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TIKROS DEMOKRATIJOS ir 
ir mažų tautų laisvės gynėjai 
nudžiugs Amerikos vyriausybes 
Įsikišimu į Rumanijos .vidaus 
politiką, kur Maskva bando vi
ską pavesti komunistinei ma
žumai, mokančiai apsidirbti su 
tautos dauguma, kaip Lietuvo
je parode. Amerika, sakoma, 
nori Rumanijos politinius rei
kalus pavesti bendrai Ameri
konų, Anglų ir Rusų komisijai. 

šis įsikišimas remiamas Jal
tos konferencijos sutarimais. 
Kaip vilkas neiškenčia nestau
gęs taip komunistai neiškenčia 
terorą vieton demokratijos ne
vartoję. Amerikos įsikišimas 
džiugina: ateis laikas bus įsi
kišta ir tragingon Pabaltijo 
tautų padetįn. 
;> % \ S 

LONDONO Lenkų * vyriausy
bė nepriimama į Aukso Vartų 
tautų konferenciją San Fran
cisco mieste. Nepriimami ir 
Lublino komunistuojanti Mas
kvos batlaižiai. Tokiu, budu, 
tauta del kurios laisvės karas 
pradėtas neturės laisvų tautų 
konferencijoje atstovo nei bal
so. v 

Oficialiai neturės nei Lietu
va, ir del to paties kaltininko 
— Maskvos. Bet neoficialiai 
Lietuvių balsas gali buti tiek 
skardus kaip Gedimino susap
nuoto geležinio vilko. Tai pri
klausys nuo Amerikos Lietu
vių politinio susipratimo ir 
vieningo darbo. 

• 
AMERIKOS Lietuvių Tary

ba, dar sykį smogė peiliu ne
laimingai Lietuvai, atmesdama 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos pa
kartotinai siūlytą suėjimą ben-
dran darban už tragingos Lie
tuvos laisvę. 

Nėra susiskaldymo Lietuvos 
kovojančiųjų eilėse, nėra susi
skaldymo nelaiminguose Lietu
vos pabėgėliuose, bet yra su
siskaldymas tarp laisvėje gy
venančių Amerikos Lietuvių, 
nes to nori šimutis, Grigaitis, 
Vaidyla. Nejau reikia Stali
no nagaikos ar Hitlerio gumi
nio botago įkrėsti šitiems vy
rams supratimą ką darą? 
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KARO 2INIOS 

PREZ. Roosevelt prašo Ame
rikos žmonių kiek sutraukti 
pilvo diržus, nes Europoje yra 
badmiriaujaneių žmonių, kurių 
šelpimas būtinas. Nors Ame
rikoje yra daug savinaudišku-
mo, bet dar daugiau idealiz
mo, ir Amerikonai savo Prezi
dento noriai paklausys. 

Lietuviams, tačiau, bus kar
tu atsiminti kad nors Lietuva 
nuo nazių teroro išveržta, bet 
ten nenuėjo dar nei vienas sva
ras sviesto, nei viena blešinė-
lė pieno, nei viena tikromis ži
niomis tinkamai gauta drapa
nėlė. Lietuviai aiškiai žino kaa 
tam kliudo. 

Amerika nori žmones nuo 
bado gelbėti, Maskva nori juos 
badu išmarinti. Gaila kad mū
sų spaudoje inaža pranešimų 
apie musų vadų pastangas pro 
šituos Maskvos tikslus prasi
laužti. Nejau jų nedaroma ir 
j viską rankom pakratyta? 
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TAUTINĖS ' visuomenės or-
ganizacij ų ruošiama Amerikos 
Lietuvių Misija Washingtone, 
ir visi kiti su tuo surišti daly
kai, dar sykį Amerikos Lietu
viams įrodo didelį minčių sa-
vijtumą ir tikrai Amerikoniško 
pobūdžio energingą veiklą, ku
rie tuno Lietuvai Vaduoti Są
jungoje ir kitose jai artimose 
organizacijose. 

Kokią' milžinišką ir tragingą 

yOKIETIJOJE, po nuo
latinio sąjungininkų atako 
per 35 dienas, milijonai 
žmonių išblaškyti, liko be 
namų, miestai paversti i 
krūvas griuvėsių. Bombar
davimas yra didžiausias is
torijoje, vietomis su nau
jomis didžiomis bombomis, 
kurios tiesiog visą miesteli 
vienu sprogimu išardo. 

U. U. Trečia ir Septinta 
armijos savo žygyje Vo-
kietojon, Kovo 21 susisie
kė Saarlande, visiškai su-
naikindamos nazių atspa
rumą ir užimdamos istoriš
kus miestus Saasbruecken, 
Zweibruecken ir Worms. 

Naziai ten prarado arti 
100,000 kareivių. Vokiečiai 
susprogdindami tris tiltus 
prie Mainz, tik pagelbėjo 
Amerikiečiams apsupti tą 
skaičių Vokiečių prie tų 
dviejų armijų susiėjimo. 

Amerikiečiai užėmė veik 
visą Coblenz miestą. 

Kovo 22 Gen. Patton ar
mija užėmė Ludwigshafen, 
Trečios ir Septintos armi
jos blaškyme suardytų na
zių eilių vakaruose nuo 
Reino. 

Kovo 22, Bėrimą 30 nak
tis iš eilės atakavo 7,000 
lėktuvų — didžiausiame šio 
karo subendrintame užpuo
lime ant Vokietijos. 

RYTŲ fronte, Rusai už
ėmė visą Oder upės krantą 
nuo Baltijos juros iki tos 
upės susibėgimo su Neisse. 
Raudonieji veržiasi j Stet-
tiną, ir jieško silpnesnių 
fronto dalių, norėdami pra
silaužti į Berliną. 

Vokiečiai giriasi Berlino 
apgynimų stiprumu ir sa
ko, jų priešams nebus taip 
lengva miestą paimti. 

Rusai dar vis darbuoja
si pastangose užimti Dan-
zigą, kurį Vokiečiai atkak
liai gina. 

Misijos Dalyviu Skaičius bus tarp 300-400. Auky Suma Didėja 
Istorinės Mums Dienos Washingtone Kovo 23-24 

* * *-

Už Laisvą Lietuvą! 

Sveikiname Amerikos Lit> 
tuvių Misiją Washingto
ne, susirinkusią Lietuvoi 
laisvinimo pastangoms! 

Dirvos Redakcija. 

PACIFIKE, U. S. lėktu
vai suplaišino 17 Japonų 
karo laivų, kelis jų pačius 
didžiuosius, užpuldami lai
vyną, pasislėpusį pačios Ja
ponijos vandenuose. 

Šis Amerikiečių žygis bu
vo vienas iš drąsiausių šio 
karo metu, ir Japonijos ka
ro laivynui sudaryta pavo
jus nežiūrint kur jis bus 
paslėptas. 

Lėktuvai plaišino Eobe 
ir Kure, pačioje Japonijo
je. Japonų atakavimą su
ruošė Adm. Nimitz. 

Filipinų salose, per pir

mas devynias savaites Lu
zon užpuolimo, Japonai ne
teko 145,000 vyrų; išviso 
nuo įsiveržimo j Filipinus 
išmušta ar sužeista 282, 
000 Japonijos kareivių. 

Nuo Iwo Jima užėmimo, 
bendrai Pacifiko salose iš
mušta 467,590 Japonų, nuo 
to kai karo persvyra pra
sidėjo prieš Japonus. 

B-29 bomberių užpuoli
mais Tokyo, Nagoya ir 
Osaka, Japonijoje,^ nuken
tėjo labai, tūkstančiai žmo
nių žuvo ugnyse. 

Burmoje, nuo Sausio 
pradėjimo Japonus pulti iš
mušta apie 10,000 Japonų. 

Amerikos nuostoliai Iwo 
Jima saloje pasiekė 19,938, 
iš jų 4,189 užmuštų. 

VfCE PREZIDENTAS TRUMAN PRIĖMĖ 
MISIJOS KOMISIJA 

Šiądien, Kovo 23* kada Dirva išėjo iš spaudos, Ame
rikos Lietuvių Misija Washingtone rašo naują Lietuvių 
tautos istorijos lapą. Kai gausit šį Dirvos numerį visi 
ir tolimesnių miestų Lietuviai, Misija jau bus užsibai
gus, bet visų žinių apie ją įdėti nebuvo galima. 

J Washingtona, baigti visiems paruošiamiems dai 
gams,  jau pirmadieni,  Kovo 19,  atvyko Adv.  Antanas  A.  
01i« ir Al Kumskis iš Chicagos Ir Inž. P. J. Žiuris iš Cle-
velando. 
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. Sekančiomis dienomis jiems į talką atvyko kiti ren
gimo komisijos naViai. 

Tiek tik galime patiekti apie jau žinomus dalykus: 
Apie 80 Kongresmanų — Senatorių ir Atstovų — 

pasižadėjo dalyvauti Kongresinėje Vakarienėje, Kovo 
£3, Presidential Ballroom, Hotel Statler. Jų skaičius ti
kima bus didesnis. 

Apie 150 Lietuvių kareivių motinų užsiregistravo 
dalyvauti Peticijos įteikime ir ponios Rooseveltienės ar% 
batėlėje Baltuosiuose Namuose.* 

Iš įvairių kolonijų suvažiuoja kita daugybė atstovų, 
vyrų ir motenį, veikėjų, profesionalų ir biznierių. 

Kovo 21, Misijos rengimo komisijos nariai Olis, Žiu
ris ir Kumskis tarėsi su Kongresmanų Sabbath iš Chi
eagos. buvo priimti ir nusifotografavo su Suv. Valstijų 
Vice Prezidentu Truman, su juo tarėsi apie Misijos at
stovus San Francisco Konferencijoje. 

Turėta pasimatymai su Valstybės Sekretorium Stet-
tinius, su Ohio Senatorium Robert Taft ir kitais. 

Kovo 21, Atstovų Ramuose. Atstovas Kelly iš Illi
nois kalbėjo Lietuvos klausime ir jo kalba tilps Congres
sional Record. 

Aukos Misijos darbams remti plaukia žymiomis su
momis, kas Įrodo Amerikos Lietuvių užjautimą darbams 
kul iuos Misija dirbs jų senosios Tėvynės Lietuvos lais
vės gynimo atžvilgiu. 

Mergaitė Lietuvaitė išrinkta dalyvauti Misijoje — 
Julianna Luiza, iš Cleveland®, 

Misijos numatyti darbai, be pirmiau jau nustatytų, 
kaip Peticijos įteikimas ir tt., bus priėmimas rezoliuci 
jų ir memorandumų Lietuvos žmonių, Lietuvos pabėgė
lių ir į priverstinus darbus išvežtų gelbėjimo nuo bolše
vikų išžudymo reikalu, rinkimas atstovų į Sair Francis
co konferenciją* kuri prasidės Balandžio 25, lygiai už 
mėnesio po Misijos posėdžių. Misijos rengėjai numatė 
ir tą svarbų reikalą. 

Lietuvos laisves ir jos žmonių gynimo ir apsaugoji
mo darbai prasidės ir bus tęsiami toliau po šios Misijos 

Ac!mi?blas Nimitz 
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Prez. ROOSEVELT pa
reiškė kad visi gyventojai 
Amerikoje turės suvaržyti 
savo diržus, kad galima bvį 
tų patiekti daugiau maistą 
gelbėjimui gyvasčių žmo
nių karo nualintose šalyse, 
kurie tiesiog badauja. 

MĖSA civiliams suma> 
nama 12 nuoš. pradedant 
Balandžio 1. Šiuo nauja 
sumažinimu civiliams m<į» 
sos kiekis išpuls po 115 s% 
metuose. 

Sumažinama mėsos tie
kimas ir Anglijai, padidfc' 
nama .U. S. armijos ir laį»> 

yno naudojimui. 

Karo laivyno Admirolas Ni
mitz, kurio vadovybėje yra Pa
cifiko karo laivyno veiksmai 
prieš Japonus. Jis paeina iš 
Texas valstijos. 

KARAS GAL BAIG
SIS ŠIĄ VASARĄ 

klaidą daro musų katalikų va
dai susidėję su pusgyviais ir 
npgyvėliais, vieton dėtis ,su 
sveikais ir gyvais! Pereito ka
ro metu katalikai turėjo ga
besnių vadų kurie tos klaidoę 
nepadarė. Kodėl apsisuko pro
tai šios kartos katalikų va
dams? 

Norvegijoje, naziai su
šaudė 14 jaunų vyrų už ge
ležinkelio sabotažą. Nor
vegai pradėjo smarkų sa
botažą prieš savo šalies 
okupantus. Vokiečiai nuo 
pereito rudens išvežė jau, 
120,000 savo kareivių iš 
Norvegijos. 

Prancūzija pasirašė su 
Amerika $2,575,000,000 su 
tartį, taikomą sustiprini
mui Prancūzijos paramos 
sąjungininkų karo pastan 
goms ir pradėjimui Pran
cūzijos ekonominio atsta
tymo. 

Premjeras Churchill pa
darė Londone pranešimą, 
tikrindamas jog karas gal 
bus laimėtas šią vasarą. Iš 
to išeina kad dar nejaučia 
ma galimybė nazius taip 
lengvai nugalėti. Jis vėl 
pakartojo Britų visišką pa
siryžimą kovoti iki galo 
Japonų sunaikinimui, kai 
bus baigta su Vokiečiais. 

Toliau, Churchill skelbia 
kad Europos laukia badas 
sekančią žiemą, jeigu at
kariautose ir išlaisvintose 
šalyse nebus planingai su
tvarkyta tiekimas maisto. 

Iš Londono eina spėji
mas kad tarp kitų sąlygų 
Vokietijai, trys didieji turi 
nustatę karo atlyginimų po 
4 bilijonų dolarių metuose 

Philadelphia. — Sustrei
kavo dalis darbininkų SKf,' 
Industries. Inc., ir del 
apie 3700 darbininkų nega? 
Ii dirbti. Sulaikyta svarbiiį$ 
karo reikmenų gamyba. 

Hollywood, Cal. — Apig 
1700 iš 19,000 streikuojaiįv 
čių filmų techniškų darbi- -
ninku filmų industrijoj su-
gryžo į darbą. Streikas 
esą«-nelegališkas, nieko ne
turintis su unijos tikslais. 

Detroit. — Apie 2,000 su
streikavo United States 
Rubber Co., sulaikant ga
minimą didžiųjų gumų ka
ro trokams. 

St. Louis, Mo. — Sustrei
kavus 1100 geležies liejyk
lų darbininkams suparali-
žiuota darbai 8 dirbtuvėse. 

Boston, Mass. — Sustrei
kavo 600 uosto laivų kro
vėjų dirbančių Castle salos 
srityje. 

Anglijoje karui pasibai
gus bus statoma 300,000 
gyvenamų namų, bet reika
linga bus 1,250,000 gyvena
mų namų. 

Kenilworth, Utah. — Ka
syklos sprogime užmušta 
5* darbininkai. 

ėdžių — Misija, aišku, visko neatliks. Todėl reika- FJiiLi0 wfft DOS 
linga bus toliau ir didesnė jusįi, gerieji Lietuviai, para
ma, ir todėl nesustokite siuntę aukų Misijos darbams, 
remti — siųskit savo aukas šiuo adresu: 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

RAGINA SKELBTI 
TAIKOS IŠLYGAS 

Rubų ir baldų kainų už
šaldymu vtldžia taiko su
laikyti tų reikmenų kaina 
branginimą. 1 ' 

Nebraskos atstovas Kon
grese, Howard ̂ uffett, pa
reikalavo kad Prezidentas 
Roosevelt paskelbtų taikos 
išlygas Vokietijai ir Japo
nijai, tokiu budu, sako jis, 
butų pagreitinta karo bai
gimas. 

Ats. Buffėtt tikrina kad 
besąlyginis pasidavimas ką 

trys didieji skelbia, yra 
palaida frazė, kuri patar
navo priešų propagandai 
ir verčia juos kąriaufci iki 
galo. 

Naziai praneša nuskan
dinę 10 sąjungininkų laivų 
Britų salų kaimynystėje. 

Prez. Roosevelt kreipėsi 
į Kongresą prašydamas ka
ro laivyno reikalams 1945-
46 metams skirti $23,719,-
000,000. 

buti grąžinta viskas kas iš 
užgrobtų šalių pavogta. ^ 

Grąžinimo pavogtų reik
menų sąlyga turi buti pa
statyta "ir Sovietų Rusijai, 
nes ji dabar apvagia^ šim
tą milijonų žmonių užgrob
tose rytų Europos šalyse. 

Iš PARYŽIAUS praneša 
apie pastaru laika darytą 
Vokiečių bandymą j ieškoti 
taikos per Vatikaną. Ki
ta žinia apie taikos bandy
mus paleista iš Švedijos.' 

Iš VOKIETIJOS dirbtu
vių išvežama i Šveica* *^ 
ir Ispaniją svarbus HiY 
vių instrumentai, išgelb 
mui nuo sunaikinimo ir pa
tekimo j sąjungininkų ran
kas. 

Prancuzijoje, baudžia n t 
buvusius Vokiečių bendra
darbius, jau 679 asmenys 
nuteista mirtin. 

Bolševikai Siekia i 
Dardanelius 

Londone gauti Maskvos 
pranešimai kalba apie So
vietų pastangas sudaryt su 
Turkija tokią sutartį kuri 
leis Rusijai pilnai naudotis 

VOKIEČIU lėktuvai vėl 
darė užpuolimą Anglijos, 
užmušta 12 asmenų ir daugiDardanelių pertaka išplau-
kitų sužeista. Ikti į, Viduržemio jurą. 
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D I R V A  Padekit Amerikai Laimėti. 

l!ENuNS YLYA NI J OJ E 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

KADA šios pastabos tilps 
spaudoje tai Amerikos Lietu
vių Misija posėdžiaus Washin-
gtone. Amerikos Lietuvių su-
sidėjimas Lietuvai nepriklau 
somybę atgauti yra procesinis 
darbas taip kaip pasaulio "tri 
jų didžiųjų" pasitarimai nutie
sti saugų, tvirtą ir pastovų 
pasauliui gyvenimą. 

Pakelta mintis spaudoje, kad 
Amerikos Lietuviai per savo 
vadovaujamas organiza c i j a s 
paskirtų stebėtojus ir paruoš
tų tinkamus memorandumus 
San Francisco Konferencijai 
Lietuvos bylai ginti yra labai 
sveikintinas, reikšmingas ir 
būtinas sumanymas. 

Tiem dviem dalykams Misi
jos atstovai turi visa ką dary
ti iš savo pusės. 

Amerikos Lietuvių Taryba 
iš kitos pusės turėtų tam pa 
čiam tikslui veikti. 

Rašytojo nuomonė tačiau ir 
dabar yra ta kaip ir visada — 
kad šiuo taip svarbiu ir isto
riniu laiku Amerikos Lietuvių 
veikiančios jiegos Lietuvai su
tartinai parengtų Memorandu
mus ir siųstų bendrą1 atstovy
bę, ne kas sau. Tėmy'tojai San 
Francisco konferencijoje galė
tų buti iš abiejų pusių, bet jų 
raštai ir pareiškimai bei veik
la toje konferencijoje turėtų 
buti įteikta bendrai ir sutar
tinai. šito nepadarius pasiro-
dytume savo ne tik silpnumą 
bet ir stoką valstybinio supra
timo. 

Konferencijos rengėjai leng
vai matys kad mes turim taip
gi Titus, Radeckius ir pana
šius, kurie skaldo mus mažus i 
dar mažesnius ir silpnesnius 
šipulius. Taigi Amerikos Lie
tuvių abi veikiančios jiegos tu
ri taikintis. 

Į PAKELTĄ klausimą Phi-
ladelphijos Pastabose liečianti 
Amerikos Lietuviu 

tautėjimo ir našus jaunimo 
šeimė aukojimo Amerikoje 
klausimas gali turėti kokią vil
ti buti atgaivintą®. Greičiau 
taip ir bus. ^ri 

Bet daV reikia klabinti' du
ris tų jaunų Amerikos Lietu
vių kurie pradeda imti musų 
vairą valdyti. Gal jie tuo rei
kalu susidomės. 

Z. Jankauskas. 

Milžinas. Imtikas 

Detroit, Mich., Naujienos 
1A. R. X 
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SEKTINAS PAVYZDIS 

Pastaru laiku Philadelphijos 
Arkidiocezijos organe The Ca
tholic Standard and Times pa
gret net du kartu tilpo edito-
rialai ginanti Lietuvą. Apie 
pirmąjį jau buvo minėta. An
tras, Vasario 23 laidoje buvo 
tiesiog ilgas ir savu turiniu la
bai reikšmingas. 

To delei šv. Jurgio parapijos 
klebonas Kun. Dr. Vytautas 
Martusevičius, gerai supran
tantis spaudos, ypač Ameriko
niškos, reikšmę Lietuvos lais
vės byloje, įteikė to straipsnio 
autoriaus, Msgr. Ed. Hawks, 
antrašą vietos Lietuvių veikė
jų sambūrio sekretoriai Krist. 
Žemaičiui, kad pasiųstų pa4ė-
kos laišką nuo Lietuvių, kas ir 
buvo padaryta. 

Msgr. Hawks nuo savęs at
siuntė p. žemaičiui Įvertinimo 

Martin Levy, 640 svarų sun
kumo imtikas, vienas iš keis
tenybių imtynių sporte. 

ANGLIAKASIŲ DE
RYBOS EINA SUN

KIAI 

Kaip žinoma, Kovo 31 baig
sis United Mine Workers of 
America sutartis su minkštos 
anglies kasyklų operatoriais. 

Naujoms sutartims derybos 
eina jau nuo Sausio mėnesio. 

Derybos betgi pasiekė tąsy
mų laipsnj, kuris veda prie 
negerų pasekmių. Valdžia su-
sirupinus kad nekiltų anglia-

laiską, pareikšdamas kad jam | grisiu streikas. 
suteiktų žinių apie .Lietuvos 
reikallus. Kr. žemaitis tuojau 
jam padovanojo knygą "Time
less Lithuania" ir Įteikė kitos 
medžiagos apie Lietuvą 

Tų dviejų Lietuvių pasidar
bavimas, ir Kun. Dr. Martuse-
vičiaus ir Kr. žemaičio, pada
rė Lietuvių tautai gerą drau
gą reikšmingoje Amerikos ka
talikų spaudoje. K. V. 

NAUJA VEIKĖJA MUSŲ 
TAUPE 

Pastaru laiku Philadelphijos 
Northsaidėje apsigyveno p-lė 
Pranė Siedlikaitė, iš Shenan
doah, Pa. Ji, baigus aukštes
ni mokslą, gabi, prielanki ir 
maloni Lietuvaitė, labai dažnai 

f pasitarnauja vietos veikejams 
jaunimo j įvairiais atvejais kur reikalin-

spartji istautejimą gavau nuo>ga susil.ašyti laiškais Lietuvos 
rašytojo W. M. Chase-Klausu-
čio pagyrimo laišką. Kaip ki
ti raštai taip šis Klausužio lai
škas 
gas ir išsamus tuo klausimu 

Klausutis tačiau laiške man 

ir kitais reikalais, 
Ji taip pat yra gali pianis

tė, ir laisvomis valandomis pa-
\ ra begalo žingeidus, il- j linksmina piano muzika tuos 

kurie apie ją randasi. 
, Tokią Lietuvaitę mes labai 

uo a ir pastabą. Girdi, "Tam- j  branginame ir jos pagalba la-! kain kas bus laimėta daugiau 
stos pareiškimas kad buk nie-!

bai mums vertingJ * K 
kaip kas bus laimeta daUgiaU' 

John L. Lewis, unijos vadas, 
patiekė kasyklų operatoriams 
18 reikalavimų. Vienas iš tu 
reikalavimų yra pakelti darbi
ninkams mokesties po $3.33 į 
dieną ir pridėti 63 centus prie 
kaštų anglies iškasimo nuo to
no. Operatoriai atmetė 12 jo 
reikalavimų ir patiekė priešin
gus pasiulymus i kitus 6 jo 
punktus. 

Svarbiausias atmetimas yra 
jo reikalaujamo mokesčio uni
jos iždui po 10c nuo iškasa
mos anglies tono. Tas "mui
tas" arba duoklė duotu unijai 
po apie 60 milijonų dolarių in-
eigų metuose. ^ 

Algų pakėlimą operatoriai 
sutinka duoti tik po $1.69 die-
nai, kas pakeltų mainerio už
darbi nuo $57.06 vos tik iki 
$58.75. 

Unija reikalauja maineriams 
dykai iš kompanijų kepurių, 
batų ir akims apdangų. Rei
kalauja pakelti atostogų mo
kesti nuo $50 iki $100, ir tt. 

Nėra abejonės, maineriams 

VAKARĖLIS 

Kovo il, Amerikos Raudo-
nojo Kryžiaus Lietuvių viene
tas turėjo savo metinį vakarė
lį. čia buvo sulošta kortomis 
ir pamėtyta kauliukais. Lai
mėjusieji gavo' dovanas, kurias 
nariai suaukojo. Vėliau buvo 
užkandžiai. 

Vakarėlyje »pasidarbavo T. 
Overaitienė, kuri pardavė net 
20 tikietų išanksto, ir davė net 
kelias dovanas; taipgi B. Keb-
laitienė pardavė 29 tikietus iš
anksto. Kiti darbavosi: J. šni-
ras, Antanas ir Morta Straz
dai, Julė Balčiūnaitė ir E. Pau-
razienė. Rengimo komisijoje 
buvo vieneto pirmininkė M. 
Smailienė, org. B. Keblaitienė 
ir M, Greivienė; ši pastaroji 
savo automobiliu suvežė vaka
rėliui reikalingus daiktus. Va
karėlis davė grytio pelno $111. 
Narės dėkoja rengimo komisi
jai. 

SUSIRINKIMAS 
Sekantis R. .K. Lietuvių . vie

neto susirinkimas nukeltas sa
vaitei vėliau, po Velykų, nes 
papuolamu laiku pasitaiko Di-
dys.is Ketvirtadienis. Taigi, 
vieneto susirinkimas Įvyks Ba
landžio 5, nuo 7:30 vai. vak., 
šv. Antano parapijos mokyklo
je. 

VIEŠĖJO KARIAI 
C. P. Guest, 1211 Hubbard 

St., aplankė jo du sunai ka
riai. Leitenantas Frank pa
baigė karo mokyklą Vasario 
19 ir gavęs II leitenanto laips
nj parvyko porai savaičių pas 
savo tėvelius. Po pasilsio jie 
sugryžo i Officers' Pool, Md. 

Antras Guest'ų sunus Char
les irgi tuo pačiu laiku lankė 
tėvelius, taigi broliams buvo 
smagu kartu viešėti namuose. 
Jis dabar jau išplaukė Į priešo 
pusę. Charles Guest yra Mer
chant Marine laivyne. 

Tilden prie Tėnnišb 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

Pragarsėjęs tenniso lošikas 
"Big Bill" Tilden rengiasi di
deliam tenniso kontestui New 
Yorke. 

KAREIVIŲ RĖMĖJAI 
Lietuvių Kareivių Rėmėjų 

specialus komitetas turėjo sa
vo susirinkimą Kovo 5, nares 
Onos Kudzienės namuose. Ko
mitetas tarėsi apie rengiamą 
vakarą Balandžio 22. Darbas, Schoolcraft gatvių, 
eina gerai. Programas bus įdo-1 na 0na Vilkienė. 

Už sukeltą sumą bus pastatyti 
Lietuviams kariams namai. 
Skyrius jau turi $4,000. 

Teisėjas J. P. Uvick su žmo
na paukojo Karių Rėmėjams 
$500 ir A. ir O. Kartage pa
aukojo $100. 

Karių vardus siųskit komi
sijos pirmininkei Stephania C. 
Douvan, 2619 Montgomery st. 

Kitas Kareivų rėmėjų - vaka-
lio rengimo komisijos susirin
kimas laikyta Kovo 13, Mrs. 
Kershulienės namuose, 13616 
Turner St. Dalyvavo komisi
jos pirmininkė Stephania Dou
van, A. Kudzienė, P. Medonis, 
B. Keblaitienė, G. Kase, Jakobs 
ir J. šniras. Gauta naujų au
kų': art. A. Kauna $10, ir Ch. 
Martin $5. Rengimas eina ge
rai, vakarėlis įvyks Balandžio 
22, buvusioje Lietuvių salėje. 

Komisijos narius p. Kershu-
lienė skaniai pavaišino. 
AUKA MISIJAI 

Naują auką Misijai i Wa-
shingtoną, Įteikiant Preziden
tui Roosevelt peticijas, paskyrė 
musų biznierius Charles Wil-
kas, kiv'is operuoja savą gaso-
lino stoti prie Wyoming ir 

Jo žmo-
vra surin

k ą s  msidomėja šituo reikalu 
....yra teisingas ir jusų pa-, GARNYS. Kovo 4 d., gar-j 
keltas klausimas \ ra labai ak-: nvs aplankė Philadelphijos vei-
tualus. Deja, nevisai sutampa kė.jo Kazio žadeikos vienturtę! 
su pilnutėle tikrove. dukrelę Ireną ir paliko jai iri 

šituo klausimu buvo rasy- jos vyrui Zigmontui Smitui! 
ta išsamiai. 

mus ir Įvairus, bus kalbos ir; vjrg parašų ir važiuos 
muzikalė dalis, dainos, šokiai,. kajpf) fcari0 motina, dalvvauti 
ir tt. Rengėjai gamina plativj peticijų jteikime. " Rep. 
programo surašą knygos for
moje. čia bus sudėta visų ka-

; rių merginų ir vyrų vardai ir 
kokioje dalyje tarnauja. Taip
gi bus sudėti profesionalų, biz
nierių ir šiaip žmonių skelbi-

J mai ir komplimentai. 
Kaip tik Hitleris Europoje i Maloni šeimininkė susirinku-

Gryš po 250,000 Ka
reivių kas Mėnesį 

Pei eilę metų lai- gražų sūneli. Jie gyvena 2619 j bus nugalėtas, valdžia skelbia, j  sius komisijos narius ir sve-
kas nuo laiko esu rašęs, ra^ė p K. V 

PITTSBURGH 

Ontario street. 
kiti, deja, musų balsas šiame 
reikale buvo tarsi balsas ty-
ruose... Turiu pažymėti kad 
jaunimo Lietuvinimo klausimu 
nei vieno laikraščio redakto-į — 
rius nesusidomėjo ii- savo pa-j MISIJOJE DALVAUS 
^tabų ar redakcinio neparašė, Į DEŠIMTS AR DAUGIAU 
nesusidomėjo ir musų Lietu
viškų parapijų gaivos-klebonai,i Ikl *i()1 kiek žinoma iš Pitts 
kurie retkarčiais nusiskundžia i Amerikos Lietuviui sužeklžia-

livtiryao I *• 
mi kare, paskui pagiję vėl ei
na Į frontą. 

iš Europos pradės buti grąži
nami kareiviai. Jų kas mėne-
sĮ bus parvežama tarp 200,000 
iki 250,000. 

Kareivių gryžimas, tokiu bu-
du, bus gana lėtas, milijoną 
vyrų parvežti ims keturi-penki 
mėnesiai laiko. 

Iš parvežamų, sako, pusė bus 
daugiau ar mažiau sunegalo-

Lietuvių augančio j a u n i m o  n u -  xvlisij<i Washingtone užsirašei 
tautėjimu", ir tt. apie dešimts Pittsburghiecių— 

Bronė Pivaronienė su duktė-' 

čius širdingai pavaišino. Dar
gi Įteikė poniai St. Douvan $25 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus 
Lietuvių vienetui. 

Komiteto nariai yra šie: St. 
Douvan, A. Kudzienė, B. Keb-

SEATTLE, WASH. 
/ 

S36.0O AUKŲ MISIJAI 

cia noriu nors trumpai pa
žymėti apie Seattle Lietuviui 
judėjimą šiame Pacifiko i:a-, 
kraštyje. Pas mus Lietuviu! 

BRAZAITIS Jonas, pusamžis, 
mirė Vas. 19, Chicagoj. (Vil
kaviškio ap. Keturvalakių p. 
Būdviečių k.) Amerikoj iš
gyveno 37 metus. 

KURAUSKIENĖ (Mačiulaitė). 
Petronėlė, pusamžė, mirė 18 
Vasario, Chicagoj. (Raseinių 
par.) 

DARAŠKA Vac lavas, pusam
žis, mirė Vas. 21, Chicagoj. 
(Kėdainių ap. Baisiogalos p. 
Dišlių k.) 

SERBENTIENĖ Magdalena, 42 
m., mirė Sausio 10, Brooklyn, 
N. Y. 

PETRAVIČIUS, Jonas, 64 m., 
mirė Vasario 19, Brooklyn, 
N. Y. 

BAJORIENfi *Ona (Abraičiu-
tė), 62 m., mirė Vasario m. 
Ludington, Mich. 

NORVAIŠAS Vladas, pusam
žis, mirė Vas. 23, Chicagoj. 
Skaisgirio p., Ramoškių k.) 

&AULINAITIS Jurgis, mirė 
Vasario ih., Lost Creek, Pa. 

MESDĖLIENĖ Julė, 64 metų, 
•mirė Gruodžio mėn., Buenos 
Aires, Argentinoj. 

JURKEVIČIUS Pranas* mirė 
Vasario m., Mahanoy City, 
Pa. 

RUZUKAS Petras, mirė Vasa
rio m., Shenandoah, Pa. 

RALNIUTĖ Ona, mirė Vasario 
m., Connerton, Pa. 

BERNIUNAS Juozas, 62 m., 
mirė Sausio 27, Chicagoje. 
Zarasų ap., Dusetų par. 

WIMBISCUS Anna, 69 metų, 
mirė Vas. 13, Spring Val
ley, 111. (Suvalkų rėd.) Ame
rikoj išgyveno 55 metus. 

RIMKUS Vincas, pusamžis, mi
rė Vas. 17, Chicagoj. (Rasei
nių ap., Sartininkų) k. Ame
rikoj išgyveno 46 metus. 

STULPINIENĖ Teklė, seno 
amž., mirė Vas. 17, Chica
goj. (Telšių ap. Stulpinų k.) 

KAIRYS Alekas, 53 m., mirė 
Vas. 21, Chicagoj. (Panevė
žio ap., Velykių p.) Ameri
koj išgyveno 35 metus. 

RAŠINSKAS Kazys ,pusamžis, 
mirė Vasario 20, Chicagoj. 
(Šiaulių ap., Vaiguvos par.) 
Amerikoj išgyveno 40 metų. 

JUŠKEVIČIENĖ Aleksandra 
(Dapkiutė), mirė Vas. 21 d. 
Chicagoj. (Raseinių ap. Kel
mės p., Notėnų dv.) Ame
rikoj išgyveno 48 metus. 

KASAUSKIENĖ Ona (Bart-
kiutė), seno amž., mire Vas. 
21, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Kvėdarnos, p.) Amerikoj iš
gyveno 42 metus.) 

ŠNIRPUINAS Jonas, 65 metų, 
mirė CleVelande Kovo 3 

MONTVILAS Antanas, 65 m., 
mirė* Kovo 7, Clevelande. 

ŽEMA1TAITIENĖ Margareta, 
56 m., mirė Kovo 12 Cleve
lande. (Po tėvais Martin-
kaičiutė). (Auk. Panemunės 
miestelio). Amerikoj išgyve
no 33 metus. 

RIMKUS Vincas, 72 m., mirė 
Sausio 29, Wilsonville, 111. 
(Užvenčio par., Dangvietų 
sodos, Šiaulių ap.) Ameriko
je išgyveno 38 m. Paliko 
tris dukteris: Elzbieta gyve
na Argentinoj, Marijona ir 
Zosė Šiauliuose; brolis An
tanas Detroit, Mich. Velio
nis palaidotas su bažnytinė
mis apeigomis, Benld, 111. 

ARMONIENĖ Uršulė. 75 me
tų, mirė* Kovo 1 d., Donorą, 
Pa. (iš Šilalės miesto, Tau
ragės ap.) 

SAMUOLIS Pranas, mirė Va
sario 16, Rochester, N. Y. 

SIMANAITIS Jonas. 67 metų, 
mirė Kovo 7, Bendl, 111. Ve
lionis buvo 68 m., paėjo iš 
Balbieriškio par., Amerikon 
atvyko 1900 m. Iki 1911 m. 
gyveno Hastings, Pa., kur 
buvo vedęs Magdaleną Lau
kaitytę. 

MARKEVIČIUS Povilas, mirf 
Vas. m., Frackville, Pa. 

KAPAVIČIUS Tadas, mirė 13 
Vas.. Cambridge, Mass. 

ZITBRIENĖ Kazė, 61 m., mi
rė Sausio 16, Frackville, Pa. 
(Marijamp. ap., Užbalių k.) 

ŽVINGILA Jokūbas, 61 metų, 
mirė Sausio 12, Prackville*; - ( 

Pa. (Yilkav. ap.) 
DOBUšINSKAS Kastantas, mi

rė Vas. 11, Brooklyn, N. Y-
DERVANAUSKAS Jonas, mi

rė Vas. 8, Brooklyn, N. Y. 
PALAUSKIS Jonas, 44 metų, 

mirė Sausio 5, Philadelphia, 
Pa. 

GINEVIčIENĖ Teodora, mirė 
Sausio 5, Philadelphia, Pa. 

BORUš AITIENĖ Ona, mirė 
Vasario m. Elizabeth, N. J. 

BALKAUSKIENĖ Ona, 65 tn. 
mirė Vas. 16, So. Boston, 
Mass. 
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f Nikodemas A. Wiikeiis |  
E Laisnuotas Laidotuviu Direktoriui | 
| IR BALZAMUOTOJA3 | 
5 šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 5 
= Naujoj, moderniniai Įrengtoj riuosavioj vietoi S 

mažai beliko, kadangi senieji j  | 6202-04 SITERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
miršta vienas po kitam, o jųpmiiimHmniHHiiiiHmiminžminiHiamiižžiHmmniHHHUinHHmmuiumHiHi^ 
vaikai jau mažai rūpinasi Lie-1 r, 
tuvių reikalais. 

Buvo manyta sutverti Ben-
laitienė, P. Medonis, P. Molis, jdro Amerikos Lietuvių Fondo | 
J. Pilka ir J. Stanevičius. Taip- skyrių, bet pasirodė sunku, nes: 
gi komitetas turi rėmėjus. ir tie patys Lietuviai kiek jų j 

Kareiviu rėmėjai išleido at- likę, pavirto Sovietų garbinto-

TOLJAU Klausutis savo lai
ške isdėsto visas jo dėtas pra
eityje pastangas, ypač darytas 
į SLA viršininkus tuo klausi
mu susirupinti, Įsteigimą Conn, 
valstijoje vakariniu mokyklų 
jaunuoliams, sceniškų vaidini-

dramos 

sišaukimą/ prašydami visus 
Lietuvius prie rėmėjų ir auko
ti. Numatyta sukelti $30,000. 

ria, 
Poni Šimkienė su dukteria, 
Poni Senulienė su sunum, 
Poni M. čikanauskienė, 
Poni Helena Sharpinskienė, 
Poni Margareta McNash. 
Bet bus dar atstovu ir iš 

Amerikiečiai Nešasi Vokiečių Paimtus Ginklus 
i 

mų, dramos rateli, ir panašiai r>-^ l. , ų la 

kas butu sveika* ir Tbmgh° ./P*'ink^ taigi 
ne tik jaunimui bet pačiJm f | SkamUS vlrS ln-
L. A. ir pailginimą pačių Lie-1 
tuvių egzistencijai Amerikoje.! ^^S1KA\4)INIMAI 
Darbas pradėtas, jis parodė; ^ Pittsburgh^ upių, Kovo 

15 ir 16 išimta dviejų vyrų nemažus vaisius, bet mažai ar
ba visai neapėjo SLA viršinin
kams ir kitiems veikėjams, ir 
turėjo likviduotis, ir taip pen
kių metų jaunimo veikla turė
jo buti nutraukta. 

Šituo Klausutis nusiskun
džia ir jau neturi vilties, kad 
mano ar keno kito pakeltas iš-

lavonai. Trečias vyras išgel
bėtas gyvas po to kai jis nu-
šovo nuo Sixth Street tilto nu
sižudymui. šis trečias norė
jęs prisigirdyti yra Fred Ger-
gerich, 26 m., nuo Lorenz a ve. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

C 

& <X' 

jais. čia mat atvažinėja bo]-: 
ševikiškų laikraščių redakto-1 

riai su savo nuodinga spauda 
ir tuomi sumaišė daugelio Lie
tuvių silpnas galvas. Nors ro
dos ne visai dar jie 'raudoni, j j! 
bet su daugeli* negali susikal-Įjp 
bet i .  j  

Vietos draugija D. L. K. Ge-

1)EI/LA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
C621 EDNA AVENUE ENdicott 1/63 

•"J4*"*'1 

Trys Amerikos kariai nešasi Vokiečių atimtus ginklus 
išbandymui jų ir susipažinimui su jais. Kariai - tikrina jog 
Ameril:o« naujausi karo ginklai' yria žymiai geresni'už Vokiš
kus ginklus. 

dimino praeityje yra atsižymė-
J.1 us parėmime tautos reikalų, 

ĄI bet šiądien jos raštininku yra 
^itpkis kuriam'rupi tik Rusija, £ 

ne Lietuva, ir taip per jo pa-įlf 
stangas draugija yra paauko
jus Bimbos fondui $50, o tik
riems Lietuviams nieko. 

Šiuomi mes būrelis tikrų 
Lietuvių siunčiame peįv pirvą 
savo sudėtų aukų $|fiJ^||Įeri-
kos Lietuvių ^Misijair 

B. G. Sitko. 

•NIGERIJOJE, Afrikoj, vi
si filmų teatrai yra po atviru 
dangum. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

ir Apdraudos Agentūra. 

P. P. M U LI O L i S 
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real histate 

L 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 67ŽH 

P J. KEKSIS 
809 Society for Savings Bldg. 

. OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

NorSdaniKpigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortąečio. Patarnavimai* ir išpildy
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniikai. 

iflįį ifiririrĄ- i 
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AukoMt Uettlvos vadavimui D I lt V A 
/f* * 
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L A I S V A  L I E T U V A  Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! 

4 Laisvę pažinę —* 
Jungo nevilksim! 

Keletas Svarbių Klausimų 
*-

Lietuvos Tremtinių-Pabegėlių Likimas. Prievarta į Svetimas Kariuome
nes Sumobilizuotų Lietuvos Piliečių Klausimas. Keletas Pastabų del 
Bendro Amerikos Lietuvių Fondo. 

Kalnų Laipiotojai 
Kareiviai 

Paskutiniu metu mus vis 
daugiau pasiekia žinios a-
pie Lietuvių pabėgėlių var
gus Prancūzijoje. Švedijo
je ir kitur: kaip jie skurs
ta. badauja ir dar yra grą-
somi pavojaus vėl patekti 
j bolševikų nagus. Sugriu
vus Vokietijai, tokių pabė
gėlių skaičius neribotai pa
didės, ir jų išgelbėjimo bei 
aprūpinimo klausimas virs 
pirmaeilės svarbos klausi
mu. Tat tų pabėgėlių-trem-
tinių šelpimo komiteto su
sidarymą, apie kurį buvo 
pranešta Lietuvių spaudo
je, tereikia sveikinti. 

Laikas rūpintis jų 
likimu 

Betgi tų pabėgėlių-trem-
tinių aprūpinimas ir sušel-
pimas dar nėra viskas. Jų 
atsidūrimas sąjungini n k ų 
užimtose teritorijose iške
lia aikštėn ir labai svarbų 
teisinį klausimą. Juk jei 
State Departmentas tebe
laiko Lietuvą nepriklauso
ma valstybe tai tie pabėgė
liai yra Lietuvos piliečiai. 
O jeigu taip tai musų dip
lomatiniams ir konsuliari-
niams atstovams turi buti 
tuojau patikrinta su jais 
susižinojimo teisė. Tai yra 
elementarus tarptaut i n ė s 
teisės dėsnys. 

Jei šis dėsnys butų pri
taikytas, tarp tebeegzis
tuojančių Lietuvos pasiun
tinybių ir konsulatų ir tų 
pabėgėlių tuojau galėtų bu
ti užmegstas kontaktas ir 
tuomet tų nelaimingų mu-

' sų tėvynainių globa virstų 
praktiškai įmanoma. 

Šis reikalas betgi yra 
toks platus kad jį atlikti 
tegalėtų speciali, sąjungi-

^ninkii pripažinta ir jų prie
žiūroje veikianti komisija, 
sudaryta iš Lietuvių. Tos 
komisijos dariams, be abe
jo, turėtų buti suteiktas 
konsularinių ir diplomati
nių agentų immunitetas. 
Lietuvos Atstovo žygis 

• ir pareiga 
Šia kryptimi pirmą žin

gsnį, mums atrodo, turėtų 
padaryti Lietuvos Atsto
vas Washingtone, nes Lie
tuvos pabėgėlių klausimas 
pirmoje eilėje yra teisiniai-
politinis klausimas. 

Išsprendus tą teisiniai-
politinį klausimą, pabėgė
liams reikalingų išteklių 
parupinimas besud a r y t ų 
technišką klausimą. Ben
dras Amerikos Lietuvių 
Fondas, nuoširdžiai remia
mas plačiosios Amerikos 
Lietuvių visuomenės, be 
abejo, šia proga entuzias
tingai atliktų savo pareigą. 

I Bendrą Fondą turėtų 
{fijungti naujai susidaręs 
pabėgėlių šelpimo komite
tas. Tuosyk jo pastangos 
galėtų buti labai vaisingos. 
Priverstinų karių 
klausimas 

Greta pabėgėlių kf&trai-
mo, labai svarbus yra ir 
Lietuvos karių, prievarta 
^sumobilizuotų į Vokiečių 
ir bolševikų kariuomenę 
klausimas. 

Jei Lietuva yra tebepri-
pažystama nepriklausoma 
yalstybė tai priverstinis 
Lietuvių mobilizavimas į 
svetimas kariuomenes yra 
aiškus tarptautinės teisės 
laužymas. Į tai turėtų bu

ti atkreipta sąjungininkų 
dėmesys. 

Tačiau Lietuvių sųmobi-
lizavimas į svetimas ka
riuomenes turi ir kitą as
pektą. Jau yra buvę daug 
atsitikimų kad Vokiečių 
prievarta sumobilizuoti ka
riai Lietuviai patekdavo į 
sąjungininkų nelaisvę. Tu
rimomis žiniomis, jie yra 
traktuojami kaip priešai 
nelaisviai. Jei tai yra tie
sa, teisė yra sulaužyta du 
kartu: Vokiečių kad jie 
prievarta mobilizavo sveti
mos valstybės piliečius, ir 
sąjungininkų — kad jie 
svetimos valstybės pilie
čiams pritaikė Vokietijos 
piliečiams - kariams skirtą 
buvį. Populiariai kalbant 
išeina taip: Vokiečiai prie
varta iš Lietuvio padarė 
Vokietį, o sąjungininkai tai 
pripažino. Nėra reikalo 
įrodinėti kad šio klausimo 
nuodugnus ištyrimas ir jo 
tinkamas išsprendimas (jei 
galimas) savu ruožtu su
daro vieną svarbiųjų musų 
pareigų. 
BALP reikalais 

Prie progos norėtųsi ke
letą žodžių pasakyti jau se
nai begvildentu Lietuvos 
šelpimo ir Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo reika
lu. 

Kaip žinome, rubų Lie
tuvai rinkimo vajus pra
ėjo dideliu pasisekimu. Bet
gi nei apie naująjį Bendro 
Amerikos Lietuvių Fondo 
biudžetą, nei apie paskirų 
sumų paskyrimą jau ilgą 
laiką nieko neteko girdėti. 
Senasis biudžetas (laikinis) 
pasibaigė pereitų metų 31 
Gruodžio, o apie naująjį 
nieko iki šiol dar nepaskel
bta. Toks BALF vadovy
bės palinkimas į slaptumą, 
atsimenant pirmojo biudže
to ne perdaug vykusį suda
rymą, ne vienam kelia pa-
grysto susirūpinimo. 

Visiems labai arti prie 
širdies yra ir klausimas 
kaip drabužiai ir kiti daik
tai bus perduoti Lietuvos 
žmonėms. Šiuo klausimu 
musų Fondo vadovybė te
pasitenkino pareikšti kad 
tie daiktai bus perduoti 
"kada bus galimybės". To-
kis pareiškimas nedaug ką 
tenušviečia, ir ne vienas 
prisibijo kad jei tie daiktai 

bus be kontrolės perduoti 
į burliokų rankas tai varg
šai Lietuvos žmonės juos 
tiek ir tematys. 

Šitokios kyla mintys są
ryšyje su Bendro Ameri
kos Lietuvių Fondo veiki
mu. Fondo • vadovybė ne
turėtų užmiršti kad ben
dros informacijos apie sa
vo veiklą pateikimas yra; 
ne tik pareiga bet ir pasi
sekimo sąlyga. Tos infor
macijos reikalavimas savu 
ruožtu yra ne kritikos ar 
nepasitikėjimo reiškimas, o 
susiinteresavimo gyvy bi-
niais Lietuvos ir Lietuvių 
reikalais parodymas. 

Julius Smetona. 

Jau gatava ANGLIŠKOJ kalboj 
ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 

PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 
i. *• *-

BOLŠEVIKAI STEI
GIA LENKIJOJ SA

VO PARTIJAS 

Per Londoną ateina praneši
mas kad Lenkijoje Maskvos 
planu ruošiamasi balsavimui 
valdžios rinkimams. 

Stalino įsakymu, Lenkijoje 
įkuriama neva visokiu pažiū
rų žmonių partijos, kurios tai 
atstovaus visus žmones, jos 
statys kandidatus Į seimą ir 
tie kandidatai laimėję rinki
mus sudarys seimą ir išrinks 
vyriausybę. 

Tie "visų partijų" "kandida
tai" gi bus tik gryni /komunis
tai, ir jie atliks tą pati ką at
liko Lietuvoje susirinkęs "liau
dies seimas" 1940 metais — 
nutars Lenkiją prijungti prie 
Sovietų Rusijos ant visados. 

Tokias Maskvos suktybes ži
nodamas, Prez. Roosevelt lei
džia Stalinui visą pasauli ir 
save bei visą Ameriką už no
sies vedžioti. 

• Kada gi jis pradės elgtis ir 
tvarkyti reikalus kaip Ameri
kos prezidentas, j kurį visas 
pasaulis su nekantrybe žiuri ir 
laukia teisingumo?, 

Kada Prezidentas Roosevelt 
pradės vykdyti pasaulyje Nau
ją Teisingumo Dalybą — New 
Deal of Justice? 

Amerikos kariui paruošiami 
ir kalnais laipioti, kaip šis pa
veikslas parodo, prieš siunti
mą 4 Europos karo frontus. 

A. L. TARYBAI GE 
RA PROGA PASI
RODYTI VYRAIS 

"KAIP JIE Mrs Siwif $l.i 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

f 
(80 puslapių — su paveikslais — su Pulk. Petruicio biografija, su Lietuvos istorija) 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . . 

Karas Kaštuoja po 
500 Milijonų Dienai 

Apskaičiuojama kad šis ka
ras visoms kariaujančioms ša
lims kaštuoja po suvirs 500 
milijonų dolarių į dieną tiesio
giniams mili tariniams reika
lams. * " v 

į 

Šie vaizdai parodo Amerikiečių karo inžinierių tiesiamą 
gasolino ryną aprupinimui g'asolinu savo karinių jiegų. Be 
gasolino dabar nedaug galėtų kariauti. 

AR IR DABAR JIE ŠĮ BEN
DRĄ REIKALĄ PANIE

KINS IR ATMES? 

Amerikos Lietuvių Misijos 
rengėjams sumanius rinkti ir 
siųsti atstovus 4 San Francis
co Konferenciją, štai ir Ame
rikos Lietuvių Tarybos vadai, 
pasekdami Misiją, pradėjo 'pla
čiai diskusuoti' klausimą "kas 
butų galima atlikti Lietuvos 
atstatymo reikalu ryšyje su 
Jungtinių Tautų atstovų suva
žiavimu, kuris bus San Fran
cisco mieste ateinančio mėne
sio 25 dieną. Eina pasitarimai 
ne tiktai ALT viduje, bet ir su 
įvairiais asmenimis rytuose ir 
vakaruose". 

Iš šito matyti kad ALT va
dai, patyrę ką daro LVS va
dovybė ir Amerikos Lietuvių 
Misija, griebėsi tartis dupli-
kuoti anų darbą. Iki tol manė 
kad užteks pareikšti Amerikos 
valdžiai pasidžiaugimas Jaltos 
konferencijos darbais. 

Svarbu pastebėti kad šį kar
tą socialistų dienraštis nesi-
griebė smerkti Amerikos Lie
tuvių Misijos sumanymo siųsti 
atstovus į San Francisco Kon
ferenciją, kaip iki šiol jis vi
sada viską stengiasi "suplėšy
ti" į skutus, o skelbia jog ir 
ALT ėmė "plačiai diskusuoti 
klausimą kas butų galima at
likti", arba daryti. 

Kaip visuomenė gerai žino, 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga ke
lis kartus tiesė ranką Ameri
kos Lietuvių Tarybai dirbti iš
vien klausimais kurie liečia 
bendrą. Lietuvos vadavimo dar
bą. 

LVS viename savo laiške ra
šytame ALT net paminėjo rei
kalingumą remti bendrų dele
gacijų — ir štai vienai dele
gacijai siųsti laikas jau atėjo. 
ALT vadai tą siūlymą pašiepė 
ir atmetė. 

štai atėjo proga ALT. "trims 
didiesiems" parodyti visuome
nei kad jiems rupi bendras Lie
tuvos gynimas— priimant LVS 

^ pirmiau ištiestą jiems ranką ir 
pasižadant vieningai dirbti to
kiuose reikaluose kaip delega-
jos į San Francisco Konferen-

' ei ją siuntimas ir tt. 
I Kiekvienas Lietuvis supras 
kaip keista butų jeigu ten va
žiuos ir LVS ir ALT delega
cijos ir tarybininkų atstovas 
pasakosis kad jis yra "clemo-
kratiškas" ir kad tik jis tega
li už Lietuvą kalbėti. 

Jeigu ALT vadai ir čia ne
matys galin\ybės bendrai dirb
ti, lai visuomenė sąžiningai 
spręs kas tame kaltai. 

UŽSISAKYKIT JU PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 Už *10 
C-

I^URIE skaitėt Lietuvos Kariuomenės Pulkininko JONO PETRUIČIO aprašy-
mą jo baisių pergyvenimų bolševikų enkavedistų naguose — kuris su šimtais 

kitii Lietuvių buvo varomas iš Kauno kalėjimo iš savo gimtinio krašto Lietuvos į 
Rusiją nukankinimui ir sušaudymui, atsimenate viską tą ką svetimi atėjūnai, už
grobę musų senąją tėvynę, pasiryžo su jos žmonėmis padaryti. Lietuvių tautos 
iškankinimas, išžudymas ir ištrėmimas į Rusijos gilumas yra jų tikslas, kaą ir da
bar panaujintomis pastangomis vykdoma, antru kartu Lietuvą okupavus. 

Jusų pareiga yra dabar imti ir platinti tą aprašymą tarp sąžiningų, padorių 
Amerikiečių, parodymui jiems kaip nekaltai Lietuviai imta kankinti ir žudyti tų 
svetimų atėjūnų, kurie neturi jokios teisės j Lietuvos žemes ir jos žmones. 

Platindami šią knygą tarp Amerikiečių mes sieksime tikslo rasti užtarimo Lie
tuvos žmonėms, nes suklaidinti svetimos propagandos kiti ir mano kad bolševikai 
atnešė pavergiamoms tautoms laisvę ir laimę. 

Ta knyga tik apsako tai ką bolševikų žudeikos enkavedistai darė su Lietuvos 
žmonėmis, ir mes privalom patiekti ją savo geriems Amerikiečiams, kurie tiki ka
riauja už tautų laisvę ir žmonių neliečiamybę. Jie geriau supras musų tautos ne
laimę, tikriau ims rūpintis užtikrinimu visoms mažoms tautoms laisvę. 

UŽSISAKYKIT tos knygos tokius skaičius kokius galėsit išparduoti, išplatinti 
ir išdalinti žymesniems Amerikiečams politikos vadams, mokslo žmonėms ir įstai
goms kuriose galim rasti Lietuvai pritarimą ir pagalbą. J 

Su užsakymu siųskit pinigus. Vieną knygą gausit už $1.00; 6 knygas už $5.00, 
15 knygų už $10.00. Jusų darbas ir pasiaukojimas bus Lietuvai jusų Tevvnef! 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

SOVIETAI RUOŠIA 
SAVO RINKIMUS 

BALKANUOSE 

Bolševikai ruošiasi Balkanų 
užgrobimui pilnoje prasmėje, 
kaip padarė su Pabaltijo šali
mis. Tas pradėjo surupinti ir 
Washingtono valdžios narius. 

Keletas valdžios atstovų ir 
korespondentų sugryžę iš Eu
ropos j Washingtoną, sukvie
tė mažą grupę patikimų sena
torių, kuriems apsakė netikė
tiną dalyką. 

Jie pranešė jog jie tose ša
lyse rado ypatingai paruoštus 
Rusus politiškus administrato-
torius, pasiųstus Į Balkanų ša
lis (iš kur net Amerikos valdi
ninkai nesenai buvo Rusų iš
vyti), ir ten jie vykdo komu
nistinę tvarką. 

Jie padarė didelę pažangą 
Bulgarijoje, Jugoslavijoje ir 
Rumanijoje, ir visur kitur iki 
dabar. Išlavinti savo klastose, 
jie taipgi remiami visa raudo
nosios armijos jiega ir apsau
goti cenzūra nuo išlaukinio pa
saulio. Mes nežinom kas to
se šalyse darosi. Visur prime
tama bolševikinė valdžia. t 

Anti-fašistiški elementai be 
jokio pasigailėjimo žudo visą 
opoziciją. Rinkimai valdžių to
se šalyse bus be vertės, sako 
tie korespondentai, nes tiktai 
vienai partijai bus leidžiama 
statyti kandidatus ir balsuoti. 

Tas senatorius labai surupi-
no> pranešimas ia Washingto
no sako. 

Gaila kad senatoriai daugiau 
klausė Maskvos propagandos ir 
Amerikos komunistų saldliežu-
vavimų apie Maskvos troškimu 
taikos ir norėjimą pasauliui 
ramybes. Suomija, Lietuva, 
Latvija, Estija, Lenkija ir ki

tos šalys jau nuo 1939-40 me
tų skelbia Amerikoje žinias 
apie bolševikų žvėriškumus ir 
vykdymą savo užgrobimų — 
jos šaukėsi ir šaukiasi pagal
bos. Nejaugi Amerikos sena
toriai laukia iki bus pervėlai? 
. Kas iš tų tuščių kalbų apie 
demokratiją 'ir taiką pasauliui 
jeigu leidžiama Maskvai viską 
paimti po savo brutališka val
džia ? 

Greitai Augantis LVS 
Skyrius 

Lawrence, Mass., paskiausiu 
laiku susitveręs LVS skyrius 
sparčiai auga. Pirmiau įsira-
.šė 11 narių, dabar vėl skyrius 
gav<5 dar apie 15 naujų narių. 

Lawrence veikėjai pralenks 
nekuriuos senesnius ir didesnių 
kolonijų skyrius. 

(WWW^AVW.^WiWW.V/AWAVAWWWJVWWWiWW. 

AUKA LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

Stokite i Talką Tiems Kurie Dirba ir Aukojasi! 
Mielas Tėvynaini! Skubiai siųsk savo auką Amerikos Lie

tuvių Misijai — siųsk kiek išgali, siųsk mylėdamas Lietuvą, 
siųsk su mintimi kad pagelbėsi jai laisvę atgauti! Stok Į tal
ką tiems kurie dirba, kurie važiavo į Washingtona klabinti mu
sų valdžiom įstaigų duris Lietuvos laisvės gynimo reikalais, ku
rie dirba už mus visus negalinčius tam pašvęsti savo laiko. 

Iškirpk ši kuponą, pridėk savo dolarį, penkinę ar daugiau 
ir įrašęs savo pilną vardą ir adresą pasiųsk šiuo adresu: 

L. V. S. CENTRUI 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Gerbiamieji: 

Ir aš prisidedu su auka parėmimui Amerikos Lietuvių Misi

jos pastangų Lietuvos vadavime. Siunčiu savo auką $ 

Vardas i* Pavardė.. 

Adresas...,, 

Miestas Valst 



D I R V A  

Iš Argentinos Facfa 
Išleido ir Platiną Knygą Pietų Amerikoje, kaip * 

Platinta Timeless Lithuania* 

Rašo JUOZAS N AKUTIS. Rupeseię; a) Užtvara nuo pa
saulio, b) GPU suardė Lietu
vos kariuomenę, t) GPU tero
ras mokyklose, d) GPU Lietu
vos administracijoje, e) GPU 
tiranija kalėjimuose ir teis
muose; f) "Čia ne kalėjimai, 
čia kurortai", g) GPU teismai 
ir bestiališkos ekzekucijos. 

10. SSSR Melo Propaganda: 
a) Tragiška Lietuvių tautom 
paskirtis, b) "Demokratiškiau
sias pasaulyje parliamentas". 

11. Visiška Prieštikybinė 
Laisvė: a) Bolševikų "religi
ja", b) Kunigai turi bendra
darbiauti su GPU, c) Vyskupo 
Brizgio liudijimas. 

12. Kulturos Sužalojimas: 
a) Ką bendro turi menas su 
politika? b) Sovietinis švieti
mas. 

13. Kolektyvinis Apiplėši
mas: a) Viskas valstybės, b) 
Proletariatui diktat ura, c) 
Staigaus ūkinio smukimo prie
žastys; d) Liūdnas feljetonas, 
e) žemė ne tiems kurie ją dir
ba; f) Sovietiško ūkio bandy
mai nepavyko. 

14. Stalinas Pasmerkė Lie
tuviu Tautą ' Sunaikinimui:, a) 
Per Lietuvą žengia mirtis, b) 
Golgotos keliu Į nežinomybę; 
c) Laiškai iš SSSR koncentra
cijos Iiagerių, d) Demokrati
jos draugai, kodėl tylite? 
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DEWEY NEBŪTŲ 
KEL1AVES PAS 

STALINA 

Maj. Ger>. Graves B. Kieki
ne. 3-čio.s marinų divizijos va
das užkariavimo hvo Jima sa
los. arčiausios iš Japonų užim
tos salos prie pačios Japonijos. 

knyga "Lituania Entre Fuego 
Cruzado". yra nepaprasta ir 
šiuo laiku labai svarbi. Be to, 
reikia dar pažymėti kad joje 
skaitytojas mato atvaizdus 
Lietuvos karalių - kunigaikščių, 
Lietuvos prezidentų, Lietuvos 
statybos, meno, gamtos ir ki
tokius paveikslus, kurie pilnai 
atvaizduoja visą Lietuvių tau
tos kūrybą, pralenkiančią net 

15. Lietuviu Sukilimas ir kurias • senas valstybes. 
Išsilaisvinimas iš Raudonojoj šios' knygos pabaigines pa-
Teroro: a) Bolševikai ruošiasi I stabas-' rašydamas, -autorius sa-
karui, b) Sukilimo išvakarėse, j vo vizijoje dar kartą regi šiau-
e) Laimėjimo moralinės jie- j r§8 Europoje šalį nužymėtą 
gos, d) Heroizmo dienos, e) ; menj&kais kryžiais — jos var-
Paskutinis raudonųjų banditų i jr didžiųjų rūpesčių simbo-
siautėjimas, f) Vokiečiai atojo | ]jajs, Įr gis kruvinasis pasau-
į Laisvą Lietuvą. į ij0 kryžius, šis visa naikinan-

16. Strateginės Sienos ir tis karas vieną kartą pagaliau 
Teisė Gyventi: a) Principai ir!ju]( baigsis. Jo persvara jau 
kompromisai, b) Sir Stafford j aiškėja. 

(Hus otame- in .  
, 

VOKIEČIAI JiEŠKO 
TAIKOS 

Manau kad Dirvos skaityto
jams,. kaipo , tikriems Lietu
viams patriotams, bus Įdomu 
plačiau žinoti apie knygą "LI
THUANIA ENTRE FUEGO 
CRUZADO" (Lietuva Kryžme-
ninėje Ugnyje), kuri yra pa
skleista po visą Ispaniškai kal
bančią Pietų ir Centro Ameri
ką. » 

Tas apie Lietuvą Ispanų kal
ba veikalas išsiuntinėtas aukš
tiesiems valstybių pareigū
nams, diplomatams, universi
tetams, laikraštininkams ir kt. 
Be to, Argentinos Lietuviai 
šią knygą perka ir padovanoja 
vietos žymiesiems žmonėms 
kurie turi šiokią-tokią įtaką 
vyriausybėje, 'arba fabrikan
tams kuriems Lietuviai dirba, 
kad jie giliau pažintų Lietuvių 
tautą ir ją: daugiau atjaustų 
jos tragiškame padėjime. 

Kaip jau Dirvos skaityto
jams yra žinoma, ši knyga, 
kurią parašė pragarsėjęs žur
nalistas Casimiro Verax (Ka
zys Čibiras), žinoma, dėka Lie
tuvos Ministro Pietų Amerikai 
Dr. K. Graužinio moraliai ir 
materialiai paramai, yra didelė 
ir techniškai puikiai atrodo. 

,Be to, labai svarbu kad šią 
knygą apie Lietuvą išleido vie
na. iš žymiausių Buenos Aires 
knygų leidyklų, kuri savo sky
rius turi visame Pietų ir Cen
tro Amerikos kontinente. 

Tat ir knyga "Lituania Ent
re Fuego Cruzado" pateks i 
kontinento visus kraštus ir 
prisidės prie gynimo musų di
džios bylos Lietuvos laisvės ir 
nepriklausomybės atkūrime. 
Knygos turinys 

Kad šiaurinės Amerikos L!4-
tuviai žinotų kas toje knygoje 
rašoma, čia patiekiu jos turini: 

I DALIS 
1. Įžanginės pastabos. 
2. Lietuvių Tauta ir Jos Li

kimas: a) Lietuvių kilmė ir 
charakteristika, 15) Galingoji 
Lietuvos valstybe, c) Du Bro
liai džentelmenai valdovai, d) 
Vytautas Didysis, e) Taip ko
vojo didvyriai. 

.'k Tragiški Lietuvių Santi-
kiai su Slavais: a) Unija su 
Lenkais, b) Rusų priespauda, prie§ Rusus 

c) Lietuvos Rusinimas, d 4švic-
. • 5 

sa iš Rytų', e) Kova su Lietu- stangOS atstatyti nepriklauso-' sąlyginio pasidavimo" tebesto 
vos Rusinimu, i) Cari.-tinvs 
priespaudos griuvimas. 

1. Kaip Lietuva Skynė Ke
lią Savo Nepriklausomybei: a) 
Lietuvos nepriklausomybės ka
rai. h) Vilniaus bylu. 

•"). Laisvos Tauto*. Laimėji
mai: a) Nepriklausomos Lie
tuvos užsienio politika, b) Eko
nominė pažanga, c) žemės n- Ąjnr"'<-'Oc K 
forma ir kultyvizacija. e) Pre
kyba ir koneratyvai fi Kultu- %7'rf 
i inis kilimas, srV Lieti viu me
nas, h; U--" c- vi:: uriHv? 
'Vientaciji.. 

f, Lietuvos -icn.: Proble
mos. 

ii i) A i J > 
7. Tarp Agresingų Kaim? -

nu: a) Klaipėdos atpiėšima-; 
o) Bolševizmo pasikėsinimą-
c) Hitlerio dovana Stalinui, 
Baltijos kraštai priversi i > . e i
ti bazes Soviet; Sąjungai, e) 
Lietuvių deryKremliuje 
f) SSSR-Lietuvos sutartis 
Vilniaus grąžinimo ir karini'.-
bazių įsteigimo, g) Veidmi 
ninga Kominterno taktika, r.) 
Išgalvoti Molotovo kaitinimai 
Lietuvai. 

SSSR Ultimatumas Lietu
vai ir Raudonoji Invazija: a) 
Dėkanozov sudaro "legalią" 
Lietuvos vyriausybę, b) "Liau
dies vyriausybė" ir "Lietuvos 
seimas" — GPU instrumentas, 
c) 'Demokratiškiausi rinkimai', 
d) Nuo "Baltijos iki Vladivos
toko.... e) Prisipažinimai. 

9, Stalino žvalgyba Turėjo 

iii. m 
„Prisimink Nelaimingą lietuvę s 

DR. J. ŠLIUPO ANŪKES DALYVAUJA MISIJOJE 
* , 

Cripps pažeidė demokratijos 
principus, c) Kabinėti*:1 tv:; 
Ihmas. 

17. Kominterna- Yistiel i  
kia: a) Nenatūralūs padai a 
"Ostlan i", b) "Naujoji san-
tvarka" praktikoje; •>) Nazi'; Vvčisiuugtone kalba jog oiate 
bolševikiniai metodai, d) Na- D-partmentas gavęs pranešimą 
zių kolonizaciniai planai ir žy-, apie Vokiečių daromas pastan-
giai, e) Naziška autonomija,; gas jieškoti taikos, lokis tai-
f) Pastangos "užkariauti sie- j kymosi bandymas 'sakoma bu-
lą", S) Nazių režimo eiga irjvo patiektas vieno žymaus šve-
Lietuvių pasipriešinimas. |  do pramonininko Britu atsto-

19. Vokiečiu Visiškas Nąpa-i vybei Stockholme. 
sisekimas Sumobilizuoti Lietu Is savo pusės Amerikos val

džia pareiškia jog paskelbtas 
20. Ateities Viltys-: i) Pa- Vokiečiams reikalavimas "be

rną Lietuvą, b) Lietuvos drau- vi  kaip buvo ir kad jokių pa-
gai, c) Epilogas. keitimų nebus daroma. 

21. Svarbesnės Hronoiogiko- Jeigu Vokiečiai nori taikos, 
Datos. j Washingtono valdžia sakf), jie 

22. Kn&ws ir žinios apie įgali patiekti savo pareiškimą 
Lietuvą. 

Jau i :  
Lojai 

n'rin;" 
ii pilnai 

Lijrvos : 

sunru-ti 

per Amerikos ir Britų atstovy
ty-j bes Šveicarijoje, o ne per pa-
:«•? šalinius asmenis. 

.įkui: i Laive žaidžia 

AMERIKA PAŽEMINTA, VI
SŲ AKYS ŽIURI Į MASKVĄ 

Rašytojas Westbrook Peg-
ler viename savo straipsnyje 
tikrina kokią didelę klaidą pa
darė Amerikos žmonės perei
tais rinkimais kuomet jie bal
savo už Rooseveltą ketvirtatn 
terminui." 

Jis rašo: Aš ir dabar ma
nau kad butų protingiau buvę 
išrinkti Tom Dewey, nes ma
no manymu jis būdamas prezi
dentu musų didžios respublikos 
nebūtų vykęs į Jaltą, bet butų 
privertęs Staliną keliauti nors 
pusiaukelyje susitikti, o tas 
butų turėję didelę svarbą mu-

: sų šalies prestj'žiui ir laimėj i-
I mas pasaulio krikščioniškam 
moralumui. 

Jųs gal sakysit kad tai ma
žas dalykas, ibet mano many
mas yra tas kad pasaulio žmo-
pės kurie žiurėjo į mus kaipo 
vadovus dabar nusuko sžtvo 
akis j Maskvą. Tas blogai at
siliepia moraliniu atžvilgiu vi-

! same pasaulyje, nes, pagaliau, 
i pasaulis žino kad Stalinas yra 
j beveik toks pat nenaudėlis kaip 
| Hitleris ir mes apgaudinėjame 
save jeigu apie tai nemanome. 

Nėra reikalo daryti prikai
šiojimus, tačiau jis išžudė dau
giau Rusų prieš prasidėjimą šio 
karo negu musų šalis prarado 
visuose savo karuose, ir jis 
visai nėra pasitikimas žmogus, 
tokiais savo darbais. 

Andai jie sakė buk Stalinas 
esąs perdaug užimtas Vokiečių 
stųmimu ir negalįs vykti toliau 
Teherano. Roosevelt ir Chur
chill tada turėjo nemažai savo 
reikalų, tačiau jie keliavo pa
sitikti Staliną, ir nepatogumas 
Rooseveltui turėjo buti labai j 
didelis. . j 

Aš labai daug manau apie! 
daugybę žmonių daugelyje ša-j 
kių kurie nekenčia ir bijo ko
munizmo ir labai pradžiugę jei i 
Amerikos žmonės butų išrinkę j 
Dewey. Suprantama, jis butų i 
kooperavęs su Stalinu karo rei-| 
kalais ir nebūtų atsisakęs tar
tis apie taikos planus. 

Tačiau Dewey tikrai butų 
davęs mums ir visam pasauliui 
ženklą išvaikant iš Washingto-

,no visus pro-komunistus ir vi
sus tuos komunistus kurie per 
visą eilę metų laikė pajuokai 
daugybę gerų Amerikiečių. 

Galiaus, aš tikiu Dewey bu-
į tų Įsteigęs Washington. D. C-
o ne Maskvą moraline ir poli
tine pasaulio sostine." 

šiuomi rašytojas Pegler pa
sako tą ką Dirva pareikė pre
zidento rinkimų metu: Jeigu 
prezidentu liktų Dewey, sudre
bėtų seni Kremliaus murai' ir 
Stalinas butų priverstas skai
tytis su Amerika, kuri jį su
šelpė, maitino ir sustiprino. 
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Evelina, Hypatija ir Violeta icanes, iiypaujos shupaitts ir Martyno Yčo dukterys, 
kurios dalyvauja Amerikos Lietuvių Misijoje Washingtone Kovo 23-24. 

Evelina pastaru laiku baigė Ohio State . Universitetą B.A. laipsniu. Hypatija 
baigus Ann Harbor Universitetą M.A. laipsniu. Violeta baigia mokslą kitą metą. 
Jos su savo motina ir broliu Martinu atvyko j Suv. Valstijas, palaidojusios savo 
tėvą, Martiną Yčą Brazilijoje, kuris su savo šeima kelionėje į Ameriką mirė. Yčo, 
to žinomo Lietuvos veikėjo ano Didžiojo Karo metu, šeima, kaip ir jis pats, buvo 
bolševikų aukos, kurie užėmę .Lietuvą 1940 metais pradėjo gaudyti, žudyti, de
portuoti" Lietuvos gyventojus, ir tik dalis galėjo nuo jų pasprukti. 

Jos yra Dr. Jono šliupo, nesenai mirusio taipgi išbėgus iš savo tėvynės nuo bol
ševikų, anūkės, Ižn. P. J. žiurio, žymaus Amerikos Lietuvių veikėjo ir LVS cen
tro pirmininko, podukros. P-lė Hypatija tarnauja Lietuvos Atstovybėje Washing-
tone. Jos brolis Martinas įstojo Amerikos kariuomenėn. Jų motina, Hypatija 
šliupaite, gimus Scranton, Pa. Ištekėjo už Martyno Yčo pereito karo meta* ; 

stančius mylių, nuo pat pieti
nių salų prie Australijos, kur 
pradėję apsigynimą kada 1942 
metais buvo priverstas iš Fi
lipinų išbėgti. 

• ISPANIJA šyrnet perka iš 
Argentinos apie 20.000 tonų 
tabako. 

KARO VETERANAI 
NESIIMA PASINAU

DOTI MOKSLU 

Iš Amerikos kariuomenės iš
leista jau su virš 1,500,000 ve
teranų. Jie vieni gauna bedar

bės pensijas, kiti šiaip atlygi
nimus. 

Valdžia duoda norintiems 
progą eiti tęsti mokslus arba 
mokytis kokių amatų. Bet iš 
jų tik 12,589 naudojasi moks
lu, kiti nori imti • bedarbės at
lyginimą, nenori net eiti dirb
ti, nors darbų yra gana. 

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.00 
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LIPINŲ SALŲ IS
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Amerikos karo laivyno lakūnai • žaidzią basketboią aut 
lekfiivriešio," laisvomis' valandomis.. Jie :. atliko oro . atakus, 
Japon^ oginanifių'.Guam salą E&cifikė. 

I Filipinų salų istorijoje svar
bią rolę vaidina MacArthur šei
ma. 

' las atsitinka visai netikėtu 
1 supuolimu, ląčiau Generolas 
Arthur Mac Arthur vadovavo 
Amerikos kariuomenę, kuomet 

, Filipinų salose sumušti Ispa
nai tų salų žmonių spaudėjai. 
ji> užėmė Manila miestą, salų 
'•ostinę, Rugpjūčio 13, 1898 m. 

j Dabar jo sunūs, Gen. Doug
las MacArthur, karo pradžio
je paskirtas ginti Filipinų sa
las, po visų nepasisekimų su 
Japonais karo . pradžioje. v§l 
atkariauja tas saląs ir sugryžo 
i Manila, šiomis dienomis mie
stą galutinai nuo Japonų atim
damas. 

Gen. Douglas Ma^rthur sa* 
vo gryžimą į Filipinų salas at
liko prakeliaudamas kelis toik-
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.  OWEN J.C. NOREM 
(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti' galimia po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųikit savo užsakymą I 

m PliSL. DiiaUMO, ILIUSTRUOTA 

Šios knygos pelnas eina Lietuvos vadavimo reikalams. 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
4820. -Superior Ave. Clgswland 3, Qbį> 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 
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"TIKĖJIMAS į Lietuvos prisikėlimą yra būtina musų 
i- * - kovos už Lietuvą sąlyga. Betgi musų tikėjimas ne
turi buti pagrystas tuščiu optimizmu ir fantastingais 
spėliojimais, o privalo remtis logišku galvojimu ir realiu 
padėties įvertinimu. Nes tik teisingas padėties įverti
nimas suteikia mums galimybės nukreipti musų pastan
gas Lietuvai naudinga kryptimi ir leidžia išvystyti ak
ciją ten ir tada kur ir kada ji yra labiausia reikalinga. 

* Lietuva ir eilė kitų valstybių neteko nepriklausomy
bės ne atsitiktinai, o del tam tikrų^dabar mums jau aiš
kiai žinomų, priežasčių: dėlto kad naziai ir bolševikai, 
žut-but siekdami užvaldyti pasaulį, bendru sutarimu ry
žosi pradėti šį karą. Atseit, Lietuvos ir kitų valstybių 
nepriklausomybės netekimo priežastimi pirmoje eilėje 
yra naziai ir bolševikai. 

Jei taip tai logiškai išplaukia kad Lietuvai ir ki
toms valstybėms nepriklausomybei atgauti, reikalingas 
nazių ir bolševikų sunaikinimas. Nes juk yra aišku kad 
nepriklausomybė tegali buti grąžinta panaikinus ją pra
žudžiusias priežastis. Lygia greta išplaukia kad vien 
nazių sunaikinimas nepatikrins nei Lietuvos, nei dauge
lio kitų valstybių nepriklausomybės. Juk yra aišku kad 
jei avį ruošiasi papjauti liūtas ir vilkas, tai, nudėjęs vie
ną kurį jų, avies dar neišgelbėsi. Sunaikinęs Vokietiją, 
bet palikęs tvirtą Sovietų Sąjungą, kaip tik paliksi avį 
suryti betykantį vilką. 

Paskutinių mėnesių įvykiai parodo dar net dau
giau: vilkas ne tik tyko avį suryti, bet jau ir ryte ją ry
ja, ir tėra klausimas ar jis ją spės suryti ar ne. Iš Įvai
rių šaltinių mus nuolat pasiekiančios žinios aiškiai rodo 
kad bolševikai kiek įmanydami skuba išnaikinti Lietu
vius ir kitas tautas, Šito akivaizdoje yra daugiau negu 
naivu nazių nugalėjime matyti Lietuvos laisvę. Šitos 
viltvs kaio tik ir sudaro tuos fantastingus spėliojimus 
kurie kovai del Lietuvos laisvėm nedali atnešti jokios 
naudos, nes pražiūri pačius didžiausius Lietuvių tautos 
gyvybės pavojus. 

|{AD Sovietų Sąjungos, kaip carines Rusijos įpėdinio, 
sunaikinimas yra Lietuvos ir kitų valstybių laisvės 

ATEINA DIDELIŲ 
PARDAVIMŲ 

DIENOS 

Karui pasibaigus, Amerikoje 
bus vykdoma tokie dideli par
davimai kad apims nuo 50 iki 
100 bilijonų dolarių vertės 
nuosavybių ir padargų. 

Bus parduodama nuo dide
lės karo dirbtuvės iki smulkių 
kareivių Įrankių. Galima bus 
pirkti kariškus jeeps ir tūks
tančius kitokių padargų ir da
lykų. 

Tas palies jus ne tiek del to 
ar kaip pavienis galėsi pirkti 
ar nepirkti karo atlaikas, bet 
kur ir kuomet tokie pardavi
mai bus atliekami. 

Valdžia rūpina# tokius par
davimus sutvarkyti kad jie ne
būtų tam tikrų pelnagaudų pa
sinaudojimo šaltinis, bet kas 
galėtų nusipirkti šiaip kas ką 
fnatys sau reikalingu. 

Amerika planavo karu! ank
sti iškalno, taigi turi pridirbta 
daug dalykų kurie nereikalin
gi. Pavyzdžiui, kariuomenėje 
turėta 35,000 kavalerijos ark
lių, bet jiems balnų pridirbta 
beveik milijonas! 

•Iš KARO lauke sužeistų 
Amerikos kareivtų kurie buna 
gana tvirti patekti Į ligonines 
išgelbstimi nuo mirties iki 90 
nuošimčių, kaip kuriose ligoni
nėse pasiekta net 100 nuoš. 

buvo Rusiją silpninantis faktorius. Štai delko kariau
jantieji baltieji nesulaukė Anglų ir Prancūzų pagalbos 
prieš raudonuosius, kurie 1919 metais dar butų galėję 
buti lengvai nugalėti. Bet šiądien komunistinė Rusija 
jau yra sustiprėjus, ir po visą pasaulį išsiraizgęs komu
nistinis internacionalas, onilitarinės Rusijos galios re
miamas, yra labai pavojingas dalykas. 

BE įrodinėjimo aišku kad komunistinio internacionalo 
laimėjimas reikštų senojo pasaulio žlugimą. Lygiai 

taip pat be įrodinėjimo aišku kad nazių sunaikinimas 
anaiptol neišgelbsti pasaulio nuo komunistinio interna
cionalo. Iš to — a contrario — išplaukia kad pirmoje 
eilėje po nazių karo mašinos sunaikinimo turi buti su
naikintu ir komunistinės Rusijos karo mašina. Nes j*ik 
tik tada galės buti pažabotas ir komunistinis internacio
nalas. 

Griuvus Maskvai, nebus kas internacionalą remia, 
sr Komunistų agentai, kaip daigai be šaknų, galės buti 
be skausmo nugnaibyti.' Priešingai, kol bolševikų karo 
mašina bus duosniai penima Amerikos bilijonais, o ko
munistų agentai greta labai efektyvios pagalbos iš Mas
kvos bus maloniai traktuojami Amerikoje ir, išdalies, 
visame pasaulyje, komunistinės revoliucijos pavojus to-

sąlyga, aiškiai parodo ir pati istorija. 1918 metais Lie- j  lydžio augs. Štai delko Jalta ir pakartotinis nuoširdu-
tuva ir eilė kitų valstybių atgavo nepriklausomybę tikimo su Sovietų Rusija akcentavimas yra ne žingsnis į 
dėlto kad griuvo tiek Vokietija, tiek ir Rusija. Jei Ru- pasaulio taiką, bet šuolis į dar baisesnį pasaulinį karą, 

^ - —i keiias j pasaulinės komunistų revoliucijos pasisekimą. 
Šito akivaizdoje, ir ateinanti San Francisco koni 

sija butų išsilaikius, Baltijos kraštai, Suomija, o gal ir 
Lenkija, jokiu budu nebūtų atgavusios nepriklausomy 
bės. Atseit, vienos Vokietijos sugniužimas butų buvęs i rencija nieko pozityvaus negalės sukurti. Nebent ji dar 
neužtektinas. aiškiau iškeltų aikštėn grobuoniškus Sovietų Sąjungos 

Dabar, po 27 metų, mes esame istorijos pasikartoji- užsimojimus ir dar aiškiau parodytų kad joks bendra 
mo liudininkai: šiądien dar labiau negu 1918 metais vie- j darbiavimas su bolševikais neįmanomas. Juk bolševikų 
nos Vokietijos nugalėjimas negali atnešti laisvės paver-1 protestas prieš Dumbarton Oaks siūlomą agresoriaus 
gtoms valstybėms. Ją gali atnešti tik abiejų, Vokietijos1 apibrėžimą kaip tik parodo kad jie rengiasi buti tokiu 
ir^Sovietų Sąjungos sutriuškinimas ir jų amžinas demi-! agresorium. Tačiau nesenai, Meksikoje, Chapultepec 
litarizavimas ir kontroliavimas. Tokia turi pirmoje ei-1 rumuose, pasibaibaigus Amerikos valstybių konferenci-
lėje buti musų, Lietuvių, pažiūra, ir jei mes jos tvirtai ia kaip tik priėmė Sovietų Sąjungos taip nenorimą agre-
nesilaikysime, automatiškai virsime appeasement politi- į šorių formulę pagal kurią kiekvienas agresorius visų 
kos skatintojai, kuri Lietuvių tautai tegali reikšti mirtį j kitų signatarių turi buti automatiškai sudraustas. Taip 
ir jokiu budu negali padidinti jos prisikėlimo galimybių.; pat buvo nutarta kad ši formulė butų pasiūlyta pagrin 

Šito akivaizdoje, Kovo 16 d. Drauge tilpęs Prof. K. """ 1—^ M * "*"* 
Pakšto straipsnis, kuriuo jis įrodinėja kad Sovietų Są
junga gali turėti dalį Rytprūsių ir tuo pat metu Lietuva 
gali buti nepriklausoma, yra gryna appeasement kreg
ždė. Ne dėlto kad 'Sovietų Sąjunga, kaip musų profeso 

įu i r busimai pasaulio taikos organizacijai. Be abejo, 
ji iškils San Francisco konferencijos metu, ir, kaip jau 
sakyta, tai mažų mažiausia patarnaus grobuoniškos bol
ševikų politikos demaskavimui. 

Tačiau visa tai — didžioji pasaulio politika, kuri, 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

Karinė jiega ir silpnybės 
Amerikiečiai dažnai stebisi Raudono

sios Armijos pajiegimu atmušti Vokiečių 
ataką Rusijos, ir vadina tą net stebuklu. 

Raudonoji Armija yra gera. Rusai 
yra geri kareiviai. Jie atsakančiai discip
linuoti, gerai išlavinti ir atsakančiai va
dovaujami. Bet pažiurekime į statistikas. 

Kareiviai turi buti jauni, ir militari-
nė bent kurios tautos galybė sprendžiama 
ne sulyg bendro gyventojų skaičiaus bet 
sulyg skaičiaus jaunų vaikinų. Delei sa
vo populiacijos didumo, ir aukšto Slavų gi
mimų skaičiaus, Sovietų Unijoje kas me
tą sueina 18 metų amžiaus po 2,000,000 
vaikinų, palyginant su apie 500,000 Vokie
čių, kas yra keturis kartus daugiau. 

Skaitant tiktai militarišką sugabumą, 
stebuklas buvo kad Vokiečių kareiviai pa-
jiegė įžengti į Rusiją. Jie pajiegė dasi-
varvti iki Maskvos ir Leningrado prie
miesčių ir nužygiuoti į Kaukazą (1500 my
lių nuo Berlino) ne tik del Rusijos tech
niško biednumo ir netvarkos jos industri
jų bet taipgi daugiausia del to kad Rau
donajai Armijai truko patyrusių vadų. 
Rusų pirmoji oro jiega, paveizdan, nega
lėjo susilyginti su Vokiečių; diduma jos 
buvo sudaužyta pirmomis keliomis karia-
riavimo savaitėmis. 

Rusijos lakūnai yra iš gerųjų pasau
lyje, bet Rusai neturėjo gabumo pagamin
ti gerus lėktuvus. Rusijoje veik nėra iš
dirbama lėktuvų kaip Britų ir Amerikonų 
kurie gali toli skristi. Rusijoje išdirba 
lėktuvus kurie skrenda žemai vos virš me
džių viršūnių. Kitus geruosius lėktuvus 
gauna iš Amerikos. 

Tiktai viduryje 1944 metų, Vokiečių 
pirmenybės moderniškuose karo padar
guose tapo sunaikinta trimis faktoriais. 
Rusų industrija už Uralu pradėjo plėsti 
tankų ir artilerijos gamybą; Vokiečių dir
btuvės sumažėjo gamyboje del Anglų ir 
Amerikiečių bombardavimų; ir Rusija iki 
tol jau buvo gavus iš Amerikos 5,750,000,-
000 dolarių vertės lend-lease pagalbos, kas 
apėmė 10,000 lėktuvų, 40,000 jeeps, 225 mi
lijonų dolarių vertės mašinoms įrankių ir 
210,000 trokų. Be šių trokų nebūtų buvę 
galima Rusams pasekti savo didelių lai
mėjimų prie Leningrado 1943 metais. Nė
ra jokios naudos atmušti priešą jeigu^ ne
dali paskui jį sekti ir vytis. Be Amerikos 
trokų Raudonoji armija ir dabar tebetu-
notų įklimpus bedugniame Ukrainos pur
ve. 

rius įrodinėja, 40 kilometrų platumo koridoriuje negalė- Į kaip tokia. Lietuviams tiesiog neprieinama. Bet tai kas 
tų pasistatyti plento ir prasivesti geležinkelio kurs su-j dabartiniu metu vyksta Washingtone — Amerikos Lie-
jungtų Maskvą su Karaliaučium, bet delta kad pro -i tuvių Misijos posėdžiai — Lietuvai yra didžiausios reik-
fesorius įžiūri Lietuvos nepriklausomybės galimumą | ?mės žvgis. J Amerikos Lietuvių Misijos rengiamą va-
Sovietų Sąjungos militarinei galiai tebesant nesutriuš-! karienę, išklausyti Lietuvių tautos bylos, atvyks bent 
kintai. Beje, tas ir 40 kilometrų bolševikiškas korido-j^O Kongreso nariu. Lietuvės karių motinos nuvyks į Bal-
rėlis. kuriuo Prof. K. Pakštas pataria Stalinui geležin- j tuosius namus. Greta Lietuviškos visuomenės sukonso-
keli prasivesti. vis dėlto, kaip ir pats profesorius pripa- lidavimo, Amerikos Lietuvių Misija Washingtone, be 
žvsta, tegalėtų buti sudarytas Lietuvos ir Lenkijos že
mių sąskaita.... 

"fAČIAU ne tik mažoms valstybėms yra pavojingas to
kių destruktyvių jiegų kaip Vokietija ar Rusija iš-

bujojimas. Jis yra pavojingas visam civilizuotam pa
sauliui. Nes yra aišku kad ir šis karas kilo ne tik ma
žoms valstybėms nuo Vokietijos apginti. Jis kilo kadan
gi Vokietija ir Rusija avantiūristišku budu pamėgo pa
keisti senąją pasaulio santvarką ir vietoje jos nuorėjo 
sukurti naują: Vokiečiai tikėjosi sukursią tūkstantmetį 
reichą, o bolševikai manė įgyvendinsią pasaulinę revo
liuciją. Pirmasis planas šiądien jau reikia laikyti palai
dotu, o antrasis — pasaulinė revoliucija — dar tebėra 
nesudužęs. Atseit, krikščioniškajam vakarų pasauliui 
šiądien dar tebegręsia pavojus. Ir lygiai kaip Lietuvai 
negali buti laisvės kol bolševikai nebus sutriuškinti, taip 
ir vakarų pasaulio dvitukstantinis rūmas nebus saugus 
kol aplink jį lakstys nuo netoliese liepsnojančio raudo
nojo laužo atitrukusios komunistiškos žarijos. 

Iš to išplaukia kad nieko negali buti pavojingesnio 
kaip šiądieninis žaidimas su bolševikais, kai jie žut-but 
mėginami padaryti amžinos taikos kūrėjais ir garan
tais. Anglų ir Amerikiečių nešiojimasis su komunistais 
yra ne kas kita kaip prisidėjimas prie senojo pasaulio 
išgriovimo ir naujojo — komunistiško — sukurimo. 

Kaip minėiome, paskutinių dešimtmečių istorija pa
rodė kad Lietuva atgavo laisvę kai sugriuvo ir Vokieti
ja, ir Rusija. Tačiau to paties meto istorija įrodė ir ki
tą dalyką — kad pasaulis tegali džiaugtis taika ir ramy
be kai tiek Vokietija, tiek Rusiia yra silpnos. Kai tik 
tos valstybės sustiprėjo, pasaulio taika pasibaigė. Vo
kieti i a no Versalio buvo silpna. Silpna buvo ir Rusiia, 
ir išdalies Rusiios silpnumo dėlei Anglai ir vakaru Eu
ropa palankiai žiurėjo į komunistų revoliuciją* Mat, ji 

abejo, liks istoriniu žygiu ir aukštųjų Amerikos politi
kos sluoksnių suinteresavimo Lietuvos byla požiuriu. 

j*.-

ATĖJO VELYKOS 
(M. Dagilėlis) 

Kelkis, Lietuvi! jau gana miegoti! 
Pradeda švisti — laiks į darbą stoti! 
Štai mokslo laukas neužsėtas, dykas 
Kelkis, Lietuvi! atėjo Velykos! 
Nors šiaurys dūksta, bet tu nebijoki: 
Oras blaivesnis—tu į darbą stoki! 
Kas kad dar tamsu, dunkso girios plikos. 
Kelkis, Lietuvi, atėjo Velykos! 
Kelkis, varguoli! kurs tiek snaudei metų 
Po sparnu savo poni; biurokratų! 
Imkis už mokslo — štai kame cĮ&lykas! 
Kelkis, Lietuvi! atėjo Velykos} 
Kėlėsi Kristus! Didžturčiai, valdonai 
Ir vargšai būrai—šiądien lygus ponai! 
Kas kitaip skelbia — tasai apgavikas! 
Kelkis, Lietuvi! atėjo Velykos! 
Kėlėsi Kristus! vergus išvadavo! 
Žuvo tamsybė, šviesa viršų gavo! 
Švieskis, artojai! tavo žus skriaudikas*,. 
gelkis, Lietuvi! atėjo Velykos!..*. 

Suvaržymai ir "Laisva" rinka 
Aukštieji Sovietų valdininkai supran

ta tikrą vertę Amerikos suteiktos pagal
bos. Jeigu žemesnieji nepatenkinti Ame
rikos pagalba ir sako kad tik vieni Rusai 
kariauja, taip yra todėl kad nežiūrint grie
žtų protestų kaip padarė ir Admirolas 
Standley, aukštieji bolševikai slepia nuo 
savo žmonių žinias apie Amerikos teikia
mą pagalbą Rusijai. 

Pa v,, Maskvos reporteriai pasakoja 
apie apsilankymą atkariautame fronte kur 
juos lydėdami komisarai leido apsilankyti. 
Jie matė grėbėje nuvirtusi jeep. Rusai 
nieko panašaus negali pasidaryti, bet di
delės daugybės tų jeeps buvo pristatyta 
Rusijai per lend-lease, su Rusiškais para
šais nurodančiais kaip juos vartoti, ir ant 
jų užspausdinta Detroit. 

"Ar tie jeeps Vokiški ar Amerikoniš
ki?" paklausė korespondentas. 

"Nei vieni, nei kiti", atsakė išdidžiai 
bolševikas leitenantas. "Jie yra Rusiški. 
Jusų Amerikoniški jeeps yra perprasti 
naušoti ant kelių fronte — pavažiavai 
6,000 kilometrų is jie subyra, Čia. mes 
naudojam tik Rusiškus jeeps!" 

Aš tik ką apkainavau maistą Maskvos 
valdžios užlaikomose krautuvėse ir taip 
vadinamoje viešose rinkose, ir galutinai 
gavau supratimą ką šie žmonės valgo. 

Amerikoje, darbininkas pametęs sa
vo maisto kuponus galėtų dar gerai mis
ti pirkdamas neracionuotus dalykus — 
pieną, kiaušinius, žuvį, paukštieną, duoną, 
vaisius ir daržoves. Sovietų Unijoje vis
kas valgomo griežtai suvaržyta arba ne
galima įpirkti, jeigu bent mokant pasakiš
kai aukštas kainas. 

' Sulyg Sovietų luomų skirtumo turima 
kelios rūšys racionavimų. Raudonoji Ar-
jnija labai gerai šeriama, ypatingai fron-
įe. Sovietų aukštesnieji karininkai gau-
įia už pusę kainos viską perkamo "komer
cinėse'* krautuvėje, \ Kremliaus- didžiūnai 

kuopuikiausia maitinami savo paties ko-
misoriato. Užsieniečiai gauna maisto be
veik panašiai kaip bolševikų viršūnės. Jie 
gauna pakankamai mėsos ir duonos, gali 
pirkt keturis pusbutelius degtinės kas mė
nesį, ir taip toliau. Rašytojai, aktoriai, 
dainininkai, muzikantai ir kiti artistai ir
gi priskaityti prie tų gerųjų išrinktųjų ka
tegorijos, ne tik maisto bet ir rubų ir gy
venimo patalpų atžvilgiu. 

Maskvoje, pirmos rūšies karo darbi
ninkas gauna duonos raciją, paveizdan, 
600 gramų dienai, kas reiškia daugiau ne
gu svarą. Antros rūšies darbininkas gau
na 500 gramų, raštinės tarnautojas gau-. 
na 40, o seni žmonės, vaikai, raišieji, gau
na po 300 gramų. 

Karo dirbtuvės darbininkė kuri per
viršija savo darbo kvotą gauna 1000 rub
lių mėnesiui algos; pigiu diplomatišku kur
su kuriuo mums svetimšaliams leidžiama 
naudotis, tas reiškia $80 mėnesiui. Bet 
kiekiai maisto ką ji gali pirktis už sa
vo nuskirtą racionavimą yra tokie menki 
kad ji tegali praleisti $6.50 mėnesiui ra-
cionuotam maistui. 

Sovietų nustatymas maisto, kurį ji 
turi pirkti iš jai paskirtos parduotuvės, 
duoda jai tik apie devynias dešimtas dalis 
maisto reikalingo gyvybės palaikymui kad 
galėtų dirbti. Kitą dešimtą dalį maisto ir 
skanesnių dalykų jeigu fcori įsigyti turi 
jieškoti kitur. Vienatinė vieta tam tėra 
viešoji rinka, kur mužikai atveža ką par
duoti. 

Kaimiečiai gyvena kolektivuose arba 
suvalstybintose ukėse, kur jie visi turi iš
vien dirbti. Devynias dešimtas dalis vis
ko ką ten užaugina jie turi parduoti val
stybei už žemą nustatytą kainą. Likusi 
dalis išdalinama tarp ūkės darbininkų, ku
rie turi teisę suvalgyt. arba vežti į laisvą 
rinką mieste parduoti už kainą kokią tik 
jie gali gauti. 

Amerikoje, maisto supirkėjai apsilan
ko ukėse, supirkdami perviršių pardavi
mui miestuose. Sovietų Unijoje ir ūkinin
kas ir maisto supirkėjas gautų po penkis 
metus kalėjimo taip darydami, nes tai rei
škia "išnaudojimą", nes maisto supirkėjas 
u.^ savo darbą taipgi turi gauti pelną, ir 
todėl jis kaip ir jam parduodantis ūkinin
kas butų prasižengėliais prieš įstatymus. 
To išvengimui, Sovietų ūkininkas turi iš
likti iš darbo ir pats važiuoti į miestą — 
ta senoviška žinoma Rusų tvarka, ir asme
niškai parduoti tą ką jis nuo savęs ir sa
vo šeimos nutraukia, o iš jo perka taipgi 
išalkusios šeimos šeimininkė, kuri turi ke
liauti skersai visą Maskvą į nuskiltą rin
ką. 

Štai kiek tokioje rinkoje perkanti šei
mininkė moka už produktus, kuri pati ar 
jos vyras uždirba $20 savaitėje: tuzinas 
kiaušinių $13.10; duona po $5.67 svarui. 
Avienos ar ožkos mėsa, $11.34 svaras — 
daugiau negu pusė visos savaitės uždar
bio. Cukrus po 80 centų svarui. 

Sena moterėlė parduodanti veršio šir
dį ir keturias kojų, kanopas nori $18 už 
tai. Bulvės $1.05 svarui. Visa eilė žmo
nių sustoję laukia eilėje nusipirkti pieno 
po $2.65 kvortai. Tie žmonės nepajiegia 
pirkti daugiau kaip tik stiklinę pieno. Ar 
tas pienos švarus? Kas kam galvoj. 

Tačiau, reikia atminti jog šios mais
to kainos yra išimtinos; ta $80 į mėne
sį uždirbanti Sovietų karo darbininkė jau 
yra išpirkus su savo racine^ knygele val
džios krautuvėje devynis dešimtdalius sa
vo maisto išmokėdama $6.50 mėnesiui ui 
žemas kainas. 

Rinkos pašaliais mergaitė siūlo pirk
ti kojines — dėvėtas bet atsargiai susiuvi-
nėtas. Ji nori $6.25 už vatos siūlų kojines 
ir $25 už ravon kojinių porą. Kitur vyras 
siūlo parduoti jo atliekamą porą batų, ge
rai išnešiotų, bet dar tvirtų, už 1000 rub
lių — tai viso mėnesio alga karo darbinin
kės, Jei ji nori pirktis porą naujų išeigi
nių batukų už jų porą reikia mokėti net 

š'tai dvi apskritos mergos, kurios pa
duoda ką tai kito. Jos nusidažiusios lu
pas raudonai, jų batukai raudoni, ranki
nukai raudoni ir skrybėlaitėse raudonos 
juostos; jų antakiai nutepti pečiaus tepa
lu juodai, ir jos vilioja kaimiečius. Žino
ma, paleistuvystė Sovietų Unijoje panai
kinta; moteries didžiausi turtą negalima 
daugiau pirkti už pinigą. Bet, draugai, 
jeigu jus turit atliekamą kvortą pieno, ar 
svarą dešrų ar pokelį cigaretų? li« tai 
galit pirktis sau ir mergą. 

(Bos daufiao) 

i ..r.£., *• * J** 
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D I R V A  Padėkit Amerikai laimSt karą 
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Worcester, Maw., Lietuvaite Pasiekus WAC Majoro Laipsnio 

GYVENTOJAI ŠAUKE MUMS DIEVO 
PAGALBOS 

Mergaites išlydėdamos mus gražiai 
papuošė 

Gimiau 1898 metais, Kelmės miestely
je, Raseinių vai. 

1918 metų rudeni gyventojai, pamatę 
Vokiečių galybės žlygimą, be kita ko, su
organizavo valsčiaus savivaldybę, kuri sa
vo ruožtu ėmė organizuoti "Vilniaus mili
ciją". .1919 m. Sausio pradžioje ir aš bu
vau užsirašęs j tą miliciją. Laukiau kada 
turėsiu i tą miliciją išvykti. Tuo tarpu 
atvažiavo instruktorius, kitaip tariant, sa
vanorių verbuotojas. Jis miestelyje išli
pino atsišaukimus Į gyventojus kad stotų 
j Lietuvos kariuomenę ir ją remtų. Aš, 
tų atsišaukimų paveiktas, ėmiau ir, nieko 
nelaukdamas, užsirašiau j kariuomenę. 

Maždaug po savaitės laiko apie vie
nuolika vyrų išvykom į Kauną. Musų iš
leisti atvyko vietos kunigai, kiti žymesni 
asmenys ir choras. Mergaitės mus papuo
šė, kiekvienam prisegė tautinį kaspinėli ir 
rotų puokštelę. Nežiūrint bolševikuojan-
čių nepasitenkinimo ir murmėjimo, musų 
upa? ir nuotaika buvo kuogeriausia. Mer
gaičių papuošalais mes didžiavomės visą 
kelią iki Kauno. Miesteliai ir kaimai ku
riuos mes pravažiavom, matydami mus 
taip papuoštus manė kad esame kokie nors 
valdžios pareigūnai ar atstovai vykstą tar-
nvbos reikalais. 

Važiavom vežimais pro Raseinius, Če
kiškę, Vilkiją, Raudondvari. Žmonėse bu
vo kalbama kad Kėdainiuose tuo laiku bu
vę bolševikai ir vieną pravažiuojančių sa
vanorių grupę pačiupę ir visaip ją kanki
nę. Del to buvom kiek neramus ir bijo
jom patekti Į bolševikų nagus. 

Kaune apsistojom registracijos biure, 
čia radom ir daugiau iš įvairių vietų at
vykusių savanorių. 

Pirmę kartą pamatau sužeistus ir 
užmuštus 

Rytojaus dieną j biurą atvyko kari
ninkai savo dalims vyrų parinkti. Sava
noriams buvo leidžiama laisvai pasirinkti 
tinkamą sau kariuomenės dalį. Aš pasi
rinkau raitelius ir įstojau Žaliakalnyje i 
antrą eskadroną. Tarnyboje užskaitytas 
dalies Įsakymu 1919 metų Kovo 4 d., nors 
įstojau anksčiau. 

Maždaug savaitę laiko pasimokę ri
kiuotės, pėsti su Vilniaus batalionu išvy
kom prieš bolševikus į žaslių-žiežmarių 
frontą. Uniformos neturėjom, tik šautu
vą, šovinių ir diržą. Tačiau kautynėse su 
bolševikais tuomet dalyvauti neteko, ne
skaitant smulkių žvalgų būrelių susirėmi
mu. 

' Pi •ie Paiauciškių kaimo pirmą kartą 
u-ko pakliūti į kautynes. Čia pirmą kar
tą pamačiau sužeistus ir užmuštus. Ta
me kaime buvo paimti f nelaisvę trys bol
ševikai, kuriuos sušaldė prie netoli to pa
ties kaimo esančios lentpjūvės. 

Net)'likus iš fronto gryžom atgal j 
Kauną, ir čia naktimis ėjom sargybą ir 
patriuliavom centrinėse miesto gatvėse. 

Su Lenkais ginčydavomės iki 
susipykimo 

Maždaug po poros savaičių, Balandžio 
pradžioje, vėl išvykom į tą patį fronto ba
rą. Dabar jau nors išdalies buvom gavę 
uniformą iš Vokiečių medžiagos. Kelnes 
ir batus su prikalamais pentinais gavom 
visi, o kam buvo duodamas frenčas tas ne
gavo milinės ir atvirkščiai. 

Šiuo kartu, besant mums fronte, Len
kai užėmė Vilnių, o mes Vievį. Bet, at
ėjus gausesnei Lenkų kariuomenei, mus 
iš Vievio išstūmė, palikdavi mums tik vie
ną namą nuo Kauno pusės. Ypač nesu-
gyvendavom su kalbančiais Lietuviškai. 
Tokių pasitaikydavo nemaža. Jų tarpe 
būdavo net puskarininkių. Mes juos va
dindavom išgamomis. Vietos gyventojai 
mums buvo palankus, bet labai neturtingi. 
Jie 'buvo suvargę nuo karo ir okupantų 
preispaudos; Vėliau musų sargybos barą 
užėmė Vilniaus batalionas, o mes gryžom 
į Kauną. 

Kaune visi gavom arklius ir mokėmės 
raitos rikiuotės. Teko dalyvauti pirmoje 
ka riuomenės priesaikoje. 

Apie Sekmines išvykom frontan prie 
Antalieptės ir apsistojom Kaniūkų dvare. 
Po veinos deinos poilsio, puolant bolševi
kams prie Navasiolkų kaimo, dalyvavom 

kautynėse. Bolševikus iš kaimo išmošėm, 
bet rytojaus dieną jie savo senas pozicijas 
atgavo. 

Bolševikams puolus ir išblaškius kai 
kuriuos musų pėstininkų dalinius, mums 
buvo duotas įsakymas užimti poziciją prie
šui sulaikyti. Mes, jodami per Antaliep
tę, matėm didžiausį žmonių nusiminimą. 
Visi bijojo kad miestelio neužimtų bolše
vikai. 

— Aukščiausis, duok mūsiškiams per
galę! — šaukė moterys iškėlusios rankas 
į dangų. 

Bolševikus sulaikėm. 
Vėliau mums buvo pavesta saugoti 

barą tarp Antalieptės ir Dusetų. Eskad
rono bustvnė persikėlė iš Kaniūkų į Va-
saknų dvarą. Čia pat po du buriu, pamai
nomis, kas antra para, eidavom bar() sar
gybą Butkelių, Lengalių, šaltamalkių ir 
kituose kaimuose. Šioje fronto vietoje gy
ventojai mums buvo ypač nuoširdus. Sar
gyboje stovintiems žmonėms visada atneš
davo pusryčių, pietų ir vakarienės ir ne 
tik valgyti, bet ir parūkyti. # Apskritai, 
žmonė« stengdavosi kad kariai butų visu 
kuo aprūpinti. 

O jaunimo linksmumėlis! Mes jų tar
pe jautėmės kaip namie esą. Nebuvo to 
sekmadienio ar šventadienio kad Vasaknų 
dvaro rumuose neskambėtu vietos jauni
mo ir karių sutartinės dainos. 

Neleistinos išsišokėlio derybos su priešu 
Musų bare daugiau kaip mėnuo laiko 

praėjo be ypatingų įvykių. Bet buvo štai 
kas atsitikę: ketvirto būrio sargyba sto
vinti rodos Šaltamalkių kaime, pradėjo 
vesti kaž kokias derybas su bolševikais 
stovinčiais Navasiolkų kaime. Žinoma, 
jiems tarpininkavo vietos bolševikų agen
tai. Jie net susitarė pasimatymą. Sutar-
ton vieton nuėjo eilinis Matulevičius ar 
Matulauskas su burininku Palionių. Šis, 
priėjęs netoli ateinančių bolševikų atsto
vų, ar tai iš baimės ar ko kito, susilaikė ir 
toliau nebėjo. Matulevičius nuėjo vienas. 
Susiėjęs su bolševikais pasibučiavo ir nu
ėjo bolševikų pusėn. Vėliau jis pasakojo 
kad buvęs Navaliolkose net pas patį ko
misarą. Tas vaišinęs jį ir kalbėjęs kad 
esą neverta kariauti. 

— Prašau dažniau lankytis, — pasa
kojęs komisaras išeinančiam kareiviui. 

Sugryžusį Matulevičių eskadrono va
dovybė ir visi kariai smerkė už sauvališ-
kus veiksmus ir draugavimąsi su priešu. 
Jį suėmė ir išsiuntė iš eskadrono. Kokią 
jis pelnė sau bausmę nežinau. 

Vėliau mus pamainė Vilniaus bata
lionas. Buvo rengiamas puolimas.^ Musų 
buriui teko buti baterijos apsaugoje neto
li Antalieptės, prie Purvynės kaimo. Čia 
įvyko baterijoj nelaimė: patrankos vamz
dyje sprogo sviedinys, suplėšė patranką, 
vietoie užmušė vieną artilerininką. vieną 
sunkiai ir kita leneviau sužeidė. Ta# pa
tranka patalpinta Kauno Karo muzejuje. 

Be atvangos varėm bolševikus iš 
Daugpilio 

Mūšiams aprimus, musų eskadroną iš
skirstė po visą barą nuo Dusetų iki Sala
ko. Mano buriui teko apsistoti už Salako 
Aukštakalnio kaime. Mes užėmėm barą 
greta Lenkų, stovėjusių Žagarinės kaime. 
Pirmiau čia buvo didelių mūšių, nes bol
ševikai norėjo apsupti Salaką ir jį paim
ti. Mums esant, bolševikų puolimo nebu-
vo. 

Po kiek laiko gryžom į Salaką. Iš čia 
pradėjom visu frontu pulti bolševikus. Šį 
kartą puolimas pasisekė: bolševikus išmu-
šėm iš jų pozicijų ir be atvangos varėm 
iki pat Dauguvos krantų. Mums teko už
imti Smalvą, Turmontą ir Kalkunus. 

Užėmus mums Kalkunus apie 2 vai. 
po pietų, gyventojai stebėjosi musų umu 
atsiradimu. Jie nesuprato kas čia per ka
riuomenė atėjo. Vieni mus sveikino Vo
kiškai, kiti Lenkiškai, o kad mes esame 
Lietuviai jie visai nežinojo. 

Mums bešnekučiuojant su vietos žmo
nėmis ir dar nespėjus apsiprasti su patir
tais šiame miestelyje įspūdžiais, atsiradęs 
šarvuotas bolševikų traukinys sudrumstė 
visą ramumą. Į miestelį ėmė šaudyti šrap-
nelėmis. Kiek teko girdėti, tuomet sužei
dė pėstininkų pulko adjutantą, o musų es
kadrono burininkui Bytautui šrapnelis iki 
mėlynumo sumušė kulnį, nes pataikė į 
pentiną. Mes vieni su arkliais pasislėpėm 
pastate, o kiti už mūrinių dvaro rumų ir 

WORCESTER, Mass. — Vie
tos Amerikoniškas laikraštis 
patalpino šį «ivaizdą ir platų 
aprašymą ir laišką Worceste-
rio Lietuvaitės, Albinos H. 
šimkaitės, kuri buvo viena iš 
pirmutinių įstojusių į WAC 
(Moterų Kariuomenės Dalį) ir 
dabar jau pasiekus Majoro lai
psnio. Ji dabar randasi Pran
cūzijoje prie SHEAF štabo ir 
jos pareiga yra sužiurėti žmo
nių gelbėjimo ir išblaškytų 
karo nukentėjusių reikalus. Ji 
randasi užjuryje nuo pereito 
Rugsėjo mėnesio. 

Savo pareigose ji jau turė
jo progos apsilankyti fronto li
nijose Prancūzijoje, Luksem-
burge, Belgijoje, Holandijoje 
ir Vokietijoje, kur susitiko su 
pabėgėliais nuo nazių teroro. 

Albina aprašo pasibaisėtiną 
karo išblaškytų šeimų gyveni
mą, žmonių likusių be pasto
gių, be maisto, ir vaikų bei 
motinų be savo tėvų ir kitų sa
vo šeimos narių. 

Rašo mačius sunaikintą Vo
kiečių miestą Aachen, kur ne
simato jokios gyvybės ženklų 
tarp griuvėsių. 

Be abejo ji bus jau nusiti
kus ir su Lietuviais pabėgėliais 
ir atvarytais Vokiečių Į vaka
rų frontą darbams. Ji rašo 
buvus susitikus Lenkų ir Ru
sų pabėgėlių šimtais. 

Maj. Albina H. Shimkus įs-

NEW YORK, N. Y. 

Majoras Albina H. Shimkus 

tojo j WAC Liepos mėn. 1942 
metais, atliko eilę reikalingų 
lavinimųsi ir pasiruošimų ir 
nuolat kilo į aukštesnius kari
ninko laipsnius. 

Jos vienas brolis, Danielius, 
pirmiau buvęs Worcester poli

cijos nariu, tarnauja Pakraš
čio Sargyboje, kitas brolis, 
Pranas, tarnauja pajūrio oro 
laivyne, trečias. Kapitonas Vin
cas, Mass. valstijos policijoje, 
ketvirtas, Teodoras, turi val
stijos policijos tarnybą. 

laukėm kol ateis musų pėstininkai ir už
ims barą. Musų batareja, apsistojus Kal-
kunų dvaro sode, apšaudė priešo šarvuoti 
ir ifitas pozicijas. 

įspūdingas nakties mtišio vaizdas 
Pėstininkams užėmus barą, musų es

kadronas atsitraukė fronto užnugarin ir 
ėjo daugiausia ryšininkų pareigas. Pa
gal susitarimą su Lenkais Vilniaus-Daug-
pilio geležinkelio linija buvo tarp vienų ir 
kitų siena. Nežinau kuriuo budu mes at-
sidurėm kitoje geležinkelio pusėje bent už 
kokių keturių-penkių kilometrų. 

Bet vieną naktį gavom įsakymą sku
biai iš ten pasitraukti prie saviškių. Ry
to metą, dar su tamsa, vykstant palei Len
kų barą, buvo matyti smarkus Lenkų ruo
šimasis puolimui. Buvo girdėti važiuo
jančių tankų ūžesys. Perjojus mums per 
geležinkelį, prasidėjo Lenkų artilerijos ug
nis. Sustojus pakilnesneje vietoje, ,buvo 
gana gražus reginys: nakties tamsoje vi
su baru žybčioja šaudančių Lenkų patran
kų ugnis. Atrodė tartum visa virtinė žmo
nių butų sustojus ir visi vienu kartu deg
tukais brėžtų. 

Vykdami artyn Laukesos dvaro, ku
riame stovėjo musų brigados štabas, suti
kome Lenkų sunkiosios artilerijos gurguo
lę iš kokių aštuoniolikos vežimų su kari
ninku pryšakyje. Juos sulaikėme kaip be
laisvius ir laikėm viename vienkiemyje vi
są dieną. Pasirodo, buta su Lenkais kon
flikto — Lenkai buvo suėmę musų briga
dos štabą. Tuomet mūsiškiai ir pasisten
gė jiems tuo pačiu atsilyginti. Buvo kal
bama kad del šio Lenkų su Lietuviais ki-
virčio Lenkams ir puolimas nepavykęs: 
prakišę bent dvi kuopas savo karių ir ke-

štai apysaka kuri jums patiks! 

lis tankus, turėjo puolimą be pasekmių nu
traukti.. Jie, esą, norėję vieni Daugpilį 
iš bolševikų užimti ir karo grobiu pasi
naudoti. 

(Bus daugiau) 

NAMU DAKTARAS 
4»-

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

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit Dirvoje 

y"* 

LIETUVIŲ SPAUDOS KLU
BO VEIKLA 

•Lietuvių Spaudos Klubas ne
sustodamas veikia toliau. Va
sario 22 turėjo savo' 84-tą iš- • 
eilės susirinkimą. Retas susi-1 

rinkimas praeina kad nesiras-
tų naujai Įstojančių narių, šia
me susirinkime priimta Izabe
lė Balframaitienė iš Elizabeth, 
N. J., jauno Lituanistikos dar
buotojo Kazio» Baltramai,čio 
žmona. Klubas turi apie 50 
narių ir visi jie plunksnos dar
buotojai. Nariai yra išsisklai
dę po plačios Amerikos kolo
nijas ir visi jie remia prakil
nius darbus. 

Šia proga tenka pastebėti 
kad klubas retai kada pasigi
ria savo darbuote, bet jo veik
la eina be sustojimo. Dau^ yra 
parašyta nenuilstančio klubo 
sekretoriaus V. Jankausko lai
škų Lietuvos reikalais ne tik 
svetimoje spaudoje bet ir eilei 
Įtakingų Amerikiečių. Proto
koluose randasi labai įdomios 
medžiagos.v Be to dalyvauja 
ir šiaip visuomeniškuose veiki
muose. 

šiafrie susirinkime buvo nu
tarta išleisti Kazio Baltramai-
čio parašytą veikalą, kuris šiuo 
laikotarpiu labai yra reikalin
gas. Veikalas vadinasi "Lithu
anian Affairs", *bus apie 180 
pusi. didelio formato, apima 
nuo 1914 iki 1944 m. santrau
ką straipsnių tilpusių N. Y. 
Times visais Lietuvą liečian
čiais klausimais. Veikalas jau 
atspausdintas, tik belieka įriš
ti. 

Nariai upo pagauti bematant 
sumetė pradžiai $29 ir nutarė 
kreiptis į kitus narius kurie 
susirinkime nebuvo prisidėti 
su auka kad butų galima grei
čiau įrišimas atlikti. Viso rei
kalinga apie $60. 

Pirmininkas A. S. Trečioką* 
pirmas penkinę ant stalo pa
klojo pareikšdamas savo džiau-

| gsmą. Sekančiam susirinki
mui veikalas jau bus gaultinai 
baigtas. J. Rikselis. 

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 jq 
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 
J« valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir 
prašykit prisiųsti jums 610 puslapig 
didumo Žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit "Dirvoje" 
6820 Superior Ave. Cleveland, Okie 

A L P I S 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popiemi viršais. $2*00 Tvirtais viriai^ 

Dabar atiduodama už $1.00 
9 Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar
piais 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 pusi. 

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

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

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

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

VALGIŲ 

GAMINIMAS 
ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

Didele, 170 puslapių knyga nurodanti kaip 
gaminti visokius valgius: sudėta daugybė 
receptų ir paaiškinimų kaip paruoąti valgius 
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokility. 
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
lo įsigyti šią naudingą knygą. 

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

PRADEDAMA VAJUS 
SURINKTI 150 MI

LIJONŲ SVARŲ 
RUBŲ 

Su Balandžio 1 diena 
šalyje bus pradėtas milžiniškai 
National Clothing Collection 
rubų vajus. Nors Lietuviai tik 
ką baigė Lietuvos karo nu
kentėjusiems rubų rinkimo va
jų, tačiau ir vėl galės rasti at
liekamų rubų padovanoti šiam 
vajui. 

šie surinkti rūbai bus dali
nami visoms karo^ nukentėju
sioms šalims, ir tikime Lietu
vių komitetai savu laiku pasi
rūpins iškovoti kad ir Lietu
vos žmonėms tų rubų tektų. 

Šio Vajaus komiteto nacio-
nalis pirmininkas yra žinomas 
industriaiistas Henry J. Kai
ser. 

Visuose miestuose bus nu
rodyta vajaus laiku kur rubus 
nešti ir atiduoti, taip kad ne
susidarys jokio sunkumo savo 
auką padaryti. 

^ Savings will always 

be important to the 

man who wants to 

look into the future 

w i t h  a  f e e l i n g  o f  

security and personal 

independence!" 

Savers always welcome 
at our 46 offices 
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Vokiečiai savo Siegfried Linijoje išdari kliūtis kaip šis 
vaizdas parodo, Amerikiečiams trukdyti, tačiau jie išlaužę 
"aitvaro dantis" žygiuoja pirmyn. Tankai ir dinamitas pra
šalino kliūtis nuo kelfo be didelio vargo. 

METROPOLITAN OPERA 
Balandžio 15 iki 21 Public Auditorium 

B&l. 16, Vak.: FAUST: Albanese. Votipka, Jobin, Pinza, Warren. 
Balletas. PelletiCr. ' 

Bal. 17 Vak.: DIE MEISTERS1NGER VON NUERNFERG: Steber, 
Thorborg, Kullman, Janssen, List, Pechner, Harrell, 
Thompson. Balletas. Szell. 

Bal. 18, Vak.: AIDA: Bampton, Harshaw, Baum," Tibbett, Cordon. 
* Balletas. Bieisach. • 

Bal. 19, Vak.:LA * BOHEME: Sayao, Greer, įfceėrce, Pinza, Brown-
' Ige. Baccalloni, Cehanovsky. ' Sotiėro. 

Bąl. 20, Po p.:GOLDEN COCKEREL (Coq d'Or) su Balletu; Sche-
herazade; Munsel, Harshaw. Resnik. Cordon, Gur-
ney, Manning, Thompson. Dame. Cooper. \ 

Bal. 20, Vak.: LUCIA DI LAMMERMOOR: Pons, Votipka. Melton, 
Valentino, Moscona, Manning. Balletas. Sodero. 

Bal. 21, Pop.: MARRIAGE OF FIGARO: Sayao. Stever, Novotna, 
Glaz, Pinza, Brownlee. Baccaloni, D'Angelo. De Pao-
lis. Palietas Leinsdorf. 

Bal. 21, Vak.: LA (ilOCONDA: Roman, Harshaw, Thebom, Jagel, 
Warren. Moscona, Gurney. Baletas. Cooper. 

KAINOS (Su Tax): $7.20, $6.00, Si.80 $3.60, $2.40, $1.20. Vietos 
už nekurias kainas jau negaunamos visoms operoms. Padarykit 
savo 2 ir 3 pasirinkimus operų kreipiantis tikietų. 
Box Office: UNION B\NK OF COMMERCE. Atdara 9 r. 5:30 vk. 
Didžiojoj Banking Lobby—E. 9th ir Euclid. Cleveland 14—MA 8300 

Knabę -.Piano Naudojama Išimtinai. 

KAD ir geriausiu optimizmu 
kalbėsime apie Lietuvos atei
tį, bet aiškiai kiekvienas gali 
suprast kad Roosevelt ir Chur
chill pardavė ne vien Lietuvą 
bet ir kitas Pabaltflf valsty
bes. 

Tiedu didieji vadai milijo-
Pabaltijo kraštų žmonių 

krauju užmokėjo savo trečiam 
sėbrui Stalinui, nors tie žmo
nas turėjo savo ateities gyve
nimo viltį tuose dviejuose de
mokratijų vaduose. 

Klausimas dabar kaip galima 
tikėtis ateities gyvenimu kurį 
steigia tie "trys didieji" savo 
sprendimais naujam pasauliui, 
ir kaip bus įvesta amžina tai
ka, lygybė ir kaimyniška tau
tų meilė ? 

LIETUVIAI karts nuo kar
to barškina į Baltojo Namo du* 
ris ir tas duris atvėrus, malo
niai pasitinkama Lietuvių de
legacijos Lietuvos reikalais. 

Taip pfet maloniai jiems pri
žada kad Lietuva vėl bus ne
priklausoma. 

Liūdna sakyti, bet panašiai 
ir Stalinas kalba ir jis jau re
klamuoja "išlaisvintą" Lietu
vą su SSR uodega. 

KAIP girdėti tai ALT nie
ko bendro nenori turėti su 
LVS. Tie ALT 'trys didieji" 
taip pat "diplomatiškai" spren
džia Lietuvos likimą ir nepri
klausomybę kaip ir anie "trys 
didieji'', kurie matėsi Jaltoje. 

Pranašavimas: 
Vargiai pirmieji musų "frys 

didjieji" galės ko gero atsiek
ti Lietuvos reikale kada jie se-

Raudonasis Kryžius Šaukiasi Visų Didesnes ir 
Gausesnes Paramos, Vajui Baigiantis 
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As wounded American bovs come back from the battle fronts they 
filld American Red Cross workers in all military and naval hospitals 
ready to help them. This year there will be more need than ever 
before for Red Cross scrvice in domestic hospitals. Now, more than 
ever, your Red Cross is at his side. 

Raudonojo Kryžiaus Karo Fondo 
vajus pradėjo paskutinę savo savai
tę, ir Didžiojo Clevelando gyvento
jai primenami kad "ši karo pastan
ga namų fronte yra tiesioginiai su
jungta su saugumu musų vyrų ka
ro fronte", pareiškia Chas. H. Kell-
stadt, fondo generalinis pirminin
kas, kuris nurodo kad pilnas pasise
kimas sukelti $3,100,000 kvotą bus 
didelė visapusiška pagalba iš Rau
donojo Kryžiam mugu ginkluotoms 
jiegoms. • ¥' 

"Jeigu Didysis Olevėlandas butų 

taip nelaimingas kad nepasiekti sa
vo kvotos, tokiu tai trukumu mes 
parodytume savo kariaujantiesiems 
kad mes neišlaikome jų pasitikėji
mo mumyse", pridėjo Mr. Kellstadt. 

Pasitaiko daug kad darbininkai 
vėl aukoja gavę savo naujas algas, 
ir tuomi žymiai padidino iždą. 

Visa eilė iš 17,000 liuosnorių au
kų rinkėjų dirba dėdami visas pas
tangas padaryti šį vajų pasekmin
gu. Kurie nori pasiųsti paštu savo 
auką gali siųsti į vajaus raštinę, 
1227 Prospect Avenue, Cleveland. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY Co's Basement 
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Mažoms Mergaitėms Velykoms! 
Pavasariniai Paltukai Kaip Didelės Sesers 

Tokia žema Kaina 
į Toki^ VertybfJ 10-95 

Pirkis savo dukteriai Velykinį paltuką DABAR—iki mes 
galime pasiūlyti juos tokioje daugybėje pasirinkimų šių 
gražios išvaizdos stilių mėgiamose spalvose ir patinkamose 
medžiagose! Siame žemos kainos rinkinyje yra keletas sti
lių Chesterfields.... taipgi ir tandžių paltukų! Suktų siū
lų, Shetland-efektų, ir languočių.... nekurie su'velveteen 
apvedžiotais kalnieriais. Visokiausios mėgiambs Pavasario 
spalvos, su geros rušies ravon pamušalu. Mieros 7 iki 14. 

ja tarp plačios Lietuvių visuo
menės neapikantą. 

Antrieji "trys dideji" var
giai pajiegs sukurti amžiną 
taiką, pagrystą mažų tautų 
pardavimu įr pavergimu vie
nam savo "draugui", nes tos 
mažos tautos vaitos po prie
spauda ir vergija iki atsiras 
kas rimtesnis stoti jų laisvę 
apginti. Senas Beržas. 

Moterims Kojinės iš 
Plieno — Naujausia 

Mada! 
Jus girdėjot apie moteriškas 

kojines daromas- iš anglies, 
apie rubus iš stiklo ir iš pieno. 

Datar praneša * apie naują | 
išradimą — daryti moterims! 
kojines iš plieno. Plienas bus 
ištęstas Į tokius plonus siūle
lius kad iš jų bus mezgama ko
jinės. 

YOUNGSTOWN 

Širdies Ligos Mirtys 
Pirmoje Vietoje 

Amerikos cenzo biuras pra 
neša, remiantis 1943 metų ži
niomis, kad širdies liga stovi 
pirmoje vietoje mirčių prie
žastimi šioje šalyje, lyginant 
su kitomis paskiromis ligomis. 

1942 metais iš 100,000 gy
ventojų širdies ligomis mirė 
no 295, o 1943 metais po 318. 
širdies ligos buvo priežastimi 
20.2 jiuoš. visų mirčių šioje 
šalyje 1943 metais, arba viso 
tais metais nuo širdies ligų 
m irė 426,391. 

GLUDI-LIUDI 

Retai parašau Dirvoj žinu
čių iš šio miesto, bet ir taip 
retai rašant nėra ko daug pra
nešti iš šio Lietuvių apsnūdu
sio kampelio. . , , • L . 

Iš laikraščių Matyti iš ma
žų ir didelių Lietuvių kolonijų 
šioks-toks judėjimas ir veiki
mas, bet čia viskas tylu ir 
gludi-liudi. 

Kur pamatai susiėjus' Lietu
vių būrelį, žingeidu yra prisi
artinti ir paklausyti ką tokio j 
diskusuoja: gal apie savo tė- j 
vynę Lietuvą kalbasi ? Gal j 

apie sutvėrimą LVS, ALT ar 
BALF skyriaus? Ne. Jie dis
kusuoja visus karo frontus ir 
su tokiu prastu žinojimu kad 
juokinga yra klausytis jų kal
bų ir tokio menko žinojimo 
geografijos ir tų pačių karo 
žinių paduotų laikraščiuose. Iš
rodo Iv# tie musų po-pamaldų 
"korespondentai" tankiai iš 
piršto išlaužia savo leidžiamas 
žinias. 

Vienu žodžiu sakant, musų 
Lietuviai čia nieko nesirūpina 
apie Lietuvos likimą ir nisko 
nebando daryti jai pagelbėti. 

Visas vietos judėjimas yra 
tai kad musų parapijos moterė
lės laikas nuo laiko surengia 
ką tokio parapijos klebono nau
dai, kas ir nesenai įvyko. Tar» 
yra gerai ir garbė moterėlėms 
kad nors tiek juda, bet šiuo 
momentu tas nėra tiek svar-

Gera Išvaizda 

visu 

Richman Brothers Rubu 

yra tai atsphuin 

tos garsios 

Richman Šeimos 

gero paruošimo, 

gero skonio ir virš visko, 

gero padirbimo 

RICHMAN STANDARD RŪŠIES SIUTAI, 
TOPKOATAI, VIS S24.50 

RICHMAN SUPER RŪŠIES SUITAI, 
TOPKOATAI, VIS $29.50 

73G EUCLii> AVE., Arti East Ninth St. 
PROSPECT Kampas Ontario 5716 BROADWAY 

Miesto Parduotuvė Atdara Pirmadienio Vakare 
Ercadway Parduotuvė Atdara Antradienio, 

Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakarais 

bu; būtinai reikis^ daryti ka. 
nors ir Lietuvos naudai. 

Tiesa, kiekviena Lietuviu 
šeima turi sunų ar daugiau ka
ro tarnyboje, keletas jau yra 
žuvusių. Tarp tų šeimų yra 
didelis nusiminimas, nes visa
da laukia kad greičiau kai'as 
baigtųsi ir kad jų mylimi - l i 

nai sugryžtų sveiki atgal. 
Gal tas ir t ?mdc Lietuvių 

judėjimą? R?P 

A. Urbonas 

J, Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

Water bury, Conn. 

Dirva metams vis 
TIEMS KURiE PASSSKUBihS 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, laikraščic 
leidimo kaštai labai pašoko, bet Dirva stengiasi buti jums prieinama kaina. ' Ap-
sirupinkit Dirva dabar, užsimokėkit prenumeratą laiku. 

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

/, ^ - v / « • .  » - » ' •  • -  — v f  

(Įdėkit f kliką $2 ir {rašę pilną 
savo adresą, siųakit ET i 
• . ... ,, ..... • .• 

DIRVA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Dirvos Agentas Daytone 
13C2 Lamar St. Dayton, O. 

IŠTIKUS GAISHO 

NELAIMEI 
Kada jusų namai arba ra

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites i 
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 
839 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Cleveland® 

IflPbYSUSIŲ KAMBARIŲ 
TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7G05 Star Ave. EX. 0417 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 
Cleveland, Ohio 

< 4  
;,u.: 

„r 1. 
^ -I" a. U 
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D I R V A  Pirkit War Bonds Šiądien 

CLEVF.LANDO IR APIELINKES ZINIOS 
I , DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

IŠVAŽIAVO { MISIJĄ 
APIE 25 ATSTOVAI 

1918 metais į didyjį New 
Yorko Seimą iš Clevelando va
žiavo vos apie 15 delegatų. 

Dabar, į Amerikos Lietuvių 
Miniją Washingtone Clevelan-
das pasiunčia net apie 25 de
legatus. Visi atstovai jau iš
važiavo, jų tarpe dauguma tų 
ką ir anais 1918 metais, būda
mi jauni, už Lietuvos nepri
klausomybę dirbo. 

Jeigu Clevelando proporcija 
i Washingtona suvažiuotų tiek 
delegatų iš visų kitų kolonijų, 
butų džiuginanti baimė ir pa
manyti kas ten atsitiks jeigu 
Statlervj susirinktų apie 1,000 
Lietuvių! 

Tas Įrodo Lietuvių meilę sa
vo senajai tėvynei, ir norą pa
gelbėti jai laisvę atganti iš 
po to žiauraus barbaro Stalino. 

Iš Clevelando išvažiavo šie: 
P. J. žiuris su žmona, 
Evelina ir Violeta Yčaitės, 
Feliksas J. žiitris su žmo"nn. 
Ona Baltrukonienė, 
Izidorius Šamas su žmona 
.Jurgis Salasevičius su žmo

na, 
Marcelinas Žitkus su žmona, 
Petras* Luiza su žmona ir 

(lukteria Julianna. Jų jauna-
metė duktė išrinkta atstovau
ti Lietuvaitę Washingtone. 

Alekas Banys, 
Antans Šimkūnas, 
Marė Gužauskienė, 
Agota Krakauskienė, 
V. Katkauskienė. 
Klena Dunbar 
Anne BatulevičiutG 
Julius Smetona, 
K. S. Karpius. 
LVS pirmininkas P. J. žiu

ris išvyko anksti ir pirmadie
ni jau buvo Washingtone. Ten 
su Adv. Oliu ir Al Kumskiu, 
Chicagiečiais, darbuojasi ruoš
dami Misijos programą. 

Karpius irgi išskrido j Wa-
shingtoną ketvirtadieni 1 vai., 
padėti tvarkyti paskutinius 
reikalus. Luizai su dukrele 
išvažiavo antradienio vakare, 
nes mergaitei reikalinga buvo 
ten buti trečiadieni. 

Licia Albariese Dainuos Margaritos Rolę "Faust" 
Operoje, Metropolitan Sezono Atidaryme 

Licia Albanese, kuri dainavo vi
suose žymiuose operų namuose Eu
ropoje prieš karą pirm atvykimo i 
Ameriką, vaidins tragišką Marga
ritos rolę Gounod'o operoje "Fust", 
kuri bus statoma pirmą operų se
zono vakarą Clevelande, dalyvau
jant Metropolitan Opera Associa
tion pilname sąstate, dvidešimtame 
savo sezone Cleveland Public Audi
torium. 

"Faust" opera yra tarp pirma
eiliu populiarių operų ir ji buvo 
pirmutinė opera pastatyta Pary
žiaus Operoj pereitą rudenį kuomet 
Prancūzijos sostinė tapo išvaduota 
iš Vokiečių okupantų.* 

Ežio Pinza vaidins Mephistofelio 
rolę, Leonard Warren dainuos .Va
lentiną, Raoul Jobin atliks Fausto 
rolę. 

Kitos operos statomos: 
Antradieni, Bal. 17, "Die Meister-

singer von Nuernberg"; 
Tfečiad. vakare, Bal. 18, "AiMa", 
Ketv. vak. Bal. 19, "La Boheme"; 
Penkta d. po pietų, "The Golden 

Cockerel" ir baletas 'Scheherazade', 
Penktad. vakare, "Lucia di Lam-

mermoor"'; 
šeštad. po pietų, Bal. 21, "Figa

ro Vestuvės"; 
šeštad. vakare. "La Gioconda", 

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8,. OHIO PHONE: ENdicbtt 4486 

Yalta Aftermath 

L/C/4 ALBAUZSE 

Tikietai galima užsisakyti paštu 
iš Northern Ohio Opera Associa
tion, Union Bank of Commerce, 
Cleveland, Ohio. Kairios po $1.20, 
$2.40, $3.60, $4.80, $6, ir $7.20, su 
taksais. 

Paskutine Savaitė Gau
ti Auto License 

Tik viena savaitė teliko au
tomobilistams įsigyti sau 1945 
laisnus, ir Kovo 31 diena yra 
paskutine. 

Per Velykas, Balandžio 1 d., 
važiuojantieji su senais lais-
nais gali pakliūti Į bėdą. 

Lietuviai gali pirkti sau lai
snus Dirvos ofise. Skubėkit 
pribūti tuojau, kad paskutinė
mis dienomis nereikėtų jums 
stovėti ilgose eilėse laukiant 
savo laisnij. Visi pavėluojan
tieji patenka i tas eiles. 

Laisnų pardavimas tęsiasi 
iki 9 vai. vakaro kasdien. 

DAR DIDINS 
•Jack & Heintz, Inc., pragar

sėjus šalyje karo dirbtuvė ša
lia Clevelando, kur darbinin
kui turi tikrai "rojišką gyve
nimą", gauna iš valdžios dar 
SI,200,000 daugiau pinigu pra
plėtimui savo darbų. Kompa
nija j ieško vietos naujai dirb
tuvei įrengti, arba užimti kur 
t uš<"i;t dirbtuve. 

DERLIUS BUVO DIDELIS 
.1914 metais Ohio valstijoje 

ūkių derlius buvo rekordiniai 
didelis, ir jo rinkos kaina pa
niekė $774,000,000 sumą. 

Šymet, nežiūrint galimo pa
lengvinimo ėmimo į kariuomė-
nę vyrų ir nežiūrint kitų aplin
kybių kurios galėtų pagelbėti 
ūkininkams apsidirbti, nesiti
kima gauti didesnio derliaus. 

PAVASARIS BAIGĖSI 
Ankstyvas, šiltas pavasaris, 

tęsėjęs virš savaitę laiko, kad 
net sp^ijo susprogti nekurie me
džiai ir sužaliuoti žolė, baigėsi 
Kovo 21, su pirma pavasario 
diena, nes oras atšalo ir pasi
rodė sniegas. Tačiau galim ti
kėti sniego dabar jau neturė
sim tiek kiek turėjom per tre
jetą mėnesių viduržiemio. 

I R I M A I  
ŽEMAITAITJENĖ Margareta 

Martinkaičiutė), 56 m., mi
rė Kovo 12, Clevelande; palai
dota Kovo 15, Kalvarijos ka
pinėse. 

Paėjo iš Aukštosios Pane
munės, Amerikon atvyko 1912 
m., gyveno Day tone, ir dabar 
per 20 metų Clevelande. 

Liko jos vyras, Jokūbas že
maitaitis. Daytone liko pus
brolis Karolis Stepaitis, ir bro
lio duktė Mrs. Emma Kaiser 
Detroite. 

Velionė buvo ilgametė Dir
vos skaitytoja. 

šiuomi dėkoju visiems kurie 
dalyvavo mano žmonos šerme
nyse ir laidotuvėse, taipgi už 
gėles ir už mišias. Ačiu Kun. 
J. Angelaičiui už io pasitarna-
vimą, laidotuvių direktorei Del
ia Jakubs už jos visą prielan
kumą, ir kartu ačiu grabne-
šiams už jų pasitarnavimą. 

Jokūbas žemaitaitis. 

By BENJAMIN DeCASSEIiES 

(The Detroit Timesį Feb. 23) 

THE Yalta powwow has given 
rise to several questions which 

have in; them the seeds of another 
war. 

This becomes clearer and clearer 
the more we analyze some eff the 
extraordinary promises made there. 

One of these—ant foremost—is 
the absurd promise of "free elec
tions" 4n the liberated countries of 
Europe. 

How are Messsrs. Churchill and 
Roosevelt jroing to force free elec
tions on Russia, for instance, for 
is not Russia also a country libera
ted from Hitler? 

Russia doesn't know in all her 
history what a "free election" 
means. 
. Joseph Stalin, who ironically sub
scribed to this fantastic promise in 
order not to block any postwar 
lend-lease grabs from us, never 
was present at a free election in his 
life. 

A XD how could Messrs. Churchill 
and Roosevelt sign with straight 

faces a. document that guaranteed' 
free elections, as the United States 
and England understand the terms, 
to Poland, Bulgaria, Romania, Esto
nia, Latvia, Lithuania and Austria 
—countries that not only never real
ly had "'free elections" but which 
will NOT be liberated countries. 

They are and will be CONQUERED 
countries by a man, Stalin, who 
would not dare allow his own people 
to indulge in the luxury of freely 
expressing themselves at the polls. 

This is the grimmest farce" ever 
perpetrated on the world in the 
history of all international confer
ences. 

Karl H. von Wiegand, the 'fam
ous Hearst correspondent, goes so 
far as to say in a dispatch from 
Madrid: 

"The 'declaration with the signa
tures of President Roosevelt and 
Churchill, the chiefs of the two 
greatest democracies in the world, 
by implication is intended to es
tablish the totalitarian communistic 
Soviet Russia, a country with only 
one permitted party, without a free 

• GIMIMŲ ir mirimu Cleve
lande 1944 metais buvo ma
žiau negu 1943 metais. 

Gimė viso 23,032 kndikių, 
3,739 mažiau negu 1943 me
tais, ir mirė 14,070 asmenų, 
429 mažiau negu 1943 metais. 

TAI PYKIT KARUI 
SKARDINES 

Daugelis <eimininkiij pra
džioje karo taupė ir paruošė 
-avo skardines (tin cans) su
rinkimui. ne< jos reikalingos 
karo darbams. Dabar daugy
be visai nepaiso ias išsaugoti, 
išmeta ir leidžia surūdyti. Bet 
. kardinės ir dabar reikalingos, 
Mi-s mažai kurie metaliniai iš
dirbiniai Clevelartir, dirbtuvė
se gali apsieiti be cino, kurio 
daug yra tose skardinukėse. 

Mayoras Thomas A. Burke 
atsišaukia i visas šeimininkes 
Clevelande paruošti skardines 
s u plojant jas ii- sudedant i 
kašes ar maišus ir atiduodant 
jų surinkimo dienomis. 

IŠSIVEŽĖ APIE 11,000 
PARAŠŲ 

Ąlekas Banys, čampionas pe
ticijai parašų rinkėjas, nebai
gė savo darbo parašų rinkime 
iki pasiekė Washingtona. Jis 
išvažiavo su apie 11,000 savo 
paties surinktų parašų, die
na anksčiau ir pasiryžo dar ten 
pasidarbuoti, padidinant para
šų skaičių, iki paskutinei va
landai kada reiks peticiją Pre
zidentui Rooseveltui įteikti. 

"CHECK YOUR TIRES" 
SAVAITĖ 

Rūpinkitės prižiūrėti savo 
automobilių gtimus - padangas, 
nes naujų gauti veik negalima. 

Clevelande rengiama savaitė 
kurios bėgiu automobilistai bus 
raginami patikrinti savo auto
mobilių ratų padangas. 

NORĖJO NUŠAUTI SUNŲ 

Michael Wytrzes, 71 m. am
žiaus, nusižudė po to kai kėsi
nosi nušauti savo sunų, karo 
veteraną, apie metas laiko pa
leistą iš tarnybos po išgijimo 
nuo sužeidimų. Sunus paspė
jo iš seno tėvo ištraukti revol
verį ir numetęs jį, su savo 
žmona išbėgo iš namo, palik
damas senį vieną. Sugryžus į 
vidų su policija, rado senį 
mirtinai persidurusį peiliu. 

K A I M Y N I Š K O S  

U Ž E I G O S  

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

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

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

press, free discussions, free elec
tions, free trade unions and without 
rights to own private property and 
where every man must work for 
the government at such wages as 
the government pleases to fix, or 
starve, is a 'democracy'." 

THAT is the second vast joke per
petrated on the world—Messrs. 

Roosevelt and Churchill have, over 
the wine and the walnuts at Yalta, 
tried to make us believe that Soviet 
Russia, the most deliberately anti
democratic country in the world, 
is a "democracy". 

The very minute the U. S. A. 
and England try to enforce "free 
elections" in Europe, particularly 
in those countries wherein the Com
munist party is on the rise, may 
be the signal of war ag^nst Rus
sia—or will we "lie down" and 
"take it"? 

For Stalin does not believe in 
the people. 

He believes in the dictator-state 
find his own dreams of world con
quest. 

President Roosevelt and Prime 
Minister Churchill of course know 
also that if there are to be "free 
elections" and "democratic" gov
ernments in Europe there must al
so be free enterprise. 

But of course such a revolution
ary idea as freedom of competitive 
trade and private property owner
ship dared not be uttered in the 
presence of the Red Hitler of the 
Kremlin. 

Trade in Russia and wherever 
Russia rules will be, like the elec
tions, purely state matters. 

The slaves in Russia's coming 
"sphere of influence" will trade and 
vote under the direction of com
missars, NKVD's and ęestapos. 

From the staindpoint, then, of 
postwar promises, the Yalta confab 
must be voted one of the most up
roariously tragi-comic failures in 
history from the standpoint of dem
ocracy and one of the greatest 
triumphs for the coming ruthless 
master of Europe—Joseph StaMn. 

PROBLEMS OF 
PEACE 

DĖKOJA Už TALKĄ 
Siuntime tūkstančių laiškų 

atsišaukimų į Amerikos Lietu
vius MJsijos reikalais, Dirvos 
administracijoje liuosinor i a i s 
pasidarbavo šie vietos LVS na
riai ir narės: pp. Mudrauskie-
nė, Pečiulienė, Salasevičienė, 
J. tJrbšaitis, ir daugiausia An
tanas Šimkūnas. 

Jų talka sutaupė LVS cen
trui dikčiai pinigų, už ką ta
riame jiems širdingą ačiu. 

LVS Centro Valdyba. 

O H I O  G A U K S T  A U T O  L I C E N S E  A N K S T I  
PARDAVIMAS BAIGSIS KOVO-MARCH 31. 

Gaukit automobiliui naujus 1945 laisnus anksti. 
Nelaukit mėnesio pabaigos. Kreipkitės tuojau į 
Oficiali Automobilių License Biurą — 

DIRVOS OFISE 6820 Superior Ave. 
Anna Karpius, Deputy Registrar. 

Atdara 9 ryto iki 9 vakre. Uždaryta sekmadieniais. 
1945 

BROTHERS CAFE* 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais., 

^ KAZYS LEIMONAS, Sav. ^ 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestu 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

(The 

F.v Julius Smetona 

Cleveland Plain Dealer, 
March 18) 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesn?" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI • 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 

WICKLIFFE, OHIO 

Editor Plain Dealer—Sir: Walter 
Lippmann in his recent article, 
"Peace must be made befot'e we 
can keep it", tells us that we 
should not expect too much from 
San Francisco conference, because 
San Francisco will be primarily oc
cupied with the problem of keeping 
peace once it is established and 
not with the problem of making it. 
Then he furnished us an eloquent 
list of problems which must be de
cided before peace comes: frontiers 
of Germany and Japan, administra
tion of liberated countries and so 
on. 

This is true. But ,one wonders 
why Walter Lippmann does not 
even try to approach the very pro
blem of making and keeping peace? 
He is rigt that peace making is 
a condition of keeping it. But all 
of us are more interested in the 
real possibilities of keeping peace, 
once it comes, than in a self evi
dent statement that before peace 
comes the war must be finished. 

Since we are fighting totalitaii-
anism, it is logical to expect that 
we intend to build the future 
world upon democratic principles. 
For democracy means freedom, and 
dictatorship—slavery. Well, the So
viet Union is a totalitarian state, 
consequently it isv įanti-democratic. 
Nevertheless we always do empha
size that the peace cannot be main
tained withuot close co-operation 

TRUCK MEKANIKA1 
atlikis savo pareigą 

KRITIŠKI DARBAI 
nuolatinis darbas 

patogi dirbtuvė, gera alga, 
ir dikčiai viršlaikio. 

Mokama pusantra tiek po 
40 valandų darbo. 

Vakacijos su užmokesniu. 

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO. 
2811 CHESTER AVE. 

PRos. 2117 (15) 

May he ft4*13 MltOW.e.Jy C°*KL*i 

SOFTBALL WAS INTRODUCED TO 
THE MARSHALL ISLANDS BY 
ROBERT A.O.WOLFE, RED CROSS 
FIELD DIRECTOR WITH THE 
MARINES, AFTER SERViCEMENS/ 
LEAGUES WERE START 
TOOK EQUIPMENT ^ 
TO NATIVE TROOPS 
QUARTERS AND 

% 
TAUGHT THEM. 

TO PLAY 

t 

WORLD 
WAR I 

8 RED CROSS 
WORKERS WENT WTO FRANCE DURING 
THE FIRST TWO WEEKS OF AMERICAN 
PARTICIPATION ; A GENERATION LATER, 
300 RED CROSS WORKERS WENT INTO 
NORMANDY DURING THE FIRST TWO 
WEEKS OF 
INVASION 

CROSS 

DANCE 
TONIGHT 

U.S. SERVICEMEN AND 
WOMEN MADE NEARLY 
8,500,000 VISITS TO RED 
CROSS OVERSEAS CLUBS 
IN A SINGLE MONTH 

with the Soviet Union. If this is 
true, we havd to admit that peace 
cannot be maintained without dic
tatorship. Here we are. We are 
fighting dictatorships for ever three 
years, we are sacrificing millions 
of vcung American lives ami bil
lions of dollars in order to destroy 
dictatorship and we finish by ad
mitting that a lasting peace cannot 
be establshed unless we preserve 
dictatorship! 

Here is the real problem of the 
lasting peace. For it is clear that 
if a man cannot live half free and 

e \  

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taispm Radios, Prosus, 

Vacuum Valvtojus, 
Skalviamas Mašinai, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

ELITE RADIO CO. 
1394 E. 66th St. EN. (5501 
6921 Superior Av. HB. 3913 

half slave, so the peace, which does 
not eliminate slavery, cannot last. 
The enslavement of the eastern 
Europe by a totalitarian Russian 
state threatens the peace even be
fore it is established. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

JONAS G. 
POIVTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žiemos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Geles Visokių Pavidalų Visiems Tikslams 

Schultz - ĄloJd&t 
8021 Superior Avenue 

RAndolph 0534 

Paduokit save užsakymą anksti VELYKŲ GĖLĖMS 
puoduose ir Corsages. 

MONCRIEF'S 50 Metų 
stovi užpakalyje kiekvieno 

. MONCRIEF Fiunaso 
Kr'-i|'kiU~'s i Savo .MONCKIKF Pardavėją 

HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

7010 Superior Ave 
R & REICH CO, 

Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
Velykoms ir Pavasariui Reikmenys 

NAUJOS VASARINES SKRYBĖLĖS 
Populiarčse naujose spalvose ir pavidaluose 
Gero dariio ir labai patogios. . VJ • 

Merrimac Skrybėlės $2.95 

Gražus Nauji Pavasariniai Kaklaraiščiai 
Gerai žinomų SILVO ir METCALF Brands iki ^ CA 
Gražių skaidrių spalvų ir rimtų pavyzdžių. J-

Vyrams ir Vaikinams KELN£S 
3-95 iki 8-50 Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto 

ir Darbui kelinfų Įvairių tvirtų medžiagų. 
Mieros nuo 29 iki 48. 
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