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ROOSEVELT jau baig^v\ 

vo pasimatymą su Stalinu 
paskelbė ką "trys didieji" nu
tarė. Mažųjų Rytų Europos 
tautų klausimu, matyti, sutar
ta štai kas: 1) apie Pabaltijo 
tautas tyla; 2) Lenkija turi 
priimti Lublino vyriausybę, ku 
rion ineitų keli Londono Len
kai; 3) Jugoslavija turi priim
ti Tito ir Subacico visų parti
jų valdžią; 4) apie Graikiją 
tyla; 5) kitoms tautoms pa
žadėta sukurti žmonėms pa
tinkamas vyriausybes. i 

Jei tos vyriausybės vyraus 
kaip pas Lenkus, Jugoslavus ir 
Bulgarus, komunistai, reiškia, 
mažų tautų juostą pasiglemžia 
Rusija. Daugelis mano, tuo-
mi padedama naujo karo pa
grindai. 

• 
DEL GAUNAMŲ iš Lietu

vos laiškų jau kyla musų spau
doje polemikos. Svarbu fak
tas kad laiškai gaunami, ži
noma, jie sovietų cenzūros per
košti ; bet, visgi, duoda žinių 
apie gimines, apie karo nuos
tolius, ir apie nazių paliktus 
žvėriškumo pėdsakus. Nieko, 
žinoma, negali rašyti apie bol
ševikų baisius darbus. 

Iš laiškų matyti, kaf kurie 
Lietuvos kraštai liko sveikes
ni negu kiti. 

Laiškus gaunant, reikia ra
šyti atsakus, bet visados tu
rėkime mintyje bolševikų aš
trią cenzūrą ir slaptą jų poli
ciją, kuri gali imtis persekioti 
ir laiškų gavėjus, žmogų be 
reikalo suimti ir be teismo su
šaudyti tai kasdienine a&isieti-
nė-tarybinė tvarka. 

• 
flTTSBURGHE ivykuš Lie

tuvių konferencija dar sykį 
įrodė Amerikos Lietuvių poli
tinių srovių stiprumą. Iš 77 
atstovų nuo 27 draugijų, tik 5 
buvo komunistai. Reiškia, 72 
stovėjo už Nepriklausomą Lie
tuvą, 5 už Tarybų Lietuvą. 
Taip yra pa visą Amerikos 
Lietu vi ją. 

• 
ATĖJO OŽKA prie vežimo. 

Musų laikraščiai paklausė Dir
vos patarimo ir seka jos pa
vyzdžiu leisti per savo skiltis 
tik Lietuvių rašytojų ilgesnius 
raštus-apysakas. 

Katalikų Draugai, tokiu bu-
du, leidžia Vaidilutės romaną 
"Tėviškė", o bolševikų Vilnis, 
Mykolaičio "Altorių šešėlyje". 

• 
LIETUVIŲ VARDAI- karo 

užmuštų, sužeistų ir dingusių 
sąrašuose jau sudaro žymią 
grupę. Musų spauda ne visai 
pilnai tą grupę pavaizduoja. 
Geriausia raportuojama New 
Yorko ir Chicagos apielinkių 
Lietuvių nuostoliai. Naujoji 
Anglija ir Pennsylvania nesu
laukia panašaus reportavimo 
savo spaudoje. 

• 
ŠIOMIS dienomis iSSJo šie 

leidiniai Angliška kalba, gi
nantieji Lietuvos laisvės by
lą: 

1. Lietuvos Atstovybes Cur
rent News; 

* 2. LLT Lithuanian Bulletin, 
3. LAIC "Lithuania's Fight 

For Freedom" (parašš Ang
las E. J. Harrison). 

Girdėti neužilgo išeis svar
bus veikalas, "Kaip Jie Mus 
Sušaudė", "Angliškoje kalboje. 

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 
Lithuanians in the State and 20,000 in Cleveland 

Subscription per Year in Advance 
In the United States $2.00 
In Canada — $2.50 

Entered as Second-Class matter Decem
ber 0th, 1915, at the Cleveland Postoffice 

under the Act of March 3, 1879. 
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tiilott ir Sen. Ball Diskusuos Lietuvos Klausima 
*-

LIETUVOS KLAU
SIMAS LONDONE 

Anglijos atstovų rumuo-
se buvo iškelta kaltinimas 
Churchillui kad jis kartu 
su Rooseveltu sulaužė At
lanto Čarterio nuostatus 
Jaltos konferencijoje, užsi-
leidžiant Stalinui. 

Vienas atstovas jo už
klausė ar Čarterio 2-ras 
paragrafas taikomas Len
kijai, Latvijai, Lietuvai ir 
Estijai. Tas paragrafas 
draudžia užgrobti kitų te
ritorijas ir daryti permai
nas šalyje pries žmonių 
norą. 

Churchill pasak# jog At
lanto Čarteris esąs "tiktai 
nurodymas, o ne taisyklė". 
Taigi, Čarteris ir toliau 
neigiamas. 

Vokiečiai sakoma turi iš
vežę apie 300,000 Prancūzi
jos moterų į darbus. 

Iš Lietuvos šimtai tūks
tančių Lietuvių išvežti į 
darbus Vokietijoje ir pabė
gę traukiantis nuo bolševi
kų pereitą rudenį. 

Gražios Lietuvaites Rinkimas 
EKSTRA PRANEŠIMAS VISUOMENEI 

Jo Kareiviai Užkariauja Filipinus 

KINIJA paruošia kitą 
pusę milijono vyrų padidi
nimui savo karinių jiegų, 
laukiant Amerikiečių atvy
kimo į Kiniją pradėti ata-
kavimą Japonų laikančių 
užimtas Kinijos žemes. 

Dabar paaiški kad Spa
lių mėn. Britų submarinas 
paskandino Japonų laivą, 
kuriuo buvo vežami Ame
rikiečiai belaisviai ir žuvo 
1800 vyrų. 

U. S. Sekretorius Stetti-
nius nuvyko į Meksiką da
lyvauti Amerikos valstybių 
konferencijoje, kuri taiko
ma pakreipti Pietų Ameri
kos šalis j "trijų didžiųjų" 
taikos plano parėmimą. 

Jie Atėmė Manila 

Vasario 20, vakare, Amerikos Lietuviu Mfšffm į 
Washingtoną Rengimo Komisijos nariai; Olis, Karpius, 
Tysliava ir Žiuris atlaikė telefonu svarbią konferenciją. 
Telefonu sujungti, visi keturi iš paskirų miestų kalbėjo
si taip kaip butų visi vienoje vietoje. 

Vykdomojo Komiteto pirmininkas Olis pranešė jog 
Amerikos Lietuviu Misijos metu Washingtone, rašyto
jas George F. Elliott ir Senatorius Joseph Ball debatuos 
mažų tautų laisvės klausimą. Tas bus padaryta filmo-
je, kartu parodant ir Lietuvos — kaipo mažos tautos — 
gražaus pakilimo ir klestėjimo vaizdus, prieš bolševikų 
įsiveržimą ir sunaikinimą tos taikios, ramios šalies. 

Nutarta paskelbti GRAŽIOS LIETUVAITĖS Kon-
testą. Mergaitė gali buti tarp 8 ir 10 metų amžiaus, 
Lietuvių tėvų, gali buti Lietuvio kareivio duktė, bet ne
būtinai. Ji Washingtone reikalinga atlikimui specialių 
apeigių pirm Misijos įvykimo ir laike jos. 

Tėvai ir giminės siųskit tuojau savo gražių mergai
čių paminėto amžiaus fotografijas LVS Centrui, 6820 
Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. Turi buti prisius
ią ne vėliau Kovo 15. 

\ 

^ Komisiios posėdyje per telefoną paaiškėjo kad są
ryšyje su Vasario 16-ta šymet net septynių valstijų — 
Illinois, Michigan, Ohio, Pennsylvania, New Jersey. Ma
ryland ir Massachusetts — gubernatoriai išleido Lietu
vos Nepriklausomybės 27 metų sukakties pažymėjimo 
Proklamacijas, tuo užtvirtinant savo nepripažinimą bol-
l^įkų okupacijos ir pavergimo Lietuvos. 

Paaiškėjo kad Chicagoje, Vasario 18, Lietuvos Ne
priklausom ybe minint. Amerikos Lietuviu Tarybos pa
rengime pirmininkas Dr. K. Drangelis adtavo už rašy-
mąsi ant peticijų Prezidentui Rooseveltui. 

Paaiškėio kad ALT paskutiniame posėdvje, nors bu
vo ir srriežtu užsisnyrimų ignoruoti ir net bloeia?i pasi-
eMi Amerikos Lietuviu Misiios ir LVS atžvilriu. bet 
rimtesnieji dalvviai paėmė viršų ir sutikta nekliudyti 
tiems ka dirba Lietuvos vadavimo da**ba. (Butu sfera pa
tirti iu pačiu formalis na reiškimas tuo reikalu.) 

Tai yra' nirmas ALT gestas kooperuoti su Lietuvai 
Vaduoti Saiunira. 
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SAKĖ MATYTIS SU 
ROOSEVELTU 

"Prez. Roosevelt gryžda
mas iš Jaltos kvietė Pran
cūzijos valdytoją Gen. de 
Gaulle atvykti j Algiers 
pasitarimams. De Gaulle 
atsisakė su Rooseveltu ma
tytis del to kad jis buvo 
nepakviestas į Jaltą. 

Roosevelt del to nusimi
nė, jis turėjo mintyje ap
tarti nekuriuos svarbius 
klausimus. 

De Gaulle negerai pasi
elgė, nes kitą kartą kai 
jam prireiks Amerikos pa
galbos, Roosevelt atsuks 
jam nugarą. 

Aleksandrijoje, Egi pte, 
Roosevelt turėjo dar pasi
tarimą su Churchillu. 

JIE5KO 10 BILIJONU 
KREDITU 

Sovietai jieško Ameriko
je 10 bilijonų dolarių ver
tės kredito-paskolos. Tas 
sukėlė Amerikoje gausias 
kalbas. Maskva nori gau
ti sau iš Amerikos reikme
nis pokariniam atsistaty
mui po to kai baigsis lend-
lease reikmenų tiekimas, 
karui pasibaigus. 

Sakoma, Stalinas pasko
los klausimą iškėlė pačiam 
Rooseveltui Krymo konfe 
rencijoje. 

D A R B A I  
IR DARBININKŲ ŽINIOS 

Bus darbų. Harvard uni
versiteto ekonomistas tik
rina kad po šio karo Ame
rikos industrijos turės tiek 
daug darbų atpildymui iš-
i baigusių civilių reikme

nų kad Į darbus bus imami 
kiekvienas kas tik norės 
dirbti. Taip bus per bent 
du metus. 

Skaičiuojama taipgi kad 
po šio karo iš darbų pasi
trauks bent 7,000,000 senų 
darbininkų, kurie išeis f 
pensijas arba socialės ap-
draudos globą. 

•Japonams užimant Bataan, Filipinuose, Lieut*. Gen. Jo
nathan M. Wainwright gindamas tą sritį ir su daugeliu karei
vių pateko Japonų nelaisvėn. Dabar kai Gen. MacArthur su-

gryžo Į Filipinus, dalis pabėgusių kareivių dalyvavo Japonų 
sumušime. Gen. Wainwright randasi Japonų nelaisvėje ir 
laikomas Formoso.i ar Japonijoj. t 

KARO ŽINIOS 

Suv. Valstijose bendra 
cirkuliacija Angliška kal
ba leidžiamu dienraščių iš
kilo iki 45,954,838 1944 me
tais. 

Brig. Gen. William C. Chase, 
viršuje, pirmos kavalerijos da
lies vadas, buvo pirmutinis in-
ėjęs j Manila. Maj. Gen. Ro
bert S. Beightler, apačioje, va
dovavo 37-tą pėstininkų divi
ziją miesto užėmime. 

Vedybų šioje šalyje 1944 
metais buvo 38,000 mažiau 
negu 1943 metais. Pernai 
apsivedė 1,441,000 poros. 

BALTIJOJE nuskend u s 
Vokiečių laivui vežusiam 
iš Gdynės karo pabėgėlius, 
sakoma prigėrė 7,700 as
menų. 

ŠVEICARIJA paliuosa-
vo 480 Amerikos ir 33 Bri
tų lakunus kurie nusileido 
Šveicarijos teritorijoje ir 
buvo internuoti, vykstant 
ar gryžtant bombarduoti 
Vokietiją, Italiją ir kitas 
Ašies žemes. 

KINIJOJ komunistai at
metė Gen. Kai šeko pasiū
lymą susitarti, nežiūrint 
visokių nusileidimų. Mas
kvos agentai jieško kelių 
Kiniją labiau plėšyti ir ją 
pavergti Stalinui. 

Plėšikai Paryžiuje sučiu
po $440,000 pinigų vežtų 
iš arklių lenktynių. Api
plėšimą padarė 10 maskuo
tų vyrų, du jų dėvėjo Ame
rikos milita) iškas MP uni
formas. 

Amerikiečiai įsiveržė į 
Iwo Jima salą, tik 750 my
lių atstu nuo pačios Japo
nijos salų. Iš šios salos ga
li bombarduoti Japoniją 
reguliariais karo lėktuvais. 
Japonai veda žūtbūtinę ko
vą už tą salą.' Abi pusės 
neša žymius nuostolius. 

Amerikos didieji bombe-
riai B-29 tęsia nuolatinį 
Japonijos strateginių vietų 
ir pačios sostinės Tokyo 
bombardavimą. Japonai ti
kisi Amerikiečių įsiverži
mo į jų namų salas. 

Luzon saloje tęsiama už
ėmimas svarbių vietų ir 
priešų naikinimas. Bataan 
visai apvalytas nuo Japo
nų, ir užklupti Corrigedore 
Japonai patys žudosi bijo
dami patekti nelaisvėn. 

VAKARŲ fronte Ameri
kiečiai staiga perėjo Mo
selle upę ir užėmė 10 mies
telių. 

U. S. Trečioji Armija pa
žygiavo pirmyn link Saar 
upės, užimant 10 mylių 
plotą. 

Britų, Kanados ir Skotų 
jiegos taip pat turi pasise
kimų paskirose fronto da-
lyse. 

RYTŲ fronte bolševikai 
praneša užėmę 80 mieste
lių ir kaimų Vokietijoje ir 
iš pietryčių pažingėjo dar 
10 mylių arčiau Berlino. 

Rytprusijoje naziai pa
sipriešinę bolševikams at
stume juos nekuriose daly
se. 

DR. J. ŠLIUPAS IR 
GEN. NAGIUS PA

BĖGO SVETUR 

Dirvos Redakcija gavo 
žinią kad Dr. Jonas Šliupas 
ir Gen. V. Nagius iš Lie
tuvos pasišalino į užsienį 
paskutinėmis dienomis bol
ševikams okupuojant Lie
tuvą. 

ŠIO KARO bėgiu žuvo 
išviso apie 8,000,000 žmo
nių iki galo 1944 metų, pa
skelbia savo apskaičiavi
mus Metropolitan Life In
surance Co. 

Amerikos kareivių perei
tame kare žuvo 53,000, šia
me žuvo jau per 200,000. 

ŽYMUS Lietuvis sporti
ninkas Al Bložis, kaip pra
neša iš karo lauko, dingo 
po mūšio Vasario 2. Jis 
turėjo antro leitenanto lai 
psnį. 

Karo Darbo Taryba pra
nešė sutinkanti pripažinti 
145.000 mėsos darbininkų 
ir 50,000 audimų industri
jos darbininkų algų pakė
limą, išvengimui streiko. 

Tą reikalą dar turi ui-
girti Ekonominis' Stabiliza-
torius, kuris gali atmesti, 
remiantis tuo kad algų pa
kėlimas gali prisidėti prie 
kainų pabrangimo. 

Kąm drafto taryba turi 
palikus nuo ėmimo kariuo
menėn visoje šalyje bent 
240,000 vyrų jaunesnių 30 
metų amžiaus, kurie laiko
mi svarbus karo indv.?fl>~' 
jose. 

Pirmiau manyta t 
karinio amžiaus vyrų ska, 
čių apriboti 120,000. 

Enka, N. C., valdžia pa
ėmė i savo žontrolę audi
mo dirbtuvę, kurios darbi
ninkai streikavo per 10 
dienų. Streike dalyvavo 
2600 darbininkų. 

Meksikoje. 2,500 telefono 
tarnautojų sustreikavę rei
kalaudami algų pakėlimo 
streiką laimėjo po 6 .valan
dų. * 

Prancūzijos misija Ame
rikoje užsakė 180 lokomo* 
tivų Prancūzijos geležinke
liams. Šis užsakymas pa
daryta Lima, Ohio. Išviso 
Prancūzija pirks Ameriko
je 700 lokomotivų įvairių 
didumų ir modelių. 

gSKntf'-i! 

Vokiečių submarinai vėl 
pradėjo veikti. Jie sakoma 
naudoja kokius tai naujus 
pagerinimus. 

Nova Škotijos pakrašty
je submarinai paskandino 
7 sąjungininkų laivus, su 
jais žuvo 78 vyrai. 

MUŠIUOSE Rytų Prūsi
joje Va s. 18 užmu štas bol
ševikų išgarsintas jaunas 
Žydas generolas Černia 
kovsky, 37 m. amžiaus. 

Černiakovskis palaidoja
mas Vilniuje. 

I IL S. submarinai vėl pa
skandino 25 Japonų laivus. 
Viso jau nuskandinta 110 
karo laivų ir 935 transpor
tinių ir prekinių Japonų 
laivų šio karo bėgiu. 

VOKIEČIAI sako staty
dinasi naujus rakietinius 
lėktuvus, kuriuos žada pa
naudoti atakams šį pava
sari. 

Cleveland, Ohio. — Lai
vų statybos darbininkams 
Clevelande ir Loraine įsa
kyta dirbti 58 valandas sa
vaitėje paskubinimui būti
nai reikalingų minų šlavi
kų laivų. 

Anglijoje per 11 mėnesių 
buvo ruošiama 1,000 Ame
rikiečių specialiai adminis
travimui Austrijos kaip tik 
karas baigsis. Jie išmoky
ti Vokiečių kalbos ir ben
drų reikalų sąryšyje su 
užimtos' šalies tvarkymu. 

U. S. kariuomenei pave
dama teisė užimti Hitlerio 
slaptą bustynę arti Berch-
tesgaten, Bavarijoje, kuo
met Vokietija kapituliuos. 

Amerika nuo Kovo 11, 
1941, iki galo 1944 m. per 
lend-lease padarė išlaidų 
35 bilijonus dolarių. Dau
giausia iš to gavo Britani
ja ir po jos Rusija. Kinija 
stovi toli trečioje vietoje. 

Sudegė 17 žmonių, Ta-
coma, Wash. — Sudegus 
apartmentiniam namui iš 
degėsių išrinkta 17 lavomĮ. 

KONGRESE pradėjo ler-
muoti del ODT įvedimo va
žinėjimų suvaržymo. Sako 
tas šaliai bendrai yra ža
linga. 
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D J R V A Padekit Amerikai Laimėti 

RENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIJOS 

PASTABOS 

LABAI OPŲ klausimą mū
sų spauda palytėjo. Tai Ame
rikos Lietuvių jaunimo spar
tus ištautėjimas. Pavyzdis im
ta iš musų miesto šv. Kazimie
ro parapijos, kur iš 20 vestu
vių tik šešios poros buvo Lie
tuvių, o kitos mišrios. Tai la
bai didelis nuošimtis. Ir tai 
yra tik vienoj parapijoj. Kur 
kitos vestuvės kurios atsibuna 
už parapijų ribų! 

šis opus klausimas pastabų 
rašytojui senai pynėsi galvose
noj, kodėl musų spauda, rašy
tojai, inteliktualai, veikėjai ir 
kiti Lietuvių tautos šeimos da
botojai niekados to klausimo 
rimtai nepajudino. Nors da
bar reikėtų tuo klausimu vi
siems susirupinti, arba pradė
ti juo rūpintis. 

Dabar mes visi rūpinamės ir 
dirbame Lietuvai nepriklauso
mybę atgauti. Tai yra pirmas 
musų darbas. Bet tautos na
rių skaičius yra tolygiai svar
bus dalykas kaip ir jos nepri
klausomybė. . Lietuvių tautai 
tiek Lietuvoje, tiek Amerikoje 
jos narių daugėjimas ir augi
nimas turi visiems rūpėti. 

NE TIK mišrios vestuvės 
bet ir bevaikių šeimos daugi
nasi. Man teko svečiuotis vie
noje musų kolonijoje pereitais 
metais, ten teko pastebėti tą 
pati skaudų dalyką. Mano pa
žystamų tėvų dukterys, kurias 
palikau mergaitėmis, jau yra 
ištekujusios po kelioliką metų. 
Jos manęs klausė ar aš vedęs, 
kokios tautybės žmoną gavau, 
kiek turiu šeimos. Joms atsa
kiau kad išeilės turėjau du su-
nu, kurių pirmas mirė žmonai 
atsitikus nelaimei, o antras 
gyvas ir jau vežioja karo pa-
buklus Alijantams. Porų ku
rios pasisakė neturi šeimos su
tikau šešias. O kiek nevedu
sių senmergių ir senbernių ran
dasi po miestus. Lietuvių tau
tai to nuostolio niekas negalės 
atlyginti. 

VIETOS Amerikoni š k a m e 
laikraštyje teko skaityti kokios 
tai organizacijos reikalavimą 
Amerikos valdžiai perleisti įs
tatymą užkirtimui kelio anti
semitizmui ir rasių skirtumui, 
kas, anot tos organizacijos, 
plinta visoje šalyje. Nori kad 
butų uždrausta žydą vadinti 
žydu, o negrą — negru. Tie 
pavadinimai buk sėja neapy
kantą ir skiepiją gyventojuose 
skirstymąsi, kas atsilieps blo
gai ateityje. Girdi, žmonės 
turėtų būti iš jų vardų ir pa
vardžių žinomi, bet ne tauty
bės ar spalvos skirtumu. 

Geras reikalavimas, bet kaip 
Įstatymai gali panaikinti tau-
tvbės pobūdi ir spalvų skirtu
mus? Panaikinti Įstatymais ar 
kitomis priemonėmis to negali
ma taip kaip negalima panai
kinti dienos šviesos ar nakti
nės tamsos. Keistų žmonių 
randasi sviete, dar keistesni jų 
reikalavimai. Spėkite, skaity
tojai. kokie žmonės tuos reika
lavimus valdžiai stato. 

TAIP EINASI kaip buvo ti
kėta. Tautinės spaudos šauki
mas Amerikos Lietuvių suva
žiavimai! Washingtone, Kovo 
23 ir 24 d., nepaveikia kitų 
srovių laikrašti j os paraginti 
savo skaitytojus tą Lietuvių 
Misiją Washingtone remti. At
rodo kad tai butų ne jų reika
las. Mat, griežtas nusistaty
mas nesikalbėti su tautinės 
srovės sp auaire veikt Ida s o 
jiems daug svarbiau negu dir
bti išvien Lietuvos Nepriklau
somybės laisvinimo darbą. 

ALT centro narių .susirinki
mas Vasario 16 ir 17 Washing
tone, ir Lietuvos Atstovybės 
pakvietimas redaktorių mažu 
suderins kaip nors tą reikalą. 
Visagalis Viešpatie, dapadėk! 

Su vilčia dabar lauksime gerų 
rezultatų. 

Kokias žinias gausimft, ko
kias ne, bet Kovo 23 ir 24 kam 
tik laikas ir kišenius pavelys 
rengkimes važiuoti. 

ž. Jankauskas. 

PITTSBURGH 

SUSITARfi 
United Steel Workers of A. 

(CIO) sudarė naują sutartį su 
United States Steel Corp. Ta
rybos šiam kontraktui pradė
ta Gruodžio m. 1943 metais ir 
tik dabar prieita sutarties pa
sirašymo. 

Plieno darbininkų unija tu
ri apie 750,000 narių ir jos su
tarimas su U. S. Steel Corp. 
pritaikomas visiems kitiems 
plieno industrijoje. 

VĖL ŠALTA 
Smarkus šaltis vėl pasikar

tojo Pittsburgho srityje, ir vėl 
daugeliui dirbtuvių pritruko 
kūrinamo gazo, turėjo užsida
ryti net 200 dirbtuvių kurios 
naudoja gazą. 

Namuose taipgi patarta ne-
aikvoti gazo paprastam šildy
mui, kad užtektų jo valgių ga
minimui. 

Detroit, 

KIAUŠINIŲ MAŽIAU 
Per Sausio mėnesį Pennsyl-

vanijoje vištų ūkis davė 222 
milijonus kiaušinių, 15 milijo
nų mažiau negu Sausio 1943. 

Pieno per Sausio mėnesį pa
gaminta 396 milijonai svarų, 
tai yra 3 nuoš. daugiau negu 
Gruodžio mėnesį. 

STREIKAS 
Sustreikavę 1000 prižiūrėji

mo darbininkų Jones & Laug-
hlin Steel Corp. dirbtuvėje ant 

.Second Avenue, sulaikė staty
bos darbą naujos šovinių dirb
tuvės. čia dirba CIO nariai 
ir jie sustreikavo pasipriešin
dami del priėmimo Į darbą A. 
D. F. darbininkų. 

Buvo sustrekavę 1400 ang
liakasių Vesta No. 4 kasykloj 
prie California, Pa. Ta kasyk
la priklauso Jones & Laug-
hlin Steel Corp. 

Padėka Adv. Bagočiui 

Aš Jonas Brazis, iš Wood-
ville, Pa., -prieglaudos namų, 
dėkoju Adv. F. J. Bagočiui už 
prisiuntimą man kelių dolarių 
pašalpos ir už užsakymą kele
to Lietuviškų laikraščių kurie 
mums daug džiaugsmo sutei
kia. ypač dabar karo laike. 

Taipgi dėkoju ir tiems re
daktoriams kurie tuos laikraš
čius siunčia. Aš esu nesvei
kas ir prisilaikau prieglaudoje, 
kur man iš pašalies gaunama 
parama labai daug reiškia. 

PABĖGĖLIAI JIES-

£0 GIMINIŲ 

Šie Lietuvos pabėgėliai ir į 
Prancūziją patekę karo "darbi
ninkai j ieško savo giminių A-
merikoje: 

Antanas Uždaviny* j ieško 
brolio Stasio Uždavinio, kilu
sio iš Pirzupių k., Valkininkų 
v., Eišiškių par. 

Zigmas Zubrys (Zubrickas) 
j ieško savo dėdžių Antano bei 
kitų Zubrickų, kilusių iš Čer
niauskų k., Leipalingio vals., 
Seinų ap. 

Anicetas žičkus jieško savo 
motinos brolių, gyvenančių Ca-
lifornijoje: Prano, Vinco ir 
Juozo žičkų. Anicetas žičkus 
yra kilęs iš Velžių k., Šeduvos 
v., Panevėžio ap. 

Vincas Vaitkunskas, kilęs iš 
Junčionių k., Butrimonių vai., 
Alytaus ap., sunus Juozo ir 
Karalinos Vaitkunskų, Dauąų 
vai., Alytaus ap., jieško Jievos 
Danulevičienės (Dilijonytės), iš 
Valeniškių k., Nemunaičio v., 
Alytaus ap. 

Atsišaukite j: 
DR. S. *A. BAčKIS, 

Rue de Messine, Paris 8, 
France. 

KARO NUOSTOLIAI 
DVIGUBAI TIEK 

Iki Vasario 15, Amerika bu
vo buvus šiame antrame kare 
1,163 dienas, lygiai dvigubai 
tiek kiek 1917-1918 metais. 

Karo nuostoliai buvo dau
giau negu dvigubi kaip buvo 
aną karą: tada turėta 364,800 
sužeistų, užmuštų ir mirusiu 
Dabar gi iki Vasario 15 karo 
nuostoliai pasiekė 782,180. Tik 
užmuštų skaičius dabar pasie
kęs 169,046. 

Pereitame kare Amerika su
mobilizavo 4,355,000 vyrų. šį 
karą — 8,100,000 tik vienoje 
armijoje. Iš jų 5,1<M),000 iš
vežti i užjurius. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Wajterbury, Conn. 

BALTIMORE, MD. 

RENGIAMASI | WASHING-
TONĄ 

Musų koloniją aplankė LVS 
centro sekretorius, Dirvos re
daktorius K. S. Karpius, iš 
Clevelando. Jam surengta ga
na skaitlingas LVS narių su-
susirinkimas šeštadienio vaka
re, Vasario 17, Lietuvių salėje. 

Susirinkimą atidarė LVS 4 
skyriaus vice pirmininkė Julė 
Rastenienė. Svečias plačiai' nu
švietė LVS veikimą, finansinį 
stovį, naujus sumanymus, ir 
apie rengiamą Amerikos Lietu 
vių Misiją Washingtone Kovo 
23-24 d. Buvo pageidaujama 
iš Baltimorės LVS skyriaus 
talkos ir pagalbos tos Misijos 
reikalais, nes musų skyrius yra 
arčiausias prie Washingtono. 

Buvo duota centro sekreto
riui įvairių paklausimų, kurie 
visapusiai nušvietė visiems ru
pimus klausimus. . 

Skyrius pasiėmė platinti ti-
kietų į Kongresinę Vakarienę, 
nes Baltimoriečiams visai arti 
i Washingtoną, todėl daugelis 
rengiasi dalyvauti. 

Svečias viešėjo pas pp. Mi-
lunaičius ir Rastenius. Per
nakvojęs pas p. Milunaičius, 
sekmadienio rytą dar kiek ap-
vežiotas parodyti miestą, išva
žiavo atgal į Washingtoną. 

LVS 4-TAS skyrius rengia 
savo smagią 'dollar party' Ko
vo 3 d., Lietuvių salėje, ir lei
džia laimėjimui karo boną. 

VASARIO 16 vakare rengtas 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
minėjimas. pavyko gerai. Bu
vo žymių kalbėtojų Amerikie
čių ir savų. t Ant. Kurelaitis. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metu—Įdėkit 
Į laišką $1 dabar ir "Dirva*' 

lankys jus ištisą pusmeti. 

MEMORANDUI^S 
PREZIDENTUI 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
Centro valdybos pirmininkas 
P. J. žiuris atvykęs į Detroitą 
iš Clevelando, pasimatė su L. 
V. S. nariais ir pranešė jog 
LVS Centro valdyba pasiuntė 
pareiškimą-memorandumą Pre
zidentui Rooseveltui, State De
partmental ir kitoms valdiš
koms įstaigoms, sąryšyje su 
trijų didžiųjų konferencija at
sibuvusia Jaltoje, kur Lietuvos 
klausimas paliktas neaiškumo-
je, ir taip pat prašoma užtari
mo Lietuvos pabėgėlių esančių 
kitose šalyse, »kad jie nebūtų 
grąžinti Į bolševikų rankas at
gal į* Lietuvą. Į 

Centro pirmininkas 0 Žiu
ris atvyko į Detroitą Vasario 
15 ir turėjo pasitąrimą su Det-
roitiečiais pas Dr. J. J. Joni-
kaitį. 

Apie šj memorandumą P. J. 
žiuris patiekė žinių ir Ameri
kos spaudai. Du Detroito dien
raščiai tą pačią dieną įdėjo jo 
paduotas žinias ir šiaip gražiai 
atsiliepė apie Lietuvių bylą. 
RŪPINASI MISIJA 

WASHINGTONE 
Detroitiečiai rodo didelio su

sidomėjimo Amerikos Lietuvių 
Misija Washingtone Kovo 23-
24 d. ir kurie gali tie prie jos 
prisidės. LVS centro pirmi
ninkas atvežė čia Kongresinės 
Vakarienės tikietų, kurie gali
ma gauti iš Dr. Jonikaįčio ar
ba Dr. Sims» 

UŽGAVĖNĖS 
Vasario 11, LVS 6-tas sky

rius surengė Užgavėnių vaka
rienę, kuria rodos pasitenkino 
visi, nes matėsi dalyviai buvo 
nusiteikę linksmai, šeiminin
kės šavo prižadus išpildė, pri
kepė blynų ir šiaip valgių pri
gamino. Skyriaus vice pirmi
ninkas H. Kapturauskas neda
vė svečiams trokšti. 

Svečių dalyvavo net iš Ann 
Arbor, Mich.. Marytė Tubelytė, 
kuri lanko Michigan Universi
tetą, ir Juozas Kripas, LVS 
centro finansų sekretorius. 

Dalyvavo gražus buris sve
čių, skyriui dar ir pelno liko 
$20. Vienas svečias dar pa
aukojo penkinę, kuri eis į LVS 
iždą. 

Skyriaus valdyba dėkoja ko
misijai: M. Smailienei, O. Wil-
kienei ir M. Greivienei už jų 
darbą skyriaus riaudai.-

LVS SUSIRINKIMAS 
LVS 6-to skyriaus susirin

kimas bus šį sekmadienį, Va
sario 25, nuo 2 vai. po pietų, 
šv. Antano parapijos mokyk
loje. 

SIUVA DRABUŽĖLIUS 
B ALF 76-tas skyrius nutarė 

už turimus pinigus pirkti me 
džiagų ir siūti Lietuvos kūdi
kiams drabužėlius. 

Vasario 15, skyriaus drabu
žių komitetas ir giuvėjos turė
jo susirinkimą M. Sims name 
ir drabužėlius sukirpo. čia į 
talką buvo atvykus iš Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus dra
bužių siuvimo mokytoja Mrs. 
R. Wyatt, Lietuvaitė. Ji yra 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai) 

New Yorko geležinkelio s i ū 
tyje atskirta dalis nuošalios 
vietos kur keliaujanti kariai 
gali partiiegoti traukinių lauk
dami. Jie užsisega pažymėjimą 
kurią valandą reikia juos pri
žadinti. 

Dvi Poros Trynukų Mokykloje 

mokinus ir mergaites skautes 
rankų darbų. 

Sukirptus drabužėlius visos 
išsidalino ir siuva savo namuo
se. Siuvėjos: M. Smailienė, 
P. Guest, U. Kašelionienė, O. 
Banionienė, M. Strazdienė, B. 
Keblaitienė, R. Miknienė, Pa-
dulskienė, E. Paurazienė," Guš-
čiauskienė, O. "VVilkienė, Dr. E. 
Gurskaitė, Stephania Douvaii 
ir M. Sims. 

PAMINĖJO GIMTADIENI 
Kadangi Vasario 15 pasitai

kė Drabužių Komiteto pirmi
ninkės M. Smailienės gimtadie
nis tai susirinkusios drabužė
lių siūti padarė poniai Smai
lienei surprizą. Jai paruošta 
gimtadienio tortas su žvakelė
mis ir sudainuota gimtadienio 
linkėjimai. Visos smagiai pa 
viešėjo. 

KAPT. P. MEDONIS VEDĖ 
Nesenai gryžęs iš Anglijos 

Kapt. P. Medonis, Vasario 13 
d. vedė savo jaurtų dienų my
limąją. Kapt. Medonis iškel
tas poilsiui. Ilgiausių ir lai
mingiausių metų linkime Ka 
pitonui Petrui ir jo žmonai. 

SENOVIŠKA ŽIEMA 
šymet tikra senoviška žie 

ma: per tris mėnesius snigo ir 
šalo, ir vis pasikartoja. Nors 
dieną saulutė jau gana šilta 
ir sniegą tarpina, bet nakti 
mis vis dar pašala. Tikmes 
ankstyvo ir gražaus pavasario. 

KAREIVIAMS REMTI 
VAKARAS 

Lietuviams Kareiviams Rem
ti draugija rengia didelį vaka
rą kareivių naudai. Komisija 
nori sutraukti visus veikėjus 
ir talentingus muzikoj, daina
vime ir šokiuose, surengimui 
nepaprasto vakaro Balandžio 
22 d., buvusioje Lietuvių sa
lėje. 

Komisija nori suregistruoti 
visus Detroito Lietuvius ka
rius. Tėvai, motinos užregis-
truokit savo sunus ir dukteris 
karius pas šiuos asmenis: Ste
phania Douvan, P. Medonis, P. 
Molis, D. Brazis, M. Šimonis ir 
pas parapijų klebonus. Karių 
vardai ir pavardės bus sudėta 
į programo knygą, šioj kny
goje norima gauti visų Lietu
vių profesionalų ir biznierių 
skelbimai. Vakaras bus su mu
zika ir plačiu programų. Visas 
pelnas skiriamas kareivių or
ganizacijai. 

Rep. 

MASA1TXS Pranp, mirS Sau
sio 13, Bridgeville, Pa. 

MIŠKINIENĖ Katrina, mire 
19 Gruodžio, Paterson, N. J. 

PARULIS Tarnas, mirė Sausio 
13, Miners Mills, Pa. 

KAMARAUSKIENĖ B., mirė 
Sausio 11, Wilkes-Barre, Pa. 

ŽEMAITIENĖ Br., mirė Sau
sio 11, Wilkes-Barre, Pa. 

BIČIUNIENĖ Paulina, 58 me
tų, mirė Gruodžio 28, Rich
mond Hill, N. Y. 

BUDELIENĖ Uršulė, mire 21 
Gruodžio, Newark, N. J. 1 

RAZMIENĖ Amilija (Kaunec-
' kaitė), pusamžė, mirė Sau-
' sio 6, Chicago j. (Kretingos 

ap., Skuodo p.) Amerikoje 
išgyveno 24 metus. 

GIEDRAITIS Kazys, 60 metų, 
mirė Sausio 4, Worcester, 
Mass. 

BABRAVIČIUS Kazys, mirė 8 
Sausio, Philadelphia, Pa. 

VAICEKAUSKAS Antanas, 
mirė Sausio 11, Philadelphia, 
Pa. 

GINEVIČIENĖ Teodora, mirė 
Sausio 5, Philadelphia, Pa. 

ŠAKOČIUS Juozas, 70 metų, 
mirė Gruodž. 20, Miners-

ville, Pa. 
ADAMENAS Jonas, 65 metų, 

mirė Gruod. 16, Brooklyn, 
N. Y; (Ukmergės ap., Un-
taksčių k.) 

URBONAS Vladas, 62 m., mi
rė Gruod. 15, W. Frankfort, 
111. 

MATULAITIS Juozas, pusam
žis, mirė Sausio 19, Chica
go j. (Vilkaviškio ap.) 

KRUZINSKAS Alekas, pusam
žis, mirė Sausio 19, Chica
go j. (Baisiogalos 

BALSIS Kazys, pusamžis, mi
rė Sausio 20, Chicago, I1L 
(Telšių ap., Plungės p., Mer
keliu k.) Amerikoj išgyvėno 
42 metus. 

ALEKSANDRAVIčItTS Marti
nas, mirė Sausio 21, Chica-
goj. (Raseinių ap., Ęarkli-
nų p., Kumpelkių k.) Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

BALSITIS Juozas, pusamžis, 
mirė Sausio 24, Chicago je. 
(Tauragės ap. Naumiesčio p. 
Rumžinčių k.) Aiaer%>j iš
gyveno 35 metus. 

"DRABAVIČIENĖ Pranė, 39 
metų, mirė Sausio 18, So. 
Boston, Mass., Tsitr buvo ir 
gimus. 

VIZGIRDIENĖ Ona (Plevokai-
tė), 78 m., mirė Sausio 21, 
So. Boston, Mass. (Vabal
ninko par.) Amerikoj išgy
veno 50 metų. 

KAMINSKENĖ Elzbieta (Bal
tuškaitės), seno amž., mirė 
Sausio 22, Chicago j. (Mari-
jamp. par., Trakiškių km.) 
Amerikoj išgyveno 43 m. 

LIEKIS Vera, pusamžį i»irė 
Sausio 22, Chicagoj:. 

GAIDELIS Marė, 75 m. amž., 
mirė Vas. 10, Cleveland, O. 

^(Garlevos par.) Amerikon 
ątvyko 1912 metais. 

PLITNIKAS Juozas, 62 metų, 
mirė Vas. 8, Cleveland, O. 
(Najeslavos k., Seinų par.) 
Amerikon atvyko 1900 me
tais. 

GĄURONSKIENŽ V e r o n ika 
(Barčauskaitė), 88 m., mirė 
Sausio 24, Chicagoj. (Kre
kenavos p., Pasodelių km.) 
Amerikoj išgyveno 24 metus. 

AUŠURA Antanas, mirė Sau
sio 19, Wilkes-Barre, Pa. 

ALEŠKEVIČIUS Stasys, mirė 
Sausio 20, Georgetown, Pa. 

RADAVIČIUS Mykolas, pus
amžis, mirė Sausio 25, Chi
cagoj. (Kražių p.) Ameri
koj išgyveno 42 metus. 

BOČIS Antanas, mirė Sausio 
m., Shenandoah, Pa. 

DISKAVIČIENĖ Darata, mirė 
Sausio m., Glovers Hill, Pa. 

JUODSNUKIS Juozas, 80 m., 
inirė Sausio m., Rockford, 
llinois. 

KUČAUSKIENĖ Elzbieta (Su-
fronaitė), 48 m., mirė Sau
sio 25, Chicago, 111. 

LtJKAUSKAS Zenonas, 62 m., 
mirė Sausio 24, Chicagoje. 
(Telšių ap., Medingėnų par., 
Laurinaičių k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

JASONIŠ Jonas, senyvo amž., 
mirė Ėrooklyn, N. Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

Taksų už Alkoholį 
Virš Du Bilijonai 

Federalė valdžia 1944 me
tais taksų už alkoholį surinko 
$2,083,452,875. Ta suma yra 
visu trečdaliu daugiau negu 
buvo surinkta 1943 metais. 

Degtinės taksų inėjo $1,401.-
062,728; už alų §624,458,735; 
kiti už vyną ir tt. 

Šie jaunikliai .yra dvi grupės po tris gimusių, St. Louis, 
Mo., kūdikių Trys mergaitės yra Heldmann šeimos, berniu
kas ir. dvi mergaitės Teuteberg šeimos. s 

H 

L ANKĖSI PAS TĖVUS , 
Lieut. Vincas Banonii Mi-

vo parvažiavęs iš kariuomenės 
pas savo tėvus 10 dienų poil
siui. Paviešėjęs namie, aplan
kęs savo draugus ir kainąyijŲs, 
vėl gryžo į savo tarnybą. 

PAMINĖJO 
Detroito spauda plačiai ipa-

minėjo Lietuvių surengtą Lie
tuvos Nepriklausomybės šven
to Vasario 18, Lietuvių salėje. 
Padavė plačias ištraukas iš P. 
Daužvardžio, Lietuvos konsulo, 
kalbos. 
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| Nikodemas A. Wilkelis ( 
1 Laisnuotas Laidotuvių Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJAS | 
i šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj s 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
-TmiimiiHmumimmmiimiHiiiiiiiiiiuimiMiiiiimiiiiuiiimiiiiimmimiiiiiiiiiiiŠ 

J)ELI.A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN fįJNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott X76J 

f VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirBIft 
šaukite mus negu ugniagesius (fare-monus). 

' ' •""Tfr Apdraudos Agentūra. 

# .  P .  M  U  L I O  L I S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

•aiaiĮiMSiHiMiii  

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAiri 1773. 

NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiosCftWWe, kreip
kitės į mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i nąane telefonu arba atmeni ŠJcaL 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę —• 

Jungo nevilksim! 

N e n u s t o k i m e  V i l t i e s  
Ko Neduota Hitleriui tas šiądien Atiduota Stalinui, 

šiądien jau Bolševikai yra Žmonijos Priešas No. 1. 
Daugiau Susirūpinimo Lietuvos Tremtiniais ir Pa
bėgėliais. Atsiminkime Musų Mirusius. 

(JULIAUS SMETONOS KALBA PASAKYTA 
ROCHESTER, N. Y., VASARIO 18) 

Yra gana neįprastas ir skau
dus dalykas vietoje prisikėli
mo šventės minėti laidotuvių 
dieną. Jau senai, nuo Angli
jos ir Amerikos bendradarbia
vimo su Sovietų Sąjunga pra
džios, visi mes jautėme tam 
tikrą slogutj, nerimavome del 
Lietuvos ateities. Vis bijojo
me kad sovietai Lietuvos ne
pagrobtų ir jos žmonių neiš-
žudytų. Daug dėjome vilčių į 
Ameriką kad bent ji pasirodys 
silpnųjų gynėja; bet šiądien ir 
tos viltys kaip ir dingo. Ne
gu netikėti įvykiai pakreiptų 
istorijos bėgį nauja krypti
m i . . . .  

Tai buvo blogas ženklas 
Šioje šalyje labiau negu bent 

kur kitur at jaučiama kad ne
užtenka buti stipriam, bet dar 
reikia buti ir doram. Ir pa
saulio gerovę tegali sukurti 
gerieji, bet ne tik stiprieji. 
Tat kai Amerika ir Anglija su
sidėjo su Sovietų Sąjunga, ga
lima buvo numanyti kad pa
saulis iš to nesulauks nieko ge
ro, nes juk Sovietų Sąjunga 
yra pikto simbolis. Gi faktas 
kad Stalinas padeda kariauti 
prieš Hitlerį, baugino ne vie
ną, kad vienas tyronas bus 
pakeistas kitu. Betgi buyo su 
pagrindu tikėtasi kad nors ir 
susidėta su Stalinu, vis dėlto 
jam nebus leista Hitlerio rolės 
Europoje tęsti, kad jis bus 
pavartotas tik Hitleriui nuga
lėti ir niekam daugiau. 

Išėjo betgi priešingai. Ryt 
dienos Europoje Stalinas jau 
turi pasitikrinęs valdovo vie
tą. Tačiau blogiausia yra tai 
kad Stalinas ne tik uždėjo sa
vo leteną visai Rytų Europai, 
bet sąjungininkai, kaip pasku
tinė stipriųjų konferencija ro
do, netgi pripažino jo uždėtą 
jungą teisėtu. 

Šito rezultate pavergtų tau
tų, tarpe jų ir Lietuvos, padė
tis pasidarė visai beviltiška. 
Nes tuo tarpu kai Hitlerio val
džios nei Anglai, nei Ameri
kiečiai ne tik nepripažino, bet 
dar ją smerkė ir prieš ją ko
vojo, Stalino valdžią jie pripa-
žysta. 

Tat tuo' tarpu kai Hitlerio 
užimtos tautos galėjo tikėtis 
laisvės, kai Hitleris bus nuga
lėtas, Stalino verguvėn pa
kliuvusioms tautoms tos vilties 
nebėra, nes tie patys Anglai ir 
Amerikiečiai Stalino užkaria
vimus pripažysta jo nuosavy
be. Bent taip išplaukia iš pas
kutinių metų jų santikiavimq 
su sovietais ir iš paskutinės jų 
konferencijos Jaltoje, kur so
vietų globojamoms neva de
mokratinėms valdžioms pripa
žintas didelis svoris. Tikrovėje 
gi tai ne valdžios, o komunistų 
agentai, klusnus Stalino įran
kiai. 

Gi faktas kad visi tie nusi
leidimai Stalinui apvilkti la
bai gražiais žodžiais, težymi 
pastangas pridengti negražų 
darbą, o tvirtinimas kad visa 
tai padaryta atitinkamai At-
lando čarterio dvasiai ar net 
jo nuostatams, tėra pasijuoki
mas iš to paties Atlanto čar
terio ir suprofanavimas tų kil
nių siekių kurie į jį buvo su
dėti prieš trejus metus. 

Tikėkime kad geras laimes 
Kas gi mums šitų liūdnų įvy

kių akivaizdoje belieka daryti? 
Ogi vtettek nenustoti tikėti į 

galutinį gero laimėjimą prieš 
piktą, kurio rezultate ir Lie
tuvai sugryš laisvė. Betgi mu
sų tikėjimas neturi buti nai
vus ir tuščias, nepagrystas, o 
turi remtis faktais ir turi bu
ti lydimas darbų. 

Pirmų pirmiausia, jei mes 
tikime kad Lietuva vėl bus 
laisva, mes turime įsivaizduo
ti, kaip, kuriuo atveju ji gali 
tapti laisva. 

Nugalėjus Hitlerį vien Sta
linas belieka Lietuvos ir kitų 
tautų laisvės trukdytojas. Tat 
turi buti sunaikintas ir jis. 
Tiesa, šiądien nepanašu kad 
Amerikiečiai ar Anglai, t. y. 
vieninteliai kurie gali Staliną 
pažaboti, butų linkę tatai da
ryti. Bet tai anaiptol dar nė
ra įrodymas kad ir visuomet 
taip bus. Priešingai, yra daug 
davinių galvoti kad taip nebus. 

Pasaulio tvarkymo planas 
kuriame žymi rolė pavesta Sta
linui, yra lygiai taip pat nere
alus kaip ir tas planas kuria
me žymiausią rolę buvov pasi-
ketinęs vaidinti Hitleris. Pir
mojo nerealumo rezultatas yra 
dabartinis karas, o antrojo ne
realumas jau dabar kyšo pro 
įvairius sąjungininkų nesuti
kimus su 'sovietais. Gi nuola
tinis draugystės tvirtinimas ir 
sutarimo akcentavimas kaip 
tik parodo kad nei vieno nei 
kito nėra. Geriems draugams 
nėra reikalo nuolat kartoti 
kad jie yra geri draugai, nes 
tai savaime , aišku. 

Negalima užtylėti bolševikų 
nežmoniškumo 

Priešingos bolševikams min
tys, tiesa, šiądien ne vieno mė
ginamos charakterizuoti kaip 
nelojalumo Amerikos vyriau
sybei pasireiškimas, kaip ėji
mas prieš Amerikos interesus, 
kaip pasidavimas svetimai įta
kai, ir tt. ir tt. Bet jeigu prieš 
bolševikus nukeiptos mintys ir 
akcija turi 'buti laikoma nelo
jalia tai, logiškai galvojant, 
bolševikų gyrimas ir jų prote
gavimas turėtų buti laikomas 
lojaliu žingsniu. Ką gi tai 
reiškia? Ogi tai: jeigu imsi 
tvirtinti kad bolševikai padarė 
labai gerai kad išžudė milijo
nus Rytų Europos gyventojų, 
kad juos gyvuliniais vagonais 
vežė į Sibirą ir ten didelę jų 
dalį sunkiais darbais iki mir
ties užkankino, ir jeigu iš to 
padarysi išvadą kad Sovietų 
Sąjunga yra taiką mylinti ša
lis tai pasirodysi lojalus Ame
rikos vyriausybei. 

Gi jeigu pasakysi kad bol
š e v i k a i ,  ž u d y d a m i  n e k a l t u s  
žmones ir juos kankindami pa
sielgė kaip besieliai banditai, 
ir iš to padarysi išvadą kad 
bolševikai ne tik netinka pa
sauliui tvarkyti, bet ir kad jų 
prileidimas į pasaulinę organi
zaciją yra visai žmonijai labai 
pavojingas dalykas, tai pasiro
dysi labai nelojalus šios šalies 
vyriausybei. 

Trumpai: jei pasakysi kad 
žmogžudys yra labai geras 
žmogus tai pasirodysi esąs 
lojalus pilietis, o jei pasakysi 
kad žmogžudys yra baustinas 
nusikaltėlis tai busi nelojalus 
pilietis, štai į ką susiveda ap
kaltinimas kad buti nusista
čiusiam prieš bolševikus yra 
nelojalumas Amerikos vyriau
sybei. Nesunku numatyti iš 
kur toks apkaltinimas ir kyla: 
ii| bolševikų agentų. 

Laisves Varpas 

Amerikos Kai uuiis važiuo
jant per išlaisvintą San Fabian 
miestą Filipinų salose, jaunas 
berniokas Įbėgęs į seną mies
to rotušę skambino varpu skel
biančiu laisvę. Japonai toje 
rotušėje turėjo savo įsistipri-
nimus. 

Pro-naziškumo priekaištas 
irgi bergždžias 

Kai šitas argumentas atpuo
la, bolševikų agentai griebiasi 
kito argumento. Girdi, prieš 
bolševikus tai mes Lietuviai 
akciją varome, o prieš nazius 
nieko nesakome, atseit, esame 
pro-naziai. Pirmas dalykas ne
tiesa kad prieš nazius nieko 
nesakome: jie yra į bolševikus 
panašus banditai, ir jų 1939 
metų Rugpjučio mėnesio Mas 
kvoje su bolševikais pasirašy
tą sutartį labai gražiai galima 
apibudinti Lietuviška patarle: 

'"Toks toki pažino ir prie alaus 
pavadino". 

Bet varyti šiądien akciją 
prieš nazius ar, tuo labiau, 
prašyti Prezidento Roosevelto 
kad Lietuvą išgelbėtų nuo na-
zių jungo, kuomet nazių jau 
nei kvapo Lietuvoje neliko ir 
nei panašumo nėra kad jie 
kuomet nors į Lietuvą galėtų 
sugryžti, yra tolygu kaip pra
šyti kad Prezidentas Roose
velt Lietuvą išgelbėtų nuo ne
sančių vaiduoklių. 

Priešingai, prašyti kad iš
gelbėtų nuo bolševikų yra vi
sai logiška, nes bolševikai die
na iš dienos Lietuvių tautą 
naikina ir žudo. 

Tas pats ir del akcijos prieš 
nazius. Hitlerio dienos šiądien 
jau yra suskaitytos, ir jo nu
sikalstamiems darbams ateina 
galas. Gi Stalino galybė šią
dien kaip tik yra labai išaugus, 
ir jis, o ne Hitleris, šiądien 
pirmoje eilėje graso pasauliui. 

Principe betgi Lietuvių tau
ta yra nusistačius tiek prieš 
Staliną, tiek prieš Hitlerį, tiek 
prieš bent kurį kitą tironą. Ji 
nori buti laisva ir kariaus iki 
paskutinio kraujo lašo prieš 
kiekvieną kas į jo laisvę kėsin
sis. 

Rūpinkimės gyvais likusiais, 
pagerbkime mirusius 

Tačiau pačios Lietuviu* taur 
tos išlaisvinimas šiądien tegali 
buti laikomas tolęsnės ateities 
įvykiu. Netarpiški reikalai ku
rie mums pirmoje eilėje šią
dien turėtų rūpėti, yra po pa
saulį išdraikytų lietuvių būvio 
pagerinimas. 

Kaip žinome, nemaža Lietu
vių Hitleris prievarta sumobi
lizavo ir išgabeno J_ frontą 
prieš sąjungininkus. Ne vie
nas jų šiądien yra sąjunginin
kų nelaisvėje. Bet ar rūpina
si kas iš musų jų likimu? Ar 
daroma kas jų buviui pagerin
ti? čia yra Amerikos Lietu
vių veiklos sritis, ir niekuo čia 

Amerikos Lietuvių Misija 
Amerikos Sostineje Washington, JD. C. 
Dvi dienas: Kovo-March 23 - 24, 1945 1 
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LIETUVOS LIKIMAS DIDŽIAUSIAME PAVOJUJE - DABAR LAIKAS 
JIEŠKOTI JAI UŽTARIMO TEN KUR MES BUSIM IŠGIRSTI! 

. i 

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-v 

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

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

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

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

2. Kovo 23, penktadienio vakare, Presidential Ballroom, Hotel Statle^, 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 
1 i Vakarienėje ir posėdžiuose dalyvaus daug Lietuvių iš Washingtono ir kitų aplinkinių 
mieštų 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 j 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 gavę šį pra
nešimą neatidėliodami 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 austančiai 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. 

mes savo neveiklumo pateisin
ti negalime. 

Greta to, yra žinoma kad ir 
nemažai pabėgėlių - tremtinių 
yra atsidūrę sąjungininkų ran
kose. Taip pat retkarčiais nu
girstame kad bolševikai reika
lauja jų grąžinimo į Lietuvą 
kaip savo piliečių. Nereikia 
daryti sau iliuzijų kas atsitik
tų jei jie butų grąžinti į bol
ševikų okupuotą Lietuvą: jie 
butų atiduoti į budelio rankas. 

Štai ir vėl plati dirva musų 
veiklai. Turime daryti viską 
kad tie nelaimingi musų bro
liai butų išgelbėti iš bolševikų 
nagų. 

(Betgi svarbiausia problema 
dabartiniu metu yra Vokieti
jos valdomose srityse atsidū
rusiu Lietuvių likimą sutvar

kymas. Jų gali buti apie keli 
šimtai tūkstančių. Vokietijai 
sugniužus, sovietai ir jų, be 
abejo, reikalaus kaip savo pi-^ 
liečiu. Jei mums nepasiseks jų 
nuo bolševikų išsaugoti, bus 
nukirstos paskutinės atžalos, 
kurios busimoje nuteriotoje ir 
nukankintoje Lietuvoje turėtų 
suvaidinti labai svarbų vaid
menį, ir be kurių gaivinamo 
veikimo ir pats Lietuvos pri
sikėlimas tebus sunkiai įma
nomas. 

Tokios mintys peršasi į gal
vą Vasario 16 dieną — Lietu
vos prisikėlimo šventės — pro
ga. Liūdnos jos ir tamsios. 
Bet jeigu jos nors truputėlį 
prisidės prie Lietuvos atkuria
mojo darbo suaktyvinimo, ne
teks gailėtis kad fruvoms nu

klydę i pilkųjų šešėlių šalį. 
Supančiota ir krauju paplu-

dus, Lietuva vaitoja, šaukiasi 
į mus, laisvės šalyje gyvenan
čius. Kovo 23 ir 24 dd. Wa
shingtone įvykstantis Ameri
kos Lietuvių suvažiavimas bus 
bandymas atsiliepti į tą pagal
bos šauksmą. Pagalvokime ir 
apsvarstykime to suvažiavimo 
reikšmę, kad vėliau netektų 
gailėtis jog savu laiku neatli
kome savo pareigos. 

Dabar gi yra metas bent 
trumpai prisiminti mirusius 
Lietuvos kovotojus. Vieni jų 
mirė karo lauke, kiti nazių ar 
bolševikų kalėjimuose, treti 
tolimame ištrėmime. Tebūna 
pagerbtas jų šventas atmini
mas. Visi jie mirė už Lietu
vą ir del Lietuvos* Tat tesu-

teikia jiems Dievas aname pa
saulyje teisingumo, kurio jie 
nesurado žemėje. Gi jų pra
lietas kraujas tebūna musų at
eities kovų įkvėpimas! 

KRAUJO GAUTA 
SU PERVIRŠIU 

1944 metais kraujo kvota 
visoje šalyje buvo nustatyta 
5 milijonai puskvorčių. Gau
ta kraujo su geru perviršiu— 
5,371,664 puskvorčių. 

Per keturis pastarus metus 
kraujo suaukota 11,024,015 
puskvorčių. 

1941 metais gauta tik 48,504 
puskvortės; 1942 — 1,321,659 
puskvortės; 1943 — 5,282^88 
puskvortės. 

Mmm m 
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Kaip Lietuviai Veie Peticijas 
Prezidentui Harding 1921 m. 
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ISTORIŠKAS PROTOKOLAS AMERIKIEČIU DARBUOTIS 
UŽ LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBE 

Amerikos Lietuvių 
Suvažiavimas 

Washington, D. C. 

PROTOKOLAS 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Reikalauta atskirti 
bažnyčią nuo valstybes 

Referuoja Lietuvos Atstovas 
Jonas Vileišis. Jis iškelia ši
tuos klausimus: 

a) Vilniaus- Gardino* iLydos -
Suvalkijos okupacija per Len
kus, 

b) Vidujinis Lietuvos susi
tvarkymas, 

c) Santikifti Amerikos Lie
tuvių su Lietuva. Klausimas 
Amerikos Konsulo Lietuvoje, 

d) Lietuvos paskolos dalykai. 
Atstovo pareiškimai priimti 

ir dalykai Suvažiavimo paimti 
apsvarstymui. 

REZOLIUCIJA IR 
Delei Lietuvos Misijos ir Lie

tuvos Atstovybės darbuotės 
"Suvažiavimas perž v e 1 g ę s 

Lietuvos Misijos ir Lietuvos 
Atstovybės darbuotę visu per
eitu laiku, kaip Lietuvos Lais
vės Paskolos kėlime, taip ir 
visuose Lietuvos nepriklauso
mybės žygiuose, randa tą vis
ką atitinkamu, ir todėl mes 
šiuomi reiškiame gilios padė
kos Lietuvos Misijai ir taipgi 
Lietuvos Atstovui, gerb. Jonui 
Vileišiui, už jų nenuoalsią Lie
tuvos labui darbuote." 

čionai Dr. Alseika, kaipo 
Liaudininkų partijos ir Lietu
vos Steig. Seimo Liaudininkų 
frakcijos atstovas, besilankąs 
Amerikoje, pasveikino Suva
žiavimą Liaudininkų partijos 
vardu, ir savo gražioj kalboj 
pajudina ir nušviečia šiuos du 
Lietuviams svarbius klausi
mus: ' 

a) Lietuvos Konstitucija — 
atskyrimas valstybės nuo baž
nyčios, 

b) žemės klausimas — dva
rų parceliacija ir dalinimas že
mės bežemiams. 

Del. šimutis įneša kad visi 
aukščiau pakelti klausimai bu
tų pavesti Rezoliucijų Komisi* 
jai, kuri patieks tam tikras re
zoliucijas ir pristatys Suvažia
vimui. Įnešimas priimtas. 

Rezoliucijų komisija pridavė 
sekančias rezoliucijas, kurios 
buvo Suvažiavimo priimtos: 

REZOLIUCIJA 1 

Pasveikinimas Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 

"Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas Washingtone sveikina 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą ir 
reiškia vilties kad Vilnius, Gar
dinas ir dalis Suvalkijos bus 
nuo priešų okupacijos greitai 
ir įmanomai liuosuojama, taip
gi Klaipėdos kraštas prie Lie
tuvos jungiamas. Varde Ame
rikos Lietuvių, Suvažiavimas 
žada tokius Lietuvos Valdžios 
žygius gelbėti ir remti iki Lie
tuvos vėliava ant Gedimino 
Kalno užplevėsuos, ir toliau iki 
bus reikalinga. 

"šiądien mes įteikėm Ame
rikos Prezidentui peticiją su 
milijonu parašų ir musų audi
encija gavo jo prižadus rūpin
tis kad Amerika pripažintų 
Lietuvos nepriklausomybę. 

Pirmininkas, Gegužis. 
Raštininkas, Bagočius." 

REZOLIUCIJA 2 
Pasveikinimas Lietuvos Dele

gacijos Brusselio Konferen
cijoje 

"Amerikos Lietuvių Suva
žiavimas Washingtone karštai 
sveikina Lietuvių Delegaciją ir 
linki kloties bei energijos kon
ferencijoje darbuotis, idant iš 
Vilniaus, Gardino ir dalies Su
valkijos butų kuoveikiausia iš
vyti Lenkai okupantai ir jei 
bus kalbama apie Klaipėdos 
kraštą, visuomet butų reika
laujama šį kraštą prie Lietu
vos privienyti. Kalbant apie 
ekonomines bei kitokias sutar
tis su Lenkija, mes patariame 
nereikšti nuolaidumo. šiuos 
darbus Amerikos Lietuviai vi
suomet rėmė ir rems iki visa 
Lietuvos *"$emė bus atvaduota." 

(Parašai) 

Federacijos atstovų 
politika išlenda 

Už rezoliuciją balsavo 134, 
prieš šią rezoliuciją balsavo 11. 
Opoziciją prieš priėmimą šios 
rezoliucijos vedė Kun. Bučys 
ir Kun. Jakaitis, kuriems sekė 
pil. šimutis ir Adv. Brenza, ke
turios moterys delegatės ir 
dar trys vyrai. 

Kun. Bučys pareiškė jog ši 
rezoliucija nėra priimtina A-
merikos Lietuvių katalikų vi
suomenei ir Lietuvių R.-K. Fe
deracijai, kuri katalikus atsto
vauja. 

Ant to protestavo Kun. An
tanas Milukas, vienas iš se
niausių Amerikos Lietuvių ku
nigų veikėjų ir pirmojo Lietu
vių Suvažiavimo Washingtone 
rengimo komisijos narys, — 
kad kalbėdamas tai Kun. Bu
čys nekalba Amerikos Lietu
vių katalikų vardu, bet išreiš
kia tiktai savo ir savo vien
minčių pažiūras, ir kad tų jo 
vienminčių skaitlius yra labai 
mažas, ir visa opozicija gerb. 
Vileišiui yra vedama Kun. Bu
čio ir jo kontroliuojamų laik
raščių be pritarimo didžiosios 
Amerikos Lietuvių katalikų 
minios, kuri myli Lietuvą ir 
gerbia Lietuvos Atstovą už jo 
darbus ir jo taktiką ir kantru
mą akivaizdoje nepamatuotų 
šmeižtų ir užsipuldinėjimų ant 
jo. 

Po tam atsistojo kitas dele
gatas ir pareiškė jog jis yra 
Liet. R.-K. Federacijos narys, 
jis balsavo už rezoliuciją, ir 
kad Kun. Bučys varydamas 
tiesioginę arba netiesioginę 
agitaciją prieš Lietuvos Atsto
vą toli nereiškia norus mąstan
čiųjų ir Lietuvos gerbuviu be
sirūpinančių Federacijos narių. 

Tada Kun. Bučys pridavė 
Suvažiavimui sekantį savo ran
ka rašytą dokumentą (parašai 
Kun. Jakaičio ir pil. šimučio 
yra jų ranka parašyti): 

"Kadangi Lietuvių suvažia
vimas 31 Gegužio, 1921 m., 
Washington, D. C., nepastatęs 
į dienotvarkę p. Vileišio, kaipo 
Lietuvos Atstovo, darbuotės 
visiškam persvarstymui, pri
ėmė rezoliuciją išreiškiančią 
jam padėką; kadangi oficia
liai ir neoficialiai suvažiavimo 
asmenys ta proga užsipuldinė-
jo ant Amerikos Lietuvių R.-
K. Federacijos ir jos narių; 
kadangi suvažiavimo sukvieti
me nebuvo gvarantuotas jo 
proporcionališkumas ir visų 
Amerikos Lietuvių pakraipų 
atstovavimo lygumas, todėl Fe
deracijos Centro atstovai pa
reiškia jog rezoliucija buvo 
jiems nepriimtina, ir naudinga 
tik asmenims ar partijoms, bet 
ne Lietuvai." 

Ne visi katallfefti sekė 
savo politikuojančius vadus 

Išgirdus viršminėtą pareiš
kimą, atsistojo delegatas Mic
kevičius, iš Montello, Mass., ir 
pranešė Suvažiavimui sekan
čiai : 

"Mano kolonijos klebonu yra 
Kun. švagždys, Federacijos 
prezidentas, ir man važiuojant 

į šį Suvažiavimą jis pasakė 
kad Federacijos delegatai da
lyvaus tiktai kol peticija bus 
Prezidentui įteikta, o paskui 
jokiuose kituose tarimuose ne
dalyvaus. Taigi, Federacijos 
delegatai atvažiavo Suvažiavi-
man su nustatytais planais ir 
dabartinis pareiškimas ir de
monstracija neva delei ką tik 
nubalsuotos rezoliucijos yra tik 
priekabių jieškojimas." 

Ištraukus savo mandatus 
Kun. Bučiui, Kun. Jakaičiui ir 
pil. šimučiui, kiti aštuoni de
legatai balsavusieji prieš re-

| zoliuciją, atsisakė savo manda
tus ištraukti ir pasiliko toliau 

į dalyvauti suvažiavime. 

' Suvažiavimas negalėjo nepa-
tėmyti užsipuldinėjimus ant 
Lietuvos Atstovo, kaip tuluose 
laikraščiuose per ilgą laiką-
prieš šį Suvažiavimą, taip ir 
čia posėdžiuose — nors čionai 

^ daug švaresnė j formoj, be že
mos rūšies įtarimų ir šmeižtų, 
kas laikraščiuose nuolat atsi
kartodavo, ir todėl Suvažiavi
mas atrado reikalingu išrinkti 
komisiją iš penkių narių per
žiūrėjimui ir ištyrimui prie
žasčių užsipuldinėjimų ir insi
nuacijų ant Lietuvos Atstovo, 
gerb. Jono Vleišio. Po ilgų vi
sapusių diskusijų į minėtą ko
misiją išrinkti sekanti delega
tai: , 

1. Pil. Strimaitis, iŠ Nejv 
York, 

2. Adv. Uvick, iš Omaha, 
Nebr. 

3. Dr. Dambrauskas, 
4. Pil. Grinius, ir 
5. Dr. Klimas — šie trys iš 

Philadelphia, Pa. 

Komisijai įsakyta pasitrauk
ti į Komisijų ruimą, ir ten su
teikti progos visiems priduoti 
kokius skundus, apkaltinimus 
arba užmetimus prieš Lietuvos 
Atstovą. 

Lietuvos Atstovas gerb. Vi
leišis pareiškė pageidavimą su
teikti progą Dr. Bielskiui iš
duoti raportą iš Lietuvos Bo
nų pardavinėjimo, ir pil. Vini-
kui, iš Lietuvos reikalams su
plaukusių aukų. Nutarta iš
klausyti. 

Abu raportai buvo išklausy
ti ir vienbalsiai priimti. 

Paaiškinus Lietuvos Atsto
vui jog Liepos 1, 1921 m. yra 
diena, kuri jau arti, išmokėji
mui procentų už pinigus Ame
rikos Lietuvių į Lietuvos Bo
nus jdėtus. Tame reikale Su
važiavimas priėmė sekančią re
zoliuciją: 

Luzon Užkariavimas 

REZOLIUCIJA 4 

delei išmokėjimo Nuošimčių 
už Bonus 

"Iš Lietuvos Atstovybės pra
nešimo Suvažiavimui paaiškė
jo jogei su ateinančiu Liepos 
mėnesiu pareina laikas pradė
ti išmokėjimą nuošimčių už 
Lietuvos Laisvės Paskolos Bo
nus, ir kurie Lietuvos Atstovy
bėje yra jau prirengti išmo
kėjimui. Bet susidėjus labai 
sunkioms aplinkybėms Lietu
vos Valstybėje, ir kad Lietu
vos Valstybei nors kiek palen
gvinti, Suvažiavimas šitą ap
kalbėjęs, nutarė sekančiai: 

"Įprašyti visas paskolos sto
tis idant jos sušauktų savo 
apylinkių susirinkimus, ku
riuose turi buti šita padėtis išr 
aiškinta ir prašoma visus bo-
nų pirkėjus, kurie gali kad jie 
savo šių metų nuošimtį arba 
nuošimčius Lietuvos Valstybei 
dovanotų, ir tokius kuponus 
atkirpę Lietuvos Atstovybei 
prisiųstų, už kurias dovanas 
Lietuvos Atstovybė aukauto
jams išduos tam tikrus gar
bės liudymus". 

Protestas prieš tvarką 
Lietuvoje 

Iškilo klausimas kad reikėtų 
išnešti rezoliuciją reikale vi
dujinės Lietuvos tvarkos. Iš 
delegatų nuomonės paaiškėjo 
kad gandai kurie pasiekia A-
merikos Lietuvius per spaudą 
ir nuo surgyžusių Lietuvą ap
lankyti Amerikiečių,. nurodo 
jog Lietuvoje viešpatauja dide
lis žemesniųjų viršininkų sau
valiavimas, pasiputimas, "išpo-
niškėjimas", kyšių lupimas, 
laisvės žodžio persekiojimas, ir 
vargdienių, darbininkų ir kai
miečių spaudimas, pajuokimas 
ir įvairiais budais varginimas 
per įvairius "činauninkėlius". 

Pavyzdžiui buvo perstatomi 
incidentai kad valdininkėliai, 
kurie paprastai dirba tik iki 3 
po piet, laike darbo geria ar
batą, ruko papirosus ir su 
mergaitėmis juokauja, o kai
mietis atvažiavęs darbymetyje 
kelias ar keliolika mylių, var
gsta su arkliais po kelias die
nas kol prie tokio viršininko 
gali prieiti, ir tik su kyšių pa
galba. Kadangi Amerikos Lie
tuviai savo aukomis ir pasko
lomis Lietuvos valdžią remia 
ir tokiu budu panašios rūšies 
"činauninkus" užlaiko ir mai
tina tai tokie nuotikiai negali 
Amerikiečiams nerūpėti, ir 
prieš tokius darbus reikėtų 
griežtai užprotestuoti. 

(Bus daugiau) 

ALT PAREIŠKIMAS IR LVS MEMO
RANDUMAS ROOSEVELTUI 

Tarybininkai Užmiršo Dabartinį Tragišką Lietu
vių Likimą ** Tenkinasi 1940 Metų žodžiais 

Šie piešiniai vieno kareivio 
parodo vaizdtis iš Amerikiečių 
įsiveržimo į Luzon salą, FiJipi-
iuo?e. Amerikiečių atkaklios 
gt-ūmtynės su Japonais, Toje 
dalyje ypač paneštu daug nuo
stoli ' ; : 

NUO REDAKCIJOS: šia
me aprašyme minimi Kun. Bu
čys yra dabar žinomas Vysku
pas Pranciškus Bučys, Ryti
nių apeigų, jis yra lankęsis 
pas Amerikos Lietuvius jau 
vyskupu būdamas. Jis dabar 
prisilaiko rodos Romoje. 

Minimas pil. šimutis yra tai 
L. šimutis* dabartinis Lietuvių 
R.-K. Federacijos pirmininkas 
ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, kuris su Grigai
čiu pasibučiavęs sudarė su so
cialistais gilaus draugiškumo 
sutartį ir atidarė socialistams 
kalbėtojams duris į bažnytines 
sales ir'visą priėjimą prie ka
talikiškos visuomenės. Pirm 
to socialistai buvo katalikų 
akyse niekingiausi ir bolševi
kams lygus gaivalai. 

Kaip anais laikais Federa
cijos vadai neturėjo visų ka
talikų pritarimo taip ir dabar
tinių politikierių ne visi ka
t a l i k a i  b e k l a u s o .  D a u g e l i s  
kunigų ir dabar neįsileidžia į 
savo parapijonų tarpą socialis
tų ir nerengia jiems prakalbų 
nei neduoda aukų. 

Lietuvą tada valdė krikščio
nių demokratų partija, prezi
dentu buvo krikdemas A. Stul-
ginskas, tais laikais buvo tas 
garsus "lašinių skutimo" skan
dalas, ir varžymas spaudos 
žodžio. Bet tas užmirštama, 
o tik atsimenama tautininkų 
laikai ir kaltinama už viską 
Prezidentas A. Srtietona. 

.JĮfai® Užgiriaroe visus 
gerus Amerikos Lietuvių Tary
bos žygius Lietuvos vadavimo 
atžvilgiu, tačiau negalima ne
pasakyti kad per dvi dienas 
Washingtone gamintas Ameri
kos Lietuvių Tarybos pareiški
mas šiais Lietuvių tautos nai
kinimo ir žudymo laikais ne
turi reikiamos prasmės. 

Pareiškime jie pasigiria kad 
jie atstovauja kokį tai "koali
cinį komitetą", kad jie yra 
"demokratiški"; kad jie "su 
pasitenkinimu sekė Raudono
sios Armijos kampaniją" (už
einančius Lietuvą okupuoti!), 
ir pareiškia pasidžiaugimą Jal
tos konferencija. 

Nors po Jaltos konferenci
jos rimtoji Amerikos spauda, 
net Demokratiškų laikraščių 
redaktoriai, tos konferencijos 
nutarimus skaito pražūtingais 
mažoms tautoms, ypač del to 
kad nieko nedaryta ir nesaky
ta apie sulaikymą bolševikų 
okupuotų šalių žmonių depor
tavimo ir žudynto,. musų tary
bininkai, save pasigyrę, palie
ka pasitenkinę Amerikos pa
reiškimu padarytu 1940 m. 

Nuo 1940 metų iki dabar 
baisios, nepataisomos permai
nos Europoje įvyko, ir Ameri
kos valdžios vadai taip toli pa
leido reikalus kad dabar jau 
negali atitaisyti, ir nedrysta 
jau Stalinui nieko sakyti, o ta
rybininkai pagyrę Raudonąją 
Armiją, nuslugsta atgal į 1940 
metais buvusi upą, kuris jau 
žuvęs: Amerika jau nesmer
kia bolševikų už okupavimą ir 
pavergi ją Lietuvos ir kitų ry
tų Europos tautų; vietoje to, 
leido Stalinui sugriauti tų ša
lių tvarkas, gaudyti, žudyti, 
ištremti tų tautų žmones Ru
sijos gilumon, ir nieko nesako 
del jo įsteigtų tose šalyse bol
ševikiškų valdžių. 

Pabėgėliai gali buti 
atiduoti i Stalino nagus 

Lietuvos žmonių gabenimas 
iš Lietuvos, kaip Vilniaus ra
dio skelbia, vykdoma visu bol
ševikišku suktumu. Kam ga
lės Amerika nepriklausomybę 
duoti vėliau, jeigu dabar bol
ševikai visus Lietuvos žmones 
išnaikins? 

Nieko neužsiminę apie gel
bėjimą Lietuvos žmonių iš po 
bolševikų pjautuvo ir kūjo, ta
rybininkai taipgi visai neprisi
minė apie likimą Lietuvos pa
bėgėlių, kurių išgelbėjimas iš 
gręsiančio pavojaus — grąži
nimo jų Lietuvon į bolševikų 
nagus — yra didžiausias musų 
šių dienų reikalas. 

Kaip greitai Vokietija bus 
sumušta Stalinas pareikalaus 
savo sąjungininkų (ir jie be 
abejo sutiks) gražinti pabėgė
lius ir išvežtus i darbus atgal 
i Lietuvą. 

LVS Pareiškimas 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 

centro valdyba pasiuntė Prezi
dentui Rooseveltui, Valstybės 
Sekretoriui, Užsienių Santikių 

Komisijos pirmininkui ir ki
tiems valdžios nariams Memo
randumą (išsiųstas Vasario 15 
d.) kuris kaip tik gina Lietu
vių tautos reikalus šių dienų 
sąlygose: 

Drąsiai kelia bolševikų gro-
boniškumą mažųjų tautų, iš
kelia pavojų likimo Lietuvių ir 
kitų pabėgusių nuo bolševikų 
ir nazių teroro žmonių, ir pra
šo Ameriką skirti atstovus į 
pavergtas šalis patirti kaip 
bolševikai jas "laisvina", pri
žiūrėjimui teikimo rubų, vais
tų ir kitų reikmenų, ką viską 
Amerika pati duoda. 

(LVS Memorandumas telpa 
ant 8-to pusi., Angliškai.) 

šia proga reikia priminti vi
suomenei, kuri labai trokšta 
visų musų bendros veiklos, kad 
Lietuvai Vaduoti Sąjungai pa
lindus po tarybininkų kepure 
(kaip jie prisispyrę reikalau
ja), musų bendri pareiškimai ir 
visi darbai butų tik tokio silp
no turinio, baugštus, neaiškus, 
neginanti Lietuvos gyvybės ir 
laisvės — priešingai negu da
ro viena LVS. Reikėtų visa-
sutikti su "trijų didžiųjų" ta
rybininkų nuosprendžiais. 

Dabar, niekeno nevaržoma, 
LVS drąsiai ir atvirai gina 
Lietuvos bylą, be jokių mal
davimų ir tupčiojimų. 

K. S. Karpius. 

SUSITVĖRĖ LVS 
SKYRIUS 

BRITU DVASIŠKIJA 
PRIEŠ VOKIEČIŲ 

SPAUDIMĄ 

Anglijoje, NacionaĮėje Tai
kos taryboje, Vysk. Dr. Ernest 
W. Barnes, 70 m. amžiaus,, 
pareiškė kad jokis krikščionis 
negalėtų užgirti nekuriu tų 
taikos išlygų kurios minimos, 
nes tas "bereikalingai užtrau
ktų kentėjimą milijonams ne
svarbių Vokiečių, bejiegių tu
rėti kokią nors įtaką savo ša
lies politikoje". 

Kitas aukštas dvasiškis, Vy
skupas Dr. Arthur C. Head-
lam, padarė pranešimą, pami
nėdamas kad Latvija ir Estija 
panešė žiaurumus ir priespau
dą nuo Vokiečių ir Rusų. Jis 
atsišaukė į savo draugus Ru
sus "pasakyti tai šaliai kokią 
dėmę jie užtraukė ant sąjun
gininkų vardo savo užsimojimu 
išnaikinti tuos žmones ir baž
nyčias — nes tas tose šalyse 
kaip tik ir daroma." 

PAŠTAS SU LIETU-
VA ATIDARYTAS 

Amerikos pašto departmen-
tas praneša jog su Vasario 16-
ta paštas pradėjo veikti tarp 
Amerikos ir Lietuvos ir kitę 
šalių kurias Sovietai okupavo. 

Galima siųsti tik paprastus 
laiškus. Registruotų, oro paš
tu, pinigų, ir siuntinių nepri
ima. 

Iš Lawrence, Mass., gauta 
pranešimas kad šiomis dieno
mis ten susitvėrė naujas Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos sky
rius iš 12 narių. Sveikiname 
tolimo Lawrence gerus tėvy
nainius. Jusų talka mums lft^ 
bai reikalinga. 

Skyrius gauna nume¥f 10. 

Jo valdyba susidarė pradžiai 
Ą. F. Sweetra, pirmininkas, 
A. Shimkonis, sekretorius, 
M. Vilkišius, iždininkas. 

Duokles Centras gavo šių 
narių: 
A. F. Sweetra 2.00 
M. Vilkišius 2.00 
A. Shimkonis 2.00 
Stasys Yuška 2.00 
Stasys Suslavičius 2.00 
Miss Stella Sweetra 2.00 
A. j. Lapinskas 2.00 
Augustas Pavilonis 2.00 
G. Vilkišienė 2.00 
V. Vilkišius 2.00 
A. Vilkišiutė 2.00 

DETROITO LVS 6-TO SKY
RIAUS DUOKLĖS 

Vyt. Markuzas prisiuntė šių 
LVS 6-to skyriaus narių duo
kles (kiti pridėjo po $1 aukų): 
Margareta Petriks 2.00 
Viktoras Petriks 2.00 
Malvina Smailiene 2*00 
Juozas Smailis 2.00 
Kazys Wilkas 3.00 
Vincas Dapkus 3.00 
Stephania Douvan 8.00 
Juozas Kripas 2.00 

BALTIMORE, MD., 4-TO 
SKYRIAUS DUOKLĖS 

Ant. Kurelaitis, LVS 4-to sk. 
sekretorius, Baltimore, Md., 
prisiuntė duokles šių narių: 

K. Šalkauskas 2.00 
Petras Jančis 2.00 
Jonas Dikenis 2.00 
Emilija Dikenis 2.00 
Marė 'Milumutimčk ,&00 
P. Grinius 2.00 
A. Baudrienė 2.00 

P. Žilinskas, 
Los Angeles, Cal. 3.00 

K. Demikis 
New Britain, Corin. 2.00 

McClelland's 
Colūmubs, Ohio 3.00 

Board of Education 
Saginaw, Mich. 3.00 

The Higbee Co. 
Cleveland 5.29 

The Baker & Taylor Co. 
New York 4.00 

D. Krakauskas, Cleveland, 
Ohio, paaukojo Lietuvių 
Misijai Washingtone 5.00 
(Jo žmona, 3 karių motina, 

vyks į tą suvažiavimą) 
Mr. J. Kunevičius, 

Clevelande, Lietuvių Misijai 
Washingtone 5.00 
(Ji taip pat turi sūnų karo 

tarnyboje.). 
K. Wallace, Cleveland 2.00 
I. G. Hollish, Akron, O. 2.00 

KAS DAUGIAU? 
Kiti aukoja, duokit ir iųs 

savo auką. Kova už Lietuvos 
laisvę sunki, bet nėra be vil-
ties. Aukas siųskit: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Dirva metams vis 
TIEMS KURIE PASISKUBINS ATNAUJINTI 

ARBA NAUJAI UŽSIRAŠYS DABAR! 

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

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

(Įdėkit | laišką $2 ir įrašę pilną 
savo adresą, siųskit 6820 Superior Aye. Cleveland 3, Ohfe 
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ĮZURIAM laikui praėjus nuo "trijų didžiųjų" konfe-
. rencijos, galime trumpai pasverti ir jos rezultatus. 

Tie rezultatai nėra nelaukti ir sudaro tolesnę nusileidi
mų bolševikams evoliuciją. 

Greta Rumunijos ir Bulgarijos, kurios, kaip maty
ti, jau anksčiau sudarė neginčijamą sovietų nuosavybę, 
jiems oficialiai pripažinta ir Lenkija ir Jugoslavija. 
Apie Pabaltijo kraštus — Latviją, Lietuvą ir Estiją — 
nėra ko ir bekalbėti. Jie, dar naziams Lietuvoje tebe
sant, buvo atiduoti bolševikams, tat paskutiniame "tri
jų didžiųjų" susitikime apie tuos kraštus net neužsimin
ta. Tačiau iš fakto kad Lenkija atiduota bolševikams, 
ir iš Curzono linijos, kaip apytikrės bolševikiškos Len
kijos ribos nustatymo, aiškėja kad viskas į rytus nuo 
Curzono Linijos, taigi ir Lietuva, sudaro Sovietų Sąjun
gos teritoriją. v 

Taigi, greta kitų dalykų, Jaltos konferencija buvo 
galutinis mirties sprendimas Pabaltijo kraštams. Kaip 
tas sprendimas atsilieps į kai kuriose šalyse dar tebe
egzistuojančias Lietuvos pasiuntinybes bei konsulatus, 
parodys netolima ateitis. Atrodo,' betgi, kad optimis
tams tų paskutinių Lietuvos suverenumo likučių atžvil
giu nėra didelio pagrindo. 

Vasario 15 d. Treasury Department© pranešime del 
"išvaduotų" Europos sričių jau nebeišdrystama pami
nėti Lietuvos, Latvijos, ir Estijos vardo, ir, kad Stalino 
rūstybėj nebūtų išjudinta, Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
teritorijos apibrėžiamos bendru "Pabaltijo sričių" pa
vadinimu. Vokiečiai Pabaltijo kraštus vadino "Ostlan-
du " o musų Treasury Pepartment Baltic States* Tas 
gi kone vertimas. 

Betgi tai nei kiek nestebėtina, nes juk politinėje sri
tyje Anglai su Amerikiečiais nuėjo dar toliau. Juk Vo
kiečiai bolševikams buvo pripažiAę "tik" Pabaltijo kraš
tus, pusę Lenkijos, Besarabiją su šiaurės Bukovina ir 
rėželi Suomijos. O Anglai su Amerikiečiais ne tik visa 
tai pripažino, bet dar davė priedo: visą Rumuniją, Bul-
gariją> Jugoslaviją ir likusią Lenkijos dali. Taigi an
trieji Sovietų Sąjungos talkininkai net gerokai pralen
kė pirmuosius. 

Galutinis Suomijos, Vengrijos ir Čekoslovakijos li
kimas šiądien dar neaiškus, bet iš to ką iki šiol patyrė
me galima laukti kad ir tos valstybės bus atiduotos Sta
linui "nuo fašizmo išgydyti ir demokratijos išmokyti". 

JUMINĖJOME kJį iki'šiol..sovietai gavo iš sąjugininkų 
•ir kas Jaltoje buvo patvirtinta. Dabar gal bus pra

vartu pasiįdomauti ką už tai gavo sąjungininkai. Pa
skaitę didžiosios spaudos komentarus patiriame kad tuo 
tarpu sąjungininkai gavo viltį kad Balandžio mėnesi so
vietai gal įstos karan su Japonais, žinoma, ar tuo me
tų jie pradės karines operacijas dar esą sunku pasaky
ti; nes Stalinas nesykį esąs pasakęs kad jis negalįs dviem 
frontais kovoti. Betgi esą galima' tikėtis kad, sumažė
jus Europos kariniams pareikalavimams bolševikai da
lį savo jiegų galėsią mesti į Tolimuosius Rytus, prieš 
Japonus. Ką sąjungininkai dar greta šitos vilties Jal
toje butų gavę tuo tarpu dar neteko nugirsti. 

Ta proga bus gana pravartu trumpai peržvelgti ir 
bolševikų laikyseną savo svečių — Anglų ir Amerikie
čių — atžvilgiu. Iš perduotų nuotraukų matome kad 
Rooseveltą Jaltoje tepasi tiko Molotovas su buriu sovie
tų valdininkų, gi Stalinas nepasirodė. Kai kurios žinios 
sako kad Stalino tuo metu net nebuvę Jaltoje ir jis te-
atvykęs viena diena vėliau — prieš pat konferencijos 
pradžią. Taigi Stalinas savo vertę žino Neteko 
taip pat matyti nuotraukų kad Stalinas pats butų ir iš
lydėjęs savo didžiuosius svečius, o jeigu jis ir butų tą 
mandagumo gestą padaręs tai butų padaręs tik tai ką ir 
privalėjo padaryti. 

Kai 1941 metais Japonijos užsienio reikalų minis
tras Matsuoka buvo atvykęs Į Maskvą, Stalinas jį pats 
palydėjo į stotį ir net jį apdovanojo bučkiu. O juk Mat
suoka tebuvo užsienio reikalų ministras. Jaltoje gi Sta
linas turėjo reikalo su valstybių galvomis. Tat mato
me aiškų jo laikysenos skirtumą, ir šis skirtumas nėra 
be reikšmės. 

QRYŽTANT į Europinės politikos įvykius, turime pa
brėžti faktą kad bolševikų spauda nenustoja tęsus 

savo kampanijos prieš popiežių. Mat, Pijus XII yra 
vienintelė didžioji asmenybė kuri šiądien aiškiai smer
kia bolševizmą. Tuo pačiu jis yra vienintėls kurs Eu
ropoje tebeturi realaus svorio. Tat jo aiškus pasisaky
mas prieš bolševizmą, be abejo, bolševikams yra didelią 
kliuvinys. Užtat bolševikai jį plusta ir savo grubioje 
kampanijoje net nevengia jo pavadinti fašistu. Tikro
vėje, popiežiaus pasistatymas turėtų buti pavyzdys vi
siems, bet pirmoje eilėje katalikams. 

Su bolševikais, dorovės ir religijos priešais, negali 
buti jokių kompromisų, ir todėl nepateisinamas yra ka
talikų sėdėjimas prie vieno stalo su bolševikais, kaip tai 
atsitiko naujoje Belgijos vyriausybėje, kurioje katali
kai sutiko dalyvauti drauge su komunistais. Tokie nu
sileidimai yra bolševikų stiprinimas ir sykiu principo 
laužymas. O kas veiksmais laužo principus, nors žo
džiais jais įs labai ąjiįšuojasi, neveltui yra apšauktas hi-
pokritu. 

Šito akivaizdoje, rfitems tenka labai nustebti kad ka
talikų Draugas, komentuodamas Belgijos katalikų pa
darytą kompromisą su bolševikais, mėgina Belgijos ka
talikus pateisinti ir aiškina kad jie su bolševikais tik tė
vynės labui sutikę dalyvauti valdžioje. 

Šiądien bolševizmas jau yra išaugęs* į didžiausią 
grėsmę -visam pafmuliuirir kas lieka pasyvus bolševiz-j 

Raportas is . 
Washingtono 

Musų visuomene, girdėdama 
kad Lietuvos Pasiuntinybė Wa
sh ingtone kviečia Lietuviškų 
laikraščių redaktorius pasitari
mui bendrais tautos klausi
mais, į tą susirinkimą dėjo 
<*aug gražių vilčių. 

Po to susirinkimo Washlng-
tone turime pranešti kad iš to. 
nieko neišėjo, net pasitarimas 
neįvyko. 

Šalti faktai tokie: Matomai, 
ALT "trijų didžiųjų" buvo su
tarta taip: užvilkinti laiką — 
abi dienas — su savo tarybo3 
reikalais, ir paskui skirstytis 
namon, kad redaktoriai kaip 
redaktoriai negautų laiko nei 
progos susėsti savo formaliam 
pasikalbėjimui. 

Tarybos pirmininkas L. ši
mutis, Vasario 17, pertraukoje 
pietums, kada jau buvo atėję 
ir tautiniai redaktoriai, ir ka
da vienas-kitas katalikų redak
torius reiškė mintį kad toks 
pasitarimas turėtų įvykti, pra
nešė kad tam laiko nebus, nes 
jie dar ir po pietų (tam pasi
tarimui nuskirtu laiku) turės 
baigti svarstyti tarybos reika
lus. Tame pasitarime, sakė jis, 
nebus ko kito kalbėti kaip tik 
apie tuos pačius dalykus kurie 
jau apkalbėti. 

Nors visi bendrai valgg pie
tus, bet tarybos "trys didieji" 
kaip tai keistai lyg musę pra
riję sėdėjo, jų nebuvo net gir
dėti. Tas juos ir išduoda kad 
jie galėjo turėti kokį savo pla-
nuką tautinius redaktorius vi
sai paignoruoti. Kiti visi tarp 

savęs kalbėjosi, ir Darbininko 
redaktorius p. Kneižys iki pas
kutinės minutos užsimindinėjo 
kad pasitarimas turėtų įvykti. 

Šitą paskelbiame tam kad 
tarybininkų "trys didieji" vėl 
neimtų visuomenėje leisti klai
dinančias pasakas, kaip jie pa
leido sąryšyje su LVS pasiuly-
mu tarybininkams tartis ben
drais klausimais išvien dirbti. 
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Lietuvoje bus Ruošiami 
Kunigai Sovietų Rusijai! 

Tarp sukčiausių propagan
dos siekimų parodyti Amerikai 
kaip "geri" yra bolševikai, ra
šo J. J. Gilbert, iš Washingto
no, Michigan Catholic laikraš
tyje, yra pastaru laiku sklei
džiama Amerikoje propaganda 
kaip Sovietų Rusijoje grąžinta 
net religijos laisve, na o Kau
ne ir Vilniuje mokinami kuni
gai Sovietų Rusijai! 

Iš to išeina, betgi, kad Kau
nas ir Vilnius jau yra Sovietų 
Rusijos teritorijos, ne Lietu
vos teritorija, nes kokią teisę 
turėtų svetima valstybė ruoš
ti dvasiškius kitai valstybei? 
Kodėl pati Rusija negali pasi
ruošti sau reikalingų kunigų ? 

Toje propagandoje, sako p. 
Gilbert, yra ta klastinga keis
tenybė: Kodėl Rusijai dabar 
kunigų prireikė, kuomet ten iki 
šiolei kunigai buvo žudomi ir 
iš Rusijos vejami? 

Sprendžiant iš to kaip ku
nigai buvo pjaunami Lenkijo
je ir Lietuvoje, ar yra kokia 
garantija kad Rusai dabar jau 
jų norės tose šalyse? 

Betgi Amerikoje randa to
kių kurie panašioms bolševikų 
nesąmonėms tiki. Tuomi Mas
kva ir laimi Amerikoje sau 
pritarėjų ir šalininkų. 

§ r r 

• ŠIOJE šalyje aktyviai vei
kia apie 150,000 gydytojų, iš 
jų apie 100,000 turi ryšius su 
ligoninėmis. 

mo atžvilgiu, jį stiprina. Gi kas bendradarbiauja su 
bolševikais, kokius aukštus tikslus jis beturėtų galvoje, 
virsta kaip ir bolševikų agentu, ir yra tuo pavojingesnis, 
nes niekas, išskyrus vieno-kito, jo tokiu nelaiko. 

Ta prasme, Hillmano sutartis su Kuznecovu, kuria 
C. I. O, surišta bus tampriais ryšiais su bolševiku pro
fesinių darbininkų organizacijų sąjunga, apimančia 27 
milijonus darbininkų, yra didžiausia paslauga bolševiz
mui, ir joks bolševikų agentas tos paslaugos nebūtų ga
lėjęs atlikti. Gi Hillman, nors ir nėra bolševikų agen
tas, del savo išskirtinės pozicijos C. I. O. šitą atliko. Jis 
dar plačiau bolševikų infiltracijai pravėrė jau ir taip 
praviras duris. 

Šis pavyzdys pirštu prikišamai parodo kad bendra
darbiavimas su bolševizmu yra jo skleidimas. Ir nesun
ku yra nusakyti ka dabartinis Amerikos bendradarbia
vimas su Sovietų Sąjunga įvairiose srityse — karinėje, 
politinėje ir socialinėje «- labai netolimoje ateityje iš
kels aikštėn labai opių problemų. 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iš pereito 

KO GI MAN LIŪDNA? 
(M. Dagilėlio eilės) 

Ko gi man liūdna, ar ko pasiilgau? 
Tark nors žodelį tu inuza mieloji! 
Ko ašai verksmu blakstienas sau vilgau, 
Kam rasa žiba ant* skruosto gailioji? 

Kam paregėjau, o kam pamylėjau, 
Tave poetų gražus angelėli? 
Juk man ramumą ir laimę žadėjai — 
Šiądien gi kartų siunti vargužėlį.... 

Oi kaip laimingas! toli laimingesnis 
Šaltas paskindęs juroj akmenėlis! 
Už mane daug kart yra turtingesnis 
Lietuvos girių margas paukštužėlis. 

Sotin jį Dievas, vargai neįveikia, 
Tupi ramus sau ir garbin' Aukščiausį, 
Nuo šiaurės vėjo jam slėptis nereikia, 
Jo giesmė skanjba po mišką plačiausi. 

O kad taip paukščiu pavirsti galėčiau, 
Įr ašai giesmę liuosybės giedočiau! 
Ką širdis jaučia vargdieniams čiulbėčiau, 
Draug su jais džiaugčiaus, drauge ir i, 

raudočiau!.... 

Už nustatytą kvotą, arba "normą", 
darbininkui moka 750 rublių mėnesiui. Jei 
|is perpildo savo tą normą (ir jie papras
tai perpildo) alga pasidaro didesnė, taip 
kad vidutiniai išeina apie 1000 rublių mė-
palyginamai su Amerikoniškų pinigų pir
kimo galia gauna tarp $20 ir $40 už savo 
66 valandų savaitės darbą. 

Darbininkas gali valgyti dirbtuvės 
valgykloje; jei jis valgo visus tris kartus 
jam atsieina tik penki rubliai į dieną. 

Johnston paklausia paties direkto
riaus kiek jis algos gauna, jeigu jis sutiks 
pasakyti. Jis atsako jog pagrindinė jo 
alga yra 3000 rublių į mėnesį (tai apie 
$240), bet jeigu jo dirbtuvė laimi produk
cijos vėliavą (ši, kaip ir dauguma Sovietų 
dirbtuvių, turi) jis gauna 150 nuošimčių 
daugiau, aukščiausia iki 10,000 rublių mė
nesiui (apie $800). . Tačiau, jis su šypsą 
pasako mums, jis neturi laiko praleisti tų 
savo pinigų. 

Johnston paklausia apie darbininkų 
nesusipratimus. Direktorius paaiškina jog 
tą jie paveda amatų unijos komitetui sa
vo dirbtuvės departmente. Pats direkto
rius išklauso nusiskundimų du kartu sa
vaitėje. Jei jo nuosprendis kam nepatin
ka, sako, jie gali apeliuoti net i pati Stali
ną. 

Dabar mes einam per dirbtuvę. Ji 
prastai apšviesta ir nepatikėtinai purvina. 
Dirbtuvė neturi produkcijos linijų Ameri
konišku budu, bet eilę prikrautų krūvų 
visokių dalių, o moterys darbininkės prie 
mašinų dykos stovį ir laukia kada joms 
bus paduotas koks darbas. 

Dirbtuvė užgrusta geriausių Ameri
kos išdirbystės mašinų ir įrankių; tačiau 
pasirodo neturi jokios tvarkos. Dirbtu
vės cemento grindyse skylės ir duobės; vi
sur užversta metalo druožlių krūvos; nie
kas nesirūpina apvalymu. Merginos ap
siavusios ar tai medinėm klumpėm ar kuo 
kitu. Jos vežioja dalykus iš vienos vietos 
į kitą, sudėję i točkes, ir kada įvažiavus 
i duobę grindyse jų točkė išsiverčia, jos 
vėl ima rinkti ir krauti atgal. 

Gal šie žmonės mano jog turint 200 
milijonų' Rusų, jeigu nekuriems jų esti ko
kis nepatogumas tai nieko. Bet šios grin
dys galėtų buti pataisytos tik už kaštus 
vieno tų brangių lend-lease automatiškų 
grąžtų kurių ši dirbtuvė turi perpilnai, ir 
darbingumas tuoj pakiltų. Bizniškai nu
sistatęs Amerikietis, norėdamas išspausti 
iš savo darbininko kuodaugiausia darbo, 
pradėtų nuo įrengimo jiems patogumų su 
gera šviesa ir lygiomis grindimis, padau
ginimui produkcijos. 

Patėmijom kad aluminum naudoja
mas Sovietų lėktuvams daryti turi žymę 
"Alcoa". Reiškia patys Rusai mažai turi 
ir aluminumą gauna is Amerikos. 

Aukštieji biurokratai gerai valgo 
Puošniame bankete kuris buvo mums 

'surengtas direktoriaus valgomajam kam
baryje po musų apžiūrėjimo dirbtuvės, vėl 
buvo ant stalo sustatyta raudonam vynui, 
baltam vynui, šampanui ir vodkai stikle
liai, didžiausia daugybė visokių šaltų už
kandžių. Už stalo aš pamatau pažysta
mą veidą. Tai tas šypsantis patarnauto
jas kuris prižiūrėjo musų banketą Čaikov
skio Salėje. Tas tuo tarpu man tik taip 
praėjo kaip prietikis. Mes visai nesapna
vom kad tas šypsantis veidas mums bus 
matomas visoje musų kelionėje. Jisai bu
vo, kaip pasirodė, vyriausias valgio tiekė
jas Intourist biure, ir visur kur tik mums 
puotas rengė mes matėm jo veidą. Jisai 
važiavo pirma musų. Ar tai buvo valgo
masis kambarys, jis radosi ten, ar tai dirb
tuvėje, ar geležinkelio restorane, ar pik
nike netoli Vokiečių apleistų apkasų Ka
relijos pusiausalyje — visur * jį matėm. 

Viskas tvarkoma iš Kremliaus 
Johnston klausia įvairių klausimų ir 

teiraujasi kaip ši kompanija ruošiasi po
karinei produkcijai, kaip nustato kainas. 
Direktorius ir jo padėjėjai negali atsaky
ti. Jie neslėpė to nuo musų, buvo aišku jie 
patys nežino. Tokius dalykus nusprendžia 
Kremliaus valdovai. 

Tarp užsigėrimų ir įvairių linkėjimų, 
Johnston pakušda man: "Tas direktorius 
yra puikus žmogus. Bet ne jis tikrenybėj 
]e dirbtuvės reikalus veda. Jam pavestą 
tik produkcija. Amerikoje tas atliekama 
skyriaus vedėjo, kuris gali buti arba ne
būti kompanijos vice prezidentas. Ame
rikoniškos korporacijos prezidentas turi 
rūpintis ne tik produkcija bet naujais- iš

dirbiniais, naujomis rinkomis, ir viskuo 
kas surišta su kompeticija. 

"Patėmijai kad tokiuose klausimuose 
šis žmogelis nenusimano. Planavimo sme
genys randasi Kremliuje, ne dirbtuvėse." 

Šie vyrai aplink stalą vidutiniai buvo 
32 metų amžiaus. Jie yra rimti, darbštus 
jauni vyrai norinti -prasisiekti — tokios 
pat rūšies kaip užtiktum jaunų dirbtuvių 
vedėjų sueigoje Amerikos dirbtuvėje. 1917 
metais kuomet komunizmas buvo revoliu
cinė partija jie buvo tik kūdikiai. Kuo
met jie suaugo jie pasekė komunistų par
tiją dėlto kad ji atstovauja autoritetą, jie-
gą ir turtingumą. 

Sekantį rytą Kirilov atvyko aprodyti 
mums dirbtuvę kur išdirbama Sovietų au
tomobiliai. Amerikoje tuzinas didžiųjų 
kompanijų išleidžia šimtą įvairių modelių. 
Šioje šalyje viena dirbtuvė išdirba vieną 
modelį, ir visi padaromi automobiliai ati
tenka tiktai privilegiujotai klasei — aukš
tiesiems komunistams, dirbtuvių direkto
riams ir valdžios komisarams. 

Šie automobiliai išrodo lyg 1935 Oak
land sedan modeliai. Tai lepšiškos inži
nerijos darbas. Jie pavadinti "ZES", kas 
reiškia pirmutinės raidės "Stalino vardo 
dirbtuvės". Mes vienu tokiu važinėjome 
kasdien, ir tiesiog ko neužtrankė mus. 

Mums pasakojo, automobilių dirbimas 
pradėta 1924 metais, automobilis darytas 
Sovietų pavidalu, ant inžino kuris priim
tas pasekant garsų Amerikos Hercules in-
žiną, išdirbamą Canton, Ohio. Johnston 
dėbtelėjo į mane keistai, aš į jį — pasiro
do niekas Amerikoje nėra girdėję apie tą 
garsų "Hercules'. Pradedant 1930 metais 
ši dirbtuvė nupirko 125 milijonų dolarių 
vertės Amerikos mašinerijų penkių metų 
laikotarpiu. 

IŠ darbo išlikti uždrausta 
Johnston paklausė kaip jie čia apsiei

na su darbininkais išliekančiais iš darbo 
(absenteeizmu). Direktorius to žodžio vi
sai nesuprato nors jam išaiškinta. Jeigu 
darbininkas suserga, aiškino mums, jis tu
ri kreiptis į dirbtuvės daktarą kad galėtų 
išlikti iš darbo. Jeigu jo liga rimta, dirb
tuvės socialė apdrauda moka 90 nuoš. jo 
algos per tris mėnesius. Jeigu dar nepa-
sveiksta, jis gauna arba laikiną invalido 
pažymį arba lengvesnį darbą. Nėščia mo
teris gauna trijų mėnesių paliuosavimą 
pirm gimdymo ir tris ar keturias savaites 
to. Johnston sakė, jis nekalba apie sirgi
mą bet šiaip išlikimą iš darbo. Kada di
rektorius pagaliau suprato, jis atsakė kad 
tokio dalyko pas juos nėra. Tinginiai ar
ba apsileidėliai darbininkai buna viešai iš
barami plakatuose kabinamuose dirbtuvė
je ant sienų ir per dirbtuvės garsiakal
bius. Jei darbininkas susekamas tingi
niaujant du ar tris kartus, jo reikalą pa
ima dirbtuvės unija svarstyti. Mes paty-
rėm kad svarstymas buna labai atkaklus. 
Tokiu budu išlikimas iš darbo galimas tiek 
kiek Amerikos kalėjime galėtų išlikti ka
linys iš tos įstaigos — ir už daugelį tokių 
pat priežasčių. 

Musų kapitalistiniams protams sunku 
suprasti kad socializmo sistemoje dirbtu
vė priklausytų darbininkams, bet tikreny
bė yra kad darbininkas priklauso savo 
dirbtuvei; be jos jis neturėtų ko valgyt ir 
kur atsigulti. 

ZES dirbtuvė, kaip ir Stormovik iš-
dirbvstė, pasirodo neturi jokių švelniai 
veikiančių assembly linijų. Tačiau, kai 
per keliavom į kitą pusę Uralu, teko patir
ti Sovietų produkciją pagerėjusią. Mes 
jų darbininkams išrodom didelė keisteny
bė, kaip ir jie mums. 

Darbininkų ir direktorių algos vieno
je dirbtuvėje yra lygiai tos pačios kaip ir 
kitoje—ir taip visose kur tik mes lankėm. 

Vieną dirbtuvę lankydami matėm ant 
geležinkelių bėgių pristumta ir palikta 
atvirame ore dėžėse sukrautos 12,000 to
nų Amerikoniškų mašinerijų — visa ga
tava Ford automobilių gumų dirbtuvė at
siųsta j Rusiją pereitą met§» 

(Bus daugiau) 

Naudinga knyga 

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

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima' prisiųsti pašto ženklais) 

-Reikalaukit "Dirvoje* 
0820- Superior -Avenue Cleveland 3, *Ohio 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(TĘSINYS IS PEREITO NUM.) 

Musų vadas pabėgo pas Lenkus 
Atvykus mums i Seinus, Lietuvių čia 

jau neradom. Vadas su savo kuopa pasi
traukė Kalvarijos link, o aš su savo rai
teliais pasilikau Seinuose. 

Po kelių dienų man taip pat teko ap
leisti. Seinus. Atvykau Į Kalvariją ir 
Čia radau savo dalies vadą, kuris pasakę 
jog manęs kad Lenkai mane bus paėmę Į 
nelaisvę. Už savo žygi buvau pristatytas 
apdovanoti Vyties kryžium. Tačiau kry
žiaus negavau, nes vadas netaip mane bu
vo pristatęs. Paskui jis pabėgo pas Len
kus ir nebuvo kam atitaisyti klaidos. Tai 
taip ir pasiliko. 

Nupyliau du Lenkus 
Vėliau stovėjom Vilniaus mieste. Pra

dėjus Lenkams pulti Vilnių, eskadronas 
buvo paskirtas sulaikyti Lenkų puolimą, 
kol iš Vilniaus bus išvežtas Lietuvių tur
tas. 

Buvau paskirtas su 6—7 žvalgais pa-
žvalgyti kur yra Lenkai. Pajojus už Vil
niaus Lydos link, pamiškėje, pamačiau jo
jant du raitelius. Netoli miške stovėjo ei
gulio namelis. 

— Keno tie kareiviai? — užklausiau 
užjojęs pas eigulį. 

— Tai jusų, Lietuviai, — atsakė man 
eigulis ir ėmė prašyti mus gerti virinto 
pieno ir užkąsti pyrago. 

Aš valgydamas pastebėjau pro langą 
kad tie raiteliai sustojo pamiškėje. Pasi
ėmiau vieną gusarą, kitus penkis palikau 
pas eigulį ir nujojau prie tų raitelių. Be
siartinant prie jų, jie pamažu jojo vis to
lyn Lydos link. Aš pasukau į mišką ir 
keletą kilometrų jojom mišku. 

Prisiartinęs prie tų raitelių, padaviau 
savo arkli palaikyti gusarui, o pats krū
mais nuvykau į kelią pažiūrėti kas tie ka
reiviai. Pamatęs kad tai Lenkai, sugry-
žau prie saviškių, paėmiau karabiną, nu
ėjau prie kelio, vienu keliu priklaupiau, 
prisitaikiau ir abu juos nupyliau. Vienas 
tuojau išvirto iš arklio, o antrojo koja pa
siliko kilpoje. Aš nuėjau pasiimti nukauto 
Lenko arklio, išėmiau nušautojo koją iš 
kilpos ir norėjau sėsti ant arklio. Tuo me
tu iš miško pasigirdo komanda: "Po ko-
niom!" (į arklius!) Aš, užgirdęs šią ko
mandą, skubiai bėgau pas savo kareivį. 
Tuomet pasigirdo balsas: 

— Czekaj, psiakrew! Wszystko jed-
no zlapiemy! (Palauk, šuns kraujas. Vis-
tiek pagausim!) 

Kareivis, pastebėjęs buri Lenkų, pa
sileido su savo žirgu Vilniaus link, o aš, 
negalėdamas išlysti pro medžių šakas, už
siverčiau ant savo žirgo ir pasileidau miš
ku. Lenkai vijosi mane kokius 6—7 kilo
metrus. Matydami kad manęs nepavys, 
apšaudę kaž kur dingo. 

Buvę pas eigulį kariai laimingai par
vyko pas savuosius ir pranešė kad vach
mistrą ir kitą gusarą Lenkai pagavo ir 
sušaudė. Man parvykus sveikam, eskad
rono vadas labai apsidžiaugė ir pasakė 
kad mus buvo puolę Lenkų žvalgai, kurie 
visą laiką sekė Lietuvius. 

Vieną Lenką nudėjau, kiti pabėgo 
Vieną sekmadienį, musų eskadronui 

stovint prie Giedraičių ir Vievio, man ei
nant eskadrono vado pareigas, keitėsi sar
gyba. Tai buvo ties Aleksandriškių kai
mu. Lenkai apšaudė sargybą ir sužeidė 
keletą kareivių. Sugryžę į užtvarą, karei
viai pranešė kad Lenkai, juos apšaudę, 
nuvyko į mums matomą kaimą. Aš pa
ėmiau visus likusius eskadrone karius ir 
ėmiau apšaudyti kaimą kuriame buvo ap
sistoję Lenkai. Kadangi tas kaimas bu
vo anapus Neries ir aš negalėjau Lenkų 
iš to kaimo iškrapštyti, paprašiau musų 
artilerijos tą kaimą apšaudyti. Artileri
ja sutiko. Vienas sviedinys pataikė į ūki
ninko kluoną ir kilo didelis gaisras. Pra
dėjus Lenkams bėgti iš degančio kaimo, 
mes juos gerokai apšaudėm ir daug jų nu
de jom. 

Praslinkus po to įvykio penkioms-še-
šioms dienoms, aš jodamas Neries krantu 
patikrinti sargybų, sutikau kitoje pusėje 
Neries jojančius penkis Lenkus. Jie ma
nęs užklausė: 

— Ką tu čia saugai? Kai mes eisim 
tai pietums busim Kaune, o vakarienei 
Eitkunuose! 

Aš pasistačiau arklį f griovį, prisiri

šau jį prie medelio, sugryžau prie Neries 
kranto ir pradėjau Lenkus sveikinti Lie
tuviškom kulipkom. Vieną iš jų nudėjau, 
o kiti pabėgo. 

Vachmistras Petras Pečaitis. 

APDOVANOTIEJI 
Lapkričio 26 d., 1920 metais, vienas 

musų patrulis iš dviejų kareivių užeina į 
Marcinkonių dvarą. Ten stovėjo Lenkų 
būrys. Vieną patrulį Lenkai apsupo ir 
nuginklavo. Kitas patrulis, Atskiros Gu
dų kuopos eilinis Jarošukas, pasislėpė už 
trobos, iš kurios išeina Leukų poručnikas, 
rankoj laikydamas eieKtros lemputę, švie
sa nukreipta į belaisvi patrulį, kurį prie 
poručniko veda du Lenkų kareiviai. Po
ručnikas kaž ko klausia, bet belaisvis tyli. 
Tuo metu poručnikas ranka kerta belais
viui į veidą. 

tuojau staiga, tuo pat momentu, į po-
ručnik > nugarą susmenga slaptas durtuvo 
smūgis. Poručnikas krinta ir užgęsta jo 
lemputė. Lenkai sumišo ir dvare kilo di
džiausias trukšmas, šaudymas, riksmas. 

Tą poručniką smogė, gelbėdamas savo 
draugą ir keršydamas už beginklio muši
mą, eilinis Povilas Jarošukas.' Abu patru
liai pabėgo iš Lenkų ir gryžo j savo už
tvarą. 

Eilinis Jarošukas už narsumą apdo
vanotas Vyties kryžium. 

(Iš kariuomenės archyvo.) 

rininkui šarauskui. Mane priėmė, o ma
no brolio, kadangi jis buvo dar perjaunas, 
nepriėmė ir tas verkdamas gryžo namon. 

Miegojom ant cementinių grindų 
Kariuomenėje prasidėjo dideli vargai. 

Stengiausi tuojau patektįi į frontą. Kaune 
etapo punkte buvo labai blogas valgis ir 
elgesys. Dauguma naujokų Žemaičių iš 
punkto išbėgiojo. Aš buvau griežtai pasi
ryžęs viską iškentėti ir kentėjau. Vėliau 
paaiškėjo kad valgio kareiviams buvo duo
dama užtektinai, bet nuvogdavo raštinin
kas ar tvarkdarys. 

Po kurio laiko patekau antro atsargos 
bataliono į antrą kuopą Aukštojoje Pane
munėje. Čia padėtis buvo taip pat apy-
blogė. Apie mėnesį laiko teko gulėti ant 
cementinių grindų, kartais net ir be šiau
dų. Buvo kieta ir šalta. Laikui bėgant 
viskas gerėjo. 

1920. metų Kovo 13 dieną buvau per
keltas į raitelių pulką, į ketvirtą eskadro
ną. Čia lengviau atsidusau, nors teko ir 
arklius, ir mėšlą valyti. Iš mažens mė-

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 ji| 
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 puslapių 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
0820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohi® 

gau arklius, todėl tarnybai raiteliuose man 
labiau patiko negu pėstininkuose. 

Gegužės 1 d. buvau perkeltas J pirmą 
eskadroną. Mus pasiuntė į Kaišiadoris. 
Gegužės 6 d. pirmas ir antras būrys išvy
ko į frontą, į Stakliškių kaimą, prie But
rimonių. Būrio vadu buvo leitenantas Va
lusis, dabartinis gusarų pulko vadas. / 

(Bus daugiau) 

štai apysaka kuri jums patiks! 

APIE INCOME TAX 

A  L P  I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 

4-

$1.50 Popieros viršate. $2.00 Tvirtais virdais 

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 Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — Šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at-
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pu«L 

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

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

Vietos Internal Revenue ofi
sas praneša taksų mokėtojams 
kurie 1944 metais turėjo ma
žiau negu $5,000 ineigų, kad 
jie gali pasirinkti vieną iš tri
jų budų raportuoti apie savo 
1944 ineigas. Tie kurių inei-
gos buvo virš $5,000 turi išpil
dyti vadinamą "lonp form" 
ant Form 1040. 

Tiems ką turėjo mažiau ne
gu $5,000 ineigų, pranešimas 
apie savo taksus yra vienas iš 
sekančių: 

1. Išpildykit taip vadinama 
Witholding Receipt, Form W-
2 (Rev.), gautą iš darbdavio, 
šio budo užtenka jeigu jų in-
eigos buvo vien tik iš algų, už 
kurias taksai buvo išimti. 

2. Išpildykit "short form" 
ant Form 1040. 

3. Išpildykit "long form" 
ant Form 1040. 

Jeigu be savo algos, taksų 
mokėtojas gavo virš $100 di
videndų, nuošimčių ir kitokių 
ineigų, turi naudoti pilną blan
ką, Form 1040. 

NEKVIESTI SVEČIAI DVARININKO 
PUOTOJE 

Kaip Vokiečiai piešė savo karininkams 
antpečius 

Gimiau 1901 m. Rugsėjo 1 d., Beržų 
kaime, Dotnuvos vai., Kėdainių aps. 

Kadangi gimiau ir augau sulenkėju
siame valsčiuje todėl daugiausia teko man 
draugauti su vadinamais bajorais. 

1918 metais apie besikuriančią Lietu
vą tarp sulenkėjusių Dotnuvos apielinkės 
gyventojų visai nebuvo kalbama. Nuola
tos girdėjosi raginimai stoti į Lenkų le-
gijonus. Tų raginimų Dotnuvos apielin-
kėje buvo nemaža. Daugelis mano drau
gu užsirašė į legijonus. Juos surašinėja 
sulenkėjęs dvarininkas Kvinta, kuris ir 
dabar Lenkijoje. Lapkričio pabaigoje j 
Vilniaus Lenkų legi joną išvažiavo dvejom 
porinėm rogėm keli mano draugai. 

Lenkų agitacija ypač sustiprėjo tada 
kai gryžo tarnavę Lenkų kariuomenėje. 
Aš, nors buvau kalbinamas įsirašyti į Len
kų legi j onus, buvau atsargus ir niekur ne
skubėjau. Tėvas ypač man prigrasė iš 
namų nesitraukti. Dažnai tekdavo važi
nėti į Vilnių įvairiais reikalais. Geležin
kelio stotyje tekdavo girdėti pasakojimų 
apie Lenkų galybę, bolševikų žiaurumus 
ir kai ką apie Lietuvos Tarybą. 

Lapkričio pabaigoje ar gal Gruodžio 
pradžioje Vilniuje mačiau Vokiečių revo
liucijos pasireiškimą: atvyko kariškas Vo
kiečių traukinys. Kareiviai stoties aikš
tėje numetė ginklus ir ėmė plėšti savo ka
rininkams antpečius. Numesti ginklai ir 
pasiliko gulėti iki vakaro. Jų niekas ne
lietė. Stotyje ir mieste buvo didelis bruz
dėjimas. Traukiniai buvo perpildyti, ir 
visą parą negalima buvo išvykti namon. 

Kliūtys iš tėvų pusės stoti kariuomenėn 
Gryžęs namon, ėmiau pasakoti apie 

Lietuvos Tarybą, apie Lietuvos valdžią ir 
kariuomenę. Mano kalbai niekas nepri
tarė, nes beveik visi Dotnuviškiai laukė 
Lenkų. Tomis savo kalbomis nusipelniau 
giminių ir kaimynų neapykantą ir turė
jau nutilti, o tėvas uždraudė važinėti j 
Vilnių. Mano galvoje gimė sumanymas 
stoti į Lietuvos kariuomenę, tačiau nie
kam apie tai neprasitariau, nes* bučiau tik 
be reikalo įsigijęs priešų. 

1919 metų Vasario pabaigoje užkalbi 
nau tėvelį ir mamytę, sakydamas kad su
maniau stoti į Lietuvos kariuomenę sava
noriu. Ir tėvas ir motina buvo griežtai 
nusistatę prieš mano sumanymą, ypač kad 
juos kurstė kaimynai. Tėvas, kad nega 
lėčiau slapta išeiti į kariuomenę, paslėpė 
mano drabužius ir avalinę. 

Susitaupiau šiek-tiek pinigų, įsigijau 
geresnius drabužius ir avalinę, ir 1919 me
tų Gruodžio 15 dieną abu su jaunesniu 
broliu pabėgom. Atvykom į Kėdainių ko
mendantūrą ir pristatėm komendantui ka-

Ką tie keletas centų 
ekstra reiškia?... 

/ ' 1 

V 

ARTINAS! 
PAVASARIS 

Su gamtos atgijimu, gal 
rasis ir naujų užmanymų 
žmonių gyvenime. 

Gal but yra žmonių ku
rie laukia pavasario pada-
binimui, aptaisymui, pirki
mui arba statymuisi namų. 

Kurie turės savo užma
nymų planus tiems iškils 
ir finansiniai reikalai. 

Čia yra reikalas* primin
ti kad nebūtų pamiršta 
Lietuvių finansinė įstaiga 
tokiais atsitikimais, kuri 
pilnai gali patenkinti viso
kiuose paskolų reikaluose. 
Taigi žmonės su užmany
mais šiuomi esate ragina
mi kreiptis į Lietuvių ban
ką del platesnių žinių tuo
se reikaluose. 

Depozitai šioje įstaigoje 
po Federal Insurance Corp. 
kiekviena knvgutė iki — 
$5,000. 

Čia yra parduodami U. 
S. War Bonds ir War Sa
vings Stamps. 

runaway 

J TAI yra dalykas kur "keletas centų 
ekstra" gali padaryti daug žalos vi

soms musų karo pastangoms. Tas ga
li paversti jus Juodu Marketieriu. Mo
kėdami daugiau negu ceiling kainos 
ar pirkdami reikmenis be ration žen-
klukų jųs padrąsinat aukštas kainas. 
Kai beint kas jums siūloma už aukš
čiau negu ceiling kaina, arba be rei
kalingu ration punktų, SAUGOKITĖS! 

KAS YRA JUODOJI RINKA? 

Tai nėra tik užkampis ar skiepas kur Juo
doji Rinka veikia. Kuomet mokat daugiau 
negu ceiling kainos ar perkat racionuotas 
prekes be ration punktų, jųs skaitotės Juo

dosios Rinkos dalyvis. 

Raketieris nedaro tai jusų .gerovei— 
jis tą daro jusų apgavimui. Jis apgau
na jus kainos reikale dabar, bet dar 
blogiau—jis priveda prie infliacijos— 
kainų pabrangimo. Negelbėk jį tame. 
Nepalaikyk Juodųjų Marketų. štai ko
kiu budu gali prisidėti prie kainų pa
laikymo žemomis, karo laimėjimui: 

1. Patikrink ceiling kainas kuomet 
perki ką. 

2. Niekad nemokėk daugiau negu 
legates kainos. 

3. VISADA atiduok ration ženklu* 
kus pilnai. > 

Ir kitas būdas pagelbėjimo šiame pe
riode kada daug ko nėra—NIEKADA 
nepirk ko tikrenybėje nereikia. 

Išvengkit Kainų Pakilimo RYTOJ 
Mokėdami tik Ceiling Kainą DABAR 

War Efforts Committee of Cleveland Advertising Club 
Cleveland Beter Business Bureau » \ 
Retail Merchants Board 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

y J 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1302 Lamar St. Dayton, O. 

t ; \  
L i e t u v i š k a  

V A I S T I N I  
Jonae Zvalskis, Savininkas 

Užlaiko visokias 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 ne
gu išmoka už nuostolius. 

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 
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War Bonds L&imės Karą! D I R V 

LAIKYKIT REIKME
NŲ KAINAS NUO 

DE GAULLE ATSI-

Cltvelande pradedam* dviejų sa
vaičių "Hold Prices Down" vajus, 
obalsiu "Apsisaugokit nuo Aukštų 
Kainų Rytoj Mokant Tiktai Ceiling 
Kainas šiądien". Tą vajų tęs pra
dedant Kovo 1 visame Didžiajame 
Clevelande, kaip praneša Sterling 
E. Graham, pirmininkas War Ef
forts Committee iš Cleveland Ad
vertising Club. 

Šis sumanymas neatsirado Wa-
shingtone bet pačiame Clevelande, 
numatant reikalą kovoti su juodą
ją Rinka (Black Market), kuri plin
ta ir kuri padaro jus Juodosios Rin
kos dalyviais. 

Nemokėkit už nieką daugiau ne
gu yra nustatyta kaina, nepirkit 
nieko kas racionuota be ration žen-
klukų, ir nepirkinėkit dalykų kurie 
jums nėra nereikalingi, nors pini
gų turit. Tas sulaikys kainų kili
mą ir išeis jums į gerą ateityje. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

Kūdikių Mirtinumas 
Pernai Sumažėjo 

1944 metais šioje šalyje gi
mė arti trys milijonai kūdikių, 

Ir kūdikių mirimų skaičius bu-
|o nuostabiai mažai.1 ^ 

KAS platina Dirv§v 

platina apšvietą. 
tas 

'"The Keys of the Kingdom"—Hippodrome 

t 

Šis nuostabiai Įdomus veikalas 
20th Century-Fox gamybos, A. J. 
C'ronin's produkcija, "THE KEYS 
OF THE KINGDOM", pradedama 
focTyti Hippodrome Theatre penk
tadienį. Milijonai kurie skaitė tą 
Veikalą ras sau malonumą pamaty
ti jį filmoje. Veikalas eina apie 
Francis Chisholm, kurį vaidina Ge-
pory Peck, kuris plačiai keliauja 
jieškodamas sau laimės. Tai jo 
svajonių ir daugybės moterų troški
mų atvaizdavimas. Moterišką rolę 

Noros vaidina Jane Bali, taipgi in-
eina ir kita žymi moteris, Maria-
Veronica (Rosa Stradner) Austri
joje gimus aristokratė, kuri iždi-
džiai vedasi ir nenori pripažinti 
paprastam žmogui didybės. 

Jo kelionės apima Angliją, Škoti
ją, ir Kiniją, kur Chisholm's misija 
tampa karo lauku. 

Mažai filmų buna kur dalyvauja 
ilga eilė gerų artistų, ir kurie ma
ty? šj veikalą turės sau įspudžius 
ilfram laikui. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE KAY CO. 
Ttti Vieną Dieną Penktadieni 

Mėnesio Pabaigas išpardavimas 
LININIAI ir REIKMENYS 
CHEN 1L LR PATIESALAI, rožinės, mėlynos ar 
peach spalvos su gražiais gelių pieši- 1.25 
mais, su apvadais: 20x33 colių 
VONIOS KAMBARIO LANGINES, įvairių gra
žių marginių; nešiampamos; buvo po O 
4.9S ir 5.98, dabar po * 
IRISH LINEN ŠLUOSČIAI, rankom apsiuvi
nėti, antros rūšies, iš 1.19 vertės, nupi- 59c 
ginta siam pardavimui, dabar 
PLUNKSN& KALDKOS, minkštos ir šiltos, 
gero darbo, parsidavė po 22.50, iš- 11.25 
baigimui nupikinta puse kainos 

THE MAY CO. . . . KETVIRTAS Aukštas 

KNYGOS 
VISOKIOS KNYGOS, apysakos, poezija, mok
sliškos, jaunimui: tulų tik po vieną. 1Qc 
Buvo po 25c iki 1.50, dabar 
IHDESNXS KNYGOS, apysakos ir kitokios, 
pasaulio atlasai; pirmiau buvo po 1.50 ĄQę 
iki 3.&0, nupiginta išpardavimui 
ŠVENTRAŠČIAI, Karaliaus James Versijos— 
Mokytojams, Mokslininkams, Šeimai 1 kainos 
Biblijos ir Testamentai buvo $1 iki $6^ 

THE MAY CO. . . . KETVIRTAS Aukštas 

LAIŠKAI ir DĖŽUTĖS 
DĖŽUTĖSE LAIŠKŲ POL'IEKĄ, geros rūšies, 
pavieniai ir sulenkti lakštai su VO- 1 kainos 
kais; kiek apčiupinėti 2 
METALO PINIGŲ DĖaĖS, su tvirtais užrak
tais ir rankena nešti; buvo po 1.95, nu-
piginta dabar po 

THE MAY CO. . . . GATVĖS GRINDYS 

RH1NESTONĘ GRAŽMENYS 
Parsidavė po 1,95 PO QQr> 
ir 2.95, dabar *0 

Geras pasirinkimas puikių auskarų *ir 
špilkų, išdabintų ir žėrinčių Rhineak-
meniais. Didelis pasirinkimas stilių ir 
dvdžiu. Ateikit anksti pasirinkimui. 

THE MAY CO. GATVĖS GRINDYS. 

MAŽIESIEMS RŪBAI 
16.95 PLAŠČIŲ SETAI mažiems berniukams; 
su zipper blauzdom; iš herringbone 14.95 
audimo;, mieros 1 iki 4 
£3-5.95 SKALBIAMOS SUKNELĖS, kiek ap
čiupinėtos 
ne visu mieru turima 
$1-5.95 KEPURAITĖS 
skrybėlaitės, iš milo 
3.95 ŠALIKAI; grynos 
išdarbio stilių; ružavi, 
balti 
3.95 it 4.95 AFGHANS, grynos vilnos, gražaus 
darbo, gaunami ružavos O 05 ^ 
baltos, ir mėlynos spalvų * , 
4.50 KALDROS, vilna prikimšlį#; 
rožinės ir mylėnos; 42x60 dydžio 
$1 PAVEIKSLAI; visokių vaifcdij skai
drių bei švelniu spalvų 
SI KNYGOS 
su iliustracijomis . . «• 

5c 
13c 
10c 
50c 
50c 
10c 

25c 

ir 

2.25 
50c 

iki 

iki 

vilnos Meksikos 
mėlyni ir 

3.95 
2.95 

ranku 

2.89 

3.95 
3.89 
69c 
69c 

LEMPOS 
VliUAI •STUDENTŲ STALUI LEMPŲ 

tik 120; buvo po 1.98, dabar 
METALINĖS PELENĖS, turimo jų 
tik 47, parsidavė po 8.98, dabar 
MODERNIŠKI STIKLO STALAI, parsidavė 

riabar4'98 "" 2998 19-98 iki 24.98-
SU VEIDRODŽIU KAVAI STALAS, 
tik 2 tėra; biski užgauti, buvo po $60 
MEDINES PELENĖS, iki 3.98 vertės 1 QQ 
dabar po 1 

4.98 

$30 

VAISTAI ir TOiLETINIAi 
įSivYN GUAU1), rankoms tepalas; bu- 25c 
vo -juc, numažinta išpardavimui 
: ;REGiS LILAC AFTER-SHAVE LO-
TlON, buvo po 1.00, dabar ****** 
SLU.'WBER SHADEįs, apsaugai akių nuo 2S<5 
Šviesos.; buvo 50c, dabar 
PUDRAI PUFFS, minkšti ir švelnus; 
buvo po 10c vienas, dabar po 
ŠKUTiMO ŠEPEČIUI LAIKYTOJAS, 
parsidavė po 25c, dabar 
*|IAIR MIST, užlaikymui plaukų vie
toje; buvo po 50c, dabar 
MAR-O-OIL" SHAMPOO, pirmiau 
parsidavė po 1.00, dabar 
LIGHTNING P AK CHEMICAL 
HEATING PAI); buvo po $1, dabar 
O ANT y ŠEPETUKUI LAIKYTOJAS, 

pirmiau parsidavė po 25c 
RURRER MAKE-UP SPONGES, 
btivo oo "10c dabar 
•CAMCOX CREME GLOVE rankų 
«|)saugai, pirmiau buvo 50c, dabar 
IjsDŪKAI SHAVE CREAM, DANTŲ PASTAI, 
Iii SKUTIMOSI ŠEPEČIUI, pirmiau llį, 
parsidavė po 39c., dabr 1«JC 
LIKUČIAI CREAMS, LOTIONS, PUDRŲ, ir 
CAKE MAKE-UP, nupiginta- JĮ. kainos 
šio išpardavimo metu. • . 2 

* Reikia mokėti 20% Federal Tax. 
THE MAY CO. . * . ŽEMĖS GRINDYS 

HI-SCHOOL MERGAITĖMS 
jM'KNELĖS iš sukto rayon, vilnos ir maišytų 
ftiidinių; mieros 10 iki 16; buvo Q 
po 14.95 iki 19.95 
PALTUKAI, vyriškų stilių, Chesterfields ir 
apsisupami; mieros 7 iki 10 ir 1Q QC 
10 iki 16; buvo po 22.95 

THE MAY CO. . . .  A N T R A S  A u k š t a s  

AUDIMO EIpTINES 
Parsidavė 

pp $1 iki 3.59 
, (20% Federal Tax) 

Trumpų ar ilgų formų; rayon ir YĘr 
toe, visokių stilių ir spalvų. Dalinai 
nereguliarės. 

GATVĖS GRINDYS 

REIKMENYS 
PlUTA)UO.ilAS AVALAMS LAIKYTOJAS, 
gero darbo, pirmiau parsidavė 

po 1.00, dabar 
BUCTONE AVALAMS ŠVEISTI KIT, 3QC 

visai Šeimai; buvo 59c, dabar 
.SIJONAMS AR MARŠKINIAMS GRIPERIAI, 

paryti iš gumo; pirmiau parsidavė OCJ-
Jgp 50c, dabar 
*MENl)AIRE' MENDING & MARKING KIT, 
labai patogus turėti namuose; reg. e:q. 
lipina 1.49, dabar 
TIE VALET, užlaiko kaklaraiščius su-
Pjro^ytus; buvo $1, dabr nupiginta 
fl.ASTIC-COATED LIETAUS APSIAUSTAI 
m UŽDANGALAI, gero darbo, bu- 1. kailUM 
vo 2.f>0 iki $7.5(). dabar gaunami 2 
SEAL SAC IND& UŽDANGALŲ SETAI, 3- ir 
4 šmotų setai; buvo 75c iki 90b J:Q«. 
dabar nupiginti iki tJFC 

THE MAY CO. . / GATO&lMiHHi 
AP YK AKLIAI 
ŽALNIERIŲ SETAI, visų mėgiamų' rusiu ir 
spalvų; pirmiau parsidavė po $1, fiQ*» 
4fibar ruoiginta iki 
fESTEES IR KALNIERIŲ SETAJ, rayon jer-

,#jjjy, crepes, sheets, piques -| CQ 
"pirmiau buvo po 2.25, dabar 

KAIP GAUTA GU
BERNATORIŲ 

PROKLAMACIJOS 

Šymet Vasario 16-tos, Lietu
vos Nepriklausomybės Dienos, 
proga, proklamacijas išleido 
daugiau valstijų gubernatorių 
negu kada kitados. Tulų pro
klamacijų tekstai tilpo kaip 
kuriuose Lietuviškuose ir Ame
rikoniškuose laikraščiuose. 

Tų Proklamacijų išgavimas 
yra tai dalis darbo 1944 me
tais įvykusio New Yorke Ame
rikos Lietuvių Seimo išrinkto 
Vykdomojo Komiteto, kuris 
pasirūpino apie proklamacijas 
atitinkamu laiku. 

Vykdomojo Komiteto sekre
torius, LVS pirmininkas P. «J> 
Žiuris išsiuntinėjo pirmesnių 
proklamacijų nuorašus ir ki
tus nurodymus Lietuviams vei
kėjams tose valstijose kuriose 
Lietuviai stipriai stovi, ir gu
bernatoriai, gavę prašymus ar
ba asmeniškai delegacijai ap
silankius, tas proklamacijas iš
leido. 

Proklamacijos išleistos šio
se valstijose: 

Illinois, 
Michigan, 
Ohio, 
Pennsylvania, 
New Jersey, 
Massachusetts, 
Maryland, šioje 

valstijoje Vasario 
oficialiai pripažinta ir guber
natoriai proklamacijas išlei
džia neraginami. 

Prie to šymet Maryland val
stijos seimelyje Baltimorės at
stovas Adv. N. Rastenis pra
vedė taip pat savo Rezoliuciją 
reikalaujančią Lietuvos teisių 
užtarimo is grąžinimo paverg
toms tautoms laisvės. 

Proklamacijų originakįl bus 
išstatyti Amerikos lietuvių 
Misijos posėdyje Waąh|į^tone, 
Kovo 23-24 . 

pastaroje 
16-ta yra 

METROPOLITAN OPERA CLEVELANDE v~ 
Public Hali, Balandžio 16 iki 21 

Clevelandą vėl atlankys Metropo
litan Opera savo 20-tam sezonui ir 
perstatys aštuonias operas didžio
joj Public Hali, pradedant Balandžio 
16 ir baigiant 21, praneša Thomas 
L. Sidlo, Northern Ohio Opera As
sociation pirmininkas. -

Tų aštuonių operų pastatymui iš
rinkti patys žymiausi tos garsios 
operos New Yorke dainininkai. jų 
tarpe ineina Lily Pons, Ežio Pin-
za, Patrice Munsel, Leonard War
ren, Bidu Sayao, Salvatore Bacca-
loni, Licia Albanese, John Brown-

lee, Stella Roman, Jan Peerce, Rose 
Bampton, Lawrerice Tibbett, Thel-
ma Votipka, James Melton, Kerstin 
Thorborg, Norman Cordon, Eleanor 
Steber, Donald Dame, Jarmila No-
votna, Charles Kullman, Raoul Jo-
bįn, Frederick Jagel ir daug kitų. 

Kaip ir kitais metais, aštuonios 
operos bus perstatytos šešių dienų 
bčgyje, su popiečių perstatymais 
penktadienį ir šeštadienį, taip kad 
ia kitur atvykusieji galėtų matyti 
keturias operas bėgyje paskutinių 
dviejų dienų. 

Bus perstatyta pirmą kart# Ri
chard Wagner'o "Die Meistersinger 
von Nuernberg";. Nikolas Rimsky-
Kcrsakovo "Le Coq d'Or", paskiau
sia statyta čia 1937 metais, ir A. 
Ponchielli's "La Gioconda", statyta 
Clevelande 11940 - metais. 

Kitos operos bus Goundo'o popu* 
liarė FAUST, kuria atidaroma se
zonas pirmadienį, Balandžio 16. 

Giuseppe. Verdi's AIDA, Giaeo-
iflo Puccini's LA BOtfĖME, Gaeta-
no Donizetti's LUCIA DI LAM-
MERMOOR, ir Amadeus Mozarto 
THE MARRIAGE OR FIGARO. 

Tikietai tuoj bus pradėti parduo
ti visam operų sezonui, o vėliau ir 
paskiroms operoms. 

• Iš 31 Amerikos prezidento,; 
21 buvo advokatai, kiti ,10 vi
sokių profesijų. Vienas tfuvd 
net rubų siuvėjas. 

K A I M Y N I Š K A S  
UŽEIGOS 
r N 

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

^BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 
Vžkviečiame savo dra 

Lietuvius atsilank 
Atdara nedėldieniaįg, 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V J 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Avį. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunb%|" 

Savininkės 
• 

STONIS TĄVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesni^ 
"Arielkelė šiltesne'! 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

1 ^84 Euclid Aveniu 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

IŠ VIENO VYRO SVAJONIŲ .... 
B KOŽNOS MOTERIES TROŠKIMŲ.... 

koks kada filmoje parodyta! 
Drąsus atskleidimas širdies paslapčių 

'One of Hollywood's finest" 
•t* N. Y. Journal-American 

yfc/ffifrukb-

E KEYS 
OF THE 

I 
with GREGORY PECK 
Thomas Mifchell • Rosa Stradner 
Roddy McDowall* Vincent Price 

M 
20*. 

C&miSY-FO 
ncv 

Directed by JOHN M. STAHL L w 

Producsd by v V 

JOSEPH L. MANKIEVVICZ 
Screen Play by Joseph L. Msnluewicz 

and Nunnally Johnson 

Įrodoma 
DABAR HIPPODROME 

fx'. 

Mano tėvas skambins 
mums šiądien vakare" 

1 

"Al j© jwi 

Hfei jųs nesat tarnyboje, ar nemalonė-
tvĮmet susilaikyti nuo naudojimo Long 
Distance tarp 7 ir 10 šį vaka^^ kad jo 
pašaukimas greičiau praeity? 

"Teveik ir , aš busim labai dėkingi." 

Pirkią Bond# Pergalei! 

T H E &KI  Tf tf P ttO Nt eo. 

1'- -it, 
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS 
ENdicott 4486—Atdara vakarais DIRVA—6820 Superior Avenue. 

t 

KAS TIE FAŠISTAI? 
Su apgaila reikia pasakyti 

LVS 1 SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS 

LVS 1-mo skyriaus svarbus 
susirinkimas bu*, laikomas 23 
Vasario, penktadienio vakare, 
Dirvos redakcijoje. Nariai pra
šomi dalyvauti. Bus aptarimas 
reikalų sąryšyje su Amerikos 
Lietuvių Misija j Washingto-
na ir kiti reikalai. Vald. 

Kareivių motinos kurios pa
sižadėjo vežti peticijas i Wa-
shingtoną prašomos atvykti į 
šj susirinkimą galutinaYn- tvar
kos nustatymui, arba praneš-
kit apie save tuojau kreipian
tis Į LVS centro sekretorių, 
K. S. Karpių. Dirvos redakci
joje. 

Į AMSTERDAMĄ . 
Julius Smetona šį sekmadie

nį, Vasario 25, pakviestas kal
bėti Amsterdam, N. Y., rengia
mame Lietuvos Nepriklauso
mybės 27 metų sukakties mi
nėjime. 

PADĖKA 
šiuomi išreiškiame savo pa

dėką visiems kurie kuo nors 
prisidėjo musų liūdnoje valan
doje, mirus musų vyrui ir tė
vui Juozui Plitnikui, kuris at
siskyrė nuo musų Vasario 8, 
palaidotas Vas. 13. 

Dėkojam Šv. Jurgio parapi
jos kunigams: klebonui Vilku-
taičiui, Bartis ir Ivanauskui; 
taipgi musų giminėms ir drau
gams už gėles, už mišias, už 
dalyvavimą šermenyse ir paly
dėjime j kapines 

Ona Plitnikienė ir dukterys 
Vera ir Stella. 

SUS1PAŽINKIT SU 
SAVO POLICIJOS 
DEPARTMENTU 

Viena is mažai žinomų Poli
cijos Departmento darbų sri
čių yra tai Bureau of Pub
lic Relations. To biuro tiks
las supažindinti visuomenę su 
dalykais reikalingais patiems 
žmonėms jų apsaugai ir kaip 
išaiškinti įstatymus ir pritai
kyti juos. 

Tas atliekama rodant filmas 
ir duodant paskaitas įvairiose 
sueigose, bažnytinėse salėse ir 
moterų klubuose. Tos filmos 
ir kalbos yra ne tik pamoki-
rančios bet ir smagios. Filmų 
rodymas paprastai seka klau
simais ir atsakymais ir daly
vaujantis policininkas suteikia 
reikalingus atsakymus. 

Filmos apima įvairius' daly
kus, kaip tai trafiko saugumą, 
jaunųjų nusikaltimus ir tikrus 
vaizdus iš Clevelando Policijos 
Departmento darbų. Pastaroji 
filmą yra labai populiari ir pa
vadinta. "Your Police Depart
ment''. 

Tas filmas gauti nieko ne
kaštuoja tik' reikia susitarti su 
musų biuru del dienos, vietos 
ir laiko. Užtenka tik telefonu 
paskambinti MAin 1290 užsi-
]trašvmui jos rodymo. 

The Public Relations Bureau 
noriai parodys tas filmas jusų 
susirinkimui ir duos paaiškini
mų. taigi pasinaudokit šia pro-
!;a. Laikas nebus praleistas 
wltni. 

kad labai prastai skamba ka
da cicilikas įleidžiamas į baž
nytinę salę katalikams prakal
bą sakyti. Tas buvo pereitą 
sekmadienį, šv. Jurgio parapi
jos salėje. Išrodo lyg katalikų 
kalbėtojų neužtenka, ir reikia 
duoti vietos bažnyčios ir tikė
jimo dergėjams ant tų pačių 
pagrindų su kunigais stovėti. 

Buvęs bolševikas Stilsonas 
atstovaudamas socialistus, sa
vo kalboje norėjo įrodyt buk 
tautininkai esą fašistai ir na-
zių šalininkai. Mat, tokie kal
bėtojai tiki kad yra dar už 
juos durnesnių kurie jų tuš
tiems žodžiams patiki. 

Kas arčiau fašistams ir na-
ziams jeigu ne cicilikai: Juk 
Mussolini, kuris buvo karštas 
socialistas, įkūrė Italijoje fa
šizmą, o Hitleris Vokietijoje 
įsteigė savo nacionalinį socia
lizmą (nazizmą). Bet Lietu
viški cicilikai, padengimui sa
vo smarvės fašizmą ir naziz
mą prikaišioja tautininkams. 

O ką tautininkai bendro tu
rėjo su fašizmu ar nazizmu? 
Nieko, nes Lietuvoje buvo ša
linama viskas kas svetima, ir 
net sugaudyta ir nubausta na-
zių agentai Klaipėdos krašte, 
kurie norėjo atplėšti Klaipė
dos kraštą nuo Lietuvos. 

Stilsonas kaip ir kiti tokio 
tipo "kalbėtojai" išmokę vieną 
pasakėlę apie fašistus ir na-
zius, ir dar pridėdami bolševi
kus, kuo jis pats buvo ir žino 
apie jų kvailystes, ir drožia tą 
pačią visur važinėdamas. 

Kun. Vilkutaiti? ir svečias 
Kun. Barauskas kabėjo patrio
tiškai. Programą atidarė M. 
Drosutis, sugiedota Amerikos 
Himnas. Parapijos mokyklos 
vaikai išpildė dainų programą, 
prie to dainavo gerai Moterų 
choras ir dvi jaunos panelės 
duetą — Samaitė ir Magilaitė. 

ATIDUOKIT KARUI 
SKARDINES 

Clevelande žymiai sumažėjo 
senų skardinių (tin cans) ati
davimas karui. Nuo Liepos, 
1944 metų, pradėta surinkti jų 
po apie 100,000 svarų per mė
nesį mažiau. 

Cinas ir toliau reikalingas 
karui, todėl taupykit savo iš
tuštintas skardines ir atiduo
kit jų surinkimo dieną. 

JONUI BENIUšIUL gyve
nančiam Clevelande, Dirvos re-
dakrijoje yra laiškas nuo jo 
brolio Kazio, pabėgusio nuo 
bolševikų, dabar gyvenančio 
Švedijoje. Laišką skubiai at
siimti. 

JAUNI PRASIŽENGĖLIAI 
GERAI NEPRIŽIŪRIMI 

Iš Ohio jaunamečių pataisos 
namų Lancaster, per metą lai
ko po 300 berniukų išeina sau 
savo keliais ir vėl pradeda už
siimti vagystėmis ir prasižen
gimais. Jų priežiūra toje įs
taigoje matyt pirmiau buvo 
visai be tvarkos. Dabar gu
bernatorius Lausche įsakė už
vesti reikalingą tvarką ir dis-
lipliną tų nusižengėlių globo
jime. * 

ALINĖS IR TEATRAI 
UŽSIDARYS 12 VAL. 

Karo Mobilizacijos Direkto
rius Byrnes išleido įsakymą su 
Vasario 26 visoje šalyje užda
ryti pasilinksminimo vietas 12 
valandą nakties. To tikslas 
yra taupymas kuro ir elektros. 

Įsakymas apima alines, te
atrus, šokių sales, sporto are
nas ir kitas tokias vietas, iš
skyrus valgyklas kur tik mai
stas tiekiamas. 

Lithuanian Digest 
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4488 

Memorandum 

STREIKAS KALĖJIME 
Warrensville suagusių darbo 

kalėjime kaliniai sumušė du 
sargus ir sustreikavę 60 kali
nių sulaikė tos įstaigos darbus 
skalbykloje ir valgykloje per 
25 valąndas. Jie nugalėti akis 
ėdančių dujų bombomis. 

• AUGALŲ ligos Amerikos 
ūkininkams bendrai padaro po 
$200 nuostoliu Į metus. 

SUSIRINKIMAS 
Lietuvių Kulturinio Darželio 

Sąjungos metinis susirinkimas 
bus laikomas antradienio va
kare, Vasario 27, Lietuvių sa
lėje, nuo 8:30 vai. lygiai. Vi
si nariai ir draugi j u atstovai 

LYTIŠKOS LIGOS 
PLINTA 

Ohio valstijos sveikatos de-
partmentas skelbia kad vals
tijoje, kaip ir visoje šalyje, 
lytiškos ligos plinta: tarp ka
reivių ta liga paplito net 40 
nuoš. daugiau, kaip patėmyta 
pereitų metų pabaigoje. 

Sako, lytiškas ligas daugiau 
platina taip vadinamos Victo
ry Panelės, arba Patriotutės, 
ne tiek profesionalės prostitė-
tės. 

dalyvaukit. Valdyba, 

OHIO valstijos naujų kelių 
statymui ir taisymui bėgyje 
sekančių dviejų metų reikalin 
ga bus .$10,200,000, kaip pa
skelbė Gubernatorius Frank J. 
Lausche. 

Naujoje vietoje 
JULIUS WITKOFF 
Insurance agentas 

praneša persikėlimą į naują 
vietą iš 1548 E. 77 street, ir 
jo naujas antrašas bus: 

1124 E. 77th St. viršuje. 

NAMU STATYBA PO KARO 
PAKILS 

žinovai tikrina jog po karo 
namų statyba Amerikoje žy
miai padidės, ypač del to kad 
bankai žada duoti paskolas že
mesniais procentais. 

Su įvairiais naujais išradi
mais, namai bus statoma stik
liniai, naujų plastiškų medžia
gų; su kilnojamom namų sie
nom; su lovom kurios išlys iš 
sienų tik paspaudus sagutę, 
ir tt. 

(The following Memorandum has been submitted by the 
League for the Liberation of Lithuania to the President 
of the United States, to Secretary of State, and to Senate 
Foreign Relations Committee): 

February; 15, 1945. 

The President, . 
Washington. D. C. 

Sir: 
As Americans of Lithuanian descent who are lending sup

port to every war effort of the United States and who firmly 
believe in our war aims as expressed in the Atlantic Charter, 
we are forced to view the Yalta Conference of "The Big Three' 
with some degree of apprehension and alarm. In all the reports 
we find no mention of the Baltic question or of freedom and 
independence of Lithuania. The very silence seems to indicate 
our agreement to leave these nations to a perpetual occupation 
of the Soviets and final Sovietization of this free and democ
ratic nation. 

The ever growing appėtite of the Communists will not be 
satiated with the Baltic States. If we divert justice and cease 
to guard moral principles then we will lose the very thing for 
which our sons are dying in this war and will sow the first 
seeds for a Third World War. If we sacrifice small nations 
today, then the larger ones will have to be offered up tomorrow. 

The Soviets broke their agreements with Lithuania, occu
pied her territories, deported thousands to Siberia and "liquid
ated" many others for no other reason save that they were 
opposed to Communism. Then, as final interlude, the Soviets 
conducted a farcical plebiscite in which there was but one par
ty to vote for, i.e. the Communist Party. Now they are at
tempting to make the world believe that this was a legal and 
fair plebiscite. We, with our present silence seem to support 
their argument. 

Thousands of Lithuanians who tasted the Nazi horrors are 
now forced in Nazi labor batallions and even into combat units. 
Some news reaching America indicate that these Lithuanians 
whenever and wherever possible surrender to the British and 
American forces. Yet ail of them are treated as enemy war 
prisoners. The Soviets no doubt will demand thteir return to 
Lithuania and then either liquidate or deport them as "enemies 
of the people". 

In view of these conditions we kindly request that the 
Lithuanian prisoners of war be investigated by an impartial 
American-British committee and, if found to be victims of the 
Nazis, be allowed to remain there until Lithuania is really freed 
and also that these prisoners be given United Nations citizen
ship. * 

Furthermore, to reaffirm our aims as expressed in the At
lantic Charter, we make necessary steps to invite Lithuania to 
participate in the United Nations, to invite her representatives 
to attend all international conferences where her future is to 
be determined. The one in offing in California would be a 
good start. 

Finally, an American body should be appointed to inves
tigate how the Lithuanians are actually being "liberated" by 
the Soviets and to supervise the distribution of chothes, medi
cine and other necessities of life, financed and provided by the 
Americans. 

Our war aims demand that we be impartial and fair to all 
nations—small and large. Moral justice alone will insure per
manent peace. As such it cannot be bent, twisted or distorted 
to suit special requirements of dictators or empires but must 
be applied equally to all. Unless this is done, we are sowing 
the seeds of future wars and shall win the war but lose the 
peace, for this reason we urge you to use your esteemed office 
to dispense justice to all and uphold our war aims. 

We have the honor to reg ain, 

Most respectfully yours. 

P. J. Zuris, President, 

K. S. Karpius, Secretary. 

LEAGUE FOR THE LIBERATION OF LITHUANIA 

GOVERNOR FRANK J. LAUSCHE'S 
PROCLAMATION 

Commemorating 24th Anniversary of Lithuania's 
Declaration of Independence 

STATE OF OHIO 

EXECUTIVE DEPARTMENT 
' OFFICE OF THE GOVERNOR 

COLUMBUS 

P R O C L A M A T I O N  
/ 

WHEREAS, the Republic of Lithuania was established on February 
16, 1918, as a modern nation under a constitutional fora of governnwnt, 
and . •" . . .... : ••. •; 

WHEREAS, all freedom loving peoples throughout the globe are 
fighting to preserve the integrity and independence of the small nations 
as well as the large because of their liberty loving traditions, and 

WHEREAS, the evil forces of tyranny and miltarism are being re
pudiated by the United Nations throughout the globe to effect a p«rarl*-
nent peace for all mankind, and 

WHEREAS, February 16, 1945, is the 27th Anniversary of the foun
dation of an independent and free Lithuania, which is temporarily under 
the yoke of totalitarian forces, 

NOW, THEREFORE, I, Frank J. Lausche, Governor of the State of 
Ohio, do hereby proclaim Friday, February 16, 1945, as "Republic of 
Lithuania Day" throughout Ohio, and request all citizens of this great 
state to observe this day in its meaning and spirit. 

(THE GREAT SEAL OF THE 
STATE OF OHIO) 

IN WITNESS WHEREOF, I have hereunto set my 
hand and caused the Geat Seal of the State of Ohio 
to be affixed at Columbus this 14th day of February 
in the year of our Lord, One Thousand Nine Hundred 
and Forty-five. 

BY THE GOVERNOR: (Signed) FRANK 3. LAUSCHE. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

NELAIMĖS darbuose ir li
gos darbininkų tarpe 1944 me
tais Ohio valstijoje pražudė 
1,034,133 darbo dienų, kaip 
skelbia valstijos industrijos 
komisija. 

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

P. P. MULEOLIS 6606 Superior Ave. 

O H I O  
GAUKIT AUTO LICENSE ANKSTI 

PARDAVIMAS BAIGSIS KOVO-MARCH 31. 
Gaukit automobiliui naujus 1945 laisnus anksti. 
Nelaukit mėnesio pabaigos. Kreipkitės tuojau Į 
Oficiali Automobilių License Biurą — 
6820 Superior Ave. Telef. ENdicott 448S 

Anna Karpius, Deputy Registrar. 
Atdara dieną ir vakarais. Uždaryta sekmadieniais 

THE SOVIET propaganda ma
chine is shamelessly driving: oi^ 
The drivel written by Gregory 
Meiksins is now "condensed'' by 
the good offices of a so-called Coun
cil of American-Soviet Friendship, 
and is being peddled around for a 
dime with a foreword by Frof. P. 
L .  S c h u m a n n ,  w h o  s i n g u l a r l y  
changed his mind since writing 
"Night Over Europe". Well, some 
professors are like women. 

t t t 

IN SPITE of the present sad 
state of Europe, she will not die. 
As the Yale Review points out: 
"The continent of' Europe, with 
more than 300 million people, com
posed of nations with seemingly 
indomitable energy and unconsumed 
spiritual resources, will either get 
back on its feet, or become a men
ace to the peace of the world." 

t t t 
RUSSIAN POLITICAL actions 

(if they succeed) will drive Europe 
to a menace to the peace of the 
world, because they tend not to 

permit Europe to get back on its 
feet. Lithuania, for instance, is a 
truly European country. She has 
nothing in common with semi-Asia
tic Russia. Neither do the Poles, 
Czechoslovaks, Rumanians, Bulgar
ians, Hungarians, Yugoslavs have 
anything in common with Russia, 

If Russia is permitted to try to 
dominate the small nations between 
the Baltic and the Black Sea — 
another world w»s is fts sure ft* 
death. 

PARSIDUODA NAMAI 
IŠDALINIMUI PALIKIMO 

2 šeimų 5 kambarių su vonia, ant 
1257 E. 59 Street. 

1 namas 5 kambarių, «ant 1260 E. 
60 St., viskas ant vieno loto. 
Padarykit man savo pasiūlymą. 

14317 WESTROPP AVE. 
Telef. KE 6043. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę' pasi-

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

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
, Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainyto jus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam < 
Radios. 

Elite Electrical Gi* 
1391 East 66th Streįt 

Ehone EN. 6504 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO -

R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOME 
OR BUSINESS PROPERTY 
• Ask at any of our ą6 Offices • 

įOOHOjg 

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 Avenu# 

Cleveland, Ohio 

JONAS G. 
POL.TER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žiemos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd StI 
Telefonas POtomac 6899 

Dolaris už Dolarj Niekur Neviršys 
M O N C R I E F Vertybė. 

Kreipkitr> } Savo MONCRIEF Pardavėją 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O: 

VYRAMS REIKMENYS 
žiemos metui 
KAKLARAIŠČIAI 

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

KELNĖS 
VYRAMS ir VAIKINAMS 
Daugybė iš ko pasirinkti. 

$3.95 — $5.95 — $6.95 

KAKLUI ŠALIKAI 
Vienodų spalvų ir puikiu mar
ginių ravon ir vilnonių 

$1.50 — $2 — $2.95 

SKRYBĖLĖS 
Gerai žinomų išdirbysčių ir Vito* 
kiu pavidalų 

$6.00 — $7.00 

SWEATERIAI 
Apsivelkami ir užsimaunami, vie

nodų spalvų ir sudėtiniu 
$3.95 iki $6.00 
MARŠKINIAI 

Paprastų vienodų spalvų ir spor
to marškiniai, ilgom rankovėm 

$3.95 — $4.95 

DIRŽAI 
Tikros tvirtos odos diržai, vieno
dų spalvų ir marginti 

$1.00 — $1.50 — $2.00 

PETNEŠOS 
Visokių petnešų, austų, m«gstų 
su syntetišku gumu 

$1.00 — $1.50 

GREEN STAMPS bu kožnu pirkiniu. AI 
čia galit iškeisti eav* Stamp Books. IV#%I 

THE KRAMER & REICH CO.. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 
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