ry Edward Stettinius ir Britanijos Užsienių Sekreto
riui Anthony Eden, pasveikinant konferenciją ir kartu 
primenant nesilaikymą teisingumo nejsileidimu Lietu
vos i San Francisco konferenciją. Tiem dviem žymiem 
vadam primenama kad prisilaikant teisingumo, Lietu
va privalo buti pakviesta kaip nepriklausoma valstybė 
į ateities taikos programo ruošimo konferenciją. 

Šis LVS telegramas supuola &Ė Prezidento Truman 
sakyta kalba į konferenciją ir j pasaulį, kuris ragino 
delegatus statyti taiką ant teisingumo pagrindų. Te-
legramo turinys: 

In this historic hour, allow us to express our best 
wishes for the success 6f the unprecedented task con
fronting America, Great Britain and the world 

However, we are obliged to state that the exclusion 
of Lithuania from the participation in San Francisco 
conference is a great loss to the justice and the principle 
of fairness. Lithuania, in order to remain true to in
ternational law and obligations, in the very beginning 
of this war, has consistently refused to become a Ger
man satellite. As a result of this, shortly afterwards 
she fell a victim of dictatorial aggression. 

Therefore, if the future peace is to be baaed on 
justice and law, we respectfully request that Lithuania 
be granted a ri^ht'to deliberate with other nations of 
the world and thus be fully represented as a free and 
an independent nation at San Francisco conference. 

League for the Liberation of Lithuania 
P. J: Zuris, President 
K. S. Karpius, Secretary. 

Washington, Bal. 25. —-
Prezidentas Trumas šį va
karą sakė savo oficialę kal
bą, atidarydamas United 
Nations konferenciją San 

_ TT . . Francisco mieste. Jis ra-
Prof. Hajek ne mažas vai- j gino konferencijos daly

kas bet rimtas mokslo vyras, 
įgijęs pagarbos savo tėvynėje 
Austrijoje, taip pat ir Angli
joje, kur dabar gyvena. 

Jo knygą vertėtų musų ka
talikams pasiskaityti. Joje pa
tirs kaip jie išduoda krikščio
nybės demokratinius laisvės 
principus, broliaudanriiesi su 
socialistais. 

• 
AMERIKOS vyskupai išlei

do pareiškimą, kuriame sako: 
"Esam nustebinti didžiųjų val
stybių tyla apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją". Vyskupai, sa
ko, tikį, "galutiną taikos su
tartį pasirašant ir patvirti
nant, Amerika nepritars šių' 
laisvę mylinčių tautų pavergi
mui". 

• 
LENKŲ leidžiamas Angliška 

kalba mažas žurnalėlis "Po
land Fights", Balandžio laido
je rezenzuoja 44-rias pastaru 
laiku Angliškai išleistas kny
gas, ar parašytus straipsnius 
lytinčius Lenkiją. Tas rodo 
Lenkų gyvumą aiškinti savo 
reikalus Anglo-Saksų pasau
liui. Kai kurios tų knygų 'pa
rašytos ne Lenkų. 

Angliškos kalbos vartojimu 
savo tautos bylai kelti mes 
Lietuviai esame skurdžiai. Ne
turime net žurnalėlio Angliš
ka kalba. • 

K. V. Baltramąitis paruošė 
Lithuanian Affairs — rodyklę 
apie Lietuvą tilpusių straip
snių New York Times dienraš
tyje. Tą jo veikalą įstengėme 
išteisti tik mimeografuotą (354 

vius varde visos daugumos 
žmonijos, nukreipti pasau
lį nuo nuolatinio tarptauti
nio chaoso ir įsteigti ga
lingą organizaciją taikos 
vykdymui. 

"Jeigu mes kalbėsim tik 
žodžiais, o vėliau žiauriai 
sutrempsim teisi n g u m ą, 
mes užsitrauksim ant sa
vęs kartų pasmerkimą dar 
negimusių gentkarčių. 

"Mes neprivalom tiktai 
aukoti musų jaunimą su
laikymams pašėlėlių žygių, 
tų kurie kiekviename am
žiuje šokasi pasaulį užval
dyti. Musų jaunimo pasi
aukojimas šiądien privalo 
privesti, per jusų pastan
gas, sudarymą rytojui ga
lingos tautų kombinacijos 
paremtos ant teisingos tai
kos pagrindų. 

"Teisingumas pasili e k a 
didžiausia jiega pasaulyje. 

"Tiktai tai vienai jiegai 
mes tenusilenksim." v 

KONFERENCIJA 
PRASIDĖJO 

egzempliorius!}. 
LIETUVOS Atstovybės lei

džiamas (mimeografuotas, de
ja!) mėnesinis Current News, 
Kovo mėnesį kritikuoja Ame
rikono Welles knygą, "An In
telligent American's Guide to 
the Peace", kurioje Lietuvos 
atžvilgiu prisileista šešių klai
dų. Gaila kad p. Welles, ku
rio knyga dabar Amerikoje 
gausiai skaitoma, matyti, iš 
skubotumo skleidžia stambių 
klaidinančių žinių apie Lietu
vą. 

San Francisco, Cal., Bal. 
25. — Šį vakarą susirinko 
United Nations delegatai 
į konferencijos atidarymo 
iškilmes, išklausyti Prezi
dento Truman kalbos ir ei
ti į darbą kurio pasaulis 
iš jų laukia. 

Atidarymo kalbas sakė 
Valstybės Sekretorius Ed
ward R. Stettinius, Califor-
nijos Gubernatorius War
ren ir San Francisco ma-
yoras Lapham. 

Susirinko 44 Valstybių 
atstovai. Iškilmė pradėta 
San Francisco War Memo
rial Opera House. 

Sovietų delegatams at
gabenta laivas vodkos ir 
kaviaro, ir jie neapleis sa
vo prašmatnybių kokiose 
aukštieji bolševikai gyve
na savo rojuje. 

Konferencijoje tikimasi 
apie 5,000 delegatų, kurie 
ne visi vienu laiku suva
žiavo, kiti atvyks vėliau. 

Konferencijos reng ėjai 
skaitosi S. Valstijos, Bri
tanija, Kinija ir Rusija. 

Svarbiausias darbas bus 
baigimas tvarkyti ir nu
statyti Dumbarton Oaks 
konferencijoje patiektų pa
siūlymų ateities taikos ir 
pasaulio saugos organiza-
jai, kuri turės buti antra 
Tautų Sąjunga. 

Nors į konferenciją at
vyko pats Molotovas, ta
čiau Stalinas jį siuntė dau
giau patirti apie patį Pre
zidentą Truman, po to kai 
Roosevelt mirė. Molotovas 
neturi teisės ant nieko ki
to sutikti ar daryti kokius 

KARO ŽINIOS 

Paryžius, Bal. 26. — U. 
S. Trečioji armija tankais 
prasimušė pirmyn ir prisi
artino per 10-15 mylių nuo 
Austrijos-Vokietijos rube-
žiaus. 

Prancūzų ir Amerikiečių 
kariuomenės žygiuoja pie
tine Vokietijos dalimi veik 
netrukdoma ir tuoj apsups 
Munichą ir Berchtesgaten, 
Hitlerio vietoves. Berch-
tesgaden jau lėktuvais su-
plaišintas. 

Daugelyje vietų pilnai 
ginkluoti Vokiečiai karei
viai bėga pasiduoti Ameri
kiečiams vietoj® patekti 
bolševikams. 

Rytų fronte, bolševikai 
jau kelinta diena įsiveržė 
ir kariauja paskirose Ber-

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir Misijos Vadai, ku
rie Patys Vyksta į San Francisco Konfah' 

reni ją Gelbeti Lietuvos Bylai 

Kazys S. Karpius 
Dirvos redaktorius Karpius 

dalyvaus konferencijoje su lai-
tfeteč-

amziaus. 

CHURCHILL sako, rei
kia tikėtis trumpu laiku 
paskelbimo pergalės ir Eu-

j 1 • • ropos karo pabaigos. Jis 
lino dalyse. Rusai persi- sa{,0 al pasitrauks iš vei-
kele per Elbe upę netoli kimo 

s Vokiečių nugalė 
Dresdeno ir ten susitiks .. ^ ina \ metug 

su Amerikiečiais, esančiais J 

apie 15 mylių atstu. 
Berline ir kitur Vokie

čiai žudosi nežinodami ko
kis likimas jų laukia. Iš 
nelaisvės paleisti kitų šalių 
tremtiniai ir darbininkai 
laksto kaip laukiniai, lyg 
pamišimo apimti, nežino
mi kur dėtis. 

Vokietijos karo ©ro lai
vynas jau visiškai sunai
kintas. 

Rytų Prūsijoje bolševi-

pakeitimūs prie to ką ta 
me programe Stalinas pa 
gamino Maskvoje. Jis ir 
dabar, į Washingtoną at
vykęs, negalėjo daryti jo
kių sutarčių Lenkijos at
žvilgiu, ir Lenkija tuo biį-
du lieka už dun$. 

Stalinas pasirašė 20 me
tų sutartį su Lublino Len
kų komitetu, lyg su Lenki
jos faktina vyriausybe — 
tuo jis pasityčioja iš Yal-
tos sutarties su Rooseveltu 
ir Churchillu ir tas reiškia 
jis nepriduoda svarbos San 
Francisco konferencijai. 

Hitleris, kuriam sukako 
56 metai amžiaus, sulaukė 
labai liūdnų savo gimtadie
nio sukaktuvių. 

Anglijoje, viso šio karo 
bėgiu kombos nužudė 60,-
685 žmones, 86,175 sužei 
dė. Dabar jau rakietos ar 
kiti pabūklai liovėsi Ang
liją terioję. 

* 

kai galutinai užėmė Pilia-
vą, kur Vokiečiai ilgai lai
kėsi. 

Italijoj, Amerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn tukstančius 
nazių ir žygiuoja link Al-j kr/^tininko - reporterio 
pų kalnynų kurie skiria mis' 
Austriją nuo Italijos. 

Pacifiko kare, Amerikie
čiai vėl sulaikė Japonų už
puolimus Okinawa saloje 
ir baigia tą salą užimti. 

Už kiekvieną žūstantį 
Amerikietį krinta po 19 
Japonų, taip Amerikiečiai 
pasekmingai kariauja. 

Nuo Spalių mėn. Ameri
kos lėktuvai ir laivai su
naikino 7500 Japonijos ka
ro lėktuvų. 

Adv. Antanas A. Olis 

1 

Inž. Pius J. žiūrįs 

r..*j 

Alexander G. Kumskis 

Amerikos Lietuviams-Įdomu žinoti kas nuo Misijai 
vyksta į San Francisco konferenciją ir ką jie ten veiki 

Kiek yra žinoma, konferencija gali užsitęsti mėnfe* 
sį ar daugiau laiko. Iš Amerikos Lietuvių Misijos vadų 
ne visi galės išbūti San Francisco mėnesį ar šešias savai
tes laiko. Todėl jie susitarė buti ir dirbti San Francis
co konferencijos laikotarpiu, vienas kitą pasivaduoda
mi, kad visu laiku ten butų jei ne du tai nors vienas Mi
sijos atstovas. • 

Amerikos Lietuvių Misijos delegatai San Francis** 
konferencijoje bus: 

Adv. Antanas A. Olis, Misijos pirmininkas, iš Chi-
cagos, 

Aleksandras KumsKis. Misijos ko-pirmininka% H 
Chicagos, 

Inž. Pijus J. Žiuri#, Misijos sekretorius ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas, iš Clevelando, 

K. S. Karpius, Dirvos redaktOtfiufc, LVS centro sek
retorius, iš Clevelando. ' 

NAUJOS AUKOS MISIJOS DARBAMS 
Delegacijai į San Francisco Konferenciją Paremti 

Gauta dar Sekančios Aukos 
Po Amerikos lietuvių Misijos Washingtone, neku-

rios kolonijos sušoko dar daugiau paremti Misijos dar
bus, ir štai kokios gauta pasekmės į mėnesį laiko: 

Chicagoje, Balandžio 22 d., masiniame mitinge, st$» 
Vengtame St. Agnes auditorijoje, užgirta Misijos dar
bai vienbalsiai, užgirta delegacija į San Francisco, ir 
sudėta aukų virš $1,000. 

Clevelande, Balandžio 22 — mažame susirinkime^ 
je surinkta apie $125.00. « t 

Baltimore. Md., Kovo 25 — pelno liko $62.00. 
Brooklyn, N. Y., Balandžio 15, suaukota virš $152. 
Kearny, N. JM Balandžio 15 suaukota virš $70. 
Detroite rengia masinį mitingą ir raportą apie Mi

siją sekmadienį. Gegužės 6. Tikima žymios sumos aukų. 
Lawrence, Mass., naujas skyrius prisiuntė keliasde-

šimts dolarių narių mokestimis. 

r* 
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EENNSYLVANIJOJE 
PITTSBURGH 

"BLACK MARKE#* 
SKANDALAS 

Vakarinėje Pennsylvanijoje 
mėsos "juodoji rinka" taip at
virai ir viešai jsiveikė kad pri
reikė valdžiai imtis tyrinėji
mo viso reikalo. 

Tyrinėti ėmėsi Šėnato Spe-
cialė Karo Maisto komisija ir 
Federalė Grand Jury. Sena
toriai patyrė kad "juodojoje 
rinkoje" mėsa pardavinėjama 
be jokios baimės valdžios įsi
kišimo ar persekiojimo. 

Tuo tarpu, legalus mėsos 
pardavėjai, dideli ir maži, nuo 
to labai nukenčia. Legališkos 
mėsos parduotuvės skundžiasi 
valdžios tyrinėtojams kad jos 
neturi ką parduoti kaip tiktai 
dešrų ir "hot dogs". 

Vieta kur Rops^velt 
Mirė . 

\ ATSfŠtfttO ANTRAS 
LAZDOS GALAS 

Teismas įsikišo į Amerikos 
Darbo Federacijos išvežiotoji] 
unijos skyriaus viršininkų su
galvotą pasipinigavimą priver
čiant mažus biznierius atvy 
kusius i produktų gandelius 
parsivežti savo krautuvei reik 
menų, mokėti tunijai po $10 
pradinės mokesties ir po $2 
i mėnesį. Sulyg unijos sutar
timi su maisto produktų san
dėliais, sandėliai jokių sutar
čių su unija nesulaužo duoda
mi produktus patiems mažiems 
krautuvninkams parsivežti. 

Unija bus priversta grąžinti 
iš mažų biznierių tuo budu iš 
luptus pinigus. 

STREIKAS 
Streikas uždarė Monessen 

dirbtuvės American Chain and 
Cable Co. darbą, del 1000 CIO 
plieno darbininkų atsisakymo 
dirbti, kuomet kilo su kompa
nija nesusipratimas prie ko
kios rūšies darbininkų paskai
tyti nekuriu darbų prižiurėto-
jus-foremanus. 

ANGLIES NUOSTOLIAI 
Del darbų sutrukdymų ang-

liakasyklose, šymet iki Balan
džio 14 dienos anglies nuosto
liai buvo, lyginant su tuo pa
čiu laikotarpiu pernai, 16,571,-
000 tonų minkštos anglies ir 
^ 762,000 tonų kietos anglies. 

w& + .. am mm 
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Viršuje, didysis namas yra 
tai Baltasis Namas, Preziden
tų rezidencija Washingtone. 
Apačioje, Prez. Roosevelto va
sarnamis Warm Springs, Ga., 
kur Roosevelt staiga mirė Ba 
landžio 12 d. 

LAWRENCE MASS. 

LVS lO-TO SKYRIAUS 
PRAKALBOS 

Balandžio 15, naujai įsteig
tas LVS 10-tas skyrius suren
gė prakalbas, kalbėtoju pasi
kviečiant Vienybės redaktorių 
Juozą Tysliavą iš Brooklyno. 

Kalbėtojas pasakė labai pat
riotišką kalbą Lietuvos reika
lais, atitinkamai pagerbdamas 
ir tik ką mirusį Prezidentą F. 
D. Rooseveltą, paprašydamas 
publiką atsistoti miliutai ty
los. 

Plačiai nušvietė Lietuvos by
lą ir Amerikos Lietuvių pas
tangas atgauti Lietuvai laisvę 
iš Sovietų verguvės. 

Kalbėtojas patiekė platų ra
portą musų publikai apie Ame
rikos Lietuvių Misiją, įvykusią 
Washingtone Kovo 23-24, pa
miršdamas visus įvykius — 
pradedant su kareivių motinų 
atsilankymu pas p. Roosevel 
tienę, ir kas numatyta vykti 
į San Francisco konferenciją 
Misijos delegatais. 

Dzūkų Jonas. 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

KAS SKAITĖ Dantės "Pra
garą" ir Miltono "Prarastas 
Rojus" tiems yra žinoma bai
senybių vaizdai. Bet tos bai-
senybės knygų lapuose yra tik 
rašytojų išgalvotos fantazijos. 
Nors ir tik įsivaizdavimai ap
rašoma tose knygose, visvien 
šiurpuliai perima skaitytojo 
kuną. 

Bet kaip dabar Vokiečiai 
jaučiasi patekę į Alijantų tik
rąjį pragarą, skaitytojui sun
ku, tiesiog ir įsivaizduoti ne
galima. čia jau ne rašytojo 
išgalvotos baisenybės, bet ak
tualios, tikros. 

Vokiečiui šiądien nėra kur 
pasisukti, kur kreiptis, kur 
bėgti, kuu slėptis; kur tik jis 
nes i mes visur jam išeitis iš to 
pragaro užkirsta. 

Vokiečiai, būdami dalininkai 
savo nelaimės, turi dabar deg
ti savo "pragare". Jei rasis 
šių dienų Miltonai ir Dantės 
jie aprašys nesulyginamai bai
sesni vaizdą apie Vokietijos 
pragarą negu jų genijališki 
pirktakunai. 

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

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

NEWARK, N. J. 

KONCERTAS IR PRAKAL
BOS 

Jau senai kaip Newarke bu 
vo geras koncertas, tat Bal 
22 ir sulaukėm tikrai Lietuvis 
ko koncerto, kurį žmonių pra 
somas parengė Lietuvių Radio 
vedėjas J. J. Stukas su Rūtos 
Choru. 

Galima sakyti čia buvo ne 
vien koncertas bet ir didelis 
pasireiškimas Lietuvių vienin 
gumo ir kovos už Lietuvos lai
svę. Buvo pasakyta kalbos, 
pradedant p. Stukui, radio ve
dėjui ir koncerto rengėjui. To
liau kalbas sakė New Jersey 
veikėjas Simas Gudas, ir J. V 
Valickas. šis savo antroje kal
boje padarė pranešimą apie 
Amerikos Lietuvių Misijos at-
siekimus Washingtone ir kad 
nuo Misijos važiuoja atstovai 
į San Francisco konferenciją 
Lietuvos reikalus ginti. • 

Dainininkai buvo: p-!ė Kar-
sokaitė iš Chicagos, ir Stul-
ginskų šeima iš Waterburio, 
publika nepaprastai buvo su
jaudinta jų dainavimu. 

Puikiai pasirodė ir Kearny 
vyrų choras vadovaujamas p. 
Dirginčius, o Rūtos Choras, 
vadovaujamas Marijos šlekai-
tytės, iš savo pusės darė ne
paprasto įspūdžio. Stulpas. 

• ANGLIJOS karalienė Elz
bieta buvo pirmutinė moteris 
pradėjai dėvėti Silkines koji
nes. 
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WATER6URY, CT. 

PRANEŠIMAS. SLA If kp 
L. U. N. Klubas rengia masi
nį mitingą Gegužės 6a d., pa
minėjimui Lietuvos Steigiamo
jo seimo. Mitingas įvyks 2 v. 
po pietų, Klubo salėje, no. 48 
Green St. Kalbės Adv. F. J. 
Bagočius, Dr. M. J. Vinikas ir 
vietiniai, Kan. J. J. Valantie-
jus, May oras J. Monaghan ir 
kiti. IVfuzikalį programą išpil
dys Prof. A. J. Aleksis. 

Jlfngimo Komisija, 
* Stasys Senkus. 

KRISTINA PABUDO 
Duok bobai nors 10 minutų 

laiko, ji pasakys kaip pasau
lis turi tvarkytis. Ištikro, šios 
bobelkos plepalai man prime
na 'Henry Gump' su ilgu kak
lu. Balandžio 18, Kristina Sta-
ftislovaitienė kalbėjo pamokų 
susirinkime, klausimu santikių 
tarp Rusijos ir Lenkijos. Ji 
stengėsi įtikinti dalyvius kad 
Lublino valdžia, kuri išperėta 
Rusijoje, yra tikra Lenkų val
džia kuria Rusija gali pasiti
kėti. Toliau, ta bobelka pasi
gyrė jog ji kilus iš Lietuvos, 
ir kad jos protu, inkorporavi
mas Latvijos, Lietuvos ir Es
tijos į Sovietų Uniją esąs di
lelis išganymas tų šalių žmo
nėms. žinoma, Amerikos žmo
nės supranta kad ji ir kiti ko
munistai kurie kvarksi už Ru
siją, jie yra duobkasiai savo 
tautai, ir pirma proga jie pa
liks duobkasiais' demokratiškos 
Amerikos. 

sIS-TĄS 
Jokūbas Trečiokas, Oakvil-

le, vėl padarė naują išradimą 
Fastener setting mašinai. Jis 
yra padaręs daug išradimų, pa
gerinimams mašinų ir tt., ir 
visi jo i&racfimai yra . užpaten
tuoti. Sveikiname! 

Prie progos turiu pranešti, 
kaip teko nugirsti, Moterų Vie
nybės artistės iš Brooklyn, N. 
Y., ketina atvykti į Waterbu-
ry trumpoje ateityje suvaidin
ti komediją "Pasaulis Be Vy
rų". Tikrai tai butų Water-
buriečiams pramoga. 

Dr. M. J. Coliiey. 

BROOKLYN, N. Y; 

TAUTININKŲ KLUBO VA
KARIENĖ 

Brooklyno Tautininkų Klu
bą įvyko vakarienė Balandžio 
21, Piliečių Klubo salėje, žmo
nių dalyvavo per 200. Dau-

"giausia vakarienei dirbęs ko
misijos pirmininkas Volskis 
pakvietė vakarienės programą 
vesti klubo vice pirmininką p. 
Lesevičių. Perstatyti kalbėti 
Sagys, Benderis, Ginkus, Kar
velis, Kreivėnas, Venys, Nar
vydas, Pavalionis, šimėnienė 
ir Jonas Valaitis, kuris pakvie
tė dalyvauti BALF sandėlio 
iškilmėse. 

Vakarienėje šeimini n k a v o 
Antanas ir Marijona Mickevi
čiai, Ona Karušaitienė, Anta
nina Alaburdiene, Ona Petrau
skas, Nellie Astrauskas, Irali-
na ir Elena Mickevičiūtės ir 
Jonas bei Pranas Narvydai su 
savo žmonom. 

Tautininkų Klubo Brookly-
ne sekretorius Edv. Pavilionis 
išėjo į karinę tarnybą. Jam 
linkėtina geros kloties. 

* 

BALF Sandelyje, 101 Grand 
St., rūbams rinkti bendro va
jaus proga, Lietuvių Dienos 
atidarymo ceremonijos įvyko 
sekmadienį, Bal. 22, nuo 4 v. 
po pietų. Programą ve"dė New 
Yorko apskrities BALF pirmi
ninkas Jonas Brundza. > Pasa
kyta reikšmingų kalbų ir iš
pildyta šiaip programai 

«, &aporta6 
Misiją 

Sekmadienį, Gegužis # d, 
nuo t vai. po pietų, buvusioje 
Lietuvių salėje įvyks masinis 
mitingas, prakalbos: k* rapor
tas apie Amerikoj Lietuvių 
Misiją Washingtone. 

Detroiti^piai turėi pfrdgą iš
girsti kelis gerus kalbėtojus. 
Kalbės Alena Devenienė, iš 
Waterbury, Conn., Kun. Ignas 
Boreišis, t)r. Jonikaitis, Paul 
Daec, Dėtroit Cosmopolitan ži
nių rašėjas, Julius Smetona ir 
K. S. Katj>ius iš Clevelando. 

Kaslink p. Devenienės, kuri 
llalbės čia pirmą kartą, reikia 
pažymėti kad ji yra žniona Dr. 
Devenio, pabėgus iš Lietuvos 
šio karo pradžioje, o jos vyras 
Dr. Deveriis buvo bolševikų iš
vežtas Į Sibirą. Kadangi De-
veniai buvo Amerikos piliečiai 
tai p. Devenienei pavyko savo 
vyrą išgauti iš bolševikų na
gų ir jis gryžo Amerikon. Po
ni Deveniėnė mums papasakos 
daug įdomių dalykų kuriuos ji 
pati pergyveno ir savo akim 
matė. 

Prakalbas pamargins trečios 
gentkartės mergaitės pašokda-
mos tautiškus šokius ir daini
ninkai Kvederai padainuos. 

Dabar laikas dirbti ir rūpin
tis Lietuvos likimu, nes vėliau 
gal bus pervėlu. Dideli dar
bai reikia nudirbti musų ma
žai tautai, tat kiekvieno Lie
tuvio šventa pareiga prie tų 
darbų prisidėti. Visi dalyvau
kime prakalbose Gegužės 6 d 
Prakalbas rengia LVS 6-tas 
skyrių*; » 

LIETUVIAI KARIAI 
Iwo Jima saloje žuvo Lietu

vis karys Marinas Staff Sgt. 
Charles Adomaitis, 25 m. am
žiaus. Adomaitis išbuvo karo 
tarnyboje .;ąpie tris metus, ka
ro fronte apie 14 mėnesių. 

Išbuvęs virš du metus Aus
tralijoje ir Naujoje G vine j oje, 
Staff Sgt. Juozas Ūsorius, Jo
no ir Veronikos Ūsorių sunus, 
gryžo. Juozas turėjo atosto
gų, jas praleido pas savo tė
velius. 

Trys broliai Stankai karo 
tarnyboj: Rožės Štankienės du 
tikri sunai ir trečias augytinis 
tapo paimti karo tarnybon. En
sign Bernard Stankus tarnau 
ja Merchant Marine; Pfc. John 
Wherry, marinas, šie kariai 
yra broliai veikėjos Helen Rau-
by, kuri virš 20 metų tarnau
ja pašto įstaigoje ir karo me
tu yra pasirašius pardavinėti 
karo bonus. Ji yra Lietuvių 
karo bonų komiteto pirminin
kė. 

Kapitonas Bruno Peters-Pėt-
raitis yra atsižymėjęs karo tar
nyboje ir apdovanotas net ke
liais garbės ženklais: Silver 
Oak Leaf. Cluster ir jau sep
tintu Bronze Oak Leaf Clus
ter. šią žinią suteikė veikėjas 
F. Motuzas. 

Sgt. Pranas Gužauskas grą
žintas iš McKeesport, Pa., į 
Selfridge Field, netoli Detroit. 

DRABUŽĖLIŲ VAJUS 
šeštad. Baland. 28, nuo 7 v. 

vakare, buvusioje Lietuvių sa
lėje įvyks Lietuvos Vaikučiams 
Drabužėlių Balius, šiam ba
liui įžanga bus drabužėliai at
nešami vaikučiams, nuo užgi
mimo iki 5 metukų. Kas ką 
galės atnešti bus priimama; 
taipgi prašoma atnešti ir dė
vėtus drabužėlius. Vyrai gali 
įteikti piniginę auką. Bus už
kandžiai, programas ir šokiai. 

Rep. 

Bįgsass-
Padėkit Amerikai ^almėti 

M I R I M A I  

KAS platina Dirvą 
platina •pšvieįp ; 

tat 

KAREIVIŲ MOTINŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS 

Lietuviu Kareivį Motinų 
Klubas laikė susirinkimą Bal. 
15, šv. Antano parapijos mo-
kykloj. Visos narės smarkiai 
darbuojasi kad gerai pavyktų 
metinis klubo parengimas sek-
mafUtinį, Gegužės 20, šv. Jur-

bažnytinėje sa*§^. 
Šio klubo trys delegatės da

lyvavo Lietuvių Misijoje^ Wa
shingtone: S. Douv&n, P. Me-
donienė ir O. Wilkienė. Poni 
Medonienė išdavė gana platų 
ir aiškų raportų apie Misijos 
eigą ir veikimą, pasakytas 
kalbas ir dedamas pastangas 
atgauti laisvę tėvynei Lietu
vai. Tik labai gaila kad musų 
vadai negali tarp savęs susi
taikyti tokiame svarbiame mo
mente, kada Lietuva stovi ant 
pražūties kranto, kada raudo
nas smakas išsižiojęs laukia 
praryti tuos dar likusius mu
sų tautos sunus ir dukteris. 

Gėda, skaudu ir liūdna kad 
musų maža, neskaitlinga tau
ta čia Amerikoje suskaldyta 
į įvairias grupes. Kuomet vie
na grupė šaukia seimus, misi
jas, pasitarimus, kas kaštuo
ja daug pinigo ir darbo, tuo 
pat laiku kitos grupės vadai 
nedorai pasijuokia iš anų. 

Tik inėikime kareivių moti
nų susirinkiman, kur pamaty
sime šimtus motinų su skaus
mo pervertom širdimis, liudnu 
veidu, ašarų pilnom akim; jų 
mintys kartu su jų sunais ka
ro laukuose, ten kur tie bran
gus jaunuoliai vargą kenčia, 
kraują lieja, daugelis jau savo 
gyvastis padėję už žmonijos 
laisvę, kartu ir už laisvę mu
sų tėvynės Lietuvos. Joms 
dvigubai širdį skauda matant 
kad musų tautos vadai pametę 
padorumą tąsosi už vadovybę. 

Smagu kad mes Detroitie-
čiai turim savo tarpe gerų tė
vynainių kurie gali ir moka 
palaikyti vienybę tautos rei
kaluose, tik gaila kad jiems 
nebuvo p!fogos stovėti musų 
veikimo priešakyje. Tai Kun. 
I. Boreišis, Teisėjas Uvickas, 
Dr. Jonikaitis, P. Medonis ir 
dar keletas kitų. Kitą kartą 
apie šiuos tėvynainius parašy
siu plačiau. P. B. 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(Žinios apie mirwwss Lietuvius šiame skyriuje -talpinama dykai) 

KALANTA Marė, 60 m., mi- KUlBILIS Jonas, pusamžis, mi
rė Bal. 3, Cleveland, Ohio. 

ARDZIJAUSKIENĖ Ona, 70 
m., mirė Bal. 17, Cleveland, 
Ohio. 

BUMBULIS Agnieška, 85 m., 
mirė Bal. 10, Cleveland, O. 

AUGUSTAUSKIENĖ Elzbieta, 
82 metų, mirė Bal. 7, Day
ton, Ohio. (Velionė paėjo iš 
Kauno apielinkės.) Liko vy
ras, Juozas, trys sunai ir 1 
duktė. Sunus Kazys .gyvena 
Clevelande. „ 

ČERNIAUSKAS Mykolas, mi
rė Kovo m., Minersville, Pa. 

BUŠKEVIČIENĖ Marė, mirė 
Kovo m., Gilberton, Pa. 

ŠALTIS Benediktas, pusamž., 
mirė Kovo 24, Chicago je. 
(Raseinių ap^ Karklelių p. 
E j učių k.) 

JURGAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Kovo 25, Chicagoje. 
(Šiaulių par. Jurgeliškių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

VALENTINAS Juozas, seno 
amž., mirė Kovo 26, Chica-
goj. (Panev. ap., Ramyga
los p., Dudonės k.) Ameri
koj išgyveno 50 metų. 

BABRAVIČIUS Juozas, 75 m, 
mirė Kovo 12, Lee Park, Pa. 

KUČINSKAS Petras, 76 me
tų, mirė Kovo 18, Edwards-
ville, Pa. 

DAMBRAUSKIENĖ Rož$, mi
rė Kovo 18, Exeter, Pa. 

ELZBERGAS Antanas, seno 
amž., mirė Kovo 30, Chica-
goj. (Šiaulių aps., Joniškio 
par.) _ :. ' 

RIMKUS Antanas/ fifSamžis, 
mirė įtovo 31, Chicagoje. 
Amerikoj išgyveno 34 m. 

STAšKAUSKAS Pranas, seno 
amž., mirė Kovo 29, Chica-
goj. (Šiaulių ap., Luokės p.) 
Amerikoj išgyveno 45 m. 

BAKšIS Pranas, 61 m., mirė 
Bal. Waukegan, 111. 

rė Bal. 1, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Karsokiškio par., 
Kasčiagalių k.) Amreikoj iš
gyveno 38 metus. 

ČAIKA Stasys, 60 metų, mire 
Kovo 20 d., Grand Rapidst 
Mich. 

BUNEVIČIUS Jonas, 70 metų, 
mirė Kovo 20, Pittsburgh, 
Pa. 

MEDONIENĖ Katrė, mirė Ko
vo 19, Bridgeville, Pa. 

BERšULIS Pranas, 31 m., mi
rė Kovo 28 d., Worcester, 
Mass., kur buvo ir gimęs. 

K U P Č I U N A S  A n t a n a s ,  m i r e  
Kovo m., Shenandoah, Pa. 
Amerikoj išgyveno 50 mėttji 

PETRIE Stasė (Šnokaitė), 4|' 
m., mirė Kovo 30, Chicago]. 
Gimus So. Boston, Mass. „ 

BENDRIKIENĖ Marė, 74 m.,' 
mirė Kovo m., Frackville, 
Pa. 

DAMAUSKIS Jonas, pttsamž., 
mirė Kovo 29 d., Chciagoj. 
(Raseinių ap., Eržvilko par., 
Balnių k.) Amerikoj išgyve
no 40 metų., 

KERBEDIS Juozas, 60 m., mi
rė Kovo 30, Chicagoj. (Tel
šių par.) Amerikoj išgyve
no 40 metų. 

ŠNAR1ENĖ Kazė (Petrauskai-
• tė), 55 m., mirė Kovo 27, $ 
; Boston, Mass. (Airiogalos p. 

Raseinių ap.) Amerikoj li-
, gyveno 30 metų. 
BIRžIETIENĖ Marė, mirė 10 

Kovo, Philadelphia, Pa. 
SADAUSKAS Vincas, 78 m., 

mirė Kovo 31, Gilfyertęn, 
Pa. ' 

JOCIENft Monika, mirė Kovo 
m., Bridgeport, Conn. 

RENSTAITIS Juozas, 68 m., 
mirė Vas. 6, Racine, Wis. 
(Tauragės ap.) 

SESčIELA Juozas, mirė $al. 
V mėn., Bridgeport, Conn. . 

Vieškelis 
Namus 

Šį vakarą, tūkstančiai karčlvlfių prašys Long » 
Distance linijų kurios sujungs juos su jų na
mais ir šeimomis -per visą Ameriką. 

Jųs sttteiksit jiems tikro džiaugsmo jeigu pa
taikysit tas linijas neužimtas tarp 7 iki 10 va-

Jie bus dėkingi. 

Petč&fei KrkU DWau War Bond«! 

f HE OHIO BELL TELEPHONE C0t 
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Tepili meile Lietuvos 

Dega mūsų širdyse! 

Laisvę pažinę — 
Jungo nevilfcsim! 

Vieningos Kovos Simbolis 
NEIŠDILSTAMAS ĮVYKIS 

Daugelis šių dienų įvykių 
vėlesniais laikais atrodys 
kitaip negu jie atrodo šią
dien. Daugelis klausimų ku
rie mums šiądien atrodo 
sudėtingi ir. neaiškus, pra
slinkus kuriam laikui at
rodys paprasti. Jau toks 
yra gyvenimo dėsnis kad 
laiko begis daugeliui sun
kiausių klausimų atneša 
lengvą ir natūralų spren
dimą. Betgi tam tikrais 
atvejais įvykių svarbą mes 
pajudiname iškarto, ir lai
ko bėgis tų įvykių svarbos 
sumažinti neįstengia. 

Kovoje del Lietuvos ne
priklausomybės tokiu įvy
kiu, be abejo, yra AMERI
KOS LIETUVIŲ MISIJA. 
Amerikos Lietuvių Misiją 
—didžių darbų pradžia 

Tačiau Amerikos Lietu
vių Misija nėra užbaigtas 

riams, kuriame.esą iš pa
grindų nušviestas Lietuvos 
ir kitų Baltijos valstybių 
klausimas. Labai gražu ir 
rimta. Bet kam tuoj ta pa
čia proga pasakyti kad tai 
esąs vienintelis dabartinė
mis aplinkybėmis įmano
mas dalykas? 

Kuriam tikslui įžeisti A-
merikos Lietuvių Misijos 
atstovus, kurie, girdi, tik 
pramogos sumetimais vyk
sta į San Francisco, kam 
skleisti piktus gandus buk 
jie nieko neatstovaują? 

Savu laiku bus paskelb
tas Misijos sekretoriui ad
resuotas State Departmen-
to raštas, iš kurio bus ma
tyti kad Amerikos Lietu
vių Misijos delegacija į San 
Francisco vyksta su oficia-
le State Departmento sank
cija. 

i » i t - i i . i Kiek nepagrystas ir ne-
dalykas. Didieji darbai ku- sjvaidąs yj.a Grigaičio į 
rie buvo nuveikti Washing-
tone Kovo 23-24 dd., dar 
nėra viskas. Washingtonas 
buvo tik graži ir drąsinan
ti pradžia, kuri atskleidė 
ateičiai šviesių perspekty
vų. Gi pabaiga bus prieita 
tada kada Lietuva vėl su-
gryš į nepriklausomų vals
tybių tarpą. Ta prasme 
Amerikos Lietuvių Misijos 
atstovų dalyvavimas San 
F r a n c i s c o  k o n f e r e n c i  j o j e  
yra netarpiška Washing-
tone padarytos, pradžios 
tąsa. 

Amerikos. Lietuvių Misi
ja nustatė tamprų ryšį tarp 
aukštųjų Amerikos parei-
gonių ir Amerikos Lietuvių 
visuomenės. Taigi kovoje 
del Lietuvos nepriklauso
mybės nužengtas didelis 
žingsnis į priekį. Dėka tų 
ryšių kurie su Baltaisiais 
Namais, su Kapitoliu ir 
Department of State buvo 
užmegsti Kovo. 23-24 die
nomis, Lietuvos klausimas 
kiekvienu momentu gali 
buti įtrauktas į didžiųjų 
Amerikos vyrų dienotvar 
kę. Ir kaip toks, iš mažu
čio, užmiršto dalykėlio jis 
virsta tarptautinės svarbos 
aktualija. 
Didžios kovos 
trukdytojai 

Deja, su karteliu šardyje 
turime konstatuoti kad 
Amerikos Lietuvių Misija, 
nežiūrint tos milžiniškos 
svarbos kurios ji turi Lie
tuvos atvadavimui, buvo ir 
tebėra puolama tulų musų 
veikėjų. Tie veikėjai pir
miau visaip mėgino sutruk
dyti Misijos surengimą, o 
dabar mėgina pakirsti jos 
tolesnius darbus. 

Dabartiniu metu labiau
sia yra puolamas Amerikos 
Lietuvių ' Misijos atstovų 
vykimas į San Francisco 
konferenciją, nors yra aiš
ku kad nuolatinis kontak
tas su aukštaisiais Ameri
kos pareigonimis yra esmi
nė kovos del Lietuvos lais
vės pasisekimo sąlyga. 

Aišku, kova del Lietuvos 
laisvės turi buti vedama 
visomis galimomis priemo
nėmis: memorandumais A-
merdkos vyriausybei, įvai
riais leidiniais, bet taip pat 
ir asmeniniais kontaktais. 

Teko patirti iš spaudos 
kad San Francisco konfe
rencijos proga Amerikos 
Lietuvių Taryba yra pa
ruošus memorandumą A-
H&rikos delegacijos na-

Misiją nukreiptas puolimas 
rodo jo prieštaringas rašy
mas. . 

Balandžio 18 d. N-nų ap
žvalgoj p. Grigaitis trium-
fališkai paskelbė kad, gir
di* Amerikos Lietuvių Ta
ryba atlikus vienintelį šią
dien įmanomą dalyką — 
paruošus aną aukščiau mi
nėtą memorandumą. 

Tačiau N-nų Bal. 17 d. 
apžvalgoje p. Grigaitis ši
taip bylojo: "Toks pripuo
lamas popieros įteikimas 
svarbos neturi. Daug nau
dingesnis butų dalykas tie
siog susisiekti su konfe
rencijos dalyviais, t. y. val
stybių delegatais tikslu pa
informuoti juos tam tikrais 
klausimais". 

Na tai ir kyla klausimas: 
kaip gi gali, nebūdamas 
San Francisco, su tais de
legatais tiesiog susisiekti? 
Šis pavyzdis parodo kad p. 
Grigaitis, besiplusdamas į 
visas šalis, jau visai nusto
jo nuovokos: čia tvirtina 
viena, čia kita, prieštarau
ja pats sau ir stato ne tik 
logiškai bet ir fiziškai ne
galimus reikalavimus. * 

Egoizmas kenkia kovą! 
del Lietuvos laisvės 

Lietuvos gelbėjimo dar
bo negalima monopolizuo
ti, ir skelbti kad tas ar ki
tas žygis yra vienintelis 
Lietuvos labui įmanomas 
dalykas, atseit, niekas ki
tas tegul nieko nedaro, jau 
perdaug kvepia išskritiniu 
savo kromelio gyrimu. 

Jeigu Amerikos Lietuvių 
Taryboje butų buvę dau
giau sveikos nuovokos ir 
geros valios, ji butų dalyva
vus Amerikos Lietuvių Mi
sijoje kaip buvo kviesta, ir 
butų tuo įrodžius kad tėvy
nės labui ji yra pasiryžus 
aukoti viską 

Lygiai taip pat ir dabar, 
užuot neigus Amerikos Lie
tuvių Misijos dalyvavimą 
San Francisco . konferenci
joje, butų pati paskyrus į 
Misijos delegaciją vieną ar 
porą atstovų. Šituo Tary
ba butų įrodžius patriotiz
mui taip būtinai reikalin
gą tolerancijos žymę. Bet 
neigti viską kas ne jos pa
daryta, ir dar tvirtinti kad 
tai nenaudinga ar netgi ža
linga Lietuvai, kaip sąry 
šyje su Amerikos Lietuvių 
Misija darė kai kurįe Ame
rikos Lietuvių Tarybos va
dai, tikrai yra labai nepat
riotiška ir pernelyg egois
tiška. 

£ 

1 

$ 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIU PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(tęsinys iš pereito nr.) 

Amerikos Lietuvių Misija 
—vienybės kūrėja 

Amerikos Lietuvių Misi
jos idėja turėtų jungti vi
sus Lietuvius į vieną. Juk 
ji nėra koks senų, reikšmės 
nustojusių, partijų susipla-
kimas, o bendras tautinis 
Lietuvių judėjimas. Ji savo 
tikslu turi organizuotą Lie
tuvos laisvės gynimą—pir
moje eilėje aukštose Ame
rikos valdžios sferose—ir ji 
tesiekia nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atkūrimo, 
pačiai Lietuvių tautai pa
likdama nuspręsti valdymo-
si klausimą bei valdžios pa
sirinkimą. Gi kelias į tai 
eina per nekompromisinį 
Lietuvos teisių gynimą ir 
tautinės savigarbos išlaiky
mą; 

Lietuvos laisvi yra ne 
malonė kurios mes prašo-

Sugriauto Vokiečių miesto 
Koblenz vaizdas. 
me, bet teise kuri buvo 
smurtu panaikinta ir ku
rios atstatymo mes reika
laujame. Lygia greta, rem
damiesi teise ir teisingumu 
ir giliai atjausdami Lietu
viškąją garbę, mes reika
laujame, visiško karo metu 
Lietuvai padarytų nuosto
lių atlyginimo ir greito bei 
teisingo kaip nazių taip ir 
bolševikų karo nusikaltėlių 
nubaudimo. 

Šitokiais principais pa-
grysta, Amerikos Lietuvių 
Misija virsta ne tik kovos 
už Lietuvos laisvę simbo
liu, bet sykiu ir ryškiu Lie
tuvių vienybės faktorium. 

Tikrovėje Amerikos Lie
tuvių Misija jau yra visų 
bendrai pripažinta, ir as
menys kurie ją neigia šią
dien jau atrodo kaip gene 
rolai be kariuomenių. 

Tiesa, likimo yra lemta 
vieniems išbūti akliems il
giau negu kitiems. Bet 
aklumas nieuomet negali 
buti pranašumo ženklas. 

Amerikos Lietuvių vi
suomenė parodė didelį Lie
tuvos reikalų supratimą, 
Amerikos Lietuvių Misiją 
Washingtone padaryda m a 
negirdėtu pasisekimu. 

Remdama ir toliau Mi
sijos darbus, padėdama sta
tyti, o ne griaudama, Ame
rikos Lietuvių visuomenė 
neabejotinai pagreitins ir 
didžiojo tikslo — Lietuvos 
laisvės atkūrimo — įsigy
venimą. To iš jos laukia 
Lietuva ir kenčianti Lietu
vių tauta. 

Julius Smetona. 

AUKOS AMERIKOS LIET. MISIJAI 
L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

Amerikos Lietuvių Misijai į Washington^ 
Kovo 23-24 ir po to, taipgi į LVS Cen

trą, Prisiųsta Sekančio^ Aukos: 

(Jeigu kurių aukotojų vardai* ar miestai 
praleista, arba aukų suma netikra, 

prašome tuoj pranešti Dirvai) 

AUKOS Iš BROOKLYNO, LONG ISLAND, ir 
NEW YORKO APIELINKĖS 

BROOKLYN, N. Y. 
Moterų Vienybė 100.00 
Juozas Ginkus 50.0G 
A. L. Taryba New York, 

Karių Motinų Komit. Wasfoingtefian 50.00 
Petras Balkauskas ir Ant. Stasaitis 20.00 
Antanas Vikrikas 15.00 
Lietuvai Vaduoti S-gos 2-ras skyrius 10.00 
Liet. Amerikos Legionas, Dariaus-

Girėno Postas No. 1 • 10.00 
Mr. ir Mrs. John C. Baltus 10.00 
John Batus 7 10.00 
Dr. John Waluk 10.00 
D. Whitecavage 10.00 
Antanas Daukanta " 10.00 
Antanas Povilanskas 10.00 
Pr. Narvydas 10.00 
X. Strumskis 10.00 
T. Cirkeli* 5.00 
C. Puplua 5.00 
Petras Baltauskas 5.00 
V. Ivonis 5.00 
Jonas Kuodis 5.00 
J. Laučiškis 5.00 
L. Aleksiejų 1 5.00 

Jurgis Andrius 
K. Lesevičius 
Izidorius Stanys 
Pranas Venis 
Juozas Stelmokas 
Veronika Norvaišaitė 
Peter Pusnikas 
Juozas Stelmokas 
Jonas Narvydas 
Stasys Riauba 
Vincas J. Višnius 
Birutė Višnius 
Mrs. O. Mardosieng 
Joe Naujokas 
Sušinskas 
Kazimieras Kairis . 
Juozas Vestunas 
Ursula Bacry 
Mikas Buika 
Leon 'Šerkšnys 
Juozas Ginkus (LVS nario mokestį) 
Dr. B. K. Vencius (nario mokestį) 

•  t v  

Jonas ir Julė Spurgai, Port Jeferson, I 
L. I. N. Y., 

Petras Atkochaitis, Richmond Hill 
Paul Klonis, Richmond Hill 
John Raščius, Richmond Hill 
SLA 932 kuopa, Richmond Hill 
A. Trainis, Richmond Hill 
William Wolf, Great Neck, N. Y. 
Frank Rudauskas, Corona, N. Y. 
Miss Aldona Strumskis, Flushing, N. Y. 
Anna Pastyk, Flushing, N. Y. 
Povilas P. Kubilius, Maspeth, N. Y. 
Vincas Kuras, Maspeth, N. Y. 
John Ligmont, Ozone Park, v 

Povilas Vitkus, Qzone Park 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 

25.00 
25.00 
5.00 

'5.00 
5.00 
2.00 

10.00 
1.00 
1.00 
1.00 

. 5.00 
5.00 
1.50 
1.50 

Kitą dieną mes aplankėm Lenino var
do optiškų instrumentų dirbtuvę, ir čia 
kiekvienam mums padovanojo po raudo
nosios armijos žiuronus, su musų vardais 
Įspaustais Rusiškomis raidėmis, o po to, 
žinoma, vėl sekė kitas banketas. Gryžtant 
i automobilius, vienas musų korespondei> 
tas pasiveja mane. 

"Aš turėjau nesusipratimo su Mike", 
sako jis. 

"Kas atsitiko?" 
"Manau aš jį kiek įkaitinau. Žinai, 

tie visi banketai ir viskas. Taigi aš jam 
pagaliau pasakiau: 'Jus čia visai neturit 
Markso ir Lenino! Pas jus viešpatauja 
didžiausia nelygybė ką aš kada mačiau! 
Aš skaičiau Marksą ir Leniną, ir ištikro 
jie tokių dalykų neužgiria!'" 

"Ką jis sakė?" 
"Jis atkirto kad aš klystu. Kad Le

ninas niekas nebuvo už lygybę. Sako ly
gybė yra tiktai sapnas ką jie tikisi kada 
ateityje pasiekti. Dabar gi žmonės gauna 
atlyginimą pagal t® kiek jie pagamina." 

Partijos galybė ir privilegijos 
Dabar, skrendant lėktuvu į pietinę Si

biro dalį, ten kur Totoriai ir Mongolai, ku
rių bastūnai imperatoriai Tamerlanas ir 
Džingis Khanas kitados valdė veik visą 
Aziją ir grasino Europai, turėkime min
tyje kad ir ši komunistų partija yra ne
mažiau absoliute valdovė. 

1917 metais kuomet ji pagrobė galy
bę iš griūvančios Romanovų dinastijos, 
bolševikų partija buvo tik saujelė Mark
sistų teoretikų. Rusai tik laikinai tepaju-
to laisvę, ir komunistų partija tuoj tapo 
autokratais kaip buvo ir Džingis Khano 
dienose. Šios partijos tvarka yra beveik 
pusiau Markso ir pusiau Džingis Khano. 

Maža valdančioji klasė iš kurios bol
ševikai pagrobė savo galybę maža ką pa
darė pateisinimui savo turėtų privilegijų. 
Revoliucijos laiku, Rusija dar nebuvo ga
tava liberališkai demokratijai. Didžiau
sias apkaltinimas kokis galima Stalinui 
padaryti yra tas kad del jo griežtos gele
žinės tvarkos kuri slopina žmogaus proto 
laisvę, Rusija šiądien dar mažiau tinkama 
demokratijai, nežiūrint jo popierinių kon
stitucijų. 

Amerikoje, kas nori gali tapti Repub-
likonu. Tačiau patapti komunistų parti
jos nariu yra nepaprastai sunku. Norin
tis tapti nariu yra atidžiai tyrinėjamas 
ištisą metą laiko. Viskas apie jį tyrinė
jama — nuo jo darbo papročių ir politiš
kų minčių iki jo lytiško gyvenimo. 

Kuomet geidžiamos narystės pasiekia, 
žmogus buna mažiou sekiojamas. tačiau 
bent koks sumažėjimas jo įkarščio, bent 
koks atitolėjimas nuo partijos politiškos 
linijos, ar bent koks ženklas "asmeninės 
ambicijos" baudžiamas išmetimu iš parti
jos. Priėmimas į partiją arba^ išmetimas 
vra kontrolėje partijos sekretoriaus, ir an-
kstvvesnėse dienose tas buvo pavesta^ pa-
lvginamai menkos reikšmės bolševikui, 
Juozui Stalinui. Tiktai po Lenino mir
ties žymesni komunistai kaip Zinovjevas, 
Kamenevas, Bukharinas ir Trockis dasi-

protėjo kad tas asmuo kuris kontroliuoja 
partijos narystę kontroliuoja ne tik par
tiją bet ir visą Rusiją. 

Aukštieji partijos nariai, kurie dabar 
naudojasi Romanovų galybe, susikraustė 
į carų rumus ir naudojasi visomis senos 
aristokratijos privilegijomis, ir išgeria 
tiek pat šampano. Bet niekas negali pa
sakyti jiems kad jie nepateisina savo gy
vavimo sunkiu ir įtemptu darbu valsty
bei. Klasių skirtumas smarkiai auga vi
soje Rusijoje, tik dabartiniu laiku tie skir
tumai remiasi jų laimėjimu ir atsižymėji-
mu partijos labui. 

Pusę komunistu išnaikino 
Komunistų partija turėjo apie pen

kis milijonus narių iki Stalinas 1936 me
tais "kraujo apvalymu" sumažino skaičių 
iki pusės. Karui prasidėjus partijos na
rių skaičius vėl padaugintas iki puspenk
to milijono. 

Viena iš partijos užduočių yra pa
tiekti aukštiems Kremliaus galvoms smul
kius raportus apie Rusijos žmonių mintis. 
Užsienių reikalų atžvilgiu, žmonės neturi 
kitų faktų kaip tik tuos ką jiems patiekia 
valdžios kontroliuojama spauda, kuri, ži
noma, rašo tik tai ką valdžia nori kad 
žmonės žinotų. Neturėdami jokių kitų 
protavimo pagrindų, jie turi priimti žinias 
apie sąjungininkus ir taikos sutartis taip 
kaip Kremlius apie tai skelbia. Tačiau 
vidaus reikalais žmonės turi savo pažiū
ras ir mintis į tai kas jiems patinka ir kas 
nepatinka. Partija kartais nepajiegia su
laikyti visuomenės minčių krypimo. Jei
gu kas išsivysto visai rimto jie nekovoja 
prieš tai, bet paverčia viską į jiems tin
kamą tikslą. 

Iš vienos pusės tai yra vergų imperi
ja. Iš kitos tai atkaklį dinamiška impe
rija, veržiantisi pirmyn. 

Komunistų "Socialė inžinerija" 
Mes skrendame virš milžiniškos der

lingos Kazakstano Sovietų Republikos. 
Apačioje guli dideli kooperatyviai ukiui, 
į kuriuos buvo pasiųsta, 1939 ir 1940 me
tais, šimtai tūkstančių vidurinės klasės 
šeimų iš Pabaltijo šalių ir iš rytinės Len
kijos apie tą laiką kada Sovietai paver
gė jų tėvynes. 

Kad suprasti kodėl tose okupuotose 
šalyse buvo nubalsuota beveik išimtinai už 
prisidėjimą prie Sovietų, kuomet jas rau
donosios armijos okupavo, reikalinga su
prasti tikrą reikšmę sakinio "socialė inži
nerija", ką pirmiausia nukalė ir paskui 
pradėjo praktikuoti komunistų partija. 

Komunistai žino kad naujai pavergto
se šalyse daugybė žmonių nenori prisiim
ti sovietinės sistemos. Labiausia to ne
pageidauja tie kurie pasekmingai gyveno 
po savo pirmesne tvarka. Sovietų juodie
ji sąrašai suima vardus visų tų kurie prie 
savo valdžių • turėjo geresnes vietas, buvo 
valdininkai, valdžios tarnautojai, vietinė 
policija, ir, žinoma, didieji žemių savinin
kai, fabrikantai, biznieriai ir ūkininkai. 
Prie tu priskaitoma ir buvusieji darbinin
kų unijų vadai. Visi tie vadai suimti kuo-
greičiausiam ištrėmimui: visi kiti men
kesnės reikšmės asmenys sugaudomi lai
kui bėgant. 

r(Bus daugiau)1 

Jurgis Jokūbaitis, Long Island, N. Y. 5.00 
Anthony D. Leonas, Buffalo, 5.00 
B. Franiukiewicz, Buffalo 5.00 
Bladas Zoruba Diwas, New York City 1.75 
Kazys Kraučiunas, New York City 10.00 
A Simutis (kn. Kaip Jie Mus Sušaudi) 1.00 

Brooklyno delegatai Misijoje, už ženklelius 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

Mrs. U. Bacevičienė 
P. Baltauskas 
Jupzas Ginkus 
Kastantas LesevičiMI 
Jonas Valaitis 
Dr. B. K. Vencius 
Vincas J. Višnius 
Mrs. Eva Waluk 
Mrs. A. Pastyk 
Marė Strumskis 
Leon šerkšnys 
Chas. Pupkis 
Juozas Sagys 
K. Motuzas 
Pranė Lapienė 

PORT JEFFERSON, L. I., N. Y., 
LVS 5-to skyriaus narių duoklės: 

A. Augunas 
J. Spurga 
J. Jokūbaitis 
S. Augunienė (nauja narė) 
Už LVS ženklelį 

1.00 
.25 

1.00 
1.00 

.50 
,50 

1.00 
1.00 

.25 

.50 
1.00 

2.00 
2.00 
2.00 

,2.00 
1.00 

AUKOS Iš NEW JERSEY VALSTIJOS: 
NEWARK, N. X 

Mr. ir Mrs. A. S. Trečiokas 100.00 
Julius Adomaitis 7.00 
Ann Bolchmont 1.00 
Mrs. Stefania Gružinskienė 1.00 
Juozas Kavenas 1.00 
Kun. T. Kelmelis 5.00 
T. Staugaitis 1.00 
Jack J. Stukas 1.00 
Julius Paknis, Arlington, N. J. 3.00 
Nellie Paknis, Arlington 1.00 
Mrs. J. Ruskys, Camden, N. Y. 1.00 
Anne E. Weisenburg, Camde 1.00 
Ignas Budreckis, Elizabeth, N. J. 5.00 
Mikolas Bunis, Elizabeth 5.00 
Ella Katilienė, Elizabeth 10.00 
Lietuvai Gelbėti Komitetas, Elizabeth 60.00 
Vincas Borėy-Boreika, Irvington, N. J. 5.00 
A. Gerulis, Kearny, N. J. 5.00 
Julius Paknys, Kearny 50.00 
Mrs. I. Dilis, East Orange, N. J. 15.00 
Kaunas Bus Co., per S. Goodis, pres. 

West Orange, N. J. 25.00 
Delegatai už ženklelius: 

Mrs. Emilia Tamas, Hillside, N. J. .50 
Mrs. Stefania Gružinskienė, Newark .25 
Ella Katilienė, Newark .50 
Mrs. Isabel Dilis, East Orange, N * J. .50 

(BUS DAUGIAU) 
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TR vis dėlto tik liūdesio pilna širdim Lietuvis gali žiu-
rėti į San Francisco. Nazių-bolševikų susitarimas 

įgijo Anglų-Amerikiečių pritarimo! Nes kaip kitaip 
galėtume paaiškinti faktą kad Lietuva ir kitos Baltijos 
valstybės neturi savo vyriausybių in exile? Jei bolševi-
kų-nazių sutartis, kuria 1939 metais buvo sudraskyta 
Lenkija, o 1940 metais — pagrobtos Pabaltijo valstybės, 
nebūtų pripažystama, kuo kitu galėtume paaiškinti mi
nėtų valstybių nebuvimą San Francisco? 

Buvo ir tebėra skelbiama kad Hitlerio tiesiog ar 
netiesiog primestas smurtas turės buti panaikintas. Bet 
štai, Vokietijai baigiant griūti, Hitlerio smurtas įgyja 
Anglų-Amerikiečių sankcijos: pirmosios jo smurto au
kos — Lenkija ir Pabaltijos valstybės neturi balso San 
Francisco konferencijoje. Ir taip, naujo pasaulio tai
kos rūmai pradedami statyti ant Hitlerio padėtų smur
to pamatų Gi Hitlerio nedorybių bendrininkas-Mo
lotovas teisybės meilę skelbiančio pasaulio laikomas gar
bės svečiu. O tuo tarpu kai viena didžiųjų šio karo kal
tininkių — Sovietų Sąjunga krikštijama herojiškiausia 
ir labiausia taiką mylinčia šalimi, jos besieliai budeliai-
enkavedistai žudo nekaltus Lietuvos gyventojus ir tre
mia juos lėtai mirčiai į Rusijos gelmes. Bet Lietuvai už
čiaupta burna. Teisybę mylintis pasaulis nenori klau
syti krauju papludusios Lietuvos skundo. Tat kaip ki
taip iei ne liūdesio ir nusivylimo pilna širdimi Lietuvis 
gali žiūrėti į San Francisco? 

g ET laisvės šalyje išaugę Lietuviškojo kraujo palikuo
nys neliko kurti senosios savo tėvynės raudai. Prieš 

mėnesį laiko jie gausiais būriais išsirengė šios šalies 
sostinėn kad šiuo svarbiau istorijos momentu jie iškel
tų aikštėn užmirštą Lietuvos bylą. 

Kas įvyko Washingtone Amerikos Lietuvių Misijos 
dienomis, visiems jau žinoma. Šiądien Misijos atstovai 
jau vyksta ar net yra nuvykę į San Francisco. Neinei-
na jie i Amerikos delegaciją, bet, kaip šiame numeryje 
paskelbtas State Depart men to laiškas rodo (žiur. p. 6), 
jie vyksta su State Departmento žinia ir pritarimu. O 
tai reiškia kad jiems bus atviras kelias susisiekti su pa
čia Amerikos delegacija. 

Deja, tai viskas ką tuo tarpu mes Įstengėme pada
ryti. Bet tas kas supranta sąlygas kuriose šiuo metu 
yra Pabaltijos valstybės, žino kad ir tai kas pasiekta 
yra labai daug. 

Kurie klausimai šiądien labiausia Lietuviams rupi? 
Aišku kad jie visi trokšta kad kuogreičiausia butų su
daryta Lietuvos vyriausybė ir kad jai tuojau butų per
duota valdžia Lietuvoje. 

Betgi pirmų pirmiausia mes turime buti tikri kad 
tai kas išgelbėta, nežūtų. Kad tie Lietuviai kurie Vo
kietijos sugniužimo rezultate atsidurs Anglų-Amerikie
čių žinioje, nebūtų sugrąžinti į , Lietuvą tol kol ten bus 
bolševikai. Nes juk visiems yra suprantama kad Lie
tuvos pabėgėlių-tremtinių grąžinimas iš Vakarų. Euro
pos ir Vokietijos į Lietuvą, kol joje šeimininkauja bol
ševikai, yra tolygus jų atidavimui į budelių rankas. ^ 

• Jei Amerikos Lietuvių delegatams San Francisco 
pavyktų išrūpinti Lietuyių tremtinių ir pabėgėlių sau
gumo garantiją, jau daug butų nuveikta. 

Pagrindinis betgi jų uždavinys lieka Lietuvos klau
simo išjudinimas išviso. Nes tas didžiųjų valstybių ty
lėjimas Pabaltijo valstybių atžvilgiu, kaip labai teisin
gai prieš kurį laiką išsitarė Amerikos katalikų vysku
pai, tikrai yra negera žadantis ženklas. Tat geros sėk
mės musų delegatams jų sunkiame uždavinyje! 

1"AČIAU net ir tuo momentu kai pasaulio akys nukrei
ptos į San Francisco konferenciją, įprasta kova tarp 

marksistinio totalitarizmo ir prieš-komunistinių jiegų 
eina nesustodama. Senatorius Raymond E. Willis iš In
dianos prieš kurį laiką Senate iškėlė faktą kad Rusija 
palaipsniui intensyvinanti komunistinę akciją Lotynų 
Amerikoje. Dabartiniu metu bolševikai išvystę labai 
smarkią propagandą Kuboje. Senatorius nurodė kad 
šį dalyką reiktų išsiaiškinti San Francisco konferenci
joje. Betgi lygia greta su komunistinės akcijos padidė
jimu stiprėja ir reakcija prieš komunizmą. Štai, visai 
nesenai ir Prancūzijos kardinolai bei vyskupai paskel
bė komunikatą, kuriame aiškiai nurodė marksistinio to
talitarizmo pavojų ir reikalą prieš jį kovoti. 

Deja, kol kas tik viena Katalikų Bažnyčia ir eilė 
mažųjų valstybių aiškiai išeina prieš komunizmą. Gi 
didžiosios valstybės dar tebesitenkina deklamavimu apie 
amžino? taikos grožį ir himnais apie bolševikų taikos 
meilę. Šitokiems garsams pripildant erdvę, bolševikų 
pavergtų ir žudomų tautų viltis atgauti nepriklausomy
bę, aiškus dalvkas, tebėra labai miglota. 

Bet jei taip tai tuo didesnės turi buti musų pastan
gos. tuo tvirtesnis musų pasiryžimas. Ir tuo yra aiš
kiau kad tik nekompromisinė kova prieš komunizmą 
mums gali atnešti laisvės rytojų. 

Gaila, su tokiais Nebuvo 
Galima Susitarti 

Kaip nesugabųs ALT vadai, 
ir kaip netinkami jie buti ta
rybos vadovybėje — šimutis, 
Grigaitis ir Vaidyla — įrodė 
jie patys pastarų įvykių eigo
je, kur reikia rimtų žmonių. 

Todėl visuomenė lai nesiste
bi kad su jais nebuvo galima 
pasiekti jokio susitarimo veik
ti net bendrais reikalais. 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
organizuojama Misija Washin
gtone pravedė visus kelius, ir 
LVS ir Misijos vadai patys į 
San Francisco konferenciją 
vyksta, gavę State Departmen
to laiškus ir spaudos įgalioji
mus. Gi tarybininkai turėjo 
j ieškoti, maldauti išmintinges
nių ir tinkamesnių negu jie, | 
San Francisco siųsti. j 

Jiems reikėjo prašyti SLA 
pirmininką Adv. W. F. Lau
kaitį, LRKSA centro sekreto
rių Wm. T. Kvietką, ir nepilie-
tį Pulk. K. Grinių važiuoti. 

Tuo tarpu, iš Misijos į kon
ferenciją vyksta patys LVS ir 
Misijos vadai: 

LVS pirmininkas ir Misijos 
sekretorius Inž. P. J. žiuris, 

f Misijos pirmininkas Adv. 
Antanas A. Olis, 

Misijos ko-pirmininkas AL 
G. Kumskis, 

LVS centro sekretorius, Mi
sijos narys, K. S. Karpius, su 
spaudos atstovo teisėmis. 

šie vyrai patys prieina Ir 
prie Prezidento, ir prie sena
torių, ir prie gubernatorių, ir 
State Departments. Tarybos 
gi vadai turi samdyti kitus. 

Bet žiūrėkit kokie jie man-
dri gaidžiai savo Lietuviškame 
mėšlyne! 

Jie iškoneveikia Misijos va
dų paskelbtą faktą kad Misijos 
atstovai gavo laiškus iš State 
Departmento sąryšyje su kon
ferencija, bet klykauja ir di
džiuojasi - giriasi kad M. Ki-
žiutė gavo reporterio kortelę. 
Reporterio korteles gavo šim
tai, *jei ne tūkstančiai, betgi 
State Departmento laiškus tu
ri tik Misijos vadai. Tarybi
ninkai nieko panašaus negavo. 

Jie įsivaizduoja sau kad tik 
jie trys turi teisę dirt>ti Lie
tuvos vadavimo darbą, kad tik 
jų vardu (pasamdyti) kiti gali 
rezoliucijas, ir memorandumus 
rašyti (prisiminkit kokios jų 
rezoliucijos: pagyrimai raudo

nosios armijos ir save pasigy
rimas demokratais!); kad tik 
jie atstoyauja visus Lietuvii®, 
fr daugiau tokių nesąmonių. 
* Tuo tarpu, visame iki Šiol 
jie tespėja pamėgdžioti - eekfci 
Misijos vadus: ir memorandu
mus užtarimui Lietuvos trem
tinių ir pabėgėlių, ir žmones | 
San Francisco susigriebė siųs
ti tik kada Misija paskelbė sa
vo delegatų siuntimą. 

Įsivaizduokit kas ištiktų jei 
sulyg jų noro niekas kitas ne
dirbtų Lietuvos vadavimo dar
bo: jie, imtys niekam netinka
mi, senai jau butų nuvedę visą 
Lietuvos bylą šunų keliais (at
siminkit jų derybas su Lenkais 
Chicagoje, jų dalyvavimą Len-
per Rusiją, lindimas savo šlyk
ščiais milais ir skundais prie 
Amerikiečių, ir tt. ir tt.). 

Ypatingai vieno tarybininko 
histerija prieš Misijos vadus 
rodo jo smegenų uždegimą. 

Jeigu išgirstumėt kad jis 
mirė tai žinosit kad tas žmo
gelis sprogo nuo apoplekcijos 
del savo didelės pagiežos prieš 
kitus Lietuvius kurie kaip šios 
šalies piliečiai turi pilną teisę 
savo sąlygose dėti geriausias 
savo pastangas pagelbėti Lie
tuvai «£gauti nepriklausomy
be. 

Koks jo melavimas, šmeiži
mas, niekinimas kitų! Koks 
jo mulkinimas visuomenės ir 
savęs gyrimas! Tik politic 
kas ir protiškas bankrutas ga
li tokiu niekšišku budu už sa
vo asmeninius interesus kovo
ti, kuomet šiuo momentu eina 
klausimas bendro Lietuvos rei
kalų gynimo, ne musų srovių 
savitarpinės kovos kurstymas. 

Kiekvienas net tamsus jo pa
sekėjas mato kad tai pastan
gos kitus mulkinti, kad tokia 
jo gaidiška kova musų tarpe 
ypač šiuo laiku nereikalinga. 

/ / / 

žuvo 30 Laikraštininkų 
Prieš keliolika dienų Okina

wa saloje, nuo Japonų kulkų 
žuvo populiarus Amerikos ka
ro korespondentas Ernie Pyle. 
Jis tiek jau išgarsėjo kad apie 
jo mirtį ir jo darbus spauda 
rašė daugiau negu kada apie 
kurį kitą žuvusį ar mirusį žur
nalistą rate. 

Ernie Pyle buvo apie 45 me
tų amžiaus. Jis yra jau 30-
tas Amerikos karo korespon
dentas žuvęs šiame kare, 13-
tas žuvęs Pacifiko salose. 

t / / 

THE BALTIC STATES..Sa
vaitinis The New Leader pa
talpino kelių puslapių straips
nį, "The Baltic States: Europe 
Cannot Be Free and Democra
tic If the Baltic States Are 
Enslaved", 

m 

savo 
<Tj|Sįff8 J*.); 

stovyklų kur buvo nukankinta dešimtys ir net šimtai 
tūkstančių okupuotų tautų žmonų. 

Tokias pat žinias apie Vokiečių nukankintus žnio-
nes praneša ir iš rytinės Europos — ten kui* Vokiečiai 
buvo įsiveržę, užvaldę. , 

Tų kankynių stovyklas aplankę, Amerikos ir Ang
lijos spaudos atstovai aprašo atidengdami visą jų bai
sumą. Savu keliu, bolševikų pranešimai keliariopai pa
didintus, skelbia vaizdus iš Vokiečių atliktų žudynių ry
tų šalys# —• Latvijoje, Lietuvoje, Estijoje, Rusijoje, Len
kijoje. 

Bet šis paveikslas matomas tik iš vienos pusės. Ki
ta jo pusė užslėpta. Mes nematome Amerikos spaudo
je pranešimų apie tokias pat baisenybes atliktas ir at
liekamas jau musų sąjungininkų — Rusų bolševikų. 

Yra žinių kad bolševikai išvežė, išplėšę iš savo na
mų, jau milijonus žmonių iš Lietuvos ir kitų bolševikų 
okupuotų šalių. Kitus vietoje žudė, kitus pakelėse nu
kankino, galvas suskaldė, iššaudė, kaip apsako Pulk. 
Petruitis savo veikale "Kaip Jie Mus Sušaudė". 

Yra užtinkama, ir net buvo įrodyta, kad ir bolševi
kai., kurie yra nazių partneriai ir jiems lygus barbarai, 
išžudė ir užkasė dešimtimis tūkstančių Lenkų karių; 
šimtais atrasta krūvose nužudytų Lietuvių — ir tai tik 
tie apie kuriuos žinios į pasaulį išėjo. 

Ir bolševikai, kaip naziai, moka slėpti žinias apie 
savo barbariškus darbus. Betgi skaudu kad Amerikos 
spauda ir žinomus faktus apie bolševikų darbus užtyli. 

Juk nėra baisesnio barbariško darbo kaip išplėšti 
žmones iš jų tėvynės, iš jų namų ir vežti ar varyti nu
marinimui į Rusijos gilumą. O tas daroma su visu tau
tų žmonėmis kuriuos bolševikai okupavo ar tai 1939-40 
metais ar 1944 metais. Veža jau ir Vokiečius iš Vokie
tijos. 

Kaip ilgai Amerikos spauda tylės apie tuos žmog-
v, . .-.žudžius ir jų darbus? Juk i ių kruvinus naqrus pakliu-

ųzdaryti į mirties^ stovyklas ir palikti badauti, sunkyti, Vę įr nusmerkti išnaikinimui keliasdešimts milijonu ry-
mirti, zuti* Paskirose vietose užtinkama tokių mirties)Europos žmonių? 

VOKIETIJĄ baigiant pkupuoti ir išlaisvinant Belgi
ją ir Holandiją, atskleidžiama uždanga kuri slėpė 

baisybes kurias Vokiečiai atliko okupuotose šalyse. Tai 
laukiniu, barbarų darbas, be protavimo, be šalto galvo
jimo kankinimas, badu marinimas, šaudymas, žudymas 
nekaltų, beginklių žmonių — vien tik del to kad jie sau 
ramiai, laisvai gyveno, nenorėdami svetimiems savo val
dovais. Tie žmonės, kaip bejiegiai, mažesni, silpnesni, 
viską nugalinčių užkariautojų blokšti, imti nelaisvėn, 

Pas mus ateina milžinas 
Prieš pat bolševikams antrą kartą už

imant Siesikus, Vasario pabaigoje atėjo 
Meiliūnų kaimo Vladas Jasiunas ir sako: 

— Prašau mane užrašyti į savano
rius. Aš tamstai ryt-poryt atnešiu du bol
ševikus. 

Tie žodžiai kitus savanorius linksmai 
nuteikė. Ištikrųjų tas jaunikaitis tikrai 
galėjo taip sakyti. Ugio į du metrus (virš 
šešių pėdų) ir puikiausio nuaugimo. Vy
ras iš pirmųjų! Toks tvirtas buvo vienin
telis Siesikų valsčiuje. Deja, musų eilės 
šiuo galiunu neilgai džiaugėsi: antrą die
ną jis krito nuo priešo kulipkos netoli sa
vo gimtosios vietos ir senos močiutės. Jis 
kautynėse ties Luknės dvaru buvo šešių 
bolševikų apsuptas. Nenorėdamas gyvas 
pasiduoti, ryžosi geriau mirti negu prie
šui nusilenkti. Jis palaidotas Siesikų ka
pinėse. 

Antrą kartą bolševikai Siesikus puo
lė didelėmis jiegomis Kovo pradžioje. Mu
sų buvo apie 150 vyrų gynėjų. Gintis taip 
pasiskirstėm: Dėdelė paėmė raitelius, 
puskarininkis Dzimblys su apie 50 vyrų 
užėmė barą prie Luknės dvaro, o aš su 
40 vyrų likau miestelyje. Dar vienas bū
relis išėjo į Siesikų bei Pasodos dvarus. 
Kulkosvaidis liko miestelyje. 

Rytas. Bolševikai iš patrankų šaudė 
Luknės dvarą ir Siesikus. Luknės gynė
jai pirmieji pasitraukė. Mes galėjom bu* 
ti apsupti. Daugelis gyventojų, palikda
mi turtą, ėmė bėgti. Musų "intendantū
ra" ir valsčius su knygomis pasitraukė j 
Šėtą. 

Kad bolševikai taip greit neužimtų 
miestelio, kad kiti galėtų laisviau apsi
traukti, šešiese likome prieš bolševikus. 
Tuo metu iš Šėtos atiojo keturi Vokiečiai 
su dviem lengvais kulkosvaidžiais. Jie ir
gi parodė daug* drąsos, padėdami sulaikyv 
ti greitą bolševikų veržimąsi į priekį. Ga
lop turėjom ir mes pasitraukti, šiose 
kautynėse žuvo Jasiunas ir Klotnis ir vie
nas buvo pakliuvęs į nelaisvę, bet vėliau 
išbėgo. 

Stojam artilerijai { pagalbą 
Pasiekėm Šėtą. šis miestelis skubiai 

kraustosi į Kėdainius. Keliai buvo pilni 
žmonių — raitų, važiuotų, pėkščių. Su 
jais sumišo ir sąvanoriai. Tvarkos nebu
vo. Atrodė kad bolševikai tuojau užims 
Šėtą. 

Vakaras. Už Šėtos, Kėdainių link, 
prie kapinių stovėjo viena musų patran
ka. Prie jos darbavosi karininkas Geiga 
su trimis kareiviais ir šaudė j bolševikų 
pusę. Vyrai dirbo net sušilę, vienmarški
niai. Atrodė kad šaudoma iš keturių pa
trankų. Praeina savanoriai, pamatę juos 
be vargstančius, ėmė telktis į burį. Susi
darė geras skaičius šėtiškių, Pagiriškių ir 
Siesikiečių. Atsirado kam ir tvarkyti. Su
sitvarkę neleido bolševikų į Šėtą. 

Į Kėdainius prisirinko daug Siesikie
čių pabėgėlių. Daugelis iš jų buvo be jo
kių dokumentų. Reikėjo ten vykti jų tvai> 
kyti. Sutvarkę su J. Jankunu pabėgėlius, 
gryžom į Šėtą ir oficiališkai stojom į sa
vanorių eiles. 

Šėtoje organizavosi atskiras Panevė
žio batalionas, ir man tuojau buvo pavesta 
tvarkyti raštinę, surašinėti savanorius. 
Kūrimasis nebuvo ramus, nes dažnai tek
davo pasipešti su bolševikais. Visi svei
ki vyrai budėjo su ginklu rankoje. Pačia
me miestelyje likdavo tik sergantieji ar 

įfeilsę. Dtenį tėlfiattf r^UiifiJe dirbti* a 
naktį eiti į sargybą. 

Gegužės 2 dieną ėmėm rengtis išban
dyti savo jiegas. Pirmučiausia puolėm Pa
girių miestelį. Pasisekė. Bolševikų į ne
laisvę paėmėm 40. Apie tiek pat buvo ir 
nukautų. Paskui sekė Siesikai, Ukmergė 
ir kiti miesteliai. 

Musų sąrašas 
/ K Siesikų valsčiaus kovose su bolše

vikais yra nukauti šie; 
Antanas Staševičius iŠ Vidugirių )&,. 

žuvo prie Truskavos. 
Vladas Jasiunas iš Meilūnų kaimo. ,t 

Klotnis, žuvo prie Siesikų. ^ -
Ignas Tamelis iš Jurgelioniu kaiffltl, 
Mirė nuo žaizdų: 
Stasys Andrašiunas iš Belazariškių k. 
Stepas Jankūnas, taipgi iš Belazariš

kių kaimo.' 
Sužeisti: 
Povilas Dėdelė iš Belazariškių, 
Vladas Nugaras iš Jurgionių kainm 
Apdovanoti Vyties Kryžium: 
Balys Kaštunas iš Siesiekų, 
Vladas Nugaras iš Jurgelioniu k. 
Ignas Tamelis iš Jurgelioniu kain^o*. 
Antanas Masiulis iš Jurgelioniu k* 
Juozas Zimbiys iš Meilūnų, 

. Jonas Andrašiunas iš Belazariškių 
dvaro, 

Viršila Jurgis Žily*, 
Jurgelioniu . Siesikų vai. 

Apdovanotieji 
7-to pest. Žemaičių Kunigaikščio Bu-

tegeidžio pulko 5 kuopos eilinis Vilius Bie
liauskas, 1920 metų Lapkričio 11 buvo pa
siųstas su trimis kareiviais į mišką žval
gybom Ten jį apsupo Lenkų užtvara. V. 
Bieliauskas, prasimušęs, užėjo Lenkams J 
užnugarį ir, metęs rankinę granatą, juos 
išvaikė. Paėmė tris Lenkų pamestus šau
tuvus, ir gryžo prie savųjų. Šiaip visada 
geriausia atlikdavo žvalgo pareigas. 

Lapkričio. 18 jis pirmas puolė Lenkus 
ir pirmutinis įbėgo j Daubariškių kaimą. 

Už narsumą apdovanotas Vyties Kry
žium. (Iš kariuomenės archyvo.) 

(Bus daugiau) 

Mia* 

»#* 

KAIP RAMU 

(Margalio eiles) 
Kaip ramu ant krutinės 
Kada sodai baltuoja, 
Kada bitės naminės 
Tarp žiedų šmičeliuoja; 
Kada čiulba bitelės 
Ir kukuoja gegutės, 
Jautrios skamba "po darželį 
Dainelės sesutės; 
Kada užia upelife "* 
Sniegui tirpstant pakilęs; 
Švelnus pučia vėjelis, Ąpj 
Jau nuo saulės apšilęs. 

Man širdis tuomet mainos, 
Veido raukšlės išdyla, 
Jausmai saldus prabyla, 
Linksmos veržiasi dainos, 
Ak, ta diena laiminga^' 
Nuramina verksmingai 

Bet tamsa vakarinė 
Kad užkrinta ant žemės, 
Vėl man gelia krūtinė, 
Vėl aš liūdnas^ aptemęs* • 
Sunku vargti ant svieto! 
Vieta čia ištrėmimo 
Čia dalis gniaužia kieta 
Žmogų to—pradėjimo...-.* 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . 

1 knyga 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) -

(80 puslapių «-su paveikslais — sU Pulk. Petruičio biografiją, su Lietuvos istorija) 

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ '10 
Su užsakymu siųskit pinigus. Vieną knygą gausit už $1.00; 6 knygas «ž 

15 knygų už $10.00. Jusų darbas ir pasiaukojimas bus Lietuvai jūsų TčvynsitJ 

6820 Superior Avenue <£evri**d 8, QU* 



War Bonds Laimes Karą! 

BALTIMORE, MP. 
II LVS 4-TO SKYRIAUS 

VEIKIMO 
Balandžio 10, įvyko LVS 4-

to skyriaus specialis susirin
kimas, j kurį Ibuvo pakviestos 
kareivių motinos ir tėvai kad 
jiems suteikus pilną raportą iš 
Lietuvių Misijos Washingtone 
veikimo, nes kareivių motinos 
kurios buvo pas p. Roosevel-
tieinę Baltajame Name, Misi
jos posėdžiuose tedalyvavo. 

Skyriaus pirmininkė p. Julė 
Rasteniene padarė platų ir nuo
saikų raportą iš Misijos veiki
mo. P. Jarui ir J. Gutauskūi 

T R E E ' S  C A P E  
§457 East 71«t Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINI VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugu®. 

. Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėl dieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
R U S S E L L  I N N  

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitu miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

£azys Stonis, Savininkas. 
W1CKLIFFE, OHIO 

kiek papildžius, raportas už
kirtas atsistojimu. 

Po užfyrimo raporto P. Ja
ras prabilo į susirinkusius nu
šviesdamas LVS veikimą ir 
kvietė tuos kurie dar nėra Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos nariai 
įsirašyti į LVS ir po jos vė
liava dirbti Lietuvos laisvini
mo darbą. 

V. Velžis, skyriaus atstovas 
B. L. D. Taryboje, nurodė Ta
rybos veiklą ir kaip Taryba se
ka Lietuvos reikalus Angliš
koje spaudoje. Kas neteisin
gai užkabina Lietuvą tam duo
da atsakymą, o kas teisingai 
gina Lietuvos reikalus tam pa
siunčia padėkos laišką, o tą 
visą Lietuvos gynimo rėikalą 
atlieka čia gimęs ir augęs Bal-
timorės Lietuvių Dr-jų Tary
bos pirmininkas Antanas Mi-
ęeika. 

Maryland Seimfelio mtys 
Adv. N. Rastenis kalbėjo apie 
drabužių rinkimo vajų ir ta 
proga pareiškė vilti kad gal 
neužilgo įvyks susitarimas L. 
V., S. ir A. L. T. ir kad galės 
visi ibendru frontu ir vienu 
balsu reikalauti kad Lietuvai 
butų grąžinta laisvė ir nepri
klausomybė, dabar agresorių 
patremta. 

Toliau, buvo nutarta pasių
sti padėkos laišką Marylando 
Kongresmanui T. D'Alesandro 
Už jo uolų gynimą Lietuvos 
reikalo ir už savo lėšomis at
spausdinimą Lietuvos Minis
tro P. žadeikio ir Adv. A. A. 
Olio kalbų, kurios dabar gau
siai platinamos tarp įžymių 
Amerikiečių. 

Šiam susirinkime J LVS įsi
rašė 12 naujų narių. 

4-tas skyrius sveikina nau
jai įsisteigusius LVS skyrius 
Waterbury, Conn., ir Lawren
ce, Mass., ir kviečia juos prie 
energingesnio veikimo po LVS 
vėliava, nes LVS nėta tik iš 
vardo (bet sumanių vadų va-
dovauųama ir niekam kelio 
nepastodama nuosekliai gina 
Lietuvos reikalus Amerikos 
vyriausybės įstaigose. 

Po įvykusios Amerikos Lie
tuvių Misijos Washingtone, tu
rėtų rausti iš gėdos prieš Lie
tuvių visuomenę visi tie ken
kėjai iš ALT kurie dar nėra 
jpuolę J desperaciją kaip Gri
gaitis su savo Naujienom, ku
rios kaip prieš Misijos įvyki
mą taip ir dabar varo savo 
iiiaimi ir korCk~mir !xn dnrbą 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai! 

VYRAMS REIKMENYS 
NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLtS 

Populiarėse naujose spalvose ir pavidaluose $'7 
Gero dar&o ir labai patogios. • 

Merrimae Skrybėlės $2.95 

Gražus Nauji Pavasariniai Kaklaraiščiai 
Gerai žinomų SILVO ir METCALF Brands <fc-| iki CQ 
Gražių skaidrių spalvų ir rimtų pavyzdžių. ^ 

Vyram* IrVaifeiftsmM KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto QC iki O C A 
ir Darbui kfeliftių jvairių tvirtų medžiagų. O 

Mleros nuo 29 iki 48. ': 

prieš LVS ir jam nepatinka
mus asmenis. 

Reikia stebėti* kaip katali
kiškoji Lietuvių visuomenė, 
kuri yra duosniausia ir nuo
širdžiausia Lietuvos reikalais, 
gali pakęsti savo vadų bičiu
lystę su tokiu žmogum kuris 
nors del akių ir bučiuoja kata
likų vadą, tačiau katalikystę 
teršia savo marksistine smar
ve. Kas paskaito N-nas tas ai
škiai tą. mato. 

MIRft. Staiga: mirė du Lie
tuv ia i :  ,  į  

Antanas Paulionis, sirgęs 
vos vieną parą, mirė įBal. 17. 
Velionis paėjo iš Kalvarijos, 
Suvalkų rėd. Buvo 62 m. am
žiaus. Baltimorėje paliko du 
jo pusbroliai, Juozas Paulionis 
ir Pranas Dutkevičius. 

Jonas Aly ta mirė staiga įBal. 
17, vakare. Velionis Alyta iš 

—Am D  I  R / V  A  « 
darbo gryždamas užėjo. | L. 
A. A. Klubą ir ten sukrito fr 
mirė. Buvo apie 60 m. ami. 
Paėjo nuo Bartnikų, Suvalki
jos. Baltimorėje liko, į© bro
lis, Kazys Alyta. ; 

Lai buna jiem lengva Šios 
šalies šaltoje žemelėje. 

P* f*ž toras. 
r-Iii-j įlįti ifan . if 

•NORS balandžiai laikomi 
taikos simboliaus paukščiais, 
jie tikrenybėje yra labai ka
ringi paukščiai. 

VĖŽIO LIGA YRA 
IŠGYDOMA 

Apskaičiuojama kad šioje 
šalyje 1945 metais nuo vėžio 
ligos mirs apie 165,000 asme
nys. Iš tų 165,000 bent 55,000 
gali buti išgelbėti jeigu jie pa
sirūpintų tinkamu laiku kreip
tis į gydytoją ir imtųsi gydy
tis. Pažinimas tos ligos pat 
pradžioje yra labai svarbus ir 
greitaą gydymas būtinai rei 
kalinga. Vėžys yra didžiau 

sias žudytojas moterų ir an
tras išeilės žudytojas vyrų. 

Vėžys n€ra užkrečiamas ir 
nėra kraujo liga ar koks pri-
sigimimas. Tik reikia su juo 

tinkamai kovoti. Dabar tani 
tikslui renkama aukos visoje 
šalyje. Clevelande priimama 
aukos Cancer Field Army, 414 
The Arcade, Cleveland, D. 

«50S M O N C R I E F 
Tarnavo Clevelandieoiams per Suvirs 50 Meti. 

KrrfpVitfp į Sfivo MONORIEF Pardavėją. 

THE H E N R Y  FURNACE CO., MEDINA, O. 

DELLA C. JAKUBčf 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorif 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

lilTHUANIAN FUNERAL HOME 

i VISOKIA APDRAUDA 

6621 EąNA AVENUE ENdicott 1763 

Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pfr-
tfftas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus nejju ugniagesius (fare-monus). 

' " '|r Apdraudos Agentūra. 

! * . - P .  M  U  L I  O  L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
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' 609-12 Society for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 17,73. 

Norėdat&I pigiai pirkti namui mieste arba priemiesčicoM* kreip
kitės Į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurancė reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirrtio mortgečio. Patarnavimai ir iflpildy* 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba aamenifckai. 

Mlllllllllllllltlllltlllllll 

Nikodemas A. Wilkelis 
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Miestas Kuris Persikrausto 

Viena Mėnesio Bėgyje 
DAUGIAU NEGU 3700 ŠEIMŲ ku
rios aprūpinamos elektra teikiama iš 
Illuminating Company kraustėsi per** 
eitą mėnesį—tas reiškia kaip mieštis* 
iš 12,000 gyventojų. 

Kraustymosi diena yra kiekviena 
savaitės diena mums. Nekuriais mieš
tais suvirš 100,000 persikrausto mu
sų patarnavimu aprūpinamų šeiniuj. 
MES PATENKINTI jei musų kost|^ 
meris, kuomet kraustosi, tik telefoiip 
praneš mums "užsukti" patarnavimą 
senu adresu ir "atsukti" patarnavimą 
jų naujoje vietoje. 

Per praeitus dešimtį metų mes širjfi-
tus tūkstančių tokių persikėlimo prįį-
nešimų priėmėm telefonu. Telefona-

vimu kartais pasitaiko klaidos žmo
nių varduose. 
MES ĮVERTINAME kad žmogus no
ri turėti savo vardą rašomą teisingai. 
Jeigu musų paštas jums -neužadresuo-
tas tikrai taip kaip jus norit, duokit 
mums žinoti ir mes pataisysim savo 
rekordus—noriai ir, suprantama, ne
mokamai. 

Kur tik turit Illuminating patarna
vimą, mes padarysim jį(kuogeriausį— 
ir ekonomišką, taipgi. 

Šiądien, nežiūrint aukštesnių kainų 
beveik visko kito, mes teikiame elek
trą į namus už žemiausią vidutiniai 
imant vieneto kainą iš musų 53 metų 
gyvavimo istorijos. 

• n % 

^  l \ | j  

D O N W A S T E  E  L  E  C  T  R  I  C  I  T  Y  E V E N  T H O U G H  C H E  A  P  
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Vėl Suaukota $126 Kas Pirma Atsirado? MIRIMAI 
Clevelandiečiai gerai pasižy

mi Amerikos Lietuvių Misijos 
rėmimu. Prie stambių aukų 
pasiųstų j Washington^ Kovo 
23-24, štai vėl, Balandžio 22, 
LVS skyriaus draugiškame su
sirinkime, centro pirmininko' 
P. J. žiurio namuose, Misijos 
delegatams i San Francisco 
išlydėti sudėta dar $126.00. 

Susirinko apie 30 geros va
lios tėvynainių, vyrų ir mote
rų. Dalyviams buvo išduota 
raportas apie Misiją Washing-
tone ir apipasakota darbų pla
nai. Kalbėjo P. J. ž-iuris, K. 
S. Karpius, Julius Smetona, H. 
žiurienė, Julė Salasevičienė ir 
Alekas Banys. 

Dalyviai pasiėmė keHaade-
šimts Angliškų knygų "Kaip 
Jie Mus Sušaudė". (Aukotojų 
vardai bus paskelbti kartu su 
aukojusiais Misijai.) 

Paremkit šį Reikalą 

Katalikų Labdarybės vajus 
Clevelando Diocezijoje sukėli
mui $450,000 statymui naujų 
ir išlaikymui esamų vyskupijo
je katalikiškų labdarybės įs
taigų pradedamas Balandžio 29 
dieną ir baigsis Gegužės 13. 

Per tą trumpą laiką turės 
buti sukelta paminėta suma su 
kaupu. Kadangi Clevelando 
Diocezijoje yra 183 parapijos 
aštuoniose apskrityse tai va
jus eis per visas tas parapijas. 

šis vajus yra 27-tas metinis 
vajus ir apims šias apskritis: 
Ashland, Cuyahoga, Geauga, 
Lake, Lorain, Medina, Summit 
ir Wayne. 

BARDZILAUSKAS Kastantas, 
54 m., nuo 1410 E. 63 St., 

mirė Bal. 22, automobilio ne
laimėje. Palaidotas Bal. 26, 
Kalvarijos kapinėse; pamal
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje 9:30 vai. rytol 

Liko žmona, Margareta, dvi 
dukterys, Veronika ir France, 
penki sunai: Kostantas, Ed
vardas (armijoje), Vincas (ar
mijoje), Petras, ir Donaldas. 
Taipgi liko brolis Julius Bar-
(Izilauskas. 

W ±jia»iuL 
Pirkit War Bonds šiądi«i 

i 

Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

OFFICIAL TEXT OF STATE DEPART
MENT LETTER TO AMERICAN 

LITHUANIAN MISSION 

President Truman and Family 

•Bronx zoo, naujai išperėtas 
antukas pozuoja ant striušic 
kiaušinio. Taip ir pasilieka ne
išspręstas klausimas kas pir
miau atsirado, antis ar kiau
šinis. 

Pasukit Laikrodžius 
Valanda Pirmyn 

RŪBŲ RINKIMO 
SAVAITE 

Clevelande prasidėjo visuo
tinas rubų rinkimo vajus ka
ro nukentėjusiems. Rūbai pri
imami South Exhibition Hali, 
ir vajus tęsis nuo Balandžio 22 
iki 30 d. 

i j. . Clevelande nuskirta surink-Pradedant sekmadieniu, Ba- ,. E nAA nnfv , ~ 
lamižio 29, laikas Clevriande ?V^ ° ̂  DU°" 

kit ir Lietuviai. bus pavarytas valanda pirmyn, 
vasaros laikotarpiui, iki trečio 
sekmadienio Rugsėjo mėnesi. 

Laikrodžiai bus paskuti ir 
oficialis vasaros pagreitintas 
laikas prasidės 2 vai. ryto. 

Patartina einant gulti šešta
dienio vakare pavaryti savo 
laikrodf valanda pirmyn. 

Taipgi atidaryta surinkimo 
centrai mokyklose, bažnyčiose, 
ugniagesių stotyse, sinagogose 
ir kitokiose vietose. Nuvež-
kit savo rubus j artimiausią 
stoti prie jusų namų. 

TRAFIKO nelaimėse pereitą 
savaitę Clevelande užmušta 6 
asmenys, ir užmuštų skaičius 
pasiekė 28. šios savaitės pra
džioj užmuštas Kastantas Bar* 
dzilauskas. 

L. i4 7-ta Paskola Gėg 

Septinta Amerikos Karo Pa
skola bus pradėta Gegužės 14 
dieną, sukėlimui 14 bilijonų 
dolarių. Pusė tų pinigų nu
matyta sukelti iš smulkių ka
ro bonų pirkėjų. 

METROPOLITAN Opera už
baigė savo 20-tą metinį sezoną 
Clevelande pereitą savaitę, su 
didžiausiu pasisekimu. Visas 
operas aplankė apie 75,000 
žiūrėtojų. 

BANKUI 100 METŲ 
Atžymėjimui 100 metų savo 

gyvavimo sukakties, kuri su
eina Gegužės 17, The National 
City Bank of Cleveland suren
gė išstatymą atvaizdų apie 50 
sceijų iš senojo Clevelando bė
gyje 100 metų. Tuos atvaizdus 
galima matyti banko lobėje, 
kampas E. 6th ir Euclid. 

Ten randasi išstatyta ir ne
kuriu senų pinigų kurie buvo 
Clevelande išleisti. 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytojus, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

DEPARTMENT OF STATE 
Washington 

April ją 1945. , 

My dear Mr. Zuris: 
I am happy to confirm our conversation to 

the effect that the Department will maintain in San 
Francisco for the period of the Conference, an Of
fice of Public Liaison. The purpose of this office 
will be to make it possible for American organiza
tions, such as yours, to be kept as closely informed 
as possible of developments at the Conference and 
to enable representatives of the organizations to 
have their views presented to the members and ad-? 
visers of the American delegation. 

I am sure that you will find the Public Liai
son office will do what it can to cooperate with any 
representative of your organization in San Fran
cisco. 

Sincerely yours, 

FRANCIS H. RUSSEMi 
Chief 

Division of Public Liaison 

Mr. P. J. Zuris, 
Secretary. ' 

American Lithuanian Mission, 
1434 Clarence Avenue, 

Lakewood, Ohio. 

OHIO valstijoje 1944 metais 
degtinės išgerta 1,134,684 ga
lionai daugiau negu 1943 me
tais. Viso išgerta 7,013,193 
galionai, iš to valstija gavo 
$14,822,502 pelno. 

1943 m. išgerta 6,878,509 
galionai degtinės, valstija pa
darė $13,156,799 pelno. 

NIEKAS JŲ NEPASIGEDO 
Dvidešimts vienas asmuo iš 

134 žuvusių pereito Spalių 20 
gaso sprogime taip ir liko nie-
keno nepasigesti ir nepajieško-
ti, praėjus pusei metų nuo tos 
nelaimės. 

Ta sprogimo išgriauta ir iš
deginta sritis tuoj bus pradėta 
atstatyti. 

PADĖKA 
' šiuoftii nuoširdžiai dėkojam 
j visiems musų giminėms ir vi-
! siems musų draugams, taipgi 

• rengėjams Mr. ir Mrs. C. Ži
linskam ir Mr. ir Mrs. P. Pau
liukevičiam už surengimą ne
tikėto pokilio musų dvidešimts 
penkių metų vedybinio gyve
nimo sukaktuvėse, Balandžio 
22 d. Kartu tariame ačiu ir 
tiems kurie nors negalėjo da
lyvauti pokilyje bet prisidėję 
su dovanomis. 

Mes nesitikėjom kad mums 
taip atjaustų ir apdovanotų 
tokia gausia pinigiška sidabro 
dovana. Trūksta ir žodžių pa
sakyti kiek jusų visų draugiš
kumas ir prijautimas mums 
smagumo suteikė. Jusų dova
nos ir jusų draugiškumas pa
siliks musų širdyse ant visa
dos. 

Kartu tariame'ačiu už dova
nas ir musų mylimai dukrelei, 
ir sunui kuris tarnauja ka
riuomenėje. 

šis surpraiz pokilis, netikė
tas ir nelauktas, mus taip su
jaudino kad nežinojom nei ką 
sakyti ar daryti. 

Rengėjų sumanumu, visi da
lyviai buvo privalgydinti ir 
privaišinti, ir už tai tariam 
ačiu jiems. Sveteliams gi už 
kartu su mumis praleistą lai
ką dar kartą ačiu. 

Kazys ir Ona Masilioniai. 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainyto j us, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

ELITE RADIO CO. 
1391 E. 661h St. EN. (>504 
6921 Superior Av. HE. 3943 

Reflections on Fog 

Cooperation with Stalin? An ex
cellent iįea, if it meant coopera
tion between the American and So
viet peoples on the basis of the 
Atlantic Charted principles, ruling 
out territorial aggrandizement and 
interference by force and intrigue 
in the affairs of the weaker na
tions. A very bad idea, if it is 
the old discredited policy of ap
peasement, involving acquiescence 
in anything the Soviet dictator de
sires in unilateral annexation of 

foreign territory and bullying of 
neighboring states. 

(William Henry Chamberlin, 
(The New Lealer, Jan. 13, 1945.) 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

Pro--idonl Harry S- Trumai), Mrs. Truman and daughter 
Margaret are shown during the ceremony when President Tru
man took oath to become the 33rd President of the United 
States. 

Joseph Bendler Home 
From Hospital 

Mr. Joseph Bendler sent the fal
lowing "message from his room in 
St. Vincent's Charity Hospital, Ap
ril 18: 

Will yo& kindly let iay friends 
know how deeply I appreciate their 
expressions of sympathy and best 
wishes for a speedy recovery from 
my accident which occured in line 
of duty as a School and Home Vis
itor on Saturday, April 7th. 

Although I am definitely on the 
mend, I am still confined to my 
bed. Now that the severe head
aches have subsided, I am enjoy
ing my rest in blissful comfort and 
am looking forward to my first 
ride in the wheel chair—and event
ually a ride to 10115 Nanford Road 
—to be with my beloved family. 

The avalanche of cheery and 
friendly "get well" cards helps a 
great deal. I find myself looking 
forward most eagerly to mail time, 
visiting time and of course meal 
time! 

The joy of knowing that I have 
so many staunch and interested 
friends is really worth one good 
bang on the head! 

With all this I recall a line from 
Invictus, "Mjr head is bloody nut 
unbowed". Like Gen. MacArthur, 
"I shall be back"—wherever duty 

calls me, be it Central Avenae or 
Mistletoe Drive.' 

Editor's Not!e: "Mr. Bendler is 
back from hospital and his health 
is improving rapidly. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų namai arba lit* 
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 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

Pastaba Skaitytojams 
Kuomet negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašy
dami Administracijos pri-
fciųsti j|, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio", 
bet pažymėkit: "Negavau 
nr. 5, 32, arba 44". Tada 
greitu laiku bus jums par 
fiusta tas tikras numerii 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

MAYORAS BURKE darbuo
jasi palengvinimui Clevelande 
mėsos trukumo. Jis išvyko j 
Washingtoną prie OPA virši
ninko ir Armijos vyresniųjų 
j ieškoti pagalbos. Su juo iš
vyko kiti asmenys, mėsos rei
kalų žinovai. 

Clevelandas dabar priskir
tas prie Chicagos rajono, nori
ma kad butų priskirtas prie 
Pittsburgho rajono, kad mė-
-sos gamintojai galėtų gauti 

'ifigteWP kainas. 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

GREITAS DARBAS 
Prieinamos Kainos 

ANGLIES, GASO, ALIEJAUS 
FURNASAI TAISOMI 

Vandens šildytojų, 
Gaso Degintoju ir 
Ugnies Puodų 
Taisymas, Valymas ir 
Sudėjimas dalių j 
Visu Išdirbimų Furnasus. 

• Išvalom, Perdedam, Tai
som Furnasus, Perdedam 
Išdegusias ir Sutrukusias 
Ugniakusių dalis. 

Apskaičiavimas dykai. 

YALE FURNACE Co. 
Telef. HE. 1338 

995-995 East 79th St. 

THE NAY Co's Basement 
Viena Sensaciniai Pigia Kaina . • 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimąs ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd 8t 
Telefonas POtomac 6899 

Coats ir Toppers 
Štai Puikiausia 

Proga Nupirkti 

Ir Padovanoti 

"JAI" Paltuką 

Motinos Dienai 

Sekmadieniui, 

Gegužės 18! 

Daug, Daug Puikių Įvairių Stilių Papuošimui 

Moters Figūros, iš 100% Vilnonių Medžiagų! 

SPALVOS: 

• Mėlyna 

• Navy 

• Juoda 

• Auksinė 

• žalia 

• Raudona 

I^USTEBINK ją šią Motinos Dieną nauju 
Pavasariniu paltu ar Topper—matysi jos 

pasitenkinimą! Parink iš musų didelio kie
kio šių gražių, gerai pasiutų stilių, tinkamų 
dėvėti didesnio sudėjimo moterims! Dviejų 
spalvų apsiaustalai-toppers ir platus paltai 
—visi už šią žymiai mažą kaiof1 Micros 88 
iki 43 moterims. 

pmįmm 
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