
Rašo gis, 
/rJ . 

AMERIKOS Lietuvių Tary
ba paskelbė taip pat siųsianti 
"Amerikos Lietuviu" atstovą 
Aukso Vartų Konferencijon, į 
San Francisco, kaip ir Ameri
kos Lietuvių Misija, kuri pir
mutinė šį sumanymą iškėlė. 

Reikia tikėti, abu atstovai 
sudarys bendrą Amerikos Lie
tuvių delegaciją, nes kitaip 
tai butų vienas kūnas, dvi gal
vos. O mes žinome kiek dvi
galvis aras Lietuvių tautai ža
los padarė. Jo politiką dabar 
veda raudona žvaigždė. Ar 
mįes jai, savo dvigalviškumu, 
padėsime ? 

• 
SUOMIJOJ įvyko seimo rin

kimai. kur komunistai, Mask
vos remiami, gavo vos 20-tą 
nuošimti visų balsų. Bet vy
riausybėje (ministrų kabine
te), sakoma, bolševikai turėsią 
pusę visti vietų. Tai 'sovieti
nė" demokratija: ko negauna 
balsavimu, papildo teroru. • 

• 
PANAŠI sovietine demokra

tija vykdoma Rūmam joje. Vie
na ranka vykdo žemės refor
mą, kuri gamina daugiau 'bie-
dniokų' (tinkamų komunoms), 
o kita ranka smaugia nepri
klausomą spaudą ir terioja vi-
sus komunistų priešininkus. 

• 
AMERIKOS ir Anglijos ka

riuomenėms Vakarų fronte pa
teko gerokas buris Lietuvių, 
kuriuos naziai buvo suėmę Lie
tuvoje ir atvežę priverstiniems 
darbams Prancūzijoje te ki
tur. . , ;• 

Sovietų agentai reikalauja 
tuos Lietuvius grąžinti į bolše
vikų nagus. 

Butu gerai kad Lietuvos at
stovas Washingtone tuoj su
sirūpintų jų likimu, nes trum
pu laiku jų padėtis , gali buti 
pražūtinga. 

Tiems Lietuviams reikalin
ga pilietybės dokumentų. Gali 
buti, reikės rasti vietos ir kur 
po karo juos apgyvendinti. 

• 
DR. ŠLIUPO mirtis neiš

šaukė musų spaudoje tiek ap
rašymų kiek jo pasišventus 
veikla Lietuviams užsitarnavo. 
Gal jau maža senesnių Lietu
vių belikę kurie šliupą ir jo 
darbus atsimena. 

Jis mirė tik-tik nesulaukęs 
84 metų amžiaus. Tai gero
kas metų skaičius. 

• 
LENKAI dar neturi "de

mokratinės" vyriausybės kurią 
Rooseveltas, Churchill ir Sta
linas po konferencijos Jaltoje 
pažadėjo. Visa kliūtis — Mas
kva, kuri nenori skaityti de
mokratu nei vieno kas ne Len
kas komunistas. 11 ^ 

Sakoma, Lenkijos vMttje ei
na toks pat platus politinis te 
roras kokis nusiautė Lietuvą, 
Latviją ir Estiją. 

Nesukurimas "trijų didžių
jų" žadėtos valdžios tik paro
do kaip sunku eiti su velniu 
obuoliauti. Stalinui ne demo
kratija ar tikroji žmonių valia 
rupi, bet pasaulinė revoliucija 
ir komunizmo Įsiviešpatavimas. 

MASKVOS plunksnagraužiai 
puola Amerikono Lippmann'o 
knygą apie Amerikos užsienio 
politikos tikslus, kur pabrėžia
ma reikalas stovėti su taip va
dinamu Atlanto rateliu, šia
me tautų ratelyje viešpatauja 
demokratinė, Vakarų krikščio
niška kultura, daug kuo skir
tinga nuo Rytietiškos, dikta
tūrinės komunistinės kulturos. 

Maskvos peckeliai Lippman-
no knygoje mato pastangas at-
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KARO ŽINIOS 

Vokiečiai Matomai 
Neatsilaiko 

Pranešimai iš Paryžiaus 
pastaromis dienomis skel
bia didesnius ir didesnius 
Amerikos ir Britų kariuo
menių laimėjimus ir nyki
mą Vokiečių pasipriešini
mo. Britai įsiveršė i Ruhr 
sritį iš šiaurės, o Amerikos 
Pirmoji ir Trečioji Armi
jos susisiekia savo žygyje 
giliai Vokietijoje. 

Miestai ir miesteliai ati
tenka šiems sąjunginin
kams vienas po kito. Ga
lingos armijos iš vakarų 
stumiasi Berlino linkui per 
upes, kalnus ir slėnius. 

Ne visos žinios patiekia
mos spaudai apie sąjungi
ninkų smarkius žygius. 

Visa Vokietija bombar
duojama lėktuvais be pa
liovos. 

Apie 50 milijonų Vokie
tijos gyventojų, išblaškyti 
iš griaunamų miestų, neži
no kur pasidėti. Jų likimas 
tiesiog apgailėtinas. 

Vokiečiai jau ' galutinai 
pasidavė pralaimėjimui ir 
nežiūrint nazių dar griež
to laikymosi, visi nori kad 
karas greičiau baigtųsi. 

ADV. OLIS NUMATYTAS ATSTOVU Į 
SAN FRANCISCO KONFERENCIJĄ 

Lietuvos Atstovas Vaišino Kareivių Motinas ir 
Misijos Dalyvius Kovo 

A. L. Misijos Rengejai pas Vice Prezidentą 

RYTŲ fronte, Rusų bol
ševikų jiegos deda pastan
gas įsiveržti Austrijon ir 
užimti V'ienną, prijungiant 
sau daugiau teritorijų. 

Gdynė ir Danzigas dar 
vis galutinai Rusų nepaim
ta nežiūrint bolševikų di
delių pastangų. 

PACIFIKE, Ų. S. lakū
nai tęsia Japonijos salų už
puolimus. Prie Ryukyu sa
lų nuskandinta ar sugadin
ta 19 Japonų laivų. 

Amerikiečiai įsiveržė į 
kitą salą, Cebu, Filipinų 
grupėje ir tęsia jos užka
riavimą. 

Kovo mėnesio bėgyje U. 
S. jiegos Pacifike paskan
dino arba sugadino 47 Ja
ponų karo laivus, 264 pre
kinius laivus, ir 789 lėktu
vus. 

Sovietų karo laivų kny
goje pažymėta nuskandini-
mas 14 Japonijos didelių 
karo laivų. 

gaivinti sanitarinį kordoną 
(apsaugos sieną) tarp Europos 
ir Rusijos. Kvailiai! Savo el
gesiu Pabaltijyje, Lenkijoje, 
Rumanijoje, Bulgarijoje, Suo
mijoje pati Maskva stato sa
nitarinį kordoną prieš žmoniš
kumu perdiegtą Vakarų civili
zaciją, jos vieton kišdama po
litinį terorą, žudymus, depor
tavimus, minties ir kuno pa
vergimą. Maskvai tačiau ne
pavyks kaip nepavyko Hitle
riui. Europa gyvas ir gajus 
kūnas. Ji gyvens savu gyveni
mu. 

. Washington, D. C. — Kovo 23-24 buvo tos istoriš
kos dienos kada Amerikos Lietuviai suvažiavo iš visų 
šalies dalių reikšti savo balsui už Lietuvos laisvę. 

Daugiau negu Lietuviai tikėjosi, Lietuvos bylai pa
daryta gero. Turėta net keletas malonių nuostobų, ku
rios vis buvo priedas prie to kas buyo numatyta. 

Per visą savaitę Kovo 19 iki 25, Kongreso Rumuose 
eile atstovų savo kalbose minėjo Lietuvos ir kitų mažų 
tautų vardus, ginant jų teisę į laisvę ir nepriklausomy
bę, keliant viešumon Sovietų Rusijos žiaurų ir prigavin-
gą tų tautų okupavimą ir pavergimą. 

Lietuvės kareivių motinos, kurios tūlos dėvėjo ant 
savo krutinės jau auksines žvaigždutes, 100 skaičiuje, 
su maža Lietuvaite priešakyje, įteikė Prezidento Roose-
velto sekretoriui peticijas su šimtais tūkstančių parašų. 
Nors visas milijonas parašų nesurinkta, tačiau kiti Mi
sijos rengėjų laimėjimai Washingtone padarė dar di
desnį svorį. 

kareivių fet#tina» gražiai priėmė poni Rooseveltie-
nė, kuriai Lietuvės įteikė keletą dovanų — liaudies me
no dirbinių, parvežtų dar iš laisvos, nepriklausomos 
Lietuvos, .prieš ši karą. Lietuvėms buvo aprodytas vi
sas puošnus Baltasis Namas, ir motinos parvyko su įs
pūdžiais kurie pasiliks jų mintyse iki jos bus gyvos. 

Kongresinė Vakarienė 
Kovo 23 vakare, Hotel Statler Presidential Ballroom 

buvo užpildytas Kongresinės Vakarienės dalyviais — 
Lietuviais delegatais ir svečiais iš plačių apielinkių, ir 
Kongreso nariais bei Amerikos spaudos atstovais. Kaip 
sekančią dieną Washingtono laikraščiai rašė, vakarie
nėje dalyvavo apie 1,000 svečių. Tai nepaprastas daly
kas, ypač kad tai Įvyko Washingtone. Daug svečių bu
vo atvažiavę iš Baltimorės, Philadelphijos, iš kitų mies
tų ir dalyvavo paties Washingtono Lietuviai. 

Rengimo komisija buvo nepaprastai patenkinta kai 
gavo atsakymus jog dalyvaus net 70 atstovų ir 10 sena
torių, nors išsyk manė bus labai gerai jei sulauks apie 
25 Kongreso atstovus. 

Vakarienėje, Lietuvių miniai užpildžius salę, buvo 
iškilmingai Įvesta Kongreso atstovai, Lietuvos Minis
trui P. Žadeikiui ineinant kartu su jais. Lietuviai juos 
trukšmingu plojimu entuziastiškai pasitiko. 

Vakarienės metu pasakyta' pačios svarbiausios kal
bos. Prieš vakarienę, Lietuviams trumpai kalbėjo Adv. 
Olis, Juozas Tvsliava, ir Angliškai kalbas pradėjo Al 
Kumskis, toastmasteriu perstatydamas LVS pirmininką 
P. J. Žiūrį. Jis perstatė Lietuvos Ministrą P. Žadeikį, 
kuris Angliškoje kalboje išdėstė Lietuvos bylą. Buvo 
perstatytas publikai Lietuvių svečias, Latvijos Minist
ras Dr. Bilmanis. 

Po to rodyta filmos — Angliška filmą, kurioje Se
natorius Bali diskusuoja mažų tautų klausimą, ir Lietu
vos filmos, parodančios gražią, laisvą, laimingą Lietuvą, 
kuria svetimi barbarai užėję žaloja. 

Svarbiausią kalbą, išdėstančią Lietuvos santikius su 
Sovietų Sąjunga ir Maskvos suląužymą su Lietuva su
tarčių. bei ko Amerikos Lietuviai savo senajai tėvynei 
pageidauja ir jieško, pasakė Adv. Antanas A. Olis. Jo 
kalba paveikė ne tik Lietuvius bet ir Amerikiečius. (Ši 
p. Olio kalba telpa ant 8-to puslapio, Angliškai.—Red.) 

Senatorius Tobey iš New Hampshire, vienas vaka
rienės dalvviu, atsistoies pasiprašė bals<f ir maloniai nu
stebino dalyvius pareikšdamas joę iis naims ir atspaus
dins visa T). Olio kalbą žodis i žodj. Congressional Re
cord. oficialiame Kongreso leidinyje! 

Al Kumskis padarė baigiamus pranešimus ir tuo 
ši istoriška Vakarienė Amerikos sostinėje baigėsi. 

M iiOk* ijict-li V 111 AlioiJOiš l'Oiiįį'C jili v\ iiiįi.iiiisį 
lankė svarbiems pasitarimams pas Suv. Valstijų Vice Prezi
dentą Harry S. Truman. Iš kaires į dešinę stovi: LVS pir
mininkas P. J. žiuris, Misijos pirmininkas Adv. A. A. Olis, 
Vice Prezidentas Truman, Kongresmanas iš Illinois H. J. Sa-
bath, ir Chicagos Lietuvių Demokratų vadas Al Kumskis. . 

STEIGS TARPTAU
TINI TEISMĄ 

Iš Washingtono praneša 
jog Bal. 9 d. ten įvyks po
sėdis pirm San Francisco 
konferencijos, paruošim u i 
Tarptautinio Teismo, kaip 
dalies ateities taikos ap
saugos programo. 

LAUKIAMA KO 
STAIGAUS 

Prez. Roosevelto įsaky
mas savo kabineto nariams 
ir diplomatams kitose šaly
se laikytis prie savo tarny
bos vietų sekantį mėnesį, 
laike San Francisco konfe
rencijos, sukėlė kalbas buk 
karas Europoje staiga gali 
baigti*. 

ARGENTINA STOJO 
PRIEŠ AŠI 

Argentina, norėdama pri
sitaikyt prie Meksikoj lai
kytos Amerikos respublikų 
konferencijos ir sugryžti į 
Amerikos valstybių šeimą, 
paskelbė Ašiai karą. 

Argentina prieš šį karą 
buvo gabiai nazių propa
gandos paįtekmėta ir ilgai 
nenorėjo skaitytis su Suv. 
Valstijomis. 

D A R B A I  
Gali Kilti Angliakasių 

- Streikas 
Angliakasių balsavimuo

se streiko klausimu, delei 
unijos nesutarimo su min
kštos anglies kasyklų ope
ratoriais, iš iki šiol surink
tų balsų pasirodo jog mai-
neriai balsuoja už streika-
vimą 7 prieš 1. 

Angliakasių sutartis su 
kasyklų operatoriais bai
giasi šį šeštadienį, Kovo 31, 
ir Balandžio 1-2 galima ti
kėti streiko jeigu kas ne
numatyto neištiks. 

Boston, Mass. — Bosto
no 3500 gatvekarių susisie
kimo sistemos darbininkų 
nutarė streikuoti del kom
panijos nutarimo mažinti 
motormanų ir konduktorių 
skaičių. 

Karo laivyno vadovybė 
išleido patvarkymą mažin
ti žymiai karo laivų staty
bos programą, nors Admi
rolas King pareiškė jog ne
matoma greita ir lengvu 
Japonų pergalė. Karo lai
vynas labiausia ir reikalin
gas Japonijos nukarir -
mui. 

Karo laivų statyba nu
mažinta 75 nuoš. 

Per Vasario mėnesį viso
je šalyje darbuose buvo 310 
sustreikavimų, a p i mančių 
109,000 darbininkų. Pražu
dyta 412,000 darbo dienų. 

Sausio mėnesį buvo 240 
streikų su 44,000 darbinin
ku. 

EINA gandai kad Vo
kiečiai kaip paskutinę des
peratišką priemonę prieš 
sąjungininkus gali grieb
us vartoti nuodingas du
jas karo frontuose. 

Sąjungininkai taip pat 
yra gerai pasiruošę dujas 
pavartoti prieš juos, jeigu 
naziai pradėtų. 

Lietuvių Misijos Posėdis per Radio 
Kovo 24, 11 vai. ryto, pradėtas Lietuvių Misijos po-

sSdis Federal Room, Hotel Sstaler. Posėdžio pradžia ir 
Atstovo Edward A. Kelly iš Illinois kalba buvo trans
liuojama per radio stotį WWDC. Programą atidarė A^ 
Kumskis, kuris vėliau Lietuvišką Misijos dalį vesti per
davė Adv. A. A. Oliui. Užrašus vedė Vykdomojo Komi
teto sekretorius P. J. Žiuris. 

Atstovas Kelly, geras Lietuvių draugas, gerai pa 
(Pabaiga telpa ant 4-to pusi.) 

MIRe. Kovo 26, Vali jo- JAPONAI, kaip praneša 
f,' ^ngJ1JOf' ™re DaVld vienas Amerikos karinin-' 
Lloyd Geoige, 8- m. am- ^ Burmoje nužudė apie 
ziaus. Jis pragarsėjo per- Ameįikos Rritu ir 
eito didžiojo karo laikais,|"įho,aiįu;i] 

tarnaudamas Anglijos mi
nistru pirmininku. Jis su 
Wilsonu ir kitais dviem su
darė anų laikų "keturis di
džiuosius" kurie steigė pa
stovią taiką, kuri netesėjo. 

BRITAI praneša suhma-
rinais nuskandinę 274 Ja
ponų laivus per praeitus 8 
mėnesius. Nuskandinta ka
ro ir prekiniai laivai. 

Gelbėtojų Vadas 

SENATO komisija užgy-
rė skyrimą pusės milijono 
dolarių tyrimui šalyje mė
sos trukumo priežastis. 

Australijos karo belaisvių 
pastatytų prie tiesimo ke
lio per Burmą, karo reik
menų vežimui. 

Iš U. S. karinės tarny
bos šio karo bėgyje nuo vi
sokių priežasčių išstojo 
jau 1,716,000 vyrų. Prie 
jų priskaitoma ir patekę 
priešų nelaisvę ir mirusie 
karo laukuose. 

ITALIJOJE, kaip prane
ša iš to karo fronto, Ame
rikiečiai prarado virš 20,-
000 savo lakūnų, kurie vie
ni žuvo, kiti sužeisti, kiti 
pateko į nelaisvę. 

Kongrese keliama balsai 
kad Suv. Valstijos priimtų 
griežtą užsienių reikalų po
litiką apsaugojimui savo 
šalies piliečių kišenių. Kaip 
dabar yra, pinigų blašky
mas svetimiems lend-lease 
priedanga yra labai kenk
smingas. 

* 

Amerikos karo nuosto
liai iki Kovo 14, kaip pra
nešama, pasiekė jau 859,-
580 vyrų. Iš jų jau užmuš
ta apie 300,000 vyrų; kiti 

i sužeisti ar paimti "nelais-
į vėn. 

Lt. Pulk. Vaughn, vadas to
limos šiaurės jieškotojų ir gel
bėtojų Amerikos oro laivyne, 
kuris išgelbėjo daug Amerikie
čių išklydusiu iš savo nustaty
tų kelių šiaurėje. 

NUO įsiveržimo į Vokie
tiją. sąjungininkai paėmė 
nelaisvėn jau arti 1,300,000, 
Vokietijos kareivių. Dau
gumą jų suėmė Amerikie
čiai. 

Vokietija susiduria su 
badu jei nebaigs karo da
bar. nes šią vasara neap-
dirbimas laukų del karo 
siautimo prives prie neda-
tekliaus maisto ateinančią 
žiemą ir 1946 metais. 

Tik dabar pasidavimas 
irali išgelbėti Vokiečius nuo 
bado. 



D I R V A  Padėkit Amerikai Laimėti 

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA Mėgsta Vaistu* 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

NORS Lietuva jau daugiau 
kaip šeši mėnesiai Raudonosios 
Armijos "išliuosuota", pašto 
durys susinešimui likosi atida
rytos, bet žinių iš Lietuvos nuo 
giminių ir pažystamų Ameri
kiečiams Lietuviams kaip ir 
nėra. Ateina vienas-kitas lai
škas ar atvirutė, bet tikros 
padėties kaip žmonės Lietuvo
je gyvena nėra galima žinoti. 

Kodėl Lietuvos žmonės nera
šo savo giminėms ir pažysta
miems plačiai, atvirai ir aiš
kiai apie savo ir kitų buitį — 
tas Amerikos Lietuviams yra 
žinoma: Jiems pilnai laisvai 
pasisakyti apie savo gyvenimą 
yra uždrausta ir pavojinga; 
antra, gali buti, jau mažai Lie
tuvių savo tėvynėje galėjo ir 
išlikti. 

Turime atminti kad Lietuvos 
žmonės pergyveno tris valdy-
mosi formas, būtent: Nepri
klausomą Lietuvišką, Sovietiš
ką, po to Vokišką okupaciją, 
ir antru kartu vėl Sovietišką 
bolševikišką. Jiems teko pa
tirti ant savo nugaros tas val
dymo formas ir jie žino jas 
geriau kaip bent koks gud
riausias musų politikierius. Tik 
ir TIK Lietuvos Lietuviai ir 
kiti gyventojai gali mums pa
sakyti, jei butų jiems lemta 
laisvai ir atvirai pareikšti, ko
kia valdymosi forma jiems ge
riausia patinka. Bet, deja, to 
iš jų negalima išgirsti. Tik 
laikas galės visas tas žinias 
mums patiekti. 

IKI ATEIS laikas kada žmo
nija sudės ginklus ir j ieškos 
pailsio ir ramybės naujam gy
venimui, ar nebūtų pravartu 
Amerikos Lietuviams jieškoti j 
pirmiau žinių nuo savo gimi- j 
n ių  i r  pažys tamų i š  Lietuvos  j  

kaip  j i ems  ten  e inas i ,  negu  j  

laukti laiko mums visa tai pra
nešti. Pastabų rašytojo nuo
monė yra kad Amerikos Lietu
viams reikalinga jieškoti budų 
kaip greičiausia sužinojus apie 
tėvynėje gyvenančius žmones. 
Tuo turėtų susidomėti Ameri
kos Lietuvių Tarybos ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungos pareigū
nai. Pradinis raktas tam dar
bui pasidarys San Francisco 
Konferencijoje. 

LENKŲ dienraštyje Nowy 
Swiat, Kovo 20 laidojo skai-j 
tau kad Kovo 19 New Yorko ir j 
New Jersey valstijų Lenkai tu-! 
r ė j o  m a s i n |  s u ė j i m ą  M a n h a t - j  
tan Centre, New Yorke, Lenki-: 
jos reikalams ginti. Apie 60001 

Lenkų susirinkę sumetė Len
kijos reikalams virš $4,000. 

Svarbiausias kalbėtojas ta
me suėjime buvo Amerikoje! 
gimęs, Lenkas Kongresmanas | 
O'Konski iš Wisconsin valsti
jos. Nors aš ne Lenkas, bet 
skaitant O'Konskio kalbos tu
rinį, ašaras ištraukė. .. . nes 
Lenkijos padėtis yra lygi Lie
tuvos padėčiai. 

O'Konski išdėstė klausyto
jams Jaltos konferencijos pa
darytas sutartis, pareikšdamas 
kad Jaltoj vien tik Stalinas 
laimėjo. 

"Kremliau.- Lokatorius rei
kalauja atlyginimo už Lenki
jos 'išlaisvinimą', Lenkų že-
mių'', sako O'Konski. 

"Jei Stalinas reikalauja at-
skaiton Lenkijos teritorijos tai 
mes Amerikečiai turime pilną 
teisę reikalauti atlyginimo nuo 
Rusijos už. duotą 10 bilijonų 
dolarių vertės lend-lease pagal
bą. Nustatyta Curzono Linija 
remiantis Lenkijai sieką yra li
nija tiems kurie nepažysta ar 
užmiršo istoriją. Ta linija nie
kad nebuvo proponuojama Ali-
jantų kaip rubežius tarp Len
kijos ir Rusijos. 

Toliau Jaltos konferencijoje 
kalbėta apie laisvus rinkimus 
Lenkijoje. Ar Lenkijoje turi 

New Yorko Bronx Zoo gy
ventoja beždžionė nesirauko 
vaistus gerdama, kaip šis pa
veikslas parodo. Išgėrus aplai
žo šaukštą ir net1 smagiai pra
sišiepia. 

buti pravesti tokie 'laisvi' rin
kimai kaip atsibuvo Lietuvoje 
ir Latvijoje, kur šautuvais ir 
durtuvais išvarius .tų kraštų 
inteligentiją, grąsinimų prie
varta gyventojai turėjo bal
suoti už vieno sąrašo kandida
tus, kas vėliau virto komedija 
'inkorporavimo' tų kraštų So
vietų Unijon", įrodinėjo atsto
vas O'Konski. 

Pabaigoj savo kalbos O'Kon
ski atsišaukė į susirinkusius 
Lenkus ne tik kaip į savo vien
taučius bet ir kaip į Ameriko
nus, ką tuo reikalu jie turi da
ryti. Kaip Amerikonai Lenkų 
kilmės, sako jis, mes turime 
protestuoti, labai protestuoti, 
rašydami laiškus Senato ir 
Kongreso pasiuntiniams, už da
romą Lenkijai skriaudą. Len
kija jokių "kompensacijos" že
mių nuo Vokiečių nenori; Len
kija nori tik savo, kas jai pri
gimtai priklauso. 

"Taip, Lenkija pralošė Jal
toj, gal praloš San Francisco 
ir panašiuose suvažiavimuose 
vėliau, bet Lenkija niekados 
nepralos kovos už tiesą ir tei
singumą. Visagalis Dievas tai 
prižiūrės", užbaigė Kongres
manas O'Konski. 

Z. Jankauskas. 

\ 

Detroit, Mich., Naujienos 

I DAYTON, OHIO I v j 

PRISIMINUS LAISVĄ 
LIETUVĄ 

Jau praėjo 27 metai nuo to 
kai Lietuva pasiskelbė nepri
klausoma valstybe, žinant tai 
kąd Lietuva buvo per apie 125 
metus valdoma Rusijos carų, 
kad pereitas Didysis karas bu
vo pavertęs Lietuvą griuvė-
siajp, ir dar turėjo kariauti su 
visokiais svetimais užpuolikais, 
reikia stebėtis Lietuvos žmo
nių pajiegumu kad jie galėjo 
sukurti savo nepriklausomą 
valstybę ir ją taip gražiai pa
kėlė per taip trumpą laiką. 

Tiesa, mes Amerikiečiai ge
ros valios Lietuviai pagelbė-
jom jiems dolariais ir visokia 
parama, bet pats sunkiausias 
darbas ir pralietas kraujas sa
vo žemę ginant atliktas pačių 
Lietuvos žmonių. 

Nors naujai Lietuvos vals
tybei per tą visą laikotarpi 
prisiėjo gyventi apsuptai tri
jų didžiųjų kaimynų blogos 
valios — Lenkų, Vokiečių ir 
Rusų piktų siekimų — Lietu
vos gyvenimo sąlygos buvo 
pavojuje jų užgrobimo. 

Nežiūrint viso to, gyvenda
ma savo nepriklausomą gyve
nimą musų senoji tėvynė da
rė pažangą visose srityse kul
tūriniai ir ekonominiai. Taip
gi visa tauta brendo ir tauti
nėje Lietuviškoje dvasioje. 

Brangi ji mums buvo, ir da
bar, jos nelaimės valandoje, 
mes jos neapleiskime. 

šventų Velykų belaukiant, 
su didesniu pasiryžimu mes 
Amerikos Lietuviai stokime Į 
darbą Lietuvos išlaisvinimui ir 
jos žmonių sušelpimui. 

Velykų šventė tai Kristaus 
prisikėlimo paminėjimo šventė. 
Kristus mokino kad nuskriau
stus, gfelbėtume, alkanus paval
gydintume, pavergtuosius lais
vintume. Tat dabartinis Lie
tuvos ir jos žmonių likimas 
kaip tik sutampa su Kristaus 
mokymais. iEikime jo nurody
tu keliu. J. A. Urbonas. 

Išleisti Vyt, Bacevičiaus 
Lietuviški Šokiai 

Paragon Music Publishers 
(83 Fourth Ave., New York, 
3, N. Y.) išleido Vytauto Bace
vičiaus piano albumą, "FOUR 
LITHUANIAN DANCES", op. 
35: "Wooden Shoes" (Klumpa
kojis), "Swallow" (Blezdingė
lė), "I Want To Sleep (Noriu 
Miego). "Round Dance" (Suk
tinis). Albumas net 22 pusla
pių. labai gražiai ir solidariš-
kai isleistas, tvirtu \ iršeliu. 

Didžiausia Amerikoje leidy
kla Carl Fischer, kooperuoda
ma su aukščiau minėta leidy
kla, tūkstančiais cirkularų siū
lo Bacevičiaus šokių albumą 
Amerikos visuomenei. 

Originališki Lietuviški šo
kiai pianui pirmą kartą išleis
ti Amerikoje, šokiai nėra sun
kus groti, prieinami visiems 
piano mėgėjams. Albumo kai
na .$2. 

Bacevičiaus Lietuviškų šo
kių Albumo pirkėjai gauna ne
mokamai priedą Vyt. Bacevi
čiaus paruoštą pianui ir gie
dojimui Lietuvos Himną, tos 
pačios leidyklos labai gražiai 
išleistą. Lietuvos Himnas turi 
Lietuvišką ir Anglišką teks
tą. šis Angliškas tekstas yra 
poeto N. Rastenio vertime. 

Užsakymus galima siųsti— 
Vyt. Bacevičius, 68 W. 71 St., 
New York 23, N. Y. — Ga
vus čekį albumas bus tą pačią 
diena išsiųstas. i 

ŠVENTŲ VELYKŲ 

Sveikinimas ir Linkėji
mai 

LINKSMŲ VELYKŲ 

visiems Davtono ir apielinkės 
Lietuviams 

ANTANAS J. FRETIKAS 
Savininkas 

KAUNAS UŽEIGOS 
519 Valley Street 

Dayton, Ohio 

j •JURGIS Washington, pir-
• mutinis Amerikos prezidentas, 
i labai mėgo šokius. Jis buda-
į mas jau 64 metų, vieną kartą 
važiavo net 10 mylių kelio da
lyvauti vakaruškose. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir "Dirva" 
lankys jus ištisą pusmetf. 

PAVASARIS 
Skaisti if karšta saulutė 

skverbiasi pro langus, po to
kios šaltos, gilios žiemos. Lau
ke varnėnai čiulba. Darže gė
lės diegus leidžia, medžiai la
pelius krauna. Ant musų bul
varo gluosnis padrikėlis jau 
gelsvai nusispalvavo. Rodos 
viską mestum, išbėgtum į lau
kus ir džiaugtumeis, džiaugtu
meis su medžiais, su paukš
čiais.... 

Bet.... siela lyg sukalta, 
mintys skaudžios, akys ašaro
tos.... Kas musų tėvynėje 
dabar dedasi, ką mieloji ma
mytė veikia, kuo raminasi.... 
Juk ten irgi pavasaris.... O 
toki gražus ten pavasariai! 
Vyturėliai dadangėje čirena, 
gandras baloje braidžioja, pa
giryje žibutės . ; dar pro ledą 
pražysta. Bet ar pajiegia mu
sų mieloji pavasariu džiaug
tis kada kūnas nuo bado sulie
sėjęs, kada siela prislėgta nuo 
kančių, akys jau nebeteko aša
rų laidojant savuosius kaip ir 
pačią tėviškę. Penkių metų 
karas ir dvi okupacijos jau ir 
patį kraują iščiulpė iš žmonių 
kūnų. Ar gali džiaugtis pava 
sariu, Lietuvi? 

AMERIKONUS SUDOMINO 
LIETUVIŲ MISIJA 

Sekmadienį, Kovo 18, The 
Detroit Free Press patalpino 
platų straipsnį apie Amerikos 
Lietuvių Misiją Washingtone 
ir Lietuvių kareivių motinų 
vykimą prašyti užtarimo Lie
tuvai, bei ponios Prezidentie
nės pakvietimą tų motinų į 
Baltuosius Namus. Tame ap
rašyme gerai paminėjo Lietu
vius ir įdėjo Dr. J. Jonikaičio 
atvaizdą. 

SUSIRINKIMAS 
Kaip jau rašjfeu, Am. Raud. 

Kryžiaus, Lietuvių vieneto, su
sirinkimas įvyks Balandžio 5, 
Šv. Antano parapijos mokyk
loje. Tik narės prašomos at
eiti anksčiau, prieš 7 vakare, 
nes 8 vai. bus BALF 76 sky
riaus susirinkimas buvusioje 
Lietuvių salėje. Kai kurios 
narės turės buti abiejuose su
sirinkimuose. 

BAIGĖSI VAJUS 
Amerikos Raudonojo Kry

žiaus aukų rinkimo vajus šy-
met baigėsi anksčiau negu ki
tais metais, nes šymet Velykos 
yra iš ankstyvųjų ir butų ne-

) malonu žmones trukdyti aukas 
renkant prieš pat Velykas, ir 
užimti laiką aukų rinkėjų, f 
kitą mėnesį irgi nebuvo galima 
nukelti, nes tik Kovo mėnesį 
nėra pardavinėjami karo bo-

Buvo patiekta žinios apie 
Misiją ir kitiems Amerikoniš
kiems laikraščiams. Ypatingai 
Amerikonus stebino p. Roose-
veltienės užkvietimas kareivių 
motinų į Baltąjį Namą. Tai 
nepaprastas atsitikimas. Daug 
Amerikonų susidomėjo tokiu 
priėmimu. Tai pirmas Lietu
vių moterų žygi#, kuris pasi
liks istorijoje. 

Ne be reikalo net vienuolika 
atstovų iš Detroito vyko f Wa-

Generolas Indijoje 
MIRIMAI 

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 
(žinios apie mirusius Lietuvius ši^me skyriuje talpinama dykai) 

MIRĘ 13,600 IŠEIVIU KRIAUČIŪNAS Antanas, 60 
m., mirė Vas. 27, Chicagoj. LIETUVIŲ 

Amerikietis Lt. Gen. Sultan 
parodoma jodinėja ant tvirto 
mulo savo žygiuose Indijoje ir 
Burmoje. 

shingtoną dalyvauti toje Misi
joje. Nęrs kelionė kaštavo ne
mažai, bet geram Lietuviui sa
vo tėvynės gynimas nėra per-
brangu. 
nai. Bet aukos rinkti sekėsi 
gerai. Lietuvių vienetas iki 
Kovo 20 surinko ir įteike au
kų $1,710.60. Tai gana didelė 
suma, surinkta tokiu trumpu 
laiku. Aukas surinko šiaip: 

Mrs. A. Wilkiene $537.00 

Peršauta Koja, Vistiek Nemeta Beisbolo 

Mrs. T. Strazdin 221.00 

a 

Mrs. E. Mickevičienė 216.00 
Mrs. M. Sims 142.10 
Mrs. S. Smirling 118.50 
Mrs. S. C. Douvan 113.00 
Mrs. M. Smailienė 90.75 
Mrs. B. Keblaitienė 40.00 
Mrs. T. Overaitienė 40.00 
Mrs. M. Greivienė 32.75 
Mrs. O. Šimanskienė 10.00 
Mrs. E. Molienė 7.00 
Vakarėlio pelnas 117.00 
Viso $1710.60 
Reikia pasigerėti kad # taip 

gražiai ir sutartinai musų mo
terys dirbo. Jei kas ir prime
tė ką nors tai iš tų kurie nei 
piršto neprikišo. Aš žinau kaip 
yra sunku kai kurioms mote
rims iš namų išeiti, bet jos 
nors kelioms valandoms pasi
šventė ir tuomi padarė darbą 
sėkmingu. 

LANKĖ TĖVUS 
Jurininkas Eduardas Keblai-

tis trumpai buvo sustojęs pas 
savo tėvelius Keblaičius. Jisai 
pergyveno didelę katastrofą ir 
buvo dideliame pavojuje, kaip 
apsakė. Jo laivui išplaukus į 
jurą, poros dienų kelionėje bu
vo susprogdintas. Eduardui 
pavyko išsigelbėti ir ta proga 
jam buvo leista pasimatyti su 
tėveliais. 

Eduardas mažai kalbėjo apie 
tą> įvykį ir buvo dikčiai sujau
dintas. Dabar jis priskirtas Į 
kitą laivą. 

BOLŠEVIKAMS SMŪGIS 
Kovo 18, per bolševikų radio 

Dr. Palevičius išdrožė "orato-
rišką" blevyzgą. Jam nepa
prastai graudu buvo, sako, kad 
Lietuviai važiuoja į Washing-
toną prašyti Lietuvai užtari
mo. Tiek susigraudinęs, ėmė 
plūsti visą reikalą ir raginti 
kariu motinas kad nevažiuotų. 

Kodėl musų bolševikų visas 
purvinas darbas pavedamas Dr. 
Palevičiui? Nesenai šis dak
taras labai džiaugėsi Lenkija, 
o dabar jau Rusija. Kad ne-
velniui tarnausi tai šėtonui. 

Rusų viešpatavimas Lietu
voje per 125 metus paliko vi
sokių užperukų ir žinoma ims 
kita*tiek laiko tuos užperukus 
iš Lietuvių kraujo išvalyti. Tai 
negailestinga parazitinė sėkla. 

Rep. 

Su šiame numeryje paduoda
mais mirusių išeivių Lietuvių 
vardais, jnirusių skaičius šia
me skyriuje pasiekė jau 13,600 
nuo Vasario m. 1937 metų, ka

da čia pradėta mirusių var
dai skelbti. 

GVALD1ENĖ Amelija, mirė 
Vas. m., Elizabeth, N. J. 

L I N K I U T Ė  G e n o v a i t ė ,  m i r ė  
Vasario m. Elizabeth, N. J. 

JAKUBAUSKAS Juozas, mirė 
Vas. 7, New Britain, Conn. 

FIŠERIS Karolis, 57 m., mirė 
Gruodžio 26, Millinocket, Me. 
(Naumiesčio par.) 

BA1TAITIS Jonas, 57 m., mi
rė Vas. 5, Pittston, Pa. 

PAŠKEVIČIUS Martinas, 61 
mirė Vas. 7, Breslau, Pa. 

VENSLOVIENĖ Elzbieta, 87 
m., mirė Vas. 7, Kingston, 
Pa. 

GRABLIAUSKIENĖ Juzė, 58 
m., mirė Vas. 9, Lynwood, 
Pa. 

MIKOLAINIS Alekas, 58 m., 
mirė Vas. 11, Lynwood, Pa. 

SALINSKIENĖ Marcelė, 82 m. 
mirė Vas. 10, Pittston, Pa. 

SALONIENĖ Marė, 90 metų, 
mirė Vas. 15, Parsons, Pa. 

KARLONIS Vincas, mirė Vas. 
15, Larksville, Pa. 

JUšKAUSKAS Pranas, mirė 
Vas. 15, Kingston, Pa. 

ŽILINSKIENĖ Ona, mirė Vas. 
15, New York, N. Y.Y 

JANUŠIENĖ Marė, mirė Va
sario 8, Kearny, N. J. 

BUBENIENĖ Katarina, mirė 
Vas. 6, E. Newark, N. J. 

BRUSOKIENĖ Ona (Žemaity
tė), mirė Vas. 7, Maspeth, 
N. Y. Amerikoj išgyveno 
50 metų. 

BALKIENĖ Ona, mirė Vasa
rio 16, Aacen City, N. Y. 

BILIKEVIČIUS Pranas, mirė 
Vas. 5. Philadelphia, Pa. 

BARZILAUSKAS Petras, mi
rė Vas. 16, Plymouth, Pa. 
(Kalvarijos p., Suvalkų r.) 

MATUSEVIČIUS Antanas, 59 
m., mirė Vas-. 23, Camden, 
N. J. 

LAUKAS Vincas P., 30 metų, 
mirė Vas. 16, Philadelphia, 
Pa. 

(Raseinių ap., Betygalos P-> 
Melašaičių k.) Amerikoj Iš
gyveno 35 metus. 

JOGMINAS Pranas, 59 metų, 
mirė Vasario 26, Chicagoj. 
(Telšių ,ap., Janapolės par., 
Girmontiškių k.) Amerikoje 
išgyveno 40 metų. 

SOKAS Jonas, pusamžis, mirė 
Kovo 1, Chicagoj. (Panevė
žio ap., Upytės p., Tarnygfc* 
los k.) Amerikoj išgyveno 
36 metus. 

VAITIEKIENĖ Petronėlė, mi
rė Vas. 23, Worcester, Masf'. 

STANKŪNAS Juozas, mirė 19 
Vasario, Pittston, Pa. 

STRAGIENĖ Ona, mirė Vasa
rio 21, Kingston, Pa. 

SINKEVIČIUS Juozas, 54 m. 
mirė Vas. 24, Buttonwood, 
Pa. 

UKOCKIENĖ Anelė (Ričkai-
tė), pusamžė, mirė Kovo 2, 
Chicagoj. (Tauragės apskr., 
Kaltinėnų p.) Amerikoj iš
gyveno 32 metus. 

OVERLINGAS Vincas, 53 m., 
mirė Kovo 1, Chicagoj. (Vai-
nutps p., Tauragės ap.) A-
merikoj išgyveno 37 metus. 

KIRKLYS Steponas, mirė Vas. 
23, Cambridge, Mass. 

VILIS Juozas F., 63 m., mirė 
Vas. 27, Chicagoj. (Kamajų 
p.) Amerikoje išgyveno 38 
metus. 

GERčIUS Juozas, pusamžis, 
mirė Kovo 4, Chicagoj. (Ra
seinių ap., Kražių p., Kama-
riškių k.) Amerikoj išgyve
no 43 metus. 

PETKUS Adolfas, pusamžis, 
mirė Kovo 2, Chicagoj (Ra
seinių ap., Tytavėnų parap.) 
Amerikoj išgyveno 36 m. 

DULSIČIENĖ Marė, 69 m., 
rė Vas. 23, Brooklyn, N. Y. 

DR. NORKAITIS Karolis, pus
amžis, mirė Kovo 2, •Chica
goj. (Kauno miesto.) 

ZORSKIS Jonas, mirė Vasa
rio 22, Harrison-Kearny, N.J. 

BERŽINSK1ENĖ Barbora (po 
tėvais Motušaitė), pusamžė, 
mirė Kovo 2, Chicagoj. (Ro-
seinių ap., Girdiškės p., Vi-
togalos k.) Amerikoj išgy
veno 32 metus. 

ŠIPSINSKAS Adomas, pusam
žis, mirė Kovo 5, Chicagoj. 
(Punsko p., Vaitekenos k.) 
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I Nikodemas A. WilkcHs § 
Laisnuotas Laidotuviu Direktorius | 

IR BALZAMUOTOJAS | 

Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 
Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj = 

6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 

DELI,A C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laismiota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

• 

Lakūnas Leit. Bert Shenard iš Clinton, Ind., nors prara
do kojos dalį skrendant į priešų sritis Europoje, tačiau nenu
stojo savo patraukimo prie beisbolo, ir dabar stpjęs į Wash
ington Senatore jauktą praktikuojasi-vasarai. •< 

Automobilių Sumažėjo 
Automobilių statistikos rin

kėjai skelbia kad nuo 1941 me
tų nuo Amerikos kelių ant vi-

j sados pasitraukė apie 3,700,000 
jį? , automobilių, kurie buvo gami

nami prieš ir dar 1940 metais. 
1941 metais ant kelių opera

vo 27,700,000 automobilių, gi 
Liepos m. 1944 metais opera
vo jau 24,048,711. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa-

įfytas 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  L I  O  L I  S  
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 

ttfJOS Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

.WWMMIIIIHnl",' 

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

Nor4da*ti pigiai pirkti namas mieste arba priemieačivo*t»" kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudo3-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortpečio. Patarnavimas ir iSpildj-
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba aameniikai. 
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AuKoltlt Lietuvos vadavimui D I R V A 

I' 

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

Jungo nevilksim! 
lU lMI > 

Lietuvos Likimas—Amžinosios Valios Svars 
(JtlUAtfS SMETONOS f ALBA AĘ^^^fUETlJVlŲ MISIJOJE, WASHINGTONE, KOVO 24) 

» • * 

Principai kuriais Turi Buti Pagrysta Kova už Lietuvos 
Laisvę: I — Tiek Naziai, tiek Bolševikai'yra Nusi
kaltėliai Lietuvių Tautos Atžvilgiu, II — Tik Teisi
nio Lietuvos Kontinuiteto Pripažinimas Laiduoja 
Lietuvai Lietuvišką Valdžią. Amžinoji Valia yra 
Galutinis Tautu Likimo Lėmėjas. 

Nuo to laiko kai patriotingo-
sios Amerikos Lietuvių visuo
menes atstovai buvo susirinkę 
j Amerikos Lietuvių Seimą 
New Yorke, praėjo daugiau 
negu metai laiko. Daug didžių 
įvykių nužymėjo tą laikotarpi, 
betgi neatsitiko nieko kas bu
tų skaisčiau, nušvietęs musų tė
vų šalies, Lietuvos, rytojų. 
Priešingai, bendras teisingumo 
jausmo nusilpimas, išryškėjęs 
tame lemtingame laikotarpyje 
dar didesnėje tamsos gelmėje 
panardino Lietuvos ir daugelio 
kitų valstybių viltis. Ir kitą 
kartą šviesus idealizmas šią
dien jau mums atrodo kaip 
amžių bėgio užgesinta žvaigž
d ė  . . . .  

Išsipildęs pranašavimas 
Prieš pat savo mirtį a. a. 

Antanas Smetona vienam ge
ram Lietuvių veikėjui buvo 
parašęs laišką, kuriame reiškė 
didelio susirūpinimo del Lietu
vos ateities. Nujausdamas bol-
šivikų gryžimą į Lietuvą, į sa
vo priešmirtinį laišką Antanas 
Smetona buvo įrašęs tokius žo
džius : 

"Jeigu bolševikai užplus Lie
tuvą, tai mažai kas iš jos be
paliks: nekomunistiškus gy
ventojus paskelbs liaudies prie
šais ir juos užkamuos, išžu
dys". 

šiądien velionies Prezidento 
žodžiai jaų virto tikrove: bol
ševikai sugryžo į Lietuvą. Ta
čiau karo sukurio sujudintas 
pasaulis net nemato Lietuvos 
tragedijos, ir mes čia, Ameri
koje, vieninteliai iš viso pasau
lio Lietuvių teįstengiame or
ganizuotu ir platesniu mastu 
už Lietuvą pakelti balsą. Daug 
mes dirbame, bet dar daugiau 
turime dirbti kad Lietuva ga
lėtų atsikelti į laisvą gyveni
mą. 

Tačiau ne vien užsidegimo ir 
ne vien darbo Lietuva laukia 
iš musų. Ji dar iš musų lau
kia ir sveiko, nesavanaudiško 
Lietuvos bylos supratimo ir iš
samaus, inteligentingo teisinės 
Lietuvos padėties įvertinimo. 
Šis paskutinis dalykas, iš pa
viršiaus atrodąs labai lengvas, 
tikrovėje diena iš dienos su
kelia vis daugiau ir daugiau 
sunkumų. 
Bolševikai lygus naziantfl 
nusižengėliai 

Visi mes žinome ir jaučiame 
kad šiądien vienintelė Lietu
vos laisvės kliūtis ir jos gy
vybės grėsmė yra bolševikai. 
Lygia greta mes žinome kad 
Lietuvos atžvilgiu bolševikai 
kaip ir naziai yra karo nusikal
tėliai. Ir vis dėlto ne sykį tūli 
musų pasielgia taip lyg jie ne
numatytų kad bolševikai prieš 
Lietuvą yra atsakingi už tau
tos žudymą. Kad gautume ai
škesnį vaizdą bus pravartu pa
analizuoti vieną konkretų pa
vyzdį. 

Įvairios Amerikos Lietuvių or
ganizacijos yra kreipusiosi į 
Prezidentą Rooseveltą prašy
damos jo padaryti žygių kad 
Lietuvoje butų paskirta bend
ra sąjungininkų, t. y. Anglų, 
'Amerikiečių ir bolševikų kon
trolės komisija. Suprantamas 
to kreipimosi tikslas ir aiškus 
geri jo iniciatorių norai. Ta
čiau, antra vertus, bendros są
jungininkų komisijos reikala
vimas, kaip pastatąs bolševi
kus ant vieno pagrindo su An-

šioja savyje silpnumo ženklą. 
Juk nei vienam net ir į galvą 
neateitų prašyti kad į Lietu
vai skirtą kontrolės komisiją 
greta Anglų ir Amerikiečių dar 
butų pakviesti ir naziai. Gi 
bolševikai prieš Lietuvių tau
tą nei kiek nemažiau yra nu
sikaltę už nazius, nekalbant 
jau apie tai kad dabartiniu me
tu jie yra vieninteliai Lietuvių 
tautos žudikai. Todėl patiems 
Lietuviams sutikti kad tie nu
sikaltėliai dalyvautų, tegul ir 
tik# laikinai, Lietuvos adminis
tracijos komisijoje, reiškia ne 
tik nusižeminti prieš tėvų bu
delį, bet — ir tai daug blogiau 
— pateisinti bolševikų darbus 
Lietuvoje. Nes jeigu mes su
tinkame kad bolševikai daly
vautų Lietuvai skirtoje kont
rolės komisijoje, mes — netie-
siog — pripažyštame kad jie 
nėra nusikaltę prieš Lietuvą. 
Juk yra aišku kad nusikaltėlis 
ir co-administratorius yra ne
suderinami dalykai, nes pir
mutinė administratoriaus są
lyga yra teisingumas ir sąži
ningumas. , 

Tat jeigu mes kreipiamas į 
didžiuosius pasaulio vyrus j ieš
kodami Lietuvai užtarimo, pir
moje eilėje turime reikalauti 
kad kuogreičiausia butų suda
ryta tarptautinė komisija na-
zių ir bolševikų nusikaltimams 
Lietuvoje ištirti ir kad nusi
kaltėliai butų greit ir teisin
gai nubausti. Mes turime rei
kalauti kad bolševikai greta 
nazių butų pasodinti į kaltina
mųjų suolą, bet nesižeminti 
administratoriaus funkcijų bol
ševikams pripažinimu. 
Jaltos tarimas ir bolševikiška 
demokratija 

Kiekviena proga mes furime 
pabrėžti bolševikų nusikalsta
mumą prieš Lietuvą ir niekuo
met neteikti pagrindo tiesiog 
ar netiesiog išvesti kad mes 
musų šalies žmogžudžius atlei
džiame nuo bausmės. 

Ne vienas, be abejo, nuro
dys kad sodinti bolševikus į 
kaltinamųjų suolą, kuomet jie 
yra šios šalies sąjungininkai, 
yra ir nerealu, ir neprotinga. 
Tiesa, galima numanyti kad ši 

bolševikai visvien nebus pa
traukti teisman ir jiems ne
bus uždėta jų užpelnyta baus
mė. Tai tebus galima įgyven
dinti kai bolševikų karinė ga
lia bus sugniuždyta, lygiai kaip 
ir nazių karo nusikaltėliai te
galės buti teisiami kai Vokie
tija sugniuž. Tačiau vienas 
yra dalykas negalėti tuo tarpu 
savo teisės įgyvendinti ir kitas 
— nuo jos atsisakyti. Gi rei
kalaudami kad bolševikų karo 
nusikaltėliai tutų nubausti mes 
tereikalaujame savo teisės. Ir 
kol mes dar tebetikime kad 
teisė ir teisingumas pasaulyje 
dar šį-tą reiškia, teisės ir tei
singumo reikalavimas negali 
buti laikomas nerealiu ar ne
protingu dalyku. 

čia išdėstytas nusistatymas 
bendros kontrolės komisijos 
Lietuvoje atžvilgiu yra taikyti
nas ir bendram Lietuvos atkū
rimo klausimui. Sąryšyje su 
tuo bus pravartu panagrinėti 
ir vieną Jaltos nutarimų pos
mą, kurs Lietuvos teisinei by
lai turi didžiausios reikšmės, 
nors tiesiog apie Lietuvą, kaip 
visi gerai žinome, Jaltoje ir 
nebuvo kalbėta. Tas straips
nis sako kad Amerika, Angli
ja ir Sovietų Sąjunga padės iš 
Vokiečių atvaduotoms tautoms 
atkurti demokratinę santvar
ką. Iš to išplaukia kad ir Lie
tuvoje, kaip iš Vokiečių atva
duotoje valstybėje, bolševikai 
bus kviečiami Lietuvius demo
kratijos mokyti. 

Nekalbant jau apie tai kad 
išviso paradoksaliai skamba de
mokratinės misijos bolševi
kams pasitikėjimas, jų de
legavimas demokratijai Lietu
voje atkurti tegali buti supras
tas kaip jų Įvykdytos agresijos 
ir nusikaltimų pateisinimas ir, 
galiausia, kaip naujo* • agresi
jos maskavimas. 

Kas kita Anglija ir Ameri
ka. Jų pagalba teisėtos Lie
tuvos valdžios, be abejo, butų 
su dėkingumu priimta, ir jų 
pastangos demokratijai Lietu
voje įgyvendinti, be abejo, at
neštų gražių vaisių. Betgi ke
tinimas padaryti bolševikus 
demokratijos mokytojais, nors 
ir pagrystas Jaltos nutarimu, 
yra neteisingas ir kaip toks, 
jei ir butų įgyvendintas, jis te-
reikštų smurtą, o ne teisę. 
Lietuvos atkūrimo 
pagrindas 

Kas liečia teisėtos Lietuvos 

Senatoriaus Įpėdinis 

m 

WiNon R. Young, Reijubli-
konas, ūkininkas, tapo guber
natoriaus Aandahl paskirtas į 
vietą mirusio Senatoriaus John 
Moses. 

tai, kaip jau daugelį sykių tau
tinės spaudos buvo pabrėžta, 
jis tegali remtis teisiniu Lietu
vos valstybės kontinuitetu. ši 
pažiūra, kaip mums savu ruož
tu yra žinoma, buvo patvirtin
ta 1944 metų Vasario 16 die
ną Vyriausio Lietuvos Išlaisvi
nimo Komiteto atsišaukimu į 
Lietuvių tautą. To atsišauki
mo straipsnis III sako: 

"Lietuvą iš okupacijos išlai 
svinus, ir toliau veikia 1938 m. 
Lietuvos konstitucija, kol ji 
teisėtu budu nebus atitinkamai 
pakeista". 

Nėra reikalo ir aiškinti kad 
teisinio Lietuvos valstybės 
kontinuiteto pripažinimas, kaip 
vienintelis teisingas ir visos 
Lietuvių tautos per Vyriausią 
Lietuvos Išlaisvinimo Komite
tą vienbalsiai deklaruotas nu
sistatymas, turi buti visų mu
sų kovos už Lietuvos laisvę at
ramos taškas. Lygia greta tai 
yra vienintelis kelias atsiku
riančios Lietuvos vairui į Lie
tuviškas rankas atiduoti ir sy
kiu apsisaugoti nuo svetimų 
įtakų. Greta to, yra aišku kad 
tik teisėta Lietuviška valdžia, 
Anglijos ir Amerikos remiama, 
gali atitikti Lietuvių tautos 
siekimus ir tik ji viena gali 
sugrąžinti karo baisiausia su-

tokio reikalavimo pasekmėje valdžios sudarymo klausimą žalotą Lietuvos valstybę į nor
malų gyvenimą. 

Trumpai išnagrinėjome tei
sinę Lietuvos klausimo pusę. 
Bet ir tas trumpas teoretinis 
nagrinėjimas ne vienam šią-
dien gali atrodyti kaip antra
eilis reikalas, širdies balsas, 
rodos, kiekvienam musų saky
te sako kad mestume į šalį vi
sas teorijas ir gelbėtume žūs
tantį musų tėvų kraštą. Bet 
čia tuoj susiduriame su klau
simu: kaip? Ir atsakymą į tą 
iš širdies geibių kylantį balsą 
tegali duoti protas. Iš čia te
oretinio svarstymo reikalingu
mas. Ir neretai karšti širdies 
troškimai turi buti suvaldyti 
ramaus proto prieitų sprendi
mų. Net ir tokie klausimai 
kaip Lietuvos šelpimas ir po 
Europą ir visą pasaulį išblaš
kytų Lietuvos pabėgėlių-trem-
tinių gelbėjimas tegali buti 
sprendžiami atitinkamai teisi
niam Lietuvos klausimo sufor
mulavimui. Ir jei mes nesilai
kysime logišku galvojimu pri
eitų dėsnių, net ir geriausios 
musų pastangos, užuot pada
riusios gera, atneš žalos. Mu
sų priešai tik ir laukia kad mes 
padarytume klaidų ir kad jie 

* jomis galėtų pasinaudoti savo. 

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

PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOS! C~ 

*1.110 
(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . . 
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UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ *5, 15 UŽ *10 
I^URIE skaitėt Lietuvos Kariuomenės Pulkininko JONO PETRUIČIO aprašy

mą jo baisių pergyvenimų bolševikų enkavedistų naguose — kuris su šimtais 
kitų 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, kas 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 laisvęfir 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. 

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 Tėvynei! 

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Bomberis "Lil Audrey", garsios U. S. 7-tos oro dalies, iš
liko laimingai po atlikimo 100 kelionių Japonų užpuolimams 
Pacifike. praskraidęs 343,000 mylių ir numetęs 416,900 sva
rų bombų. Jo lakūnai, Capt. Jim Braddock ir pilotas Lieut. 
Francis Pouls sveikinasi. Tas lėktuvas dabar bus vežioja-

glais ir Amerikiečiais, jau ne-J mas parodai po Ameriką 

grobuoniškoms pretenzijoms į 
Lietuvą pagrysti. Tat visuose 
savo veiksmuose atsiminkime 
du pagrindinius dėsnius: kad 
Lietuva turi buti atkurta re
miantis jos teisiniu kontinui
tetu ir kad bolševikai lygiai 
kaip ir* naziai Lietuvos atžvil
giu yra tarptautiniai nusikal
tėliai. 

Gyvenkime vertingai 
Tikėdami į galutinį tiesos 

laimėjimą ir nekompromisiniai 
už ją kovodami mažų mažiau
sia mes galime buti tikri kad 
gyvename vertą gyvenimą. Se
novės išminčiai sakydavo kad 
yra daug protingiau už tiesą 
numirti negu melu gyventi. 
Tautų gi kaip ir paskirų indi
vidų likimas yra Apveizdo® 
rankose. Ir kaip paskiriems 
asmenims taip ir tautoms ir 
visam pasauliui įvairiais laiko
tarpiais tenka išgyventi sun
kių momentų. Kiek tai liečia 
Lietuvių tautą tai jos gyvybė, 
ateitis ir likimas ne pirmą kar
tą yra metami ant svarstyk
lių ; 

Senosios Lietuvos šviesu
sis valdovas Vytautas Didysis; 
Žalgirio laukams buvo pavedęs 
išspręsti Lietuvos gyvybės ir 
mirties klausimą. Jei Žalgirio 
mušis butų buvęs pralaimėtas 
visa Lietuva butų susilaukus 
tokio paties likimo kokio su
silaukė Prusai jau tryliktame 
šimtmetyje. Lietuvos istori
jos lapas butų buvęs užverstas 
jau prieš penkis šimtus metų. 

šiądien Lietuvos likimas vėl 
mestas ant svarstyklių. Tik, 
deja, ne didžiojo Kęstučio suę 
naus ainiai šiądien yra savo 
likimo pagrindiniai lėmėjai. 
Lietuvos likimas šiądien pri
klauso nuo to ar bolševikai bus 
sutriuškinti V ne. Tikėkime 

kad ir šį sykį Apveizda nulems 
kovą į gerąją pusę ir kad ne 
smurtas bet teisingumas, kurį 
taip gražiai apibudino Justinia
nas, išeis galutinu laimėtoju. 
"Justitia est summa et perpe-
tua voluntas ius suum cuique 
tribuens" — "Teisingumas yra 
aukščiausia ir amžina valia, 
kiekvienam teikianti tai kas 
jam priklauso". Lietuvai pri
klauso laisvė, ir amžinoji auk
ščiausia valia tą laisvę Lietu
vai suteiks. 

RAPORTAI APIE 
MISIJA 

Po Amerikos Lietuvių Misi
jos Washingtone, daugelio ko
lonijų delegatai pasiryžo reng
ti mažesnius ar didesnius su
sirinkimus, padarymui raportų 
apie Misiją, apie jos planus 
artimoje ateityje, apie delega
ciją į San Francisco konferen
ciją, ir tt. 

Sueigose bus galima jau įsi
gyti Anglišką knygą "Kaip Jie 
Mus Sušaudė". 

AUKA LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

Stokite į 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 šį kuponą, pridėk savo dolarį, penkinę ar daugiau 
ir įrašęs savo pilną vardą ir adresą pasiųsk šiuo adresu: 

I.. V. S. CENTRAS 6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA 
LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 8, Ohio 

Gerbiamieji: 4 

Ir aš prisldedtt su auka parfemhnui Amerikos Lietuvių Misi. 

jos pastangų Lietuvos vadavime. Siunčiu savo auką $ 

Vardas Ir 

Adresas................ 
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Įš Argentinos Padanges 
Susirūpinimas Lietuvos Laisve ir-Likimu *-

Reino Sargyboje 
Rašo JUOZAS NAKIJTIS. 

(Pabaiga iš pereito nr.) 

Viltys teisingoje taikoje 
Taikos konferencijoje vėl 

jaudinančiai bus sprendžiamas 
tautų ir valstybių likimas, bus 
organizuojama nauja, tikeki-
me, geresnė pasaulio santvar
ka. Kaip istorija rodo, visose 
taikos konferencijose iškildavo 
savanaudiškų ir imperialistinių 
reikalavimų lygiai kaip jose 
netrukdavo geros valios kil
naus kitų interesų gynimo. Ar 
artėjančioje taikos konferenci
joje vyraus kilniosios žmonijos 
pajiegos? Ar jų žodis bus le
miamas? Norisi tikėti jog 
TAIP. 

Tada, be abejonės, bus atsi 
minta kad ten Europoje, kur 
ribojasi Rytai ir Vakarai yra 
dvigubos okupacijos auka LIE
TUVA, laisvės ištroškus šalis, 
kuri niekados neišsižadės savo 
šventos teisės gyventi nepri
klausomą ir pažangų gyveni
mą. 

Kaip senovėje Lietuviai iš-
rtiškė savo didybę valstybės 
platinimu taip šių dienų Lietu
vių tauta siekia laimėjimų dva
sinės kulturos srityje. Už sa 
vo tautinių etnografinių ribų 
Lietuviai nesiveržia į jokią, te-
ritorialinę erdvę. Jie tik rei
kalauja laisvės aiškiai savo že
mėje, kurios neatskiriama da
lis yra taip pat Vilniaus ir 
Klaipėdos kraštai. 
Teisė Lietuvos pusėje 

Vakarų didžiųjų demokrati
jų paskelbtiems pokariniams 
planams Lietuviai pritaria ne
svyruodami. Jei reikės, tarp
tautinio teismo jurisdikcijai 
Lietuva noriai pasiduos ir jo 
sprendimus sąžiningai vykdys. 
Lietuva, nors ir rytoj, visas 
savo teritorinio pobūdžio bylas 
mielai sutiktų pavesti bešališ
kam tarptautiniam tribunolui 
kurio sprendimai p r a e i t y j e 
(Haagoje) šios šalies intere
sus visados rasdavo teisingus. 

Ginklų sukuryje mažai vals
tybei sunku gintis prieš paly
ginamai didesnius ir tvirtes
nius kaimynus, kurie vadovau

ji iega yra teisė", ži-jasi • 
nome, nors Lietuvos kaimynų 
pusėje buvo jiega, bet užtat 
Lietuvių tautos pusėje buvo ir 
tebėra teisė, kurios demokra
tinis pasaulis negali nerespek
tuoti be nusikaltimo savo prin
cipams del kurių kovoja. 

Mes visiškai sutinkame su 
buvusio Tautų Sąjungos pirmi
ninko, Norvego Dr. J. Hambro 
išvadomis jo knygoje "HOW 
TO WIN THE PEACE'*, jog 
dirbtinės regionalės valstybių 
sąjungos butų priežastis tik 
dar didesnių ir kruvinesnių ka
rų. Tai patvirtina visa eilė 
istorijos pavyzdžių. 

Ar Austro-Vengrijos impe
rijai daug padėjo jos margas 
tautų mišinys? Ar senovės 
jungtinę Lietuvos-Lenkijos res
publiką unija išgelbėjo nuo žlu
gimo? Buvo ir dvidešimtame 
amžiuje tos rūšies pavyzdžių, 
ypač Centralinėje Europoje. 

Mažos lauto8 tvarkingos 
Federacijų norėti gali nebent 

tie kurie "didžiųjų galybių" 
partiją prološę, savo prestižą j 
ir politinę įtaką tikisi atgauti; 
bent mažųjų kaimynų tarpe, j 
Tebeturėdami didybės palinki- j 
mų, jie vis dar norėtų kam į 
nors vadovauti ir pelnytis ke-| 
no nors sąskaitą. Bet mažo-' 
sios tautos gerai supranta kam 
ta sąskaita butų naudinga.... 

Mažosios valstybės ir be fe
deracijų didumoje yra taikin 
gos ir drausmingos — teisę bei 
teisingumą gerbiančios ir pil 
dančios. Savo teritorijose jo-
sugeba pažangiai gyventi be 
"Lebensraumo" ir "strateginių 
sienų" veidmainingų reikalavi
mų. 

Pa^aJ Atlanto čarterį tebūna 

atgaivinta teisingumo ir lygy
bės dėsniais pagrysta ir tobu
lesne organizacija sustiprinta 
Tautų Sąjunga, tebūna ra
mioms tautoms užtikrinta ne
priklausomybė ir saugumas, tai 
ekonominio ir kulturinio tautų 
bendradarbiavimo kryptys ir 
metodai išsispręs natūraliai, 
be dirbtinio regionalizmo. Tau
tos, kaip atskiri žmonės, žino 
savo dvasinės traukos linkmę. 

Tarptautinio gyvenimo klau
simai butų daug sėkmingiau 
sprendžiami jei visos tautos 
suprastų savo tikrąją vertę ir 
pašaukimą, jei jos atskirtų sa
vyje kas gera ir kas bloga, jei 
jos arčiau pažintų ir įvertintų 
kitų individualybę ir kūrybą. 

Imperialistinio godumo 
vaisiai kruvini 

Medžiaginės jiegos garbini
mas smogė mirties smūgį bu-
rybiniam tautų pašaukimui. 
Visos jiegos buvo telktos žmo
nijos ir jo kulturos naikinimo 
tikslams. Milijonai jaunų gy
vybių krito, upės nekalto krau
jo nutekėjo ne tam kad gyvie
ji likų vergautų, arba kad ry
tojaus tautos vėl ruoštųsi 
skerdynėms, kad imperialistai 
strateginių sienų priedanga kė
sintųsi sunaikinti ištisas sve
t i m a s  t a u t a s . . . .  

Deja, vienas iš tų didžiųjų 
Suvienytų Tautų narys — So
vietų Unija — ne tik kad ne
atsisakė Lietuvos ir kitų jos 
kaimynų 1940 m. aneksijos, 
bet atvejų atvejais tfc smurto 
pareiškimus atnaujina. Atvi
rai tiesiamos gobšios rankos į 
svetimą žemę. Katalikiška Lie
tuva vadinama sovietine vien 
del to kad pateisintų šiykštų 
imperializmą. Tokios neteisė
tos ir neteisingos raudonojo ca
ro pretenzijos prilygsta tiktai 
Ivano žiauriojo politikai, grie
žtai priešingai šio karo demo
kratijų tikslams. Tos preten
zijos yra tarptautinis krimina
las, nukreiptas prieš silpnesnių 
kaimynų suvereninę valią. Jo
kios nuolaidos strateginių sie
nų kaina čia nieko pateisinti 
negali, nes bolševizmas tikrai 
siekia tiktai savo ideologines 
sienas kuoplačiausia išplėsti. 

D I R V A  

NAUJAS LVS SKY-
RIUS WATERBURY 

Prisimink įfngą Lietuvą \ 

A::. -ua-ys sargy yo.: e 
prie Reino, sąjungininkų žygy
je Į Vokietiją. 

Viso pasaulio priešas 
Kaip nazizmas taip ir agre

singas bolševizmas arba sovie
tizmas yra ne tik Lietuves bet 
ir viso pasaulio priešas. Jokia 
nauja pasaulio organizacija ne
būtų įmanoma jei Sovietų Są
jungai butų leidžiama kalinti 
Europos civilizuotas tautas. 
Viešpatautų ten laisvė kuri va
dinasi GPU. Gyvuotų ten tai
ka kuri reiškia kapinių tylą. 

Lietuva tai labai gerai žino 
iš tragingiausios praeities. To

dėl kai Baltijos kraštuose An-
glo-Saksų kariuomenė butų su
tikta kaip tikra išlaisvintoja, 
visai kita pasireiškė įžygiavus 
ten raudonajai armijai. URSS 
kaimynai perdaug gerai žino 
kas paskui Sovietų armiją se
k a . . . .  

Kol žmogus bus žmogum tol 
laisvė jo gyvenime visados bus 
j ieškomas ir siekiamas idealas. 
To idealo neatstos jokie netik
ri pakaitalai. Su Lietuvių tau
ta laisvės idealas yra gyvybi
niai suaugęs. Gilus religingu
mas ir tradicinis jautrumas 
tiesiai stiprino Lietuvių tautą 
istorinio jos likimo kovose su 
įvairių formų neteisybe. 

Didelė laisvės meilė įkvepia 
dabar Lietuvių tautai pasiti
kėti kad kruvinam viesului 
praužus jos žmonės vėl galės 
gyventi pagal savo laisvą va
lią, tikėti pagal savo širdį, mą
styti pagal savo protą ir veik
ti pagal savo sąžinę. 

Lietuva pasitiki savo tautos 
dvasine stiprybe. Kovoje del 
teisybės jie pasitiki Teisingo
jo Dievo pagalba. 

Nariai Užsimokėjo užf 

5 Metus Išanksto 

Kiti LVS Centro Pra
nešimai 

WATERBURY, Conn., galu
tinai susitvėrė Lietuvai Vaduo
ti Sąjungos skyrius, ir nariai 
užsimokėjo savo duokles visi 
po $10 už 5 metus išanksto* 

Tai nepaprastas skyrius. 
WaterburieČiai be to yra la* 

bai gausiai parėmę LVS visais 
jos darbais. 

Toliau bus į>ranelta apie £| 
skyrių plačiau. 

Energingai dirba naujai su
sitveręs LVS skyrius Lawren
ce, Mass. Per mėnesį laiko ga
vo jau virš 30 narių. 

Lawrence 10-tas skyrius už
sisakė 10 "Timeless Lithuania" 
ir keliasdešimts knygų **Kaip 
Jie Mus Sušaudė". 

Lawrence skyrius turės pra
kalbas Balandžio 15, kalbės J. 
Tysliava. 

Prisiuntė aavo duokles LVS 
skyrius iš Long Island, N. Y., 
kuris pradėjo rodytį aavo gy
vumą. 

Ona Račkiett# fš Los Ange
les, Cal., Kulturos ir Labdaros 
Klubitf užsako 10 "Timeless 
Lithuania" išdalinimui Ameri
koniškoms mokslo įstaigoms. 

LIETUVOS PASIUN
TINYBĖS BULETE-

NIS 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainą 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes 
paštas nesiūs jums Dirvos j 
naują vietą jeigu neprimo-
kėsit. Parašykit mums už 
lc atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta gyventi. — 

Dirva Cleveland 3, O. 

Raudonasis Kryžius Išgelbsti Kitą Gyvybę 

Lietuvos Pasiuntinybes lei
džiamas buletenis Angliškoje 
kalboje turi sekančius raštus 
Vasario m. laidoje (paduota 
Lietuviškus pavadinimus): 

1. Lietuvos Ministro Kalbos 
Tekstas Nepriklausomybės Mi
nėjime New Yorke 

2. Lietuvos Kovos už Nepri
klausomybę nuo 1918 metų. 

3. Svetimų Pareiškimai apie 
Lietuvos Laimėjimus 

4. Amerikiečių Simpatijos 
"Išlaisvintai" Lietuvai 

5. žinios iš Vokiečių ir So
vietų Okupuotos Lietuvos 

6. Atgarsiai į prieš-Baltiš-
kus žygius 

7. Amerikos Lietuvių Veiki
mas 

8. Paskiros Opinijos apie 
Pabaltijo šalis. 

šis buletenio numeris susi-
dema iš 18 puslapių. 

m. 

fv# ' 

Vaizde parodoma sužeistas Japonų lėktuvo bomba Ame
rikos karininkas ant lėktuvnešio, kuriam įleidžiama kraujas 
išgelbėjimui gyvybės, šituo fcudu nelaimės vietoje 'šgelbs-
tima nesuskaitomos daugybės vyrų, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus surenkamu iš civilių }crauju. - • • v - • 

WATERBURY, CT. 

SPAUDA PLAČIAI APIE 
LIETUVIUS 

Pereitą savaitę vietai Ame
rikonų spauda plačiai rašė apie 
Lietuvių veikią ' sąryšyje su 
Amerikos Lietuvių Misija Wa-
shingtone, su Lietuvių karei
vių motinų vykimu į Baltąjį 
Namą, ir plačiai pažymėjo su-
sitvėrimą Lietuvai Vaduoti Są
jungos skyriaus. Šio naujo 
skyriaus ir valdybos vardus 
paskelbė: 

Jonas Tareila, pirmininkas, 
Mrs. Stanley Romanauskas, 

vice pirm.; 
Mrs. Mathew Colney, fgkre-

torė; 
Petras Steponavičius, iždi

ninkas ; 
Maršalka — Albinas Kušlis. 
Kituose aprašymuose pami

nima šv. Juozapo Lietuvių pa
rapijos veikla ir kiti Lietuvių 
tarpe įvykiai. 

MAJORAS. Norbertas Alek-
sis, muziko A. J. Aleksio sū
nūs, kaip gauta žinios, tapo 
pakeltas į Majoro laipsnį. Jis 
tarnauja Armijos Oro Jiegų 
Transporto Kamandoje Indijo
je. Prieš išėjimą kariuomenėn 
1942 metais, Norbertas studi
javo Columbia Teisių Mokyklo
je ir tarnavo trijų radio afcoeių 
pranešėju New Yorke. ^ 

IR BALF NEAPSIEI
NA BE APSKRIČIŲ 

• 

,Pa~s Lįetuviuą kitaip negali 
buti kaip tik organizacijos cen
tras, jo kuopos arba skyriai, o 
po to būtinai t*ip .Vadinami 
apskričiai. - • -

Šiomis dienomis spaudoje pa
sirodė kad steigiama jau ir 
Bendro Amerikos Liet. Fondo 
apskritis ,New Yorko teritori
joje 

Kaip SLA, kaip kitų musų 
organizacijų atveju taip ir da
bar- BALF atveju, išeina kad 
tikrąjį darbą turi varyti Ap
skritis. Kitaip sakant, Apskri
tis turi užimti neveiklių cen
trų valdybų vietas, kitaip kuo
pos ar skyriai negalėtų dirbti 
ir net nežinotų kokiai organi
zacijai priklauso. 

Centrai paprastai turi va
dus, direktorius, darbininkus 
apmokamus, o Apskričiai, ku
rie užima veikimo darbą, yra 
liuosnoriai, veiklus asmenys, ir 
atlieka daugiausia darbo. 

Centrai vietoje pasimokyti 
nuo sumanių savanorių dar
buotojų Apskričiuose, tik ten
kinasi apskričių darbais ir sa
vo pelėjimo, neveiklumo poli
tiką tęsia paprastu budu. Vie
toje gi planavimo tikro, rim
to veikimo, centro vadai susė
dę planuoja-galvoja kaip kitas 
sroves apeiti ir savo vietas iš
saugoti. 

Priėjus ir pri® Amerikos 
Lietuvių Tarybos, matome tą 
patį: ne tiek patys centro va
dai dirba kiek darbą pasiėmę 
tos skyrių grupės kur turi sa
vo apskričius. 

Politiškame darbe tiek to, 
tačiau gryžtant prie BALF, jei 
prisiminsi kad šis fondas yra 
narys National War Fund ir 
jei pažiūrėsi į Amerikoniškų 
National War Fund skyrių vei
kimą miestuose, rasi kad kiek
vienas miestas rimtai dirba sa
vo darbą, vajaus laiku, ir at
lieka kitus darbus kurie nu
statyti, bet miestai niekad ne
siima gaišuoti laiko organiza
vimui savitarpinių apskričių. 

Jie prisilaiko aukštųjų cen
tro vadų nustatymo ir savo 
vietos programo. Balfukas. 

Lietuvos Ministras su Kongreso Nariai*? 

Plieno Darbininkų Už
darbiai 1944 Metais 

Žymiai Pakilo 

Amerikos Geležies ir Plieno 
Institutas praneša savo rapor
te kad Amerikos plieno darbi
ninkų metinis, savaitinis ir va
landų uždarbis 1944 metais pa
kilo iki rekordinio aukštumo. 

Šalies plieno industrija per
eitais metais algomis išmokėjo 
savo darbininkams $1,745,019,-
700, arba net 96 milijonais dau
giau negu 1943 metais. 

Nors plieno ir geležies ga
myba pernai pakilo, darbinin
kų skaičius toje industrijoje 
sako (buvo mažesnis — 571,200 
prieš 626,000 1943 metais. 

I r Bitėms Tenka Dirfelį 
Karo Reikmenis 

Apie 9 bilijonai Ohio bičių 
tampa 1-A karo darbininkė
mis, ruošiantis prieš galimą 
pavartojimą dujų iš Vokiečių 
ar Japonų pusės šiame kare. 

Bičių vaškas bus naudoja
mas aptepimui kareivių rubų 
kad per juos nepereitų nuodin
gos dujos, kaip ekspertai tik
rina. ~ 

O hi* valstijoje yra. J.0,876 
ūkių su 87,176 aviliais bičių. 
Vienas avilys paprastai talpina 
apie 100,000 bičių. 1 

Ohio valstija gamina po du 
milijonu svarų vaško metuo
se. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženkleli atsa
kymui. Tas būtina. 

Lietuvos Ministras P. Žacleikis Kongresinėje Vakarienė
je su Kongreso nariais: Iš kairės į dešinę: Al Kumskis, Ghi-
cagietis veikėjas. Senatorius Lucas, P. žadeikis, Rep. E. Kel
ly. P. J. žiuris, Rep. Rowan, Rep. Gorski, ir Rudis iš Chicago. 

AM. LIET. MISIJOS ŽINIOS 
(Pabaiga nuo 1-mo pusi.) 

ruoštoje kalboje per radio perstatė Washingtono ir pla
čių apielinkių Klausytojams Lietuvos bylą taip kaip Lie
tuviams reikalinga. 

šios dienos programe pagerbta Lietuvos Preziden
tas a. a. Antanas Smetona ir taip pat Amerikos Lietu
vių žymus darbuotojas a.*a. Dr. Jonas Šliupas. 

Lietuviškai reikšmingą kalbą Misijos dalyviams pa
sakė Julius Smetona. (Jo kalba telpa ant 3 pusi.—Red.) 

Sekė raportas iš įvykių vakar dieną. 
Apie Lietuvių kareivių motinų Įteikimą peticijos ir 

dalyvavimą Baltuosiuose Namuose raportą patiekė ko
misijos pirmininkė Ona Biežienė ir Hypatija Žiurienė. 

Al Kumskis raportavo apie Misijos vadų vizitą pas 
Vice Prezidentą Truman. Taipgi pareiškė kad vaka
rienėje vakar dieną dalyvavo 70 atstovų ir 10 senatorių 
net iš 39 valstijų, ir 15 spaudos atstovų. 

P. J. Žiuris raportavo apie komisijos pasitarimus su 
kitais senatoriais, ir apie priėmimą State Departmente, 
kur tartasi su keturiais sekretoriais viename posėdyje 
net per pusantros valandos. 

Misijos rengimo pirmininkas Adv. Olis padarė pra
nešimą apie tai kas jau atlikta palaikymui Washingtone 
Amerikos Lietuvių Misijos nuolatinio atstovo, ir reika
le Amerikos Lietuvių atstovo San Francisco Konferen
cijoje. 

Po Juozo TysKavos kalbos sekė rinkimas Misijos rei
kalams aukų, ir su išanksto prisiųstomis aukomis viso 
aukų pasidarė virš $6,000. ' ' • 

Hypatiią Yčaitė, Lietuvos Ministro įgaliota, pakvie
tė Misijos dalyvius ši vakarą vaišėms Lietuvos Pasiun
tinybės patalpose. Šios vaišės ir Lietuvių proga daly
vauti Lietuvos Atstovybėje apvainikavo visą Misijos ei
gą, kuri kuopasekminęiausia tesėsi nuo pat jos sumany
mo iki užbaigimo padedant vainikus prie Amerikos Ne
žinomo Kareivio kapo ir prie Leitenanto Harris, žuvu
sios už Lietuvos Nepriklausomybę, kapo Arlington Na-
cionalėse Kapinėse. 

Antra ir Paskutinė Sesija 
Antrai sesijai prasidėjus apie 2:30 v. po pietų, Lie

tuvių vieningo veikimo klausimu reikšmingą kalbą pa
sakė S. Gegužis, buvęs į>LA prezidentas ir tautinės sro
vės veikėjas veteranas. 

; Dr. B. K. Vencius patiekė sumanymą, kitų delegatų 
papildymais, padėti vainiką prie Leitenanto Harris ka
po, ir prie Amerikos Nežinomo Kareivio Kapo iš perei
to karo. 

Kiti pasiūlymai buvo — kad butų padėta vainikai 
nuo Misijos prie a. a. Prezidento Smetonos kapo, prie 
Dr. Basanavičiaus ir prie Dr. Vinco Kudirkos paminklų 
Clevelande. Tas atlikti pavesta Clevelandiečiams. 

. Tautinis veikėjas Juozas J. Bačiunas padarė prane
šimą apie tai ką atliko keli Floridoje susirinkę Lietuviai, 
kur ir jis pats dalyvavo: jie sudėję $200 pasiuntė p. Ba
lučiui į Londoną. Toliau p. Bačiunas plačiai kalbėjo 
apie reikalingumą Amerikos Lietuviams vieningai dirb
ti Letuvos vadavmo darbuose, ir jis pasižadėjo padėti 
pastangas kad už Lietuvos nepriklausomybę dirbančių 
musų srovių vadai susieitų pasitarimui. t 

Užgirta sekantis U. S. War Loan vajus. Pasiūlyta 
parūpinti adresus kad Kongreso narių kalbos apie Lie
tuvą telpančios Congressional Record butų galima iš
siuntinėti kuoplačiausia. 

Užpirta palaikymas Amerikos Misijos nuolatinio at
stovo Washingtone, Lietuvos reikalams ginti. Tas rei
kalas sutvarkyti palikta LVS centrui ir Vykdomajam 
Komitetui. 

Visų Misijos dalyvių sutikimas buvo kad Amerikos 
Lietuvių atstovas San Francisco Konferenciioje. bųtų 
Adv. Antanas A. Olis. Tas klausimas irgi palikta virš
kinėtoms įstaigoms sutvarkyti. 

Kongresinė Vakarienė ir Misijos posėdžiai bipflo 
pradėta ir baigta Amerikos ir Lietuvos himnais. 

Vykdomasis Komitetas Tampa Misija 
Specialiame posėdyje, Amerikos Lietuvių Seimo 

išrinktas Vykdomasis Komitetas nutarta vadinti Ame
rikos Lietuvių Misija. Šis komitetas arba Misija vyk
dys visus darbus surištus su Lietuvos vadavimo byla. 

Į Misijos komitetą, prie pirmesnių 17 narių, koop
tuotas Al Kumskis, žymus Chicagietis veikėjas, kuris 
labuti, daug pasidarb^yo padarymui Amerikos Lietuvių 
Misijos pasekminga. .. . -

Misijos rengimo komisija reiškia didele savo padė
ką Lietuvos Ministrui P. Žadeikiui ir poniai Žadeikienei 
už jų priėmimą ir pavaišinimą Misijos dalyvių, kurie 
dar buvo likę Washingtone šeštadienio vakare, Kovo 24. 
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I PUOŠNIĄ salę Amerikos širdyje garbingieji Tautos 
Atstovai susirinko paklausyti balso iš Lietuvos.' Sep

tyniasdešimt iš Atstovų Rumų ir dešimt senatorių — 
.^viso labo 80 Kongreso narių — atvyko išgirsti skriau
džiamos teisybės skundo. Gi netoli tūkstančio rinktinės 
Amerikos Lietuvių visuomenės narių iš tolimiausių šios 
didžios šalies kampų spontaniškai supludo ^alyvauti šia
me didingame kovos už Lietuvą momente. Rimta ir ge-
didingumo kupina nuotaika užviešpatavo aukštųjų Ame
rikos svečių ir patriotingos Amerikos Lietuvių visuome
nės sklidinai pripildytoje salėje. Ir jei didieji mirę Lie
tuvos karžygai butų galėję tuo metu ten buti su mumis, 
jų narsi dvasia butų grožėjusis didžion šalin išvykusių 
tėvynainių žygiais. 

Amerikos Lietuvių Misija, susirinkus Washingtone 
kaip tik tuo metu kai karas Europoje jau eina visai prie 
galo ir kai San Francisco konferencija jau čia pat, be 
abejo yra monumentalios reikšmės įvykis. Faktas kad 
ji atstovauja visai patriotingai ir partinių aistrų neuž
krėstai Amerikos Lietuvių visuomenei, yra lygia greta 
reikšmingas. Savu ruožtu Amerikos Lietuvių Misija yra 
puikus Lietuviškosios vienybės pavyzdys. Ne tiek dėl
to kad joje vieningai dalyvavo Lietuviai Demokratai ir 
Republikonai, bet ypatingai dėlto kad joje kulturinga 
forma buvo patiekta nepartinė, tautiniai-valstybinė Lie
tuvos koncepcija. Ne kokių pasenusių Lietuvos parti
jų atgaivinimas ir a.fišavimasis jų nuopelnais, bet ben
dras, teisiniai pagrystas, Lietuvos klausimo iškėlimas 
ryškėjo Misijos darbuose, šito priežastis — Amerikos 
Lietuvių Misijai vadovavo ir ją organizavo giliai Lietu
viškai patriotiški, bet jau Amerikos kulturos suformuoti 
Lietuviai veikėjai. Užtat jos darbuose jau nesijautė to 

MASKVAI NEPAVY
KO SUOMIJOS 

RINKIMAI 

Suomijoje praėjus seimo rin
kimams, kur po Įvairių' partijų 
vardais pasislėpę komunistai 
kandidatai stengėsi įsiveržti j 
seimą, o bolševikai gavo tik 
apie ketvirtą dalį balsų, paro
do kaip Sovietų kaimyninių ša
lių žmonės balsuotų už atsto
vus | savo seimus ir valdžias 
jei turėtų bent kiek užtikrin
tos laisvės pasireikšti kaip jie 
mano ir jaučia. 

Sovietų organas Izvestia ne
pasitenkinęs tų rinkimų pasek
mėmis pasakė, "dar vis tebėra 
stiprus tie gaivalai kurie sto
vi prieš progresyvi Suomijos 
valstybės vystymąsi". 

Toliau, lyg girtas, Izvestiar 
redaktorius pažymi: "Dar te-
hepasilieka ateičiai kovoti su 
tais kurie privedė Suomiją prie 
katastrofinio karo". 

Kaip visas pasaulis žino, ra-

^MERIKOS Lietuvių Misijos pasisekimas ir šiltas pri
tarimas kokio ji susilaukė iš Lietuviškos visuomenės i 

pusės yra didelis moralinis atpildas jos rengėjams. Sa
vu ruožtu tai parodo kad Lietuvai Vaduoti Sąjungos, 
kuri buvo Amerikos Lietuvių Misijos stumiamoji jiega, 
nusistatymas Lietuvos klausimu yra teisingas. Taigi 
velionies Prezidento A. Smetonos įdiegtas daigas prigi
jo ir, jam mirus, Lietuvos vadavimo darbai tęsiami jo 
nurodyta kryptimi. Dabartinis Lietuvąi Vaduoti Są
jungos pirmininkas ir sekretorius yra tų darbų pagrin
diniai vykdytojai. 

Simbolišku sutapimu, Ąpierikos Lietuvių Misija 
įvyko vos savaitę prieš Velykas — Verbų sekmadienį. 
Ir ta velykinė nuotaika patriotingai Lietuviškai nuotai
kai suteikė ypatingo efekto. Klausantis kalbų kuriomis 
buvo ginama Lietuvos byla ir atremiami smurto kėsini-
maisi prieš teisingumą, ateidavo j galvą mintis kad kuo
ne prieš du taikstančius metų vyko dar didesnė kova 
tarp tiesos ir melo. Toje dramatingoje kovoje tiesa iš
ėjo laimėtoju, bet Didysis Kovotojas už tą laimėjimą už
mokėjo savo gyvybe. Bet visiems už tiesą kovojantiems 
jis paliko skaisčią prisikėlimo viltį, todėl šiądien kiek
vienas tiesos kareivis jaučiasi stipresnis. 

Ir mes, kovodami už Lietuvos gyvybę, jaučiamės sti
presni. Gi besiartinančios Velykos, kaip prisikėlimo 
šventė, musu sielvartui neša paguodą. Nes kokie be» 
butų nusivylimai musu teisingoje kovoje, niekas negali 
sutrukdyti galutinio tiesos laimėjimo. 

metais, kuomet Sovietai ją už 
puolė. Taigi, dar tebelieka dj 
delis darbas kovoti prieš karo 
kriminalistus tokius kaip So
vietų Sąjunga ir jos vadai. 

Tokių ar net geresnių bal
savimo rezultatų galime tikė
tis Lietuvoje, Latvijoje, Esti
joje, Lenkijoje ir kitose bolše
vikų pavergiamose šalyse, jei
gu tik gyventojams bus leista 
laisvai pasireikšti. 

. . . .  

mi, maža Suomija buvo prives-

nemalonaus kvapelio kurį čia laikas nuo laiko dar pa- ^aro. 1939 

skleidžia kai kurie iš Lietuvos atvykę prieškarinės Ru- ^ A 

Slškos demoralizacijos paliesti žmonės. 
Daugelis labai stebėjosi kad Amerikos' Lietuvių 

Misijoje nesimatė Lietuvių kunigų. Tiesa, vienas-kitas 
jų pareiškė Misiiai draugingą žodi, netgi atsiuntė au
ka, bet jų didžioii dalis Amerikos Lietuviu Misijai liko 
abeiinfa. Kaž kaip atrodo keista kad politikoie daly
vaujančių Lietuviu kuninru grupė bevelyjo susidėti su 
reli^iia nuolat plūstančiais socialistais (tėvynės labui, 
kain iie sako), bet neparėmė tikrai giliai patriotingo 
tautininkų žygio. \ 
N®M. abejonės kad Amerikos Lietuvių Misija buvo 

didžiausias žygis visoje Amerikos Lietuvių istorijo
je. Juk yra aišku kad pačių aukščiausių Amerikos po
litikos sluoksnių sudominimas Lietuvos ir išviso mažų 
tautų reikalais gali turėti lemiamos reikšmės visam ma
žųjų tautų klausimui. Gi prie ligšiolinių Lietuvos drau
gų Kongrese šios Misijos pasėkoje Lietuva įsigijo eilę 
naujų draugų. 

Faktas kad žymus Senatorius Tobey iš New Hamp
shire, pabaigus Adv. Oliui savo stipriai argumentuotą 
kalbą del Lietuvos laisvės, .pakilo iš savo vietos, pareiš
kė savo pasitenkinimą del vertingos p. Olio kalbos ir pa
prašė jos nuorašo, pažadėdamas ją patalpinti Congres
sional Record, liudija pats už save. Simpatijų Lietuvai 
ir pažadų ginti jos bylą Misijos metu buvd susilaukta 
dar iš kelių Kongreso narių. 

Gausingai atsilankę didžiųjų Washingtono bei spau
dos agentūrų atstovai taip pat buvo didžia dalimi palan
kiai nuteikti, ir Misijos proga įvairiuose laikraščiuose 
tilpo labai palankių atsiliepimų apie Lietuvą. 

Gi Misijos atstovų vizitas pas Vice Prezidentą Tru
man ir pas "aukštuosius State Departmento pareigoms 
turi ypatingos reikšmės. 

Trumpai tariant, Misijos metu Amerikos sostinė bu
vo tikrai sujudinta del Lietuvos. Ir jeigu Amerikos Lie
tuvių Misijos reikalavimas del Amerikos Lietuvių at
stovų dalyvavimo San Francisco konferencijoje specia-
lėmis teisėmis susilauks palankaus sprendimo tai Ame
rikos Lietuviu Misiios iniciatorių vykdomi Lietuvos gel
bėjimo žvniai bus labiau pasisekę negu bent kas butų 
galėies tikėtis. 

LINKSMU 
VELYKŲ! 

, Visiems Dirvos skaity
tojams, bendradarbiams 
ir rėmėjams linki 

Dirvos Redakcija 
ir Administracija. 

VIRŠ 20 BILIJONU 
BAČKŲ ALIEJAUS 

v Pereitą metą Amerikoje bu
vo atrasta daugiau aliejų šal
tinių, kurių apskaičiuotas alie
jaus kiekis, kartu sudėjus su 
pirmiau atrastais šaltiniais, 
pakilo nuo 389 mil jonų bačkų 
iki 20,453,231,000 bačkų, kaip 
skelbia Amerikos Petrolejaus 
Institutas. 

1944 metais iš žemės ištrau
kta neapdirbto aliejaus naujas 
rekordinis kiekis — 1,678,451,-
000 bačkų. 

Bačkoje telpa 31% galiono, 
taigi galionais aliejų ir iš jo 
gaminamo gasolino kiekiai yra 
milžiniški. 

r r r 

Dede Šamas Gavo 
. 500,000 Kūdikių 

Ar girdėjot apie tokį tėvą 
kuris turėtų net pusę milijono 
kūdikių ? 

Dėdė Šamas tokiu tapo ne 
savu noru, praviršydamas net 
anų laikų garsųjį Saliamoną. 

Valdžias paimtų į kariuome
nę vyrų jaunos žmonelės su
laukia šimtus tūkstančių kū
dikių, bendrai sudėjus, kas me
tą. Vienus tų kūdikių globja 
pačios motinos, bet kitos moti
nos kreipėsi į Dėdę Samą pri
mesdamas jam tuos kudikius, 
ir štai Dėdė Šamas turi duoti 
užlaikymą pusei milijono kūdi
kių ir globoti jų motinas, tei
kiant joms priežiūrą pirm gim
dymo ir po to. 

Laukiama dar 200,000 tokių 
karo meto kūdikių. . > 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE P|piTĄ VASARĄ 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

DAR GYVA 
(Prano Vaičaičio eilės) 

Aplink matydama galingus 
Senovės priešus praeities, 
Sau irsis, rodosi sustingus, 
Senos atčaiža Lietuvos! • 
Iš kito krašto parvažiavęs, 
O buvo jau pati naktis, 
Tėvynės oro paragavęs 
Tariau: "Palaiminta šalis! 
"Tiek šimtmečių jau iškentijus, 
"Palaidojus jau tiek narsių, 
"Jų ašaromis apsiliejus, 
"Jų apsikrapinus krauju, 
"Sau rodos tyli, rodos miega, 
"Kaip Lietuvos linksma gamta 
"Žiemutės apsivilkus sniegą, 
"Nutilus ilgisi liūdna".... 
Štai piliakalnis: sveikas, tvirtas, 
Graudingas liudytoji tu, 
Ką su jausmais aukštai pagirtas, 
Doringai grūmės su vargu! 
Štai matosi kariaunos drąsiu* 
Ir šiądien skraido apie jį, 
Ir šiądien ten nors kaipo dvasios 
Dalis jau priešų sukuryj 
Kaip daleis žolę verčia priešus, 
Nuo piliakalnio veia juos; 
Kita dalis jiems bėga priešais, 
Ir visus priešus iškapos , 

Štai matos karstas n'uždarytas, 
Du angelu klupo šalia, 
Tas karstas rutom's apkaišytas 
Ir miršta mergina jame.... 
Dar, rodos, nevisai lavonas, 
Dar, rodos, kruta krūtys jos, 
Dar veidas jos beveik raudonas, 
Dar ji gyva, dar ji bujos..... 
0 tai ne angelu du verkė: 
Tai musų laimė, liuosybė, 
01 ne jauna akis ten merkė: 
Tėvynės meilė miršt' karste 
Oi neškite pagalbą, broliai, 
Oi, mieli, neškite stropiai, 
Dar ji gyva, gyva pakolei, * 
Mus saulė, mus grazna tenai! 
Dar laimė ir šventa liuosybi 
Surinks vaitojančius vaikus 
Atmins mųs protėvių tvirtybę 
lf mųs t6vyn§ nepražu*! ' 

Valdžios operuojama juodoji rinka 
Sovietų valdžios bėdos buvo panašiai 

kaip ir musų: žmonės ten pradėjo gauti 
aukštas karo algas, bet nėra ant ko pini
gus praleisti. Mes išsprendėm tą klausi
mą parduodami žmonėms karo bonus, 
duoti bonus ir pirktis sau reikmenis nor
malėmis kainomis. 

Bet Rusijoje, kadangi kiekvienas pri
klauso nuo valdžios algų, jis gyvena taip 
sakant iš rankos į burną ir jo pirkimo ga
lia lengvai sukontroliuojama. Jis gali nu
sipirkti radio, paveizdan, tik tada kada 
tas bus leidžiama jam pirkti, ir pirmuti
nis pagamintas radio teks tam kuriam su-
lyg valdžios nuožiuros turi pirmiau tekti. 
Žinoma, Rusijoje parduoda ir karo bonus, 
daugelis jų neša nuošimtį, tačiau Sovietai 
nekgip žiuri į bonus, nes jų turintis žmo
gus turi pirkimo galią kurią valstybė ne
gali kontroliuoti. 

Sutvarkymui kad žmonės netaupytų 
savo algų, Sovietų valdžia išnaujo atida
rė "komercines * parduotuves". Jose val
džia parduoda viską geriausio maisto ir 
rubų srityje, už kainas lygias kaip tose 
laisvose rinkose iš kurių aš tik ką parėjau, 
visai be jokių racionavimo kuponų. 

Amerikoniškom akim žiūrint tai iš
eina kad pati Sovietų Valdžia operuoja 
juodąją rinką kaip valstybės monopolį ap-
tuštinimui savo darbininkų kišenių. Ka
da karas baigsis, visų darbininkų pinigai 
bus valdžios kišeniuose ir nereikės kaip 
mums Amerikoje atmokėti už karo bo
nus; darbininkai ten vėl liks ant mažų už
darbių iš rankos į burną, ir priklausys tik 
nuo valdžios kontroliuojamų algų. 

Tose valdžios "juodos rinkos" krau
tuvėse pigiausia * dešra $13.20 svarui, la
šinukai $24.57 svarui. Išdarinėta višta 
po $13.20 svarui. Jautiena, ką Amerikoje 
vartojama sriubai virti, $13.62 sv. Vie
nas kiaušinis $1.25. Sūrio svaras $20. 

Prie tų krautuvių sustojusios eilės 
apšiapusių darbininkų per blokus laukia 
progos Įsigauti į vidų ir mokėti tokias kai
nas. Ima geras galas dienos įsigauti į tą 
krautuvę, nusipirkti ir vėl išeiti. Nes to
kiu komerciniu krautuviu Maskvoje tėra 
20. 

Svetimšalietis tai matydamas stebisi 
kodėl žmonės neprotestuoja kuomet val
džia užsiima nelegaliu juodos rinkos biz
niu. Priešingai, išrodo žmonės patenkin
ti kad gauna tų dalykų pirkti, ir skaito 
tas naujai įsteigtas krautuves kaip kita 
didele sovietų palaima liaudžiai 

Taupymas yra pavojingi* 
"Ši valdžia bijosi pinigų", sako man 

vienas Amerikietis kuris aprodinėjo man 
miestą. "Tikrasis atlyginimas šioje šaly
je nėra rublių pavidale. Jeigu tu priklau
sai privilegijuotai arba išrinktajai klasei, 
tu turi leidimą pirkti tam tikrose puošnio
se krautuvėse į kurias kitiems durys už
darytos. Tu gauni medalius ir papuoša
lus, kurie tuli leidžia tau važinėti dykai 
traukiniais, arba leidžia tavo vaikams mo
kytis universitete be užmokesčio. Dirb
tuvėse kur darbininkai perviršija savo 
darbo normą, darbininkai gauna dykai ti-
kietus į operą, arba gauna leidimą pirkti 
butiniausių dalykų nupiginta kaina. Pi
nigai* visada laikomi antraeiliai. Valdžia 
visada bijo kad žmonės neprisirinktų per
daug pinigų, nes tas sugriautų jų sistemą. 

"Rusai taip išauklėti kaip jie yra, jie 
negali suprasti musų sistemos. Jei jiems 
pasakoji kad mes sukontroliuotam didelius 
turtus sudraskant juos palikimo taksais, 
jie netiki, nes tokie dalykai kapitalistinėje 
sistemoje neegzistuoja, sulyg jų išmoksli
nimo visose jų knygose ir mokyklose." 

Amerikoje žmogus kuris taupo pini
gus skaitomas rimtas ir vertingas pilietis. 
Jis atlieka naudingą pareigą, nes iš tokių 
taupymų išstatyta didelės industrijos ir 
pagerinta musų ūkės. Rusijoje į tokį žiū
rima su nuožvalga, kaip į galimą kapita
listą, tokį kuris reikia saugoti kad neimtų 
išnaudoti savo draugų clarbininkų duoda
mas jiems dirbti pas save. 

Nors šie socialistai tikrina kad tau
pymas ir pinigai priveda prie bedarbių ir 
aikvojimo, kada milijonai žmonių lieka be 
darbo, tačiau ir šios biurokratinės draugi
jos betvarkiai darbo budai yra aikvojimas. 
Nors tie žmonės labai sunkiai dirba ir 
mažai uždirba bet jie daug laiko pralei
džia stovėdami eilėse norėdami nusipirk
ti kiaušinį už $1.25. 

i Nors jie taip sunkiai dirba, jie paga

mina taip mažai kad jų pragyvenimo ly
gis yra tik toks kaip gyvena musų žmo
nės kurie gauna šelpimą (relief). Bėgy
je musų depresijos bent 5,000,000 musų 
darbininkų per kelis metus buvo nusmukę 
į WPA gyvenimo -laipsnį. Bet Sovietuose 
apie 180,000,000 žmonių gyveno dar žemes
niame laipsnyje per 25 metus. Ir tik ke
li privilegijuoti milijonai turi kiek geriau. 
To ketvirtdalio šimto metų bėgyje Sovie
tai kontroliavo visą septintą dalį pasaulio 
žemės ploto, turtingo gamtos turtais. 

Jie savo skurdų gyvenimą teisina aiš
kindami kad Rusijos žmonės neturi tech
niško išsilavinimo ir kad Rusijos turtai 
daugumoje nėra išvystyti. Bet tų daly
kų pataisymui jie turėjo visą ketvirtdalį 
šimtmečio, kas yra ilgas laikas. 

Tik katastrofiškas pralaimėjimas, ko
kiame atsidūrė Prancūzija kada Vokiečiai 
tą šalį parbloškė, tegali prilygti prie to 
kaip kasdien gyvenama Sovietų Unijoje. 

Kokios tos amatininkų unijos? 
Eric Johnston paklausė ar musų bu-

ris gali paklausinėti apie Sovietų darbi
ninkų organizacijas. Jis plačiai apsipaži
nęs su Amerikos darbininkų aukštaisiais 
vadais, todėl nori patirti ir apie Rusijos 
darbininkų organizacijas. 

Mes kalbėjom su keturiais vadais, bet 
visų jų galva buvo labai gudrus vyras apie 
43 metų amžiaus, vardu Kuznecov. Jis 
tikrai buvo apsukrus. Jis gyveno Ameri
koje, baigė Carnegie Technologijos Insti
tutą metalurgijos inžinieriaus laipsniu. 

Pas juos tvarka maždaug tokia. Vi
sos Sovietų unijos — sudarančios 22 mili
jonus darbininkų — siunčia savo delega
tus į Visų Unijų Amatininkų Kongresą. 
Jis renka 55 savo narius į ką tokio vadi
namo Plenumu. Tie 55 renka iš savo tar
po 18 į ką tokio vadinamo Prezidiumu. O 
tie 18 išsirenka Kuznecovą savo sekreto
rium, kuris yra viršininkas visų darbinin
kų unijų Rusijoje. 

"Ar šitas reiškia laisvą unijų veiki
mą, ar tai yra valdžios globoje?" klau
sėm jo. Jis tikrino jog tai yra laisvas dar
bininkų organizavimasis. Žinoma, sako 
jis, kas nori patekti į Kongresą turi turė
ti valdžios užgyrimą, bet matėm kad tas 
jam tai mažniekis. Man užėjo į minti, jei 
Amerikoje, kokia plytnešių unija negalėtų 
pasiųsti savo delegato į darbinikų suva
žiavimą be valdžios užtvirtinimo, musų 
unijos tikrai nelaikytų to mažniekiu. 

Klausėm kitko. "Ar tu esi narys Ko
munistų partijos?" Jis atsakė taip. "Ar 
ir visi tavo štabo nariai?" Jis patvirtino. 
Kadangi visi dirbtuvių vedėjai yra taipgi 
komunistai, ir kadangi komunistų partija 
kontroliuoja ir darbininkus ir dirbtuvių 
vedėjus po griežta disciplina, išeina kad 
tarp darbininkų ir dirbtuvių viršininkų 
nelieka nieko už ką nesusitaikyti. Taigi 
aš paklausiau, "Ką darbininkų unijos sa
vo tarpe apkalba?" 

"Darbo sąlygas, socialę apdraudą, po
ilsį, ir kitus tokius dalykus", jis atsakė. 

"Ar jie nekalba apie algas?" 
Jis nupasakojo savo pasaką, ir kada 

paklausėm ar nebūna streikų, atsakė, taip, 
1919 metais vienas plieno streikas tęsėsi 
dvi dienas. Ir 1923 metais buvo kitas 
streikas vakarinėje Rusijoje. Nuo to lai
ko daugiau streikų nebuvo, ir ateityje ne
bus, nes musų darbininkai supranta jog 
dirba vieni del kitų. 

Mes paklausėm, jei darbininkas vie
noj vietoj išmetamas iš darbo, ar sunku 
jam gauti darbas kitus? Atsakė jog la
bai sunku. Klausiant ar darbininkai sa
vu noru priklauso į unijas, atsakyta jog 
savu noru, bet visi darbininkai priklauso, 
ir kitokios išeities nėra. Darbą pamainy
ti norėdamas gali kreiptis tik į dirbtuvės 
vedėją ir tik nuo jo vieno nuosprendžio 
darbininkas gali arba negali gauti kitą 
darbą. Tas, paaiškino, yra reikalinga So
vietų Unijos progresui ir jokių pamainų 
nebus daroma tuo atžvilgiu ir po karo. 

Komunistų atžvilgiu, darbininkai anot 
Kuznecovo, tikrai yra laisvi, tokioje ver
gijoje kokioje jie laikomi. 

(Bus daugiau) -

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

(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

Reikalaukit "Dirvoj*" 
6820 Superior Ave. Cleveland t, Ohio 



1> I R V A Padėkit Amerikai laimėt karą 

Kaip Lietuviai savo Lai 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Patekom Lenkams į nelaisvę 
Frontui apsistojus vietoje, po kokio 

mėnesio, mazuaug nugsėjo gaie ar bpanų 
menesio prauzioje, mes apsisiojom j\ur-
cumo dvare, greta Turmonto ir užėmėm 
barą prieš .LenKus. Musų buriui su būrio 
vaau leitenantu Kiaune buvo įsakyta vy
kti į Salaką neva neleisti Lenkams musų 
pusėje šeimininkauti. Atvykę j Salaką, 
radom komendantą su keliais kareiviais. 
Lenkai, matyti, jų visai nebodavo. Apsi
stojom miestelio centre, pačiame gatvių 
susikirtime. Komendantūros bustas bu
vo miestuko pakraštyje, mūriniame name
lyje, Daugailių link. 

Vos spėjus susitvarkyti savo sustoji
mo vietoje, kaip iš artimo kaimo atvyko 
ūkininkas prašydamas ginti juos nuo Len
kų sauvalės. 

— Atjojo du raiti Lenkai ir sauva
liauja po visą kaimą, — skundžiasi ūki
ninkas. — Mes nieko jiems negalim pada 
ryti. Susimildami mus apsaugokit. 

Būrio vadas pasiuntė keturis pėsčius 
žmones kad suimtų tuos Lenkus ir prista 
tytų i Salako komendantūrą. Po valandos 
Lenkai jau buvo komendantūroje. Čia 
juos apklausinėjo. Mes, smalsumo vedini, 
nuėjom pažiopsoti kaip atrodo Lenkų rai
teliai. 

Mums ten besisukinėjant, nei nepa
stebėta kaip nuo Daugailių pusės miestu-
kan atjojo pulkelis Lenkų, apie penketas-
šešetas vyrų. Ginklų su savim neturėjom 
ir todėl juos sulaikyti buvo neįmanoma. 
Ėmėm bėgti prie ginklų. Lenkai, supra
tę Salake esant greta komendantūros dau
giau musų karių ir pastebėję musų subruz
dimą, paspaudė arklius pentinais ir šuo
liais nujojo per miestuką. Mes spėjom pa
leisti jiems iš užpakalio keletą salvių. 

Kaip tik buvo Rožančiaus atlaidų iš
vakarės. Žmonės, eidami į bažnyčią, at
nešė mums iš Lenkų padėką už malonų jų 
sutikimą Salake. Jie žadėjo mums tuo 
pačiu atsilyginti. Pasirodo, musų apšau
dytų Lenkų tarpe buvo karininkų kurie 
lankėsi musų pusėje pas savo pažystamus. 

Suimtus Lenkus komendantas išsiun
tė į Zarasus, o mes rengėmės nakvynei. 
Nakties metui ant visų didesnių kelių iš-
statem sustiprintas sargybas — po du rai
tus žmones, o ant mažesnių kelių buvo pa
statyta sargyba iš komendantūros karei
vių. Likusieji su būrio vadu ir burininku 
pasislėpėm nuošalioje miestuko vietoje. 

Bet, matyti, buvom Lenkams išduoti. 
Lenkai, matyti, kaž keno vedami, sargy
bos visiškai nepastebėti, įsiveržė į mieste
lį ir mus apsupo. Sargybiniai, jokio pavo
jaus nepastabėję, pajuto Lenkus tik tada 
kai šie susišaudė su policija. Užgirdė šau
dymą jojo mus įspėti, o kadangi mes jau 
buvom suimti tai ir jie pateko Lenkams. 
Tik vienas gusaras išsigelbėjo iš nelais
vės. Jis stovėjo sargyboje ant Žagarinės 
kelio. Lenkai nelaisvėn paėmė tik mus, 
gusarus, o komenanto su komendantūros 
kariais nejudino. Kaip jis išsisuko nuo 
nelaisvės mums ir dabar neaišku. 

Mus nuvarė Į Aukštakalnį, o iš ten į 
Dūkštos dvarą. Pristatę prie musų sar
gybą, laikė mus kaip belaisvius. Tačiau 
sargybos buta nebudrios, ir kai kuriems 
musų kariams pavyko iš nelaisvės pabėg
ti. Gusaras Ivanauskas nuo Šiaulių pa
bėgo tos pat dienos vakarą, o Kazlauskas, 
Venys, Mačionis ir Kapustinskas pabėgo 
antrą ar trečią dieną. Likom tik rodos 
šeši vyrai su būrio vadu. 

Mes taip pat laukėm progos pabėgti. 
Bet mums ir bėgti neteko, nes Lenkai ir 
patys mus paleido ir grąžino mums ark
lius ir ginklus, bet vis dėlto kai kuriuos 
geresnius dalykus pakeitę ar šiaip sau pa
silikę. Sakysim, burininko arklys buvo 
labai gražus. Jo Lenkai negrąžino. Taip 
pat kai kam pakeitė vilnones po balnais 
turėtas antklodes. Pabėgusių iš nelaisvės 
nei arklių nei ginklų negrąžino. 

Lenkai gal but musų ir nebūtų palei
dę jeigu mūsiškiai nebūtų jų daugiau su
čiupę. 

Mano neramios atostogos 
Po to musų eskadronas gryžo į Kau

ną. Čia gavom kitą mundiruotę, o mane 
paleido septynioms paroms atostogų na
miškių aplankyti. 

Tuo laiku jau buvo girdėti kad apie 
Šiaulius ir Radviliški siaučia Vokiečiai 
Bermontininkai. Važiuoti geležinkeliu pro 

25 metai atgal 
Radviliški ir Kelmę pabijojau. Pasirinkau 
kitą kelią — pro Seredžių, Aįriogalą # ir 
Raseinius. Namus pasiekiau be jokių kliū
čių. 

Raseiniuose buvo musų komendantū
ra su kareivių kuopa. Bet buvo ir Vokie
čių. Man pravažiavus pro Raseinius, nak
tį Vokiečiai užpuolė musiškius ir privertė 
pasitraukti iš Raseinių. Ar tai buvo tie 
patys Bermontininkai, nežinau. Kelmėje 
buvo girdimi pat raukų šūvių garsai. Spė
jau kad jau prasidėjo" reguliarus mūšiai 
su Bermontininkais. 

Namie nerimavau. Gryžti į Kauną 
buvo pavojinga, o negryžus mane galėjo 
palaikyti dezertyru.' Buvau pilnoje apran
goje, ir Vokiečiai, mane pamatę, galėtų 
sulaikyti ir nuginkluoti. Tat ginklus lai
kiau paslėpęs, o pats vilkėjau civiliais rū
bais. * Pačioje Kelmėje šeimininkavo Vo
kiečiai, todėl negalėjau sužinoti apie pa
dėtį Raseiniuose. 

Praėjus kokiai dešimčiai dienų ir at
sitiktinai nugirdęs kad į Raseinius gryžę 
mūsiškiai, slapta išvykau iš namų. Va
žiavau civiliai apsirengęs, o ginklus buvau 
giliai vežime paslėpęs. Raseinius pasiekiau 
niekeno netrukdomas. Radęs savo vyriau
sybės administraciją, kreipiausi į ją, pra
šydamas jos padėti man kuogreičiausia pa
siekti Kauną. 

Kaune savo eskadrono jau neradau. 
Jis jau buvo išvykęs į frontą prieš Ber
montininkus. Buvo likę tik keli nerikiuo-
tės kariai, kurie taip pat greitu laiku iš
vyko į frontą prie savo dalinių. Su jais 
išvykau ir aš. 

Mums neleido priešo galutinai sunaikinti 
Būdamas namie, girdėjau patrankų 

šuvius, tat spėjau kad vyksta kovos su 
Bermontininkais, ir man buvo labai ne
jauku. Dabar, kai pats atsiduriau kauty
nių vietoje, bet kariuomenės eilėse, pasi
darė lengviau; džiaugiausi laimingai iš
trukęs iš priešo žabangų. 

Eskadrono štabas buvo apsistojęs Bai
sogalos apielinkėje, o gusarų būriai buvo 
išsklaidyti fronte tarp pėstininkų dalių. 
Iš musų prie eskadrono štabo likusių ka
rių buvo sudarytas būrys ir priskirtas 
prie pėstininkų dalinio kuris stovėjo toje 
vietoje. Tačiau nepamenu to pėstininkų 
pulko pavadinimo. Su pėstininkais teko 
bendrai veikti iki paskelbiant paliaubas. 

Mes užėmėm Pašušvį, Šiaulėnus, sie-
kėm Padubysio ir jau visai netoli buvom 
nuo plento Šiauliai-Kelmė. Tose vietose 
mūsiškiams į nelaisvę pateko keli Vokie
tukai su savo karininku. 

Mūsiškių upas del pasisekimo buvo 
kuogeriausias. Gavę po pergalės įsakymą 
gryžti atgal į pirmykštes savo pozicijas, 
taip susijaudinom kad beveik nenorėjom 
klausyti savo vadovybės. Buvom pasiry
žę eiti pirmyn kad galutinai priešą sunai
kintume. 

Priešą sekėm įkandin 
Ties Užpelkiais mūsiškių buvo išardy

tas geležinkelis ir nukirpti pageležinkelio 
telefono laidai. Bermontininkai, nesitikė
dami kad čia musų darbas, ir turbut ma
nydami kad savaime įvykęs gedimas, va
žiavo su garvežiu ir vienu vagonu kliūčių 
pašalinti. Išardytų bėgių nepastebėję, su 
savo traukiniu nusirito nuo kelio. Vietos 
gyventojams davus mums apie šį įvykį ži
nią, nu j o jom ir radom Bermontininkus 
betrusiant apie traukinį. Mus pastebėję 
jie pradėjo šaudyt iš kulkosvaidžių ir šau
tuvų, bet neatsilaikė ir buvo priversti bė
gti. Kiek toliau pabėgę, paliko ir kulko
svaidį; kurį vėliau rado musų pėstininkai. 

Paliaubas paskelbus, gryžom tais pa
čiais keliais. Prie nuėjusio nuo bėgių 
traukinio vėl radom Vokiečius besidarbuo
jant. Bet dabar jie turėjo iškeltą baltą 
vėliavą. Mums buvo baisiai pikta kad mu
sų karo grobis turėjo vėl atitekti priešui. 

Po kelių dienų mes jojom paskui be
sitraukiančius Vokiečius. Perjojom Rad
viliškį, Šiaulius, Kelmę, Skaudvilę ir Tau
ragę. Pasiekę buvusią Rusų-Vokiečių sie
ną sustojom. Tauragės apielinkėje per-
leidę Kalėdas ir Naujus metus, persikėlėm 
arčiau Klaipėdos ir Gargždų apielinkių. 
Čia apie porą savaičių ėjom pasienio ap
saugos sargybą. 

Per šalčius vasariškai apsivilkę 
Vėliau visas musų eskadronas gryžo į 

Tauragę, o iš ten traukiniu išvažiavo į 

Kaišiadorius. Kelionė buvo labai vargin
ga. Važiavom tris paras. Šaltis buvo la
bai didelis, ir musų nękurenamų vagonų 
sienos apledėjo. Prekiniuose vagonuose 
buvo po šešetą arklių ir šeši vyrai. Kol iš 
Kaišiadorių pasiekėm poilsiui skirtą kai
mą manėm ne tik nušalsią jautresnes kū
no dalis bet ir visiškai sušalsim. Buvom 
tik vasariškai apsivilkę ir jokio šiltesnio 
apsivilkimo neturėjom. Kai kaime teko 
ineiti šilumon net akyse tamsu pasidarė. 
Bet buvom taip su viskuo apsipratę kad 
po tos kelionės nei vienas karys ne tik ne
susirgo bet ir kelionėje nei ausų, nei ran
ku, nei kojų nenušalo. .-•> 

Užėmėm prieš Lertlcus Jezno-Punios 
frontą. Oficialiai mes su jais nekaria-
vom, bet kivirčių su jais netruko. Ne kar
tą tekdavo juos išprašyti iš kaimo į kur 
buvo atėję paplėšikauti bei pasauvaliauti. 
Taip, sakysime, buvo Anglininkų kaime. 

Musų karininko darbštumas 
Apie kovo mėnesį kai kurie iš musų 

išvyko Kaunan į pirmą mokamą raitelių 
komandą. Išvykau ir aš. .Komandoje ra 
miai ėjom karių apmokymą, iki bolševikai 
pradėjo stumti Lenkus iš Vilniaus krašto. 
Bolševikams artinantis prie sostinės, mu
sų pulkas gavo įsakymą žygiuoti į Vilnių. 
Su visu pulku išžygiavo ir musų koman 
da. Bolševikus susitikom Lentvarave, bet, 
nieko nebodami, ėjom toliau, kol pasie 
kėm patį miestą. Apsistojom rodos apie 
miesto centrą. 

Naktį praleidom gana neramiai. Ma
tyti, buvo kaž koks ginčas su bolševikais, 
nes mums buvo įsakyta buti pasiruošu

siems. šovinių turėjom ne tik pilnus šo-
vinvnus bet ir visas kišenes prisikimšę. 
Anksti rytą traukėmės Kauno link. Mie
sto pakraštyje radom pasiruošusius šar
vuočius ir artilerijos dalinius. Apsistojom 
Vokų dvare. Netrukus vėl teko buti Vil
niuje, bet tuomet bolševikų jame jau ne
buvo. 

Prasidėjus mūšiams su Lenkais apie 
Augustavą, mes vėl buvom išsiųsti fron-
tan prie štabo, kuris tuomet buvo Simne, 
Esant sargyboje prię štabo, teko matyti 
kaip pulkininkas Katche be poilsio iki vi
durnakčio dirbdavo duodamas telefonu 
įvairioms kariuomenės dalims nurodymus. 
Atsisėdęs su vienais naktiniais baltiniais 
prie stalo, jis ilgiausia prarymodavo ant 
žemėlapio, o telefono skambutis beveik be 
perstojimo skambėjo čia iš vienos dalies, 
čia iš kitos. Fronte su Lenkais ėjo lemia
mos kautynės. Tai buvo kaip tik prieš Su
valkų paliaubas. 

(Bus daugiau) 

BEFORE 
YOU BORROW 

TO BUY A HOME 
GET OUR 

low RATES AND 
HELPFUL TERMS 

NAMU DAKTARAS 
4-

Naudinga knyga kiekvienam turėti namoo* 
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 
6829 Superior Ave. Cleveland, Ohie 

JONAS G. 
POLTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 
Popieriuotojas 

Iki Balandžio 1, darbas da
roma žemesne žiemos kaina. 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 
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Virei ios Išmoksta 
... Ne Užgema 

KUOMET MOTINA buvo maža mer- Maistas yra skanesnis ir sveikesnis 
gaitė, reikėjo buti "prisigimusia virė- gaminamas su elektra . .. . jis turi 
ja" pagaminimui gero valgio. 

Bet dabar taip nėra. Šiądien elek
trišku pečium kiekviena moteris gali 
pagaminti valgį kaip ekspertas. Nes niSus« 

geresnį skonį, geriau virškinamas ir 
maistingas. Ir elektriškas pečius tau
po laiką, darbą, rūpestį, maistą ir pi-

moderniški elektriški pečiai—kaip tie 
. ką randasi tūkstančiuose namų ap-

Net jeigu jųs' negalit gauti elektriš
ko pečiaus dabar, jųs galit pasižymėti 

tarnaujamų The Illuminating Compa- jį Reikmenim No; 1 savo pokarinio 
ny—prašalina spėjimo darbą iš vai- namo planuose. 

.TUO DAUGIAU ELEKTRA jums pa
tarnauja, tuo mažiau ji nuo vieneto 

gių gaminimo. 

ELEKTRIŠKAS PEČIUS padaro vi
rimą lengvu, taipgi. Tikrenybėje da- kaštuoųa. Šiądien, nežiūrint branges-
bal valgių gaminimas yra tiktai kaip nių kaštų visko ir visur, The Illumi-
žaidimas Motinos su jos maža pagel- nating Company teikia elektrą į na-
bininke darant pyragus, pajus ir ki 
tus gardumynus elektrišku budu. 

mus už vidutiniai žemiausią kainą 
Clevelando istorijoje. 

DON'T WASTE ELECTRICITY! HELP SAVE VITAL COAL! 
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BOSTON MASS. 

MENO VAKARAS 

Bostono Lietuviu Jauname-
čių Tautinių šokių grupe ren
gia Lietuvių Liaudies Meno 
programą, sekmadieni, Balan
džio 8, nuo 3 vai. po pietų, Mu
nicipal Building salėje. 

Jaunamečių grupę mokina ir 
vadovauja Ona Ivaškienė, vis^ 
grupe sudaro apie 50 dalyvių 

tarp 4 ir 16 metų amžiaus, 
įvairiuose kostiumuose. 

šiame programe pasirodys 
ir viešnia talentinga Lietuvai
tė, Rūtelė Kilmonytė, iš Mon
treal, Kanados. Ji dainuoja, 
šoka, atlieka akrobatiką, ir 
gerai vaidina. Rep. 

•AMERIKOJE daugia u s i a 
mirtinų nelaimių su ginklais 
atsitinka Lapkričio mėnesį iš 
visų kitų mėnesių, nes tą mė
nesį prasideda medžioklės. 

Moterims! 

Gražiui Spausdinių 
Mieros 38 iki 44 

Tokios 
Vėsios! 6-40 

Pavejanti nauja plona sukne
lė-su dailiai nusiutu apikakliu 
. . . patojriai karančiu sijonu. 
Balti spausdiniai ant žalio, pil
ko, mėlyno ar rusvo dugno. 
Mieros 38 iki 44. 

Panelėms! 

Spausdintų Marginių-
Pricšakyje Susegamos 

Tokį# 
Gražiol! 5-94 

Tai tikrai graži priešakyj# su-
geltonos. Mieros 12 iki 1#. 
vos pilkos, rožinės, žalios aiba 
kytais pajvairinimais. Spal-
segama grąžių spausdintų pa-
marginimų suknele iš suktų 
vayon siūlų, apve<lžiota pritai-

štai Pavasarinės 
Reikmenys Moterims! 

PIRŠTINES IR KREPŠIAI 

95' 
Didžiausias pasirinkimas nau
jų spalvų pavasarinių pirštinitj 

visokių stilių. Mieros 6 iki 8. 

MES DUODAM IR IŠKEIČIAM EAGLE STAMPS 

THE MAY Co. 
B a s e m e n t  

2*95 P™ Fed ftx 

Daugelio skirtingų pavidalų ir 
stilių moteriški krepšiai. Rau
donos, kely, ruįavos, mėlynos, 
baltos, juodos, rudos spalvų. 

PO KARO TIKISI DI
DELIU STATYBOS 

DARBŲ 
Kaip tik baigsis Europos ka

ras, statyba šioje šalyje tiki
ma pašoks taip kad per pirmą 
metą po karo pasieks 12 bili
jonų dolarių. Po penkių metų 
vėliau, sakoma, statyba išplis 
taip kad sieks po 32 bilijonus 
dolarių metuose. 

Statyba apims didžiuosius 
naujus vieškelius, nuobėgas, 
uostų įrengimus, komercinius 
ir industrinius tųdinkus, gele
žinkelius ir tvenkinius upių. 

Darbų turės 2,400,000 darbi
ninkų pirmais metais, ir taip 
daugiau prie statybos. 

ANCU AK A S YKLOSE 
UŽMUŠIMŲ SKAI
ČIUS MAŽESNIS 

Amerikos angliakasykloa iš
tisais 1944 metais atsižymėjo 
geru saugumo rekordu, nežiū
rint stokos patyrusių darbi
ninkų ir kitų karo metų tru
kumų. 

1944 metais kasyklose laike 
darbo užmušta 1306 darbinin
kai, kurių išeina tik po 1.91 
ant kiekvieno milijono tonų 
minkštos ir kietos anglies kuri 
buvo iškasta.' 

1943 metais ant milijono iš
kastos anglies tonų žuvusių 
buvo po 2.26. 

Nuo Pearl Harbor, kasyklo
se Amerikoje žuvo 4213 ang
liakasiai, arba apie 3,000 ma
žiau negu žuvo pereito karo 
metu kasyklose. 

M A R G U T I S  
Skaitykit "Margutį", komp. 
A. Vanagaičio leidžiamą mu», 
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na du kartu į mėnesį. Kaina 
metams $2. Prisiųskit 10c 
pašto ženklais, gausit vieną 
numerį pamatymui. 

M A R G t /Tri 
6755 So. Western Ave. 

Chicago, 111. 

WILKES-BARRE, PA. 
PATENKINTOS DALYVAVI

MU MISIJOJE 
Musų delegatės į Amerikos 

Lietuvių Misiją labai patenkin
tos savo apsilankymu Washing-
tone Kovo 23-24, ir už tai ypa«| 
tingai dėkoja Dirvai, sako, tik' 
iš Dirvos jos patyrė apie lcvie-j 
timą dalyvauti Lietuvių Karei-' 
vių Motinas atsilankyti į Bal
tąjį Namą ir įteikimui peticijos 
prašant Lietuvai užtarimo. 

Tos delegatės yra: Mrs. Jo
seph Kazakevich, ir Mrs. Je^ 
nas Povilaitis, iš Wilkes-Bar-
re, ir Mrs. Peter Kizis, iš Pitt-
ston. Jos "visos trys dalyvavo 
kaip karių motinos. 

Jos parvyko dar su vienu 
neužmirštamu įspudžiu — ,tai 
kad buvo pakviestos ir galėjo 
dalyvauti priėmime Lietuvos 
Atstovybėje, kur ponas Minis
tras žadeikis, ponia žadeikienė 
ir jų dukrelė visus Misijos da
lyvius, dar likusius Washingto-
ne Kovo 24 vakare, priėmė ir 
vaišino. Jos sako niekad ne
sitikėjo tokios garbės i? malo
numo. • 

Misijoje ir Lietuvos Atsto
vybės vaišėse dalyvavo ir jau
nas šios apielinkės advokatas, 
Jonas Virbalis, iš Plymoutho, 
kuris savo ofisą turi Wilkes-
Barre. Jis yra pirmininkas 
Amerikos Liet. Tarybos Lu
zerne apskrityje. Jis taip pat 
labai patenkintas savo dalyva
vimu ir proga pasipažinti su 
kitais plačios Amerikos Lietu
viais ir profesionalais, dirban
čiais Lietuvos vadavimui. 

Iš šios apielinkės dalyvavo 
ir daugiau delegatų, kurie visi 
jaučiasi pasitenkinę kad galė-1 

jo prisidėti prie Misijos dar
bų. pietinis. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) > 

7829 Euclid Avenife 
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Amerikos karo signalų vyrai jungia telefono vielas prie 
Vokiečių nupiešto propagandos užrašo Echt., Holandijoj. las 
užrašas sako: '1918? — Niekados Daugiau!" Taip Vokiečiai 
norėjo įtikinti savo žmones kad nepasiduos sąjungininkams 
kaip pasidavė 1C18 metais. Bet sąjungininkai panaudoja tą 
patį obalsį — nedarys taip kaip 1918 metais su Vokiečiais, 
bet sutriuškins juos iki besąlyginio pasidavimo. 

Amsterdam, N. Y. 

SMULKIOS ŽINIOS 
Liūdną žinią gavo Jonas La

las ir jo žmona, kad karo fron
te mirė jų sunus, Sgt. Bronius 
Lalas. Velionis buvo malonus, 
mandagus jaunuolis, apie 26 
m. amžiaus; čia gyvendamas 
prigulėjo parapijos chore, A. 
L. Klube ir basketball jaukte. 

Kitas jo brolis, Stasys, apie 
23 m., liko fronte sužeistas ir 
jau kiek pasveikęs, šių karei
vėlių tėvams, seselėms ir bro
liams reiškiam gilią užuojautą. 

Sgt. Strikulio, kuris kovoda
mas lėktuvu prieš Japonus ta
po apdegintas ir gydomas li
goninėje, namie mirė sūne
lis, apie 2 metų amžiaus. Rei
škiame užuojautą jo motinai ir 
kariui tėvui jų tokioje liūdnoje 

valandoje. Taipgi užuojauta 
pp. J. Bublinskams, Strikulio 
uošviams. ' Bublinskų sunus 
Edvardas irgi buvo sužeistas 
karo laivyne, bet jau pasvei
kęs. J. Bublinskas yra Dir
vos skaitytojas, įvairių Lietu
vos reikalų rėmėjas, darbštus 
vietos kolonijoje. P. L. 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMU 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Societv for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

M O N C R ! E F Furnasai 
Ekonomija šildyme—Ilsui Metų Tarna\ imas 
Telefonuokit Savo MONCRIEF Pardavėjui 

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) 

msĘsmm 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
'DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame sfavo draugus 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėlaieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V. / 

S U  P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINK BEEft 
Vieta kur sustoja kitų miešti) 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

%albant iš Pagrindo 

-N 

STONES TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltcsng" 

ALUS, DEGTINg, VYNA3, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkaa. 
WICKL1FFE, OHIO 

VvV* 

. f # . j. ='.v7. 

- ***&.. 

DEMOKRATIJOS raketierius 
iš Stokyardų, užtylėdamas ką 
gero ir naudingo atlieka Ame
rikos Lietuvių Misijos rengėjai 
ir pati Misija, neiškenčia ne-
įkandęs Misijos rengėjams pa
sinaudodamas proga kad Ame
rikos žinių^ agentūra United 
Press savo pranešimuose šiek-
tiek sumaišė ar kokį žodi ki
taip įdėjo negu Misijos rengė
jai patiekė savo oficialiuose 
pareiškimuose spaudai. 

Jis savo raketierišku budu 
prikiša: • 

"Kadangi tuo laiku apie jo
kią kitą 'Lietuvių delegaciją' 
Washingtone nebuvo girdėti 
tai šita UP žinia galėjo suda
ryti Įspūdį publikoje jogei pp. 
Olio-žiurio 'misija' nuvyko te
nai teirautis kam Amerikos 
valdžia dar vis pripažysta Lie
tuvą, kuri seniai 'praryta'!" 

Tas demokratijos raketierius 
labai patenkintas kad spaudo
je tilpo vienas-kitas tokių ne
tikslumų, kaip paprastai spau
doje esti, bet kad tilpo daugy
bė visokių plačių pranešimų, 
naudingai reklamuojančių Lie
tuvos bylą, tai jis visai užsi
merkė ir atsisako matyti. 

Nors pats pripažysta kad tai 
yra "negražus šposas", tačiau 
to mažniekio nori padaryti ką 
tokio skanaus savo siauram 
proteliui patenkinti. 

Mat, jam neramu kad "Olio-
žiurio misija" gavo Washing-
tone plačią "publicity". Jam 

•butų smagu kad apie Misiją 
nebūtų buvę nieko rašyta, kad 
apie ją butų spauda tylėjus ir 
visi butų ją ignoravę. Tada 
tas žmogelis vėl butų užėmęs 
savo laikraštyje špaltas vieton 
įrodinėjimui kad Misija nega
vo "publicity", taip kaip ne
gauna jis pats niekad ir nie
kur, ir niekas jo darbų nepa
mini, kaip niekam nevertu ir 
tik pagieža apnuodintų. 

Jam labai nepatiks kai kas 
nors kada pasakys jam kad jis 
nesupranta gana Angliškai ir 
to pranešimo manipuliavimu 
atidengė visą savo mažą išmira-

Supa Garbiu. 

DAUGIAU NEGU 75,0000 NAMŲ OHIO VALSTIJOJE 

LAUKIA TELEFONO PATARNAVIMO ĮVEDIMO 

KODĖL TAIP? Per su virš tris 
metus visos telefono išdirbystės 
ir darbo paiiegos tapo pašvęstos 
100 nuoš. įdirbimui karo lauko 
susisiekimo padargų ir elektriškų 
ginklų kariuomenei ir laivynui ir 
nieko civilių naudojimui. Visi re
zervai telefono prietaisų tapo iš
naudoti ir viskas ištęsta iki tiek 
kiek tik galima., 

AR MATYT KOKIA PAGALBA? 
Ttvirai sakant, ne. Neišrodo kad 
militarinė viršenybė sumažins sa
vo pareikalavimus, taigi tik gali
ma tikėtis pagerėjimo kada nors 
po to kai Vokietija ir Japonija^ 
bus nugalėtos. 

KAIP GREIT BUS PAKEISTA? 
fjomet baigįis militariški reika

lavimai, dar ims kokį laiką pakei
sti telefono išdirbystės ir pradėti 
gaminti telefono reikmenis, vie
las, instrumentus ir kitų daugy
bę reikmenų. Po to, daug daugiau 
laiko reikalinga bus įvesti prietai
sus ir pritaikyti esančioms siste
moms pirm negu bus galima pa
naudoti prijungimams dabar nau
dojamų telefonų* 

MES PRIŽADAM PASKUMJMĄ. 
kuomet tik bus galima gauti ža-
liovos ir darbo jiegos. Telefono 
žmonės nekantriai žiuri pirmyn 
taip kaip ir jųs, Jaukdami tų die
nų kada jie galis pasakyti "taip" 
kiekvienam prašymui telefono pa
tarnavimo. 

<tį. 

J. Žemantauskas 
. N o t a r a as 

"Dirvos** Agentas 
130 Congress Avenif 

Waterbury, Conn. 

Pergalei Pirkit Daugiau War Bonds! 

T H E  O H I O  B E L L  | j | a )  T E L E P H O N E  C O  

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 

IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 
TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
.Mašinas, Valy to jus, taipgi 
prosus, su vieno meto garan

tija viso savo darbo. 
Perka ir parduoda radje, 

8820 Wade Park AveniM 

Cleveland. Ohio 
IW—i— i i i i i 

, „> ii r . 
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PASKUTINĖ DIENA 
ĮSIGYTI 1945 AUTO 

LICENSE 
Daugelis atidėliojo gavimą 

1945 Auto License iki paskuti
nių dienų. Tos paskutinės die
nos jau atėjo: 

šeštadienis, Kovo 31, yra 
paskutinė diena. Velykų rytą 
važiuojant į bažnyčią ar kitur 
jau turės buti ant automobilio 
prisegta 1945 metų lentelė. 

Ateikit į Dirvos ofisą, ku
ris yra oficialis Ohio automo
bilių Laisnų Biuras, išsiimti 
laisnus. Biuras atdaras iki 9 
vai. vakare. 

• GUB. LAUSCHE patiekė 
Ohio valstijos legislaturai Co
lumbus, O., užtvirtinti 1945-46 
metų lėšų biudžetą $425,069,-
663 sumoje. Tai yra didžiau
sias biudžetas valstijos istori
joje. Prie to, gubernatorius 
rekomendavo padėti nuošaliai 
$52,500,000 sumą pokariniams 
netikėtiems reikalams, ir dar 
$20,000,000 perkelti Į vieške
lių fondą, valstijos kelių sta
tybai po karo, nes turint savo 
fondą tam tikslui, valstija ga
lės gauti priedines sumas ke
lių statybai iš federalės val
džios. 

Tuoj po karo, kaip numaty
ta, Ohio pradės ilgametį kelių 
statymo ir taisymo programą 
kuris apims $120,000,000. 

LAUSCHE GRASI
NA MAYORAMS 

Gubernatorius Lausche pa
skelbė pagrąsinimą Ohio mie
stų mavorams prašalinimu iš 
jų pareigų jeigu jie palaikys 
savo miestuose gemblerystes. 

Tas pagrasinimas paėjo del 
to kad prieš porą savaičių lai
ko Clevelande tapo nušautas 
taip vadinamų "slot mašinų" 
biznio operatorius N. Weisen-
berg, kaip spėjama pasekmėje 
savitarpinio karo su kitais to
kiais pat gemblerysčių promo-
teriais. 

Policijos tyrinėjimas parodė 
kad tų "slot mašinų" biznis 
buvo praplėstas eilėje šiauri
nės Ohio valstijos apskričių. 

PIKTA SENĖ 
Kovo 26, tula West Side gy

ventoja, 78 metų senė. gyven
dama prie savo sunaus ir mar
čios, Įširdus peiliu ėmė badyti 
marčią ir kai jos sunus puolė
si ginti ji ir sunui smogė. Se
nė turėjo pasislėpus peilį lovo
je ir kai inėjo marti i kamba
rį pas ją, ji puolėsi prie mar
čios, i kurios riksmą atbėgo 
vyras. Iki peili atėmė ir jam 
teko keli smūgiai. 

POLICIJA PATARIA 
PRIŽIŪRĖTI SAVO 

ŠUNIS 

NUMATO 600,000 DARBŲ 
Clevelando Industrials Uni

jos Tarybos pirmininkas skel
bia jog po karo plačioje Cleve
lando srityje turėtų buti apie 
600,000 darbininkams darbų. 
Jis dabar ragina visas išdirby-
stes planuoti pokariniams dar
bams. 

Visoje šalyje, kaip Komerci
jos Sekretorius Wallace skel
bia, turės buti darbų del 60 
milijonų darbininkų, tik taip 
šalis galės išvengti bedarbių. 

VASARA! 
Vasaros oras ne juokais at

ėjo, nors gali labai greitai ap
vilti ir galim dar sulaukti snie
go, nes dar tik Kovo mėnuo. 

Bet šiltas vasariškas oras 
pasilaikė daugiau negu savai
tę laiko. Kovo 25 temperatū
ra pasiekė 83 laipsnius. Nuo 
1871 metų nėra žinoma apie 
tokį rekordą, ir retai kada bu
na kad oras pasilaiko šiuo lai
kotarpiu taip šiltas ilgai. 

Ankstyvieji medžiai ir krū
mai pražydėjo, žolė visai ža
lia. žinoma, businti oro atša
limai daug pakenks. 

UŽDARYS MĖSINES 
Clevelando mėsos parduotu

os sutarė uždaryti visai die
nai trečiadienį savo mėsines, 
del stokos mėsos. 

OPA pradėjo didesni vajų 
prieš mėsos juodąją rinką. 

Ant E. 105 gatvės, kur ir 
Lietuviai eidavo pirkti vištas, 
sugautas tos vištų pjovimo sa
vininkas Jack Finkle, kuris va
rė didelį biznį parduodamas 
vištas po $6. Jis tik paduoda
vo pirkėjui popieroje susuktą 
negyvą vištą ir neklausk nei 
kiek ji sveria, imk jeigu nori, 
mokėk $6 ir eik namon, o jei
gu ne — duok atgal. Jį su
čiupo tokį biznį darant OPA 
agentai ir policija. 

LIETUVIU SALĖJE 
Ateikit į Lietuvių salę pasi-

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

APSISAUGOKIT 
Jau atsiranda visokių pini

gų viliotojų, kurie nori išgau
ti žmonių turimus pinigus. 

Clevelande susekta veikian-« 
tis gudruolis, kuris eidamas į 
namus pardavinėja šeiminin
kėms naujas skalbiamas maši
nas paimdamas nuo $30 iki 
$90 rankpinigių. 

Tokių mašinų jis neprista-
tys, o kai jų atsiras galėsit 
patys gauti pirkti parduotuvė
se. Saugokitės ir kitokių suk
čių su visokiais gerais suma
nymais išvilioti iš jusų pini
gus. 

Margumynų Vakaras 
Margučių Kontestas ir šokiai 

prie Buknio orkestro. Rengia 
Moterų Sąjungos 36 kuopa, 
sekmadienį, Balandžio-April 8, 
Naujos parapijos salėje, 18022 
Neff Road. Pradžia 5:30 vai. 
vakare, įžanga 50c. 

Bus Velykų margučių kon
testas ir dovanos už gražiau
sius margučius. 

Visus kviečiame dalyvauti, 
savo atsilankymu prisidėsite 
prie kilnaus darbo, nes visas 
šio vakaro pelnas skiriamas 
naujos bažnyčios statymo fon-
dan. Komisija. 

DU KAMBARIAI NUOMAI 
Pigiai, tinka vienai moteriai. 
Kreiptis antrašu (15) 

1570 East 47 Street. 

PARSIDUODA FARMA 
Troy Township, Garrettsvil-

le, Ohio, netoli Cuyahoga upės. 
12^2 akrų, didelis sodas, apie 
400 vaismedžių. Nuo City Li
mits 28 mailės. Kreipkitės ar
ba rašykit: (15) 

J. ŽAKAS 
7202 Lawnview Avenue 

Cleveland 3, Ohio 

PARSIDUODA NAMAS 
6 kamb. pavienis, 99x110 kam
pinis lotas, 3 dideli miegkam-
bariai, tile moderniška virtu
vė, plieno Venetian blinds, su 
karpetais, kietas įvažiavimas Į 
garažių. Savininkas (15) 

1160 East 71 Street 

Pavasariui atėjus gatvėse 
bėgios ir žais daugybė vaikų. 
Jaunieji paprastai palinkę žai
sti su šunimis. Miesto valdžia 
išleido taisykles saugoti šunis 
atsargai nuo apriejimų. 

Ankstyvoje pradžioje 1944 
metų, Clevelande buvo paplitus 
šunų apriejimo epidemija. To 
priežastimi buvo šunų savinin
kų kaltė, kurie nekooperavo su 
sveikatos viršininkais- raginu
siais laikyti šunis pririštus. 

Sveikatos viršininkai ir da
bar praneša šunų savininkams 
laikyti savo šunis pririštus na
mie, o jeigu jie išvesti tai sa
vininkas turi laikyti šunį ant 
virvės ar retežio. Jei bus ma
tomi palaidi šunes jie bus su
gaudomi. Savininkas turės už
mokėti šunį išperkant, kitaip 
šuo bus nužudytas. 

Jei šuo įkanda žmogų, rei
kalinga kreiptis į policiją ar 
sveikatos skyrių į valandą lai
ko. Reikia raportuoti apie šu
nį ir kur jis matytas, žmogui 
reikia tuoj šaukti gydytojas ir 
iki jis ateis, įkąstą vietą laiky
ti po šaltu bėgančiu vandeniu 
išplovimui šunies seilių. 

šunų savininkai privalo dė
ti visas pastangas prilaikyti 
šunis pririštus. 

Cleveland Police Dept. 
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Lithuania's Right to Independence 
Speech by Anthony A. Olis, 

President The American Lithuanian Mission 
Congressional Dinner, March 23, 1945 

Hotel Statler, Washington, D. C. 

SUSIRINKIMAS 
Dr. Vinco Kudirkos Draugi

jos mėnesinis susirinkimas bus 
laikomas ketvirtadienio vaka
re, Balandžio 5, nuo 8 vai., Lie
tuvių salėje. Tie kurių mėne
sinės duoklės yra užsivilkusios 
prašomi ateiti ir užsimokėti 
kad nebutumet suspenduoti. 

I. Šamas, Nutarimų rašt. 

BEDARBIŲ APDRAUDA 
Įvedus Ohio valstijoje atly

ginimą darbininkams netekus 
darbo, 1939 metais šioje vals
tijoje buvo apie 1,400,000 dar
bininkų kuriuos apima bedar
bės atlyginimo įstatymas. 

1944 metais tokių skaičius 
pasiekė 2,000,000. 

Valstijos Bedarbes Atlygi 
nimo Taryba rekomendavo Gu 
bernatoriui Lausche ir legisla 
turai pakelti bedarbės atlygini
mo minimumą ir maksimumą 
Dabar yra taip: mokama nuo 
$5 iki $16 savaitėje už 18 sa
vaičių nedirbimo laiką. 

LINKIU LINKSMU 
VELYKŲ 

Visiems savo pacientams 
teismiškuose dalykuose. 

Adv. V. J. Pugheris. 

TRUCK MEKANIKAI 
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. 
28U CHESTER AVE. 

PRos. 2117 (15) 

VYRAI - MOTERIS 
LAVINTI IR NELAVINTI DARBININKAI 

DARBAI DIRBTUVĖJE ir OFISE 
Geras Savaitinis Uždarbis arba Alga 

THE OSBORN MFG. CO. 
5401 Hamilton Avenue 

THE American Lithuanian Mission 
is strictly an American organi

zation. We are here as Americans 
who are proud of our Government 
—poud of our representatives in 
that Government and we are par
ticularly proud and grateful to the 
many United States Senators and 
Congressmen who honor us this 
evening by their presence. We al
so wish to thank the many mem
bers of the Press and Radio who 
are here tonight representing news
papers and broadcasting oultets 
from many parts of the* United 
States. 

These are critical days because 
of the war and we would not have 
imposed on your valuable time were 
not the purpose of this gathering 
related to the war effort and the 
winning of a permanent peace. We 
are concerned about the rights of 
small nations to self determination 
after the war is won. We are con
cerned because it is our conviction 
that there cannot be a permanent 
peace unless people in both small 
and large nations are free from 
political a« well as economic bond
age. 

Now we understand that there 
are many problems to be solved 
and that the length of the war has 
increased the complexity of these 
problems. We understand also and 
we fully subscribe to America's 
foremost purpose that we must 
first win a military victory, but un
der the heavy pressure of the many 
burdens of war little time has been 
available for a restatement of the 
principles which guide us in this 
conflict. We say we want perma
nent peace but at the same time 
there has been a tendency to avoid 
discussion of the principles that 
should guide to prevent aggression 
against small nations and to pre
vent the very causes which led us 
into .the present war. There has 
been much talk in Washington that 
we will have to make concessions, 
that we will have to sacrifice cer
tain principles, that some small na
tions and their innocent people are 
bound to get hurt in the setting 
up of our postwar world. 

It is the view of the American 
Lithuanian Mission that there is 
not only no need for making con
cessions or sacrifices of our prin
ciples but that it would be fatal to 
a permanent peace to do so and 
it is with a- sincere desire that we 
as American citizens, as constitu
ents, have called this gathering this 
evening to voice our views to our 
representatives in our Government 
upon this vital war issue. 

•••HE Atlantic Charter, proclaimed 
b y  P r e s i d e n t  R o o s e v e l t  a n d  

Prime Minister Churchill on Aug
ust 14, 1941, sets forth that one of 
the principles for which we are 
fighting thę enemy is the right of 
small nations to self determination 
a s  i n d e p e n d e n t s .  T h e  C h a r t e r  
states: 

"SECOND, they desire to see 
no territorial changes that do 
not accord with the freely ex
pressed wishes of the people 
concerned; 
"THIRD, they respect the right 
of all peoples to choose the 
form of government ji n d e r 
which they will live, and they 
wish to see sovereign rights and 
s e l f - g o v e r n m e n t  r e s t o r e d  t o  
those who have been * forcibly 
deprived of them." 

In a speech on September 12, 
1943, Secretary of State Cordell 
Hull reaffirmed these principles in 
declaring: 

"All peoples who, with a decent 
respect for the opinions of man
kind, have qualified themselves 
to assume and to dischai'ge the 
responsibilities of' liberty are 
entitled to its enjoyment. 

"Each sovereign nation, large 
or small, is in law and under 
law the equal of every other 
nation. „ 

"All nations, large and small, 
which respect the rights of 
others, are entitled to freedom 
from outside interference in 
their internal affairs." 

No people have a stronger claim 
to the right of self-government and 
independence than do the 3,000,000 
people of Lithuania. The Republic 
of Lithuania was established on 
February 16, 1918 as a modern na
tion under a constitutional Govern
ment. However, from the earliest 
times the Lithuanian people have 
developed their own language sim
ilar to the ancient Sanscrit, their 
own culture and traditions. They 
are not related to the Russians or 
to any of the other Slavic peoples, 
but descended from an ancient 
people of a distinct nationality. It 
it therefore not surprising that 
they desire independence as self-
government as a means by whicihi 
to preserve the ideals near and dear 
to them, their culture, language— 
in short, their way of life. 

^ U RING its days of independence 
since the last war, Lithuania 

demonstrated that it had a decent 
respect for the opinions of man
kind and by its progress in its 
economical and cultural life it dem
o n s t r a t e d  t h a t  i t s  p e o p l e  w e r e  
qualified to assume and discharge 
the responsibilities of independence. 
In light of the above it would seem 
therefore that on the basis of jus
tice and right, and of the princip
les announced in the Atlantic Char
ter and former Secretary of State 
Cordell Hull there should be no 
question about the restoration of 
the independent Lithuania and yet, 
though nearly everyone agreed that 
the rights of small nations must 
be protected in the postwar world, 
there is some hesitation on the part 
of some of our representatives in 
Government to openly voice their 
support of these principles as to 
the Republic of Lithuania. They 
say: "What about Russia? Russia 
intends to incorporate Lithuania in
to the Soviet Union. Lithuania was 
a part of Russia before the year 
1918. Lithuania, they say, was torn 
away from Russia in the closing 
days of the last war when Russia 
was helpless because of internal 
revolution." 

Well, the answer to that question 
is that historically Lithuania was 
not a part of Russia because if we 
go back to the 15th century in the 
days when Lithuania was a nation 
with borders from the Baltic Sea 
to the Black Sea, Russia was a 
part of Lithuania. Furthermore, it 
it not anti-Russian to maintain that 
Lithuania deserves to be an inde
pendent nation because Russia has 
heretofore solemnly agreed and 
covenanted that it would respect 
the sovereignty of the Republic of 
Lithuania. 

THESE agreements were made 
not at the time when Russia 

was helpless because of internal 
revolution but in the years when 
the Soviet Union has a strong gov
ernment. On September 28, 1926, 
a non-aggression treaty, which is 
still in effect, was entered into be
tween the Republic of Lithuania and 
Soviet Russia. This treaty was ex
tended to December 31, 1945. The 
langxiage of the following articles 
of said pact is as follows: 

"ARTICLE 2. The Republic of 
Lithuania and the Union of So
viet Socialist Republics mutual
ly undertake to respect in all 
circumstances the sovereignty 
and territorial integrity and in
violability of each other. 
"ARTICLE 3. Each of the two 
contracting parties undertakes 
to refrain from any aggressive 
action whatsoever against the 
other party. 
"ARTICLE 5. Should a conflict 
arise, and if impossible to liq
uidate it in a diplomatic way, 
both contracting parties agree 
in such case to nominate con
ciliatory commissions." 

On October 10, 1939, Lithuania 
and Russia entered into a Mutual 
Assistance Pact, — Article 7 reads: 

"The realization, of this Treaty 
must not infringe the sovereign 
rights qf the contracting par
ties, especially the structure of 
their state, their economic and 
social system?, military instru-
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't. Henry B. Lowdi^r, Flint Stone, Md., has been 
awarded a bronze medal for courageous action in driving a small car loaded 
with ammunition through constant enemy fire in support of buddies 
engaged in fierce battle at the base of a hill on a South Pacific island. Snipers' 
shots rained on his vehicle as he drove at 5 miles an hour over a narrow, 
hilly extension of a perimeter road, 10 trips in black night. War Bonus buy 
trucks for heroes.  I  ( - ' •  i ' .  T r e a s u r y  D e p a r t m e n t  

ments, and altogether the prin
ciples of non-intervention of 
one State in the internal affairs 
of another State." 

Soviet Russia is our ally and we 
have a full right to assume that 
our ally will keep its promises and 
its treaties and therefore it is not 
anti-Russian to take the position 
of the independent Lithuania which 
Russia solemnly agrees to respect 
in all circumstances by its treaty 
which by its terms is still in effect 
to December 31, 1945. 

The State Department of the 
United States has continued to re
cognize and still recognized the 
Lithuanian Minister to the United 
States. Its position in this matter 
it that the Republic of Lithuania 
is an independent nation. 

X M ERIC AN S of Lithuanian des-
cent know from personal cor

respondence with their friends and 
relatives in Lithuania that the peo
ple of this little country do not 
"want partial autonomy under the 
domination of any power whatso
ever. but rather do they want the 
restoration of an independent Lith
uania. 

The Yalta conference has sug
gested the manner and method by 
which small nations may elect a 
free and democratic Government. 
Lithuania is one of the small na
tions which should have the same 
opportunity to have a plebiscite 
wherein candidates of all democ
ratic parties in Lithuania may have 

the right 16 submit their candidates 
to the electorate. The election 
shuold be under the supervision of 
an allied commission with the re
presentatives of all the three allied 
powers to assure an election free 
of outside interference. 

These views are held by a large 
portion of the citizens of the United 
States and should be represented 
by delegates to the San Francisco 
conference. If this is done and the 
principles heretofore voiced in the 
Atlantic Charter are supported in 
the San Francisco conference and 
in the peace conference to come 
after the war, the rights of small 
nations to self determination will 
be protected and in this way ag
gression against the small nations 
will be prevented and a parmenent 
pfcace will be ąssured. 
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