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PULK, GRINIUS ^paskelbė 
L i e t u v i ų  s p a u d o j e  " p r i v a t e  
nuomonę*', kuri atitinka a. a. 
Prezidento Smetonos mintims. 
Kaip žinoma, Prezidentas Sme
tona tikėjo jog demokratijų ir 
bolševikų koalicija Vokietiją 
nugalės, bet teisingos taikos, 
del bolševikinio imperializmo 
siautimo, nesukurs. 

Pulk. Grinius tą patj tvir
tina, ir mano, "tarp demokra
tinio kapitalizmo ir totalitari
nio bolševizmo" susitarimui 
pagrindo nėra. 

Teisybę Yale Universiteto 
Profesorius Becker savo kny
goje sakė: "naujas" pokarinis 
pasaulis bus visai ne naujas. 
Veik tos pačios imperializmo 
ir nacionalizmo pajiegos. Tau
toms teks prie jų taikytis. 

• 
MARSALAS' TITO pasirašė 

sutarti sulyg kurios Ameriko
nams leidžiama prižiūrėti Ame
rikoje surinktų rubų ir pašal
pos išdalinimas Jugoslavijos 
žmonėms. Kada maršalas Sta
linas pasirašys panašią sutartį 
del Lietuvos žmonių? Gal rAar-
šalas maršalui nelygus. 
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PIRMAS pranešimas apie 
Roosevelto, Stalino ir Church-
illo konferenciją patvirtina spė
liojimą kad klausimu Vokieti
ją nugalėti trys idėjiniai nesu
derinami talkininkai pilnai su
sitars. Pranešimas sako, ka
riniai susitarus, buvo einama 
prie klausimo kaip Europą po
litiniai ir ekonominiai sutvar
kyti. Tame sutvarkyrftte' ker
tiniu akmeniu (moraliai) yra 
Pabaltijo šalių laisvės klausi
mas. 

Jei Antras Pasaulinis karas 
pasmaugs ką Pirmas Karas 
Lietuviams davė — moraliniai 
šis karas bus pralaimėtas. Su 
Lietuvių laisve nueina praga
ran Lenkų, čekoslovakų, Jugo
slavų, Rumunų ir Bulgarų lai
svė. . Tos tautos parduodamos 
bolševikų imperializmui. Ar 
bus pasirašyta pardavimo ak
tas? 

• 
tarybininkai pasi

džiaugė savo tariamais dar
bais, Amerikono Creel paste
bėjimu atsiremdami. Tą džiau
gsmą privalėtų lydėti sąžinės 
graužimas. Susiskaldymo nė
ra Lietuvos požemyje. Susi
skaldymo nėra Lietuvos pabė
gėliuose. 

Susiskaldymas v i e I patauja 
tik Amerikos Lietuviuose, nes 
tarybininkai taip nori. Jie at
metė visos siulymus bendrai 
dirbti. 

Taryba reiškia sovietas. Ki
tais žodžiais, tarybininkai, at
sisakydami jungtis su visais 
Amerikos Lietuviais bendrai 
kovai, dirba sovietininkų dar
bą. 

• 
VASARIO .16-ta patriotui 

Lietuviui primins ko neteko
me. Istorija kai ' kada esti 
žiauri močeka. 

Netekimas ką Vasario 16-ta 
-simbolizuoja reiškia Lietuvių 
tautos nukirtimą nuo Vakarų 
civilizacijos. Nukirsta šaka, 
kaip žinoma, džiūsta. 

• 
LAIŠKAI iš Lietuvos gau

sėja, ir primena kad, visgi, 
esama gyvų Lietuvių Lietuvo
je. Kol bus gyvų Lietuvių tol 
bus viltis kad, po audrų, tau
ta toliau žengs sutrukdytu ke
liu. * 

Gyventojų statistikos rodo 
stebėtiną Lietuvių tautos ga
jumą, kurio karas negalėjo pa
kirsti. Pirm karo, kiekvieną 
metą priaugdavo po £$,000 
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Ohio, Illinois, ir Pennsylvanijos Gubernatoriai 
Išleido Vasario 16-tas Proklamacijas 

*" i * * 1 
L. V. S. Pasiuntė Rooseveltui Pareiškimą 

*-

Columbus, Ohio. — Gubernatorius Frank J. Lausche 
išleido Vasario 16-tos, Lietuvos Nepriklausomybės Die
nos Proklamaciją. 

Harrishurg, Pa. — Gubernatorius Edward Martin 
išleido Vasario 16-tos Proklamaciją, ragindamas valsti
ją paminėti "Lietuvos Respublikos Dieną". 

Springfield, Illinois. — Gubernatorius Dwight H. 
Green išleido Proklamaciją atžymėjimui Vasario. 16-tos, 
Lietuvos Respublikos 27 metų sukakties dienos. 

LVS MEMORANDUMAS PREZIDENTUI 
Cleveland, Ohio. — Lietuvai Vaduoti Sąjungos cen

tro valdyba Vasario 15 pasiuntė Prez. Rooseveltui ir 
Valstybės Sekretoriui pareiškimus sąryšyje su Lietu
vos likimu. Trijų didžiųjų konferencijai pasibąigus nau
jomis koncesijomis Sovietų Sąjungai LVS memorandu
mas nurodo Prez. Rooseveltui kad Sovietų palikimas 
Lietuvoje yra tolygus visiškam Lietuviu tautos išnai
kinimui. Pareiškimas prašo į ; Sąjungininkų nelaisvę 
patekusiems Lietuviams kurie Vokiečiu buvo prievarta 
sumobilizuoti, suteikti United,Nations piliečiu status. 

# Taip pat prašoma negrąžinti i Sovietų okupuotą 
Lietuvą tų Lietuvių pabėgėlių-tremtiniu kurie garo bė-
£>yje atsidūrė Vokietijoje ir kurie, Vokietijai sugniužus, 
pateks sąjungininkų žinion. 

KONFERENCIJA LAIKYTA' SENUOSE % 

CARU RUMUOSE PRIE JALTOS 
Galutinai suteikta žinios kad trijų didžiųjų konfe

rencija atsibuvo senuose carų rumuose, Jaltoje, Kryme, 
prie Juodųjų jurų. Prasidėjo Vas. 4 ir tęsėsi 8 dienas. 

Aptarta galutinis^ Vokietijos nukariavimas ir oku
pavimas. Sutarta laikyti kita United Nations konfe
rencija San Francisco, Balandžio 25, tęsimui Dumbar
ton Oaks taikos projekto. 

Paviršutinai išsireikšta kad gelbės išlaisvintu Euro
pos šalių^ žmonėms atsteigti viduje taiką ir tieks pašal
pą, taipgi leis, kada nors, "laisvai išsirinkti savo valdžią 
laisvais balsavimais". Paminėta ir Atlanto Čarteris ir 
patvirtinta laisvas valdžių apsisprendimas, tik nežinia 
kiek tas liečia Lietuvą ir kitas Stalino užgrobtas šalis, 
kurias^ jis^ jau skaito savo teritorijomis. Jeigu "laisvi 
balsavimai" bus vykdomi raudonosios armijos durtuvų 
prievarta, iš tų kalbų bus tik komedija. * 

Rimtoji Amerikos spauda tos konferencijos nutari
mais jaučiasi apvilta. 

LENKAI atstovai Kongrese Washingtone pavadi
no trijų didžiųjų Krymo konferenciją "antru Munichu". 
Londono Lenkai taip pat nesutinka priimti Krymo nuo
sprendžio Lenkijos ateities nustatymui. Londono Len
kų vyriausybė nutraukė ryšius su Čekais, kurie pripaži
no Lenkų Maskvos Lublino komitetą. 

AMERIKOS Žydai reikalauja Prez. Rooseveltą dė
ti pastangas kad Sovietai suteiktų žinias kur padedami 
ir kas atsitinka su Žydais kuriuos bolševikų armijos "iš
laisvino" užimant Lenkiją. 

24 užmušta. San Fran
cisco, Cal., apielinkėje nu
krito karo laivyno lėktu
vas, užmušta 24 asmenys. 

Amerikos karo nuosto
liai iki Sausio 28 pasiekė 
jau 746,584 vyrų. * 

Nuo Birželio invazijos į 
Normandiją, vakarų fron
te alijantai paėmė 865,000 
Vokiečių į, nelaisvęį 

naujų Lietuvių. Ateis laikas 
kada musų tauta vėl tokiu 
spartumu augs. 

Audroj žuvo 24. Boston, 
Mass. — Vasario 9-10 čia 
siautė baisi sniego puga, 
kokios nebuvo per 30 me
tų. Padaryta nuostolių, ir 
žuvo 24 asmenys. Sutram
dyta visa komunikacija — 
prisnigo tarp 14 ir 17 colių. 

Karo Muzejaus Sodelis Nepriklausomos Lietuvos Laikais 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Planuoja Daug Darbų 

Miami, Fla. — Amerikos 
Darbo Federacija savo su
važiavime patiekė progra
mą pokarinių darbų kurie 
apimtų 19 milijonų darbi
ninkų. Programe siūloma 
statyti 15 milijonų^ naujų 
namų per pirmą dešimtme
ti po karo. 
" Karui pasibaigus, kitos 

industrijos turės imti daug 
laiko pasikeisti į civile ga
mybą, statybos industrijai 
jokio pasikeitimo 'nereikia, 
statyba gali prasidėti ant 
rytojaus kaip tik bus pa-
liuosuota statybos reikme
nys, sako prezidentas Wm. 
Green. » 

Vai/da.- Karo ,\1 u/.o i an s N>»', i. tu/M- • . su Lietuvos Laisves Stovvla, 
Kaune. ' "Vokiečiams traukiantis j*- bolševikams išnaujo okupuojant, viskas nukentejol 

SUTARĖ KARIAUTI 
PRIEŠ JAPONUS 

Pakeliui į Krymą pasi
tarimams sti Stalinu, Prez. 
Roosevelt ir Churchill tu
rėjo savo pasitarimą Mal
ta saloje, Viduržemio juro
je. Jiedu aptarė tolimes
nius planus karui su Japo
nija, nes Stalinas atsisako 
kalbėti apie karą prieš Ja
ponus. 

Toje saloje palaidota ir 
surasti lavonai Britų dele
gacijos, kurie juroje nukri
to pakeliui i konferencijas. 

Gryždamas Prez. Roose
velt sakoma užsuko į Ro
mą pas popiežių. 

DARYKITĖS REZERVACIJAS IR RŪPINKI
TĖS VAKARIENĖS BILIETAIS 

Prez'. Roosevelt savo raš
tu ragina Kongresą priim
ti Pasaulinio Banko pro
jektą, sulyg pereitos vasa
ros Bretton Woods, N. H., 
nutarimo. Tas bankas at
liks tarptautinius finansa
vimus, greitesniam atkuri-
mui karo nuniokotų šalių. 

Nusižudė daktaras. Kan
sas City, Mo., nusižudė Dr. 
Clendening, plačiai žino
mas laikraščiuose sveika
tos straipsnių rašytojas, 
kuris mokino kitus kaip 
sveikai ir ilgai gyventi. 

Iš ROMOS skelbia jog 
galimybės išstumti Vokie
čius iš kalnų Italijoje pirm 
pavasario yra menkos. 
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V-BOMBOS per Sausio 
mėnesi Anglijoje užmušė 
585 -žmones ir 1629 kitus 
sužeidė. Užmušimų ir su
žeidimų buvo veik dvigu
bai daugiau negu Gruodžio 
mėnesį. 

Prancūzijoj maisto klau
simas toks blogas kad Pa
ryžiečiai moka po $6 už 
kates, kurias perka valgy
mui. 

Amerikos Lietuvių Misijos posėdžiai ir Kongresinė 
Vakarienė įvyks Hotel Statler, kuris davė patalpas ir 
sales. Vakarienė 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 Cairo 1615 Q St., N. W., Wash., !>. C. 
Hotel Roosevelt 16th St. N. W. . .Wash, D, C. 
Vakarienė bus neformalė. Tikietų Į vakarienę ra

šykit tuojau, siuančiant po $5.00 nuo. tikieto, j: 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St., Newark 5, N. J. 
L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

KARO EIGA 

ŽUVO 43. Pietinių Vals
tijų tornadoje šios savai
tės pradžioje užmušta 43 
asmenys, virš 500 kitų su
žeista. Siekė Alabama ir 
Mississippi valstijas. ' 

Vasario 15, sąjungininkų 
8,000 lėktuvų plaišino 10 
Vokietijos miestų, ypatin
gai Dresdeną, pagelbėdami 
Bri,tams ir Kanadiečiams 
stumti Vokiečius šiaurinia
me gale Siegfried Linijos. 

Vakarų fronte Amerikie-
paėmė nelaisvėn jau 903,-
206 Vokiečių. 

RUSAI užėmė kelis na-
zių miestus Silezijoje;\ar 
čiausia prie Berlino yra 
Gen. Konevo armija, 71 
mylia. 

Bolševikai galutinai pa
ėmė Vengrijos sostinę Bu
dapeštą. v 

MANILOS užėmimas ei
na palengva. Japonai gin
damiesi iki paskutinos at
lieka žiaurius darbus, žu
dydami civilius. 

Manilos uoste Amerikie
čiai atėmė iš Japonų Cavi-
te laivyno stotį. 

GINS BERLINĄ 

Specialiam Berlino gyni
mui nuo bolševikų ir nuo 
sąjungininkų, Vokiečiai su
tvarkė naują komandą iš 
keturių karo sudėčių, su 
paskirais komandieriais. 

Naziai vis žudo tuos sa
vo žmones kurie drysta iš
sitarti jog karas jau pra
laimėtas. 

Krimo sutartis Vokiečius 
nugalėti nazių aukštųjų 
vadų apšaukta "šėtonišku 
planu", kuris sako busiąs 
sutriuškintas. 

Visos moterys ir mergi
nos Vokietijoje įsakyta įs
toti į "namų armiją", taip 
panaudojant visas žmonių 
pajiegas gynimuisi. 

Vokiečiai išvaro gyven
tojus ir Berliną priemies
čių ir visas vietas fortifi-
kuoja. 

Seattle, Wash. — Vasa
rio 9 sustreikavo dviejų 
l;tivų statybos įstaigų 1,000 
n itūoto jų-welders del pa
leidimo iš darbo šešių vyrų 
kurie nesilaikė gerame sto
vyje ADF unijoje. 

.Detroit, Mich. — VasaE 
rio 9 išėjo į streiką 580®" 
darbininkų Briggs dviejo
se dirbtuvėse išdirbančiose 
B-29 lėktuvams dalis. 

Prie to dar streikas pa
liečia kitus 6700 darbinin
kų, tarp jų 4430 Evansvil-
le, Ind., dirbtuvėje. 

San Juan, Porto Riko.— 
Šios salos cukraus augini
mo industrijoje praplito 
darbininkų streikas. 

Nelaimės darbuose su
mažėjo. 1944 metais viso
je. šalyje industrijose prie 
darbų buvo sužeista 2,230,-
400 darbininkų, 8 nuoš. ma
žiau negu buvo sužeista 
1943 metais. 

Britų Darbo Kongreso 
posėdyje Londone rapor
tuota kad Graikijoje bolše
vikų gaujos vykdančios su
kilimą sulyg Maskvos nu
rodymų trumpu laiku iš
žudė apie 10,000 žmonių. 

Britų kareiviai kurie da
lyvavo Graikijos sukilimo 
malšinime praneša iog tie 
vadinami ELAS kariauto
jai yra tai "niekingiausia, 
nedoriausia ir šlykščiausią 
kariautojų gauja ką jiems 
kada teko sutikti; palygi
nus su jais Vokiečiai yra 
džentelmenai". 

Galveston, Texas. — Či| 
sustreikavo 3500 laivų tat 
symo darbininkų, už ta! 
kad kompanija pabarė 12 
mašinistų už jų netvarkin
gumą. 

Filipinų salų žmonėms, 
išlaisvinamiems iš Japonų, 
iš Amerikos siunčiama su
virs 636,000 paskirų rubų. 

Pakliuvo. Los Angeles, 
Cal., tula 22 m. mergina 
išsivežus į kitą valstiją ap* 
sivedė su 14 metų amžiaus 
berniuku. Ji apkaltinta to 
berniuko pavogimu, o jų 
vedybos panaikintos. 

Per Sausio mėnesį Ame
rikiečiai sunaikino 1,479 
Japonų lėktuvus. 
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2 D I R V A Padekit Amerikai Laimėti 

PITTSBURGH ' 
Pot vinių Buvo Visais 
Laikais šioje Srityje 

Pittsburgho gyventojai pri
sibijo potvinio šį pavasarį, at 
sirnindami 1936 metų dideli 
potvinį. Tačiau potviniai šiam 
miestui nėra naujiena. Bėgy
je praėjusių 183 metų aukštas 
vandens pakilimas šio miesto 
srityje buvo apsireiškęs 11" 
kartų. Yra žinių kad 1751 
metais, kada Jurgis Washing 
tonas, tada Britų armijos ma
joras, jodinėjo šioje srityje, 
vos neprigėrė. Tai buvo Sau
sio mėnesio potvinis. 

Kai Pennsylvania iškirto sa
vo miškus, potviniai pasireiš
kia dažniau ir dažniau. 

Detroit, Mich., Naujienos 

Amsterdam, N. Y. 

BIJO POTVINIO 
Pittsburgho gyventojai jau 

čia kad šymet yra geros gali
mybės sulaukti pasikartojimo 
1936 metų didžiojo potvinio, 
kuomet abi upės ir jų šakos 
užsipildys paleistais sniegais. 

Ar potvinis užklups niekas 
nežino tačiau visi rūpinasi ir 
Įvairios gelbėjimo organizaci
jos ruošiasi sutikti nelaimę. 

Ruošiasi galimam patviniui 
ir karo bei laivyno viršinin
kai, Raudonasis Kryžius ir ki
tos organizacijos. 

Jeigu daugiau nesnigtų, ar
ba sniegas palengva, tam tik
rais protarpiais dalimis butu 
saulės ir atšilusio oro sutarpi-
namas, pavojaus neištiks. Ta
čiau turint tokią daugybę snie
go ir ledo, ištikus staigiam at
šilimui ir lietui, potvinis neiš
vengiamas. 

iimw"ini> mi i Mi lipnu iipim—nu 
Francis DeSales Glover, iš 

Pittsburgho, buvo stojęs ka
riuomenėn būdamas 14 metų 
amžiaus; paleistas kai buvo 
susekta amžius. Dabar sulau
kęs 17 metų vėl stojo. 

VASARIO 16-TOS 
PROKLAMACIJA 
PENNS YLV ANI-

JOJE 

KAlBtS JULIUS SMETONA 
Lietuvos Nepriklausomybės 

27 metų sukakties minėjimo 
iškilmėje šymet kalbėtoju bus 
žymus svečias, Julius Smeto
na, sunus to musų tautos dar
buotojo kuris buvo vienas iš 
pasirašiusių Lietuvos Nepri
klausomybės Aktą Vasario 16, 
1918 metais, Vilniuje, kuris 
buvo Lietuvos Tarybos pirmi
ninkas ir pirmutinis Lietuvos 
Respublikos Prezidentas. 

Amsterdame yra lankęsis a. 
a. Prezidentas Antanas Smeto
na, dabar mus aplankys ir jo 
sunus, Julius Smetona. 

Su juo kartu iš Clevelando 
žada atvažiuoti ir Dirvos re
daktorius K. S. Karpius. 

Koresp. 

KARIŲ MOTINŲ IR ŽMONŲ 
DRAUGIJA 

IŠŠOKO Iš 14-TO AUKŠTO uf 

Vasario 9, iš Keystone vieš
bučio per langą iš 14-to aukš
to iššoko vyras ir užsimušė. 

Jis pirm to paskambino te
lefonu į viešbučio ofisą apa
čioje, pranešdamas operatorei 
kad jį kankina baisus skaus
mai ir kad jis šoks per langą. 
Jis tuoj ir iššoko. Jo lavonas 
rastas ant briaunos užkliuvęs 
ties 9-tu aukštu. 

HARRISBURG, Pa. — Gu
bernatorius Edward Martin iš
leido Lietuvos Dienos Vasario 
16 Proklamaciją — pirmą kar
tą šymet, sąryšyje su 27 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktimi. 

Gubernatorius pareiškė jog 
vienoje Pennsylvanijoje gyve
na "apie 200,000 Lietuvių kil
mės žmonių kurie yra ištikimi 
ir patriotiški savo atsidavimu 
tikslams už kuriuos musų ša: 

lis dabar kariauja". 
ši proklamacija yra išrūpin

ta Philadelphijos Lietuvių at
stovų Amerikos Lietuvių Sei
mo Vykdomajame Komitete. 

ŠALTAS ir prastas žiemos 
oras sudavė Pittsburgho plie
no industrijai didelį smūgį, ir 
nežiūrint karo reikalų, darbai 
tiek sutrukdyti kad per vieną 
savaitę laiko buvo 100,000 to
liu mažiau. 

ANGLIES kasimas vakari
nėje Pennsylvanijoje eina vis 
sutrukdytai del negavimo tuš
čių anglinių vagonų, kurie ne-
parvežami atgal iš kitų miestų 
kur anglis išvežta anksčiau. 

Daugelyje vietų vagonai dar 
tebėra lede ir sniege įšalę ir 
negali jų parvežti. 

Visoje šalyje minkštos ang
lies iškasimas trys savaitės pa
gret u buvo mažesnis, ir viso 
to kliūtis buvo blogas žiemos 
oras. 

1944 metais per tiek pat lai
ko buvo iškasta 6465,0,000 to
nų. šymet nuo pradžios me
tų iki Vasario 3 iškasta 57,-
705,000 tonu. 

PHILADELPHIA 

Nesenai susitvėrus musų ko
lonijoje Lietuvių Kareivių Mo
tinų ir žmonų Draugija trum
pu laiku pasirodė kad ne vel
tui susitvėrė. Jų tikslas pra
kilnus — pagelbėti kareiviams 
visais budais, ne tiktai dabar 
karo metu bet ir po karo dar
buotis kareivių naudai. 

Nusitarė surengti bazarą ir 
visos ėmėsi darbo. Bazaras 
atsibuvo sekmadienį, Sausio 
14, Amerikos Lietuvių Klube, 
ir sukelta virš $500 musų 
kareivių naudai. 

Komisija uoliai darbavosi 
tinkamai viską paruošti ir su
rinko bazarui įvairių dovanų. 
Kareivių žmonos ir motinos 
taipgi užpildė stalus skaniais 
valgiais kad žmonės galėtų 
pasisotinti. 

žmonės, moterų išjudinti ir 
atjausdami tam tikslui, pripil
dė salę ir nesigailėjo nei kelių 
dolarių praleisti.* 

Bazaro naudai didžiai pasi
darbavo ši komisija: 

Ona Maleskienė, 
Jozefą Kinderienė, 

• Ona Kupčiunienė, 
Anastazija Gavrilčikienė, 
Ona Vasiliauskienė, 
Barbora Trumpickienė, 
Anastazija Kazlauskienė, 
Kotrina Gaškienė, 
Veronika Kručienė, 
Elena Juozapaitienė, 
Kostancija Mikolaitienė. 
širdingai ačiu komisijai ir 

Amsterdamo moterims už to
kį gražų pasidarbavimą. 

Viena iš Motinų. 

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖS MINĖJIMAS 

Šį sekmadienį, Vasario 18, 
buvusioje Lietuvių salėje, 25tli 
ir Vernon Hwy, 3 vai. po pie
tų, įvyks Lietuvos Nepriklau
somybės 27 metų sukaktuvių 
paminėjimas. Paminėjimą ren
gia Detroito Organizacijų Cen
tras. ! 

Tos dienos kalbėtojai bus: j 
Lietuvos Konsulai iš Chicagos,1 

Dr. P. Daužvardis, Detroito 
miesto Mayoras Jeffries, Det
roit Free Press vietinių žinių 
vedėjas P. Daec* Kun. I. Bo-
reišis, Teisėjas J.' P. Uvick ir 
kiti. 

Tą patį ffckarą, nuo 7 vai., 
Yorba viešbutyje rengiama p. 
konsulo priėmimui vakarienė. 

Dabar, kol dar nors ma7d 
Lietuvos laisvės atgavimo vil
tis spindi, visi Lietuviai ta vil
timi širdyje paminėkime Lie
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuves. Nei vienas nepasi-
likime tą dieną namie ar ko
kioje kitoje vietoje, visi eikime 
i Vasario 16-tok minėjimą. 

Karys po Mūšio 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius' Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykail 
{''s'V's 

H Sfe 

jūreivis 

MIRĖ 13,460 LIETU
VIŲ NUO VASARIO 

MĖN. 1937 METU 

APGINA URTUVĄ 
Vasario 1 d., The Michigan 

Catholic patalpino ilgą straip
sni ginantį Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės bylą. Tre
čiame puslapyje to laikraščio 
tilpo didelėmis raidėmis ant
raštė, "Lithuania's Right To 
Independence", autorius An
thony Dainus (Damauskas). 

Daugelis Lietuvių nudžiugo 
pamatę tą svarbų straipsnį ir 
vieni kitus telefonu skambino 
pranešinėdami apie tai. 

Antanas Dainus dažnai pa
tiekia straipsnių ginančių Lie
tuvos klausimą vietos Angliš
koje spaudoje. 

(Nuo Redakcijos: Šis strai
psnis telpa šiame numeryje 8-
me pušl.) 

mūšio, kraujui tekant nou žai
zdų ir apdegimų, eina į aprai
šiojimo punktą. Jis dalyvavo 
mūšyje įsiveržiant į Luzon. 

GELBSTI 9-tą SUNŲ 

LEHIGHTON, Pa. — Tūlas 
Marcus Smith, S-tas sunus iš-
eiiės, suėjęs 18 metų amžiaus, 
užsiregistravo karinei tarny-
i ai, kaip įstatymai reikalauja. 

Bet jo vyresni aštuoni bro
liai jau paimti tarnybon, vie
nas dingęs Prancūzijos kare. 
kiti šeši taip pat užjuryje. 

Jo tėvai kreipėsi i Preziden
tą Rooseveltą kad paliktu jų 
paskutinį sunų namie. 

Kasyklos Raginamos 
Pasiruošti Sutikti 

Potvini 

Pennsylvanijos valstijos ka
syklų sekretorius paskelbė ka
syklų operatoriams pasiruošti 
sTitikti potviniii pavojų, nes jei 
nepasiruoš, gali susidurti su 
rimtu sutrukdymu darbų ang
lies industrijoje, kada pradės 
tirpti per žiemą susirinkęs gi
lus sniegas kalnuose ir slė
niuose ir užsems kasyklas. 

• ORO žinovai išskaičiuoja 
kad kas sekunda visame pasau
lyje ant žemės nukrinta apie 
16 milijonų tonų lietaus ir 
sniego 

AMERIKONŲ MALDA Už 
LIETUVĄ 

Vietos savaitraštyje, ''The 
Catholic Standard and Times", 
Vasario 9 laidoje buvo patal
pinta gan ilgokas ir savo turi
niu puikus editorialas, antgal-
viu : 

"WHAT ABOUT 
LITHUANIA T 

Straipsnio paskutinis sakinys 
jausmingai, maldaujančiai taip 
skamba: 

"God Keep Lithuania!' 
Tas savaitraštis yra tai ofi-

(- ialis Philadelphijos Arkidio-
cezijos organas; jį ypatingai 
skaito kunigai, vienuoliai ir 
bendrai geri katalikai varto
janti Anglišką kalbą. K. Y 

Moterys Sunaikina 
Daug Daržovių 

štai koks įdomus dalykas 
paskelbiama, pasiremiant ži
niomis surinktomis iš 2,000 
vaisių ir daržovių parduotuvių 
New Yorke: 

Amerikos moterys, nuėju
sios pirkti daržovių ir vaisių, 
savo čiupinėjimais, gnaibioji-
mais ir paišiojimais per metą 
sunaikina net 8,590,000 svarų 
šviežiu daržovių. 

KULTURINGAS DARBAS 
Buvus mokytoja, veikėja p. 

Ona Kratavičienė-šeiriutė, ku
ri prieš karą aplankė Lietuvą, 
labai rūpinasi Lietuvos likimu 

) ir bando kiek galėdama pasi
darbuoti ir paaukoti Lietuvos 
reikalams. Veikimas jai yra 
sunkus, nes ji augina šeimą, 
bet aukomis ji niekuomet ne
apsilenkia. Ji įvertindama An
tano Dainausko ir savo drau
gės, slaugės Adelės Kučinskai
tės (ji dabar Kalifornijoje) 
darbus, jiems užprenumeravo 
Lietuvių Biuletenį ir Kunigo 
Chase apeliacines knygutes; ji 
užsimokėjo ir savo prenumera
tas, ji Informacijų centrui pa
siuntė $27. 

O. Kratavičienė gerai su
pranta kad tokiam rašytojui ir 
Lietuvos bylos gynėjui Ame
rikoniškoje spaudoje, A. Dai-
nauskui, žinios reikalingos iš 
visų šaltinių. Man vienas žmo
gus ginčydamas tikrino kad 
Amerikoje gimę tik Amerikos 
reikalais rūpinasi. Tai didelė 
klaida. 

ATVEžKIT DRABUŽIUS 
Atvažiuodami Lietuvos Ne

priklausomybės minėjimo pa-
rengiman atvežkit ir savo at
liekamus drabužius Lietuvos 

Nauj** Skridimo Rekordą? he Sustojimo 

ŠIS BEI TAS 
Vietos Ukrainų Graikų-kata-

likų unijotų susivienijimas va
dinamas Providenia, išleido di
delį 200 puslapių almanaką, 
kuriame telpa ir atvaizdas ii' 
aprašymas apie Lietuvos Pr( 
zidentą a. a. Smetoną, taipį 
Marijonos ir# Juozo Bačiūnų. 
Tabor Farm, Mic-h. 

Dėka vieno vietos Lietuvio 
veikėjo, Ukrainiečių dienrašty 
je Svoboda Sausio 10 laidoje 
buvo patalpinta atvaizdas a.a. 
Antano Smetonos, paminėjimui 
jo metinių mirties sukaktuvių. 

Reporteris. 

karo nukentėjusiems žmonėm 
sušelpti. Salėje bus BALF 76 
skyriaus narys ir drabužius iš 
jusų prie durų priims. 

BALF SKYRIAUS VEIKLA 
BALF 76-to skyriaus susi

rinkime, Vasario 2, Anglų kal
boje korespondentu pakviestas 
A. Dainauskas. 

R. Miknienės įnešimu, nu
tarta surengti Kūdikių drabu
žių vakarėlį. Tame vakarėlyje 
moterys tik drabužėlius atne
šančios galės flalyvauti. šio 
vakarėlio surengimu pasirū
pins valdyba. 

RAUDONOJO KRYžLVUS 
SUSIRINKIMAS 

Sekantis A. R. l&yžiaus vie
neto susirinkimas bus ketvir
tadienio vakare, Vasario 22 d., 
šv. Antano parapijos mokyk
loj, 7:30 vai. Bus daug svar
bių praešimų. 

Pereitų A. R. Kryžiaus Lie
tuvių vieneto trijų metų gyva-
vipio bėgyje įvairios Lietuvių 
draugijos paskyrė aukas. Pra
šome ir šymet paskirti ir įtei
kti Lietuvių vienetui savo au
kas, už kurias ir vienetas ir 
A. R. K. centras bus dėkin
gas. Detroito kvota yra gana 
didelė, reikia sukelti $5,100,-
000. Tat ir Lietuviai turime 
pasistengti. 

Su Šiame numeryje paduo
damas mirusių Lietuvių var
dais, mirusių skaičius nuo Va
sario mėnesio 1937 metų pa
siekė jau 13,400. Tai jau aš
tuoni metai kaip šiame skyriu
je žymima mirusių Lietuvių 
vardai, ir išmirimas 13,400 per 
tą laiką yra žymus musų išei
vijai nuostolis. 

Reikia dar pridėti kad tam 
tikras nuošimtis Lietuvių mi
rė kurių vardai į šį skaičių ne
pateko — tai tokie kurie pa
sivadinę svetimomis pavardė
mis, kurie išsiblaškę tarp sve
timų mažuose tolimuose už
kampiuose miršta, ir tokių ku
rių giminės ar draugai nepa
sirūpina musų spaudai praneš
ti žinių apie jų mirtį. 

MAKšTELA Pr., mirė Sausio 
mėn., Cleveland, Ohio. Buvo 
menkos sveikatos per eilę 
metų. 

NIENIUS Jonas, senyvo amž., 
mirė Sausio 15, Sweet Val
ley, Pa. (Paėjo nuo Zapyš 
kio, Kauno ap.) Amerikoje 
išgyveno ilgus metus. 

MAŠNICKAS Jonas, 63 metų, 
mirė Gruod. 21, , Wilkes-Bar-
re, Pa. (Gimęs Stanaičiuose). 

MILIAUSKAS Mikas, 50 me
tų, mirė Gruod. 6, Green
field, Mass. (Vilniaus rėd., 
Pakrampės k.) 

PILIPAUSKAS Jurgis, mire 
Sausio 14, Chicagoj. (Pane
vėžio ap., Razalimo p., Dul-
kiškių k.) Amerikoj išgyve 
no 55 metus. " .. 

VAITEKŪNAS Benediktas, se
no amž., mirė Sausio 14 d., 
Chicagoj. (Šiaulių a.p, Jo-i 
niškio p., Rubėžninkų km.) 
Amerikoj išgyveno 39 me
tus. 

JESELUNAS Juozas, pusam
žis, mirė Sausio 15, Chica
goj. (Šiaulių ap., Klovainių 
p., Ląisvičių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų). 

PALTERAITIENĖ Petronė, 57 
m., mirė Sausio 3, Brooklyn, 
N. Y. 

KALĖDA Mykolas, 67 metų, 
mirė Sausio 16, Brooklyn, 

• N. Y. 

! PAšKEVIčIENfi Katrė, 40 m., 
mirė Sausio IB, Kingston, 
Pa. 

PEČKAITIS Vincas, 57 metų, 
mirė Sausio 1, Brooklyn, 
N. Y. 

PRICLIKtENĖ Marijona, mira 
Gruodžio m., Philadelphia! 
Pa. 

ŠOBLICKAS Mykolas, 63 m., 
mirė Sausio 13, Chicagoje, 
(Biržų ap., Kupreliškių par., 
Girštaikių k.) 

VAITKONIENĖ Jięva, »enyvt 
amž., mirė Sausio m., Maha« 
nov City, Pa. 

NORKEVIČIENĖ Ona, mir( 
Sausio m., Shenandoah, Pa. 

ZUBRIENĖ Kazė, mirė Sau« 
sio m., Frackville, Pa. (Luk« 
lingienių k., Kriokalaukio p.) 
Amerikoj išgyveno 50 metų. 

ZVALESKAS Antanas, 63 m, 
mirė Lapk. 9, Hastings, Pa 
Amerikoj išgyveno 44 me^ 
tus. 

KRIKŠČIŪNAS Aleksandras, 
51 m., mirė Sausio 4, Wa» 
sMngton Depot, Ct. (Šiau
lių ap., Radviliškio p., Liatt-
diškių k.) 

KAJESKAS J., mirė Sausio 
9, New Britain, Conn. 

KUMETIS Ignas, mirė Sausio 
15, New Britain, Conn., 

BA^ANSKAITĖ Adelė, 31 m. 
mirė Sausio 18, So. Boston, 
Mass. 

DAUGINIENĖ Pulkerija, 68 
m., mirė Sausio 17, So. Bos
ton, Mass. (Ylakių p.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

YUčIUS Pranas, 63 m., mirė 
Sausio 17, Chicagoj. (Ra
seinių ap... Stulgių p., Žir-
nainių k.) Amerikoj išgyve
no 43 metus. 

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

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

J. Žemantauskas-
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Waterbury, Conn. 

IRGI 
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| Nikodemas A. Wilkelis f 
Laisnuotas Laidotuvių Direktorius 1 

IR BALZAMUOTOJAS 1 
šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai E 

Naujoj, moderniniai įrengto j nuosavioj vietoi E 
6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 1 
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reikmenis. Užsiregistravusios 

AMERIKIETĖS 
DIRBA 

Vasario 7, narės M. Sims: E 
name, įvyko A. R. K. Lietuviu j E 
vieneto narių pasitarimas, čia i E 
buvo atvykus Mrs. E. Wemp E 
ir paaiškino Raudonojo Kry = 
žiaus vajaus eigą. Atvežė au- E 

aukas rinkti narės gaus Iden
tification korteles. Rinkliava 
prasidės Kovo 1, bet mes gali
me pradėti rinkti kiek anks
čiau. 

Mrs. Wemp aukoja savo lai
ką Raudonajam Kryžiui, kaip 
ir mes Lietuvės. Tiktai mes 
neturtingos, ji gi priešingai. 
Ji gyvena gražiausioje Palm 
Woods vietoje. Bet ji dirba 
kaip ir mes ir su mumis. 

AUKOS KOVAI SU 
PARALYŽIUM 

šymet kovai su paralyžiaus 
liga Lietuvės sukėlė apie $300. 
E. Mickevičienė viena surinko 
apie $l$$0C$yp ,Pai$-Lietuš 
apie $100. Ji yra pasižymėjus 
aukų rinkimu • ir bilietų parda
vinėjimu. Ji aukas renka sa
vo apielinkėj tarp kitataučių. 

Rep. 

šie lakūnai atsklido iš Pres'twick, Škotijos, Į La Guardia 
aikštę, New Yorke, 3,315 mylių kelio be sustojimo, Douglas 
C-54 transportiniu lėktuvu, su kroviniu, padarydami' naują 
skridimo rekordą. Po karo skraidymas tarp Amerikos ir Eu
ropos bus kasdieninis \ d a l y k a s .  

• DIESEL inžinai paskirose 
šalyse pasekmingai operuoja
mi sėmenų aliejum, vatos sėk
lų aliejum, pynącų aliejum, 
paimu ir kumpai*© aliejais. 

BELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Ląisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicolt 1763 

i »|i •% 4* 
• 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
ŠiU^ite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

ir Apdraudos Agentūra. 

P. P. M U LI O LI S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

niiiiaiiiaHiiaii* 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bld$, 
OFISO TELEFONAS: MAin 177|.r 

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

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniikaL 

į; i*.? J v s * r a r  s - s  s .  



PHstofnlt Lietuvą Nelaimėje! I i  V  A  

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

Jungo nevilksim! 

Vasario 16-tos Mintys 
NE tiek Džiaugsmo kiek Liūdesio Diena. Pagerbkime Musų Mirusius. Nesidžiaug-

kime Bolševikų Laimėjimais, nes Jų Laimėjimai — Galvažudžių Laimėjimai. 
Prisiminkime Vyriausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto Atsišaukimą į Lietu
vių Tautą. Išgirskime Kovojančios Lietuvos Balsą — Paremkime Suvažiavi

mą Washingtone I^ovo 23-24. 

Kaip buitis susideda ii 
praeities, dabarties ir at
eities, taip lygiai ir kiek
vieno individo ir tautos gy
venime tie trys elementai 
sudaro visetą, ir kiekvie
nas jų turi savo reikšmę. 
Todėl praeitis nėra, kaip 
kartais atrodo, miręs daly
kas, bet, priešingai, dažnai 
esti naujos gyvybės kūrė
jas. Praeities, dabarties ir 
ateities sąryšį savo poezi
joje yra labai gražiai iš
reiškęs Maironis. Mąsty
damas apie Vilnių, jis yra 
prabilęs: "Čia ne tik tavo 
praeitis, čia tavo irgi at
eitis, Čia kova vedama už 
būvį". 

Lygiai taip ir Vasario 16 
diena yra ne tik praeitis. 
Ji sykiu yra ir ateitis ir 
Lietuvių tautos kovos už 
būvi simbolis. 
Tautai vis reikėjo kovoti 

Vasario 16-tos džiaugs
mas Lietuvių tautai nie
kuomet nėra buvęs be liū
desio šešėlio. Džiaugda
miesi Lietuvos laisve, mes 
ištisą metų eilę liudėdavo-
me del nelaimingo Vilniaus 
ir Rytų Lietuvos likimo, 
del Mažosios Lietuvos ne-
sugryžimo į Lietuvą ir del 
kitų neišsipildžiusių Lietu
vių tautos troškimų. 

Bet su pirmąją bolševi
kų okupacija 1940 metais, 
Vasario 16 diena virto tik 
liudnu laimingos praeities 
prisiminimu. Nes bolševi
kų užpludimu ne tik paski
ros Lietuvių tautos dalys 
tapo atskirtos nuo tautos 
branduolio, bet visa Lietu
vių tauta pasmerkta mir
čiai. Ir štai, per penke
rius slegiančius metus tas 
mirties pavojus ne tik ne
išnyko bet dar padidėjo. 
Šito akivaizdoje, ir pati 
Vasario 16 d. virto daugiau 
liūdesio, o ne džiaugsmo 
diena. 

Todėl pirmoji musų par
eiga Vasario 16 d. yra pri
siminti visus tuos kurie 
vien dėlto kad jie buvo Lie
tuviai, mirė kankinių ir 
karžygių mirtimis., Jų mir
tys betgi uždėjo mums par
eigą kovoti už Lietuvių 
tautos gyvybę ir j ieškoti 
jų žudikų teisingo nubau
dimo. Ir neišgirstas bus 
jų nekaltai pralieto krau
jo šauksmas kol Lietuvių 
tautos žudikai — naziai ir 
bolševikai — nebus nubau
sti kaip karo nusikaltėliai. 

Bolševikai — galvažudžiai 
Faktas kad bolševikai 

šiądien yra Amerikos ir 
Anglijos sąjungininkai sdar 
nenuplauna jų kruvinų žu
dynių dėmės, ir bolševikų 
nusikaltimų užmiršimas jų 
sąjungininkams ne tik ne
suteikia garbės, o dar už
deda gėdos antspaudą. 

Bet jeigu Anglams ir 
Amerikiečiams nėra kaip 
pasiteisinti kad jie susidė
jo su žmogžudžiais ir už
merkė akis kai jų sąjungi-
ninkai-banditai žudė mili
jonus nekaltų gyventojų, 
pradedant kūdikiais ir bai
giant šimtamečiais seniais, 
tai Lietuviškojo kraujo pa
likuonims bent koks pasy
vumas bolševikų atžvilgiu 
yra didžiausia šventvagys
tė. v 

Žinoma, tie kurie jau yra 

Lietuvos Laisvės Stovyla 
Karo Muzejaus Sode Kaune, 

ibuvus Nepriklausomybės 
laikais. 

praradę ryši su savo tėvy
ne, kuri šiądien barbariš
kiausiu budu yra bolševi
kų niekojama, tie gali ne
bejausti tos nepataisomos 
skriaudos kurią bolševikai 
yra jų senajai tėvynei pa
darę. Galima tat suprasti 
kad daugelis tokių, bendro 
upo pagauti, vaizduojasi 
kad nugalėjus Vokiečius 
visoms pavergtoms tau
toms išauš laisvės valanda. 
Gal ne tiek tai vaizduoja
si kiek nori kad tas baisu
sis karas greičiau pasibai
gtų ir kareiviai namo su-
gryžtų. 
Bolševikų išlikimas — 
Lietuvių tautai pražūtis 

Tie betgi kurie tebenu-
jaučia savo Lietuvišką kil
mę, turi žinoti kad karo 
pasibaigimas vien Vokie
čių sunaikinimu reiškia vi
sos Lietuvių tautos išžudy
mą. Ir nėra jiems pasi
teisinimo kad jie šito ne
suprato, nenumatė ar neti
kėjo bolševikų budelišku-
mu. 

Ęiekvienas Lietuvis turi 
žinoti kad bolševikų išliki
mas šio karo pasekmėje 
reiškia amžiną jos gimto
sios žemės žuvimą, jo tėvų, 
brolių, seserų ir kitų arti
mųjų negailestingą išžudy
mą. Todėl net šiurpas ima 
paskaičius kai kurių Lie
tuviškų laikraščių džiūgau
jančias antraštes kad, gir
di, bolševikai muša nazius, 
veja Berlino kryptimi, ir 
taip toliau. 

Nei vienas doras žmo
gus, tiesą pasakius, netu
rėtų džiaugtis bolševikų 
laimėjimais, nes jų laimė
jimai yra šlykščiausių gal
važudžių laimėjimai. Bet 
Lietuviui džiaugtis kad bol
ševikai laimi yra tolygu 
džiaugsmui kad jų .tėvų 
budeliai laimi. 

Priešingai, jei Anglai ir 
Amerikiečiai muša Vokie
čius, džiaugsmas yra visai 
suprantamas, nes tai reiš
kia gero pergalę prieš pik
ta. Bet bolševikų pergalė 
visuomet yra pikto perga
lė ir iš to džiaugtis yra 
netgi nemoralu. 

Tat bent Vasario 16-tos 

proga, prisimindami mušu 
nelaimingus mirusius, įsi
sąmoninkime j bolševikų 
laimėjimų reikšmę: jų lai
mėjimai yra Lietuvių tau
tos budelių laimėjimai, ir 
kiekvienas jų laimėjimas 
yra tarytum peilio suvary
mas į nelaimingos musų tė
vynės kuną. 

Tat nebūkime menkadva-
siai, ir iš tuščio noro pasi
rodyti kad einame su sro
ve nedžiugaukime kai Lie
tuvių tautos budelis i Lie
tuvą suvaro peilį. 

Supraskime: laimėjimai 
didina bolševikų svorį, o ko 
didesnis jų svoris tuo ne-
skrupulingiau jie žudys pa
vergtas tautas, taip kad 
teisingos rūstybės valandai 
atėjus ne tik bus sunkiau 
bolševikus sunaikinti, bet 
ir jiems parengta bausmė 
jau gali buti pavėluota. — 
pavergtos tautos išžudy
tos. 
šalinkime vieningumo 
trukdytojus 

Vasario 16 diena taip pat 
yra labai tinkamas metas 
musų pačių tarpusavio san-
tikiams peržiūrėti. 

Pernai Vasario 16 dieną 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas paskel
bė atsišaukimą į Lietuvių 
tautą ir paskelbė tam tik
rus principus kuriais jis, 
kaip vienintelis suvereni
nės Lietuvių tautos valios 
reiškėjas, pagrindė kovą 
del Lietuvos laisvės. Ta 
deklaracija, kaip ir eilė ki
tų kovojančios Lietuvos 
pareiškimų, tilpo kuone 
kiekviename Amerikos Lie
tuvių laikraštyje. 

Bet užuot į tą gyvąjį 
Lietuvių tautos balsą įsi
gilinę ir kiekvieną jo pos
mą įsidėję į širdį, mes jį 
užmiršome ir vėl atkrito-
me į savo seną pigių ginčų 
gyvenimą. Taip ir du pa
grindiniai kovojančios Lie
tuvos pageidavimai — kad 
mes gerbtume buvusią Lie
tuvos teisinę santvarką ir 
kad mes butume vieningi— 
liko neišgirsti. Netiko jie, 
mat, kai kurių neva veikė
jų asmeniniams ar parti
niams siekimams. 

Dabar, metams praslin
kus, su kartėliu širdyje tu
rime prisipažinti kad vidi
nės konsolidacijos prasme 
likome kuone toje pat vie
toje kaip ir prieš metus. Ir 
del šito negali pasiteisinti 
didelė Amerikos Lietuvių 
visuomenės dalis. Ji žino 
kas yra tie vieningumo 
trukdytojai, ir, nežiūrint į 
tai, leidžiasi jų Už nosies 
vedžiojami. 

Tat metams nuo tos de
klaracijos praslinkus, vėl 
kiekvienam musų labai 
pravartu j ją įsigilinti ir 
padėjus ant krutinės ranką 
savęs paklausti ar mes at
likome savo pareigą Lie
tuvai. Ir jei neatlikome, 
ligšiol, atlikime ją bent da
bar. 

Netolima ateitis duoda 
geriausios progos kiekvie
nam Lietuviui parodyti sa
vo tautinį susipratimą ir 
savo ištikimybę Lietuvai, 
prisidedant prie Kovo 23, 
24 dd. Washingtone šau
kiamo Lietuvių .suvažiavi
mo. 

Išgirskime, tat, kovojan-

•liįja. 

Amerikos Lietuvių Misija 
Amerikos Sostinėje Washington, Dm Cm 
Dvi dienas: Kovo-March 23 - 24, 1945 

HOTEL STAVTLEC 

LIETUVOS LIKIMAS DIDŽIAUSIAME PAVOJUJE - DABAR LAIKAS 
J IEŠKOTI JAI 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 žūstančiai Lietuvių tautai gelbėti. 

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., B ALF., 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, 
įvyks 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 KAIP REMTI AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJĄ 
Šį Istorinį Amerikos Lietuvių Misijos žygį privalo remti kiekvienas Lietuvis kuris nuo

širdžiai trokšta matyti savo senąjį tėvų kraštą vėl nepriklausomą ir laimingą. Lietuvių tau
ta nebus laiminga jeigu ji šio karo audrai praūžus neatgaus savo laisvės ir nepriklausomy
bės. Lietuvių tauta turi teisę buti laisva ir nepriklausoma nemažiau negu visos kitos tau
tos. Lietuvos Nepriklausomybės teisių apgynimas reikalingas Įvedimui pasaulyje pasto
vios taikos. 
* Turint mintyje^ pasunkėjusias transportacijos sąlygas mes suprantame kad šiuo karo 

metu nepatogu važinėti kaip pirma, betgi tie kurie nebus tuo metu Washingtone ir nega
lės šioje istorinėje Misijoje dalyvauti, vis dėlto privalo prisidėti tiek moraliniai tiek finan
siniai. O kad ši Misija butų sėkminga jai reikalinga visų geros valios Lietuvių moralinė ir 
materialinė talka. 

Įvykdymui viršminėtų darbų Washingtone susidarys didelės išlaidos, todėl gave šį pra
nešimą neatklėliodarni siųskit savo auką. Prašoma aukoti pavieniai ir draugijos, kuopos 
ir visi kas kiek gali. Aukos bus panaudotos Amerikos Lietuvių Misijos darbų įvykdymui. 

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 rašykite: 

Executive Committee, P. J. Zuris, Sec'y 
1434 Clarence Avenue, 
Lakewood 7, Ohio. 

RENGIMO KOMISIJA: 

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

AMERIKA ĮVELTA, 
ŽMONĖS SUMAI

ŠYTI 

Sfalinui užgriebinejant vieną 
valstybę po kitos Rytų Euro
poje, ir komunistams varant 
atkaklią propagandą Ameriko
je, tų šalių okupavimas ir pa
vergimas vadinama ^išlaisvi
nimu". 

Stalinas, kuris buvo Hitlerio 

čios Lietuvos balsą ir su
pratę jį, meskime į tą ko
vą kiekvienas savo dalį. 

Remkime tą suvažiavi
mą, tuo parodysime kad tė
viškės šauksmas musų šir
dyje rado atgarsio. 

Julius Smetona. 

kruvinų žudysčių ir grobimų 
draugas, gražiai apvalytas nuo 
to krimanališko prasižengimo, 
ir visi kas ką prieš Stalino 
groboniškus žygius sako, ter-
liojami "fašistais". 

Stalinui užgrobinėjant vieną 
valstybę po kitos, sumaišyti 
Amerikos žmonės, ir viską pra-
kišus Amerikos užsienio poli
tika, nežino ko griebtis. Vieni 
sako, kalbant apie rytų Euro
pos tautų pavergimą ir' žudy
mą, "tai kas tokio?" Kiti gal 
pasakys, "ką mes galime tuo 
atveju daryti?" Dar kiti sako: 
"Jei Roosevelt protestuos ir 
Stalinas pasakys jam nekišti 
savo nosies į ne savo reikalus, 
ką mes galim daryti? Susidėti 
su naziais? Ištraukti savo ka
riuomenes iš Europos?" 

Tai tau ir turim, pastebi ra
šytojas Sokolsky. Mes patys 
savo įvarėm į poziciją kur ne
galim turėti balso ir likom be-
jiegiai ir politikoje bereikš
miai. 

Negalima net Įtikėti kad mes 
taip žemai nusmukom pasauli
nėje politikoje. 

Net tie Amerikiečiai kurie 
sako nepaiso kas ištiks su Len
kija bi tik mes laimėsim per
galę ant Hitlerio, turi suprasti 
kad tokios rūšies pergalė, per
leidimas užkariautų šalių iš 
Hitlerio Stalinui, vietoj jų iš
laisvinimo, tik prailgins karą, 
Įves pilietinius karus ir revo
liucijas ir nebus galima taikiai 
išspręsti pasaulinių problemų. 

KAS platina Dirv% —« tas 
platina apšvietą. 

MOTERYS DIRBS IR 
PO KARO 
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Dabar dirba daugybe mote
rų kurios prisidėjo prie karo 
pastangų pastūmė j imo. Mili
jonai jų gryš į namus kaip tik 
karas pasibaigus. 

• Pastaromis dienomis praves
ti Gallup bandomi balsavimai 
betgi parodo kad karui pasibai
gus bent 11 milijonų Amerikos 
merginų ir moterų stengsis ir 
toliau dirbti už algas. Tas su
daro beveik tą pati skaičių ką 
dirbo 1940 metais, prieš Ame
rikos įstojimą į karą. 

•MOTERYS sakoma turi du
syk stipresnį jalytėjimo pajau
timą ir ir geresnį girdėjiaaą 
negu vyrai. 

-mMsk" 
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D I R V A  Pirkit U. S. War Bonds 

Kaip Lietuviai Veze Peticijas 
Prez£*&em'm Harding 1921 m. 
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ISTORIŠKAS PftOTOKOtAS AMERIKIEČIU DARBUOTES 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 

t* 

(Iš šio protokolo, aprašančio Amerikos Lietuvių Suvažiavimą Washingtone Gegužės 30 
ir 31 dd., 1921 metais, skaitytojas pamatys kaip ir kurie Lietuviai dirbo už'Lietuvos 
nepriklausomybę ano karo metu ir kas buvo darbo trukdytojai, kurie pirmoje vieto
je state tik savo partinius reikalus. Palyginkit šitą aprašymą Su dabartinėmis musų 
pastangomis surinkti Milijoną parašų nuvežimui Trezidentui Rooseveltui, kaip tada Lie
tuviai vežė Prezidentui Hardingui, tėmykit kas dalyvavo tame suvažiavime, ir tt.) 

I Karo Reikmenys Luzon Salos Užėmė j am s 

Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas 

Washington, D. C. 
PROTOKOLAS 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

PIRMO POSĖDŽIO EIGA 

Suvažiavimo prezidiumas ir 
Komisijos 

Nutarta nominuoti ir , rinkti 
Suvažiavimo vedėjus viešu bal
savimu. 

Balsavimo pasekmės buvo 
sekančios: 

Stasys Gegužis, iš Mahanoy 
City, Pa., 81 balsas. 

Adv. J. P. Uvick, iš Omaha, 
Nebr., 18 balsų. 

J. J. Hertmanavičius, iš Chi
cago, 111., 7 balsai. 

S. Gegužis liko pirmsėdžiu, 
o Adv. J. P. Uvick pagelbinin-
ku. 

Balsavimų ant sekretoriaus 
pasekmės buvo sekančios: 

J. J. Hertmanavičius, 32 bal
sai, 

Adv. F. J. Bagočius, iš So. 
Boston, Mass., 62 balsai, 

J. A. Mickeliunas, iš Chica
go, 19 balsų. 

Suvažiavimo sekretorium li
ko Adv. Bagočius, 1-mas pa-
gelbininkas J. J. Hertmanavi
čius, 2-ras sekr. pagelbininka^ 
J. A. Mickeliunas. 

Nutarta rinkti rezoliucijų 
komisiją iš 5 narių. Į rezoliu
cijų komisiją didumu balsų iš
rinkta sekanti: 

J. O. Sirvydas, iš Brooklyn, 
N. Y., Adv. J. S. Lopatto, iš 
Wilkes-Barre, Pa.; J. W. Liut-
kauskas, iš New 'Yorko; Dr. 
E. G. Klimas, iš Philadelphia; 
Jos. J. Elias, iš Chicagos. 

Suvažiavimo maršalkomis iš
rinkti: Pranas Ginkus, iš Bal
timore, Jonas Viskontas, iš 
Chicagos. 

Į presos komisiją išrinkti se
kanti: Dr. A. P. Dambraus
kas, iš Philadelphia; Dr. J. J. 
Bielskis, iš New Yorko, Dr. A. 
Bacevičius, iš Elizabeth, N. J. 

Visi Suvažiavimo išrinkti 
aukščiau minėti viršininkai už
tvirtinti aklamacijos budu. 

Pirmas posėdis uždarytas 6 
v. v., nutarus susirinkti { an
trą po«ėdi 8 v. tą pati vakarą. 

ANTRAS POSĖDIS 
Tautos reikalas virš partijų 

ir asmeninių ambicijų 
Naujai išrinktas prezidiumas 

užėmė savo vietas 8 v. v. ir 
pirm. Gegužis atidarė antrą 
posėdį. 

Delegatams pareikalavus, pa
šauktas Adv. F. J. Bagočius 
prakalbėti į Suvažiavimą. Pa
brėždamas Suvažiavimo svar
bumą, jis nurodė kad yra dele
gatų grupės kurios kalbasi tarp 
savęs, "laikykimės ir nepasi
duokime" kitiems delegatams 
ar grupėms, taip pat yra ir to
kių kurie kalbina vieni kitus 
"nors dabar užmirškime savo 
partiviškumus". Tie kurie ža
da "laikytis ir nepasiduoti" 
stato savo ypatiškus arba sa
vo partijos reikalus ir ambici
jas aukščiau visko, o tie kurie 
geidžia "užmiršti savo parti
viškumus" dar nėra visiškai 
suaugę politiškai ir nusistatę 
savo pažvalgose. Pasekmingam 
šio Suvažiavimo veikimui ir 
Lietuvos naudai, kurios delei 
Suvažiavimas šauktas, negerai 
yra "laikytis ir nepasiduoti", 
o "partiviškumų" ne tik kad 

nereikia išsižadėti, bet butų la
bai negeistina kad vieni ar ki
ti išsižadėtų. Reikia tik Lie
tuvos ir visos tautos ateitį ir 
gerovę statyti aukščiau savo ir 
savo partijų ambicijų, o savo 
veikimo pasekmėmis galėsime 
pasidžiaugti paty$ ir visa tau
ta. 

Raportas apie Milijoną 
parašų ant Peticijos 

Dr. J. J. Bielskis referuoja 
apie peticiją su milijonu para
šų, kuri bus Suv. Valstijų val
džiai įteikta, reikalaujant Lie
tuvos nepriklausomybes pripa
žinimo. Nurodo svarbą to dar
bo ir pabrėžia kad paskalai buk 
peticijos ir parašai išmėtyti ir 
"žiurkėms palikti" yra netiesa, 
bet kad visi minėti parašai su
rinkti, suskaityti ir į virš 140 
knygų susiuti. Jis taipgi nu
rodo procedūrą kaip delegatai 
turės tas knygas į Baltąjį Na
mą nunešti ir prezidentui įtei
kti. 

Čionai Kun. Bučvs protes-' 
tuoja kad tie parašai yra pase
nę ir todėl negeri, be vertės, 
ir net kompromituojantys mu
sų reikalus. Atsako pil. M. J. 
Vinikas, nurodydamas kad pa
rašų rinkimas buvo surištas su 
daugeliu įvairių sunkumų, kad 
tų parašų rinkime dalyvavo vi
sos musų partijos ir organiza
cijos, išskiriant kraštutinių kai
riųjų, ir kad tie parašai nėra 
pasenę, nes paskutinieji tiktai 
šiądien dar priduoti, papildant 
visą milijoną. 

Raportas priimtas ir visas 
darbas, kaip parašų rinkėjų 
taip ir Atstovybės personalo, 
kuris juos tvarkė, tapo užgir-
tas. 

Kaip Peticija bus įteikta 
Pil. M. J. Vinikas referuoja 

apie nustatytą tvarką petici
jos ir parašų prezidentui įtei
kimo. Pas Prezidentą audien
cijoj galės dalyvauti tiktai de
legacija iš 20 ypatų. Iš tų trys 
bus garsus Amerikos veikėjai: 
Kongresmonas Walter Chand
ler iš New Yorko, Teisėjas Aa
ron J. Levy iš New Yorko, ku
ris yra taipgi pirmininku di
džiausios pasaulyje žydų orga
nizacijos, B'rith Abraham, ir 
Senatorius Wm. J. King. Lie
tuvių delegacijoj galės buti 6, 
Latvių 5 ir Estų 4. 

Kun. Bučys užklausė re
ferento ir susirinkime buvusio 
Lietuvos Atstovo ar tokia ben-

Kapai Burmoje 

mįtT' *1* 
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Amerikos kariai žuvę susi
rėmime su Japonais prie Ton-
kwa, Burmoje. palaidoti jų ka
pinėms paskirtame plote, ne-

! toliese Burbiečių šventnamio. 

dra akcija Lietuvių su Latviais 
ir Estais nebus priimta už A-
merikos Lietuvių pastangą tų 
trijų valstybių ąteiti ir likimą 
rišti į krūvą. Toks žingsnis 
nuo Amerikos Lietuvių gali 
buti ne tik nereikalingas bet 
gal ir perdrąsus, nes tokius 
dalykus gali nutarti tiktai Lie
tuvos Valdžia, todėl be tam ti
kros Lietuvos Valdžios instruk
cijos Lietuvos Atstovybei A 
merikoje dalyvavimas sykiu su 
Latviais ir Estais yra negali
mas. Jei mes sykiu dalyvau
sime, — Kun. Bučys tęsė, -
tai tiktai tuo supratimu kad 
"mes sekame Lietuvos Atsto
vą kur jis mumis veda, ir už 
visą akciją atsakomybę priim
ti turi jis". 

I tai atsakė Lietuvos Atsto-
4 

vas kad tokia bendra delegaci
ja pas Suv. Valstijų preziden
tą nereiškia jokio šių valsty
bių arba jų reikalų subendrini-
mo, nes delegacijos tų trijų 
tautų paduos savo peticijas at
skirai ir perstatys savo reika
lus atskirai. Bendrai šiame 
reikale dabar yra veikiama to
dėl kad Suv. Valstijų valdžia 
svarsto visų tų trijų Baltijos 
Valstybių klausimą sylkiu, o 
kadangi Latvija ir Estonija 
yra viso pasaulio • valstybių 
(apart Suv. Valstijų) pripažin
tos "de jure", tai ir Suv. Val
stijų valdžia tokio pripažini
mo ilgai neatidėlios, todėl ir 
Lietuvių bendras žygiavimas 
su Latviais ir Estais pripaži
nimo klausime gali Lietuvai 
tik ant naudos išeiti. "De ju
re" pripažinimas be abejo bus 
suteiktafe visoms trims valsty
bėms sykiu, todėl bendrai šia
me reikale veikdami mes nie
kame savo tautos suverenite
to arba Lietuvos valdžios au
toriteto nežeminame ir nesu
mažiname. 
Delegacijos Peticijai ir Para

šams Įteikti rinkimas 
Prieita prie delegacijos rin

kimo. Visapusiškai buvo ap
svarstytas tokios delegacijos 
sąstatas ir vienbalsiai išrinkti 
sekantieji: 

Jos. J. Elijošius, iš Chicago, 
J. J. Hertmanavičius, iš Chi

cago, 
Antanas Ivaškevičius, iš So. 

Boston, Mass., 
Jonas Skritulskis, iš New 

Britain, Conn. 
Dr. E. G. Klimas, iš Phila

delphia, 
Kun. J. J. Jakaitis, iš Wor-

ter, Mass. 
Dr. Klimas pačios delegaci

jos buvo paskirtas kaip kalbė
tojas delegacijos vardu. 

Visiems delegatams patarta 
susirinkti 10 vai. ryte ir sy
kiu, tvarkioj formacijoj, eiti į 
Baltąjį Namą, kursai tik keli 
šimtai pėdų nuo vietos kurioje 
Suvažiavimas buvo laikomas. 
Priešakyje, Amerikos ir Lietu
vos vėliavomis išpuoštame au
tomobilyje bus vežama petici
ja su milijonu parašų, kurie, 
nukeliavus į vietą, delegatai iš-
: lis, kiekvienas po knygą, ir 
iimeš į prezidento rumus. 

Posėdis uždarytas 11:15 va-
:are, nutarta susirinkti rytoj 

<);30 vai. 

(Blis jaugiau) -

•MEDŽIUOSE laipiojančios 
varlės turi ant savo kojų ap
valius padus, kurie turi tam 
tikrą limpantį šlapumą, taip 
kad jos gali lengvai j tnedžius 
lipti. 
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Štai kaip pristatoma kareiviams reikmenys į užimamą 
Luzon salą, kur Amerikiečiai sugryžo. Privežimas buvo Ja
ponų bombarduojamas. Dabar Japonai išblaškyti ir Ameri
kos šeštoji armija paėmė salų sostinę Manila. 

UMANSKIS BUVO 
STALINO SVAR
BUS AGENTAS 

JIS RUOŠ® REVOLIUCIJAS 
PIETŲ AMERIKOJE 

Sausio pabaigoje Meksiko
je lėktuvo nelaimėje žuvęs So
vietų ambasadorius Umanskis 
buvo Stalino ištikimas pasauli
nės suirutės kūrėjas agentas, ne 
taip sau diplomatinis atstovas. 

Pastarų dienų įvykiai karo 
laukuose, kaip rašo Upton Clo
se, užtemdė Umanskio mirties 
įvykį. Upton Close iškelia aik
štėn faktus apie Umanskį se
kančiai : 

Iš Washingtono, Umanskis 
buvo perkeltas į Meksiką, kur 
jo ambasados štabas išdidėjo 
iki virš 300 asmenų. 

Latiniškos Amerikos radika
lų darbininkų konfederacijos 
pirmininkas Taledano buvo be
veik Umanskio , ambasados gy
ventojas. Jo ambasada tapo 
palyginamai antra svarbiausia 
vieta po Meksikos prezidento 
rumų. 

Pietų Amerikos šalyse kai
myniškose Meksikai ir toliau 
į pietus, prasidėjo revoliuciniai 
perversmai, kurie paprastai už
sibaigė su atsteigimu diploma
tinių santikių su Maskva. Vi
sais tais atvejais Umanskis 
būdavo paskiriamas ministru 
toms naujoms valdžioms ma
žesnėse šalyse, ir tarnavo am
basadorium Meksikoje. 

Dar jaunesnis už jį žmogus 
Washingtono Sovietų ambasa-. 
doje, Andrei Gromyko, turėjo 
pildyti Umanskio įsakymus. 

Tuo budu Washingtonas li
ko antraeiliu prieš Meksikos 
sostinę kiek tai lietėsi Maskvą. 
Bet Washingtonas šiądien ir 
yra mažareikšmis kiek tai lie
čia tarptautinę diplomatiją. 

Paruošė Įsiveržimą Į 
Demokratų partiją 

Kokią Umanskis tikrumoje 
vietą užėmė komunistų planuo
se paaiškėjo iš užrašų Meksi
kos komunistų partijos kon
greso atsibuvusio Meksikoje 
pernai Gegužės 18 d. ambasa
doriaus Umanskio globoje. 

Ten dalyvavo visi svarbiau
si komunistų vadai Amerikos 
kontinente, ir baigėsi slaptu 
posėdžiu, kurio užrašus pačiu
po vienas Meksikos žurnalas ir 
iškėlė aikštėn. "Tame slaptame 
protokole nužymėta kurias res
publikas Pietų Amerikoje ko
munistai pasiryžo užvaldyti, 
užimant jas per rinkimus arba 
revoliucijos keliu. Užrašuose 
paminėta net kad šis komunis
tų užsibrėžimas gaus pakanka
mai paramos iš musų Valsty
bės Department užtikrinimui 
laimėjimo. , 

Tie užrašai taipgi įsako Su
vienytų Valstijų komunistams 
briautis į valdančią politišką 
partiją ir dirbti per ją. 

Iš Meksikos atskrido j New 
Yorką keli komunistų delega
tai, keturios dienos vėliau ši 
grupė susirinko New Yorke. 
Komunistų partijos vardas pa
keista į Komunistų Sąjungą, 
ir padarytas dalimi Roosevelto 
rinkimų vajaus. 

ĮSTEIGTA U. S. KA-
RO NUSIKALTIMŲ 

KOMISIJA 

U. S. armijos Teisėjo Ad
vokato Generolo ofisas įsteigė 
savo Karo Kaltininkų komisi
ją, rinkimui faktų prieš Vo
kiečius ir Japonus karo krimi
nalistus. 

Jos tikslas bus pasiruošti 
nubausti tokius karo nusižen
gimus kaip sušaudymas Ame
rikiečių nelaisvių pastaru lai
ku, ir Japonų kurie žudė pa
imtus Amerikos belaisvius. 

To* naujo ofiso įsteigimas 
parodo kad Amerikos vyriau
sybė ruošiasi apsidirbti su ka
ro kriminalistais savu budu jei 
nebūtų galima tuo klausimu 
susitarti šu kitais sąjunginin
kais. ' 

Tos įstaigos vadas bus Brig. 
Gen. M. Weir, ir ten taip pat 
priskirtas Pulk. Melvin Pur
vis, tas FBI agentas kuris ke
li metai atgal Chicagoj suga
vo žmogžudį John Dillinger, tų 
laikų visuomenės priešą No. 1. 

Ar Pulkininkas Purvis yra 
Lietuvių kilmės niekas iki šiol 
nepajiegė patirti. Jis gimęs 
pietinėse valstijose, rodos Ka-
rolinose. 

Teisingumo vardan, geistina 
butų kad Amerikos vyriausybe 
neužmirštų vieno didžiausio šių 
dienų kriminalisto — Stalino, 
kuris, kaip ktfro kaltininkas 
su Hitleriu stovi greta, o kaip 
dabartinis nekaltų žmonių žu
dytojas ir tautų naikintojas 
užėmė Hitlerio vietą ir liko 
Viso Pasaulio Priešas No. 1. 

• Iš 32,941,570 telefonų pa
saulyje, 53. nuošimčiai randa
si Suv. Valstijose. 

Visi Dirvos prenumeratoriai 
turi privilegiją atnaujinti Dir
vą už $2.00 ir 1945 metams-** 

I Dirvos kaina nepakelta, nežirt-
I rint karo meto visko pabran
gimo. 

Kurie skaitytojai pri jaučia 
savo laikraščiui tie savu noru 
pride'da dolarį, kiti net ir dau
giau, Dirvai paremti. Tiktai 
tuos čia ir pažymime kurie pri
sideda su savo širdinga para
ma, negalime sutalpinti var
dų tų kurie atnaujina prisių»-
dami mokesties po $2.00. 

štai vel visa eilė gerų Dirvos 
prietelių kurie prisidėjo su pa
rama: 

Viena Clevelandietė, gera Dir
vos rėmėja, mokėja už 1945 
metus prenumeratos $5.00. 

Antanas Smigel, vielinis, mo
kėjo $3.00. 

P. W. Urban, vietinis, mokėjo 
$3.00. 

Jonas Zorskfs, Clevelande, mo
kėjo $3.00. 

P. Lapinskas, Clevelande, mo
kėjo $3.00. 

Alb. Stankūnas, Clevela n d e, 
mokėjo $2.50. 

Mary Karpies, Bedford, Ohio, 
mokėjo $3.00. 

P. Balanda, Chicago, mokėjo 
3.00. 

Nellie Winslow, Springfieldi 
Mass., mokėjo $3.00. 

Anna Suskitus, Springfield, O. 
mokėjo $3.00. 

Barbora Dvi lai t ė, Chicago, 111., 
mokėjo $5.00. 

J. Urban, Philadelphia, Pa., iš
sirašė naujai Dirvą. 

Z. Jankauskas, Philadelphia, 
Pa., mokėjo $3.00. : 

Juozas Juozaitis, Runnymede, 
Kanada, mokėjo $3.00. 

S. Naruševičius, New Britain, 
Conn., mokėjo $3.00. 

John Walaitis, Detroit, Mich., 
mokėjo $3.00. 

Frank Norkus, Wellsburg, W. 
Va., mokėjo $3.00. 

Joe Rimšelis, Scarbar© Jctn., 
Kanada) mokėjo $4.00. 

John I. Zwinak, Waterbury, 
Conn., išsirašė Dirvą naujai 
per Joną Tareilą). 

Just. Balčiūnas, Detroit, Mich. 
mokėjo už 2 metu $5.00. 

George Skuczas, Reading, Pa., 
mokėjo $3.00. • 

Anna Young, Pittsburgh, Pa., 
mokėjo $3.00. 

J. Kripas, Ann Arbor, Mich., 
už du metu $5.00. 

Ona Paznokienė, Waterbury, 
• Conn., naujai išsirašė Dirvą 

(per J. žemantauską). 
J. Kavaliauskas, Akron, Ohio, 

mokėjo $3.00. 
B. ir V. Matusevičiai, Bruns

wick, Ohio, mokėjo $3.00. 
Mrs. Ellen Kass, Detroit, Mich. 

(užrašė V. Mrotuzienė). 
Petras Banionis, Detroit, Mich. 

(užrašė V. Markuzas). 
Alex Lutz, Dayton, Ohio, (už

rašė J. A. Urbonas). 
J. Strzegausky, Akron, Ohio, 

mokėjo $3.00. 

Stanley Litlttiflttūs, Ijarkewood, 
Ohio, prisiuntė dar $2 Dir
vai dovanų prie anksčiau mo
kėtos prenumeratos. 

RtiMKIT DIRVĄ! 
Pinigus siųskit laiškuose pa

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

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

GAUKIT SAU 1945 
KALENDORIŲ 

Kurie šiuo tarpu užsimokės 
savo prenumeratą už 1945 me
tus dar spės gauti sau puikų, 
didelį Dirvos Kalendorių do
vanų. 

Pridėkit 10c prie money or
derio arba pašto ženklais ka
lendoriaus persiuntimui apmo
kėti. ; ; 

Pažymėkit kokio kalendo
riaus norit: gamtos vaizdų, re
ligišką, Lietuvišką ar Ameri
konišką. 

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

D I R V A  
Cleveland 3f Ohio 

r i • • , 1  ̂M i / im 
M  A U G U T I S  

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

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

Chicago, 111. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ . 

Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-

. kit, užlipinę ant voko 
už 3c, pašto ženklelį. 

© I R V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio >i 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė-
'dt už 3c pašto ženklelį ataa> 
-Tuii Tas būtina 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 
Dii -va dar vis duodama už $2.00 visam metui tiems kurie at
naujina savo prenumeratą nevėluodami, kaip tik pasibaigia, 
ir tiems kurie dabar naujai užsirašo. Del karo meto visko pabrangimo, laikraščio 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaiflil. Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

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

(Įdėkit į laišką $2 ir įrašę pilną ^ T>TRVA 
"* •*"» f-* ... (820 Superior Ave. Ck^ebnd 4^)U. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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KAS KĄ RAŠO 
( Spaudoj e Pasidairius ) 

Teisinga, bet Skaudi 
Lietuviams Pastaba 

Chicago Daily Tribune Sau
sio 26 redakciniame straips
nyje, "Refinements of Peace", 
straipsnio pradžioje šitaip sa
ko (tas straipsnis pilnas tilpo 
pereitame ar. Angliškame sky
riuje) : 

* Jeigu kada pakiltų klausi
mas atsteigimo rytines Lenki
jos ar Pabaltijo valstybių ne
priklausomybės vienoje iš p. 
Roosevelto konferencijų arba 
naujoje tautų sąjungoje ar ki
tur kur, kaip dabar išrodo ne
iškils, Rusai turės aiškų atsa
kymą. Viskas ko jiems reikia 
tai tik paklausti: Kam tu tą 
nepriklausomybę duosi?'' 

Toliau laikraštis įrodinėja, 
rimtai, karčiais mums faktais, 
kaip iš visų sričių kur tik in-
eina ir užima raudonoji armi
ja, visi "anti-sovietiški asme
nys ar nepritarianti jų politi
kai" buna išvežami, prašalina
mi, išgabenami ar tai j miškus 

nistinius ukius Kazakstane. 
Taip bolševikai ir jų kruvi

noji slapta policija NKVD nai
kina musų tautos likusius žmo
nes, taip jie pasiruošę užkirsti 
kelius atsteigimui Lietuvos ir 
kitų už užgrobtų šalių nepri
klausomybei. 

Kada tose šalyse neliks tik-

ASKVA. šiądien turi daug pirmenybių prieš sąjun
gininkus. Ne tik del savo militarinių laimėjimų, 

bet ir, ypatingai, del savo organizacijos. Reikalui esant, 
Maskva kiekvienu momentu kiekvienai pasaulio valsty
bei gali suteikti valdžią kuri 100 nuošimčių bus Maskvos 
įrankiu. Tuo tarpu nei Anglija, nei Amerika šito pada
ryti negalėtų. Ne dėlto kad neįstengtų, bet dėlto kad 
jos neturi tokios organizacijos. 

Aiškus dalykas, Maskvos pastatytos vyriausybės vi
sur bus teroro vyriausybės, bet faktas lieka faktu kad 
tokios vyriausybės galėtų buti sudarytos ir kad jos įs
tengtų turėti faktinę valdžią krašte. Sovietų Sąjungos 
pavyzdys aiškiai parodo kad valdyti galima ir tada ka
la 99% ir net daugiau krašto gyventojų yra prieš. Iš 

to išplaukia kad teoretiškai pasaulinė Maskvos diktatū
ra yra pilnai įmanoma ir kad argumentas jog toje ar 
kitoje šalyje niekas nenori bolševizmo, yra visai bever
tis. ̂  Bolševizmas įsivyrauja ne dėlto kad dauguma jo 
nori, bet dėlto kad mažytė ir gerai organizuota mažuma 
lengvai užvaldo didžiumą. 

Pasaulinė Maskvos diktatūra, būdama pagrysta te-
r#u, yra 100% prieš-dęmokratinė. Iš kitos pusės, kaip 
grynai materialistinė sistema, ji yra 100% prieš-religi-
nė. 

Kadangi betgi Maskvos diktatūra, visuomet aktyvi, 
šiądien yra labiau negu bent kada kariaujanti — ne tik 
karo lauke, bet ir socialiniame bendravime išviso, todėl 
pasyvumas Maskvos atžvilgiu yra jos stiprinimas. Tat 
Prezidento Roosevelto ir Churchillo, kaip demokratijų 
atstovų, Maskvai teikiamos koncesijos tegali buti su
prastos kaip kelio pasaulinei Maskvos diktatūrai ruoši
mas. 

Lygiai tą pat galima pasakyti ir apie nesenai įvyko- ar kasyklų stovyklas Sibire, 
sį stačiatikių bažnyčios suvažiavimą, kurio metu buvę ar j plytų dirbyklas ir komu-
pabrėžta kad "Sovietų vyriausybė bažnyčiai yra labai1 

daug gero padarius". Žinoma, panašus pareiškimai ga
li buti pačių bolševikų sufabrikuotas^ melas, bet, kaip 
faktai parodo, kai kada vienos ar kitos religijos dvasiš
kiai ir laisvu noru palankiai apie bolševizmą išsitaria. 
Atsiminkime tik Anglijos bažnyčios pareigonio, Canten-
bury dekano, knygą "Soviet Power". Kiek ten pagirų 
bolševizmui! 

VISO šito akivaizdoje, Rytų Europos atidavimas bolše
vikams ir bolševikų valdžių pripažinimas (tuo tarpu 

berods tik Vengrijoje, Jugoslavijoje, Rumunijoje ir Bul
garijoje) yra ne tik negirdėto skurdo ir žudynių toms 
šalims nulėmimas, bet ir didžiausias demokratinės idė
jos išdavimas. Bereikia tik kad demokratijų vadai sta
čiatikių dvasiškių įkandin imtų šaukti kad Stalinas yra 
begalo daug padaręs demokratijai. Tais žodžiais, dė
kui Dievui, šito šiądien dar nedaroma, bet netiesiog ta 
prasme išsireikšti nevengiama. Nereikia aiškinti kad 
ši moralinė kapituliacija bolševikų naudai jiems turi ne
mažesnės reikšmės kaip jų kariniai laimėjimai. 

Su demokratijų pagalba pasiglemžę Rytų Europą, 
bolševikai dabar žygiuoja per Vokietiją. Aišku, jie jau 
turi Vokietijai parengtą valdžią. Jos pastatymas, be 
abejo, demokratijų vadams sudarys didelių problemų. 
Mat, sąjungininkai, nors ir daug prikalba apie Vokie
tijos sutvarkymą ir suvaržymą, vis dėlto išleidžia iš akių 
vieną faktorių — kad Vokiečių tauta, nors ir visiškai 
nugalėta ir sunaikinta, visvien sudarys didelę jiegą. Aš-
tuoniasdešimts milijonų apsišvietusių žmonių bent ku
riose sąlygose turės tam tikro svorio. Ir jeigu tuos 80 
milijonų bolševikams pasisektų bent dalinai pakinkyti į 
savo vežimą tai butų faktas kurį pajustų visas pasaulis. 
Nesvarbu kuriuo budu tie 80 milijonų bus pakinkyti: te
roru ar kaip kitaip. 

Greta to dar iškyla Vokietijos ir Centralinės Euro
pos pramonės klausimas, kurio išsprendimas taip pat 
turės didžiausios reikšmės. Juk ta pramonė vistiek 
kam nors turės atitekti. 

^UG ALĖ JUS Vokiečius ir Japonus, vadinas, visvien 
liks Maskvos diktatūra, kuri, turėdama pasaulinę 

organizaciją, mažų mažiausia ideologiniai liks kare su 
demokratijomis, kaip teroras visuomet yra kare su lais
ve. Bet kol ideologinis karas nepanaikintas tai realaus 
karo galimybė visuomet yra gyva. Po šio karo ta gali
mybė bus didesnė negu anksčiau. Juk jei Maskvos dik
tatūra, prieš šį karą tebelindėdama vien Rusiškose že
mėse, išdryso pakelti galvą ir įsimaišyti į karą, tai tuo 
labiau po šio karo, išplitus ne Rusiškoje Rytų Europoje 
ir eventualiai Vokietijoje bei Centralinėje Europoje, ji 
drys leistis į karines avantiūras. 

Vadinas, po šio karo visvien liks didžiausias naujo 
karo pavojus. Ir tas naujas karas demokratijoms bus 
sunkesnis už dabartinį, nes jos pačios Staliną jau yra 
padariusios taikos didvyriu, o, iki karas pasibaigs, gal 
dar karunuos jį didžiuoju demokratijų apaštalu., šitų 
galimybių akivaizdoje, dabar vykstąs ar gal jau Jvykęs 
demokratijų vadų pasimatymas su diktatorium, jokio 
sprendimo atnešti negali. • 

Kaip žmogus, taip ir žmonija, itegali gyventi pusiau 
laisva ir pusiau pavergta. Tik sunaikinus verguvės šal
tinį — Maskvos diktatūrą, galima tikėtis sunaikinti ir 
jos pasaulinę organizaciją.. Ir tik tada bus galima pasa
kyti kad laisvės principas yra apgintas. Kol tai nepa
daryta, karas del laisvės anaiptol nelaimėtas. Gi tuo tar
pu viskas kas nėra nukreipta į Maskvos'diktatūros su
naikinimą, kariaujančio komunizmo akivaizdoje, tėra 
kelio pasaulinei Maskvos diktatūrai ruošimas. 

' - » . • : 

TIK sesios šventes yra legališkos visose Suy. Val
stijose ir priklausančiose teritorijose. V 

kime savo reikalavimo balsą— 
šaukime kad Amerika padėtų 
išgelbėt dar nepražudytus, ne-
sušaudytus, ir kad priverstų 
grąžinti žmones iš ištrėmimo į 
jų tėvynes. 

Kokią teisę turi Amerika su 
tuo žmonių skerdiku draugau
ti ir jį remti — remti musų 
darbu, musų pinigais, musų 
aukojamu krauju, musų sunų 
gyvasčių dėjimu, — kuris už
grobęs musų senąją tėvynę 
jos žmones nusmerke pražū
čiai ? 

# #;# 

TysliavdS 10 
Vienybės Redagavimo 

Šių metų Vienybės koncer
te, kuris atsibuvo Brooklyne 
Vasario 4, kartu buvo paminė
ta 10 metų Juozo Tysliavos 
Vienybės redagavimo sukak
tuves. 

Juozas Tysliava yra vienas 
iš poros ar trijų Lietuviškų 
laikraščių redaktorių Ameriko
je kurie paskutiniai atvyko pa
sitarnauti senajai gentkartei 
Lietuvių suvažiavusių čia per 
pastarus 75 metų. 

Lietuvių senoji išeivija nyk
sta, ko laukia Lietuvių spau
da Amerikoje mums žinoma. 

Tysliavos, kaip ir kitų šių 
dienų Lietuviškų redaktorių 
darbuotė šiądien yra skirtinga 
nuo pirmųjų redaktorių kaip 
diena nuo nakties. Lietuvių 
išeivijos žydėjimo laikais, laik
raščių redaktoriai buvo dau
giausia tik samdyti laikraščio 
redagavimui iš Lietuvos atvy
kę inteligentai, kurie apie laik
raščio biznį nenusimanė ir ne
norėjo žinoti. Daugeliu atve
jų tais laikais buvo laikraščio 
leidėjo problemos su redakto
riais už laikraščio ^tolitiką ir 
jo turinį. 1 -

Šiądien veik visi musų re-
rujų piliečių, — ačiu Ame- daktoriai, su maža išimtimi, 
rikos slaptai, negudriai politi- yra kokiu nors budu savo laik-
kai ir davimui Stalinui apsi-
muilinti, — kam Rooseveltas 
galės sugrąžinti nepriklauso
mybę, nors 1940 metų Spalių 
15 dieną Lietuvių delegacijai 
tą pažadėjo ?! 

Jisai ginklavo, rėmė, davė 
sutikimą bolševikams okupuo
ti milijonus rytų Europos žmo
nių, ir kada Stalinas tuos žmo
nes naikina, Rooseveltas nieko 
nesako. 

Netylėkime nors mes. Kel-

Gyvenimas ''Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

raščių savininkai. ; J 

Dabar laikraščio biznis ki
taip vedamas, bet jau nėra tų 
jaunų, naujai atvykstančių at
eivių kuriems laikraštis butų 
reikalingas. 

Ačiu senųjų ateivių supra
timui reikalo savo spaudą pa
laikyti, šiądien laikraščiai gali 
dar buti leidžiami. 

Gaila nesupratimo tų kurie 
dar galėtų paremti Lietuvišką 
spaudą, bet neremia. 

.ik. 

PRIE KAPO NEŽINOMO KAREIVIO 
(Siužetas) 

Trokštu, o taip trokštu, Nežinomas Broli, 
Ateiti pas tavo tylų, brangų kapą! 
Gėlėmis iškloti grabo kietą guolį, 
Kada nauja diena atvers ryto lapą. 
Suklupsiu prie grabo švento kaip Tėvynė, 
Dėkosiu jums. Broliai, visiems—Viename! 
Nes lavonai jusų mums kelią praskynė , 
Jųs krito t už gėrį nekalti, o ne. 

Koplyčia languota tyliam kapinyne, 
Varpas jau po varpui dindi maldoje. 
Padėka manoji į ją įsipynė — 
Nes davėt mums viską savo aukoje: 
Ir meilę pirmąją, ir brolišką ranfcį, 
Kraują iki lašo savo paskutinio! 
Nuėjot i kapą, į namelį menką, 
Netrokšdami garso, vardo pirmutinio. 

Tviska aukso žvaigždės mėslvoje aukštybėj, 
Ant kalnų ir klonių nugulus naktis; 
O, Pilkas Kareivi, kreipiamės žemybėj, 
Te už tavo kraują mums laisvė prašvis. 
Tenužengia tavo jiega nemarioji, 
Iš kovų audringų, iš spąstų žiaurių! 
Lai trūksta vergijos "katorga" baisioji, 
Lai gryžta tėvynėn daug protų taurių. •.* 

Lai žinos svetimi pas mumis užklydę ^ 
Kad mes kaip didvyriai bandymus išėjom! 
Kad čia laisvės rožės mųs krauju sužydę, 
Kad mes tik aukomis mirtį suturėiom. • 
Tegu jusų kraujas, Broliai Nemarieji, , 
Prineša mums tiesą taurėj Atpirkėjo! 
Užstos už mus tuomet protai teisingieji, 
Ir skriaudą paliudys svarstyklės Teisėjo, 

Marija Aukštaitė. * 
k v* - . ' .. y — • . 

, jfc * :J-;a 

Užsidega šviesos ir mes išeinam į sa
lės prieangį (foyer) pamatyti kaip daly
viai naudojasi tuo Europos papročiu per
traukose pasivaikščioti. Aš iš arti prisi
žiūriu į tuos žmones. Jų rūbai menkai 
pritaikyti, prastai sukirpti, nekurie nors 
ir spalvingi, bet visi iš prastos medžiagos. 
Taip, žinau kad dabar karas. Britai taip
gi vra ąpšiapę, bet gali pažinti kad jų dė
vimi rūbai savu laiku buvo tikrai geri, gi 
šitie niekad tokie nebuvo. 

šioje koncertų salėje vietos paprastai 
duodamos tiktai aukštesniems valdinin
kams ar atsižymėjusiems Stakhanoviniams 
darbininkams kurie gauna aukštas karo 
meto algas. Bet šie dalyviai negali susily
ginti su dalyviais darbininkų susirinkimo 
mano pačiame mieste Emporia, Kansas, 
net pačios sunkiausios depresijos laikais. 
Musų mieste WPA šelpiamos šeimos bu
tų pirmiau ėjusios į teismo namą ir butų 
supiėšusios jį pirm negu sutiktų pasiro
dyti viešoje vietoje taip apšiapę kaip čia 
išrodė šita socialistinė Sovietų aristokra
tija. 

Aš įsitėmijau kad ta minia taip pat 
prastai minta kaip prastai apsidengus. 
Raudonosios Armijos vyresnieji yra gana 
pilni, privalgę, bet perdaug matėsi mote
rų išblyškusiais veidais, kas įrodė stoką 
vitaminų. Aš Rusus įsivaizdavau didėliais 
žmonėmis, bet šie vyrai ir moterys, savo 
20 ir 80 metuose, buvo vaikai sunkiais Re
voliucijos laikais, ir eilės metų nedamaiti-
mas matėsi jų prastame kaulų suaugime. 
Taigi mes trys vidutinio didumo Ameri
kiečiai puse galvos aukštesni negu Rau
donosios Armijos viršininkai. 

Karininkų uniformos iš prastos me
džiagos^ bet jos pagražintos žėrinčiais 
raudonais epauletais ir išsiūtomis sidabro 
žvaigždėmis parodančiomis karininko laiR-
mį. Vakarų Europos šalyse mažas tėra 
skirtumas karininko ir šiaip kareivio uni
formoje, bet Sovietuose tuo atžvilgiu nie
kados nesusimaišysi — aukštesnysis bliz
ga už ketvirtdalio mylios. Vakarų šaly
se atsižymėjusieji laiko savo medalius sa
vo komodų viršutiniame stalčiuje ir me-
lalių vietoje dėvi spalvuotas juosteles pri
siūtas prie švarko. Sovietijos karininkų 
krutinės žvanga brunzos ir aukso meda
liais. 

Čia militariški vyrai saliutuoja vienas 
kitą nuolatos ir iš visokių tolumų. Socia-
'istinėje armijoje saliutavimas madoje la
biau negu kurioje kitoje šalyje pasaulyje, 
ir atgaivinta senas carų laikų laipsnių 
skirtumas tarp karininkų ir kareivių. 

Sovietų aukštesni karininkai važinėja 
"minkštuose" traukinių kambariukuose, o 
paprasti kareiviai "kietuose". 

Skanumynai ir šampanas 
Musų šeimininkai atitempia mus nuo 

visos koncerto dalyvių minios ir nusive
da į nuošalinį kambarį, kur musų pagar
bai teatro direktoriaus paruošta užkandis 
koncerto pertraukoje. Puošnus stalas pa
ruoštas del apie 15 žmonių. Ties kiekvie
na vieta stovi stiklukai baltam vynui, ir 
raudonam vynui, ir plačios stiklinės šam
panui ir prie to dar votkai stikliukai. Vi
duryje stalo pridėta visokiausių skanių 
užkandžių apie 20 lėkščių. 

Seni patarnautojai prastais kaip mai
šais vakariniais siutais dalina mums ka-
viarą. Aš paimu tiek kad Amerikoje bu
tų kelių dolarių vertės. Su juo duodama 
smulkus pyragaičiai ir didelis šmotas ne
sūdyto sviesto. 

"šis pradinis užkandis iš kaviaro, ne
sūdyto sviesto ir pyragaičių pasekamas 
užkandžiu rūkytų ungurių ir dešrų, ir su 
tuo duodama baltasis vynas. Mes paty-
rėm vėliau kad tokiu pat budu pradeda
ma kiekvienas valgis — net pusryčiai — 
ką musų šeimininkai mums davė bėgyje 
musų buvimo Sovietų Unijoje. 

Mes sugryžom į savo ložą teatre, ir 
Kirilov galva mostelėjo į sceną. Tada už
gesinta salės šviesos ir uždegta apatinei 
šviesos scenoje. Tik vėliau pripuolamai 
buvo paaiškinta kad jie laikė šią 5,000 ne* 
davalgiusių žmonių minią per 10 minutų 
laiko iki aš baigiau antrą šmotą šokoladi* 
nio torto ir baigiau gerti šampaną. Bet 
jokis Rusas nemanė kad tai kas blogo. Ar 
mes ne garbingi Sovietų Unijos svečiai? 
Šie žmonės gali buti socialistai, bet jie 
taipgi yra Rusai. Kaip tokie, jie pavelde* 
ję net daugiau tradicijų iš Mongolų Impe
ratoriaus Džin*ns Khano negu galėjo įgy
ti iš Karolio Markso. 

-t Dairydamasis po salę, maniau sau kuf 

jie deda senus žmoni®. Visi šia veidai 
buvo jauni; taipgi ir tie ką mačiau gatvė
se šiądien po pietų. Kas atsitiko su Ru
sais kurie dabar turėtų buti 50 ar senesni? 
Ar jie susirgo ir išmirė per baisius bad
mečius po Revoliucijos? Ar jie buvo lik
viduoti vėliau per apvalymus? Ar jie tik 
tapo taip atmiešti skaitlingu Rusų gimi
mų skaičium kad tarp jaunųjų senų išro
do tik keletas? Dabar būdamas Ameri
koje, aš vis dar tebegalvoju apie tai* 

Užsieniečiai gyvena suvaržytai 
Užsieniečiai Maskvoje prisilaiko tik 

trijuose viešbučiuose, bet jie yra geriausi 
ką Maskva turi, išskyrus vieną, Moskva, 
kuris buvo išstatytas po Revoliucijos ir 
laikomas tiktai aukštiems komunistų vir
šininkams bei raudonosios armijos kari
ninkams. 

Žodis apie Intourisi. Tai valdžios įs
teigta keliavimų agentūra kuri savo ži
nioje turi visus reikalus ir žmogiškus pa
togumus beveik visų užsieniečių. Be tos 
agentūros negalima pasijudinti. Nes čia 
negalima užsukti į restoraną užvalgyti jei 
kada norėtum, ar užeiti į viešbutį nakvy
nei, ar įlipti į traukinį važiuoti kur. 

Rusas priklauso savo darbui. Jis ir 
jo šeima miega apartmento bute kuris pri
klauso dirbtuvei. Jis gal "but valgo, dirb
tuvės valgykloje, maistą kuris užaugintas 
pačios dirbtuvės ukėje. Jo vaikai prilai
komi dirbtuvei priklausančioje vaikų glo
bojimo vietoje; jie žaidžia ir eina į dirb
tuvės užlaikomą kulturos rumą. Darbi
ninkai gauna atostogų kada dirbtuvė su-
linka išleisti, važiuoja traukiniu kurį" jam 
nurodo, į rezortą arba vasarnamį kurį 
dirbtuvė kontroliuoja. Taigi svetimšaliai 
gali judėti šioje griežtai valstybiniai su
varžytoje šalyje tik jeigu kokia valstybi
nė. organizacija parūpina jiems pastogę, 
transportaciją ir maisto kuponus. Čia tai 
ir yra Intourist užduotis. 

Sovietų valdžia supranta kad ji ne
gali priversti kitataučius iš Vakarinių ša-
lių gyventi žemesniu negu Amerikoje ži
nomas WPA laipsnis, kaip gyvena diduma 
Sovietų piliečių. Todėl tai užsieniečiams 
parūpinama privilegijos prie kokiu jie yra 
pripratę savo šalyse, bet kas yra fantas
tiškas prašmatnumas Sovietų Unijoje. 

Pirmiausia visko yra įvesta specialis 
diplomatinis užsienio pinigų keitimo biu
ras. Rublis oficialiai skaitoma vertas 18 
centų : bet svetimšalis gauna jų pirkti po 
aštuonis centus. Tuo specialiu keitimo 
kursu, kainos Maskvoje lyginasi kainums 
New Yorke. Požeminiu važiavimas atsi
eina keturi centai; kambarys viešbutyje 
$4 ar $5 už naktį; jei sviesto galima gauti 
jis kaštuoja apie 90 centų svarui. 

Su savo speciale ration knygele sve
timšalis gali pirktis sau reikmenų puoš
nioje diplomatiškoje krautuvėje kurios 
durys patiems Sovietų piliečiams uždary
tos. Toje krautuvėje gaunama nuo dėvė-
jamų reikmenų, groserio iki puikiausio 
vyno, cigaretų ir vodkos. 

Man davė patogų kambarį Metropole 
hotelyje ir įteikė knygelę ration tikietų, 
vienu tikietu galima gauti kartą pavalgy
ti viename iš dviejų Metropolio viešbučio 
restoranų rezervuotų svetimšaliams. Ten 
yra ir trečias valgomas kambarys paskir
tas parinktiems Rusams kurie turi laimę 
gauti leidimą ten i neiti. 

Mano kambaris, kuris turėjo ir gre
ta vonią, buvo nors patogus bet ir liūdnas. 
Prausimosi sinkutės rynos buvo užsikim
šusios taip kad ėmė dešimts minutų iki iš
tekėjo vanduo po skutimosi, bet aš tuoj 
patyriau kad Rusijoje tas yra paprastas 
dalykas. Nebuvo ir toitetinio popierio, ta
čiau tas taipgi yra paprastas dalykas Ru
sijoje. Tai yra tik prabengtis kurią gali 
pirkti tik svetimšaliai toje ambasadorinė-
je parduotuvėje. Vietiniai gyvantojai £§*» 
sieina naudodami laikraščius. , *' 

(Bus daugiau) 

VALGIŲ 
GAMINIMAS 

Namų Prižiūrėjimą* 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

t)idelė, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimu kaip paruošti valgiue 
nuo prasčiausių iki puošniausių pokiliq 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminir^u valgių, privs 
ta į*i*yti šią naudinga Vnyg*. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynB 25 metai atgal 
LENKAI VIS ŽADĖJO PIETUMS 

BUTI KAUNE 
Vokiečiai užtaise prieš mus 

kulkosvaidžius 
Gimiau 1887 m. Lapkričio 31 d., Ky

bartų vai., Daugelaičių kaime. Savanoriu 
stojau Sausio 5, 1919 m. Tarnavau iki 
Birželio 25, 1921. 

Stojau Kauno komendanturon. Ko
mendantas," karininkas Mikuckis, mane 
paskyrė j pirmą gusarų eskadroną, nes 
Rusų kariuomenėje taip pat tarnavau rai
telių pulke. Praėjus maždaug vienam mė
nesiui, pradėjo kurtis antras gusarų eska
dronas. Aš buvau paskirtas jo vachmis
tru. Susidarius eskadrone apie 100 vyrų, 
mes buvom perkelti i Žaliąjį Kalną, kur 
prieš karą stovėjo Rusų raiteliai. Pusė 
kareivinių buvo užimta Vokiečių, o kita 
pusė teko Lietuviams. Eskadrono vadu 
buvo kapitonas Laikunas. 

Maždaug po dviejų savaičių, vieną 
gražų vakarą, apie 10-11 valandą atėjo ap
siginklavę Vokiečių kareiviai su jų dalies 
karininku ir, apstatę visus langus bei du
ris kulkosvaidžiais, pareikalavo išduoti 
jiems musų puskarininkį Joną Bitautą, 
nes jis jiems esąs būtinai reikalingas. Aš 
jiems atsakiau kad Bitautas yra paleistas 
į miestą, bet sykiu ir paklausiau kam jis 
jiems reikalingas. 

— Mes jus visus iššaudysim, — įžū
liai pareiškė man Vokiečių karininkas ir 
tuoj liepė saviems užtaisyti kulkosvai
džius. Vokiečiai kareiviai tuojau savo ka
rininko įsakymą ir įvykdė. 

Aš, matydamas kad mums gali buti 
blogai, tuojau įsakiau savo eskadrono ka
reiviams apsiginkluoti šautuvais ir grana
tomis ir laukti mano įsakymo, o pats, mo
kėdamas Vokiškai, Įsileidau su karininku 
i derybas. Pro langus mačiau jog lauke 
yra labai daug Vokiečių. Matydamas kad 
negalėsiu Vokiečiams atsispirti,^ reikalo 
verčiamas, išdaviau Vokiečiui raštelį kad 
rytoj rytą jiems pristatysiu Bitautą. Vo
kiečių karininkas paėmė iš manęs korte
lę ir su visais savo kariais nuėjo Žydų ka
pinių linkui. Aš tuoj nuvykau į miestą ir 
apie įvykį pranešiau savo vadui. Vadas 
visa reikalą taip sutvarkė kad rytą visi 
Vokiečiai spartakininkai buvo suimti. Tie 
kareiviai kurie vakar buvo įsibriovę į mū
sų kareivines, kaip tik ir buvo spartaki
ninkai (bolševikuojanti).^ Tuo mano raš
teliu ir tariamuoiu Vokiečiams spartaki-
ninkams nusileidimu buvo išvengta viso 
eskadrono pražūtis. 

Gero savanorio Mačiulio žuvimas 
Balandžio pradžioje eskadronas išvy

ko prie Semeliškių į Raudondvarį. # Čia 
bestovėdami gavom žinią jog Semeliškių 
miestelyje esą apie 20 bolševikų. Aš pa
ėmiau iš savo eskadrono burį savanorių 
ir, vieno civilio vedamas, nakties metu in-
ėjau į miestelį. Tyliai suėmėm abidvi bol
ševikų sargybas ir nuvykom prie namų 
kur miegojo kiti bolševikai. Čia taip pat 
stovėjo sargybinis, kurį taipgi suėmėm. 
Tuose namuose buvo išviso trys langai. 
Prie kiekvieno lango pastačiau po tris 
sargybinius. Man davus komandą pro 
langus įmetė granatas. Visi, išskiriant, 
kai]) paskui paaiškėjo, vieną, miegoję bol
ševikai buvo užmušti. Paėmėm pastotes, 
sukrovėm visą bolševikų turtą ir auštant 
išvažiavom. Išviso to turto turėjom 7—8 
vežimus — rugių, ginklų,  granatu ir  ki t
ko. 

Pradėję važiuoti, pamatėm kad prie 
musų artinasi apie 150 raitų bolševikų. 
Pasirodo kad vienas bolševikas išliko gy
vas ir pabėgęs Vilniaus link pranešė saviš
kiams kad Lietuvos kariai juos užpuolę. 
Pamatę bolševikus, pastotes paleidom va
žiuoti priekin, o patys susišaudėm su at
vykstančiais. Matydamas kad mes prieš 
juos negalim atsilaikyti, pradėjom atsi
traukti Darsūniškiu ir Žiežmarių link. Su-
sišaudant žuvo geras savanoris Juozas 
Mačiulis. Vienam iš pastotininkų įsakiau 
paimti nušautą Mačiulį ir jį parvežus pa
laidoti. Už tai aš tam vežikui atidaviau 
visą jo vežamą maistą. Į savo dąlį par
vykau laimingai, tiktai nustojęs draugo 
Mačiulio. 

Po to mūšio musų eskadronui taip pat 
teko susiremti su bolševikais ties Žiežma
riais. Mums išvarius bolševikus iš vieno 
kaimo, atėjo pas mus vienas pilietis ir pra
nešė kad pas jį esą du bolševikai kariai. 
Aš nuvykau pas juos ir paprašiau užeiti 

į musų štabą, štabo viršininkas buvo ka
rininkas Škirpa. Pasirodė kad tie kariai 
buvo bolševikų šnipai. Škirpos įsakymu 
jie tuojau buvo sušaudyti. 

Lenkams padarėm didelių nuostolių 
Stovint mums ties Radviliškiu, buvau 

pasiųstas su 25 gusarais apžvalgyti Rad
viliškio. Pastebėjau kad geležinkeliu va
žiuoja garvežys su vienu vagonu. Iš to 
vagono durų kolčakai šaudė į musų ka
riuomenę. Pasistatėm arklius miške, nu
vykom su dešimts kareivių į nematomą 
vietą ir įtaisėm po geležinkelio bėgiais 
granatas. Prisiartinus -garvežiui prie gra
natų, geležinkelis buvo sugadintas, o mes 
kolčakus apšaudėm. Vis dėlto garvežys 
su vagonu spėjo pasprukti Šiaulių link. 

Tais pačiais 1919 metais, neatsimenu 
kurį mėnesį, musų eskadronas atsidūrė 
fronte prieš Lenkus. Tarp Kalvarijos ir 
Cipliškių mes patekom į senus Rusų apka
sus. Sužinojęs kad kaimas pilnas Lenkų, 
atidariau į kaimą šautuvų ugnį. Kovėmės 
kokias tris-keturias valandas. Pritruko 
šovinių. Aš pasiunčiau Joną Rakecką at
nešti. Rakeckas Lenkų buvo sunkiai su
žeistas į kairįjį petį. 

Pasirodžius kad Lenkų yra beveik 
pulkas, pradėjom atsitraukti. Lenkai mus 
supo. Musu laimei, tuojau atėjo mums į 
pagalbą pėstininkų dalis, ir tuo metu mes 
Lenkams gerokai įpvlėm. Mes paėmėm į 
nelaisvę dvylika raitelių, kurie papasako
jo kad mes jiems padarę didelių nuostolių. 

Suvalkai, Gardinas, Augustavas 
1920 metų Liepos 19 užėmėm Seinus. 

Vienas kunigas mums pranešė kad Suval
kuose esą daug Lenkų ir šį miestą galima 
bus paimti. Tuomet musų eskadrono va
das buvo majoras Goštautas. Nakties me
tu, Goštauto vadovaujami, nuvykom apie 
125 vyrai į Suvalkus, užėmėm elektros 
stotį ir įsakėm kad šviesa degtų kiaurą 
naktį. Telefonų vielas visur nutraukėm. 
Užėmę miestą, mes čia radom apie tris 
šimtus Lenkų, * kurie, manydami kad Lie
tuvių yra labai daug, pasidavė mums gra
žumu, be mūšio. Miestas išbuvo musų ran
kose apie 2—3 savaites. 

Gavom įsakymą vykti į Gardiną ir į 
Augustavo miškus. Vadas nuvyko į Gar
diną, o aš pasilikau su 25 raiteliais Augus
tavo miškuose. 

Pradėjus bolševikams spausti Len
kus, dalis bolševikų perėjo į Lietuvos teri
toriją. Aš su savo vyrais juos nuginkla
vau, o jų turtą — arklius, vežimus ir gin
klus — perdaviau Seinų komendantui. Pa
čius bolševikus nakties metu apgaulės bu-
du pasiunčiau į Gardiną. 

Miškuose randu paklydusią kuopą 
Po kurio laiko atvyko keletas Lenkų 

eskadronų ir iš visų pusių ėmė mus sup
ti. Vadas, kaip sakiau, buvo Gardine, o 
aš su savo vyrais, gurguole ir kulkosvai
džiais pasilikau Augustavo-Gardino plen
te. Lenkams pradėjus mus pulti, aš atsi
šaudydamas traukiausi į Augustavo miš
kus, bet čia mane iš visų pusių apsupo 
Lenkų raiteliai. Su savo vadu jokių ry
šių neturėjau ir nežinojau kur jis yra. 
Mano žinioje buvo 25 raiteliai. Turėjom 
keturis vežimus, bet maisto neturėjom. 
Kovodamas miškais traukiausi 7 ar 8 die
nas ir pagaliau, nežinojau nei kur nei ką 
daryti, nes maistas jau visiškai baigėsi, 
Mums į akis pažvelgė bado šmėkla. 

Dideliais miškais ir be jokių kelių be-
sibastydami, radom Lenką eigulį, kuris tu
rėjo bulvių, duonos ir burokų. Viską pa
ėmėm su savim, o kartu ir jį. Jis mus tu
rėjo vesti keliu Seinų ir Kalvarijos link 

— Jei išvesi tai paliksiu gyvą, o jei 
paduosi mus Lenkams busi sušaudytas, 

- aiškiai ir trumpai pareiškiau jam. 
Eigulis, mus vesdamas, klaupdavo ant 

kelių, iškeldavo maldai rankas ir, šaukda
masis Dievo, pareikšdavo kad jis kelio to
liau nežinąs ir net nenumanąs kurioje pu
sėje jo namai. Bet mes į tai nekreipėm 
dėmesio. Jis gaudavo valgyti ir turėjo 
mus vesti. 

Po penkių-šešių dienų tokios keliones, 
radom miške paklydusią Lietuvių kareivių 
kuopą. Jau jie norėjo eiti pasiduoti Len
kams, bet man įkalbėjus ir davus jiems 
užkąsti jie nurodė kur yra jų kuopos va
das. Susiradęs kuopos vadą aš jam pasa
kiau kad mes turim Lenką eigulį, kuris nu
rodys mums kelią į musiškius. Toliau jau 
mes visi sykiu žygiavom. 

Praleista gera proga pulti Lenkus 
Bežygiuodami mišku.priėjom išmūry

tą Augustavo kanalą. Sustojom, padarėm 
tiltą ir visi' kariai, arkliai ir gurguolės lai
mingai perėjom kanalą. Tuomet aš pa
siunčiau penkis raitelius išžvalgyti Gardi-
no-Seinų plentą. Sugryžę žvalgai pasakė 
kad plentas esąs laisvas. Į plentą buvo 
dar apie 15 kilometrų kelio. 

. Pasistiprinę ir pasimeldę ėmėm žy
giuoti i plentą. Prisiartinę prie plento ei
gulį paleidom gryžti namon. Bet jis verk
damas sakė namų jau nerasiąs. 

Plente, išrikiavom visą kuopą, o rai
telius pastatėm iš šonų. Du kulkosvai
džius su kulkosvaidininkais vežėmės pry-
šakyje ir du užpakalyje. Taip išsirikiavę 
ėmėm žygiuoti. 

Pražygiavę apie 15 kilometrų, jau ne
toli nuo Seinų, nakties metu užtikom prie 
plento Lenkų raitelių sargybą. Jau buvo 
rudeniop ir šaltoka. Lenkai kūreno ugnį. 
Ta vieta, rodos, vadinasi Carskij Lies. 
Mes su vadu jojom prvšakyje. Lenkų žir
gai stovėjo miške pririšti. 

— Pulkim Lenkus ir paimkim juos ne
laisvėn. — tariau aš karininkui vadui. 

— Palikim juos ramybėje ir žygiuo
kim savo keliu, — atsakė vadas. 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — 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 jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos "ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
jų valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapiy 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
(5820 Superior Ave, Cleveland 3, Ohio 

Lenkai, matyt, manė kad žygiuoja jų 
kariai, nes mes atvykom nuo Gardino pu
sės, kuris jau buvo Lenkų rankose. 

(Bus daugiau) 

štai apysaka kuri jums patiks! 

A L p i s 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 • Tvirtais virSais 

Dabar atiduodama už $1.00 
9 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino KĮstutį 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). 

NAMU DAKTARAS 
C-. 

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 "Dirvoje* 
6820 Superior Avenue Cleveland 3, Ohio 

HARTFORD, CT. 

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 
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DĖMESIUI HARTFORD LIE
TUVIŲ KARIŲ TĖVŲ, GIMI

NIŲ, IR KARIŲ GRYŽU-
SIŲ Iš TARNYBOS 

Šiuomi pranešam Hartfordo 
miesto Lietuviams karių t€-
vams ir giminėms, taipgi ka
riams gryžusiems iš visų mili-
'tarinės tarnybos šakų, kad pa-
tiektūmėt vardus ir pavardes 
jūsiškių tarnaujančių militari-
Iiėje tarnyboje, arba tarnavu
sių, antrašus, gimimo datą ir 
gyvenimo vietą, artimiausią 
giminę ir giminystę, skyrių 
tarnyboje, serialinį kario nu
meri ir kitas informacijas są
ryšyje su tarnyba. 

Hartfordo Miesto Karinės 
Karių Sąrašo Komitetas ndri 
gauti šias žinias apie karius. 
Šio Komiteto Lietuvių skyriaus 
narys Frank Haiko prašo ka
rių giminių ir tėvų suteikti tas 
informacijas, ir pats pažada 
duoti reikalingas informacijas 
visiems karių giminėms ir pa
tiems kariams kurie kreipsis 
prie jo reikale gavimo karių 
atlyginimų, apdravdos ir tt. 

Visais reikalais prašau krei
ptis į mane Liet. Amer. Pilie
čių Klube, 227 Lawrence St., 
vakarais; visiems duosiu rei
kalingas informacijas nemoka
mai. 

Frank Haiko. 

WATERBURY, CT. 

IŠKILMINGAS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

Nepriklausomybės 27 metų 
minėjimas įvyks sekmadienį, 
Vas. 18, nuo 2:30 vai. po pie
tų, šv. Juozapo parapijos au
ditorijoj. Programas bus įvai
rus. Kalbėtojai bus sekanti: 
K. Pakštas, Adv. W. F. Lau
kaitis, SLA prezidentas, ir p. 
Alena Devenienė, kuri čia kal
bės pirmą kartą. 

Visi prašomi dalyvauti. 
W. A. L. Taryba. 

DR. OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 
- Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

VEDYBŲ SUKAKTIS 
Frank Dapšis su žmona ap

vaikščiojo 25 metų savo vedy
binio gyvenimo sukaktį. Dap-
Šiai yra ilgamečiai ir žymus 
biznieriai šioje kolonijoje, jie 
visuomet paremia Lietuvišką 
veiklą. 

APSIVEDt 
Edward Digimas, jaunas bet 

gerai atsižymėjęs radio akor-
dionistas, apsivedė su p-le Be
verly Edna Winters, ši jauna 
porelė apsigyvens ukėje kurią 
nusipirko prieš vestuves, ša
lia to, p. Digimas turi savo 
dirbtuvę, Thomaston Tool & 
Plastic Co., kuri yra pasekmin
gai vedama. Dr. M. J. Colney. 

J. A. Urbonas 
. Dirvos Agentas Dayton# 

1302 Lamar St. Dayton, <X 

L i e t u v i š k a  

V A I S T I N Ė  
Jonas ZvaLskis, Savininkas 

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

INTERNATIONAL 
PH A R M A C Y 

5920 St. Clair Ave. Cleveland 
Telefonas ENdicott 8618 

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 iMf-
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Society for Savings Blefo 

Telef.: MAin 1773. 
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BALF RUBŲ VAJUS 
BAIGIAMAS SU 

VASARIO 16 

I 

GAMINKIT RUBUS LIETU
VOS VAIKUČIAMS 

BALF ofisas iš New Yorko 
praneša savo skyriams ir Lie
tuvių visuomenei 'baigti rubų 
rinkimo viešu8vnjus Ml Vasa
rio 16 diena. 

UNRRA ir visos šalpos or
ganizacijos pradės rubų vajų 

Kovo pabaigoje visoje Ameri
koje. BALF susitarė su jais 
6 savaites prieš šį didelf vajų 
atskirai rubi| rinkliavos neda
ryti. 

Steigktt siuvimo ratelius " 1 

Parapijų draugijos, BALF 
skyriai, klubai, Susivienijimų 
kuopos ir visos organizacijos 
prašomos steigti moterų ir 
merginų siuvimo ir mezgimo 
ratelius kurie gamintų Lietu
vos vaikučiams rubelius ir vi
sokius reikalingus mezginius. 
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Pavasariui Sukneles 
Micros nuo 38 iki 44 moterims I 

.94. Žęntft Kai** tiktai po 5 
STYLIUS A 

Dideliais taškais suknelės ge
ro darbo. Žalios, rusvos arba 
mėlynos su balta spalva. Mie-
ros 38 iki 44. 

STYLIUS B 
"Chesterfield" suknelės velver 
tine apykakle, su sagom prieš
akyje. Plonais bryžiais purpu
ro, pilkos ar copen spalvą. 
Mieros 38 iki 44. 

Užsakymai Išpildomi Pafitu ar Telefonu—CHerry 3000 

Pavasariui 
Pinafore! 

2" 
Smagios Naujos 

Spausdintos Vatinės! 

štai skaidrios spausdin
tos pinafore suknelės jusų 
dėvėjimui namie būnant! 
Puikus gėlių marginiai rau
donų ar mėlynų spalvų . . 
apvedžioti akėtu batistu. 
Garantuotos skalbimui ir 
tvirtų spalvų. Mieros 14 
iki 20 panelėms ir mote
rims. 

Išpildoma Užsakymai Telef. 
Šaukit CHerry 3000 

THft MAY CO.'S BASEMENT 
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Tokie rankų darbeliai kenčian
tiems užjuryje vaikučiams bus 
ypač brangus; vargstantieji 
žinos kad juos iš meilės ir 
užuojautos Amerikos Lietuvai
tės jiems padarė ir paaukojo. 

Kviečiama Lietuves buti gai
lestingomis, gamint rankų dar
belius ir siųsti juos į BALF 
rubų sandėlį, 101 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y. 

IŠGELBĖJO IŠ JAPO-
PONU NELAISVĖS 

513 VYRŲ 

PER TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 

Lufon saloje, pereitą natsai-
tę iš Japonų nagų išpiešta 513 
žmonių, karo nelaisvių, laiky
tų Japonų stovykloje. 

Užpuolimą padarė nakties 
laiku ant tos stovyklos apie 
400 drąsių Amerikiečių karių, 
netikėtai užklupo Japonus sar
gybinius, ir išlaisvino 486 A-
merikiečius, 23 Britus ir ketu
ris kitų šalių. 

Tai buvo pirmutinis toks žy
gis Luzon saloje. . Išlaisvinti 
žmonės užtikta pusiau išbadė
ję, ligų nukankinti, kiti vos tik 
gyvi. Visi gyvi užtikti išves
ti. šimtai kitų jau mirė per 
tą laiką kai Japonai užvaldė 
Filipinų salas ir daugybę pa
ėmė nelaisvėn. Tūkstančiai iš
vežta į darbus Japonijoje. 

Iš Amerikiečių kurie tą už
puolimą darė, žuvo tiktai du. 
Japonų sargybinių tos stovyk
los apielinkėje išmušė net 523 
ir tik taip galėjo tą stovyklą 
pasiekti ir savuosius išlaisvin
ti. 

Manila miestą užimant, A-
merikiečiai užtiko tukstančius 
kitų savo žmonių ir Filipinų, 
Japonų Įkalintų ir nukankintų, 
kurie nesitikėjo kada nors bu
ti išgelbėti. 

Tūkstančiai kitų išžudyta ar
ba išmirė nuo nepakeliamo ba-

I do ir vargo. Su, karo Belais
viais Japonai elgesi savotiškai, 
atmesdami tarptautines taisy
kles nurodančias kaip nelais-
viai turi buti užlaikomi. 

llw« 
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AMERIKOS LIETUVIŲ SO
VIETAI (ATSIPRAŠAU) 

TARYBA SKAITOSI 
"VISAGALI** 

TARYBOS trys "tūzai" su 
savo taryba tai kaip čigonas 
su vogtais kiaušiniais, kurių 
prisidėjęs kišenius bijo kad 
kas prie jo neprisiglaustų.... 

Jeigu tarybininkai butų tei
singai visuomenės išrinkti į jų 
vietas, jie visai nekęstų bai
mės ir nebijotų su kitais su
sitikti ir susitikus kalbėtis. 

Bet juos baugina jų netvir^ 
tumas, kaip to čigono kiauši
nių kišeniuose: gali tuoj su
dužti. ... 

Jie skelbiasi atstovaują "vi-, 
są" organizuotą visuomenę, bet 
kodėl jos bijo? 

Bet ir tas atstovavimas jų 
tik prisisavintas: jų pasigyri
mas apie atstovavimą štai kaip 
"kvepia": 

Jie giriasi atstovaują visus 
katalikus, bet daug kunigų ir 
daug katalikiškų draugijų jų 

AKRON. OHIO 
Smulkios Žinios 

MIRĖ. šiomis dienomis mi
rė Jurgis T'alalas, ilgametis šio 
miesto gyventojas. Liko žmo
na, du sunųs ir duktė, jau su
augę. Jie Akrone gyvena nuo 
1912 metų; iš Lietuvos atva
žiavo į Brighton, Mass., rodos 
1906 metais. Paėjo Ukmergės 
ap., Siesikų p., Meilūnų k. 

Prieš kelias savaites buvo 
rašyta apie netikėtą mirtį Ale
nos šuminskienės, po pirmu 
vyru Pakštienės, kurią jos Įna
mis peiliu nudurti. Jos laido
tuvės buvo kuklios; graborius 
nieko neprileido jos matyti per 
keletą dienų, vos paskutinę die
ną laidojant tepavelijo arti
miems pamatyti. 

Į jos laidotuves buvo atva
žiavęs jos brolis Čepas su žmo
na iš Boston, Mass. Kada su
žinojo apie sesers tragingą 
mirtį ir dar kai graborius ne
leido jos lavoną matyti brolis 
nelaukęs laidojimo dienos iš
važiavo atgal. 

Akrone gumų dirtuvfee nu
tarė gelbėti Amerikos karo 
pastangose labiau, ir nuo 1 d. 
Sausio iki 30 Balandžio dirb
ti kasdien ir sekmadieniais, ar
ba 120 dienų į keturis mėne
sius. Kurie darbininkai išdirbs 
visą tą laiką neišlikdami tiems 
kompanija duos dovanų. 

Kalnas. 

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

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

. ' Chicago, 111. 

neremia, smerkia juos UŽ jtį 
atžagareivišką darbą ir tary
bos pirmininką už susidėjimą 

•u cicilikų "popiežium". 
Jie giriasi atstovaują Visus 

sandariečius. Na o sandariečių 
tik maža dalis tepalaiko aklai 
jų politiką, kiti diduma dirba 
tikrąjį darbą ir smerkia juos 
už vienybės ardymą. 

Jie giriasi atstovaują viaus 
socialistus. O kiek tų socialis
tų yra, jeigu ir visus? Viso 
labo pustuzinis visoje Ameri
koje! 

Jie savinas! ir SLA* Bet ar 
ištikro visas SLA pritaria jų 
šposams ? Mažiausiame SLA 
seime koks senai nebuvo, Phi-
ladelphijoje pernai šmugelio' 
keliu įsukta rezoliucija pajun
gianti Susivienijimą tarybai. 
' Toli ne visi nariai žino kad 

maža grupė delegatų nubalsa
vo tą rezoliuciją, kada seimas 
jau ėjo prie pabaigos ir kada 
nubalsuotų ir tokią rezoliuci
ją kuri sutiktų atiduoti visą 
SLA iždą tam SLA cenzoriui. 

Užtai, jeigu Tėvynės redak
torius bijo rašyti apie kitus 
darbus kaip tik apie tarybiniu-
kų, jis neatstovauja didumos 
SLA narių nuomonės, tik pa
taikauja savo "cenzoriui". 

Iki šiol savo visą pasilaiky-
mą jie rėmė melu: kad kitos 
organizacijos esą "ant bladk 
listo" ir tt. 

Organizuotų Lietuvių Ame
rikoje tėra gal 5 nuošimtis, ki 
ti visi yra nepriklausomi Ame
rikos piliečiai. 

Tai kuo gi remiasi visa tary 
biniftkų galybė? Gal tik tais 
čigoniškais kiaušiniais: nieko 
artyn neprisileidžiant ir su vi
sais atsisakant bendrai dirbti. 

Supa Garba. 

KUN. BtJčYS savo privė-
džioj imais Suvažiavime Wash
ington© 1921 metais argumen
tavo prieš Amerikos Lietuvių 
prisiėmimą ant savo pečių neš^ 
ti Latvių ir Estų bėdas, o da
bar tarybininkų pirmininkais 
federantų vadas šimutis dirba 
kaip tik priešingai — nors'Lat
viai ir Estai turi savo atsto
vus Amerikoje, jis j ieško ir 
kviečia . Latvius ir Estus ben
drai Amerikos valdžiai pareiš
kimus daryti 

Bet tas jų elgimasis slepia 
vieną dalyką; tarybininkai, ne
norėdami su pačiais Lietuviais 
išvien Lietuvos vadavimui dir
bti, vieni neturėdami reikšmės 
Amerikos įstaigose, nors Lat
vius ir Estus tokius pat kaip 
jie susi j ieškoję nori parodyti 
savo. "Įtekmę" Washingtone. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentursl 
kokius paklausimus, visada įde 
kit už 3c pašto ženklelį 4U&-
Wmui Tas but? na. 

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

toftkyfl jus 

l ^ V'v' -v: ' ' 
"C; * 
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" V ,v iY.. 
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PERSTATYMAI TESIR IKI VASARIO 24 

J TWO GALA WEEKS STARTING 
MONDAY era  1 O 
Ni 'jHT r t D. k L 

CLEVELAND'S 6REA1EST M!D-W!NTR EVENT 
i6Tri ANNUAL 
AL SI RAT 

ww lį/k 

Vakarais (išsk. sekmad.) nuo 8:15 
Popiečiai treč., ket. ir šeš. nuo 2:15 
Ti kieta i gaunami Music Hull ir Wm. 
Taylor & Sons Ticket Office. Del 
ahglies stokos sekmad. uždaryta. 

Popiet (i»k. sek. ir Wash. E'day) 
81.20 ir $1.80 su Tax. 

Popiet šeštad. ir Wash. Bday 
Vakarinės Kainos 

Vak.- $1.20, $1.80 ir $2.10, su Tax 
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KENTUCKY. 

ŠIAURRYTINĖ OHIO yra toli tinkamesne dalis Šioje 
ifelyje, tinkama Įvairių industrijų plėtimuisi, arba 
jliatymui naujų dirbtuvių, čia rasite ypatingą kom
binaciją reikmenų pasekmingai produkcijai ir dis
tribucijai. Tarp svarbiausiųjų yra: 

—eentralinė sritis didžiųjų rinkų atžvilgiu 
—gausi transportacija žeme, vandeniu ir oru 
—gauningumas natūralių resursų 
—pagrindinės žaliavos veik po ranka 
^-neriboti prėsko vandens ištekliai 
-—gausybė darbo jiegps ir patyrusių amatnipgi 
—-maišytos industrijos tiekimui ir gavimui 
—daug patogių dirbtuvių ir dirbtuvėms vietų 
—ideališkus .gyvenimas dirbtuvių vedėjams 

PRIEDUI PRIE TŲ kompetitinių parankumų taipgi 
pakankamai elektros šviesos ir jiegos kurią tio-

kiu The lUuminating Company už Satis tięp pačių 

Žemiausių ialyje. Šis žema kaina pa
tarnavimas patraukė daug didelių ir mažų industri
jų į Šiaurrytinę Ohio, ir patraukia daugiau. 

The lUuminating Company's Industrial Develop
ment Division kooperuoja pilniausia su visais biz
niais ir organizacijomis kurias dabar veda, kampa
niją užtikrinimui didelio darbingumo Šiaurrytinėje 
Ohio karui pasibaigus. 

SVARIJIOS PASEKMES JAU pasiekta, ir dar ma
tomo;? didelės galimybės. Tačiau, Šiaurrytines Ohio 
ateičiai tobulinimai reikalingi -tęsti hf tolia® naudai 
visų tų kurie čia gyvena. 

• Taigi, pasakykit šitas žinias apie geriausią šalyje 
loikaci.įą į savo draugams ar biznio pažystamiems : ir 
pateikkit vardus numatomų galimybių musų Indus
trial Development Division. Nes, atminkit, kas eis 
Į Bdiuta Šiaurrytinei Ohio, tas bus nauda ir juittst 

iUKiMt I.i inii>mirni niiiv MĮMtti 

i  
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

PROKLAMACIJA 
VASARIO 16-TAI 

LVS Centro pirmininko P. 
J. žiurio pasidarbavimu, Ohio 
valstijos Gubernatorius Frank 
J. Lausche paskelbė Lietuvos 
Nepriklausomybės 27 metų su
kakties proklamaciją, Vasario 
16 dieną. 

AL SIRAT GROTTO CIRKAS 

GAUKIT AUTOMO-
BILIŲ LICENSE 

ANKSTI 
Ohio Gubernatorius Frank J. 

Lausche paskyrė Oną Karpie-
nę pardavinėti 1945 automobi
lių laisnus. Pardavimo laiko
tarpis Kovo 1—31 d. Lietu
viai galės nusipirkti savo au
tomobiliui laisnus Dirvos ofi
se. G820 Superior ave. 

Norėdami sutaupyti sau lai
ką stovėjimo eilėse, kaip pa
prastai esti mėnesio pabaigo
je, ateikit įsigyti savo laisnus 
mėnesio pradžioje, kada nesti 
susigrudimo. 

Ofisas atdaras visą  dieną ir 
vakarais (uždarytas sekmadie
niais). 

Lietuvos Nepriklauso
mybės Minėjimas 

Lietuvos Nepriklausomybės 
27 metų sukakties paminėjimo 
programas atsibus ši sekmadie
ni, Vasario 18, nuo 3:30 vai. 
po pietų, šv. Jurgio parapijos 
salėje. 

Kalbėtojai bus Kun. K. Ba
rauskas iš Chicagos, J. V. Stil-
sonas iš Pittsburgho,. .pakvies
tas miesto Mayoras Btirke, ir 
taipgi kalbės klebonas Kun. 
Vilkutaitis ir dar vienas-kitas. 

Dainuos katalikių moterų 
choras, p-lės Samiutė ir Magi-
liutė duetu, ir \^olet Cypas. 
Tap dancing atliks A. Skrebu-
naitė ir Iy-srnkait<". 

Komitetas. 

*F 
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Lithuania's Right 
To Independence 

Clevolande prasidėjo pilno didumo Auditorium. Cirkas yru globoje 
Įdomumo cirkas, didžj^je Public Al Sirat Grotto, ir tęsis iki Vas. 24. 

M I R I M A I  

KORTAVIMO VAKARAS 
Lietuvių namų savininkų or

ganizacija rengia kortavimo 
vakarą, savo organizacijos ad
vokato Paul Manceno gimtadie- 'JUS laidojama Kalvarijos ka-

Mirė Ant. Baranauskienė 
Vasario 11-12 naktj mirė 

Antanina Baranauskienė, žino
mo veikėjo Felikso Baranaus
ko žmona. 

Pašarvota Delia Jakubs lai
dotuvių namuose, kur galima 
lankyti. 

Laidotuvių pamaldos atsibus 
šeštadienio rytą, 9:30 valandą, 
naujos parapijos bažnyčioje, 

nio proga, šio šeštadienio va-
kaiv. Vasario 17, Lietuvių sa
lėje. apačioje. Pradžia 8 vai. 

Kviečia Komisija. 

Y A žiro J A ! ROCHESTER 
Julius Smetona užkviestas 

kalbėti Rochester, N. Y.. Lie
tuvos Nepriklausomybė- Į>ami-
noįipit'. Vasario 18 d. Išva
žiuoja šeštadienio naktj. 

Dirvos red. Karpius ketvir
tadienio vakare išskrido Į Wa-
shingtoną dalyvauti Lietuvos 
Atstovybės sukviestame Lietu
vių redaktorių suvažiavime 16 
Vasario proga. 

Iš  Washington o ats i lankys  
Balti m orėje, Amerikos Lietu
vių Misijos Į Wash i n y toną rei
k a l a i . - .  

VAŽIAVO J LORAIN 
Alekas Banys, tęsdamas sa

vo parašų rinkimo darbą ant 
Peticijos Prezidentui Roosevel
tui, buvo nuvykęs į Lorain, O., 
U'ii uaplatinti peticijas. 

• KARO užsakymų Cuyaho
ga apskrityje tarp 1940 ir 
1944 metų valdžia padarė net 
už $4,724,726,000. Visai Ohio 
valstijai per tą laikotarpi bu
vo karo reikmenų užsakyta už 
apie 15 bilijonų dolarių. 

pmese. 
Reiškiamp Feliksui Baranau

skui užuojautą jo liūdnoje va
landoje. 

JUOZAS PLITNIKAS, 62 m., 
nuo 732 E. 127 St., mirė Va

sario 8, palaidotas Vas. 13 d., 
Kalvarijos kapinėse. Pamaldos 
atsibuvo šv. Jurgio bažnyčio
je. 

Liko žmona, Ona, ir dukte
rys Vera ir Stella, taipgi Lie
tuvoje sesuo Viktė česnukevi-
čienė. Velionis paėjo is Sei
nų ap., Najaslavos k. Ameri
kon atvažiavo 1900 m., Cleve-
lande apsigyveno 1921 m. 

MARĖ GAIDELIS, 75 m., nuo 
7508 Aberdeen avenue, mirė 

Vas. 10, palaidota 15 d., Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Immaculate Conception 
bažnyčioje. 

Velionė paėjo Garlevos par. 
Amerikon atvyko 1912 m. 

Liko duktė Viktorija Ru
činskienė ir sunus Bernardas. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo laidotuvių direktorius N. A. 
Wilkelis. 

1944 METAIS Clevelande su
aukota kraujo 194,280 pus-
k^vortės, ir perviršyta kvota. 

1945 metams kvotai nusta
tyta 190,000 puskvorčių. 

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

P. P. MULIOLIS 6606 Superior Ave. 

SUSIRINKIMAS 

Amerfkos Lietuvių War Ac
tivity Komiteto mėnesinis su* 
sirinkimas bus laikomas antra
dienio vakare, Vasario 20, 'Lie
tuvių salėje, nuo 8 vai. Visi 
Lietuviai kviečiami j šį susi
rinkimą. Norėtume matyti .at
silankiusius pirmo ir antro Pa
saulinio karo veteranus. 

Reikalinga Lietuviams turė
ti organizacija kaip Lithuanian 
War Veterans ir dabar yra 
pats laikas tai pradėti organi
zuoti, nelaukti iki pradės di
deli skaičiai sugryžti ir netu
rėdami savo Posto arba orga
nizacijos eis kitur. Yra užtek
tinai veteranų pirmo Karo, ir 
sugryžusių iš šio karo karei-
vfų pradėti organizavimą su 
parama visų vietinių Lietuvių. 

Vieningai dirbant turėsime 
su savim musų turtą, musų 
jaunimą. J. K. Venslovas. 

PALENGVINA GAVĖNIĄ 
Vysk. Hoban pranešė jog 

palengvins katalikams gavėnią 
delei karo meto. Per gavėnią 
mėsą pataria nevalgyt tik Pe
lenų dienoj ir Didžiajam Penk
tadienyje ir kitais penktadie
niais. 

Užgavėnės buvo antradienį, 
Vasario 13, Verbos bus Kovo 
25, Velykos Balandžio 1. 

LANKĖSI KARYS 
Sgt. Vincas Debesis, inžinie

rių korpuso, buvo parvykęs 
paviešėti. pas savo tėvą, Vin
cą Debesį. Vasario 7 išvyko į 
New Mexico. 

Karo lauke liko sužeistas 
Julius Šukys, Šukių sunus. 

Ponios Milikauskienės, LVS 
narys, jau du sunai išvežti į 
užjurį, vienas jau žuvo karo 
lauke, kaip pirmiau buvo pra
nešta. Ketvirtas tarnauja dar 
šioje šalyje. 

DAUGIAU PRISIDĖJO 
Pastarame rubų vajuje, su 

darbu prisidėjo ir daugiau as
menų : P. Grugodienė pasidar
bavę pasiuvime vieno moteriš
ko palto, kuris buvo padovano
tas išardytas; JI pašventė tam 
porą dienų. 

% ANTHONY DAINUS 

Since February K5 marks the an
niversary of Lithuania's former in
dependence, a synopsis of that 
country's right to being ^ again in
dependent is appropriate. 

'(1) Russia's seizure of Lithuania 
was a violation of international 
law: 

a—On -July 22, 1940, our State 
Department labeled the plebiscite a 
fraud. 

b—Seizure as "strategic terri
tory" is as invalid for Stalin as for 
Hitler or Tojo. 

(2) The United States and Great 
Britain implicitly guaranteed her 
freedom in the Atlantic Charter, 
for she was independent before the 
war and the Russo-German parti
tion of 1939. 

(3) President Roosevelt promised 
an independent Lithuania to the 
Lithuanian delegation on Oct. 15, 
1940, and to the President of Lith
uania-in-exile, Antanas Smetona, on 
April 18, 1941. 

RUSSIA GUARANTEED 
INDEPENDENCE 

(4) Russia guaranteed her inde
pendence time and again: 

a—The Lithuanian and Soviet 
treaty of 1920. 

b—Lithuanian and Soviet Non-
Aggression treaty in 1934. 

c—Renewal of Lithuanian and 
Soviet Non-Aggression treaty of 
1934. 

d—Lithuanian and Soviet Mutual 
Assistance pact of Oct. 10, 1939. 

e—Molotov's declaration of Oct. 
31, 1939: "Russia renounces all 
rights to Lithuania for all time''. 

f—On Nov. 6, 1942, Stalin prom
ised "the liberation of enslaved na
tions". 

g—At;)the Moscow conference of 
November, 1943, the Soviets prom
ised the people the righį "to choose 
the form of government under 
which they desire to live". 

(5) Under the Soviet system 
Lithuania, as a nation, is doomed: 
200,000 Lithuanians were executed 
or deported during the first Rus
sian occupation with 50 per cent of 
the nation slated for exile. Accord
ing to neutral Swedish and Swiss 
reports, execution and 'ic^orfcation 
again are being employed by the 
Russians in their 3econ-.l occupa
tion. (Reports already ctc-to only 
half of the nation is left.) 

(6) Thousands of Lithuanian 
are utterly helpless, especially 
those in Siberian concentration 
camps, because of the Soviet non 
recognition of the Red Cross and 
Soviet refusal to disclose the 
exiles' whereabouts. 

PERSECUTION CONTINUES 
(7) Under the Soviet form of 

Fascism, or Communism, religious 
persecution continues unabated in 
Lithuania. 

(8) Lithuania would otherwise 
succumb economically, culturally 
and socially to the Asiatic horde: 

a—They ruined her agriculture 
and commerce. 

b—Confiscated all farms, private 
property, business, etc. 

c—Suppressed a free press. 

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 

f  —-— 1 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

V ac uum Vai y toj us, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

Elite Electrical Co. 
1394 East 66th Street 

Phone EN. 6504 

d—Burned her libraries, 
e—Disbanded 6,000 organiza

tions. 
f—Sovietiaed education and for

bade religious instruction. 
g—Liquidated half *of the edu

cated class. 
h—Forbade education abroad, 
i—Looted her museums, 

•j—Stripped churches. 
k—Hauled trainloads of booty to 

Russia. 
1—Executed clergy. 
(9) Lithuania is a "peace-loving 

nation": She yielded to Poland in 
the Vilna dispute, to Germany in 
the Memel question and to Russia 
in her demand for army bases. She 
also refused a Nazi demand for a 
Lithuanian legion against Russia. 
Her "admirable progress" was ex
tolled by both Cordell Hull and 
Sumner Welles. 

(10) The United States would 
continue to lose - prestige through
out the world, especially in the 
eyes of Catholic South Amet-ica if 
we sold a helpless Catholic nation 
(80 per cent) to an atheistic dic
tator whom they still refuse to re
cognize. They do grant diplomatic 
status to Lithuanian consuls. 

(11) Lithuania was not created 
by the Treaty of Versailles; she 
had been independent for 1,000 
years and regained her independ
ence through a bloody revolution. 
The Lithuanians, ruling from the 
Baltic to the Black sea, drove the 
Tartars out of central Europe and 
Russia in the thirteenth and four
t e e n t h  c e n t u r i e s  a n d  c h e c k e d  
Ghenghis Khan. 

(From The Michigan Catholic, 
February 1, 1945) 

LIETUVIU SALĖJE 

American Heroes 
by JULIAN QLLENDQPTT-

fVERY purchaser of a War Bond 
gives up something to aid his fellowmsn with the same spirit that Pfc. 
William P. Bowes of West Roxbury, Mass., showed in risking his life to 
save a comrade on a Pacific Island, though in a lesser degree. Though pre
vious attempts to reach three wounded men had failed, Pfc. Bowes 
crawled through the jungle in the face of intense enemy fire and dragged 
one of the men 35 yards to cover. The action won him a Silver Star. 

U. H. Treasury Department 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

Ateikit į Lietuvių salę pasi-
lošti ir smagiai praleisti vaka-
ra su savo draugais. Šios su
eigos atsibuna kiekviena vaka-
ra, nuo 8 vai. lygiai. Parem-
kit savo klubą ir Lietuvių sa
lę, vietoje eiti kitur, čia tapo 
padidintos dovanos, todėl jums 
bus naudinga atsilankyti daž
niau j Lietuvių _ salę. 

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 
DEGTINE ALUS VYNAS 
Užkviečiame savo draugus 

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

IN A RECENT issue, the Cath
olic Commonweal of New York, 
rightly says: "We (as Americans) 
cannot understand how the Russian 
colossus should be so obsessed by 
the fears for its security as to in
sist on taking over the Baltic re
publics and other expanses of land 
along her frontiers. We do not 
see either why Russia attaches so 
much importance to the establish
ment of friendly governments in 
the smaller neighbouring countries 
for miles around". 

/// 

THE FOREIGN AFFAIRS, in 
reviewing the "Soviet propaganda 
book about "The Baltic Riddle'74 by 
Gregory Meiksins, says: "This book 
is not particularly well written or 
coherently put together. It also 
lacks scholarly precision and de
tachment. Despite its shortcomings, 
this collection of material on the 
Baltic countries is of value because 
we have so little on that area". 

### 

WE HAVE MENTIONED in this 
column a letter to the New York 
Times by the distinguished British 
author, Norman Angell. In this 
letter, Mr. Angell noted Russia's 
unilateral action in extinguishing 
the liberties of Lithuania, Latvia 
and Estonia. 

The Catholic World of New York 
comments" on this same letter and 
says: "In view of these violations 
of the Atlantic Charter by Russia, 
and of the fundamental rights of 
men and nations, have we not been 
delinquent (as Americans) in re
maining silent? Did England make 
any audible protest against these 
crimes of Russia? If not, why not? 
Can it be that she has surrendered 

the Baltic States to Russia to do 
with them what she will?" 

##/ 

THE AMERICANS were not 
wholly silent. Undersecretary Wel
les, speaking for the State Depart
ment, termed the Russian activities 
in the Baltic republics "predatory". 
The incorporation of those repub
lics into the Soviet Union was 
deemed to have been achieved by 
"devious means". 

The New York Times called these 
Russian actions "robbery on the 
Baltic". England, however, HMrV 
silent — to her eternal shame. 

t i t  f 

PROBABLY, it would be not 
amiss to recollect what Mr. Angell 
said in his letter to the New York 
Times. He wrote: "Russia has 
unilaterally, by her own fiat, com
pletely revised the settlement made 
by the Allies after the First World 
War, not only in respect of Polish 
frontiers but by the simple extinc
tion of three independent states, 
making herself the sole judge of 
the justice of these changes." 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojaa 

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 

Furnasai M O N C R I E F 
CLEVELANI)'0 MĖGIAMIAUSI 

per 50 METŲ 
Krankite* i 8?vo \K),\CRI EF Pardavėją 

;^N*YWRNACE CO., MEDINA, O. 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 
' "Kur alus skanesnis" 

"Arielkele šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO « -U 

VYRAMS REIKMENYS 

žiemos metui 
KAKLARAIŠČIAI 

Didžiausias pasirinkimai vliausiu 
pavyzdžių ir marginių. 
65c. 2 už $1.25 — $1 — 1.50 

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $8.95 

KAKLUI ŠALIKAI , 
Vienodų spalvų ir puikių mar
ginių ravon ir vilnoniu 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir viso
kiu pavidalu 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunaaii, vie

nodų spalvų ir suderimu 
$3.95 iki $6.00 

MARŠKINIAI 
Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
"Visokių petnešų, austų, 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

megstų 
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