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WASHINGTONE jau aiškiai 
kalbama kad Sovietai išsisuki
nėja nuo dalyvavimo San Fran
cisco konferencijoje. Sakoma, 
ta konferencija gali buti atidė
ta nuo Balandžio 25, kaip nu
matyta, nežinia kokiam laikui, 
del Sovietų Sąjungos trukdan
čio atsinešimo į ją. 

Matyt Jaltoje buvo sutarta, 
kad Amerika ir Sovietai turės 
po vieną Balsą, o Britanija 6 
balsus, su Dominijomis. Bet 
Stalinas sugalvojo pareikalau
ti Sovietams trijų balsų, ir to 
pat pareikalavo Roosevelt. 

Senatorius Vandenberg pa
reiškė jog mažosios tautos ne
galės turėti pasitikėjimo jei 
didėsės valstybės taip grobinės 
balsus. Jau ir taip mažųjų 
valstybių upas į tą konferen
ciją atšalo kai paskelbta jos 
tvarka. 

• 
NEUŽTEKO to, Stalinas pa

darė dar visokių priedinių rei
kalavimų, ir pagaliau atsisakė 
į konferenciją leisti užsienių 
komisarą Molotovą, o vietoje 
jo, paskyrė mažos vertės Mas
kvos ambasadorių Washingto-
ne, Gromyko. Tai yra Įžeidi
mas Amerikai, kurios pats Pre
zidentas Roosevelt ir poni Roo-
seveltienė pasiryžo dalyvauti. 

Stalino pateisinimai yra buk 
tuo laiku karas Europoje gali 
baigtis, reikalinga svarbiems 
Maskvos valdovams buti na
mie. 

Kaip dabar dalykai, svyra, 
Washingtone spėjama kfed pa
galiau pats Stalinas pareika
laus tą konferenciją atidėti ar
ba paskelbs visai atšaukiąs So
vietų atstovus iš jos. 

• 
KAIP ŽINOMA, Lenkija iki 

šiol į San Francisco konferen
ciją nebuvo kviesta — Londo
no Lenkų vyriausybė in exile, 
kuri yra tikroji United Nations 
narė. Jaltoje buvo sutarta ir 
tikėtasi kad pavyks Lublino 
bolševikų komitetą sutaikyti 
su Londono Lenkais, arba su
skaldžius Londono Lenkų vy
riausybę, gauti atsimetėlių pri
tarimą Lublino komitetui, ir 
iš to mišinio sudarytą naują 
Lenkijos "demokratinę vyriau
sybę" kviesti į San Francisco. 

Stalinas betgi tuo tarpu pa
sišoko ir pareikalavo kad butų 
pakviesta i konferenciją dabar
tinis Maskvos pakalikų komi
tetas, kurį Stalinas pripažysta 
"tikrąją" Lenkijos vyriausy
be. Gal Stalinas manė, Roose-
veltas sutiks praryti ir tą kau
lą, nenorėdamas suardyti kon
ferencijos kuri rengiama Roo-
sęvelto valdomoje šalyje. 

Stalinui, kuriam nerupejo 
perorganizavimas Lenkijos vy
riausybės, svarbu buvo kad pa
siliktų Lublino komitetas, ir 
jis patarė tą komitetą kviesti 
atstovauti Lenkijos vyriausy
bę. Kadangi Britanija ir Ame
rika nepripažysta Lubilno ko
miteto jokia Lenkijos valdžia, 
jos Stalino užgaidą atmetė. 

• 
DEL TŲ TRIJŲ Rusijos bal

sų konferencijoje istorija to
kia: Stalinas pareikalavo Uni
ted Nations pripažinti autono
mijas, kaip Sovietų naujoje 
konstitucijoje įrašyta, Sovietų 
Ukrainos Respublikai ir Sovie
tų Baltgudijos Respublikai, ir 
duoti jų atstovams vietą susi
rinkime. : 

Tikras atgarsis to pareika
lavimo buvo, jeigu Amerika ir 
Anglija nori laikyti jas nepri
klausomomis valstybėmis tarp
tautiniuose santikiuose, priva-
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Vokiečiai Gniuždomi; Alijantai Eina Nesulaikomi 
ROOSEVELT ĮSIVĖLĖ 

SAVO PAŽADAIS 
STALINUI 

_ Prez. Roosevelt susidu-
ria su nemalonia padėtimi 
atšaukimo prižado duoto 
Stalinui Jaltoje. Spauda 
tikrina, prezidentas des vi
sas pastangas iš to išsisuk
ti ir rasti kitą išeiti, tačiau 
tas jo išsišokimas * sudaro 
keblumų Amerikos delega
cijai pasiruošusiai vykti j 
San Francisco. 

^ Jeigu Roosevelt išsisuks 
iš savo to išsišokimo tai tik 
gaudamas Amerikos dele
gacijos sutikimą remti Sta
linui duotą prižadą turėti 
tris balsus konferencijoje, 
arba jeigu Roosevelt atkal
bins Staliną išsižadėti rei-
reikalavimo^ trijų balsų. 

Pats Roosevelt buvo pa
reikalavęs Amerikai trijų 
balsų toje konferencijoje, 
vėliau nuo to atsimetė, ta
čiau Amerikos žmonės ste
bisi kas čia daroma: kodėl 
Rusija turi turėti tris bal
sus, o x\merika, kuri Rusi
ją apgynė, apginklavo ir 
išpenėjo, lieka paskutinėje 
vietoje su vienu balsu., 

AUSTRIJOJE, įsiveržus 
bolševikams, prasidėjo kil
ti pilietinės riaušės, ko
munistai pradėjo užpuldi
nėti kitus gyventojus. 

JAMES F. BYRNES, Iš
tikimas Prez. Roosevelto 
padėjėjas, rezignavo iš ka
ro mobilizacijos ir rekon-
versijos direktoriaus parei-
ku. 

VOKIETIJA PERKERTAMA PUSIAU; 
BREMENAS BERLINAS PAVOJUJE 

KONGRESE pakelta 
balsai apie ėmimą tyrinėti 
mėsos trukumo klausimo, 
tačiau netoli ėjus tas suma
nymas pasirodė negalimas 
išspręsti. 
lo priimti jų atstovus pilnatei
siai į konferenciją. 

Tačiau štai kame Stalino vi
sa suktybė ir klasta: jeigu jos 
yra nepriklausomos, jos pačios, 
o ne Stalinas, privalo kreiptis 
į kitas valstybes prašyti pripa
žinimo ir pasikeitimo ambasa
doriais. 

' • 

PREZ. ROOSEVELT papil
dė, kaip vienas rašytojas pa
stebi, dar vieną iš daugelio sa
vo netaktiškų išsišokimų: lyg 
pripažindamas tas Stalino dvi 
sovietines respublikas Stalinui, 
atsvėrimui prieš ji pareikalau
ja ir sau trijų balsų, konferen
cijoje. 

Stalinas pinkles pynė, o mū
sų prezidentas i jas įsipainiojo. 

Nors jis yra pažadėjęs im
tis "nedvejotinai naudoti mū
sų šalies įtaką — ir naudoti ją 
dabar" — jis tuos savo parei
škimus užmiršo ir prisidarė 
sau ir pačiai Amerikai daug 
nemalonumo. 

Jeigu iškilę — ar Stalino ty
čiomis iškelti, konferencijos 
suardymui — skirtumai nebus 
diplomatiškai išnarplioti pirm 
Balandžio 25, galime" tikėtis 
San Francisco konferencijos 
nejvykimo. 

Paryžius, BaljC— tre
čios U. S. Armijos tankų 
jiegos, persilaužę pro Vo
kiečių linijas į atviras Tu-
ringijos lygumas, užėmė 
Kassel, Gotha ir Suhl mie
stus ir apsupa Erfurt, 130 
mylių j pietvakarinus nuo 
Berlino. Tai yra nuosta
bi greita lenktynė perkirs
ti baigiamą gniuždyti Vo
kietiją pusiau. Žygiuoda
mi į rytus Amerikiečiai ne7 

trukus susisieks su Rusų 
jiegomis žygiuojanči o m i s 
iš rytų. 

Šiaurėje, Britų šarvuo
tos jiegos prasiveržė per 
dvi upes, per žemutinę We-
ser ir Ems upes, ir slenka 
prie Vokietijos Šiaurės Ju
ros uostų Bremeno ir Em-
den. 

Britai ir Kanadiečiai už
kerta paskutinius Vokiečių 
pasitraukimo kelius iš Ho-
landijos. i 
. Prancūzų Pirmoji Armi
ja pietiniame fronto gale 
paėmė Karlsruche. Greti
mai esanti Septinta U. S. 
Armija stumiasi link Uf-
fenheim ir linkui kelio ku
ris eina per Brenner kalny
ną Italijon. Pietuose mie
stas Stuggart taipgi pavo
juje. # \ 

Alijantų jiegos savo žy
giuose užtinka ir sunaikina 
Vokiečių požemines dirbtu
ves, svarbias lėktuvų aikš
tes ir kitas karo išdirbys-
tes. 

Naziai dabar kasdien ne
tenka po porą* divizijų sa
vo kariuomenių vien tiktai 
patenkančiais nelaisvėn. 
Vokiečiai desperacijoje 

Amerikiečiai praneša pa
tyrimus savo žygiuose to
kius kad Vokiečių moterys 
ir vaikai, apginkluoti, ir pa
statyti už slėpynių, šaudo j 

Keturi Garbes Ženklai 
Vienu Kartu 

žygiuojančius sąjunginin
kus. 

Nepilni parnešimai tikri
na buk nusižudė Fieldmar-
šalas Goering,. taipgi sako
ma kitas Hitlerio artimas 
draugas Dr, Goebbels pri
pažysta jog karas jau bai
gtas, nėra. ką kariauti. 

Sakoma, Fieldmarš alas 
Runstedt pataręs Hitleriui 
liautis kariavus, už tai jis 
tapo pažemintas. * Vyriau
siu Vokiečių vadu paskir
tas Fieldmargalas Kessel-
ring. ; 

Iš Stockholmo praneša 
apie naują suokalbį praša
linti Hitlerį Js valdžios ir 
baigti karą. I 

Eina gandai apie pasi
kartojančius sukilimus pa
čių nazių tarpe, tačiau ka
ro palaikytojai anuos žudo 
iki dar jiega jų rankose. 

Amerikos valdžios vadai 
tiki bent kada nazių suti
kimo pasiduoti, tačiau sa
ko, kariavimas, gali tęstis 
dar savaites ar mėnesius. 

RYTŲ fronte, bolševikai 
veržiasi užimti Austrijos 
sostinę Vienną. Čekijoj jie 
užėmė Bratislavą. Vokieti
ją nuo Vengntjūs visai at
kirto. 

Devvni Paaukštinti Pilnais Generolais 

ALKANI BLAŠKOSI 
PALIUOTUOTI IŠ 

VERGUVĖS 

Lt. K. R. Miller iš Hutchi
son, Kan., karo laivyno lėktu
vų pilotas, parodoma apdova
notas keturiais garbės ženklais 
vienos dienos ceremonijose. 

Vokietijoje, minios karo 
darbams suvarytų kitų ša
lių žmonių, dabar alijantų 
užimtuose miestuose pa
leistų iš Vokiečių verguvės, 
blaškosi neturėdamos kur 
pasidėti nei kur gauti mai
sto. Išbadėję paleidžiami 
iš koncentracijos liogerių 
žmonės bėga į visas puses 
tikėdami rasti maisto. 

Šimtai' tūkstančių Lietu
vių atsidurusių Vokietijo
je patenka į šių nelaimin
gų eiles. 

Amerikos Lietuviams rei
kia ir toliau rūpintis kad 
Amerikos valdžia neatiduo
tų tų žmonių į bolševikų 
žmogžudžių rankas grąži
nimais jų j Lietuvą, kolei 
ten bolševikai viešpatauja. 

JACOB L. DEVERS MARK \Y. CLARK WALTER KRl'EGEK 

CARL S V\\ 17 )• T. McNAR\E\ OMAR X. BRADLEY 

iilUi*. i. aiAftD Y B. B. SOMERVELL GEORGE C. KENNEY 

Viršuje parodomi devyni leitenantai generolai tapo Pre
zidento P.oosevelto nominuoti paaukštinimui pilnais U. S. ar
mijos generolais. Gen. Devers veikia Europoje; Gen. Clark— 
Italijoje; Gen. Krueger — Filipinuose; Gen. Spaatz — Euro
poje; Gen. McNarney — Viduržemio srityje; Gen. Bradley— 
Europoje; Gen. Handy — U. S* armijos štabe; Gen. Somer
vell — armijos tarnyboje; Geų. Kennedy — Tolimų Ryt 4 oro" 
jiegų vadovybėje. 

DAUGIAU JAPONŲ 
SALŲ ATITENKA 
AMERIKIEČIAMS 

MASKVA SKELBS 
JAJONIJAI KARĄ? 

Per radio paskelbta pra
nešimas buk Sovietų Rusi
ja pasiryžus nutraukti ne
utralumo sutartis su Japo
nija ir stoti i karą prieš Ja
ponus. 

Tai Stalino gudrus žygis 
pataisyti Amerikoje susi
dariusį blogą ųpą prieš So
vietus ir gal but gauti vis
ką ko reikalauja San Fran
cisco konferencijoje. 

. Amerikos jiegos Pacifi-
ke įsiveržė į kitą Japonų 
valdomą salą, Okinawa, ir 
ją visu greitumu užkariau
ja. Lyg nelaukę to įsiverži
mo, Japonai ten nepastatė 
jokio pasipriešinimo, nors 
toje saloje randasi apie 80,-
000 Japonų kariuomenės. 

Amerikiečių ten išsodin
ta apie 100,000, taigi salos 
visiškas užėmimas užtik
rintas. 

Ta sala yra viena iš ar
timesnių prie pačios Japo
nijos. Vėliau kai Japonai 
pradėjo gintis, Amerikie
čiai užtiko net Japonų mo
teris uniformuotas ir ap
ginkluotas, šaudančias Į 
atėjuns. 

Didėsės o>ro tvirtovės 
šimtais atakuoja miestus 
pačioje Japonijoje. 

Gen. Mac Arthur praneša 
Įsiveržimą į kitą Filipinų 
salą Masbate. Taipgi pra
neša jog užblokuota Japo
nai Holandijos Rytų Indi-
jose ir jų likimas pasidaro 
pražūtingas. 

Viena Amerikos divizija 

POTVINIS. New Orleans, 
La., apie 10,000 žmonių liko 
be namų ištikus didžiausiam 
potvfniui bėgyje 18 metų. 

Įsiveržė j Sulu salų grupe, 
Borneo salos kaimynystėj. 
Japonai žudosi 

įgąsdinti apie "žvėris" 
Amerikiečius, užkariauja
mų salų civiliniai Japonai 
žudo savo žmonas, vaikus 
ir patys nusižudo. 

Amerikiečiai skelbia jog 
Filipinų salų atkariavime 
išžudė apie 307,000 Japonų 
kariuomenės. Amerikiečių 
nuostoliai Filipinuose šia
me žygyje užmuštais, su
žeistais ir dingusiais siekia 
30,000. 

Japonijos karo* laivyno 
nuostoliai nuo Pearl Har
bor užpuolimo apskaičiuo
jama 262,000 užmuštais. 

Amerikos karo laivyno 
nuostoliai tuo tarpu tėra 
apie 93,000. iš jų apie 36,-
000 užmuštų. 

Amerika karo laivyne 
turi 3,000,000 vyrų, Japo
nai laivyne turi 850,000. 

Britų ir Amerikos oro ir 
jurų laivynai atakuodami 
Japonų Ryukyu salas su
daužė arba nuskandino 47 
Japonų karo laivus Kovo 
paskutinėmis dienomis. 

Centralinė Burma bai
giama apvalyti nuo Japo
nų, kurie arba išžudyti ar
ba išbėgo. 

DARBAI 
Reiralauja Daugiau 1Wgn 

.kesties ir Kietos Ang
lies Kasėjams 

Bal. 4 žiniomis, United 
Mine Workers vadai parei
kalavo 25 nuoš. daugiau 
mokesties 72,000 mainerių 
kietos anglies kasyklose. 

Ir kietos anglies opera
toriams pastatyta reikala
vimas mokėti unijai po 10c 
nuo iškasamos anglies to
no, kaip buvo reikalaujama 
minkštos anglies kasyklų 
operatorių. 

John L. Lewis, unija* 
vadas derybose New Yor-
ke su atstovais 190 kietos 
anglies kasyklų operatorių, 
pastatė jiems 30 reikalavi
mų. Sutartis su kietos ail-
glies kasyklomis baigia* 
Balandžio 30. 

Minkštos anglies kasyk
lose, Balandžio 2 d. Į dar
bą neatėjo apie 80,000 mai
nerių, nepaisant unijos ir 
kasyklų savininkų laikino 
susitarimo tęsti derybas ve 
nestreikuoti iki Gegužės i. 
. Minkštos anglies kasėjai 
nusibalsavo streikuoti, per-
leidus tą klausimą viešain 
nusitarimui. Tačiau strei
ko neiškilo, kuomet unijos 
vadas Lewis sutiko su Ka
ro Darbo Tarybos pasiuly-
mu gaminti anglį dabarti
ne sutartimi, iki bus priei
ta naujo susitarimo. 

.. Anglijoje, vienoje lėktu
vų išdirbystėje sustreika\ 
8,000  darbininkų re l : : v  

dami panaikinti darbą nu 
skaičių, o dirbtuvė jų rei
kalavimą atmetė. 

Detroit. — Hudson Mo
tor Car Co. dirbtuvėje bu* 
vo sustreikavę 13,500 dar
bininkų. Unijos lokalo va
dovybė įsakė darbininkams 
gryžti dirbti. 

Kansas City, Kan.—Su
streikavo 3,500 darbinio* 
kų Armour skerdyklose ir 
tuomi sutrukdė paruošiir»| 
rm&os kariuomenei. 

Washington. — Senatas 
atmetė ilgai ginčytą darbų 
užšaldymo bilių, ir išrodo 
kad daugiau nėra vilčių 
šio karo bėgiu pravesti ką 
kitą panašaus darbo jiegų 
tvarkymui karo darbuose. 

Vokietijoje Pasirodė Nauji Ženklai 
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SVAIGINANTI gerimii 
1944 metais buvo antras di
džiausias valdžios taksų in-
oigų šaltinis. Valdžia nuo 
alkoholinių gėrimų taksų 
gavo $1,514,219,247. Pirmą 
taksų vietą užima ineigų 
arba uždarbiu taksai. 

Vokietijos miestas Koblenz, patekęs į Amerikiečių ran
kas, pakeitė savo veidą išdalies: St. Kaufman iš Fort Smith, 
Ark., pakeičia gatvės užrašą nuo "Adolf Hitler Strasse" į 
"Roosevelt Blvd.". Dešinėje — Gm. Culvin, Amerikos ąiuai-
jos, paskirtas Koblenzo may oru. 

JAPONIJOS karo laivy
no vadovybė pradėjo per
sergėti savo jureivius nuo 
pergreito žudymosi, neno
rint pasiduoti Amerikiečių 
nelaisvėn. Jiems Įsakyta 
žudytis tik jeigu tikrai ma
to pateksią į nelaisvę. 

^ * 
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D I R :V A Padekit Amerftal Lafm^ti 

EENNSYLVAJNIJOJE 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

Katutė Nuotaka 

Detroit Mich., Naujienos 

AMERIKOS Lietuvių Misija 
Washingtone, Kovo 23-24, kaip 
teko iš pasikalbėjimo su keliais 
dalyviais iš musų miesto patir
ti, pasisekė geriau negu buvo 
manyta. Visi dalyvavusieji sa
ko nesigaili net savo pasiliuo-
savimo iš biznių ir darbų, ne
gaili uždarbio ir pinigų tokiam 
reikalui kokiam jie pasišven
tė. 

Iš kitos pusės, tautine spau
da ir iš kitur Misijos dalyviai 
piimuose savo leidiniuose tai 
patvirtina. The Washington 
Post Kovo 24, ir Philadelphia 
Daily News, Kovo 26, aprašė 
savo skiltyse Misijos tikslus 
ir jos siekimą Lietuvos nepri
klausomybės bylai ginti. 

Visa tai rodo kad Lietuviai 
turi prietelių ne tik musų ga
lingo krašto valdžioje, bet ir 
Amerikoj didžioji spauda ne
sigaili tarti gero žodžia už mu
sų mažą, laisvės trokštančią 
tautą. Tik mums patiems rei
kalinga daugiau buitis j vie
ningą darbą, o pasekmės bus 
Lietuvai naudingos ir didelės. 

WM. PASCHALL-Poška, Mi
sijos dalyvis Washingtone, ku
ris taipgi yra Amerikos Lietu
vių Seimo (New Yorke 1944) 
Vykdomojo Komiteto narys, 
labai patenkintas savo dalyva
vimu Amerikos Lietuvių Misi
joje. Jam ypatingai buvo sma
gu padaryti pažint] su vienu 
prakilniu Amerikoje gimusiu 
Lietuvių, Al Kumskiu. 

Paschall sako, jei mes turė
tume bent porą tuzinų tokių 
kaip Kumskis Amerikoje, gi
musių jaunuolių, galėtume pa-« 
tys sau ir Lietuvai milžiniškus 
darbus nuveikti. 

Musų veiklaus piliečio Wm. 
Paschall troškiniai yra aiškus 
ir vertingi. Jis pats yra gi
męs Philadelphijoje ir dabar 

ši rimtu veidu nuotaka yra 
parengta kaip nuotaka. Jos sa
vininkė gyvena New Yorke. 

žimu galėsim laimėti sau ir 
kitiems. 

Tai sveikos ir labai vertin
gos Paschall-Poškos mintys. 

WM. PASCHALL nepersenai 
kandidatavo į Philadelphijos 
miesto mayorus. Nežiūrint kad 
ton vieton nepateko, pagal jo 
paties pareiškimo, jis nenusi
minė, jis dirba toliau ir kan
didatuoja j kitą valdišką vie
tą. Dabar jis kandidatuoja i 
Magistrato vietą. Nominacijų 
balsavimai atsibus Birželio 16. 
Jis stengiasi patekti kandida-

I, DAYTON, OHIO į 
SUŽEISTI. Du jauni Lietu-

viai marinai, Ernestas Saka
lauskas ir Juozas Markūnas, 
tapo sužeisti kariaudami prieš 
Japonus Iwo Jima saloje. 

MIRĖ. Kovo 28 mirė Kat
rė Stasevičienė, 64 m., po pus
trečių metų sunkaus sirgimo. 
Velionė čia išgyveno 40 metų. 
Liko trys sunai ir dvi dukte
rys. Ji buvo SLA 105 kuopos 
narė. Iš Lietuvos paėjo Pane
vėžio apielinkės. Palaidota Kal
varijos kapinėse. D. Rep. 

AKRON, OHIO 

MIR£. Vasario 26 Čia mirė 
Pranas Vilčiukaitis, jau seny
vas žmogus. Jis pastaru laiku 
gyveno ir dirbo Clevelande, o 
kada mirė tapo parvežtas Ak-
ronan laidojimui, nes jo duk
tė, Veronika žintelienė, gyve
na Akrone. čia buvusioje Lie
tuvių šv. Petro bažnyčioje at
laikyta pamaldos ir velionis pa
laidotas šv. Kryžiaus kapinėse. 
Palydėjime dalyvavo dikčiai 
žmonių. 

Liko jo duktė, Veronika Žin
telienė ir žentas Alfonsas žin-

, telis. I laidotuves pribuvo ne-
tu Repuohkonų partijos sąra-:kurie gimjnf.s ig shamokin! 

se, nes tikrenybėje Republiko-
nui musų mieste įsigauti j val
dišką vietą yra daugiau progų 
negu Demokratui. 

Wm. Paschall tikisi kad Lie
tuviai piliečiai gali jam leng
vai pagelbėti, būtent: Demo
kratai gali laikinai persiregis
truoti į Republikonus ir bal
suoti už jj primary rinkimųo- mengs atlankyti savo tėvus ir 

Pa., iš Clevelando ir iš Chica-
gos. ' 

Velionis paėjo iš Suvalkijos, 
ilgus laikus gyveno kietos an
glies kasyklų srityje Shamo-
kin ir kitur. Pastaru laiku 
gyveno Akrone ir Clevelande. 

Antano ir Barboros Palionių 
sunus buvo parvykęs iš kariuo

se, Birželio 16. Bendruose rin
kimuose pilietis gali balsuoti 
už savo nuolatinės partijos 
kandidatus, svarbu tik laimė
ti nominacijas. 

Todėl, Philadelphijos Lietu
viai piliečiai, paklausykime p. 
Paschall patarimo, padarykim 
taip kaip viršuje nurodyta ir 

draugus, čia viešėdamas ap
sivedė, o po vestuvių išvažiavo 
atgal tarnybon. Kalnas. 

taip dapadėsim geram Lietu-
jau būdamas nYėsos urmo biz- j v*ui patekti į Magistrato vie
nyje jis lengvai numato ko tą. Z. Jankauskas. 
Lietuviams reikia, kaip Lietu- i 
viai gali pakilti pramonėje,! 1944 Meta;s žuyo ;e 

profesijose, politikoje, geres- j r 

nius darbus įsigyti, ir tt. 100,000 Darbininkų 
NEŽIŪRINT kad jis savo| United States Steel kompo- ticiJ3 Prez- Rooseveltui pra-

HARVEY, ILL. 

PAMINĖJO MISIJĄ. Vietos 
laikraštis, Harvey Tribune, ir
gi prisidėjo prie atžymėjimo 
Amerikos Lietuvių Misijos Wa
shingtone — tas laikraštis pa
talpino platų aprašymą apie 
ponios Yudeikienės atsilanky
mą Misijoje, kaipo dviejų sū
nų kareivių motinos, įteikti pe-

biznį jau tvirtai pastatęs ir iš- j racijos prezidentas Benjamin yant Lietuvai užtarimo. 
dirbęs, ir sako galėtų net da-i-F'* Fairless paskelbia savo su-i Tiibune apiašo delegačių \i-
bar jį parduoti ir gerai gyven- j rinktas žinias, sulyg kurių per- j Baltajame Name, Kongre-
ti visą gyvenimą, iš gatavų, nai metą Amerikoje nuo viso- Vakaiienę, kurioje daly-
Wm. Paschall tuo visai negali kių pašaliAiu priežasčių, ne lai- vavo kongresmonai ir kiti žy-

LIETIJVIŲ MISIJA 
WASHINGTONE 

Kovo 23-24 dienofttii-, Ame
rikos sostinėje Washingtone, 
įvyko Amerikos Lietuvių Misi
ja tikslu jieškoii musų senajai 
tėvynei Lietuvai užtarimo. 

Ši Misija, suruošta daugu
moje pastangomis čia gimusių 
Lietuvių kurie nori surasti tei
singą pasaulio taikos planuoto
jų nuosprendį , savo tėvų že
mei Lietuvai, grąžinti jai lai
svę ir nepriklausomybę. 

Dideliu susipratimu, šie Mi
sijos rengėjai, Čia gimę vadai, 
paliko užpakalyje savo Ameri
koniškas partijas ir kartu su
ėjo darbuotis Lietuvos garbei 
ir naudai, Republikonai ir De
mokratai. 
Darbo vaisiai » 

Ryžtingas Amerikos Lietu
vių Vykdomojo Komiteto, Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos, Ame
rikos Draugų Lietuvai, ir Tau
tininkų Centro bei pavienių as
menų darbas davė pasigėrėti
nų vaisių. 

Amerikos Lietuvių. M i s i ja 
sujudino Washingtona. Karei
vių Motinų Įteikimas peticijos 
su parašais Prez. Rooseveltui 
ir ponios Eleonoros Roosevel-
tienės priėmimas motinų Bal
tajame Name, banketas Hotel 
Statler, kuriame dalyvavo se
natoriai, kongresmonai, spau
dos atstovai ir kiti aukšti sve
čiai; padėjimas vainiko ant 
Nežinomo Kareivio Kapo ir 
ant kapo Amerikiečio Leite
nanto Samuel Harris, kuris 
pereitame kare žuvo už Lietu
vos laisvę, darė didelio įspū
džio. Washingtono spauda ši
tuos Lietuvių žygius sekė ir 
aprašė. 
Pirma diena Washingtone 

Kovo 23, .apie 9 vai. ryto, 
mes jau buvom Washingtone. 
Traukiniu nuvažiavom devyni 
atstovai: Stephania Douvan, O. 
Wrilkienė, P. Medonienė, Dr. J. 
Jonikaitis, H. Raųby, J. Smai
lis, J. Kripas iš Ann Arbor, 
Dr. J. Sims ir aš. Vėliau lėk
tuvu atskrido pp. Petrikai. Vi
so buvom 11 atstovų iš Det
roito. 

Washingtone jautėmės ge
rai. Dienos buvo gražios, sau
lėtos ir šiltos. Pavasaris visu 
gražumu atskleidęs žiedus. 

Pats miestas gražus ir šva
rus. Mažai jame dirbtuvių, 
tat oras tyras. 

buti patenkintas, jis nori dir-1 ke darbo, žuvo arba buvo su

kaltajame Name 
Kiek pasilsėję ir užkandę, 

mus svečiai; pamini Misijos | susirinkom viešbučio salėje, 

nori ne tik sau bet ir kitiems imažinant patyrusių darbininkų niko Arlington kapinėse prie 
Nežinomo Kareivio kapo ir 

bti daugiau ir plačiau, jam į žeista aP*e 100,000 plieno in- atstovų priėmimą Lietuvos Pa-1 kur buvo įteikta kortelės in-
rupi Lietuviu reikalai ir jis į Austrijos darbininkų, tuomi su-, siuntinybeje,^ ir padėjimą vai- ėjimui į Baltąjį Namą. Ka

dangi poni Rooseveltienė už
kvietė tik šimtą kareivių mo
tinų, o moterų buvo daugiau 
tai kelios savo korteles liuos-
noriai pavedė kitoms. 

Apie 4 vai. po pietų, visos 
sėdusios | taxis važiavom prie 
Baltojo Namo. čia mus suti
ko vyras juodoj uniformoj ir 
paėmė korteles. Mes visos su
ėjom į vieną kambarį, kur bu
vo pasiūlyta nusivilkti ir pa
likti paltus. Iš ten mus nuve
dė į labai įdomu, vadinamą Ry
tu kambari. Tai didžiausias 

musų jaunuoliams praskinti skaičių. 
platesni kelią į geresnį rytojų, j  Nors darbuose darbininku . ^ie jei^' .ai i is ~apo. 

"Mano troškimas ir norai! užmušimų ir sužeidimų skai— 
yra", sako jis, "kad Lietuviai i čius sumažinta, tačiau žuvimas 
kaip ir kitų tautybių Ameri-|ir sužeidimai įvairiose kitokio-
kiečiai dasigautu i augštesnes |se nelaimėse namuose ir gat-
biznio, profesijų ir valdiškas 
sferas. Juk mes nesam nei 
kiek už kitus kunu ir protu 
žemesni, tik bėda su mumis 

vėse, yra svarbi priežastis vi
sai šaliai rūpintis saugumu. 

Nuo 1915 metu, kada pradė
ta labiau ir labiau žiūrėti sau-

kad mes nemokam save tikrai į  £uni° darbininkų prie darbų, 
įkainuoti; savo sumanumą jr j nelaimės sumažėjo 90 nuoš. ir 
sugabumus parodyti." • sako, daugiausia del to kad 

Tai sakvdamas, jis turi min-!patys darbininkai pradėjo pri-
tyje čia gimusi musu jaunima. !silaik*vti sail^um« pamokinimų. 
Senesni, ateiviai piliečiai, gaįį į Apie 10 nuošimtis nelaimių su-
jaunimui tik padėti, ypač rin- į mažėjimo paėjo nuo įvedimoj 
kimų kampanijose. |visokių mechaniškų apsaugos! 

Sveikiausias jaunimas, tįe_ j  priemonių. 
m, yra ištraukiamas iš musu 

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

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

Primena Kareiviams Nesifsideti su Vokiečiais 
* 

į karo frontus, pripažysta p. j 

Paschall, bet karui pasibaigus! 
dauguma jų gryš sveiki, kiti 
kiek sužaloti, tačiau kiekvie-: 

Armijai Maisto Kiekis 
Padauginama 

Amerikos karinėms jiegoms 
nam reikės gyventi ir naują I maisto kiekis šymet dar padi-
ateitį kurtis. Jiems reikia pa
daryti pradžią, praskinti ir pa
rodyti kelią. Negalima, sako 
jis, antsyk visko laimėti, to 
ir nereikia tikėtis. Bet pasi
taikius kiekvienai progai rei
kalinga griebtis viso ko tik ga
lima musų jiegomis pasiekti. 
Tai daryti turime be jokios 
atolaidos, visuomet. Tik to
kiu budu dirbdami su pasiry-

dinamas 20 nuoš. virš to ką 
duota pernai, taigi gyvento
jams maistas vėl sumažės, o 
nepadidės, kaip nekurie mano. 

Alijantų maisto ištekliai nė
ra dideli ir Amerikos armija 
neturi perdidelių sandėlių mai
stui laikyti, todėl maistas sa
ko nėra suimtas kariuomenės 
reikalams iki to kad jo truk
tų namie. 

kambarys Baltajame Naftie 
140 pėdų ilgio ir 85 pėdos plo
čio. ' Turi keturias ugniavie
tes ir tris krištolinius kaban
čius kandeliabrus; kampe di
delis pianas, šiame kambary
je laikomi prezidento pokiliai. 

Paskiau mus nuvedė į pa
rodos kambarius, kur sudėta 
visokios porcelinės lėkštės iš 
kurių pirmesni Amerikos pre
zidentai valgė; visokios vazos 
ir kiti pauošalai. 

Iš parodos kambarių nuve
dė į raudoną, mėlyną, ir žalią 
kambarius, šiuose kambariuo 
se susirenka valdžios atstovai, 
senatoriai, kongresmanai ir ki 
ti. Iš šių kambarių buvo ma 
tyti prezidento kambarys, ku
riame šalies galva priima at
stovus ir daro pasitarimus. 

Viename šių kambarių stovi 
didelis auksinis laikrodis, ku
rį padovanojo pirmutiniam U. 
S. Prezidentui Jurgiui Washin-
gtonui Prancūzas Generolas 
Lafayette. Kambariuose iška
binėta prezidentų žmonų pa
veikslai. Visi Amerikos pre
zidentai gyveno Baltajame Na
me išskyrus Jurgi Washingto-
ną. Prie jo Baltasis Namas 
dar nebuvo baigtas pastatyti. 

Uniformuotas vyras mus pa
kvietė atgal į Rytų kambarį, 
kuriame poni Eleonora Roose
veltienė mus sutiko, pasveiki
no ir palinkėjo viso gero. 
Dovanos iš Lietuvos 

Čia Lietuvės kareivių moti
nos įteikė jai dovanas: Ona 
Biežienė įteikė Misijos oficialę 
dovaną, medinę duonos lėkštę 
su užrašii "Duona Musų Kas
dieninė". ši dovana yra Onos 
Karpienės, iš Clevelando, par
vežta iš Lietuvos 1938 metais. 
Stephania Čiurlionytė - Douvan 
įteikė gintarinę sagą, ir Sta-
siulienė iš Bostono, namų dar
bo Lietuvišką rankšluostį. Vi
sos dovanėlės atvežtos iš tos 
mielosios Lietuvos, kuriai da
bar prašoma užtarimo. Viena 
kareivio motina iš Illinois įs
praudė p. Rooseveltienei į ran
ką perfiumo bonkutę. Tai jos 
n uoširdi dovanėlė, parodanti 
Lietuvio duosnumą. 

Karių motinas vedė i Baltą
jį Namą tipiška Amerikos Lie
tuvaitė, 7 metukų Judy Luiza 
iš Cleveland, Ohio, kuri dėvėjo 
tautiškus rubus. Judy augalo
ta, skaisti, drąsi ir išmintinga 
mergaitė. Washingtono spau
da ir kitų miestų laikraščiai ją 
aprašė. 

Poni Roseveltienė atsiprašė 
kad ilgiau negali buti su Lie
tuvėmis, nes turi viešnias, An
glijos princesę ir Holandijos 
princesę, kurios viešėjo Balta
jame Name. 
Peticijų įteikimas 

Dešimt kareivių motinų, ku
rios buvo pasirašiusios ant Pe
ticijos akto ir su šimtais tūks
tančių parašų nunešė Preziden
tui, sudarė oficialę kareivių 
motinų peticijos įteikimo ko
misiją. Komisiją perstatė Il
linois valstijos kongresmanas 
Kelly, kuris ir peticiją persta
tė, o priėmė ją Prezidento Roo-
sevelto sekretorius Byrnes. 

Ant Peticijos formalio lakš
to pasirašė šios motinos: Ona 
Biežienė ir Elzbieta Viltrakis 
iš Chicagos; Julia Styles ir 
Ona Tautkus iš Worcester, 
Mass; Ona Bistrickienė ir Nel-
ie Miller iš Baltimorės; Anta
nina Baltrukonienė iš Cleve-
ando, Hypatija žiurienė, iš 

Clevelando; Olesė Mailiunienė 
iš Amsterdam, Stephania Dou
van ir Ona Wilkiene iš Det
roito. Tarp šių, trys karių 
motinos jau nešiojo auksines 
žvaigždes. 

(Kitame num. seks ki€i 
įspūdžiai Washingtone) 

Rep. 

MIRIMAI 
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(tinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuj# talpinama dykai) 

SAKALAUSKAS Pranas, 52 Mirė Veiklus Lietuvis 
m., mirė Kovo 19, Dayton, Grand Rapids, Mich., Kovo 

12 mirė veiklus patriotas Pra
nas J. Greičaitis. Jis buvo 61 
metų amžiaus. Paėjo iš Roč
kų k., Bublelių vai., šakių ap. 

Jis mėgo Lietuvą, rėmė vi
sus tautinius reikalus. Perei
tą metą jis išplatino ir parda
vė apie 10 "Timeless Lithua
nia". 

MADELIENĖ Julė, 64 m., mi
rė Gruod. 12, Buenos Aires, 
Argentinoj. 

MATUSEVIČIUS Antanas, mi
rė Vas. 23, Camden, N. J. 

ŠAKENAS Petras, mirė Vasa
rio 18, Sioux City, Iowa. 

STRAZDAS Petras, mirė Ko
vo m., Sioux City, Iovva. 

KAVALIAUSKIENĖ Ona (po 
tėvais Petraitytė), 63 metų, 
mirė Kovo 13, Chicagoj. (Ro-
seinių ap., šidlavos. p, Pluo-
kščių viens.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

GAIL1UNAS Dominikas, * pus
amžis, mirė Kovo 13, Chica
goj. (Šiaulių ap., Joniškio p. 
Dvilaičių k.) 

JUKNEVIČIENĖ Rozalija (po 
tėvais Bermanaitė), 59 me
tų, mirė Kovo 9, Brighton, 
Mass. (Ilakių par.) Ameri
koj išgyveno 40 metų. 

BERNOTAS Juozas, 69 metų, 
mirė Sausio 30, Westville, 
UI. (Raseinių ap., Jokūbai
čių k.) 

GUTAUSKAS Antanas, mirė 
Lapkričio 24, Niagara Falls, 
N. Y. Paliko dideliame nu-

liudime žmoną, Magdaleną, 3 
dukteris (Mrs. Charles Mann), 
Anelę ir Marijoną (Mrs. Ches-. 
ter Nowak), ir daug kitų , 
minių ir draugų. Velionis gi
mė Ąžuolų Budos k., Skriau* 
džių par., Suvalkijoj, Gruod. 1, 

1888. Niagara Falls išgyve
no 30 metų. Buvo veiklus Lie
tuvių organizacijose. Virš 27 
metus dirbo "special moulder" 
Carborundum dirbtuvėje. 

Palaidotas Lapk. 28, pamaf-
dos atsibuvo šv. Jurgio bažny
čioje ; mišias atnašavo Kun. F. 
Aukštakalnis. • • 

Velionis buvo malonaus bu
do asmuo ir buvo mėgiamas sa~ 
vo draugų ir darbo viršininkai 
tarpe. 

Ohio, kur buvo gimęs ir vi
są laiką gyvenęs. Liko tė
vai, Pranė ir Juozas Saka
lauskai, ir sesuo Ruta. 

ŽEMAITAIT'IENĖ M a rgareta 
(Martinkaičiutė), 56 m., mi
rė Kovo 12, Clevelande. (A. 

, Panumunės p., Kauno apsk.) 
Amerikoj išgyveno 33 m. 

MAURIENĖ Karalina (Blin-
strupaitė), pusamžė, mirė 8 
Kovo, Chicagoj. (Tauragės 
ap., Pavačio k.) Amerikoje 
išgyveno 50 metų. 

JENLAUSKIENĖ Roberta (po 
tėvais Smilgevičiūtė), pus
amžė, mirė Kovo 8, Chica
goj. (Šiaulių ap.) Amerikoj 
išgyveno 34 m. 

VENčIENĖ Teofilė, mirė Vas. 
23, Los Angeles, Cal. 

ZICKUS Petronėlė, 59 m., mi
rė Kovo 10, Grand Rapids, 
Mich. 

VOLUNGEVIČIUS Alfonsas, 
55 m., užmuštas automobi
lio Vasario 24, New Britain, 
Conn. 

BRASAS Aleksandras, TO m., 
mirė Vasario 25, So. Boston, 
Mass. 

VA1TKUNAS Aleksandras, se
nyvo amž., mirė Vasario m." 
Providence, R. I. 

LETKAUSKAS Jonas, 60 m., 
mirė Kovo mėn., Baltimore, 
Md. 

RADZEVIČIUS Viktoras, 62 
m., mirė Kovo 3„ Chicagoj. 

DAGIS Petras, seno amž., mi
rė Kovo 8, Chicagoj. (Vil
niaus miesto). Amerikoj iš
gyveno 40 metų. 

VALAITIS Jonas, 73 m., mi
rė Kovo m., Frackville, Pa. 

SAKALAUSKIENĖ R o z alija, 
mirė Kovo. m., Girardville, 
Pk 

ŠAPONIS Antanas, mire Kovo 
m., Shenandoah, Pa. 

RUZGAITIS Antanas, ~mire 27 
Vasario, Wilkes-Barre, Pa. 

VILČINSKAITĖ Prane, 20 m., 
mirė Vas. 27, Inkerman, Pa. 

KRATAVIČIUS Matas, .mirė 
Vas. 27, Upper Pittston, Pa. 

SABALIAUSKAS Juozas, mi
rė Kovo 3, Luzerne, Pa. 

MIKALONIS Aleksandras, 61 
m., mirė Vas. 11, Plymouth, 

Pa, (Lipikų k.) 
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( Nikodemas A. Wilkelis | 
I Laisnuotas Laidotuviu Direktorius | 
| IR BALZAMUOTOJAS | 
S šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 
5 Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj . S 
1 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 | 
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DKLL.A C. JAKI BS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota "Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONTAMS PERVEŽTI. 
% Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

Kanados kareiviai paruošė šitokią iškabą ir išstatė viešo
je vietoje Calear, Vokietijoj, primenančią sąjungininkų kąrek 
viams kad nesusidėtų su užimtų sričių Vokiečiams, kurie vis- (J^ 
slaptai varo savo priešingą darbą. išdi 

• 1944 METAIS Suv. Valsti-
orlaivininkystės industrija 

išdirbo 96,396 lėktuvus. 

I VISOKIA APDRAUDA 
£ Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p*- į 
t tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso- •; 
* kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
t šaufcite n»ti§ negu ugniagesius (fare-monųs). 
£ - . -r ^pdraudos Agentūra. 

t P. P. M U LI O LI S •i* y Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
t 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 ;• 

p J. KERŠI S 
809 Society for Savings Bldg. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1778. 

Korydami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose,, kreip
kitės ) mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudoa-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgedlo. Patarnavimas ir iftpllify • 
mas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniikaL 

VškJ 



.i 

yi 

/* 

I 
% ' 

/) i 

Aukoklt Lietuvos vadavimui D I R V A 
/» 

1*W itieilC Liettivos 
Dega musų širdyse! 

pažinę —» 
Jungo nevilksim! 

k I  K V R O N  I i i  k n \ I I S  D V t S I A  
Lietuvai Vaduoti Sąjunga Aktyvios Kovos už Lietu

vą Organizatorius. Platinkime Naująjį LVS Leidi
nį — Pulk. Petruičio Knygą "Kaip Jie Mus Sušau-

ęje". Socialistai — Lietuvos Laisvės Pastangų Ken
kėjai. Kiekvienas, Kol dar Nevėlu, Tepasidaro iš 
to išvadas. 

Visuomene jaučia kūrybos 
galią ir moka atskirti nuošir
dumą nuo apsimetimo. štai 
kodėl būrelio patriotų apie ke
turi metai atgal įsteigta Lietu
vai Vaduoti Sąjunga šiądien 
jau yra išaugus Į svarbiausią 
Amerikos Lietuvių organizaci-
jv. Ir jos svoris dar nenusto
ja diena iš dienos augęs. 

Bet ne tik Lietuvių tarpe 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga su
silaukia pritarimo, pagarbos ir 
simpatijos. Ji ir*plačioje Ame
rikos visuomenėje jau užima 
atitinkamą vietą. Ir faktas 
kad Lietuvai Vaduoti Sąjun
gos suorganizuota Lietuvių Mi
sija netgi pačių aukščiausių 
Amerikos valdžios viršūnių bu
vo teigiamai įvertinta, yra ge
riausias jos rimtumo įrody
mas. 

Misijas vadovybes atsilanky
mas pas Vice Prezidentą Tru
man ir pas aukštuosius State 
Departmento pareigonis nepra
eis nedavęs didesnių rezultatų 
ir musų brangios tėvynės • Lie
tuvos bylai Į gerąją pusę pa
lenkti. Gi faktas kad Misijos 
surengta priėmimą Washing-
tone atvyko net 80 Kongreso 
narių, turi didesnės reikšmės 
negu pirmu žvilgsniu galėtų 
atrodyti. * 

LVS kitas didelis nuopelnas 
Betgi Lietuvai Vaduoti Są

junga yra kovojanti ir kurian
ti organizacija. Pasiekus vie
no laimėjimo, ji eina prie kito. 
Ir ji nei sekundai nesustos kol 
nebus pasiektas aukščiausias 
jos tikslas — kol Lietuva vėl 
nebus nepriklausoma. 

Dar tebeskamba Washingto-
ne pasiektų laimėjimų garsai, 
O štai į plačiają visuomenę, į 
visą platųjį pasaulį jau sklin
da jos naujas darbas. 

Tuo metu kai savo pražū
čiai pasaulis gieda Maskvos 
valdovams garbės himnus, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga išeina 
viešumon su Maskvos juodųjų 
darbų sąrašu. Nes tik paro
dydami pasauliui kas tikrovė
je yra bolševikai, mes galime 
jį išgelbėti nuo katastrofos ku
rią jis sau savo paties rankom 
rengia. 

Pulkininko Jono Petruičio 
pasakojimo "Kaip Jie Mus Su
šaudė" išleidimas Angliškoje 
kalboje drauge su jo biografi
ja ir gana plačia įžanga šią
dien yra didžiausios reikšmės 
dalykas. Nes nors tos knygos 
literatinė vertė gali Ibuti ir vi
dutinė, aiškiai jaučiama kad 
joje išdėstyti faktai yra gryna 
tiesa. Gi jei plačioji Ameri
kos visuomenė žinos tiesą apie 
bolševikus tai busimoji taika 
bus teisinga taika: ja pasau
lis bus išvaduotas ne tik nuo 
nazių ir Japonų bet ir nuo bol-
ĮffrikV 

Tat "Kaip Jie Mus Sušaudė" 
išleidimas Angliška kalba yra 
ne tik bolševikų nusikaltimų 
i r  j ų  L i e t u v o j e  p a d a r y t o s  
skriaudos demaskavimas, bet 
sykiu ir žymus įnašas į teisin
gumo kovą prieš melą, indėlis 
į laisvės kovą prieš verguvę. 
Gi enkavedistų bestijališkai 
nukankintiems ir nužudytiems 
Lietuvos sūnums ir dukroms 
tos knygos išleidimas yra ge
dulo vainikas ant jų nežinomo 
kapo. Ir Lietuvai Vaduoti Są
junga yra įsitikinus kad, už
dedama tą pomirtinį vainiką-

ant eilės nežinomų Lietuvos 
kankinių kapo, ji atitiko visų 
patriotingų Amerikos Lietuvių 
nusistatymą. 

Platinkime tą knygą 
Tat darbas padarytas, bet 

dar ne viskas atlikta. Dar rei
kia tą knygą paskleisti plačio
je Amerikos visuomenėje. Ir 
į. šią antrą darbo dalį Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga kviečia tal
kon visus Amerikos Lietuvius. 

Lietuvai Vaduoti Sąj u n g a 
pėr savo 10 skyrių jau pradėjo 
tos knygos platinimo darbą, 
tat teprisideda prie jos ir Ame
rikos Lietuvių Taryba. Juk 
jei mes mokėsime dirbti vieną 
darbą Lietuvos labui tai ir be 
didelių kalbų pasieksime vieny
bės. Ir ta vienybė bus tuo di
dingesnė, nes ji bus pagrysta 
ne žodžiais bet darbais ir nu
sistatymo sutapimu. 

Vasario 15 Memorandumas 
Veikdama Lietuvių tarpe ir 

keldama jų kovos dvasią, Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga kiekvie
na tinkama proga apeliuoja ir 
į Amerikos vyriausybę. Štai 
Kovo 10 iš State Departmento 
atėjo atsakymas į Vasario 16 
Prezidentui Roseveltui įteiktą 
momorandumą. Tuo atsakymu 
patikrinama kad Lietuviai, Vo
kiečių prievarta sumobilizuoti 
ir vėliau pakliuvę į sąjunginin
kų nelaisvę, nebus atiduoti bol
ševikams. Toks atsakymas, 
aišku, negali musų buti laiko
mas patenkinamu, nes tarp
tautinė Genevos konvekcija del 
karo belaisvių, kuria tas atsa
kymas pagrystas, netaikoma 
prievarta mobilizuotiems. Ta
čiau žinia kad tie Lietuviai be-
laisvai nebus atiduoti bolše
vikams vis dėlto mums teikia 
tam tikro palengvinimo. Gre
ta šito, paskutiniu metu Lietu
vai Vaduoti Sąjunga padarė 
atitinkamų žygių ir del civilių 
Lietuvių, kurie Vokietijos su
gniužimo išdavoje atsidurs są
jungininkų valdžioje. 

Darbo kliudymas tęsiasi 
Visų aukščiau minėtų darbų 

akivaizdoje Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga susilaukė labai dide
lės Lietuviškos visuomenės siąl-
įjatijų ir paramos. 

Betgi iš visuomenės tarpo iš
siskyrė keli asmenys, kurie 
žut-but tą kūrybinį Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos darbą nori 
sugriauti. Nereikia nei įrodi
nėti kad tie asmenys savyje 
neturi nieko nei Lietuviško, nei 
Amerikietiško. Jeigu jie bu

tų Lietuviškos dvasios jie ne 
sistengtų sugriauti Lietuvos 
gelbėjimo pastangų, o jei jie 
nors truputį butų įsigiję Ame
rikietiškos kulturos, savo laik
raščiuose nevartoju tos nešva
rios demagogijos ir gatvinio 
stiliaus. 

šitų nelietuviškų ir neame-
rikietiškų jiegų priešakyje sto
vi Rusiškų socialistų šulas p. 
Grigaitis. Negalėdamas nunei
gti Amerikos Lietuvių Misijos 
naudingumo, bet pavydėdamas 
jai pasisekimo, jis pradėjo la
bai nekultūringai plūsti jos or
ganizatorius. Ypač jis išplū
do ,pp. Olį, žiūrį, Kumskį, tai
gi kaip tik tuos asmenis kurie 
savo darbu ir pasišventimu at
liko didžiausios Lietuvai reikš
mės žygį. 

Bet ne visi organizavimui ir 
vadovavimui tinka. Užtat kiek
vienas geros valios žmogus ga
li įsijungti į kuriamąjį darbą, 
tegu ir kitas jam vadovautų. 
Tuo jis kaip tik įrodo savo val
stybingumą ir patriotingumą. 
Bet p. Grigaitis, matyti, jei jau 
negali vadovauti tai ne tik kad 
prie to darbo neprisideda bet 
dar visaip stengiasi ji sugriau
ti. Teisingai, pasirodo, yra pa
sakyta kad vieni tinka eiti 
priekin ir vadovauti, o kiti te
s u g e b a  b ė g t i  u ž p a k a l y j e  i r . . . .  

Kaip faktai rodo, šią antrą 
savybę p. Grigaitis yra išvys-
tęs iki tobulumo, o jei kartais 
jam atrodo kad jis dar neuž-
tektinai gerai savo funkciją 
atlieka tai talkon pasikviečia 
neišsemiamų išteklių rašytoją 
p. Varkalą. Talkoje su p. Var-
kala p. Grigaitis jau yra ne
pralenkiamas. 

Lietuvos nepriklausomybes 
priešai 

P. Grigaičio priešingas nu
sistatymas Lietuvos laisvini
mo pastangoms ne vienam gali 
atrodyti staigmena. Kas bet
gi prisimena musų socialistų 
vaidmenį. Lietuvos nepriklau
somybės atkūrime tam p. Gri
gaičio laikysena nėra nelauk
tas dalykas. 

Petrapilio seime, anais lai
kais, kai katalikai ir tautinin
kai pasisakė už nepriklausomą 
Lietuvą, socialistai, kurie be
velijo matyti Lietuvą sufede-
ruotą su Rusija, iš seimo pasi
traukė. Del pro-Rusiško socia
listų nusistatymo ir Amerikoje 
pirmojo pasaulinio karo metu 
socialistai nepritapo prie Lie
tuviško katalikų-taut i n i n k ų 
darbo. Atsiminkime jų šūkį, 
"Lietuvai nei cento". 

Kai 1926 metais Lietuvoje 
socialistai su liaudininkais bu
vo pasigavę valdžią, per pusę 
metų Lietuvą privedė Kuone 
prie visiškos suirutės. Betgi 
kai socialistai del netinkamo 
valdymo katalikų su tautinin
kais buvo pašalinti iš valdžios, 

Paliuosuotų Ženklai 

Šie pavyzdžiai yra tai ženk
lų kuriuos dėvės iš tarnybos 
garbingai paleisti Amerikos jū
reiviai ir kareiviai, kurie dar 
dėvės savo uniformas pirm su-
gryžimo į civilinius rubus. 

jų grupe mėgino suruošti Lie
tuvoje perversmą. Perversmui 
nepasisekus, bėgo pas Pilsud
skį, tikėdamiesi jo kariuome
nės pagalba vėl paimti valdžią 
Lietuvoje. Kad tai butų rei
škę Lietuvos nepriklausomybės 
galą jiems nerūpėjo. 

šitų faktų šviesoje ir p. Gri
g a i č i o  s k e r e č i o j i m a s i s  p r i e š  
Amerikos Lietuvių Misiją yra 
visai natūralūs dalykas. Socia
lizmas, kaip verguvės pradas, 
visuomet bus priešingas bent 
kurioms laisvinimo pastan
goms. Ypač toms pastangoms 
bus priešingas Rusiškasis so
cializmas, kaip žemiausia socia
lizmo rūšis. 

Iš socializmo išsivystė ko
munizmas ir nazizmas, ir so
cializmo programo įgyvendini
mas, kaip įspūdingai išveda 
Londono universiteto profeso
rius F. A. Hayek (žiur. jo mo
numentalią knygą "The Road 
to Serfdom") reiškia visišką 
laisvės panaikinimą, šis sočia 
lizmo vaidmuo visų už Lietu
vos laisvę kovojančių Lietuvių 
turėtų buti giliai įsisąmonin
tas, ir dabar, kol dar nevėlu, 
kiekvienas ii to turėtų pada
ryti išvadas. , 

Julius Smetona. 

PABĖGĖLIS ŠVEICA
RIJOJE JIEŠKO GIMI

NIU AMERIKOJE 

Prancuzija Atmoka- Lend Lease Pagalbą 

Prancūzijos karo reikmenų atstovas C. Valensi (dešinė
je) parodoma įteikia 40 milijonų dolarių vertės čekį Amerikos 
atstovui, kaipo Prancūzijos laikinos vyriausybės dalį atlygi
nimo Amerikai už teiktą lend-lease, pagalbą pastarų dviejų 
metų bėgyje, pradedant nuo rėmimo Prancūzų kariautojų va»-
karų ir šiaurį Afrikoje. • 

Dirvos redakcija gavo laiš
ką iš Šveicarijos, kuriame ra
šoma : 

Prašau patalpinti apniidoje 
straipsnelį mano giminių pa» 
jieškojimui: Mano giminės: 

IVINSKAI: Juozas, Jonas, 
Martynas, Antanas. 

Jie kilę iš Kujainiy k., Varnių 
vai., Telšių ap. Anksčiau gy
veno Chicagoj ir Brooklyn, N. 
Y., dabar nežinau. 

Jieško Celienės (Ivinskaitės) 
Marijos sunus Gelius Balys, gi
męs 1915 m. Varniuose, Telšių 
apsk. 

Mes Šveicarijoje esame in
ternuoti, siunčiami iš lagerio i 
lagerį; neturiu tikro adreso, 
duosiu Lietuvos Pasiuntinybės 
adresą, jie mums persįunčia: 

Legation de Lithuanie 
Montbijou str. 87 

Bern, Switzerland. 
1944 metais Rugpjučio 20, 

su žmona ir jaunu šuneliu bu
vau išvežtas į Vokietiją, Lap
kričio 4 d. iš Vokietijos su šei
ma pabėgau į Šveicariją, kur 
ir dabar randuosi. \ 

Šveicarijoj Amerikos konsu
late dariau žygių išvykti Ame
rikon, bet reikalinga dviejų gi
minaičių ar pažystamų garan
tijos musų įleidimui į Ameri
ką. Butų geistina kad mano 
giminės Amerikoje tuo pasi
rūpintų. 

Musų moralinė ir materiali
nė padėtis labai sunki. Gal 
galite Lietuviškos spaudos at
siųsti. Sunku netekus tėvynės. 

„ Celius Balys su šeima. 

AUKOS AMERIKOS LIET. MISIJAI 
Aukų reikalinga daugiau ir daugiau Misijos darbų vykdymui, Lietuvos bylos gyni

mui, todėl tie kurie dar neaukavot prašomi prisiųsti savo auką dabar, ji bus įs
kaityta į bendrą sumą. Aukas siųskit šiuo adresu: 

L, Y. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. # 

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

trą, Prisiųsta Sekančios Aukos: 

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

prašome tuoj pranešti Dirvai) 

BALTIMORE, Md., aukos: 
Lietuvai Vaduoti Sąjungos 4 skyrius 
DLK Kęstučio Draugija 
Juozas ir Adelė Gutauskai 
C. J. Stokes 
Kazys Strupas ir Aldona Matukaitis 
Mr. ir Mrs. John A. Pazera 
Kazys Pūkis 
Lietuvių Moterų Piliečių Klubas 
Jonas Galinaitis 
Mr. ir Mrs.. Bronius Aleknavičius 
Uršulė Brokienė 
J. S. Galutis 
P. P. Jaras 
Marijona Jurkšaitė 
A. Juškauskienė ir duktė 
Juozas Matukaitis 
Aleksandra Mikalajūnienė 
Moterų Sąjungos 8 kuopa 
Mr. ir Mrs. Joseph Milunaitis 
Mrs. Spelps 
Mrs. Anna Simms 
Juozas šakalis 
A. Boudris 
Catherine Kvedera 
Mrs. Ozunienė 
Helen Matulonis ę 

Antanas Jenkunas 
Josephine Augaitis 
Elizabeth B'akutis 
Mrs. Jasulaitis 
M. Kulokienė 
Mrs. Simon Levonovich 
Eva B. Moris 
Ona Remeikis 
Matilda Anna Žydelis 
Mrs. Chukas 
Miss Alice Odian (Bethesda, Md.) 
Eunice Mason Blaser, Mt. Rainier, 
A. F. Blaser, Jr., Mt. Rainier, Md. 
Mrs. Caroline Mikalojunas, Sparrows Pt 

Md. 

$100.00 
17.17 
13.00 
13.00 
10.00 

. 10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 

.50 
2.00 
1.00 
1.00 
2.00 

(Baltimoriečiai už delegatų ženklelius) 
Josephine Augaitis 1.00 
Juozas Gutauskas 1.00 
Adelė Gutauskienė 1.00 
J. S. Galinaitis i 1.00 
Marijona Jurkšaitė 1-00 
Ant. Kurelaitis 1.00 

Win. F. Laukaitis 1.00 
Marie Milunaitis 1.00 
Dr. Adalbert Zelvis 1.00 
Mrs. Adalbert Zelvis 1.00 
Chas. Laukaitis .75 
Petras Jaras .25 i 

LVS 4-to skyriaus narių mokestys už 1945 
per sekretorių Ant. Kurelaitį: 
EI. Bakutienė 2XM) 
J. Galinaitis 2.00 
M. Jokubaitienė ' 2.00 
V. Kriščiūnas 2.00 
P. Kondrotas 2.00 
Alena Matulionienė 2.00 
EI. SadanskienS 2.00 
Juozas šakalis * 2.00 
Jessie Stalgienė 2.00 
Marijona Jurkšaitė 2.00 

PASKIRŲ ASMENŲ ĄUKOS 
Robert J. Caldwell, Jersey City, N. j, 25.00 
Jos. Rymdeiko, Egg Hurler City, N. J# 20.00 
John Banys, Media, Pa. v 10.00 
Charles Wisnewski, Edwardsvilte, ¥a. 10.00 
B. šičkus 5.00 
D. Valingis, Worcester,: Masses?:; 5.00 
Bronis Sukys, East Orwell, Ohio 5.00 
Jos. Balčaitis, Racine, Wis. 5.00 
B. Franiukiewicz, Buffalo, N. Y. 5.00 
Antanas Lukšis 5.00 
Jurgis Vaitkevičius 5.00 
Anna T. Novick, Forest City, Pa. 2.00 
V. Adomaitis, Worcester, Mass. 2.00 
Juozas Sadauskas, Lowell, Mass. 2.00 
J. Kenigan, Kingston, Pa. 2.00 
Miss Susan Wizbar, Mahanoy City, Pa. 2.00 
Jonas Tamulis 2.00 
Casimira Yudeik, Harvey, 111. (LVS Hi.) 2.00 
Samuel K. Lukšys, West Upton, Mass. 2.00 
Bladas Zoruba, New York 1.00 

Knygai "KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ" 
ir TIMELESS LITHUANIA 

M. Vilkišius, Lawrence, Ma^w, ,:i: 15.00 
I. Budreckis, Elizabeth, N. JVl . 9.00 
Frank Pukas, Phila. Pa, ' Ti'r" " 5.00 
Dr. K. Gečys, Cicero, 111. s 5.00 
Hypatia Yčaitė, Washington?C. 5.00 
Ona čepinskienė, Ansonia, Conn. 3.00 
Britų Karališkas Knygynas, London 2.98 
Mrs. Charles Cheleden, Phila, Pa. 3.00 
Alex Conrad, Detroit, Mich. ' 1.00 
Kun. J. šukevičius, Tamaqua, Pa. 1.00 
W. M. Chase, Hartford, Conn. 1.00 
Jonas P. Grite, Portland, Me. 1.00 
The Am. News Co., New York 1.96 
The Macv Co., New York 2.00 

(BUS DAUGIAU) 

Jau gatava! 
ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 

PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE C C C 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . . 

1 KNUGA $1.01 
ii 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 
(80 puslapių — su paveikslais •=— su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija) 

UŽStSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ % 15 UŽ $10 
Į^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, parodymuf jiems kaip nekaltai Lietuviai imta kankinti ir žudyti tų 
svetimų atėjūnų, kurie neturi jokios teisės į Lietuvos žemes ir jos žmones. 

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 Lfetuvai jusų Tėvynei! 

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

į 
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D I R V A  Prisimink Nelaimingą Lietuvą! * 

Dar apie A. L. 
* f 

1 1 - 1 1  i i  • I i i i  i r i  •  n f i i r i i  

Reikšminga Kongresini Vakariene ir Eile Naujų Drau
gų Lietuvai. Nuopelnas Tautinių Organizacijų ir 
Ifttorini&i 2vgiai Amerikos Lietuviu. Ministro Ža-
deikio ir Adv. Antano A. Olio Reikšmingos Kalbos. 
Kongreso Nariai ir Spaudos bei Radio Atstovai — 
Pirmą Kartę Lietuvių Svečiai Amerikos Sostinėje. 

Kovo 28 vakare, Hotel Stat- torių, kareivių motinų ir sve-
ler, Washington, D. C., atsibu-jčių Lietuvių, vakarą atidarė 

pirmininkas Antanas A. Olis, 
su Amerikos Himnu. Tai at
likus, perstato p. Al Kumskį 
kaip bendrą pirmininką, šis 
paaiškina banketo tikslą, pa
sveikinęs dalyvius perstato va
karo vedėju, toastmasteriu P. 
J. žiūrį, iš Clevelando, LVS 
pirmininką ir Amerikos Lietu
vių Misijos sekretorių. 

Toastmasteris visus pasvei
kinęs ir pasakęs trumpą kalbą 
perstato Lietuvos Ministrą P. 
žadeiki, kuris kalba Angliškai 
apie Lietuvos sunkią padėtį ir 
apie jos teises, kurias Sovietai 
sumynė, ir apie pastangas iš
gauti Lietuvai laisvę. Publika 
dėmisi, visur tyla, visur įtemp
tas klausymas. Jam pabaigus 
pasigirsta aplodismentai. 

vp iškilminga Amerikos Lietu
vių Misijos Kongresinė Vaka
rienė. ši vakarienė, kaip dalis 
Misijos darbų, Įvyko pastan
gomis tokių organizacijų kaip-
Lietuvai Vaduoti Sąjunga, ku
ri visą Amerikos Lietuvių Mi
sijos veiklą finansavo, rėmė vi
są idėją ir prirengė pagrindinį 
darbą. 

Kongresinę Vakatfenę suren
gi Amerikos Lietuvių Seimo 
Vykdomasis Komitetas, išrink
tas Vasario 5-6, 1944 m. New 
Yorke. šios Misijos įvykdyme 
ėmė vadovystę Lietuvai Va
duoti Sąjunga su pagalba Am. 
Liet. Tautininkų Centro, Ame
rican Friends of Lithuania ir 
tt. ! 

Misijos surengimą vadovavo 
komitetas susidedantis iš visų 
Amerikos Lietuvių Vykdomojo 
Komiteto narių. Iš jų tarpo 
buvo paskirta mažesnė veikian
ti komisija del lankstumo' ir 
sumažinimui važinėjimo išlai
dų. Komisijon inėjo Antanas 
A- Olis, K. S. Karpius, P. J. 
Žiuris, J. Tysliava, J. Sagys ir 
A. S. Trečiokas, toliau priside
dant ir Al Kumskiui. 

Iš pirmiau patiektų praneši
mų yra aišku kiek prisiėjo dir
bti ir kiek buvo padėta truso 
šį milžinišką darbą pravesti iki 
pasekmingo galo. 

Daugiausia tame darbe pri-

Po to sekė rodymas filmos 
darytos mažų tautų teisių ap
gynimui, ir nepriklausomo gy
venimo Lietuvos vaizdai. 

Po filmų, vakaro vedėjas 
perstato Adv. Antaną A. Olį, 
kuris pasako vedamąją kalbą 
viso banketo. Jo kalba puikiai 
prirengta , ryškiai apibudinan
ti visą Lietuvos klausimą, aiš
kiai nušviečianti Lietuvos ir 
Sovetų gerus santikius laike 
Lietuvos laisvo gyvavimo ir pa
skiau Sovietų nuožmius pasiel
gimus sulaužant savo sutartis 
su Lietuva. Jo kalba padaro 

į aidėjo A. A. Olis su savo su- neišpasakytai didelį įspūdį 
manymais ir darbu, jam labai visus' ypatingai į valdžios pa-
daug dapadėjo P. J. žiuris su reigunus, kad atsistoja Sena-
savo kontaktais ir kooptavi- torius Tobey, iš New Hamp-
mu; K. S. Karpius atliko mil- slJire' Pareiškia kad jis kalba 
žinišką darbą su Dirva ir kita savo kolegas, pažymi kad 
publikacija, išreklamuojant ir ^ar niekad negirdėjo tokio 
išjudinant plačiąją minią šį žy- j TŠkaus išdėstymo Lietuvos 
gį parmei ne tik dvasiniai ir, klausimo, ir prašo kad p. Olis 
materialiniai. Apart Dirvos,: Per(luotų savo kalbą jam, kad 
dasidėjo Margutis, Amerikos £a^tų ją perskaityti Sena-
Lietuvis ir Vienybė, kartu suite ir *dgti i Congressional Re

cord leidinį. Tą pareiškimą 
banketo dalyviai sutinka gau
singu plojimu. 

Jam pabaigus, toatsmasteris 
pasveikina Latvijos Ministrą 
Dr. Bilmanį, perstato jį musų 
atstovams, ir perduoda vakarą 
p. Oliui uždaryti. 

Pasisekimas didžiausias 
Visas parengimas, tvarka ir 

bendra dvasia buvo labai tei
giamos ir jokios betvarkės ne
buvo. šis banketas turės sa
vo pasekmes: per jį Lietuva 
įgijo daug žymių ir galingų 
draugų. Per jį tapo išaiškinta 
Lietuvos byla rimtai ir plačiai. 

josi valdžios pareigūnai su mū
sų kitais svečiais, su kuriais 
sėdėdami prie paskirų stalų vi
są vakarą gavo progą gerai Su
sipažinti. V - . 

Garbės svečiai bankeli 
Kongresmanai Iš: 

C. W. Bishop Illinois 
Homer Angell ir žmona, Ore. 
Paul Shafer Mich. 
Paul DeAlessandro Md. 
Frances Case S. Dak. 
Chas. Gerlach Pa. 
Antonio Fernandez N* Mex. 
Chester Marrow N. H. 
Howard Buffett Neb. 
Lawrence H. Smith Wis. 
Chas. Hoeven ir žmona la. 
E. C. Gattings Ark. 
John Sparkman Ala. 
Edward Kelly Illinois 
Wm. Rowan ir žmona Illinois 
Martin Gorski Illinois 
Wm. Lenk Illinois 
Thos. O'iBrien Illinois 
Wm. Risa Illinois 
Jos. P. Feifer, N. Y. 
Wm. Pitterger Miss. 
Jos. R. Bryson S. C. 
George O'Brien Mich. 
Jessie Sumner Illinois 
Ed. A. Ilall ir duktė N. Y# 
R. C. McMillan ir žmona 111. 
Harris Ellsworth Ore. 
James Curley Mass. 
G. A. Dondero ir žmona Mich 
J. W. Flanagan Va. 
Ralph Church ir žmona 111. 
John W. Gwynne Iowa 
Wm. Cle Missouri 
fTos. Hendricks Fla. 
Geo. Mahon ir svečias Texas 
Earl Michener • Mich. 
R. E. Thomasen Texas 
Karl Stefan ir žmona Neb. 
Chas. Classon Mass. 
T. Wasiliewski ir žmona Wis. 

Mo. 
Mass. 
Mich. 
Texas 
S. C. 
Neb. 

Ga. 
Ind. 

Po banketo, dar ilgai kalbė- Arthur Copper 

Max Schwabe ir žmona 
Thos. Lane 
Fred Crawford 
Hatton Summer 
J. P. Richards 
Carl T. Curtis 
M. C. Tower 
N. Johnson ir žmona 
Karl E. Mundt 
Jos. F. Ryter 
M. Mansfield ir žmona 
J. Rolind Kinzer 
Earl R. Lewis 
W. 0. Burgen 
Harold C. Hagen 
Rep. Flood 
Wm. M. Whittington 
Chester H. Gross 
Herman P. Eberharter 
Walter Bremm ir žmona 
J. Robinson ir žmona 
Chauncy Reed ir žmona 
A. S. Camp ir žmona 
Butler Hare ir žmona 
Wm. Lempke ir žmona 
Dr. Bilmanis, Latvijos Minis

tras, su žmona • 
P. žadeikis, Lietuvos Ministras 

Senatoriai 
E. D. Thomas ir dr-gas Utah 

Kan. 

Conn. 
Mont. 

Pa. 
Ohio 

N. C. 
Minn. 

Pa. 
Miss. 

Pa. 
Pa. 

Ohio 
Ky. 

111. 
Ga. 

S. C. 
N. D. 

Ruošiasi Japonų Atakavimui 

Lietuvių radio programų vedė
jais, k. t. Margučio Chicago je, 
J. Gi*kaus Brooklyne; S. Min-
kaus Bostone, A. Džigo Phila-
delphijoje. 

Prie pabaigos, darbas tapo 
apvainikuotas prisidėjimu Al 
Kumskio, kurio pastangomis 
buvo išgauta ponios Roosevel-
tienės sutikimas priimti Lietu
ves Kareivių Motinas Baltaja
me Name. 

Vakarienės eiga 
Bet gryšime prie vakarienės. 
Vakarienė, kaip minėjau, at

sibuvo gražiamsiame viešbuty
je, Statler, jaukioje salėje, va
dinamoje P r e s i d ential Ball
room. Atskiroje salėje, tam 
tikra uždanga atskirtoje nuo 
banketo kambario, buvo vaiši
nami Kongreso, Senato, spau
dos nariai ir žymus svečiai, k. 
t. Lietuvos ir Latvijos minis
trai ir kiti. čia buvo proga 
supažindinti valdiškus pareigū
nus su Lietuvos klausimu, su 
iriusų tautos norais, ir patirti! 
jų nusistatymai. Tuo pat lai-! 
ku priėmimo komitetas suside
dantis iš panelių Yčaičių, po 
nįos Adgi, p. Hy pati jos žiurie 
n$s, p. Julės Rastenienės, p. 
Marijonos Milunaitienės, Mari
jonos Jurkšaitės tvarkė didelio 
banketo eigą. Prie 39 stalu 
biivo išdėti ženklai 39 valsti 
H iš kurių buvo paskirta vie 
tęįs ar1 tai kongresmonams a r 
tai senatoriams kaip svečiams 

Pirmiausia susėdo visi Ame
rikos Lietuviai atstovai, karei
vių motinos, o paskui iš "prie-
vaišių" atėjo valdiški pareigū
nai, kiekvienas į savo paskirta 
stalą pagal valstiją iš kurios 

atstovauja Washingtone. Amerikos lakūnai ant lėktuvnešio apžiūrinėja ,.braižinius -
buaedus visiems: 420 atsto- pasiruogime atakuoti -Japonus Formosa ir Okiwana- Jimk sa-

vų, 70 konwresmamj, 18 sena-' }o& J 

H 

A. Willey ir gmoftt > Wis. 
Clyde Reed Kan. 
R. E. Willis Ind. 
Owen Brewster Me. 
Scott W. Lucas 111. 
Chas. Tobey ir žmona N. H. 

Dar 4 senatorių, keleto kon-
gresmanų ir jų draugų vardai 
nepažymėta. 

Spaudos ir Radio atstovai 
Robert D. Byrnes, Hartford 

Courant. 
Bob Evans, Columbia ffroad-

casting System 
Robert Taylq|>, Scripps-Howard 

Syndicate > 
Chas. M. Dean, Chief Wash. 

Corr. Cincinnati Enquirer 
Melvina Stephenson, Cincinnati 

Times Star 
Mrs. Robert A. Irwirt, Wins

ton-Salem Journal 
Robert W. Richards, Chief of 

the Copley Press. 111. & Cal. 
Neal A. Stafford, Christian 

Science Monitor 
John E. McNab ir žmona 

Washington Daily News 
Albert E. Carter ir žmona 
Milton S. Kronheim, 
Charles Zurhorst. 

Dalyvis* 

.Filipinų Karo Našlaičiai Griuvėsiuose 

Mass. Valstijos Guber
natoriaus Tobin 

Proklamacija 

šiame numeryje 8-me pusla
pyje telpa Mass. Valstijos Gu
bernatoriaus Maurice J. Tobin 
proklamacija išleista sąryšyje 
su Vasario 16-ta. Proklamaci
jos išgavime pasidarbavo Dr. 
Povilas J. Jakimavičius, šia 
proklamacija Vasario 16-ta pa
skelbta kaip Lietuvos Respub
likos Diena Mass. valstijoje. 

JI 

WORCESTERIO SAN-
DARIEČIŲ RIMTAS 

PAREIŠKIMAS 

Vaizdas parodo Filipinus vaikučius karo našlaičius sėdin
čius griuvėsiuose, po Amerikiečių sumušimo Japonų. Ame
rikiečiai tuoj pradėjo našlaičius maitinti ir globoti. 

BALF JAU SIUNČIA TITO — BUVĘS AME-
RUBUS PER RUSU j RIKOJE RIAUŠI-

KOMITETĄ I NINKAS 

UŽIMTŲ ŠALIŲ ŽU
DYMAS TĘSIAMAS 

>1 
Vienas Amerikietis tėmyto-

jas, buvęs Minske dar Kovo 3 
d., pasiekęs Turkiją, praneša 
Amerikos spaudai apie savo 
akim matytus Minske bolševi
kų Lenkų Lublino komiteto 
milicijos žudymus žmonių ku
rie yra nužiurėti neištikimi 
Maskvai. 

Kovo 3, sako jis, Minsko aik
štėje po nakties pats savo akim 
matė, 15 lavonų nušautų žmo
nių. Vienas tų nušautų buvo 
kaimynas namo kuriame tas 
Ameriketis gyveno. Jis nusa
ko pats matęs ir girdėjęs kaip 
naktį atėję ginkluoti žudeikos 
ir įsakę jam apsirengti ir eiti 
į aikštę, neva ten busiąs Lon
dono Lenkų valdžios šalininkų 
susirinkimas. Kai jis išėjo iš 
namų, buvo tuoj nušautas. 

Tokie žudymai tokių pačių 
enkavedistų žmogžudžių tęsia
mi ir Lietuvoje, be to ką pul
kais kiti Lietuviai išvaromi iš 
savo tėvynės į Rusijos gilumą 
pražūčiai. 

LIETUVIAI NEW 
YORKO MIESTO 

ROTUŠĖJE 

Balandžio 2, New Yorko mie
sto rotušėje įvyko du posė
džiai: New Yorko miesto orga
nizacijų ir National Clothing 
Collection vajaUs oficialus ati
darymas. Posėdžiuose atsto
vauta ir United Lithuanian Re
lief Fondas. 

Buvo Lietuvos vėliava ir tau
tiškais rūbais apsirengus Lie
tuvaitė, Aid. Valaitytė, Long 
Island Universiteto studentė. 
Be Lietuvių, buvo Danų, Jugo
slavų, Belgų, Norvegų, Italų, 
Lenkų, Graikų, Rusų, čekosjo-
vakų, Holandų, Filipinų ir ki
tų organizacijų atstovės su sa
vo vėliavonjis. Visas tautas 
ir atstovus atskirai perstatė 
pats. miesto mayoras La Guar-
dia. . . , . 

Tarp Idtų kalbėjo tame su
sirinkime ir nacionalis rūbams 
rinkti. pirminipfcp* Uę^ry J. 
Kaiser. - t v 

BALF SIUNTINIAI LIETU
VON, ITALIJON, PRAN-

CUZIJON IR KITUR 

iBendro Amerikos Lietuvių 
Fondo valdyba praneša: 

Ryšium su buvusiu Kovo 
mėnesį Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus vajum, visos pašal
pos organizacijos priklausan
čios National War Fund, buvo 
paprašytos susilaikyti nuo ra
šymų spaudoje apie savo vei
klą. BALF vadovybė, visada 
artimai ir lojaliai veikdama su 
National War Fund ir su Pre
sident's War Relief Control 
Board, laikėsi tos tvarkos, ku
ri yra taikoma visoms pana
šaus pobūdžio organizacijoms. 

Iki šiol BALF pašalpa nuo 
karo nukentėjusius Lietuvius 
pasiekdavo tik pinigais. Jieš-
kota kelių ir budų kad butų 
galima juos pasiekti ir kitokia 
pagalbos rūšimi, kaip drabu
žiais, vaistais ir medikališkais 
instrumentais. 

Rūbai siunčiami per 
Russian War Relief 

National War Fund ir Pre
sident's War Relief Control 
Board vadovybėms patariant ir 
pasitariant, paruošta pirmas 
pašalpos siuntinys tiesiog į 
Lietuvą, šis siuntinys sudary
tas iš 78,500 svarų surinktų 
drabužių, per 2,000 porų batų, 
$16,000 vertės medikamentų ir 
vitaminų ir arti $4,000 vertex 
mediciniškų instrumentų. 

Šis siuntinys Lietuvos žmo
nėms siunčiamas per Russian 
War Relief, kurio vadovybė už
tikrino kad siuntinys pasieks 
Lietuvą ir jos civilius gyven
tojus. f 

Turimomis žiniomis, drabu
žiai ir batai jau yra gerokai 
kelyje į Lietuvą. Vaistai ir in
strumentai laukia išsiuntimo 
eilės. Kitokio kelio siųsti pa
šalpą į Lietuvą šiuo metu nėra. 
šis pirmas siuntinys yra ban
domasis. Kai bus gauta žinių 
kad siuntinys saugiai pasiekė 
Lietuvos žmones tada vėl bus 
daroma tolimesni žygiai 'dau
giau pašalpos ten siųsti. 

Kovo mėnesį taip pat susi
tarta su kenčiantiems Lietu
viams palankiomis pašalpos or
ganizacijomis —• American Re-
rief for Italy ir American Re
lief for France, šios didelės 
organizacijos sutiko persiųsti 
BALF siuntinius (drabužių, 
vaistų, avalų) Lietuviams pa
bėgėliams bei tremtiniams Ita
lijoje ir Prancūzijoje. Į tas 
abi šalis siuntiniai jau paruo
šti, tik laukiama žinios kad jie 
galės išplaukti tiesiog į savo 
paskyrimo vietas. Veplami pa
sitarimai su Amerikos Raudo
nuoju Kryžius ir su Švedijos 
Raudonuoju Kryžium del pri
statymo pašalpos siuntinių Lie
tuviams pabėgėliams Švedijo
je- > 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

Administracijai ar Agentura* 
kokius paklausimus, visada jdf-
kit už 3<į pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina. 

New York Journal American 
patiekė nustebinantį aprašymą, 
iškeliantį aikštėn kad Jugosla
vijos bolševikų "maršalas" Ti
to, kitaip žinomas Josif Broz, 
gali buti tai tas pats Jugosla
vas kuris 1925 metais įsigavo 
į Ameriką nelegališkai ir čia 
vėliau buvo žymus vadas "ba
do maršuotojų" ir kurstytojas 
riaušių Detroite, Chicagoje ir 
Pittsburghe. 

Sakoma kad tas Tito gali 
buti tikrenybėje Rudolph Ba
ker, Komunistų Internacionalo 
agentas, kuris dirbo išvertimui 
Amerikos valdžios, o dalar jį 
taip labai vertina ir pripažysta 
galva "išlaisvintų" Balkanų ju
dėjimo pats Prez. Roosevelt ir 
karo departmentas. 

Journal-American rašo apie 
tulą buvusį Tito draugą, kuris 
jį gerai pažinojo Amerikoje ir 
žinojo jo darbus, dabar pažino 
jį iš paveikslų kaip tą patį ką 
Čia būdamas varė slaptą Ame
rikos valdžios griovimo darbą 
sulyg Stalino nurodymų. 

Tar Baker iš Amerikos din
go 1933 metais ir niekad ne-
gryžo. Jis išvyko į Maskvą 
studijuoti bolševizmo ir ruoš
tis kitiems svarbiems komu
nistiškiems darbams. 

Padaryta palyginimai foto
grafijų to Rudolfo Baker paso 
aplikacijoje su dabartiniais at
vaizdais to Maršalo Tito ir pri-
pažvstama jog tai yra tas pats 
žmogus. 

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

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

Chicago, 111. 

Wallace Lakūnas 

Komercijos Sekretorius Hen-, 
rv A. Wallace, -buvęs vice pre
zidentas, kartu su kitais 90 
kongreso narių, rimtai ėmėsi 
orlaivininkystės. Jis parodoma 
išlipant iš lėktuvo,, no skraidy
mo. Jis kaip ir. kiti ruošiasi 
skraidymui >" kai" karas " 'baigsis. 

Worcester* Mass., Sandaros 
16 kuopa savo susirinkime Ko
vo 11, plačiai apkalbėjus Lie
tuvos vadavimo reikalus, pri
ėjo išvados kad šiuo kritingu 
laiku Lietuviams reikia laikytis 
vienybės. Savo pareiškime sa
ko: 

"Todėl mes, Worcest£riečiai, 
prašome Lietuvai Vaduoti Są
jungos, kaip ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos vadus ir jiems 
pritariančius laikračšių ^ redak
torius mesti tą blėdingą pole
miką. Musų supratimu, vieni 
kitų užgauliojimai labai ken
kia Lietuvos laisvės atgavi
mui. 

"Yra žinių kad svetimų val
stybių agentai uoliai seka Lie
tuvių savitarpio peštynes ir 
trina rankas iš džiaugsmo. To
dėl musų pageidavimas yra 
kad sakytų veikimo centrų au
toritetai, nepažemindami vieni 
kitų kuoveikiausia rastų budus 
susitaikymui. Mes norime kad 
jie, surėmę pečiais, visi bendrai 
kovotų del Lietuvos, musų se
nosios tėvynės, laisvės. Mes 
prašome palikti ramybėje vie
ni kitus. Tedirba kaip kas iš
mano, bi tik dirbama laisvai, 
demokratinei Lietuvai atsta
tyti." 

Šį pareiškimą pasirašo San
daros 16 kuopos . valdyba: 

Juozas Pupka, J. M. Nevis, 
V. Mitrikas, Juozas Krasins-
kas, Al. šablinskas, M. žemai
tis, J. Endzelis. 

NUO REDAKCIJOS: šito
kie visuomenės pageidavimai 
ir pareiškimai yra sveikintini; 
jie parodo kaip musų visuome
nės nariai trokšta tikro veiki
mo Lietuvos vadavimo srityje, 
ne organizacijų ar vadų savi
tarpinės kovos už savo garbę, 
vadovybę ir vietas." 

Lietuvai Vaduoti. Sąjungos 
vadovybė, norėdama bendros 
akcijos tais klausimais Lietu
vos reikalais, kuriaią galima 
lengvai susitarti, siūlė Ameri
kos Lietuvių Tarybai keliais 
atvejais ranką ir kvietė dirbti 
išvien. Tarybos vadai betgi 
pasirodė perdideli užsispyrėliai 
ir savo politikas saugotojai, ne 
Lietuvos nelaimės valandoje 
susipratę darbuotojai. 

Neužtenka to kad jie patys 
atsisako dirbti bendrai su LVS 
bet dar ir sau ištikimus kolo
nijų veikėjus kursto prieš Lie
tuvai Vaduoti Sąjungą ir jos 
darbus. 

Mus pasiekė žinios kokius 
negražius kovos budus vartojo 
tarybininkų pasekėjai tame pa
čiame Worcester, net sandarie-
čiai, kurių vardų nėra tarp šių 
rimtų asmenų, pasirašiusių po 
tuo pareiškimu. 

Ir Worcestervje ir kitose 
kolonijose tuli tarybininkų pa
sekėjai griebėsi net begėdiškų 
priemonių prieš Amerikos Lie
tuvių Misiją ir jos pastangas 
pagelbėti Lietuvai. 

Iš LVS vadų pusės, nei sky
riuose nei rėmėjuose nevaro
ma jokia slapta ar vieša pro
paganda prieš Amerikos Lietu
vių Tarybą, priešingai, LVS 
užfiria visus gerus darbus ką 
ALT dirba Lietuvos naudai. 

•KOLUMBAS atrado sal-
džiasias bulves Amerikos , kon
tinente savo pirmu a-tsilanky* 
mu j naująjį pasaulj. 

IIII III ui m.. nitiM m I . " m  ^  

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permalnu 

Kuomet rengiatės persikelti 
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują Antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nos 
paštas nesiūs jums Dirvos f 
naują vietą jeigu neprima-
kėsit. Parašykit mums ui 
l,c atvirutę prieš persik<M|* 
mą į kitą vieta gyventi. -«# 

Dirva Cleveland 3, O, 
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P ASAULIS nekantriai laukia karo galo ir tikisi iš jo 
palengvėjimo. Vienok gal tik labai nedaugelis te

numano kas tas karo galas yra. Populiariai yra galvo
jama kad Vokiečių nugalėjimas reikš karo pabaigą Eu
ropoje, bet savarankiškesni protai nenori su tuo besą
lyginiai sutikti. Mat, kad karas pasibaigtų, bent pačios 
pagrindinės problemos turi buti išspręstos. To gi kaip 
tik nėra dabar. Ir ne tik to nėra, bet netgi į tą kelią 
neįžengta, kurs vienintelis gali duoti tų problemų iš
sprendimą. 

Europos kontinento likimas šiądien sprendžiamas 
kompromisų keliu "trijų didžiųjų", o suinteresuotų val
stybių nusistatymui maža tekreipiama dėmesio. Iš to 
išplaukia kad, sumušus Vokiečius, visas Europos konti
nentas virs trijų didžiųjų varžytinių lauku. Daugumas 
tikisi kad tos varžytinės pasibaigs taikingu susitarimu, 
bet nei vienas neturi paruošęs atsakymo kas įvyks jei 
toks taikingas susitarimas pasirodys negalimas. 

Tačiau neturint atsakymo į šį paskutinį klausimą, 
negalima užsimerkus tvirtinti kad Vokiečių sumušimas 
būtinai reikš karo pabaigą. Priešingai, šių dienų padė
tis aiškiai rodo kad kuone kiekviena Europos valstybė 
yra naujų ginčų šaltinis ir kuone kiekviena jų gali buti 
naujo karo priežastis. Graikijos pavyzdys aiškiai pa
rodo kad taikingas susitarimas ne visur įmanomas, o, 
Vokiečius sumušus, tokių problemų kaip Graikijos bus 
labai daug. Taigi, tikėtis kad, sifmušus Vokiečius, ka
ras Europoje pasibaigs, yra pernelyg optimistiška. 

P AUGELIS šiądien jau nujaučia, bet nedrysta prasi
tarti, kad pati didžioji kliūtis karo pabaigai yra ko

munistinė Rusija: Atmetęs moralės ir individo laisvės 
sąvokas, komunizmas kaip tik stojo prieš tuos pagrin
dus kuriais remiasi krikščioniškosios Vakarų civilizaci
jos pasaulis. Vakarų pasaulio principas yra asmens 
laisvė, ir valstybės uždavinys yra tą laišvę ginti, o ko
munistinėje koncepcijoje asmuo beliko paprasta didžiu
lės mašinos — valstybės — dalis, ir valstybės uždavinys 
tėra žiūrėti kad ta mašinos dalis butų savo vietoje ir at
liktų savo darbą. Kitaip sakant, krikščioniškoje Vaka
rų koncepcijoje valstybė buvo asmens laisvės, o bolševi
kiškoje — asmens pavergimo įrankis. Šitą skirtumą tu
rint galvoje, nesunku prieiti išvados kad susitarimo tarp 
Vakarų pasaulio ir komunizmo įvykti negaliu 

Kol komunistinė santvarka tebebuvo griežtai izo
liuota Rusijos žemėse tol pasaulyje greta komunistiškos 
galėjo gyvuoti ir kitos santvarkos. Bet šiądien, kuomet 
komunizmas jau išplito didelėje Europos dalyje ir dar 
graso ir toliau plisti, neišvengiamai iškyla dilema: arba 
senasis Vakarų pasaulis, arba naujasis komunistinis pa
saulis. Šitokioje perspektyvoje karo pabaiga su Vokie
tija tėra naujo konflikto pradžia. Nes greta paskirų 
valstybių nepriklausomybės klausimo, kyla ir pačių pa
grindinių žmogaus teisių klausimas. Ir galima dar įsi
vaizduoti kad ši šalis ir Anglija eventualiai numos ran
ka į tai kad bolševikai sugriovė 100,000,000 Rytų Euro
pos gyventojų buitį, padarė juos medžiaginėmis komu
nistinės mašinos dalimis, išplėšė jiems asmens, šeimos 
ir kitas elementariausias teises, del kurių žmonija tiek 
ilgai kovojo, bet negalima įsivaizduoti kad patys Ame
rikiečiai ir Anglai sutiktų virsti tos komunistinės maši
nos bevaliais rateliais, kad jie laisvu noru sutiktų buti 
enkavedistų naktimis suiminėjami, be jokios priežasties 
tremiami į tolimus kraštus sunkiems darbams, kad jų 
šeimos butų išdraskomos, kad jie butų išvaromi iš savo 
namų ir talpinami į tamsias bendras landynes, ir tt. ir tt. 
Gi pasaulinė komunistų revoliucija kaip tik to ir siekia: 
sunaikinti žmogaus asmenybę, padaryti jį vergu, gyvu
liu, kurs už duonos kąsnį butų priverstas atlikti niekin
gą komunistinės mašinos ratelio darbą.... 

Tat anksčiau ar vėliau Anglams ir Amerikiečiams 
dar teks noromis nenoromis kariauti su bolševikais, ir 
kuo daugiau jiems koncesijų padarys, kuo daugiau jiems 
lankstysis tuo tas karas bus sunkesnis. 

yiSO šito akivaizdoje jau išanksto galima pasakyti kad 
San Francisco konferencija net teoretiškai tos di

džiosios laisvės ir verguvės problemos išspręsti negali. 
Ji vis dar nukreipta į bendradarbiavimą su bolševikais, 
tikintis kad elementariausios žmonijos teisės gali buti 
išlaikytos ir nesugriovus komunizmo, tikintis kad jei tos 
teisės bus sumindžiotos vienoje kurioje pasaulio dalyje, 
jos išliks gyvos kitoje.... 

Žinant betgi kad komunistai siekia užvaldyti visą 
pasaulį, tokios viltys atrodo juokingos ir naivios. An
tra vertus, turint galvoje kad sprendžiamos reikšmės te
turi "trijų didžiųjų" balsas, keliasdešimt United Nations 
sukvietimas į konferenciją virsta grynu teatrališkumu. 
Ko nenutarė trys didieji to nenutars keturiasdešimt |ce-
li mažieji. 

Pagaliau, ar tikrai įvyks ir pati konferencija šią
dien dar nežinia. Stalinas tuo tarpu atrodo patenkin
tas tuo ką jis iš Rooseveito ir Churchillo gavo Jaltoje, 
San Francisco konferencijoje papildomų dovanų jis ti
kėtis negali. Tai ar,beapsimoka bolševikams joje daly-
¥§uti?k . y . • y 

Štai jau girdime kad bolševikai pareikalavo kad 
Lenkiiai atstovauti į San Francisco butų pakviesta nu
sikaltėlių klika — Liublino Lenkų komitetas. Jei Ame
rikiečiai ir Anglai su tuo sutiktų, butų nauja nuolaida 
bolševikams, nes Jaltoje lyg ir buvo sutarta kad Liubli
no komitetas turės buti praplėstas. Gavę ta nuolaidą, 
bolševikai, be abeio, įgvtų kiek daugiau entuziazmo San 
Francisco planams. Bet negavę jos, gali pasijusti įžeis-

Gauta Užtikrinimas 
Lietuviams Belaisviams 

Šiame Diryos numeryje 8-
me puslapyje talpinama laiš
kas iš State Departmento, ra
šytas atsakymu Į LVS centro 
valdybos Memorandum JĮ Prezi
dentui Rooseveltui, Vasario 15, 
po Jaltos ^konferencijos, pra
šant apsaugojimo Lietuvos pa
bėgėlių ir nelaisvių nuo pate
kimo j bolševikų rankas kai 
Vokietija bus nugalėta ir ka
ras baigsis, o Stalinas pareika
laus grąžinimo Į Lietuvą visų 
Į Vokietiją išvežtų, tr pabėgė
lių. 

Nors dar reikalinga dėti dau
giau pastangų rūpintis Lietu
vos žmonių likimu po kruvina 
Maskvos teroristų ranka, betgi 
LVS padėtos pastangos laimė
jo tiek kad įrodė Amerikai pa
vojų kokis laukia Lietuvos 
žmonių jeigu jie butų grąžin
ti Lietuvon Maskvai pareikala
vus. 

State Departmento atsaky
me tarp kitko pažymima jog 
karo nelaisviai Lietuviai nebus 
paleidžiami grąžinimui Lietu
von. 

/ / / 

Daugiau Delegatu 
Dirvoje buvo pažymėta apie 

Amerikos Lietuvių Misijos nu
matymą siųsti į San Francisco 
konferenciją savo atstovą Adv. 
A. A. Oi j. Reikia pridurti kad 
į delegaciją taipgi buvo numa
tyta AL Kumskis, P. J. žiuris, 
ir J. J. Račiūnas, jeigu reika
linga bus daugiau delegatų ir 
jų pavaduotojų. 

Misija! Misija!! Misija!!! 
Iš kelių kolonijų, nuo keleto 

Dirvos korespondentų gavome 
ir šiame numeryje talpiname 
jų paskirus įspūdžius įgytus 
dalyvaujant Amerikos Lietu
vių Misijoje Washingtone. 

Korespondentai vietoje re
guliarių savo korespondencijų, 
aprašo Misijos atsitikimus. Ne 
tik savo jspudžius jie pažymi, 
bet primena visuomenei ir at
liktus svarbius darbus, kurie 
Misijos buvo užsibrėžti. 

Misijos įspūdžiai skamba ir 
lupomis tų šimtų Lietuvių vy
rų ir moterų kufie Washing-
tone dalyvavo. 

Per dešimtmečius dirbę sa
vo tautos gerovei šioje šalyje, 
Misijos dalyviai šiuo atveju 
jaučia atlikę vieną didžiausi 
pasitarnavimą savo nelaimin
gai tėvynei Lietuvai. Neku-
riems jų ši Misija gal bus ir 
paskutinis jų žygis. Laikas 
bėgdamas atlieka savo Misi
ją taipgi. 

Tie kurie buvo Washingtone, 
Misijos darbus Įvertina didžiai. 

Kaip reikia gailėtis tu musų 
neva redaktorių kurie nebuvę, 
nedalyvavę, o susirietę rašo, 
tauzija, nesąmones kala įtiki
nimui geriems Lietuviams ko
kie jie yra paiki savo darbuo
se ir pastangose; kokie neiš
manėliai ką nors panašaus at
likti, kokie pavydus kad kiti 
gali tautai naudingus darbus 
dirbti kada jie tepajiegia savo 
srovinį kromelį išsaugoti. 

# # # 

•PIRMUTINĖ politiška par
tija Suv. Valstijose vadinosi 
Federalistų partija. Jos pir
mutinis vadas buvo Alexander 
Hamilton, kuris buvo pirmuti
nis šios jaunos šalies iždo se
kretorius. 

•BRAVORAI Airijoje jieš-
ko budų gauti pervežti. apinių 
iš Amerikos. 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys id pereito nr.J 

ti, ir entuziazmo dalyvauti toje konferencijoje juose 
gali ir nelikti. 

Kiek tai liečia Lietuvą, tai nei Vokiečių nugalėji
mas. nei San Francisco konferencija jos likimo pagerin
ti negali. Tiesa, jei atsirastų toje konferencijoje toks 
drąsuolis kuris mėgintų iš kapų prikelti palaidotą tei
singumą ir atvirai pakeltų balsą už Baltijos kraštus, ši
tai galėtų turėti tam tikro efekto. Tačiau bolševikai ši
tuo, be abejo, labai "įsižeistų", nes jie Baltijos kraštus 
laiko savo neginčijama nuosavybe. Ir sunku yra laukti 
kad Amerika ir Anglija, kurios dar labai tebevertina ge
rus santikius su bolševikais, išviso leistų tokiam klausi
mui iškilti. 

Taigi mažųjų tautų viltys kol kas tebėra menkos. 
Bet jų teisės ir toliau lieka nepajudinamai stiprios. Ir 
jei teise galima sulaužyti, jokia jiega negali jos panai
kinti. Ir šioje tiesoje gludi Lietuvos prisikėlimo viltis. 

NAŠLAIČIUI 
(M. Dagilėlis) 

Ei neverk, miels našlaitėli, 
Kol dar jaunas, kol dar vail^ 
Pasidžiaugk nors valandėlę, 
Dar raudoti bus tau laiks. 

Pasidžiaugk kol nepažysti 
Skausmo, ilgesio sielos; 
Kai gyvensi teks išvysti 
Daugel vargo, daug bėdos. 

Teks tau kęsti neteisybe§; 
Gal ne sykį širdį spaus 
Brolių klastos, nedorybės «— 
Ir nebus kas tau užjaus! 

Gal keliausi vienų vienas, 
Be jautrios draugų širdies; 
Gal bus tamsios šičia dįš&os 
Jr saulelė tau nešvies..., 

črąl perkūnas debesyse 
Tau keliaujant dunduliuos; 
O kai beidamas paklysi, 
Ar tau ranką kas paduos.... 

ii neverk! turi tėvelį 
Danguj — juo pasitikėk! 
Kai reiks minti tamsų kelią, 
Tu į aukštį paveizėk! 

Pamatysi kaip juodasis 
Vėl nugrius ten debesy % 
Saulė žengs — ramumas ra»įs 
Ir vėl akys tau nušvis.... 

u J' 

Lūšnos ir puošnus rūmai 
Mes visi trys, Johnston, O'Hara ir aš, 

skrendam į Sibirą. Su mumis, Johnstono 
prašymu, vyksta keli reporteriai kurie per 
ilgą laiką troško progos pamatyti Rusiją, 
bet jiems neleido. Su mumis taipgi vyks
ta Zemenkov, Užsienio Ofiso atstovas; Ki-
rilov, musų oficialis palydovas, ir tūlas 
sekioto j as, kurį mes vadinom Nik. Mato
mai Nik nemokėjo Angliškai ar tik taip 
nudavė. Bent jis su mumis nekalbėjo. Ta
čiau jis visados buvo dalimi musų grupės, 
valgydamas sau kampe prie stalo laike 
mums rengtų banketų, ir keliavo ramiai 
priešakinėje sėdynėje musų automobilio. 
Reporteriai pažino jį kaip NKVD (enka
vedistą, slaptos policijos narį). 

Mes perskrendam Uralus, kurie šioje 
dalyje nėra jokie kalnynai kaip mes žino
me musų Rocky kalnynus, bet taip sau 
kalnai apaugę giriomis. Netoli už kalnų 
viename slėnyje randasi miestas Magnito-
gork, Sovietų Unijos Pittsburghas, plie
no darbų miestas. 

Iš lėktuvų aikštės mus nuvežė Į dirb
tuvės direktoriaus namą, kur nakvojom. 
Ten vykdami pervažiavom per eilę lūšnų, 
nedažytų namukų kurie yra toli aršesni 
negu Pittsburghe. Kelias į direktoriaus 
puošnų namą eina į kalną ant kurio išsta
tyta dideli gražus namai dirbtuvės komi
sarų. Musų auto įvažiavo į cementinį ke
lią prie direktoriaus puikaus naujo namo, 
kuris yra naujas, ir kuriame prausiamasis 
kambarys švarus ir gerai prižiūrėtas — 
nes Rusijoje tokie dalykai prižiūrimi jei
gu koks nors svarbus individualas ten gy
vena. Šis yra pirmas kartas kad mes pa
tekom į Rusų namą. Namo grindys kiet-
medžio, smulkių lentukių išklotos parkete 
stiliuje, rakandai tamsaus, gerai nuvarni-
šiuoto medžio, o ant didelio ugniakurio 
lentynos stovi Markso ir Engelso biustai. 

Dabar mes gerai įsižiurim j direkto-
ritf-kuris valdo šitą didelę plieno išdirby-
stę. Jis yra aukštas, tvirto sudėjimo Ru
sas, tik 35 metų amžiaus* Jis pasakojo jo 
tėvas buvo kalvis. Jis taipgi apsakė mums 
apie Magnitogorską. Šis miestas buvo 
pradėtas statydinti 1916 metais. Dabar 
tame mieste dirba 45,000 darbininkų, iš jų 
25,000 prie statybos darbų, miesto didini
mui ir dirbtuvių plėtimui. 

Po pietų mes nuvažiavom nuo kalno 
į dirbtuvę pakalnėje. Ant kelio matėsi 
daug darbininkų, nes tai turbut buvo pa
sikeitimas darbais. Staiga musų automo
bilis pasisuka iš kelio į kitą pusę, kai mes 
privažiavom ilgą eilę žmonių einančių po 
keturis eilėse, žygiuojančius į dirbtuvę. 
Du dalykai mus nustebino iš to vaizdo — 
pirmas, tai kad priešakyje, užpakalyje ir 
šonais tų maršuojančių žmonių ėjo gink
luota durtuvais ir šautuvais militariška 
sargyba. Antras dalykas tai kad tos mar
šuojančių minios eilėse buvo daug apdris
kusių moterų įvairiais apavais ir skarma
lais apvyniojusių savo kojas. 

Musų palydovai nenorėjo kad mes tą 
vaizdą matytume ir staiga pasuko auto
mobilį į šoninį kelią šalin. 

Apiankant kelias dirbtuves mes vėl 
matėm betvarką, stoką darbo sistemos ir 
laiko bereikalingą aikvojimą.^ Mums rū
pėjo kiek ištikro politika turi bendro del 
tokios stokos išlavintų protų šiuose dar
buose. Daleiskime jei Demokratų parti
ja butų apribota tik apie 4,500,000 narių 
skaičium, ir kad jokis žmogus negalėtų 
gauti atsakingo darbo ieigu jo ištikimumą 
partijai spręstų partijos nacionalis sekre
torius? Dauguma gerų žmonių turėtų bu
ti išmesti arba neprileisti prie atsakingų 
vietų del to kad jia politiškai nebūtų par
tijai atsakanti. 

Lakūnai taip pat nepatyrę 
Raudonsios armijos lakūnas ką m\|S 

vežiojo mums net plaukus ant galvos pa
šiaušia. Vakar mes manėm kad jo apsi
ėjimas su lėktuvu buvo tik netikėtas, bet 
šiądien, keliaujant į Omską, jis pasielgė 
vėl taip pat. Amerikoje, prieš skrendant 
motorai buna įšildomi kad keliantis į orą 
nebūtų motorų sustojimų, kas gali buti 
priežastimi lėktuvo kritimo ir susimuši
mo į tvorą. Kuomet lėktuvas įsibėga ir 
jau gali keltis į orą, pilotas lekia tiesia li
nija iki pasikelia 500 arba 1000 pėdų, ir 
tik tada palengva daro sukimąsi į tą pusę 
kur reikia. Tada jis pasikelia iki 5000 ar 
600 pėdų, kas duoda jam progos pasirin
kti saugią nusikidiino vietą įeį$u at
sitiktų. -; . ;* x r " v« . / * • 

Bet Sovietų lėktuvų procedūra tokia: 
Įsilipi į lėktuvą. Durys uždaromos. Pilo
tas paleidžia motorus, kurie buvo atšalę 
per visą naktį. Jeigu motorai dar veikia 
tada jis paliuosuoja stabdžius ir paleidžia 
lėktuvą pirmyn. Lėktuvas įgauna greitį 
vos dešimts pėdų nuo įsibėgėjimo kelio. 
Čia tuoj pilotas pasuka lėktuvą į reikiamą 
pusę taip kad vienas sparnas iškyla į pa
dangę, o kitas rėžia per bulvieną gretimo
je dirvoje. Kada išsitiesina lėkti, skren
da tik tarp 50 ir 100 pėdų aukščio, išgąs
dindamas Kolhozo karves, Sovhozo vištas 
ir lėktuvo pasažierius. 

Matydamas taip išgąsdintus Ameri
kiečius, raudonarmietis pilotas gal but pa
klaustų, "Ką, ar jųs bijot mirti?" 

Musų atsakymas žinoma butų, "taip*. 
Išskyrus, žinoma, jeigu turėtume gyventi 
Rusijoje tai atsakymas galėtų buti kito-
kis, 

Kaip laisvi sovietiški rinkimai? 
Mes kalbame su Omsko burmistru. 

Jis yra 44 metų, ir antras metas toje vie
toje. Pirm to jis buvo Automobilių Vieš
kelių direktorium, titulas kuris mus su
maišo, nes Sovietų Unijoje pasažierinių 
automobilių turima labai mažai ir veik 
nėra jokių gerų kelių. 

Mes paklausėm jo kaip jis gavo išrin
kti, jis tuoj atsakė jog žmonės jį išrinko. 

Bet kaip? 
Tada jis ima smulkmeniškai aiškinti. 

Išviso buvo penki kandidatai, kiekvienas 
atstovaujantis vieną iš įvairių amatininkų 
unijų. Visi Omsko gyventojai galėjo bal
suoti, sako jis, ir balsavimas, žinoma, bu
vo slaptas. Jis lengvai laimėjo. 

Ar jis Partijos narys? 
Nagi taip. Kitas kandidatas taipgi bu 

vo partijos narys, tačiau kad musų drau
gas buvo oficialis kandidatas, partijos už-
girtas, jis turėjo laimėti. 

Mes tada paklausiam ar kuriame nors 
Rusijos mieste, nors kas ne-partijos narys 
buvo kada nors išrinktas burmistru arba 
mayoru. < ^ • 

Jis valandėlę pamąsto'. Tada ima aiš
kinti jog negirdėjo apie jokį didelį mies
tą, tačiau sako girdėjęs kaip kur kaimuo
se viršininkais buna išrenkami ir ne par
tijos žmonės. 

Kokie gali buti laisvi rinkimai kuomet 
viena partija kontroliuoja spaudą ir ra
dio? Galim tikėti kad jie atlieka slapto 
balsavimo formą ir teisingą balsų skaity
mą. Tačiau jeigu bent kuris kandidatas 
atkakliai užatakuotų savo komunistą opo
nentą jam grąso NKVD areštas kaipo po
litinio nusikaltėlio ir jis buna išsiųstas į 
druskos kasyklas ir rinkimų nesulaukęs. 
Ar tai partija žmonėms tik leidžia žaisti 
su demokratijos forma? Niekad nieko ki
taip nežinoję tie žmonelės mano kad jie 
tikrai viską atlieka kaip reikia. 

(Bus daugiau) 

NAMU DAKTARAS 
t. 

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

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.0§ 
štai didžiausia knyga kokią tik galit tiki-
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios ir galingos tautos ir 
j ų  v a l d o v a i .  . . . .  

Siųskit laiške -$2.00 gu ąavo adresų ir 
prašykit prisiųsti jųiųs 610 puslapiu. 
didumo žmonijos Istoriją. 

Reikalaukit Dirvoje 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Susekėm Lenkų šnipą 
Iš Simno persikėlėm į Alytų. Kadan

gi čia buvo nemažas kariuomenes susibu
vimas tai ir Lenkų agentams buvo neblo
ga dirva sau žinių pamedžioti. 

Musų pėstininkams kaž kaip pasirodė 
įtartinas vienas kokių dvylikos metų am
žiaus piemenukas. Ji sulaikę, pristatė va
dovybei, o ji, pradėjus kvosti, ištyrė kad 
tas vaikas yra Lenkų agento pasiuntinys. 
Musų saugumo organams pavyko pačiup
ti ir pačius agentus. Pamenu vieną suim
tą penkiasdešimt metų ūkininkų. Jis pats 
neprisipažino esąs Lenkų agentas, bet, to 
piemenuko tvirtinimu, buvęs vyriausias 
Lenkų šnipų vadovas, gaudavęs iš Lenkų 
pinigų, iš jų apmokėdavęs kitiems agen
tams ir tam pačiam piemenukui. 

— Net per frontą buvau siunčiamas 
su pranešimais. Jie man būdavo užsiuva
mi kur nors po drabužiais, — paaiškino pie
menukas. 

Su pastote patekau į Lenkų tarpą 
Pasirašius su Lenkais Suvalkų sutar

tį, musų komandą išsiuntė į Vilnių, o iš 
ten į Mikališkių miestelį, rytų kryptimi 
nuo Vilniaus. Vos spėjus mums pasiekti 
savo paskyrimo vietą, kai po dienos ar 
dviejų užgirdom kad Lenkai ateina. Aš, 
kaip tik išvakarėse prieš Lenkų užejimą, 
buvau išvykęs su pavarytais pastotinin
kais į Vilnių atvežti komandai maisto. 

Dar būdamas netoli Mikališkių, suti
kau policininką, kuris man tvirtino kad 
Lenkai jau užėmę Vilnių ir patarė gryžti 
atgal. Dar abejodamas, važiavau toliau. 
Kiek pavažiavęs, sutikau gryžtančius iš 
Vilniaus sielininkus. Tie tą patį tvirti
no. Nežinojau ką ir daryti: gryžti ar to
liau važiuoti. Pagaliau, pagalvojęs jog 
vadas, mane siųsdamas, galėjo geriau ži
noti, pamaniau kad žmonės, pamanę apie 
Mikališkių Lenkus, nutarė kad jie ir Vil
niuje. Todėl važiavau toliau. 

Vakare jau galėjau buti nuvažiavęs 
kokią 3-5—20 kilometrų kelio. Apsistojau 
kaime prie pat vieškelio nakvynei. Savo 
pastotininkus įspėjau kad neišsiskirstytų, 
nes pasilsėję trejetą valandų važiuosim 
toliau. Pats labai nerimavau, nujausda-
mums pavojų. Vakarą, apie 10 valandą, 
išėjau oran pasiklausyti ar neišgirsiu kur 
nors šaudant arba šiaip ką nors įtartino. 
Nieko nesimatė ir nesigirdėjo. 

Staiga čia pat užgirdau kaž ką jo
jant. Nors ir tamsu buvo bet kad jojan
tieji manęs nepamatytų ir norėdamas su
žinoti kas joja, kaž kaip instinktyviai pa
sislėpiau už namo. Nuo kelio buvau per 
kokius 20 žingsnių. Jojant pro šalį rai
teliams, tamsoje iš kalbos ir šarvuotės ai
škiai supratau kad tai esama Lenkų ka 
rių. Jojo nuo Vilniaus pusės Mikališkių 
linkui du vyrai. 

Prajojus Lenkų raiteliams įsitikinau 
kad ir policininkas ir sielininkai man tei
sybę kalbėjo. Mano padėtis pasidarė la
bai bloga, nes Lenkai buvo ir priešakyje, 
ir užpakalyje. Kad bučiau turėjęs arklį 
bučiau pasukęs šonan ir bučiau kur nors 
per frontą persprukęs prie savųjų. Bet, 
nelaimei, arklį buvau palikęs komandoje. 
Pėkščias eiti beveik negalėjau, nes turė
jau baisiai blogus batus, nuo kurių man 
nuolatos buvo pūslėtos kojos. Bet kitos 
išeities man nebuvo kaip tik su vežimais 
gryžti komandon, nors ir komandos jau 
galėjau neberasti. Gryždamas įsėdau pas-
kutinėn pastotėn, galvodamas, jeigu pir
mutine pastotę sulaikys Lenkų sargyba 
tai iš paskutinėsės aš vis dar suspėsiu pa-
sprugti. Deja, tuo savo planu pasinaudo
ti negalėjau. 

Privažiavus prie Mikališkių, kur dar 
tikėjausi rasti savuosius, nei nepajutau 
kaip mane apstojo Lenkai. Apie pabėgi
mą nei galvoti neteko. Bet koks buvo ma
no nusistebėjimas kai pamačiau kad Len
kai manęs visai neima nelaisvėn, o tik ap
stoję kalbina kaip saviškį. Iš ju sužino
jau kad musų komanda iš Mikališkių išėjo 
Vilniaus kryptimi. Matydamas kad iš 
Lenku pusės man negresia joks pavojus, 
nuvažiavau j patį miestuką, tikėdamasis 
ten sužinoti kur mūsiškiai išvyko. Polici
joje maniau gausiąs pastotę kuri mane iki 
saviškių pavėžėtų. Bet miestuke apie sa
viškius taip pat nieko nesužinojau ir pa
stotės neeavau. Tik tiek kad Lenkams tik 
ką neįkliuvau. 

Buvo šitaip: ėjau pro šalį namo ku
riame buvo apsistoję Lenkų kariuomenės 
vadovybė. Kieme stovėjo keli karininkai. 
Aš, norėdamas pasirodyti esąs nors ir ne 
jų armijos/ bet drausmingas karys, pra
eidamas atidaviau pagarbą. Bet jų žvilg
snis man pasirodė taip baisus kad aš šali-
nausi nuo jų net neatsigryždamas ir sku
bėjau kuogreieiausia pasišalinti iš mies
tuko. 

Sulenkintieji manęs nepažino 
Ėjau į vieną kaimą kuriame, pagal nu

rodymą, turėjo buti apsistoję mūsiškiai. 
Buvo sekmadienio rytas. Kaime saviškių 
neradęs, užėjau pas seniūną paprašyti pa
stotės kelionei. Seniūnas iš uniformos ma
nęs nepažino, nes kalbėjau Lenkiškai. Pa
laikęs mane Lenku, maloniai priėmė ir 
pažadėjo duoti pastotę. Kadangi buvo 
šventė tai kaimiečiai, sužinoję apie atvy
kusį, jų nuomone, Lenkų kareivį ir turė
dami daug laiko rinkosi pas seniūną pa
žiūrėti, jų žodžiais tariant, "dawnego gos-
eia" (seno svečio). Visi klausinėjo iš kur 
ir kur vykstam, kas naujo Lenkijoje. Gel
bėdamasis iš susidariusios padėties, bu
vau priverstas atsakinėti į visus klausi
mus kuriuos žinojau ir nežinojau. Net 
turėjau pasakyti ar Gardine per Nemuną 
tiltas sudraskytas ar ne, nors nei pačiame 
Gavdinei buvau buvęs nei to tilto matęs, 
nei nieko apie jį girdėjęs. 

Savo ruožtu aš jų klausinėjau kaip 
jiems pasisekė bolševikų okupaciją pra
leisti, kaip jiems Lietuviai patiko, ir kt. 
Iš jų kalbos supratau kad bolševikų tikrai 
neapkentė, o Lietuvių, nors ir nemėlyjo 
taip kaip Lenkų, bet taip pat ir neapykan
tos jiems jokios neturėjo. Jų žodžiais ta
riant ta Lietuvių "šuniška kalba" jiems 
esanti nesuprantama. 

— Lietuvių kariuomenėn patekus sun
ku butų ir susikalbėti, — paaiškino vienas 
vyriškis. 

Pagaliau jie, matyt, pažino kad aš ne 
Lenkas. Susirinkusieji pradėjo skirstytis. 
Namuose liko tik seniūno šeima. Vėl man 
užsiminus apie žadėtą pastotę, mano ank
sčiau malonusis šeimininkas ėmė visaip iš
sisukinėti ir teisintis jog arklių nesą. Tuo 
tarpu į vidų atėjo pora vyriškių. 

— Į kaimą atėjo Lenkai ir klausinėja 
ar čia nesą kokių nors svetimų kareivių,— 
kreipėsi jie Į mane, matyt norėdami išgąs
dinti ir priversti ne tik pastotės nereika
lauti, bet ir pačiam greičiau iš miestelio 
išsinešdinti. 

Jų gąsdinimai Lenkais manęs nepa-
baidė. Bet aš pradėjau ju pačių bijoti 
kad man kokios šunybės neiškirstu. Nie
ko daugiau jiems nesakydamas išėjau iš 
miestelio, vis dairydamasis su nenasitikė-
iimu į savo tik ką buvusius bičiulius. 

Nuostabiai taikus Lenkų poelgis 
Išėjęs į vieškelį, račiau saviškių pėd

sakus, Kuriais eidamas susitiKau žygiuo
jant LenKų pėstininKų dalinį. To daunio 
vadas pasirodo jau buvo matęsis su musų 
komandos vadu ir davęs savo asmeninį su
tikimą mums nekliudomai vykti į Vilnių. 
Todėl, ir mane sutikęs, davė raitą palydo
vą, kuris turėjo mane palydėti iki Lietu
vių ir tuo budu apsaugoti nuo Lenkų kad 
jie man nieko pikto nepadarytų. Vėliau 
iš saviškių sužinojau kad tą naktį Lenkai 
buvo užklupę musų sargybinius, kuriuos 
apiplėšė. Suradęs savuosius, labai apsi
džiaugiau. 

Aišku, musų padėtis buvo labai nepa
vydėtina, nes aiškiai supratom kad į Vil
nių eiti mums labai pavojinga. Nesant ki
tos išeities, Lenkams melavom ir žadėjom 
niekur kitur neiti kaip tik į Vilnių. Gal 
vien del to jie mums ir netrukdė, manyda
mi kad Vilniuje ir be jų bus kam mus su
doroti. 

Vieškelis kuriuo mes turėjom žygiuo
ti buvo einančių ir važiuojančių Lenkų už
imtas. Mes buvom priversti ilgai laukti 
ir stovėti kol praeis Lenkai. 

Pagaliau, kai jau ėjo paskutinis pės
tininkų dalinys, Lenkai sustojo poilsiui. 
To dalinio vadas, matyti, davė įsakymą 
mus sulaikyti ir aplink mus apstatė sar
gybą, o mums įsakė nusėsti nuo arklių. 
Supratom kad mus nori paimti nelaisvėn. 

— Bet juk jusų pulkininkas leido lai
svai mums vykti į Vilnių, — sako musų 
vadas Lenkų vadui. 

Tačiau Lenkai tais žodžiais nepasiti
kėjo. Pagaliau, buvo susitarta jog vienas 

jų karininkas ir musų vadas pasivys pul
kininką, kad šis patvirtintų savo anksčiau 
duotą leidimą. Lenkai, pailsėję ir nesu
laukę grvžtančio su žinia karininko, ėmė 
toliau žygiuoti, bet jau ir musų nepalikda
mi. Paėjus mums kokį kilometrą, sugry-
žo abu karininkai, ir mes, atsisveikinę su 
Lenkais, leidomės savo kelionėn, stengda
miesi daugiau su Lenkais nebesusitikti. 

Pasiekėm saviškius 
Be jokio sustojimo tris par&s žygia

vom miškais, šunkeliais, net ir kaimus ap
lenkdami. Buvom atsidūrę kaž kur apie 
Švenčionis. Pagaliau pasiekėm Molėtus. 

•Nors čia ir radom savo administraciją, 
bet kariuomenės jau nebuvo, ir apie fron
to padėtį nieko negalėjom sužinoti. Per
nakvoję leidomės pro Aluntą, Kurklių link. 
Tik pasiekus Kauno-Zarasų plentą musų 
vadas susižinojo su kariuomenės vadovy
be, kuri mus laikė jau žuvusiais. Vadina
si, laimingai ištrukom iš Lenku nelaisvės. 
Čia truputį pailsėję išvykom į Kauną. 

Kaune buvo paskirti mokomosios ko
mandos egzaminai. Juos išlaikius, mane 
perkėlė į ulonų pulką ir paskyrė į pirmą 
eskadroną. Daugiau fronte dalyvauti jau 
nebeteko. Eidamas įvairias pareigas, pa
siekiau puskarininkio laipsni ir baigiau 
savo tarnybą 1921 metu Gruodžio 10 d. 

Puskarininkis S. Valentinas. 
(Bus daugiau) 

štai apysaka kuri jums patiks! 

VALGIOJ 
GAMINIMAS 

ir Namų Prižiūrėjimas 
Kaina su prisiuntimu $1.25 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 

A  L  P  i s  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais virbais 

Dabar atiduodama už $1.00 
# Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunuolį Alpį, kuris iš
laisvino Kęstutį iš Kryžiuočių nelaisvės. Istori
ja pažymi tik tiek kad Alpis išleido Kęstutį, ta
čiau tas narsus vaikinas ir toliau gyveno — šio
je apysakoje rasit to gyvenimo tolimesnius nuo-
tikius Lietuvoje — jo kariavimus, meilę ir at* 
sižymėjimus. Knyga paveiksluota, 288 pusL 

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

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

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

(Galima siųsti pašto ženklais po 5c) 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

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

DUOKIT ŠIĄ KNYGĄ KAREIVIUI DOVANŲ 
KNYGA AN<=L*ŠKQ.!E KALBOJE KAINA $3.00 

ffikĖ 

t 

% 

M 

LITHUANIA 
DR.,OWENJ.C. NOREM 

(Knygos didumo viršelio 
piešinys, bet viršelis spau
sdintas trim spalvom.) 

Pirkti galima po vieną, dvi 
ar daugiau knygų, po $3.00. 

Siųskit savo tžsakym^! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
682Q Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

WATERBURY, CT. 

ĮSPŪDŽIAI AMERIKOS LIE
TUVIŲ MISIJOS 

Nora ir nepaprastais karo 
laikais, kada susisiekimas žy
miai apsunkintas ir net drau
džiamas, visvien kurie žmonės 
turi Lietuviškas širdie, Lietu
višką meilę, surado budą atsi
lankyti sostinėje Washingtone 
ir dalyvauti Amerikos Lietu
vių Misijoje; kurie negalėjo 
atsilankyti tie prisidėjo savo 
gausiomis aukomis, kas aiš
kiai liudija kad Misiją Ameri
kos Lietuviai užgyrė šimtu 
nuošimčių. 

Pirmas nepaprastas įspūdis 
buvo kada susirinko apie 200 
kareivių motinų ir šiaip mote
tų Lietuvių iš įvairių valstijų; 
tarp motinų radosi daugelis 
kurios turi po du, tris ir pen
kis sunus karo tarnyboje. Da
lyvavo kelios motinos kurių 
sunai jau padėjo savo gyvastis 
karo lauke. Jos daugiau savo 
sūnelių neregės, ir mes pareiš
kiame joms užuojautą. 

Antras įspūdingas dalykas 
tai laike Kongresinės Vakarie
nės Kovo 23 atsilankymas ne
paprastai didelio skaičiaus Se
natorių, Kongresmanų, laikraš
čių ir radio atstovų ir kitų žy
mių svečių, kurie pasidarė Lie
tuvių draugais ir pasižadėjo 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bės bylą. 

Trečias įspūdis — kada Lie
tuvos Ministras P. Žadeikis už
kvietė visus Misijos dalyvius 
į Lietuvos Atstovybės namus. 

Kaip man taip ir visiems da
lyviams buvo begalo įdomu šis 
pasisvečiavimas, ir mes visi 
buvom apimti nepaprasto su
sijaudinimo buti taip, maloniai 
pono Ministro ir p. žadeikienės 
priimami ir vaišinami. 

Vienu žodžiu, mes jautėmės 
lyg randamės Laisvos Lietu
v o s 1 ;  k a m p e l y j e l  '  ' ( ~  

Dar man ypatiškai davg ma
lonią nuostabą tai, pirmiausia 
tik atsilankius į Lietuvos At
stovybės namą, mus pasitikęs 
pas duris juodukas tarnas už
kalbinęs mus kiekvieną Lietu
viškai, sakydamas: "Linksma 
matyti jus Čia atsilankant; pra
šau Į vidų, čia mes turim už
kandžių, Lietuviškos stalavos, 
jauskitės pas mus taip kaip 
Lietuvoje". Tikrai negalėjau 
atsistebėti girdint juoduką taip 
gražiai, aiškiai Lietuviškai kal
bant. Keista kodėl musų Lie
tuviai nesusikalba vieni BU ki
tais ? 

Ketvirtaš įspūdis, kada sek
madienį, Kovo 25, apie 3 vai. 
po pietų, Misijos dalyviai susi
rinko Arlington kapinėse ir 
padėjo vainiką prie Amerikos 
Nežinomo Kareivio Kapo ir 
prie kapo Leitenanto Samuel 
Harris, žuvusio už Lietuvos 
neuriklausomybę. Nors tai bu
vo liūdna valanda pakartoti 
praeities mirties atsiminimus, 
bet tuomi apvainikuota visi 
Misijos gražus darbai, kurių 
mes dalyvavusieji niekuomet 
nepamiršime. 

Baigdamas štai dar ką no
riu pabrėžti. Kokius svarbius 
įspudžius ši Misija paliko Wa
shingtone tarp aukštų valdžios 
pareigūnų, laikraštininkų, ra
dio komentatorių ir kitų, kiek 
susilaukė naujų draugų ginti 
Lietuvos nepriklausomybes by
lą, tai mums palieka tik džiau
gtis ir buti jiems dėkingais už 
tai. 

Toliau, butų pageidaujama 
kad tokios Misijos butų šau
kiamos visų Amerikos Lietu
vių bendrai, kuotankiausia, pa
kol Lietuva taps laisva ir ne
priklausoma Vėl. 

Dr. M. J. Colneyv 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 
130 Congress Avenue 

kWaterbury, Conn, 
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SKAITYTOJŲ DOVANOS IR 

PARAMA DIRVAI 
Si visa eile Dirviečių prisi

dėjo su savo parama Dirvos 
palaikymui, prisiųsdami prie
do virš reguliavęs $2 metinės 
prenumeratoj: -
Cha.?. W. WosituB, Plainsville, 

Pa. — $3.00. 
Mrs. F. Aibukas,, Amsterdam, 

N. Y. — $3.00. 
Motiejus VilkivšiuR, Lawrence, 

Mass. — $3.00. 
Mrs. Adele Mazaika, Bethle

hem, Conn. — $3.00.^ 
C. I. Stokes, Baltimore, Md.— 

$.00. 
Antanas Gavrilčikas, Amster

dam, N. Y. — $3.00. 
William Patsun, Somers, Conn. 

$3.00. 
Jonas Spurga, Port Jefferson 

Sta., N. Y. — $3.00. 
Mrs. A. Navickas, vietinė — 

$3.00. 
W. J. Stankūnas, Chicago, III. 

— $3.00. 
Kaz. Wengas, Altoona, Pa. — 

$3.00. 
Paul Bubnis, Pįttsburgh, Pa# 

— $3.00. 
Juozas Vallis, Pittsburgh, Pa. 

$3.00. 
P. Yuskevicius, Amsterdam, N* 

Y. — $3.00. 

Y. Mikalauskas, Detroit, Mich. 
— $3.00. 

John Stinulus, Mayville, Mich. 
— $3.00. 

Juoz. Blauzdis, McKeea Rocks, 
Pa. — $3.00. 

Nauji skaitytojai: 
Mrs.. Mary A. Davis, Alliance, 

Ohio. — naujai išsirašė. 
John Pariadka, Grand Rapids, 

Mich. 
Mrs. Anna Prizgint, Detroit, 

Mich. 
Alb. Viskont, Pittsburgh, Pa. 
A. Juodgiris, Pittsburgh, Pa. 
Ant. Valys, Pittsburgh, Pa., 

EEMKIT DIRVĄ! 
tuos vokus. Siųskit: 

Pinigus siųskit laiškuose pa
duodant aiškiai savo pilną ad
resą. Vartokit Dirvos prisiųs
tus jums gatavai užadresuo-

DIRVA 
6820 Superior Ave. 

Cleveland 3, Ohio 

KOVAI SU VĖŽIU 
VAJUS 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—Įdėkit 
į laišką $1 dabar ir ''Dirva*' 
lankys jus ištisą pusmeti. 
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METROPOLITAN OPERA 
Balandžio 15 iki 21 Public Auditorium 

Bal. 16, Vak.: FAUST: Albancse, Votipka, Jobin, Pinza, Warren. 
Balletas. Pelletier. 

Bal. 17 Vak.: DIE M EISTER SINGER VCN NUERNEERG: Steber, 
Thorborg, Kullman, Janssen, List, Pechner, Harrell, 

• , Thompson. Balletas. Szell. 

Bal. 18, Vak.: AIDA: Bampten, Harshaw, Baum, Tibbett, Cordon. 
Balletas. Breisach. 

Bal. 19, Vak.:LA BOHEME: Sayao, Greer, Peerce, Pinza, Brown-
lee. Baccalloni. Cehanovsky. Sodero. 

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

Bat. 20, Vak.: UK 1A DI LAMMEUMOOR: Pons, Votipka, Melton, 
Valentino. Moscona. Manning. Balletas. Sodero. 

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

' lis. Palietas Leinsdorf. 

Bal. 21, Vak.: LA GIOCONDA: Rorfian, Harshaw, Thebom, Jagel, 
Warren. Moscona, Gurney. Baletas. Cooper. 

KAINOS (Su Tax): $7.20, $6.00, $1.80. $3.fi0, $2.40, $1.20. Vietos 
už nekurias kainas jau negaunamos visoms operoms. Padarykit 
savo 2 ir 3 pasirinkimus operų kreipiantis tikietų. 
Box Office: UNION BANK OF COMMERCE. Atdara 9 r. 5:30 vk. 
Didžiojoj Banking Lobby—E. 9th ir Euclid, Cleveland 14—MA 8300 

Knabę Piano Naudojama Išimtinai. 

Columbus, Ohio. •— Kartu 
su Prezidentu ir kitais guber
natoriais paskelbiančiais pro
klamacijas Balandžio mėnesį 
paskirti Kovai su Vėžio Liga 
(Cancer Control Month), Gu
bernatorius Frank J. Lausche 
atsišaukia į Ohio gyventojus 
remti visoje šalyje vedamą 
kovą su vėžio liga, kurį darbą 
vadovauja .American Cancer 
Society. 

Nurodydamas kad vfiffo su-
kontroliavimas negali buti pa
liktas tiktai viešos sveikatos 
ir gydytoji* žiniai, bet kiekvie
nas žmogus turi buti mokina
mas kaip pažinti vėžio zimpto-
mus ir faktus apie tą ligą, Gu
bernatorius Lausche tikrina 
kad American Cancer Society 
programas privalo buti visų 
mielai sutiktas kiekvienu lai
ku, ir šiądien, "jis turi buti 
laikomas dalimi mūsų naciona
linės apsaugos". 

Kovai su vėžiu draugija pa
siryžus sukelti visoje šalyje 
savo darbams penkis milijo
nus dolarių, kuriuo fondu ve
da platų tyrinėjimo, visuome
nės mokinimo, ir gydymo pro
gramą. Apskaitliuojama kad 
nuo vėžio kas valandą miršta 
po 18 Amerikos žmopių, betgi 
konservatyviai medikališki au
toritetai apskaičiuoja kad še
ši iš tų aštuoniolikos nelaimin
gųjų gali buti išgelbėti jeigu 
butų imamasi gydymo priemo
nių laiku. 

Prašo Atiduoti Sena* 
Liekanas 

CLEVELANDUI NU
STATYTA SURINKT 

5,000,000 SVARU* 
RŪBŲ 

Karo nualintų šaltų 126,000,-
000 vyrų, moterų ir vaikų ap
dengimui reikalinga rubų, ir 
tam tikslus plačioje Ameriko
je dabartiniu laiku eina visuo
tinas rutyų vajus surinkimui 
15O,OQO,OČ0 švarų atliekamų 
rubų. 

Didžiajame Clevelande nu
statyta surinkti 5,000,000 sva
rų rubų, kaip praneša Ernest 
S. Dowd, pirmininkas Greater 
Cleveland Branch of the United 
National Clothing Collection. 

Vajus vedamas flu parama 
visų viešų miesto organizaci
jų, mokyklų, bažnyčių, sinago
gų ir visų kitų organizacijų ir 
įstaigų kurios tik gali prie šio 
darbo prisidėti. 

Pats rubų surinkimą* nusta
tytas savaitės bėgiu Balandžio 
22-30. 

Atlikdami savo pavasarinį 
namų apvalymą, ką tik rasit 
tinkamo dėvėjimui surinkit ir 
atiduokit. Priimama kūdikių 
rubaj, ypač megstiniai, vyrų ir 
vaikų rūbai, moterų ir mergi
nų aprangalai, kepurės, lovoms 
užtiesalai, avalai (surišti į po
ras), ir kiti visi atliekami da
lykai. 

Jusų aukojami rūbai reika
linga nunešti į mokyklas, baž
nyčias, ugniagesių stotis, arba 
kitur kur turės tam pažymėji
mą tą savaitę Balandžio 22-30. 

V "  .  v j .  

Sužeisti Beisbolininkai vel prie Savo Amato 

* l—< 

YOUR OLD PAPERS 
TALL THE 

SALVATION ARMY 
HLMCERSC.M 5:57 

Išvežimui jusų senų laikraščiu, 
knygų, magazinų, rubų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių daly
kų, taipgi ir metalo, telefonuo-
kit: HEnderson 5357. 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 

4f 

Kaip tik jusų prenume-
J rata už Dirvą baigiasi, 

paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnaujinę 
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D 1 R V A , 
6820 Superior AvCT 

Cleveland, Ohio 

Metf Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY Co's Basement 

Pavasarini Coats 
* 

Puikiai Kirptų Stilių, Mėgiamų Naujų Spalvų 

22-95 

Klasiškų stilių pilni Chestei-fields ir "Vaikiški" paltu
kai . . nekurie su velveteen kalnieriais ir ypatingais 
susegimais. Daugelio mėgiamų švelnių spalvų^tvir-
tos geros rūšies lengvų medžiagų kurios nesiosis visus 
ateinančiu* sezonus. Mieros 10 iki 20. 

Ta! Trufftfii Pavasarinei Paltukui! 

16 94 

Piešiny^ {wrodonul tik viena* įft . . . gtftžųs 
platus trumpi paltukai kuriuos visos taip mėgsta pa
vasarį. Daugybė įvairių žavinčių spiiv^-*—100% gry
nos vilnos medžiagų. Mieros 10 iki 18. 

šiame vaizde parodoma keli žymus Amerikos beisbolo ly-
m nariai, kurie buvo paimti karinėn tarnybon, kariaudami 
buvo sužeisti, po pasveikimo paliuosuoti ir vėl sugryžę į sa
vo seną amatą. Jie šią vasarą vėl loš beisbolę, lyg nieko ne1-
<butų nutikę. Eilė jų, žinoma, ir žuvo. 

TIKISI GYVENTOJŲ 
PADAUGĖJIMO 

Karo meto kūdikių gimimas 
padidino normalį gimimų skai
čių Amerikoje, taip kad taikos 
laikų cenzo biuro apskaičiavi
mai tapo supainioti. 

Sekančiu gyventojų skaičiaus 
paskelbimu numatoma bus pa
duota 139,126,000 skaitlinės. 

1940 metais buvo 131,600,-
000 gyventojų. Dauguma iš 
tų 7>500,000 padaugėjusių gy
ventojų bėgyje pastarų penkių 
metų priskiriama karo laiko
tarpio vedyboms. 

Daroma spėjimai, remiantis 
šio laikotarpio daviniais, kad 
1975 metais Suv. Valstijose gy
ventojų skaičius bus pasiekęs 
163,000,000. 

Baccaloni, Metropolitan 
Talentingas Komikas;*' 

Dainuos 2-se Operdfce 

Amerikos Kare Nuos
toliai Viršijo Civilinio 

Karo Žuvusius 

Iki šių' metų Kovo mėnesio, 
antrame pasauliniame kare U. 
S. prarado jau daugiau vyrų 
žuvusiais negu Civiliniame Ka
re, kuris buvo skaityta- pats 
nuostolingiausias šios šalies 
istorijoje. 

Iki Kovo pradžiai kariuome
nės eilėse žuvo 153,790 vyrų 
ir karo laivyne 35,750, išviso 
189,510. 

Amerikos Civiliniame Kare, 
1863-1865 metais, užmuštą bu
vo 186,771, bet tai buvo žuvę 
savo pučių žmonės abiejose pu
sėse. 

Pirmo pasaulinio karo bėgy
je, per pusantrų metų, 1917-
1918, bendrai armijos ir laivy
no žuvusių skaičius buvo tik 
53.559 vyrų. 

i 
• *  

Palangos Trejos 
Devynerios 

Tai augalinis sutaisymas, suside
da grynai iš šaknelių, lapų, žiedų, 
sėklų ir žolių. Veikia ant kuno or
ganų taip kad pavartojus ją tulą 
laiką žmogus gauna naujų jiegų ir 
energijos. Kiekviena* kas tik no
ri buti visados sveikas turėtų var
toti Trejanką. Nes tai geriausias 
vaistas nuo dispepsijos, vidurių už
kietėjimo, nerviškumo, stokos apeti
to, širdies graužimo, išpūtimo, pil
vo sugedimo, reumatizmo, neural
gijos, kosulio, gerklės skaudėjimo, 
karščio, krupo, blogo upo, abelno 
nUsUpimo. inkstų ir kepenų ligffe>. 

Kaina su prisiuntimu 75c. 
visada gaunama pas 

FLORAI. HERB CO. Dept. J 
Pastaba: Kartu su orderiu prisiųs-
kit ir pinigus, nes kitaip orderius 
neišpildysim. 

J. SKINDER 
3448 S. Emerald Ave. Chicago, til. 

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

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

&ACC.4LOHI 

Salvatore Baccaloni dainuos ke-
letope Metropolitan statomų operų 
Clevelande. Apačioje telpa visos 
savaitės operų sąrašas: 

Aštuonios operos, kurias pastatys 
Metropolitan Opera Association iš 
New Yorko, didžiojoje Clevelando 
Public Auditorium, per šešias die
nas pradedant Balandžio 16 ir bai
giant 21, sutraukia žymiausias tos 
operos organizacijos jiegas, pilną 
chon>, baletą ir orkestrą, ir visus 
puošnius parėdus-kostiumus. 

Operos bus statoma sekančios: 
PIRMADIENIO vakare, Baland. 

16—"Faust" su Lucia Albanese, Lu-
cielle Browning, Thelma Votipka, 
RaouX Jobin, Ėzio Pinza, Leonard 
Warren ir John Baker, Pelletier di
rigentas. 

ANTRADIENIO vakare, Bal. 17 
—"Die Meistersinger von Nuern
berg" su Eieonos Steber. Kerstin 
Thorborg, Charles Kullman, Herbert 
Jannsen, Emanuel List, Gerhardt 
Pechner, Hugh Thompson ir Mack 
Harrell, Szell dirigentas. 

TREČIADIENIO vakare, Baland. 
17—"Aida" su Rose Bampton, Mar
garet Harshaw, Kurt Baum, Law
rence Tibbett ir Norman Cordon, 
Breisach dirigentas. 

KETVIRTADIENIO vakare, Ba
land. 19—"La Boheme" su Bidu Sa
yao, Frances Greer, Jan Peerce, 
Ežio Pinza, John Brownlee, Salva
tore Baccaloni, Sodero dirigentas. 

PENKTADIENIO popietį, Baland. 
20—uLe Coq d'Or" su Patrice Mun
sel, Regina Rennik, Margaret Har
shaw, Norman Gordon, John Gur
ney, Richard Manning, Hugh Thom
pson ir Donald Dame, Cooper diri
gentas. 

PENKTADIENIO vakare, Baland. 
20—"Lucia di Lammcrmoor" su Li
ly Pons. Thelma Votipka, James 
Melton, Pran?esco Valentino ir Ni
cola Moscona. Sodero dirigentas.1 

ŠEŠTADIENIO popietį, Bal. 21— 
"The Marrir.ge of Figaro" su Bidu 
Sayao, Eleanor Steber, Jarmila No-
votna, Ezio Pinza, John Brownlee, 
Salvatore Baccaloni, Alessio de Pao-
li ir Louis D'Angelo, Leinsdorf di
rigentas. 

ŠEŠTADIENIO vakare. Bal. 21— 
"I.a Gioconda" su Stella Roman, 
Margaret Harshaw, Blanche The
bom, Frederick Jagel, Leonard War
ren, Nicola Moscona ir John Gur
ney, Cooper dirigentas. 

Tikietus galima įsigryti paštu iš 
Northern Ohio Opera Association, 
LTnion Bank of Commerce, Cleve
land, Ohio. Kainos po. $1.20, $2.40, 
$3.60, $4:80, $6, 7.20, įskaitant tak
sus. 

Per TVORĄ 
PASIŽVALGIUS 
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AKINIAI 
galima gauti pas 

D-R4 MATULAITI 
(Lnit) 

7811Į Buclid Avenįil 

GERB. VAIDILA kaip *»-
da ir rimta! parašo. Pastara
me Sandaros num. redakcinia
me straipsnyje jis sako: 

"Reikalinga Rimtos Akcijos, 
o ne Trukšmavimo". 

- Nors jis tuo pasakymu no
rėjo užduoti Amerikos Lietuvių 
Misijai Įvykusiai Washingtone, 
bet kad lazda turi du galu tai 
tas jo pasakymas skaudžiai 
tvostelėjo tarybininkams, ku
rių p. Vaidyla yra iždininkė. 

Misijos vadai viską rimtai be 
trukšmo darė, prikviesdami į 
darbą kiekvieną kas tik nori 
dirbti, ir sukvietė į Washing-
toną visų musų srovių atsto
vus (išskyrus bolševikus), ir 
Amerikos žymių partijų atsto-

! vus, Republikonus ir Demokra-
į tus. 

Suvažiavo Lietuvių kareivių 
j motinos peticijos įteikimui ir 

I jos buvo priimtos ir Preziden
to Sekretoriaus ir pačios prezi-

I dento žmonios ponios Roose-
veltienės — ir šis dalykas at-

I liktas rimtai, prakilniai. 
Su Misijos rengėjais skaitė

si visi Departmental kurie tik 
buvo reikalingi, ir Vice Preėt-
dentas, įr Kongreso nariai. 

Visi su Lietuviais tarėsi, kal
bėjosi, labai rimtai, be jokio 
trukšmavimo. 

Rimti Kongreso nariai pri
ėmė rimtus, netrukšmaujančius 
Misijos rengėjus, ir patys pa
sakė rimtas kalbas ginančias 
Lietuvos klausimą; tos kalbos 
pateko j rimtą Kongreso leidi
nį, Congressional Record. 

Taip ir visas pasirengimas 
Misijai ėjo rimtai, apgalvotai, 
visuomenė važiavo Į Washing-
toną nežiūrint priešininkų pik
tų trukšmavimų buk Misijai 
Washirtgtone nebusią leista su
sirinkti, buk delegatai ir karei
vių motinos businčios išvaiky
tos. 

Pažiūrėkim kaip dirba tary-
bininkai: Jie, pat pirmiausia, 
save išsirinko ir patys vieni 
naudoja sudedamas aukas sa
vo kartais ir gana nerimtiems 
tikslams, kaip pamatysime. 

Jie melavo buk LVS vadai 
padėti "ant black listo", ir sa
vo sekėjus kolonijose įkurstė 
iki pašėlimo trukšmauti ir 
trukdyti kitų darbus už Lie
tuvą. Jie rašė skundus prieš 
LVS. patys save girdamiesi 
demokratais ir visų Amerikos 
Lietuvių atstovais. 

Savo posėdžiuose, tarybinin-
kai visada užpildo vieną kam-
barj visokių degtinių ir kitų 
gėrimų, už visuomenės sudėtas 
aukas, ir pertraukose pietums, 
vakarienei, ir nakčiai, p. Vaidy
la, kaip tarybos iždininkas, sa
vo ištikimiesiems paskelbia tu
ris siurprizą. Ir prasideda 
gyvuoja taryta". 

šitokių "rimtų akcijų" Cfrs 
nei Misijos posėdžiuose nieka
dos neužtiksi, viešai ar s|»p-
tai. 

Pono Vaidylos ir kitų ta|įr-
bininkti plepsėjimas apie dirfcii-
mą apgalvotai, 'suburus visą 
Ąmerikos Lietuvių visuomenę', 
yra tušti žodžiai, nes visi jau 
Iki dabar išmoko žinoti kas bi
jo ir nenori visos Amerikos 
Lietuviu visuomenės subuH-
tno ir bendro da^ba. 

V".'-i 
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RAPORTAS APIE MI
SIJĄ WASH1NGTONE 

Clevelando delegatai dalyva
vę Amerikos Lietuvių Misijoje 
Washingtone sugryžo kupini 
įspudžiu. ' žinios apie Misiją 
tilpo ir Clevelando spaudoje, ir 
tilpo net atvaizdas Clevelando 
Lietuvaitės, Judy Luizaites ir 
jos motinos, nes Judy buvo iš
rinkta atstovauti Lietuvaitę 
prie peticijų įteikimo ir Bal
tajame Name." 

Raportas apie Misiją ir vie
šas susirinkimas LVS narių ir 
jų draugų ne narių rengiamas 
sekmadieni, Balandžio 22, nuo 
3:00 v. po pietų, Lietuvai Va
duoti Sąj-gos centro pirm. P. J. 
Žiurio namuose, 1434 Clarence 
ave., prie Detroit ave. ir W. 
130 street. Bus užkandžiŲ ir 
vaišės. 

Ten bus patiekta pranešimas 
apie siuntimą Lietuvių atstovo 
j San Francisco Konferenciją 
galės dalyviai Įsigyti knygą 
Angliškoje kalboje "Kaip Jie 
Mus Sušaudė". 

Gegužes 29 bus Specia
lised Balsavimai 

Clevelande rengiama specia
lus balsavimai Gegužės 29 d. 
nusprendimui ar balsuotojai 
pritaria ar ne paankstinimui 
nominacijų balsavimų mėnesiu 
anksčiau, į vidurvasarį, Liepos 
mėnesi. Tie specialus balsavi
mai sudarys miestui net $15,-
000 daugiau išlaidų. 

Nors 1944 rinkimai buvo 
svarbus, tačiau net 33,989 pi
liečiai Cuyahoga apskrityje ne
balsavo, kaip parodo rinkimų 
tarybos rekordai. Tie balsuo
tojai išbraukti ir turės užsire
gistruoti naujai. 

BURKE BUS KANDI
DATAS į MAYORUS 

šią vasarą bus nominacijos 
kandidatų miesto 'mayoro vie
tai ir Lapkričio pradžioje bus 
rinkimai mayoro ir miesto ta
rybos narių. 

Demokratų kandidatas jau 
žinomas vienas bus dabartinis 
mayoras, Thomas A. Burke. 

Be abejo atsiras prieš ji ir 
kitų Demokratų kandidatų. 

Republikonai tuo tarpu ne
turi numatyto kandidato ir 
deda pastangas rasti tokį ku
ris butų gana stiprus pastaty
ti prieš Burke. 

M I R I M A I  
URBONAS Povilas, 60 metų, 

nuo 6906 St. Clair ave., stai
ga mirė Bal. 2, pašarvotas N. 
A. Wilkelio laidotuvių namuo
se, laidojamas Bal. 6, 2 vai. 
po pietų, Lakeview kapinėse. 

KARIŠKOS KAPINĖS 
CLEVELANDE 

Kongrese patiekta bilius pa-' 
skyrimui $122,000,000 įrengi
mui įvairiose šalies dalyse 79 
kapinių palaidojimui žuvusių 
Amerikos kareivių, jų jų žmo
nų ar našlių. 

Kongrese daroma spaudimas 
kad viena iš tokių kapinių vie
tų butų ir Clevelande. 

PIENO BUS DAUGIAU 
Pavasariui atėjus, padaugė

jo pieno ir Clevelando miesto 
gyventojai galės gauti daug 
daugiap pieno negu gavo žie
mą. Pieno tiekimas buvo su
varžytas sąryšyje su karo pa
reikalavimu pieno produktų. 

MINĖS CLEVELANDO 
150 METŲ SUKAKTI 

Mayoras Burke paskyrė ko
mitetą ir miesto taryba auto
rizavo rengimą atitinkamo pro-
gramo paminėjimui Clevelan
do miesto 150 metų Įsteigimo 
sukaktuvių. 

Jei karas butų pasibaigęs, 
1946 metais Clevelande butų 
rengiama kas nors panašaus 
kaip buvo 1937 metais, kada 
buvo surengta Didžiųjų Ežerų 
Fk«pozieiįa. 

KARIŲ ŽINIOS 

Sergt. Petras P. Jekutis, 22 
m., sunus Adolfo Jekučio, nuo 
6212 Linwood ave., užmuštas 
kare su Japonais ant I\vo Ji-
ma salos. 

Sergt. Kunevičius parvyko 
trumpam palankyti savo tėvus. 

Sergt. Alfonsas Krakauskas 
Velykas praleido pas savo tė
vus. Jis pereitą rudenį par
vykęs paviešėti prikalbino sa
vo motiną, Agotą Krakauskie-
nę, važiuoti į Washingtona su 
peticijomis; dabar prieš Ver
bas vėl parvykęs, išlydėjo ją 
išvykstančią į Misiją Washin
gtone ir sugryžus motina pa
pasakojo jam savo puikiausius 
įspudžius. Alfonsas turi dar 
du broliu kariuomenėje. Jis 
iškariavo 27 mėnesius • prieš 
Japonus. Po Velykų išvažiavo 
j Oklahoma valstiją. 

Corp. Juozas Balutis pralei
do su tėvais 31 dieną. Jis su
žeistas Belgijoje, gydosi North 
Carolina valstijoje. Pirm to 
dalyvavo mušiuose šiaurės Af
rikoje ir Viduržemyje. 

Karys Stasys žiuris per Ve-
lėkas vėl buvo parvykęs pas 
tėvus, iš ligoninės New Jer
sey. 

Broliai Sergentai Juozas ir 
Jonas Račilai, per tris metus 
nesimatę, po įvairių karo prie
tikių Pacifike ir Azijoje, par
vyko į Clevelandą tuo pačiu 
laiku, ir netikėtai susitiko. 
. Sergt. Jonas Račila prisilai

ko Hawaii salose, Sergt. Juo
zas Račila tarnauja radio ope
ratorium ant bomberių, skrai
dė Indijoje, Kinijoje ir kitur. 

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

1570 East 47 Street. 

Margumynų Vakaras 
Moterų Sąjungos 36 kuopa 

rengia Velykų margučių kon-
testą, sekmadienį, Balandžio-
April 8, Naujos parapijos sa
lėje, 18022 Neff Road. Pradžia 
5:30 vakare, įžanga 50c. Bus 
margučių rinkimas ir dovanos 
už gražiausius margučius, šo
kiai prie Buknio orkestro. 

Visus kviečia dalyvauti ir 
prisidėti prie kilnaus darbo, 
nes visas šio vakaro pernas 
skiriamas naujos bažnyčios 
fondui. 

Tai bus tikras smagumo ir 
juokų bei dainų vakaras, ku
ris visiems patiks. Komisija. 

PROTECTION OF LITHUANIAN WAR 
PRISONERS ASSURED 

NAMŲ SAVININKAMS 
Namų savininkų susirinki

mas bus laikomas trečiadienio 
vakare, Bal. 11, nuo 8:00 vai. 
Lietuvių salėje. 

Namų savininkai, ar esate 
patenkinti OPA patvarkymais 
ir varžymais? Jei ne tai bū
tinai atsilankykit j šį susirin
kimą, stokit šios organizacijos 
nariais, šiame susirinkime mū
sų advokatas duos platų ra
portą apie nuomų tvarką. Ko
misija turi pagaminus rezoliu
ciją kaslink nuomų užšaldymo. 
Ateikit, turim jums svarbių 
žinių. Sekr. S. K. Mazan. 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

SAUGOS VAJUS 
Gegužės mėnuo bus paskir

tas Saugos Mėnesiu, ir nusta
tyta yra gauti 50,000 narių į 
Greater Cleveland Safety Coun
cil. Mokestis tik $1 metams. 

Mayoras Burke paskelbė Ge
gužės mėnesį Saugos Mėnesiu. 

Pereitą metą Clevelande pa
daryta dideli šuoliai pirmyn 
viešos saugos atžvilgiu, ir tra-
fiko nelaimėse žuvo tik vienas 
mokvklos kominys. 

DEPARTMENT OF STATE 
Washington 

March 10, 1945. 

League for the Liberation of Lithuania, 
6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio. 

Sirs: . 
The receipt is Acknowledged by reference from the White 

House of your memorandum dated February 15, 1945, concern
ing the situation of Lithuania and of enemy prisoners of war 
of Lithuanian nationality. Reference is also made to your mem
orandum of the same date addressed to Mr. Stettinius in this 
connection. 

I believe you will find the following excerpts from the 
President's message of January 6 on the "State of the Union" 
pertinent to that part of your memorandum in which you dis
cuss the Atlantic Charter: 

"It is true that the statement of principles in the 
Atlantic Charter does not provide rules of easy application 
to each and every one of this war-torn world's tangled sit
uations. But it is a goo5 and a useful thing—it is an es
sential thing—to have principles toward which we can 
aim. 

"And we shall not hesitate to (lie our influence— 
and to use it now—to secure so far as is humanly possible 
the fulfillment of the principles of the Atlantic Charter. 
We have not shrunk from the military responsibilities 
brought on bv this war. We cannot and will not shrink 
from the political responsibilities which follow in the wake 
of battle." 

This Government is cognizant of and has given thorough 
consideration to the situation of enemy prisoners of war of 
Lithuanian nationality. Prisoners of war held by this Govern
ment are released from internment only upon the request of 
an Allied government certifying that each individual prisoner 
of war is a subject of that Government and requesting his re
lease for purpose of serving in its armed forces. In the cir
cumstances, therefore, prisoners of war of Lithuanian nation
ality cannot be released at present. You may be assured that 
such prisoners of war have been and will continue to be treated 
in accordance with the Geneva Prisoners War Convention to 
which this Government is a party. 

Sincerely yours, 

For the Acting Secretary of State: 
E. Tomlin Bailey 
Acting Assistant Chief 

Special War Problems Division 

PARSIDUODA FARMA 
Troy Township, Garrettsvil-

le, Ohio, netoli Cuyahoga upės. 
12Mj 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 

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 dovanes, todėl jums 
Sus naudinga atsilankyti daž-
Biau | Lietuvių salę. , 

SAVININKAI PARDUODA 
2 po keturias šeimas murinius 

apartmentus, 8 garažai. Ma
tyti galima (16) 

5902 Linwood Ave. 
Telefonas HE. 6949. 

REAL ESTATE TAKSAI 
šiomis dienomis nejudamo 

turto savininkai gavo sąskaitas 
taksų už savo žemę, lotą, ir 
namus. Paskutinė mokėjimo 
diena yra Gegužės 10. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notaiizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

TRUCK MEKANIKAI 
atli'kis 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. 
2S11 CHESTER AVE. 

PRos. 2117 (15) 

V Y R A I  -  M O T E  R Į S  
LAVINTI IR NELAVINTI DARBININKAI 

DARBAI DIRBTUVĖJE ir OFISE 
Geras Savaitinis Uždarbis arba Alga 

THE OSBORN MFG. CO. 
5401 Hamilton Avenue 

T R E E *  S  C A F E  
1457 East 71st Street 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINfi VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

r ^ 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

1603 E. 79th Street 
DEGTINĖ ALUS VYNAS 

Užkviečiame savo draugu* 
Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav, 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkėlė šiltesnė" 

ALUS, DEGTINĖ, VYNJA 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20* 

Kazys Stonis, SavininkM. 
WJCKLIFFE, OHIO 

NO BETTER 
TERMS 

El 
LOANS TO 

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

THE l A N K FOR Ail T N K PKOPL 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiami# 
Mašinas, Valy toj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

Maurice J. Tobin, Governor of Massachusetts 
Proclamation of 

Lithuanian Republic Day, February 16, 1945 

THE COMMONWtALTH Of MAtSACHUSgtYt 
IWtWTIVE DEPARTMENT 

STATE HOUSE, BOSTON 

MAU»ICC J TOBIN • ©Virago* Karoti 1945. 

Paul J. Jakmauh, K* D>, 
509 Broadway, 
South Boston, tfftM. 

Dear Doctors 

I m pleased to enclose herewith 

a certified copy of the independence of the 

Republic of Lithuania Proclamation* 

With «T«ry good wiah, 1 m, 
Respectfully, 

7, 
Private Secretary to the Governor. 

0-fgioe *lte (kwe^noa F-eMwwj 16, 114& 

Wiet/ea*, tlte o-g and 
<JA *fie o-J Faeedom thaowjhout 

the civilized uio^td <4erwmd a aetvudvot-wm -gotceo 
iyiamwu and ofLjweoMxyr; and a aeMoaation o-J -įi&e <jov&vrmont 
in 4hooe fta-tlono whete -Indefvendorvce fvaa b-e^en c/uw&fved; end 

Whe/teao, Ameaicana Lvtfuuanian de&cent hwe atwaua 
du&ocuA-ed to the fvi'Ui&tytea Democuacų and Freedom, and 
Jrnve a* <Al fvtedę-ed th&in. uncom|vioiW/»Mif tajotty to the 
United States Amea-lca; and 

V/heteao, the Ameaixrana I^Uftuoaion deocent hofve 
and b-eZieve that &a-iA ha-vncvjT^ea •ea^vae^^ed -in the Atlantic 
Cta/ttea wAA become the o{ Democ/iaoų o{ the Indejvendemo* , 

- the Rejiui'ti/C lAAhv/inia; and v 

« Wheaea&, Fi-vda^; F-eMwaity lb, W6, 4* tfw Twenty-
AwM/w/ioa/Mf the Indefvendcnce o-J the Rejm6<Uc o-( 

Lithuania, and an occasion o-g tM/ytūĄican&e to adt 
Ameai/cana o{ Lvthaan;xm 4<i/ith oa descent, How, Theae^o^*, I, . 
Mam/1-vce J. Toft-tn, Goveanoa o$ the Comnvomueatth o{ Ma^oachivaetto, 
do heae&ų fAootaun, Fai/day, FeKuanj lt» W5 aa REPUBLIC OF 
LITHUANIA DAY thxouQhout ISa^oachuaettft, and teque&t att 
i/nteae&ted societies and 4ndv\>iduat» to »»»»>€ the 
dm* tų afiijviofi/UAte ce/vemonieo. 

the Gotten/not Secveta/wj o{ the Gonmoiweatth 

COD SAVB TH2 COMKONV/EALTE OF MASSACHUSETTS 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

\ SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuoti*. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

ELITE RADIO CO. 
1394 E. 661 h St. v EN. 6504 
6921 Superior At» HE. 3943 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. 

P. J. KERŠIS 
809 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1773. 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 

M O N C R I E F Furnasai 
Ekonomija šildyme—Ilgų Metų Tarnavimas 

"Telefonuokit Savo MONCRIEF Pardavėjui. 

T H E  H E N R Y  F U R N A C E  C O , ,  M E D I N A ,  O .  

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
Popuiiarėse naujose spalvose ir pavidaluose 
Gero darbo ir labai patogios. 

Merrimac Skrybėlės $2.95 
$5 *G $7 

Gražus Nauji Pavasariniai Kaklaraiščiai 
$ 1 t k l  2  5 0  

Gerai žinomų SILVO ir METCALF Brands 
Gražių skaidrių spalvų ir rimtų pavyzdžių. 

Vyrams ir Vaikinams KELNES 
3-95 iW 

Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų 

Mieros nuo 29 iki 48. 
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