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Lietuvių atstovas tai musų 
spaudoje nebūtų pasirodę Phi-
ladelphijos veikėjų ir Worces-
terio sandariečių pareiškimai 
reikalaują bendro darbo su 
Lietuvai Vaduoti Sąjunga.' 

' Tautinio susiskaldymo nėra 
Lietuviuose, ar pabėgėliuose iš 
Lietuvos.' Tautinio susiskaldy
mo nenori nei musų patriotin-
ga visuomenė. Bet to susi
skaldymo nori trys ' žmonės: 
šimutis, Grigaitis ir Vaidyla. 
Jiems musų visuomenės balsas 
nesvarbu, nes jie nėra demo
kratai, Jiems Lietuvos nelai
mė nesvarbu, jie turbut tik 
meilinasi Maskvai. 

• 
BENDRO Amerikos Lietu

vių Fondo valdyba pranešė apie 
paruošimą siųsti Lietuvon (per 
Russian War Relief) 78,500 
svarų drapanų, 2,000 porų ba
tų, $16,000 vertės vaistų ir 
$4,000 vertės medikalių instru
mentų. Fondo, valdyba- aiški
na: "Kito kelio siųsti pašalpą 
j Lietuvą šiuo metu nėra." 

Kaip ta pašalpa bus išdalin
ta ir*kas gaus, niekas nežino; 
Sovietai gal leis tuos dalykus 
pervežti į pačią Lietuvą, ir da
lins tiems kas dabar Lietuvoje 
gyvena; gaus ir keli musų bro
liai Lietuvoje! 

Tik laikui bėgant galima ti
kėti atsidarys tikresni keliai į 
Lietuvą pašalpą persiųsti ir 
be abejo bus prieita tikresnio 
pašalpos išdalinimo Lietuvos 
žmonėms. Gal kaip nors Lie
tuvos žmonės gaus patirti kad 
ne begėdiškai šukaują komu
nistai juos šelpia bet paprasti 
broliai,' mielaširdingi Lietuviai. 

• ' 
LIETUVIŲ MISIJA Ameri

kos Lietuviams dar sykį įro
dė pas ką daugiau kūrybinės 
iniciatyvos. Tautinei visuome
nei prieš tautą ir istoriją ne
reikės rausti. Raudonuos siau
rieji tarybininkai politikieriai 
— jei jie rausti gali. 

• 
AMERIKOJE auga ir didėja 

nepasitikėjimas tikraisiais So
vietų karo tikslais. 

Nepasitikėjimas Rusų impe
rializmo nesustabdys, bet nie
ko gero Rusijai neduos. Rusai 
negali Europos valdyti, kaip 
nevaldė Napoleonas, ir kaip ne-
užvaldė Hitleris. Europa gy
vens savu gyvenimu, kurį A-
merika padės sustiprinti., ši
tame gludi laimingesnės dienos 
Lietuvai. 

• 
TUO tarfhi, Lietuvoje, kaip 

rašėme, visgi vyksta ir tvarko
si šioks-toks tautinis gyveni
mas. Nors bolševikų prislėg
tas ir grąsinamas, Lietuvis, iš
likęs Lietuvoje, gali turėti vil
tį laimingesnės ateities, daly
kams pakitėjus. Sakoma, gry-
žo ištremtų Sibiran vaikų įbu-
riai. Vilniuje įvyko ūkininkų 
suvažiavimas. Netrukus bus 
daloma brolių' Amerikiečių pa
šalpa. Sakoma, atidaroma mo
kyklos, universitetai, teatrai ir 
knygynai, nors žinoma kas iš 
Jli tryška. v 

Lietuvio siela rado budę sa-
*V6 tautinę kulturą auklėti sun 

klausiose sąlygose. Varge su
austomis Lietuvio dainomis ge 
rėjosi pasaulinis poetas Goethe. 
Tikėkim, dabarties varguose 
Lietuvia kuriasi kitą pasigėrė 
jimo vertą dainą. 

AMERIKIEČIAI ARTINASI PRIE 
m 

SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJA 

ĮVYKS 

» Nežiūrint gandų apie ne-
j vykimą United Nations 
konferencijos San Francis
co mieste, Valstybės Sekre
torius Stettinius tikrina 
jog ta konferencija įvyks 
numatytu laiku, Bal. 25. 

Prez. Roosevelt paskyrė 
Stettinių laikinu tos konfe
rencijos pirmininku. 

KARAS SU JAPONI
JA SMARKĖJA 

Burmoje, Japonų armija 
Sumušta ir jos veikmingu-
mas veik baigiamas sunai
kinti. 

Okinawa salos užkariavi
me, Amerikiečiai naikina 
Japonus taip kad 11 Japo
nų žūsta ant vieno Ameri
kiečio. 

U. S. lėktuvai iš Filipinų 
salų užatakavo Japonų lai
vyną Hongkonk uoste, su
daužė ar nuskandino 33 lai
vus uoste ir plačiose juro
se. 

Kinijos juroje užkluptas 
ir. nuskandinąs didžiausias 
Japonijos karo laivas, Ya-
mato, 45,000 tonų. šis ju
rų mušis tęsėsi dvi dienas 
ir tik 50 mylių į pietus nuo 
pačios Japonijos Kyušu sa
los. 

Dideli skaičiai B-29 bom-
berių vėl atakavo Tokyo. 

Didieji vadai, Gen. Mac-
Arthur ir Adm. Nimitz pa
ruošė savo visas jiegas žy
giui į Tokyo. Ruošiama 
masinis ofensyvas į pačias 
Japonijos salas. 

Washingtone spėja jog 
Japonų vyriausybė jieško 
kelių baigti karą. 

"Dirvai" išsirašyti nereikia 
Įąukti pradžios metų—Įdėkit 
^ laišką $1 dabar ir "Dirva" 

Jankys jus ištisą pusmetį. 

KRUPPO DIRBTU
VES SUPLAIŠYTA 

ATSIRADO JAU PER 
APIE 50 MYLIŲ NUO 

NAZIŲ SOSTINĖS 

Balandžio 12 pranešimais 
iš Paryžiaus, šarvuoti da
liniai U. S. Devintos Armi
jos smarkiai pažygiavo į 
priekį ir atsidūrė apie 50 
mylių atstu nuo Berlino. 

Jie pasiekė Elbe upę ir 
veržiasi per ją ties Mag
deburgu. Tai paskutinis 
vandens barjeras Ameri
kos kariuomenėms žygiuo
jančioms iš vakarų. 

Amerikiečiai paėmė Es
sen, Gelsenkirschen, ir Co-
burg. 

Pirm to Amerikiečiai pa
ėmė Hamm ir Wuerzburg, 
pasimodami apsupti 125,-

000 Vokiečių armiją Ruhr 
srityje. 

Britai beveik apsupę vi
są Holandiją. 

HITLERIS vėl pats sto
jo vadovauti Vokiečių ar
mijoms, kaip paskutiniai 
pranešimai sako. Visi ka
ro vadai turės su juo pasi
tarti pirm negu darys ko
kius žygius, atakus ar pa
sitraukimus. 

Hitleris buvo paėmęs ko
mandos visų Vokiečių ar
mijų Gruodžio 19, 1941, po 
to kai naziai nepajiegė pa
imti Maskvą. 

UŽTIKO PASLĖPTUS 
HITLERIO SKAR-

BUS 

Amerikos Trečios Armi
jos kariai, druskos kasyk
lose prie Merkers užtiko 
paslėptus Hitlerio griūvan
čios valstybes skarbus — 
virš 100 tonų aukso, dau
gelio valstybių pinigų, ir 
kalnus įvairių meno daly
kų. ' Apie tą slėpinį Ameri
kiečiai nugirdo nuo dviejų 
Vokiečių moterų, kurios 
begalėjo išlaikyti paslap
ties. 

Šių skarbų paėmimas gal 
bus priežastimi ir pagrei
tinimo karo baigimo. Ką 
su tais bilijoniniais tur
tais darys, spręs Amerikos 
militarinė fjnansų komisi
ja. V 1 

Amerikos valdžia tiki šie 
surasti turtai nėra tai vis
kas ką Vokiečiai paslėpė, 
ir tęs jieškojimą daugiau. 

AMERIKOS karo nuos
toliai iki Bal. 5 pasiekė 
jau 892,909 vyrų, iš jų už
muštų skaičius siekia 193,-
120. Kiti sužeisti ar paim
ti nelaisvėn. 

Essen, didžiųjų Vokieti
jos Kruppo plieno darbų 
centras, didžiausias Euro
poje arsenalas, Amerikie
čių paimamas. » 

Kruppo dirbtuvės, ap
imančios 20 > ketvirtainių 
mylių plotą, rasta visai iš
daužytos, tik griuvėsiai — 
iš kaminų dūmai liovėsi ėję 
nuo to kai Kovo 11 Britų 
lėktuvai tą dirtbuvių sritį 
suplaišino. 

ŠE NATAS Washingtone 
prailgino lend-lease pagal
bos teikimą karo sąjungi
ninkams dar metams lai
ko, iki Birželio 30, 1946. 

Nekuriu senatorių pas
tangos tą sulaikyti ir nu
statyti lend-lease pagalbą 
tik iki karo galo atmestos. 

Britanijos Atstoves 

MASKVA PADARE 
SVARBU SAVO 
NAUDAI ŽYGf 

Amerikiečių apmalšini
mui, Maskva paskelbė jog 
panaikina savo neutralumo 
sutartį su Japonija, kuri 
turėjo tęstis iki Balandžio 
25, 1946. 

Stalinas tuomi nepaskel
bia Japonijai karą, nors 
nekurie mano kad tas rei
škia karą prieš Japonus. 

Stalinas papratęs savo 
sutartis laužyti ir paskui 
užpulti netikėtai buvusias 
draugingas valstybes. Ta
čiau su Japonija karo jis 
nerizikuos, jei bent pama
tys aiškiai kad Amerika ir 
Anglija jau baigia Japoni
ją sugniuždyti. 

Japonai praneša iš savo 
pusės kad "dės pastangas" 
buti taikoje su Rusija. 

Amerikiečiai Perlau' že Reino Frontą 

i. 

D A R B A I  
Angliakasiams Algos 

Padidintos 

Amerikos karo laivyno jūreiviai dalyvavo be laivyno, že
mės operacijoje, Įsiveržime Į Vokietiją, pralaužiant Vokiečių 
frontą prie Reino upės. Viršuje, didysis Sherman tankas, 
apačioje jūreiviai karių uniformose dalyvavę Reino perėjime, 
dešinėje jų vadas, Comdr. William J. Whiteside. 

SAKO, KARAS BAIG
SIS GEGUŽĖS 1 

SUOMIJOS premjeras 
Paasikivi atsistatydino, su 
juo baigėsi veikla ir viso 
kabineto. Maršalas Baro
nas von Mannerheim, šalies 
prezidentas, rūpinasi su
organizavimu naujos " vy
riausybės. 

RUSŲ armija paėmė Au
strijos sostinę Vienną, ir 
žygiuoja gilyn per Austri
ją. Taipgi bolševikai galu
tinai paėmė Karaliaučių. 

P a s k utinėmis žiniomis, 
bolševikų armija arčiausia-
me punkte prie Berlino yra 
32 mylios, ties Zęlin. 

Lenkas kardinolas Hlond 
tapo Amerikiečių karių iš
gelbėtas iš Vokiečių nelai
svės, Wiedenbruecke. Jis 
paliuosuotas per Velykas, 
ir iš ten išskrido į Paryžių. 

Paryžiuje, prie Gen. Ei-
senhower'o štabo esantieji 
karo korespondentai spėja 
kad Vokietija pasiduosian-
ti apie Gegužės 1 dieną. 

Pažiūrėsim kiek tikri ši
tie spėjikai. 

JAPONIJA, nuo stojimo 
į karą prieš Ameriką ir D. 
Britaniją panešė jau 865,-
000 vyrų nuostolių žuvu
siais. Apie 603,500 užmuš- M(
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NUSKANDINTA EILĖ 
VOKIEČIŲ LAIVŲ 

Bal. 11 i& Londono1 pra
neša jog pastarame Britų 
bomberių atakavime Kiel 
uosto, nuskandinta Vokie
čių didelis karo laivas, Ad
miral Scheer, 10,000 tonų. 

Pastaromis dienomis oro 
atakais Bremeno, Hambur
go ir Wilhelmshaven, nu
skandinta dar apie 20 Vo
kiečių karo laivų. 

Iš Londono skelbia apie 
ta kareivių ir 262,000 jurei- IVAa-s^vos naujas pastangas 
V1„ | sudaryti Lenkijai vyriau-

Čia neįskaitoma Japonų s_uly& savo kurpalio, 
nuostoliai kare prieš Kini
ją 

V-Bombos, leidžiamos iš 
Vokiečių pusės ant Angli
jos, nuo pereitos vasaros 
Birželio 25 užmušė 8436 
ir sužeidė 25,100 Anglijs 
gyventojų. Tolesnis V-ra-
kietų veikimas užbaigtas. 

Valdžia prašo visų tau
pyti seną atliekamą popie-
rą ir atiduoti karo reika
lams. Numatyta visoje ša
lyje senos popieros surin
kti 8,000,000 tonų 1945 me
tų bėgyje. 

ARGENTINA V#I tapo 
priimta į Amerikos valsty
bių šeimą, po 13 mėnesių 
išbraukimo del jos vyriau
sybės palaikymo ryšių su 
Vokietija, Italija ir Japo
nija. Dabar nesenai ^ Ar
gentina paskelbė Ašiai ka
rą. 

Suv. Valstijos netrukus 
siųs sayo ambasodorių į 
Buenos Aires. 

Mažutes Lapes 

panaudojant buvusį seną 
premjerą Witos. Bolševi
kų tikslas sudaryti savo
tišką \yriausybę Varsavo-
je, kuri kalbėtų už Lenkų 
tautą, bet tarnautų Mask
vai. 

Kiti pranešimai sako jog 
14 Lenkijos veikėjų kurie 
priėmė sovietų agentų pa
kvietimą vykti į tarybas, 
dingo be žinios. Juos be 
abejo nužudė arba ištrėmė 
pagavę į savo rankas en
kavedistai. 

Iš Washingtono skelbia 
kad minkštos anglies ka
syklų darbininkams gauta 
žymus algų pakėlimai nau
ja sutartimi, Balandžio 10, 
tuoj po to kai federalė val
džia užėmė 235 kasyklas į 
savo kontrolę. 

Viduje kasykloje dirban-
liems pagrindinė dienos al
ga nustatyta $10, tas reiš
kia $1.50 daugiau negu se
na "sutartimi. Lewis atsi
sakė savo reikalavimo mo
kėti unijai po 10c nuo kiek
vieno tono iškasamos ang
lies. 

Taip baigėsi apie šešių 
savaičių ilgio derybos nau
jai sutarčiai, nes senoji iš
sibaigė Kovo 31. 

Per Vasario mėnesf Ka
ro darbo jiegų komisija pa
statė Į darbus 85,485 iš ka
riuomenės paleistus pasvei
kusius karo veteranus, 

Po liar o, kad Amerikoje 
nebūtų bedarbės, sakoma 
reikalinga bus 53,500,000 
darbų. Darbai turės eiti 
gerai bent iki 1950 metų, 
žinovai tikrina. 

Akron, Ohio. — Per ke
letą dienų ėjo tąsynė tarp 
unijos viršininkų ir Good
year dirbtuvės vedėjų del 
sustreikavimo 300 maišy
mo mašinų operatorių. Jie 
liovėsi dirbę protestuodjj^ 
mi prieš paleidimą iš dar
bo CIO komiteto nario-ope« 
ratoriaus. Apie 7,000 ki
tų darbininkų No. 1 sky
riuje negalėjo dirbti. 

Elen Wilkinson, viršuje, ir 
Florence Horsbrugh, dviejų pa
skirų ministerijų sekretorės, 
atvyks su Britanijos delegaci
ja dalyvauti San Francisco 
konferencijoje. 

Amerikos karo vadovybė 
paskelbia prisilaikys Gene-
vos Sutarties užlaikymui 
Vokiečių karo belaisvių, 
nežiūrint to kad Vokiečiai 
ir žiauriai apsieina su pa
imamais j nelaisvę Ameri
kos kariais, laužydami vi-

,Esas sutartis. 

Dalis Amerikos kareivių 
sakoma bus palikti palaido
ti Vokietijoje iki po karo. 
Pirmiau buvo skelbta kad 
jokis Amerikos žuvęs kar
eivis nebus paliktas Vokie
čių žemėje. 

Hollywood, Cal. -
mų studijų amatin^1-
užtęsus streiką, 10.000 
gavo pranešimus laiškais 
kad jie iš darbų paleidžia
mi. Streikas palietė devy
nias filmų studijas. Tie 
darbininkai yra AFL na
riai. 

Burlington, Vt. — Har
ry Clough, dirbtuvės kati
lų inžinierius, išdirbo vie^ 
noje kompanijoje net 68 
metus ir vis dar gali dirb
ti. 

Cleveland, Ohio. — Re
public Steel Corp. pasirašė 
su unija naują sutartį ap
imančią darbo valandas ir 

ITALIJOJ prasidėjo žy- algas 44,000 jos darbinin-

ši mažute tyrynų lapė, vadi
nama Kit Fox, kurios neauga 
didesnės kaip keturių svarų 
sunkumo, parodoma apsilan
kius apžiūrėti naują žmogaus 
rankom sudarytą dideli kurinį, 
Boulder Tvenkinį, milžinišką 
vandens jiegos elektros stotį. 
Laputė žiuri per medžio tarpu-

mesnis veikimas. Anglijos 
kariuomenė pasistūmė pir
myn ir užėmė Lugo, Fusig-
nano ir Cotignola rytinia
me Italijos fronte. 

Vakarų fronte Italijoje 
laukiama ko tokio nepa
prasto iš Amerikiečių, ku
rie ten laikosi. 

kų dirbančių 25 dirbtuvė
se. 

BRITŲ karo nuostoliai 
iki Vasario 28, kaip prane
ša iš Londono, siekė 502,-
396, iš jų 216,287 užmuš
ta. 

Kanada turėjo nuostolių 
89,220, iš jų 31,439 užmuš
ta. 

Kelionėje iš Bostono į-
Falls City, Neb., dingo tro-
kas su $8800 vertės svies
to ir 468,480 raudonų pun
ktų. Spėjama kad to tro-
ko vežikas sumanė padary
ti iš tų 19,520 svarų svies
to sau gerą biznį. 

Japonija neteko jau 108 
karo laivyno admirolų nuo 
Gegužės mėnesio 1944 me
tų. Admirolai yra aukš
čiausi karo laivyno vadai, 
kaip armijoje generolai. 

p** 



D  J  K V A  Padekit Amerikai Laimėti 

EENNSYLVANIJOJE 
PHILADELPHIA 

PHILADELPHIJOS 
PASTABOS 

PAJUDINTAS klausimas a-
pie jaunesnės Lietuvių kartos 
spartų ištautėjimą ir jų šei
mų nenašumą pajudino neku-
riuos mūsų veikėjus. Pirmas 
atsiliepė V. M. Klausutis, da
bar netikėtai gavau laišką 
nuo kito veikėjo, kuris liečia 
maždaug tą pati reikalą. Kaip 
pirmas taip antras rašytojas 
nusiskundžia senų veikėjų ža
linga Lietuviams politika. 

Štai jauno Lietuvio rašyto-
jo-veikėjo laiškas: 

"Tikiu kad tamsta nusiste
bėsite gavę Šį mano laišką. Ge
rokas laiko tarpas skiria mus 
kada paskutiniu laiku matė
mės. Aš esu kareivis Petras 
Juknys, savo laiku dirbęs Vie
nybes redakcijoje. 

"Dėdės Samo kariuomenėje 
esu jau trys metai ir 8 mėne
siai laiko. Daug kur esu bu
vęs, daug ką matęs ir patyręs, 
daug vargo sutikęs ir panešęs. 
Nors ir esu atskirtas nuo Lie
tuvių gyvenimo, veiklos bei 
viso judėjimo, bet siela, sie
kiais ir mintimis esu tampriai 
ir giliai surištas. Lietuviu gi
miau, juo j u ir mirsiu. 

"Seku Lietuvių veiklą išei
vijoje. Užmezgu susirašinėji
mą su Kanados ir Argentinos 
Lietuviais. Kariuomenėje bū
damas gaunu ir skaitau viso 
šešis musų Lietuviškus laik
raščius. Anksčiau dar kiek ra-

" šydavau į musų spaudą, bet 
paskutiniu laiku mano karinės 
pareigos, aplinkybės ir laiko 
stoka neduoda man galimybės. 

"Turiu garbės ir reikalą pa-
aveikinti tamstą jusų darbštu
mu, Įdomiu bei sėkmingu ra
šymu j musų spaudą. Sveikinu 
ir dėkoju už pasišventimą ir 
patriotišką darbštumą! 

"Jusų rašinius ir kolumnas 
visada su įdomumu sekiau ir 
seku. Ypač susidomėjau jusų 
iškeltomis mintimis apie jau
nimo įtraukimą į organizacini 
ir tautini veikimą. 

Pluladelphijos Lietuviai 
Čia Gali Daug Padėti 

Lithuanian American Re
publican League of Philadel
phia darbuojasi Lietuvių nau
dai visapusiai, šios organiza
cijos pasidarbavimu, šymet ta
po išgauta iš Gubernatoriaus 
Edward Martin Vasario 16-tos 
Proklamacija Pennsylvanijoje. 
Už tą Gub. Martin prielankų 
Lietuviams aktą yra dėkingi 
ne tik šios organizacijos na
riai Philadelphiečiai, bet visos 
Pennsylvanijos ir visi Lietu
viai. 

Ko vieningesni busim tuo 
daugiau nuveiksim ; būtinai rei
kalinga visų Lietuvių talka. 
Užsibrėžtų darbų Lietuvių 
naudai yra daug. Reikia dar
buotis. 

Philadelphijoje šiuo metu 
kandidatuoja Į Magistrate vie
tą Republikonų tikietu musų 
jaunas, energingas, drąsus Lie
tuvis, William M. Paschall, 
nuo 718 Callowhill st. 

Primary balsavimai įvyks 
Birželio-June 19. Kiekvieno 
šio miesto Lietuvio piliečio 
priedermė yra balsuoti už Lie
tuvį Wm. M. Paschall, kuris 
nesigaili nei brangaus laiko, 
nei pinigų Lietuvos ir Lietuvių 
geram vardui. 

šiuo kartu būtinai žiūrėkim 
kad musų Lietuvių balsai ne
tektų svetimiems, bet geram 
Lietuviui. Kaip tą pilnai at
siekus, tą teisę turi kiekvienas 
pilietis. Malonėkit tuojau pa
sitarti su patim kandidatu ar
ba su viršminėtos organizaci
jos nariais ar valdyba, kuri su
sideda* iš šių veikėjų: Klem. 
Stefonavičius, pirm.; Wm. M. 
Paschall, vice pirm.; P. J. Sa-
tinskis, antras vice pirm.; Adv. 

Detroit, Mich., Naujienos 

Šis jaunas, 18 m. amžiaus 
karo laivyno narys, Ensign S. 
Jerome Tamkin, parodoma su 
savo nuotaka, Rita. Jisai bū
damas 16 metų amžiaus išrado 
aparatą parodantį kur randasi 
sprogstamos dujos, už ką jis 
gaus atlyginimo po $10,000 kas 
meta. 

BROOKLYN, N. Y. 

Iš AMERIKOS LIETUVIŲ 
TAUTININKŲ CENTRO 

VEIKLOS 
Balandžio 4, Brooklyn® įvy

ko skaitlingas Amerikos Lietu
vių Tautininkų Centro susirin
kimas, kuriame padaryta pra
nešimai iš Misijos Washingto-
ne tų kurie dalyvavo, ir apkal
bėta eilė tautiniais reikalais 
klausimų. 

Prieita išvados kad dabar 
jau būtinai yra reikalas Lie
tuvių visuomenę informuoti 
Lietuvos bylos reikalais. Prie 
kitų darbų šis reikalas bus 
pradėtas ruošiant Lietuvių ko
lonijose prakalbas. Pradžia 
padaroma pirmiausia Brookly-
ne ir Newarke. 

Brooklyne šiuo tikslu įvyks
ta prakalbos Balandžio 15, nuo 
3 vai. po pietų Grand Paradise 

M. M. šlikas, patarėjas; Frank I salėje, Grand St. ' Kalbėtojais 
Pūkas. rašt. F. P. | yra pakviesti Inž. P. J. žiuris 

' iš Cleveland, Ohio, kaip vienas 
iš suruošėjų Washingtone įvy
kusios Misijos. Jis ryškiai nu
švies Misiją ir jos tikslus. 

Antras kalbėtojas bus Ju
lius Smetona, taip pat iš Cle-
velando, garbingos atminties 
velionies Lietuvos Prezidento 
sunus. Bus ir kiti svarbus sve
čiai, kaip Adv. A. A. Olis ir 
Al Kumskis iš Chicagos, ir K. 
S. Karpius, iš Clevelando. 

Prie kalbų padailinti progra
mą bus gerų musų vietos dai
nininkų. Įžanga i prakalbas 
nemokamai. J. S.. 

PSTTSBURGH 

100 METŲ GAISRO 
SUKAKTIS 

Balandžio 10 sukako 100 me-
Bet visa | tu nuo didžiojo gaisro kuris iš-

Maryland Legislatures 
Posėdis Baigėsi 

trumpiau čia suglaudus, aš tu- "aikino 60 akrų tuometinio 
riu ką pabrėžti per tamstą mu- > miesto geriausių namų. 
sų visuomenei. Menama kad to gaisro prie-

"Musų veikėjai, ypač sėdin- j žastis buvo ugnis po katilu ku-
tieji pelningesnėse.... vieto-!ri% neprižiūrėtą paliko skalbė-
se, yra pavydus, stambus, iš- į Ja kieme, ir iš to užsidegė są-
purtę ridikai Mes, keli!šlavos *r pradėjo degti namai. 
jaunuoliai, atvykę iš Lietuvos,! Vėjuotas sausos dienos oras 
apsišarvavę apšvieta, energija, j buvo gera priežastim gaisrui 
pasišventimu ir noru dirbti,! plačiai pasklisti. 
bandėme skverbtis ir dirbti 
organizacijose, bet gavome ši- IŠNAUDOJIMAS 
tokį parėmimą, kaip pv., 'pien - j  Prekių išvežiotojų unija nu-i ANNAPOLIS, Md. Kovo 
burmaf, 'vaikai', ir tt. Kažin tarė priversti visus smulkius 130, Maryland Legislature bai-
ar nebus pervelu mus tada pn- j biznierius ir vežiotojus mokėti gį dvimetine trijų metu sesi-
imti kada jau organizacijos po $10 įstojimo j uniją ir po i j,. Posėdžiai prasidėjo Sausio 
ims griūti ir musų senų veikė- S3 mėnesinių duoklių nuo kiek-j 2 ir turėjo baigtis Balandžio 2, 

„f?.®8 sul^eti • vieno trokučio ar mašinos kas bet ši kartą, pirma syki Mary-
Dirbu Intelligence Dept. atvažiuoja nuciimfi CQxm ! -! : -I ~ ~ -Ji.' * _• 

Karo Belaisvių, Pašto ir Cen
zūros skyriuje. Prašau man 
parašyti, pasidalinsim gyveni
mo mintimis ir Lietuvybės 
klauąimais. 

Kareivis Petras Juknys. 
Bal. 1, 1945." 

Komentuoti į rašytojo 'pa
reikštas mintis nesiimu, nes ir 

atvažiuoja pats pasiimti savo j lando istorijoje, posėdžiavimai 
krautuvei prekių. Kitaip uni- j buvo užbaigti tris dienas prieš 
jistai sandėlių lioduotojai atsi 
sako iš sandėlio prekes išduo 
ti. 

laiką. Paprastai būdavo pas
kutinėmis dienomis darbai taip 
susikrauna kad posėdžiavimai 
tęsdavosi naktimis iki poryčių; 
bet šioje sesijoje buvo patvar
kyta kad darbus kasdien at-

PAKĖLĖ ALGAS 
Pittsburgho viešbučių dar

bininkams, 1850 skaičiuje, Ka-llikti' ir *odd nors šį kartą bu-
j ro Darbo Taryba užtvirtino I,vo daugiausia bylų įnešta, vi-

pats, jei ne visai tai bent di- aigŲ pakėlimą 6% nuoš.. Mo-'so * 1700' vienok viskas tvar" 
dumoje, autoriaus skundui pri- kestis prasideda nuo pereifc) atlikta ir paskutinėmis 

Spalių mėnesio. tariu 
Visa ką noriu pareikšti tai 

atsiprašyti rašė j o kad be atsi- j 
klausimo paskelbiu jo laišką j ^ACK MARKET 
skaitytojams. Lai visuomenė Spauda diskusuoja kad 
mato ką jaunesnėji Lietuvių 
karta apie mus senesnius vei
kėjus mano. 

Z. Jankauskas. 

LIETUVIŲ MISIJA 
WASHINGTONE 

(Tęsinys iš pereito IMT.) 
Kongresinė Vakarienė 

Kovo 23 vakare, Statler vieš
butyje, Presidential Ballroom, 
įvyko Kongresinė Vakarienė, 
kurioje dalyvavo arti 1000 sve
čių: Lietuvių delegatų ir .šiaip 
dalyvių iš artimų miestų, 10 
senatorių, 70 atstovų, 15 spau
dos narių, Lietuvos Ministras 
P. žadeikis, Latvijos Ministras 
Dr. Alfred Bilmanis ir tt. 

Kongreso narių dalyvavo net 
iš 39 valstijų. Didžiulėje sa
lėje ant paskirų stalų buvo pa
dėti užrašai tų valstijų iš ku
rių turėjom svečius kongreso 
narius. Kada senatoriai ir at
stovai atėjo | banketo salę jie 
matė savo vietas. Jie buvo 
sumaišyti su Lietuviais, todėl 
buvo progos su jais geriau su
sipažinti. Prie musų stalo sė
dėjo atstovas A. M. Fernan
dez iš New Mexico ir atstovas 
Lempe su ponia iš N. Dakota. 
Mes gerai su jais susipažinom 
ir pasikeitėm antrašais. 

Vaikarienės programą vedė 
P. J. žiuris, LVS pirmininkas, 
iš Cleveland, Ohio. Kalbas pa
sakė keli banketo dalyviai, va
dovaujamos kalbos buvo Lietu
vos Ministro P. žadeikio ir Mi
sijos pirmininko Adv. Antano 
A. Olio iš Chicagos. 

Didelio įspūdžio darė Lietu
vos filmą, kuri buvo specialiai 
šiam vakarui paruošta, supa
žindinimui Kongreso atstovų 
su Lietuva kaip ji išrodė ne
priklausomybės, laikais. Ban
keto dalyviai nufotografuoti. 

Antra diena Washington 
Kovo 24 rytą, susirinkome 

Federal salėje, kur buvo Misi
jos rengėjų pasitarimai, rapor
tai ir bendri tarimai. 

Apie 11 vai., Al Kumskis pa
sakė gražią kalbą per radio 
stotį WWDC, ir perstatė kalbė
ti Lietuvos klausimu Illinois 
valstijos atstovą Kelly. 

Vėliau posėdžiuose kalbas sa
kė Adv. Olis, St. Gegužis, Ju
lius Smetona, Al Kumskis, J. 
Tysliava ir kiti. Kumskis pra
nešė kokiu keliu'jie priėjo prie 
valdžios atstovų ir kiek daug 
darbo jiems teko padėti. 

Paskaityta sveikinimas nuo 
Illinois Gubernatoriaus Green. 

Sekė kalbos apie Misijos už
davinius ir darbuotę toliau. 

Prie scenos stovėjo Ameri
kos ir Lietuvos vėliavos. At-
sitojimu pagerbta a. a. Lietu-
tuvos Prezidentas Smetona ir 
Lietuvių darbuotojas Dr. Jonas 
Šliupas; pagerbta ir Leit. Sa
muel Harris, Amerikietis žu
vęs už Lietuvos laisvę ginant 
ją nuo bolševikų po pereito Įva
ro. 

Nutarta, Kareivių Motinų 
vardu, Misijos proga, padėti 
vainikus prie Nežinomo Karei
vio kapo, prie kapo Leit. S. J. 
Harris Arlington kapinėse, prie 
Prez. A. Smetonos kapo Cleve-
lande, ir prie Dr. Basanavi
čiaus ir Dr. Kudirkos pamink 
lų Clevelando Lietimę Darže
lyje. 

Alekas Banys iš Clevelando 
parinko iš Misijos delegatų #u-
kų Harris'o kapui ir Nežinomo 
Kareivio kapui vainikams. 

P-lė Hypatija Yčaitė, Lietu-

.ftiusų šalelės, šalelės, už kurią 
pies čia susirinkom j ieškoti tie
sos ir užtarimo, Atstovybė. Su
ėję jos pastogėn jautumes lyg 
tas pavargęs sušalęs piemenė
lis, radę užveją, susiraminimą. 

Atstovybėje, malonus šeimi
ninkai, p. Ministras, poni ža-
deikienė ir jų dukrelė, Mirga, 
mus širdingai sutiko ir vaiši
no. Svečių buvo tiek daug kad 
užpildė tris didelius kamba
rius. Buvo ir ne Lietuvių sve
čių : Kongresmanai Kelly ir 
Gorski, New Yorko finansie-
rius Caldwell ir kiti. Firmą 
kartą tokia didelė grupė Lietu
vių buvo priimta Lietuvos At
stovybėje. Visi >dalyviai buvo 
geroje nuotaikoje ir pakilusia
me upe. 

(Bus daugiau) 

KAREIVIŲ RĖMĖJŲ 
VAKARAS 

Sekmadienį, Balandžio 22> 
nuo 6 vai. vakare. įvyks Lie
tuvių Kareivių Rėmėjų vaka
rėlis, buvusioje Lietuvių salė
je. Ruošiama platus progra
mas iš vietinių talentų. 

Visi Detroito -Lietuviai vei
kėjai sujudinti ir įtraukti į 
darbą šio vakarėlio rengime. 
Tą dieną tikimės matyti Lietu
vių iš viso Detroito ir apielin-
kės. Vakaro tikslas vertingas 
— remti gryžusius savo ka
rius. 

Kaip užsibrėžta sukelti $30,-
000 tai ne juokai. Visų para
ma ir pastangos reikalingos. 
Mes žinoma kad galime pada
ryti, tik nestumkim darbo nuo 
savęs. Būtinai dalyvaukit va
karėlyje Bal. 22, kad tas vaka
rėlis duotų pelno ne šimtais bet 
tūkstančiais. 

Rengimo komisijos pirm. St. 
Douvąn pranešė kad jau už
registruota virš 500 Lietuvių 
karių, kurie bus surašyti va
karėlio programo knygoje. Mes 
žinom kad daugelis šių karių 
ateityje bus Lietuvos rėmėjais, 
kaip dabar Dariaus-Girėno Po
stas Chicagoje, pereito karo 
veteranai. 

PATAISA 
Užpereitame Dirvos, nr., A. 

R. Kryžiaus Lietuvių vieneto 
aukų surašė praleistas vardas 
Rožės Miknienės, kuri surinko-
$25.50. 

Bal. 5 laikytame R. K. vie
neto susirinkime nutarta per 
vasarą susirinkimų neturėti.' 
Rudenį, susirinkimą valdyba 
sušauks atvirutėmis. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

TUMAS Pranas, mirė Kovo" 3, ANTANAVIČIUS Kazys, mirė 
Chicago j. (Žiežmarių par.) 
Amerikoj išgyveno 47 m. 

MICKEVIČIUS Jonas P., 68 
m., mirė Kovo 4, So. Bos
ton, Mass. (Stakių par.) A-
merikoj išgyveno 44 metus. 

SAMOLIS Pranas, 50 m., mi
rė Vas. 16, Rochester, N.Y. 

ANDRIULAITIENĖ Ona (Ei
tuty tė), mirė Kovo m., Chi-
cagoj. (Tauragės ap., Erž
vilko p., čepačių k.) 

GRIŠKEVIČIUS Bernardas, 53 
m., mirė Sausio 29 d., New 
Britain, Conn. 

SAMALIONIS Juozia, 55 m., 
mirė Vas. 4, Racine, Wis. 

VENCKUNAS Ju'ozas, 74 m., 
mirė Vas. 1, Kenosha, Wis. 
(Panevėžio ap.) 

KAIRAITIS Jonas, 53 m., mi
rė Gruod. 23, Coaldale* Pa. 
(Meškuičių k.) 

KUKANAUžA Jeronimas, 65 
m., mirė Sausio 24, Gary, 
Ind. (čibiriukų k.) 

LEVULIENĖ Marė, 64 metų, 
mirė Vas. 4, Gleyn Lvon, Pa. 

MIEŽENIS Leonas, mirė Vas. 
3, Chicagoj. (Kauno ap., Ju-
delių k!) 

BUKAUSKAS Antanats, 55 m,, 
mirė Vas. 9, Shaft, Pa. 

KAZAKAUSKAS Jonas, 60 m. 
mirė Vas. 14, Aurora, 111. 
(Telšių ap., Streleckų par .y 

JURGUTIS Petras, 51 m., mi
rė Kovo 6, Waukegan, 111. 

ABROMAITIS Stasys, pusam
žis, mirė Kovo 15, Chicagoj. 

LEGECKIS Antanas, 34 metų, 
mirė Kovo 16, Chicagoj, kur 
buvo ir gimęs. 

ŠURMA Albertas, pusamžis, 
mirė Kovo 15, Chicagoj. (Pa-
ftevėžio ap., Smilgių p., Bal-
noravos k.) Amerikoj išgy> 
veno 42 metus. 

JANUŠONIS Antanas, mirė 
Kovo m., Worcester, Mass. 

MIKELIONIS Tamošius, mūfi 
Kovo 7, Plymouth, Pa. 

BUZA Vincas, mirė Kovo 7, 
Edwardsville, Pa. 

REKLAITIENĖ Ona, mirė Ko
vo 7, Scranton, Pa. 

MATELIS Juozas, mirė K©vo 
13, Baltimore, Md. 

DUL1NSKAS Jonas, mirė Ko
vo m., Mahanoy City, Pa. 

PALIUKAS Jurgis, mirė Sau
sio 4, Buenos Aires, Argen
tinoj. 

Kovo m., Shenandoah, Pa. 
ŠALDŽIUS Simas, mirė Kovo 

m., Mahanoy City, Pa. 
TENENIENĖ Petronėlė, mirė 

Kovo 6, Homestead, Pa. 
VASILIAUSKIENĖ Teofilė, 

mirė Vas. 28, Homestead, 
Pa. 

CIKONA Vincas* mirė Kovu 2, 
Brooklyn, N. Y. 

PELISKIENĖ Ona, 70 m., mi
rė Kovo 4, Brooklyn, N. Y. 

BULOVAS Barney, mirė Ko-
.vo 4, Brooklyn, N. Y. 

BEGANSKIENĖ Katrina, 55 
metų, mirė Kovo 6, Brook
lyn, N.. Y. 

VAITENIS Antanas, 37 metų, 
mirė Kovo 2, Brooklyn, N.Y. 

SAMUOLIS Pranas, mirė Vas. 
16, Rochester, N. Y. (Šokių 
ap., Griškabūdžio par.) 

ČESNAUSKAS Jonas, 35 m., 
mirė Kovo 12, Chicagoj. Gi
męs East McKeesport, Pa. 

VAICOSKIS Vincas, pusamžis, 
mirė Kovo 14, Chicago, 111. 
(Tauragės ap.f Laukuvos p., 
Svlvestravo k.) , 

ŠUPIENIS Antanas, mirė Ko
vo 8, Shenandoah, Pa. (Plu
tiškių p., Janaukos k.) 

KARALIŪNIENĖ Jieva, mirė 
Kovo 1, New Kensington, 
Pa. (Beviršių k.) 

VAITKUNAS Aleksas, 52 m., 
mirė Sausio 29, Providence, 
R. I. (Vilniaus rid., Rodu-
nės vai.) 

DUDĖNAS Juzė (Norbakaitė), 
pusamžė, mirė Kovo 23, Chi
cagoj. (Raseinių ap., Gediš-
kių p., Meldonių k.) 

SADAUSKAS Vincas, mirė 
Kovo m., Gilberton, Pa. 

SELTCKAS Antanas, mirė Ko
lto 1%, I^Įpst Creek, Pa. 

<".! j , ' 

KLAIDOS atitaisymas. Miru
sių skyriuje, iš Dayton, O., 

^padavime apie mirtį Prano 
Sakalausko buvo klaidingai 
pažymėta jo amžius, 52 m. 
Jis buvo 32 metų. 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalą notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

SULAUKĖ DUKTERS 

HHiiumiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiJiiimMiimimiimiiiiimiiiiimsiiiiiiimmmmiiiiiu'.-

Nikodemas A. VVilkelis f 
Laisnuotas Laidotuviu Direktorius 

• PERU respublikoje, Pietų 
Amerikoje, pagaminta 400 to
nų aršeniko, kuris beveik visas 
eksportuotas. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

1802 Lamar St. Dayton, O. 

da
bartiniu laiku vakarinėje da
lyje Pennsylvanijos, plačiame 
Pittsburgho distrikte, veikia 
milijoną dolarių į savaitę biz
nio daranti mėsos "juodoji rin
ka" arba "black m&rget". 

Veikia šimtai slaptų gyvulių 
skerdyklų, kurios daro biznio 
tiek kad turi pelno po $2000 
savaitėje. # 

Tuc tarpu, tikrieji mėsos 
biznio žmonės negauna * mėsos 
ir vargsta neturėdami ką par
duoti. 

atlikta ir 
dienomis darbo susikimšimo,VOg Atstovybės tarnautoja, p 
nebuvo. Ministro žadeikio vardu visus 

Baltimorės Atstovaa Nadas|Misijos daiyvius užkvietė į 
sesijoje prave- Lietuvos Atstovybę vaišėms šį 

vakarą. 
Rastenis šioje 
dė rezoliucijas: Vasario 16 
Lietuvos reikalu; Vasario 22— 
Jurgio Washingtono gimtadie
nio atžymėjimui; kartu su at
stovais Kosakowski, Milanize, 
Siemiak, Weber, DiDominico ir 
W e i n t r a u b ,  p r a v e d ė  H o u s e  
Joint Resolution, kuria Guber
natorius kas met šioje valsti
joje paskelbs Gegužės trečią 
sekmadienį kaipo "I Am An 
American Day". 

Rastenis taipgi buvo įnešė-
ju keliolikos kitų svarbių įs
tatymu. J 

Vaišės Lietuvos Atstovybėje 
Kovo 24 vakare, Misijos da

lyviai, dar likusieji Washing-
tone, vykom į Lietuvos Atsto
vybę. Būrys musų Detroitie-
čių ėjom pėsti; nors pasirodė 
gana toli, bet turėjom progos 
pasidairyti. Priėję kalno pra
džią, dideliame gražiame name 
pamatėm Lietuvos Vyties žen
klą. Krutinėję p&kilo spaudi
mas ir prisipildė malonia šilu-

Lietuvos, |og brangios 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai 

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

Corp. Edward Martin (Mar-j E 
tinaitis) buvo parvykęs iš ka-įS 
riuomenės 15 dienų poilsiui; E 
parvažiavęs rado gimusią savo 
trijų dienų dukterį, kurią pa-
krikštino Velykų sekmadienį. 

Edvardas dalyvavo Lietuvių 
Olimpijadoje Lietuvoje 1938 
m., vėliau buvo nuvažiavęs i 
Lietuvą mokyti Lietuvius spor
tininkus kumštynių. 

Kariuomenėje jis paskirtas 
fizišku instruktorium. Edvar
das su savo mokiniais kariuo
menėje būdamas laimėjo nuo 
sportininkų auksines piršti
nes. 

Parvykus jam dabar namon, 
Detroito sporto promoteriai jį 
pakvietė specialiai dalyvauti 
rengtose kumštynėse; jo opo
nentu buvo Martin Doyle, ne
gras. Edvardas prieš jį i&lai-
mėjo visus raundus. 

Edvardo žmona gera daini
ninkė, Detroito Lietuviams gal 
teks girdėt ją kada ©Qfs dai
nuojant. 

Corp. Martin, paviešėjęs pas 
savo žfrioną ir tėvus, aplankęs 
draugus ir kaimynus, vėl gry-
žo savo tarnybon. V. M. 

IR BALZAMUOTOJAS 
šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoj _ 
| 6202-04 SUFERIOR AVE.V > HEnderson 9292 | 

DKLrliA C. JAKLBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai? 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1768 

•J. 

{ VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- ? 

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

"ir Apdraudos Agentūra. 

P. P .  M  U  L I  O  L I S  
\ Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estai* < 
j 6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 
TTTtt' 
.fMINHIMIHIHIMMM"' UIIIIHHlNHIlUiH, 

P J. KERSIS 
809 Society for Savings Bldg. 

• OPISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priernioačiiosc\ kreip
kitės'j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudoa-insurance reikaluose. 

Sutaisaii paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir išpildys 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai. 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę •— 

Jungo nevilksim! 

Ne Vergui Suprasti Laisvės Zygį 
Nenusisekusios p. Grigaičio PaštairgOs Pakenkti Amerikos Lietuvių Misijai. Pa

sak p. Grigaičio, žūstančios Tėvynės Gelbejimas Esąs Nusikaltimas. Atstovo 
D'Alesandro Kalba Parodo p. Grigaičio Tvirtinimų Nepagrįstumą. Marksiz
mu Persisunkusiam Asmeniui Negali Buti Suprantama Kova del Lietuvos Lai
svės. 

HilLlI&llttklAi.*! i - -  ' .  '  1  

Nors ir labai p. Grigaitis nistras žadeikis, tiek" ir Kon-
atengėsi sutrukdyti Amerikos greso nariai. 
Lietuvių Misiją, jo žygiai nu-j Toliau, tos petfcijos reikšmei 
ėjo niekais: Amerikos Lietu-! numažinti, p. Grigaitis nurodo 
vių Misija buvo didžiausias pa
sisekimas. Į Misijos rengėjus 
nukreipti asmeniniai puolimai 
ir bauginimai kad, uždraudus 
didesnius kaip 50 asmėnų su
važiavimus, tautininkų rengia
mas suvažiavimas valdžios bu
siąs jžiurėtas nusikaltimu, iš-
lįiukė kaip tik priešingų rezul
tatų : į Washingtoną suvažia
vo ypatingai skaitlingi patrio
tinių Lietuvių būriai. 

Gi faktas kad Misijos vado
vybę priėmė Vice Prezidentas 
Truman, aukštieji State De-
partmento pareigonys, o į Mi
sijos vakarienę atsilankė net 
80 Kongreso narių, aiškiai pa
rodo kad Misija ne tik nebuvo 
jokis nusižengimas bet netgi 
sudarė lojalumo manifestaciją. 
Taigi p. Grigaičio baiminima
sis ir kitų bauginimas kad 
Lietuvos gelbėjimo tikslu su
šauktas suvažiavimas busiąs 
valdžios įžiūrėtas nusižengimu, 
pakartotinai įrodo jo Lietuviš
ku reikalų nesupratimą ir jam 
charakteringą vergiškumą. Nes 
tik vergui, o ne laisvos dva
sios žmogui, gali ateiti į galvą 
mintis kad savo tėvynės reika
lus ginti yra nusikaltimas. Ir 
tik bailus Rusiškųjų Marksis
tu pasekėjas, kokiu yra p. Gri
gaitis, gali nesigėdyti diena iš 
dienos savo laikraštyje būgny
ti kad padaryti demonstraciją 
ilidomos tėvynės Lietuvos gel
bėjimo tikslu busiąs nusikalti
mas. 

Knisimas beprasmių 
priekabių 

Dabar, kai Misija tikrai nu-
®sekė ir tuo pakartotinai įro
dė prieš-Lietuviškų p. Grigai
čio pastangų nepopuliarumą, 
jis- Naujienų Balandžio 3 nu
meryje pašventė kuone visą 
puslapį įrodinėjimui kad Ame
rikos Lietuvių Misija, girdi, 
ne gero o greičiau blogo bus 
Lietuvai padarius. Tą savo 
įrodinėjimą, kaip paprastai, p. 
Grigaitis remia tendencingu 
faktų iškreipimu ir sąmonin
gu nukrypimu nuo tiesos, o 
taip pat ir id piršto išlaužtais 
tvirtinimais. 

Girdi, peticijos, reikalaujan
čios Lietuvai nepriklausomy
bės, nebuvę jokios prasmės 
Prezidentui Rooseveltui įteikti. 
Kodėl? Ogi kadangi Sekreto
rius Grew prieš kurį laiką pa
reiškė kad Amerikos Jungti
nės Valstybės tebepripažysta 
l»ietuvą nepriklausoma valsty
be. 

Faktas betgi palieka faktu 
kad bolševikai šiądien žiau
riausia tebežudo Lietuvių tau
tą, ir Lietuvių tauta, kaip Lie
tuvių Misijos priėmime pasa
kytoje kalboje Lietuvos Atsto
vas pabrėžė, dabartiniu metu 
randasi didžiausiame pavoju
je. Todėl peticijos, kurioje 
reikalaujama Lietuvą apginti 
tiefc nuo nazių, tiek nuo bolše
vikų, įteikimas aukščiausiam 
Amerikos vyriausybės pareigo-
niui nėra nei be prasmės, nei 
pasenęs dalykas. 

Peticijos reikšmė padidėja 

Europinio karo pabaigos ir 
besiartinančios San Francisco 
konferencijos akivaizdoje tokia 
peticija, kaip tik yra labai 
fvarbus dalykas, ir tą svarbą 
savo kalbose pabrėžė tiek Mi-

kad parašų tebuvę surinkta 
"gal but mažiau negu dešimta 
milijono dalis' ir kad ponia 
Rooseveltienė, kuri Baltuosiuo
se Namuose priėmė Lietuves 
kareivių motinas, tos peticijos 
nei nematė. 

Kad skaitytojas aiškiau pa
tirtų kiek tiesos yra tuose p. 
Grigaičio žodžiuose, žemiau pa
duodame Marylando atstovo 
T o m o  D ' A l e s a n d r o  A t s t o v ų  
Rumuose Kovo 24 pasakytos 
kalbos ištrauką: 

"..Yesterday I had the hon
or of being present at the 
White House with 100 mothers 
of servicemen, Americans of 
Lithuanian descent, represent
ing practically every State in 
the Union, who were received 
by Mrs. Roosevelt and who 
presented a petition of 1,000,-
000 signatures, requesting Pre
sident Roosevelt to help Lith
uania regain her- independen-
ct . ,  

Vakar aš turėjau gar-
bėt buti Baltuosiuose Namuo
se drauge su 100 Lietuvių kil
mės karių motinų, kurios at
stovavo kuone kiekvienai jungį-
tinei valstybei. Jos buvo pri
imtos • ponios Rooseveltienės ir 
jos įteikė peticiją su milijonu 
parašu, prašančią Prezidento 
Roosevelto pagalbos Lietuvos 
nepriklausomybei atkurti/') 
Ir Kongreso atstovų 
skaičių sutaršo 

Suniekinęs peticijas, .p Gri
gaitis mėgina nuslopinti ir Lie
tuvių Misijos Kongreso na
riams surengto priėmimo reik
šmę. Girdi, Misijos surengta
me priėmime dalyvavę ne 80, 
o gal tik 30 Kongreso narių, ir 
nei vienas didesnis Angliškas 
laikraštis savo skiltyse to pri
ėmimo nepaminėjęs. 

(Atstovų vardai buvo pa
skelbti pereitame Dirvos nr.) 

Ta proga p. Grigaitis dar su
stena: reporteriai, girdi, dykai 
valgė, gėrė, o apie tą priėmi
mą nieko neparašė. 

P. Grigaičio pastaba apie 
valgymą ir gėrimą nemokamai 
teparodo jo nenusivokimą apie 
paprasčiausias etiketo taisyk
les: juk kviestinių svečių są
skaitų apmokėjimas yra ele
mentari mandagumo taisyklė. 

Kas del tvirtinimo kad nei 
vienas įtakingesnis Anglų kal
bos laikraštis Kongreso narių 
priėmimo ir motinų atsilanky
mo pas ponią Rooseveltienę ne
paminėjo, tenka štai ką nuro
dyti. 

Sąryšyje Amerikos Lietuvių 
Misija Washingtone trys At
stovų Rumų nariai — Gorski, 
Kelly, ir D'Alesandro — Ko
vo 21, 23 ir 24 Atstovų Rumuo
se pasakė Lietuvos bylą gi
nančias kalbas, kuriose gana 
išsamiai buvo išnagrinėta Lie
tuvos teisinė padėtis ir nuro
dyta kad Amerikos Lietuvių 
susirūpinimas Lietuvos ateiti
mi nėra be pagrindo. 

Atstovas Kelly nurodė kad 
"trys didieji" kažkaip tylomis 
praeina pro Lietuvos klausimą 
ir kad net Jaltoje nebuvę apie 
Lietuvą nei žodžiu užsiminta, 
nors State Department ir to
liau tebepripažysta Lietuvos 
Ministrą Jungtinėms Valsty
bėms. 

Tilpo Congressional Record, 
kalba per radio 

Atstovas D'Alesandro tiesiog 
pabrėžė kad jis laukia kad 
San Francisco konfer e n c i j a 
teigiamai išspręstų ir Lietuvos 
likimą. 

Visų trijų atstovų kalbos 
tilpo Congressional Record ly
giai kaip atstovo D'Alesandro 
rupesčiu į Congressional Rec
ord buvo patalpinta ir pp. ža-
deikio ir Adv. Olio • kalbos, ir 
be to dar Senatorius Charles 
W. Tobey nuo savęs atspausdi
no tą p. Olio kalbą Congres
sional Record, Kovo 29. 

Apie Misiją ilgesnių ir trum
pesnių aprašymų tilpo eilėje 
Washingtono laikraščių, o taip 
pat ir Įvairiuose kitų miestų 
laikraščiuose. Clevelande, sa
kysim, trys dideji dienraščiai 
įdėjo platesnius aprašymus ir 
net nuotraukas. Gi komuni
katus apie Misiją, kaip prieš 
kurį laiką ir pats p. Grigaitis 
buvo užsiminęs, visai Ameri
kos spaudai patiekė United 
Press. 

Iš tų faktų matyti kad p. 
Grigaičio aliuzijos kad didžio
ji Amerikos spauda apie Misi
ją nerašius tėra pagrystos pik
tu noru, bet ne tiesa. 

Ta proga galima pastebėti 
kad Atstovas Kelly buvo atsi
lankęs ir į Lietuvišką Misijos 
posėdj šeštadienio rytą ir pa
sakė Lietuvai labai draugingą 
kalbą. Jo kalba buvo transi-
liuota per vieną didžiųjų Wa
shingtono radio stočių, tat lo
giška tikėtis kad ją girdėjo 
virš milijono Amerikiečių. 

Faktas kad virš milijono A-
merikiečių klausėsi objekty
vaus Lietuvos"" klausimo nu
švietimo, kurį patiekė ne bent 
kas, o žymus Kongreso narys, 
kalba pats už save, ir jo nau
dingumo Lietuvai, man rodos, 

' specialiai įrodinėti netenka. 

Amerikos Kareiviai Liuoslaikio Metu 

Du Amerikiečiai lakūnai žaidžia' šachmatais, laiko pralei-. 
dimui, Iwo Jima saloje, atimtoje iš Japonų. Jie yra nariai 
torpedinių bombų lėktuvų, pasiruošę naujiems skridimams Ja
ponų atakavimui — gal but net pačios sostinės Tokyo. 

Rusus reikia tik girti! 
Gana daug vietos p. Grigai

tis skiria p. Olio kalbai. Ap
skritai imant, ją atradęs gera, 
p. Grigaitis įsikabina į paski
rus jo išsireiškimus ir tąso 
juos, tarytum šuo negyvą šeš
ką. 

Neiškentė p. Grigaitis nepa-
rustavęs kad Lietuviškame Mi
sijos posėdyje buvo pagerbtas 
a. a. Antanas Smetona. Mi
rusius piktu žodžiu tekštelti, 
pagal p. Grigaitį, matyki, yra 
labai demokratiška. 

Betgi visišką užaušimą Lie
tuvos reikalams ir tipingą sa
vo vergiškumą p. Grigaitis pa
kartotinai pademonstravo iš-
plusdamas Julių Smetoną, kam 
šis raginęs reikalauti kad bol
ševikai greta nazių butų ati
duoti teisman kaip karo nusi
kaltėliai ir kad jie butų greit 
ir teisingai nubausti. Tokia 
kalba, girdi, buvus provokato-
riška, ir jei ponia Rooseveltie
nė ir atstovai bei senatoriai bu
tų ją išgirdę tai kažin kaip jie 
butų jautęsi. 

Ne tik ponia Rooseveltienė 
ir atstovai ibei senatoriai, bet 
ir kiekvienas doras žmogus 
butų giliu supratimu ir' užuo
jauta priėmęs toki pareiškimą. 
Reikalauti kad tėvų, brolių, se
serų ir vaikų žmogžudžiai bu
tų atiduoti teisman ir nubau
sti, yra ne tik teisė bet ir par
eiga. Ir nei vienas Lietuvis 
niekuomet negali užmiršti ką 
bolševikai padarė Lietuvoje: 
kaip jie gyvuliškiausiomis prie
monėmis žemaičių miškuose 
iki mirties užkankino kelias-
dešimts jaunų Lietuvių (že
maičių kankiniai), kaip jie ke-
liasdešimts tūkstančių geriau
sios Lietuvos visuomenės be 
jokio nusižengimo iš jos pusės 
susodino į prekinius vagonus 
ir išvežė lėtai mirčiai į Rusi
jos tyrus, kaip jie atėmė iš 
Lietuvių jų nuosavybę — iš
varė juos iš namų ir ūkių ir 
jų valdytojais įsodino suskre-
tusius, puslaukinius komisa
rus, kaip jie sugriovė Lietuvos 
mokslą ir švietimą, ir tt. ir tt. 
Ištikimas bolševiku 
propagandai 

Tat jei faktas kad bolševi
kai šiądien padeda nugalėti 
Vokiečius, p. Grigaičiui jau 
yra užtektinas pagrindas Sta
lino ir jo galvažudžių gaujos 
Lietuvoje padarytoms nedory
bėms ir nusikaltimams užmir
šti, ir jis tikisi kad pataikau
damas bolševikų propagandos 
skleidžiamai opinijai, pasak 
kurios, gink Dieve, nieko ne
galima pasakyti prieš "sąjun
gininkus", jis užsipelnys kieno 
nors malonę, tai visa tai tepa
rodo kad ir pergyvenęs kelias-
dešimts metų šioje šalyje, p. 
Grigaitis liko toks pat Rusiš
ko Marksizmo vergas kokiu 
buvo atvažiuodamas čionai. Gi 
laisvas Lietuvis, o ne vergas, 
nenurims iki tol kol bolševikų 
banditai ir jų vadai už nekal
tai pralietą kraują Lietuvoj# 
neužmokės savo galvomis. 

Iš to kas pasakyta, aiškėja 
kad p. Grigaičiui kova del Lie
tuvos laisvės negali buti su
prantama. Gi jo kalbos apie 
demokratiją yra tiek įtikimos 
kiek yra įtikima kad šliužas 
imtų skraidyti. Demokratija 
yra laisvės vaikų kūrinys, ir 
ne Rusišku Marksizmu persi
sunkusiam vergui ją suprasti 
ir atjausti. . Lygia greta ne 
vergui suprasti tą laisvės žygį 
kurį Amerikoje išaugę Lietu
vos vaikai savo senosios tėvy
nės labui atliko Washingtone 
Kovo 23 ir 24 d., ir kuris Ame
rikos Lietuvių istorijoje liks 
įamžinintas Amerikos Lietuvių 
Misijos vardu. 

Julius Smetona. 

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 { bendrą sumą. Aukas siųskit šiuo adresu: 

< L. V. S. Centras 6820 Superior Ave. Cleveland 3, O. 

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

trą, Prisiųsta Sekančios Aukos: 

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

prašome tuoj pranešti Dirvai) 

BOSTON, ir MASS.. AUKOS 
Bostono ir apielinkšs veikėjai parėmė iš
leidimą knvgos "Kaip Jie Mus Sušaudė", 
šiomis aukomis: 

A. Matioška, Dorchester, Mass. $2.00 
A. Matioškienė 2.00 
R. Matioškaitė 2.00 
St. Mockus, Dorchester 2.00 
A. Neviera, Dorchester 2.00 
J. Kasmauskas. Roslindale 5.00 
J. Dragašius, W. Roxburv 2.00 
Adv. J. Kunvs " 2.00 
A. Nemaksv , " 2.00 
L. Stasiu] is " 2.00 
Adv. J. Gailius, So. Boston 3.00 
Adv. J. Grigalius " 2.00 
St. Grieranavičius " 2.00 
A, Ivaška " 2.00 
Dr. P. Jakmauh " 2.00 
Dr. A. Kapochv " 2.00 
J. Kropas " 2.00 
K. Mereškevičiu^ " 2.00 
J. Petrauskas " ' 2.00 
Pr. Raz.vadauskas " 2.00 
J. Stukas " 2.00 
J. Tuinila " 5.00 
M. Venvs " 2.00 
K. Vilaišis 2.00 

AUKOS AM. LIET. MISIJAI 
Boston ir So. Boston 

Boston Instrument Mfgr. Co. 36.00 
Adv. Juozas B. Gailius 10.00 
Mrs. Marv Gailius 10.00 
Mrs. Anna Stasiulis 10.00 
Mrs. Zikas 5.00 
The F. W. Faxton Co. ' 2.00 
V. Balukoilis 10.00 
Adv. F. J. Baeročius# 2.00 
Adv. John J. Griealius 5.00 
Dr Paul Jakmauh 5.00 
C- J. Kalinauskas 2.00 
Dr. Anthonv I. Kapochv 5.00 
Mr. and Mrs. Joseph W. Kasper 5.00 
Dr. J. L. Pašakarnis 5.00 
Sandares Moterų Klubas 5.00 
Silver Cafe. Ind.. S. Zavadskas. 5.00 
Georsre Kropas 5.00 

10.00 
15.00 

3.00 
5.00 
5.00 

Lietuviu Radio Korporaciia 
Steponas ir Valentina Minkai 

Vincent J. Taut vai ša 
M, Venis 
Kazys Vilaišis 
Dan Zaletskas 
Jonas ir ir Barbora Kasmauskai 

Roslindale 75.00 
Stasvs Mockus, Dorchester 20.00 
Mrs. Mockus, Dorchester 5.00 
Dorchester Moterų Klubas, Dorch. 5.00 
A. Yerombowskis. Brockton 
Vincas Zinkevičius. Brockton 
Juozas Tarnuivnas. Cambridge 
George Morris, Farmonsville 
Adam Padalaucius. Gardner 
Georeer Dagilus. Greenfield 
Andrew Dėdinas. SLA 297 Ka. Sekr. 

Greenfield 10.00 
Motiejus Vilkišius, Lawrence 10.00 
Antanas Sinkevičius. Lvnn 10.00 
Mrs. Julia Stules. Poxston 5.00 
Adv. Jonas Cunvs. West Roxburv 2.00 
A. J. Nemaksv. West Roxburv 10.00 
Ji?ozas Acus. Southampton 1.00 
Jieva Danielien. Worcester 10.00 
Mrs. Anna R. Bakanowski 5.00 
Jurgis Lapinskas. Worcester 5.00 
Petras Lapinskas. Worcester 2.00 
J. Rauktis. Worcester 2.00 

>.00 

10.00 
2.00~ 
5.00 
5.00 
1.00 

LAWRENCE, Mass.. LVS 10 skyrius 
Joseph Danevitch 
Thomas E. Watman. Attv 
J. C. N. 
Justinas Pankusvt 
Vincas Grinkevičius 
Albert Cilcius 
Peter Dviak 
Jonas Grigaliūnas 
W. Pauk 
Jonas Svulionis 
Joseph Skop 
Frank Gizius 
Dominikas Čiras 
Kazimieras Atkočiūnas 
Mat. Trakimas 
N. P. 
J. Koncavičius 
J. Shimkonis 
Marv Dimont 
Charles Shebel 
A. F. Sweetra 
Charles Zenes 
Jos, Obara 
Stanlev Sokolowski 
Kun. Albinas E. Bakunas 
Nikolas Jodka 
Peter Bagdonas 
Vincas Lukošiunas 
W. Kudzia 

(BUS DAUGIAU) 

1.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 
5.00 
2..00 
1.00 
1.00 
2.00 
1.00 
2.00 
1.00 
1.00 

RAPORTAI APIE 
MISIJA 

•KANADA patiekia 90 nuo
šimčių visame, pasaulyje gau-
namo nikelio . 

Po Amerikos Lietuvių Misi
jos pasekmingo įvykimo, dar 
ten pat Washingtone būdami, 
kolonijų veikėjai pradėjo tar
tis apie rengimą viešų didelių 
ar mažesnių susirinkimų ir pa
daryti savo kolonijose praneši
mus arba Raportus visuomenei 
apie Misiją. 

Kiek žinoma, raportus apie 
Misiją rengiama sekančiose ko
lonijose: 

Chicago je, 
Clevelande, 
Detroite, 
Philadelphijoje, 
Newarke, 
Brooklyne, 
Waterburyje, 
Lawrence, Mass. 
Baltimorėje surengta pirmu

čiausia — ten įvyko prakalbos 
ir raportas Kovo 25, sekančią 
dieną po Misijos. 

Čia minėtose kolonijose ra
portai apie Misiją rengiami vi-
sokiariopo pobūdžio: vienur 
bus LVS narių ir kareivių mo
tinų bei Misijos delegatų drau
giško pobūdžio vakarėliai, su-
kviečiant daugiau geros valios 
vietos žmonių pasiklausyti; ki
tur bus formališki LVS skyrių 
posėdžiai, o dar kitur — vie
šos didelės prakalbos. 

Tuose susirinkimuose daly
viai gaus progos įsigyti" knygą 
"Kaip Jie Mus Sušaudė", An
gliškoje kalboje. , 

Be Baltimore^ Viešas pra

kalbas rengia Newarke, Brook-
lyne, Lawrence, ir Chicagoje. 

Kitur kur nerengiama nieko 
organizuoto, raportus apie Mi
siją savo kolonijose platina ka
reivių motinos ir delegatai bei 
delegatės veikėjai dalyvavę 
toje istorinėje Amerikos Lie
tuviu Misijoje. 

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

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

AUKA LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

Stokite į Talką Tiems Kurie Dirba ir Aukojasi! 

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

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

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

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

Gerbiamieji: 

fir aš prisidedu su auka parėmimui Amerikos Lietuvių Misi

jos pastangą Lietuvon vadavime. Siunčiu savo auką $ 

Vardas ir Pavardė. 

Adresas. 

Miestas Valst 
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Iš Argentinos Padangės 
NORKUS PAVYDI IR PROVOKUOJA 

BUENOS AIRES. — Jau 
, JH|am rašę apie knygą 'LITUA-

NIA ENTRE FUEGO CRU
ZADO'. Turinio ir išvaizdos 
atžvilgiu šis veikalas apie Lie
tuvą svetima kalba yra, be 
abejo, vienas iš vertingiausių 
ir gražiausių. Daug didesnės 
ir turtingesnes tautos Argen
tinoje apie save paskutiniais 
metais nieko panašaus nėra 
išleidusios. Tai daro garbę 
Lietuviams ir didelę paramą 
Lietuvai, ypač šiuo taip tragi
šku jai laikotarpiu. Musų ži
niomis, knygos autorius iš la
bai įžymių Argentiniečių ir ki
tų yra gavęs daug puikių atsi
liepimų ir įvertinimų. 

Bet žinote kas atsitiko su 
nabagu K. Norkum? Kai kas 
pasakoja kad pamatęs šį vei
kalą apie Lietuvą, jis iš pavy
do net pabalęs. O kai Ožins-
kas, kitiems girdint, išsitaręs 
jog knyga yra graži tai Nor
kus tik desperatiškai numojęs 
ir ėmęs kalbėti apie išsigėri-
mą.... šituo anekdotu istori-
jėlę ir butų galima baigti jei 
ne Balso redaktoriaus (to pa
ties Norkaus) palinkimas vis
ką "giliau" kritikuoti. 

Prisidengęs B. K. Algiman
to slapyvardžiu K. Norkus sa
vo savaitraščio 695 numeryje 
apie "Lithuania Entre Fuego 
Cruzado" parašė beveik visą 
puslapi. Matomai knygos jis 
nei neskaitęs, negalėjo atpasa
koti jos turini, o tik išraše 
straipsnių atraštes ir priede 
suglaustą Lietuvos kronologiją 
(istorinius metus). Jis vis del 
to noromis-nenoromis pripaži
no kad "gana vykusiai surink
tos datos suteiks galimybę pa
žinoti Lietuvius "Lituania En
tre Fuego Cruzado" veikalo 
skaitytojams A r gentiniečiams 
ir tų visų tautų žmonėms ku
rie moka Ispanų kalbą" ir kad 
"labai Įspūdingi abiejų okupa
cijų teroro aprašymai", čia 
jau net ir Norkus neturėjo prie 
ko prikibti, užtat jis dar užsi

norėjo, net patriotizmo var
du (!) "giliau į ši veikalą pa
žvelgti, nepaneigiant jo vertės 
tiems svetimtaučiams kurie tik 
iš jo mus pažins". 

Bet reikia prisikabinti! 
Toliau Balso redaktorius, ne

išlaikęs nei rimties, nei blaivios 
nuovokos, nušnekėjo jo mėgia
mus. bet nei su knyga nei su 
jos autorium nieko bendro ne
turinčius dalykėlius: apie te-
legramus, cilinderius, nebaig
tas bylas, litų aikvojimą (ak, 
tos dulkės vis dar Norkaus są
žinę slegia), vieną • prieš 30 
metų La Prensa straipsni, Ja-
nilionį, šliupą, ir taip toliau. 

Balso redaktorius būtinai 
norėtų iš piršto išlaužti Casi-
miro Verax šališkumą, ir ta
riasi jo suradęs jau vien dėlto 
kad tas Verax esąs katalikų 
spaudos bendradarbis. Musų 
manymu, veikalo autorius yra 
tos svetimtaučių spaudos ben
dradarbis kurios puslapiai at
viri Lietuvos ir Lietuvių tau
tos teisių gynimui. O ta spau
da, bent čia Argentinoje, kaip 
tik ir yra tiktai katalikų dien
raščiai ir žurnalai. 

Į La Prensa ineiti pataria
me pabandyt pačiam Norkui, 
na, sakysime, Paugos pavyz-
dziu, kad ir su savo sutaupo-
mis.... 

Nors knygos "Lituania En
tre Fuego Cruzado" autorius 
religijos reikšmės tautos gyve
nimui neneigia (tai baisiai 
Norkui nepatinka), bet šioje 
knygoje jis niekur nėra išvadų 
daręs kad "išsigelbėjimas no
rima rasti krikščionybėje, at
ėjusioje Lietuvon iš Vokietijos 
per Lenkiją". 

Vieton šito prasimanymo K. 
Norkus butų kulturingiau pa
daręs parašydamas tiesą, kad 
Verax lygiai sąžiningai knygo
je nušvietė Lietuvių tautai 
kaip kryžiuočių, taip Rusų ir 
Lenkų padarytą žalą, kaip bol
ševikų taip ir nazių padarytas 

ir daromas skriaudas, o išva
dose Lietuvos politinei nepri
klausomybei atsteigti paramos 
jis laukia iš Atlanto čarterio 
ir Keturių Laisvių paskelbė jų 
ir gynėjų. 

Kaip jis supranta, 
nešališkumą s 

Rašant apie Amerikos Lie
tuvių veiklą ir paramą LietU'-
vai vienodai įvertinti visi pa-
triotingi išeivių darbai, ir Lie
tuvių Tautine Taryba atskirai 
nepaminėta turbut todėl kad 
ji ne vienintelė šiuo atžvilgiu 
yra nusipelnius. Minint vieną 
organizaciją, tiktų paminėti ir 
daugelį jų, o ar tie visi var
dai bus įdomus Pietų Ameri
kos skaitytojams? 

Casimiro Verax savo didžia
me darbe Lietuvą ir Lietuvių 
tautą simpatingai iškėlė kaip 
tokias, nerasdamas reikalo pei
kti liaudininkų, lygiai kaip nei 
peikdamas nei girdamas tauti
ninkų arba krikščionių demo
kratų. Greta Basanavičaus ir 
Valančiaus įdėta ir Kudirkos 
paveikslas. Norkaus taip pa
sigendamas šliupas neįdėtas, 
nes visų įžymių Lietuvių, ne
žiūrint kokių srovių jie bebū
tų, paveikslų vistiek viename 
leidinyje nesutalpinsi. 

Norkus skaičiuoja kiek su
radęs kunigų fotografijų, ir 
matomai erzinasi kam jų tarpe 
yra net Maironis su Vaižgan
tu. Iš to matyti kaip Balso 
redaktorius nešališkumą su
pranta ir kaip "nešališkai" jis 
pats parašytų, jei įstengtų ką 
nors rimto parašyti. 

Bet Norkus, girdamasis sa
vo nuopelnais ir nuolat moky
damas kitus kaip reikia rašy
ti, nėra parašęs svetimtaučių 
spaudon jokio rimtesnio strai
psnelio; per ištisą paskutinių 
metų eilę nėra parašęs nei ma
žiausios Lietuvai naudingos 
brošiūrėlės. Jo sekretoriauja
mas Komitetas kada tai žadėjo 
šį-tą rašyti, bet pažadai paža
dais taip ir liko. Nėra jam 
biznio, nėra nei raštų.... Kur 

Jau gatava! 
ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 

PERGYVENTU KANČIŲ BOLŠEVIKU NAGUOSE 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . . 

1 knyga 

(Lithuania Under rhe Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ $10 
l^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 
Rusija nukankinimui ir sušaudymui, atsimenate viską tą, ką svetimi atėjūnai, už
grobę musų senąją tėvynę, pasiryžo su jos žmonėmis padaryti. Lietuvių tautos 
iškankiriimas, išžudymas ir ištrėmimas į Rusijos gilumas yra jų tikslas, kas ir da
bar panaujintomis pastangomis vykdoma, antru kartu Lietuvą okupavus. 

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

# 
UŽSISAKYKIT tos knygos tokius skaičius kokius galėsit išparduoti, išplatinti 

h* išdalinti žymesniems Amerikiečiams politikos vadams, makalo žynėms 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, 
If knygų už $10.00. Jusų darbas ir pasiaukojimus bus Lietuvai jusę Tėvynei! 
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LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 

6820 Superior Avė. * Cleveland ,J9 Ohio 

gi tat dabar jis nepavydės ir 
nesinervuos pamatęs kitų tokį 
puikų darbą! 
Nori buti tautos didvyriu! 

Esame tikri kad paslėptoji 
Norkaus . rūstybė prasiveržė 
kaip tik del to jog "Lithuania 
Entre Fuego Cruzado" išėjo be 
jo vardo ir bfc jo paveikslo* Jį 
nervina Lietuvai Išlaisvinti 
Centro Argentinoje paminėji
mas ir to centro delegatų, 1940 
metais, Argentinos Prezidentui 
įteikusių memorandumą prieš 
bolševikų agresiją, fotografija. 
Ką gi padarysi kad tą garbin
gą ir reikšmingą žygį atliko 
Norkui nepatinkami žmonės. 
Niekas nedraudė prie jų prisi
dėti ir Balso "štabui", bet tas 
štabas tada juk buvo užimtas 
sovietiškų pasų Lietuviams 
piršimu, ir tokiam veikimui 
kaip Lietuvos teisių gynimas, 
turbut neturėjo nei laiko nei 
noro. 

Netiesą sako Norkus jog kny
goje "pačios kolonijos veiki
mas igonruojamas". Lietuvai 
naudingas veikimas neignoruo
jamas, bet, žinoma, negalima 
neignoruoti Balso redaktoriaus 
štabo su tuo jo karčiaminiu 
bizniu, tegul sau ir kulturinio 
klubo vardu pridengtu. 

Pagal Norkaus logiką, kas 
neužeina pas Ožinską alaus iš
gert, Balso redaktoriui užfun-
dyt ir dar keletą pezų aukų pa
likt tas jau nepatriotas ir ne
kultūringas .... 

Buenos Airese, berods, gana 
daug Lietuvių turi išgėrimo už
eigas, bet tik vienas Norkus, 
pataikaudamas savo adminis
tratoriui, išgėrimą įžūliai va
dina kulturiniu ir patriotiniu 
veikimu. Ar del to reiktų di
džiai įvertinti jo sekretoriauja
mo komiteto nuopelnus, kad 
kartą kada tai "klube" Lietu
vos gelbėjimo vardu kaž ką 
rengė, paskui "štabui" riebiai 
sumokėjo, o Lietuvos gelbėji
mui tepaliko tik porą pezų?. .. 
Kur destruktyvine politika 
tikrenybėje 

Pasirodo, "distruktyvinė po
litika Lietuvių atžvilgiu" ran
dasi ne knygoje apie Lietuvą, 
bet Balso štabe. Ir tegul to 
laikraščio viena bendradarbė 
nuoširdžiai nesistebi kad Ar
gentinos Lietuviai tokie nepat-
riotingi ir nesusipratę. Kol 
karčiamėlės laikraštis juos 
švies tol ko geresnio ir buti 
negalės. 

Karčiamoje gyvendamas Bal
so redaktorius priprato prie ko 
pakliuvo kabinėtis. Karčiamo
je šitas jo paprotis baigiasi 
dažniausia — bakalo ištušti
nimu, o kai kada ir antausiu. 
Bet jis turėtų žinoti kad prie
kabės spaudoje gali baigtis ki
taip. Jis neturi jokios teisės 
kabinėtis prie tų žmonių ku
rie kukliai bet rimtai ir inten-
singai dirba tikrai klilturinį ir 
patriotinį darbą. 

Mes čia galime Balso paklau
sti kaip bus tada jei tie jo už
gauliojami žmonės vieną kart 
ims ir pilnai patenkins Nor
kaus troškimą buti įvertin
tam? Jei koks, pavyzdžiui, 
gabus žurnalistas ims 'ir pa
grindiniai parašys apie- Nor
kaus ir jo "štabo" "kulturinę 
ir patriotinę" veiklą? Ar Nor
kus jau taip būtinai nori dar 
kartą tuo budu liūdnai pagar
sėti išeivijoje ir gyvenamosios 
šalies saugumo įstaigose? Ką 
jis darytų su išsamiu straips
niu apie savo nuopelnus prade
dant tą įvertinimą, pavyzdžiui, 
nuo Bostono laikų, kai ten jis 
iškarto sugebėjo redaguoti du 
laikraščiųg: vieną religini,, ki
tą bedievišką. į.. O iš Lietu
vos išbėginio priežastys, o 
skandalai ir skandalukai Ar
gentinoje? Kitų žmonių ra
mumo Balsas tegul geriau ne
laiko silpnybės ženklu. 

Yra tokia Lietuvių patarlė: 
"Kaip šauksi taip ir atsilieps". 

Amerikoje Pradedama Rūbų Vajus Kitiems 
r»  V  

SENATORIUS TOBEY 
ATLIKO NAUDINGĄ 

PATARNAVIMĄ 

The United National Clothing Collection organizacija ku
ri šį mėnesį atlie'ka visuotiną rubų rinkimą karo nukentėju
siems apdengti visose pasaulio dalyse. Nustatyta surinkti 
150,000.000 svafrų tinkamų dėvėti rubų, avalų ir lovoms už-
klodžių. šiame vaizde Amerikiečiai šelpimo atstovai Graiki* 
joje kalbanti į mažus karo nukentėjusius našlaičius. 

AMERIKIEČIAMS AKYS LABIAU IR 
LABIAU ATSIDARO 

Akis Dumti Sekasi tik Daliai Mažai Protaujančiųjų; 
Kiti Visi — ir Spauda — Gerai Permato Visftg 

Maskvoje Ruošiamas Klastas 

Amerikos spauda padarė sa
vo išvadas del Stalino pastaro 
žygio paneigimo savo drau
gingumo sutarties su Japonija. 

Kaip žinome, Kremliaus tū
zai savo sutartis su Japonija 
stengėsi padaryti reikšmingo
mis ir vertingomis, kad jas su
laužius, laikui atėjus, išrodytų 
jog jie ką tai didelio atlieka, 
padaro didelį pasiaukojimą. 

Dabar, Stalinui tą sutartį 
paneigus, negudrių Amerike-
čių apdumimui, gudresnieji ta
čiau permato kam tas viskas 
padaryta. Išmintingų Ameri
kiečių bendra opinija tuo klau
simu yra maždaug tokia. 

Sovietai neprisirengė paneig
ti savo sutartį su Japonija an
ksčiau negu Britų karo laivy
nas galutinai pribuvo į Pacifi-
ko karą. Stalinas tik po trijų 
metų patyrė jog Japonija ve
da karą prieš jo sąjunginin
kus; po. to kai Japonų karo 
laivynas tapo sudaužytas ir Ja
ponijos sostinė plaišoma; po to 
kai Amerikiečiai įsiveržė į Oki
nawa, ir kuomet Japonija jau 
imasi sudaryti tokią vyriau
sybę kuri gali prašyti taikos. 
Nepaskelbė Japonijai karo 

Rusija. nestojo į karą prieš 
Japoniją. Rusija tiktai parei
škė Japonijai kad jos priža
dai nepulti Japoniją daugiau 
negalioja. Tas žygis, reikia ti
kėti, buvo sutartas Jaltoje. Jei 
taip tai Amerikos žmonės turė 
tų patirti iš paties p. Roosevel-
to, jeigu jie gali, kokios kitos 
sąlygos padarytos. 

Stalinas dabar, kai Ameri-

Apdovanoti Žuvusieji 

ka baigia Japoniją sumušti, 
kariavus pati viena per 40 mė
nesių, pasirūpins gauti sau at
lyginimą panašiai kaip priver
tė savo sąjungininkus užgirti 
jo pasigrobimą Pabaltijo šalių, 
Lenkijos, iš Balkanų valstybių. 

Istorija lengvai parodo kokia 
bus Stalino kaina. Rusija no
ri Mandžurijos. Ji pareikalaus 
Korėjos, Vidurinės Mongolijos 
ir dalių šiaurinės Kinijos, jei 
ne visiškai savo globai tai po 
sau ištikimais Kinų komunis
tų agentais. 

1 Mes ir Britai prisiėmėm sau 
pareiga Kairo konferencijoje 
su Gen. Kai-šeku, grąžinti Ki
nijai "visas teritorijas kurias 
Japonija iš Kinų atėmė, kaip 
tai Mandžuriją, Formosą, ir 
Percadores"' 

Stalinas tada, įrodydamas są
jungininkams kaip jam svarbi 
sutartis su Japonija, atsisakė 
Teherane priimti Gen. Kai-še-
ką, ir todėl .Roosevelt ir Chur
chill karą prieš Japoniją apta
rė Kairo mieste. Rusija tuo 
budu liko laisva nuo obligaci
jų. Mes prisiėmėm tas obliga
cijas. 

Dabar, kada mes Japoniją 
sumušam, kokį atlyginimą p. 
Roosevelt prižadėjo Stalinui 
Jaltoje už paneigimą jo sutar
ties su Japonija ir kiek tų te
ritorijų kurias mes žadėjom 
grąžinti Kinijai dabar jau iš 
jos atimta? 

Kaip Pabaltijo, šalys, Lenki
ja ir kitos užgrobtos kaimyni
nės valstybės įrodyta reikalin
gos Rusijos apsaugai nuo su-
nąiknntos Vokietijos, taip bus 
įrodyta kad ir Kinijos dalys 
reikalingos Rusijos apsaugai 
nuo sutriuškintos Japonijos, 
ir Stalino pareikalavimai bus 
noriai patenkinti. 

Senatorius ChaHes W. To-
bey, iš New Hampshire, kuris 
dalyvavo Kongresinėje Vaka
rienėje, Kovo 23, ir prižadėjo 
atspausdinti Adv. Antano A. 
Olio kalbą pasakytą toje va
karienėje, Congressional Rec
ord, oficialiame Kongreso lei
dinyje, tą kalbą įtalpino Kovo 
29 dienos numeryje. 

Senatorius Tobey yra narys 
Karo Laivyno reikalų komisi
jos. Svarbu patiekti skaity
tojams kokią reikšmingą pa
stabą jisai padarė Senate, re
komenduodamas p. Olio kalb% 
užrekorduoti. (Sen. Tobey kal
bą paduodame Lietuviškame 
vertime): 

"Ponas Prezidente, Kovo 28 
man buvo privilegija dalyvau
ti Amerikos Lietuvių Misijos 
vakarienėje Hotel Statler. Ten 
aš girdėjau kalbą, kurią pasa
kė Antanas A. Olis, advoka
tas, iš Chicagos, kuri man la
bai patiko. Aš prašau vien
balsio sutikimo perspausdinti 
ją Record'o priede, tikėdamas 
kad ji iššauks Amerikos žmo
nių simpatišką susidomėjimą 
šios mažos tautos nelaime." 

Savo laiške, rašytame Kdfd 
30, p. Oliui sąryšyje su ta kal
ba, Senatorius Tobey tarp kit
ko pasako: 

". .. .Aš labai susidomėjau 
padėtimi kaip ji buvo išdėsty
ta, ir aš taip kalbėjau del to 
jusų kalba padarė į mane gilų 
įspūdį." 

Ne Visi Veteranai Nori 
Dirbti 

Apie 24,000 iš karo pafruo-
| suotų sveiko kuno vyrų ima 
Į valdžios bedarbės atlyginimus 

nežiūrint kad darbininkų sto-
V<Vvs? rl ka įvairiuose darbuose. 

4' | Valdžios karo veteranų biu
ras dabar užverstas visokiais 
karo veteranų aprūpinimo rei
kalais. Biuras turi apie 150,-
000 bylų reikalaujančių atly
ginimo už sužeidimą, mirimus 
ir apdraudos atlyginimų. 

Dabartiniu. laiku iš tarnybos 
išeina po apie 90,000 vyrų į 
mėnesį, kurie prisideda prie 
Veteranų biuro darbų padidi
nimo. 

•JERIJZALIO miestas skai
tosi šveųtu miestu ir Mohame-
tonams, ir žydaips* ir Krikš-

Šiedu kariai, žuvę Pacifike, 
pirmutiniai apdovanoti Kong
resiniais Medaliais po jų mir
ties: viršuje, Lt. Col. William 
J1. O'Brien;. apačioje, Sgt. Th. 
A.^Baker,>abu iš Troy, N. --Y.' 

•ARGENTINA ruošiasi šy-
met paruošti 300,000 tonų sė
menų aliejaus kurui, del stokos 
kitų kuro medžiagų. 

LIETUVIAI DALY. 
VAUJA BENDRAME 

RUBŲ VAJUJE 

Balandžio 1 d. prasidėjo di
dysis vajus rinkti drabužius 
visiems nuo karo nukentėju
siems. šis vajus yra žinomas 
kaip United National Clothing 
Colection. Jame dalyvauja par 
50 pašalpos įstaigų, tarp jų ir' 
Bendras Amerikos Lietuvių 
Fondas. 

Rubų rinkimo vajui vado
vauti Prezidentas Rooąevelt pa
kvietė pragarsėjusį pramoni
ninką Henry J. Kaiser, kuriam 
talkininkauja UNRRA ir ki
tos organizacijos. 

Amerikoje per ši vajų nusi
statyta surinkti dėvėtų rubų 
150,000,000 svarų. Norima ap
dengti 125 milijonus žmonių, 
kurių tarpe ym M milijonų 
vaikučių. 

Šiuo reikalu kalbėdamas p. 
Roosevelt Kongrese pabrėžė 
kad karo paliestuose kraštuo
se del drabužių stokos žūsta 
beveik tiek žmonių kiek mirš
ta nuo bado. Vienintelis būdas 
drabužiams dabar gauti yra iš 
Amerikos geraširdžių žmonių. 

BALF praneša apie šį vajų 
ir ragina Lietuvius kur gali
ma imtis vadovauti šiam ru
bų rinkimo darbui 

BALF sandelys, Brooklyne, 
taip pat bus panaudojamas iio 
vajaus rubų sutalpinimui. 

•DAUGIAU negu 350 Ame
rikos miestų dabar turi tiesio
ginį ekspresinį oro susisiekimą, 
palyginant prie 85 miestų de
šimts metų atgal. 

PRANESKIT 
Savo Antrašo Permainų 

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

Dirvą' Cleveland 3, -0. 
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JUNGTINĖS Amerikos Valstybės šiądien yra moraliai 
** militariai ir ekonominiai stipriausia valstybė pasau
lyje. Taigi logiškai išplauktų kad ji, o ne kuri kita val
stybė, turėtų nulemti busimą pasaulio santvarką. Fak
tai betgi rodo ką kitą: vyraujamą vaidmenį tarptauti
nėje politikoje jau nuo senai vaidina bolševikai, o jų se
ka Anglai, o Jungtinės Amerikos Valstybės, be kurių 
pagalbos tiek Anglai, tiek bolševikai jau senai butų bu
vę Vokiečių į skutelius sutrinti, eina užpakalyje ir pa
syviai priima bolševikų ir Anglų padarytus sprendimus. 
Šito rezultate šiądien jau virš 100,000,000 Europiečių 
velka bolševikų baudžiavą, o ar ir likusioji Europos da
lis išvengs bolševikų letenos, tuo tarpu dar nežinia. Ši 
negeistina padėtis didžia dalimi susidarė dėlto kad Ame
rika, įstodama į karą, neturėjo savo aiškaus nusistaty
mo ir te«itenkino bendrų principii deklaravimu, kuriems 
nepasirūpino įsigyti realių garantijų. Tuo tarpu tiek 
Anglų, tiek bolševikų tikslai nuo pat karo pradžios bu
vo aiškus: pirmieji stengėsi apginti ir išlaikyti savo im
periją, antrieji — įgyvendinti pasaulinę revoliuciją. 

Vokiečių ekspansija grąse šiems abiem tikslams: 
Anglų imperija jau braškėjo, ir, Vokiečiams netrukdo
mai žygiuojant Ukrainos lygumomis bolševikų pasauli
nės revoliucijos viltys savu ruožtu blėso. Iš čia Anglų 
ir bolševikų interesų supuolimas kovoje prieš Vokiečius. 

Kadangi betgi Vokiečiai trumpu laiku pavergė kuo
ne visą Europą, tai kova prieš Vokiečius įgijo ir paverg
tųjų tautų išlaisviniVno atspalvį, ši pastaroji aplinkybė 
buvo ir Amerikos į karo įstojimo pagrindinis motyvas. 
Tuo budu, kai Anglija, Amerika ir'Sovietų Sąjunga sto-

Paaiškės ir Tas, Gal but 
Kodėl Stalinas staiga persi

vertė ir pasmerkė savo padary
tą neutralumo sutartį su Japo
nija, kurią taip gerbė ir daž
nai įrodinėjo tą? 

Be abejo, išeis ir ta paslap
tis į viršų, jeigu tas yra dalis 
slaptij Prez. Roosevelto susita
rimų su Stalinu Jaltoje. 

Per kelis mėnesius ėjo kal
bos kad Maskva, negavus An
glijoje jieškomos kelių bilijo
nų paskolos, stengiasi ją gauti 
Amerikoje. Už kokius šešis 
bilijonus dolarių gal but Sta
linui apsimokėjo paskelbti nu
traukimą neutralumo sutarties 
su Japonija, ir jis tą padarė, 
dabar, prieš San Francisco 
konferenciją', numalšinimui ky* 
lančio Amerikiečių pasipiktini
mo Sovietų elgesiais sąryšyje 
su ta konferencija. 

Jeigu tą paskolą gavo, Stali
nas tuomi labiau jsikimba į 
Amerikiečius, kuriuos galės vi
są laiką bauginti paskolos ne
grąžinimu. Maskva tokiems 
šposams gabi. 

Baigiantis karui Europoje, 
Stalinas pulsis pasinaudoti ir 
Azijoje, kaip užgrobė visą rytų 
Europą, są jungininkams Vo-

jo į bendrą kovą prieš Vokiečius, kiekviena jų turėjo 
skirtingus tikslus. Betgi priemonė tiems tikslams pa
siekti buvo viena: Vokietijos nugalėjimas. V. . v , A .. . * 

Iš pat pradžių betgi buvo aišku kad trijų didžiųjų I Azijoje, Ame-
valstybių tikslai buvo ne tik skirtingi bet ir priešingi. nkieciams Japonus sumusant, 
Bolševikų tikslas — pasaulinė revoliucija — buvo kar
dinaliai priešingas pavergtų tautų išlaisvinimo ir jų ne
priklausomybės atgaivinimo reikalavimui, o ir Anglų 
tikslas—Britų imperijos išsaugojimas—tam tikra pras
me prieštaravo tam visuotiniam laisvės principui, ar, 
mažu mažiausia, nebuvo juo ypatingai suinteresuotas. 
Iš čia Anglijos ir Sovietų Sajuneos pažiuru nesutikimas 
su Amerikos nusistatvmu. kurs principe remia visu tau
tu laisve. Betoi nesuderinami vra ir Anclu bei bolše
viku tikslai: pasaulinė revoliuciia negali įvykti kol Bri
tu imr»eriios rūmas tebėra nesugriuvęs. 
ANGLAMS ir bolševikams Amerikos pagalba buvo bū

tina, tat įvairiomis progomis abeji nevengė kartoti 
bendrų laisvės obalsių. Tuo pat metu betgi tiek vieni, 

Stalinui vėl atidaro naujos 
progos grobianĮf* į 

t t t 
Turėtą Pasisakyti Aiškiau, 

Tėvynė, nr. 14, straipsnyje 
"Laikas Pradėti Veikti Bend
rai", prisimindama reikalingu
mą bendrai susitarti San FraH» 
cisco konferencijai, rašo: 

"....mes, ir jau ne pirmu 
ąykhi, darome pastabą kad jau 
daugiau negu laikas Amerikos 
patriotingųjų Lietuvių atski
roms politinėms grupėms už
miršti praeitį ir sueiti į bend
rą veikimą bent šiame (San 
Francisco konferencijos) rei
kale". y 

žinant kuri patriotinė grupė 
rimtai pasiūlė politinėms gru
pėms veikti bendrai svarbiai
siais musų nelaimingos tautos 
reikalais, ir žinant kas trukdo 
ir atsisako užmiršti praeitį, 
Tėvynei, kaip visuomeniškos 
Amerikos Lietuvių organizaci
jos organui, reikia pasisakyti 
tuo reikalu aiškiai, ir dirbti 
atvirai, atmetant pražūtingą 
musų tautai diktatūrą Susivie
nijime. 

SLA prieverta įkinkytas į 
vežimą tų kurie atsisako už
miršti praeitį, ir SLA nei jo 
organas Tėvynė neatsiuntė sa
vo atstovo į Amerikos Lietuvių 
Misiją, parodymui kad reikia 
pradėti bendrai dirbti ir šalin
ti kliūtis kurios kenkia Lietu
vai gelbėjimo pastangose. 

Neturėdamas įką užmiršti, 
SLA daug gero padarytų ben
drame darbe, jeigu norėtų dir
bti su fais kurie dirba. 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

yiso šito akivaizdoje, kiekvienam toliau matančiam 
žmogui yra aišku kad nei Europos karo pabaiga, nei, 

tuo mažiau, San Francisco konferencija neišspręs di
džiosios problemos kuri šiądien vis sunkiau ir sunkiau 
gula ant nuvarginto pasaulio pečių. 

Paskutinis Pravdos pareiškimas užsienio politikos 
klausimu, kuriame jau visiškai aiškiai patiektos bolše
vikų pretenzijos — kad bolševikams turi priklausyti 
Lenkija, Čekoslovakija, Jugoslavija, Suomija, Rumuni
ja ir Vengrija, — vaizdžiai parodo atstumą, trejų pas
kutinių metų bėgyje nužengtą nuo idealio Atlanto Čar-
cerio grynosios jiegos tezės kryptimi. 

Betgi kaip savu laiku Anglai su bolševikais laisvės 
principų sutrempimą bandė pridengti bendros kovos 

tiek antri kratyte kratėsi susirišti bent kokiais konkre-i Prifs V°^ietiją reikalingumu, taip šiądien bolševikai 
čiais pasižadėjimais kurie galėtų sutrukdyti jų sieki- j ^ ?U1 °?0^ nužudymą mėgina užmaskuoti ^ tariamu 
mus. Jei iš Amerikos pusės laiks nuo laiko kildavo šio- .l^^?™11 J, n ^ ko\ ą pries Japoniją. Kaip Anks-
kio-tokio nepasitenkinimo Anglijos ar, ypač, Sovietų Są-j01^1! r P1 opaganda kiekvieną nepasitenkinimą 
jungos žygiais, tiek bolševikai, tiek Anglai tuojau nuro-j l?mį ™\s. boĮsevikų užmačiomis tildydavo baugi-
dydavo kad pirmiausia esą reikalinga sumušti Vokie-; j*imu -N-a(*\ S11(h, J®1©,V nepatenkinsi bolševikų tai jie ga-
čiiis, o paskiau jau busią galima kalbėti apie kitus da-| ar..* sl! . 0tviepia^ f:sl? en•, Vokecius jau nu-
lvkus. Toks argumentavimas, kiek mums žinomi fak- JJ mėgina vis^diclejantj Amerikos nepasitenkini
mai rodo, įtikindavo Amerikos vyriausybę, nors tikrovė- "3 ^eviloi prievartavimu Europoje issklaidyti bolse-
je tas ir reiškė priemonės padarymą tikslu. Juk Ame- vikų atsisakymu nuo nepuolimo sutarties su Japonija. 
rikos akyse Vokiečiu nugalėjimas tebuvo priemonė pa- ™ nesustod/?mi> bolševikai 
vergtoms tautoms laisvei gražinti, o ne galutinis tiks- visu te^pu žengia j savo tikslą - pasaulinę revoliuciją. 
las Atseit, jei Vokiečiu nugalėjimas neatneša paverg-1 1^ An?K a >iT kesivįlkyda™> , • T7« • i,• . • : '"i „ • v ,r_i • ,.JV. abeiinsrai ziun į bolševiku varoma kruvina ekspansna tai Europai laisvės tai ir kova prieš Vokiečius didžia da
limi nustoja savo prasmės. 

kad ^ok'ec^^nucalIiSmSiwatneiU laisvg^paveretoms ®la' Ringai atsispirti tebus galima tada ka-Kaa voKiecių nugalėjimas neatneš laisves paveigtoms Ą a™ov L-snn mintojoj o*; 

bei migdyti migdo Amerikos opiniją, tuo kūjo ir pjau
tuvo ženklas vis labiau ir labiau grąso pasauliui. Ir 

tautoms. Nežiūrint į tai, Vokiečių nugalėjimo reikalas 
buvo kelte keliamas (ir dar tebėra keliamas), nors, ko
vojant del tautų laisvėfe, kaip pradžioje buvo sakyta, 
virš 100,000,000 Europiečių šiądien jau padaryti bolše
vikų vergais. Taigi Vokiečių nugalėjimą iš priemonės 
padarius galutiniu tikslu, Europinis karas virto karu 

da Amerika, kaip moraliai, militariai ir ekonominiai sti
priausia valstybė, nustos ėjus bolševikų ir Anglų politi
kos įkandin, o pasuks savos, teisingumo ir laisvės prin
cipu pagrvstos, politikos keliu. 

Šis kelias vienintelis gali išvaduoti ne tik paverg
tas Europos tautas, bet ir pačią Rusiją nuo bolševikų 
jungo, ir jis vienas ne tik Europai, bet Amerikai ir vi 

del Britų imperijos išlaikymo ir del pasaulinės komu- — pasauliui terali patikrinti laisvę ir saugumą. To 
mstu revoliucnos icrvvendinimo. Paverfftu tautu laisve i j*'- r - i. v - & nistu revoliucijos įgyvendinimo. Pavergtų tautų laisvė 
— šiądien jau šalutinis objektas. 

ĮJETGI kol Vokiečiai dar galutinai nenugalėti, trijų di
džiųjų valstybių tikslai dar šiądien šiaip-taip gali buti 

derinami, ypač kadangi praktikoje atsisakyta bendrojo 
tautų laisvės principo. Gi Britų imperijos išlaikymas 
ne tiek priklauso nuo Europos kontinento rytinės dalies 
atidavimo bolševikams, kiek nuo strateginių punktų 
įvairiose pasaulio dalyse,, išlaikymo. Taigi jei anksčiau 
Vokiečių pavergtos tautos šiądien bus kankinamos bol* 

' ševikų, Britų imperija del to dar neturi griūti. 
Betgi nugalėjus Vokiečius ne tik Amerikos tikslai 

nebebus suderinami su Anglijos ir Sovietų Sąjungos 
tikslais, bet prasidės nesutikimai ir tarp Anglų bei so
vietų Jei Rytų Europos laisvė nėra Britų imperijos iš
likimo sąlyga tai lygiai taip pat Rytų Europos pavergi
mas bolševikams dar nelaiduoja pasaulinės revoliucijos 
įgyvendinimo. Kad įvyktų pasaulinė revoliucija, pirmo
je eilėje turi buti sugriauta Britų imperija. 

Iš čia aiškėja kad, nugalėjus Vokiečius, bqlsevikai 
visą savo svorį mes prieš Anglus. Jie, be abejo, steng
sis lysti ten kur Anglai norėtų savo išskirtinio domina
vimo: į Šiaurės Atlantą, Viduržemio Jurą, Indijos van
denyną— ^ 

Kaip greitai ir kaip intensyviai tos bolševikų ten
dencijos pasireikš šiądien dar nežinia, bet. turint gal
voje iu tikslą, nesunku pasakyti kad jos ta kryptimi ne-
išvenpiamai eis. Ir šituo atveju Angliia bus dar labiau 
reikalinga Amerikos pagalbos negu ji jos buvo reika
linga šiądien jau laimėtoje kovoje su Hitleriu. 

.kelio pasirinkime pludi ir Lietuvos prisikėlimo viltys. 

TAUTOS DAINOS 
(M. Dagilėlis) 

Jau žūsta taip brangintas sentėvių turtas 
Jfutilsta skambėjimas musų dainelių; 
Jau butas Lietuvio apskurdęs ir kurtui* 
Lyg girios apleistos jausmingų paukštelių. 

Seniau musų broliai jausmų nenuvaldė, 
Ju balsas vis griaudė po plačią tėvynę, 

"Dainelė juos virkdė, dainelė numaldė, 
Dainelė apreiškė ką jaučia krūtinė. 

V 

Dabar musų šalį jautrumas apleid|| 
Jei tik sudainuoja sesutė-skaistveiaė, 
V a i n i k a n  į p i n d a m a  ž a l i ą j ą  r u t ą . . , .  

Kad krumuose čiulba jautrus iakštingėlią, 
Ąr čirška artojui budrus veversėli§ 
Tai, regįs, apšiepia Lietuvio butą. ^ 

Su jų žmonėmis kalbėti uždrausta 
, Dabar mes apžiurim dirbtuvę kuri pa

gamina po aštuonis tankus į dieną. Ji iš
rodo švari, žymiai tvarkingesnė negu iki 
šiol ką matėm Rusijoje. 

Tačiau man atsitiko keistas dalykas. 
Omske buvo žinoma viena pusėtinai graži 
mergina Tass korespondentė, kuri aprašė 
musų kelionę vietinėje komunistų spaudo
je. Ji buvo apie 25 metų amžiaus, graži, 
judri ir labai inteligentiška; ir kadangi ji 
mokėjo Vokiškai mudu galėjom susikal
bėti. Dirbtuvėje kurioje mes kartu kal
bėjomės, ji man dalykus aiškino pirmiau 
negu oficialis vertėjas. Viskas ėjo gerai 
iki aš pasitraukiau nuo jos minutai laiko 
pakalbėti su Johnstonu. Kuomet atsisu
kau atgal, patėmijau kad Zemenkov, mu
sų Užsienių Ofiso palydovas, ir Nik, tas 
enkavedistas šnipas, pagriebę ją už pa
žastų iš abiejų pusių tempė šalin nuo mu
sų, piktai bardami. 

Tas parodo kad šioje šalyje yra tiek 
galimų visokių nusikaltimų kad man nei 
negalima buvo suprasti kuo ji prasikalto. 
Aš tą įvykį palaikiau partijos vidaus rei
kalu į ką rimtas užsienietis neprivalo kiš
tis ir nesiteiravau. Pagaliau jie paleido 
jos alkūnes ir leido vėl eiti kartu su mu
mis. Bet kada aš prie jos vėl priėjau ir 
atnaujinau kalbą nuo tos vietos kur mu
sų buvo nutraukta, ji man nei žodžio ne
atsakinėjo ir į mane nepažiūrėjo. Po ke
leto pastangų ją kalbinti aš lioviausi, ne
suprasdamas ką jai bloo-o padariau. Pas
kiau aš patvriau kaip kiti musų kelionės 
draugai korespondentai ėmė iš manęs pa
sijuokti. Jie matė visa ta įvvki. ' 

"Ar tai tu to nežinai? Ar tu manei 
kad jie leis tau su jų žmonėmis kalbėtis?" 

Raportas iš kasyklų 
Mes gavom patogius kambarius nak

vynei Omsko orlaivių stotyje, tačiau ne
galėdamas užmigti, aš išėjau patylomis į 
tuščią laukiamąjį kambarį užsirukyti. Tik 
tas kambarys nebuvo tuščias. 

Susirietę ant suolų guli du khaki uni
formose vyrai, kurie pajutę mane atsisė
da ir mieguistai žiuri į mane. Vienas iš 
jų paklausia manęs ką tai Rusiškai. Pirm 
negu galėjau atsakyti kad nekalbu Rusiš
kai, kitas iš jų prabilo: "Hell, Tex, jis ne 
Rusas". Jis kalbėjo Angliškai. 

"Ne", aš atsakiau, "Aš Amerikietis. 
Ar jųs taipgi Amerikiečiai?" 

Jie atsakė, taip, ir klausė kas aš, ką 
čia veikiu ir koks šio miesto vardas. 

Aš paaiškinau jiems ką aš čia veikiu 
ir kad šis miestas Omskas. 

Jie pasakojo esą paskirti techniškais 
patarėjais prie didelės karo dirbtuvės sta
tymo, ir vyksta į kasyklų sritį toliau šiau
rėje. Čia laukia lėktuvo. 

"Kaip jųs sugyvenat su Rusais"? pa
klausiau aš. 

"•Pirmą dieną labai draugiškai. Užsi
prašo kitą savaitę pas save pietums, bet 
nuo' to daugiau ir negirdėti, nors nekurie 
vėliau ir atsiprašo už tai. Matomai palei
sta jiems įsakymai kad valdžia draudžia 
jiems su mumis susidėti". 

Vienas tų Amerikiečių karių turėjo 
prie savęs ir Rusišką-Anglišką kalbos va
dovėlį, kuriame pirmutiniai sakiniai yra: 
"Angliakasiai Amerikoje gauna labai ma
žą užmokestį"; kitas sakinys: "Britanija 
yra kapitalistinė plutokratija", o toliau, 
"Sovietų Sąjunga yra apsupta priešais". 
Toje knygelėje buvo ir tokių dalykų kaip, 
"Ivanov išrado elektrą", arba "Petrov pir
mutinis pakinkė upes". Tai vardai apie 
kuriuos niekas negirdėjo. Tuomi komu
nistai savo tamsiems žmonėms ir augan
čiam jaunimui įkala visai žvairą požiūrį į 
pasaulį. Niekas kitas nieko gero nepada
rė kaip tik bolševikai. • 

K1 ausin ėjom kaip bolševikai tvarko 
savo kasyklas, ir tiedu vyrai mums aiš
kino: "Paimk bent dešimties metų Ameri
kos berniuką su mekaniškais statybos žai
slais ir jis pradės darbą nuo apačios, ir 
statydins aukštyn. Tačiau šie Rusai vi
sada pradeda iš viršaus, padirbdina stogą 
ir paskui jį iškelia". 

"Taip", pridėjo antrasis, "tačiau pir-
Hias dalykas, jie visada padirbdina pasto
vus ant kurių sulipę kalbas sako, ir pasi
kabina Stalino ir Lenino atvaizdus". 

"Tie visi paveikslai ir kalbos yra to
dėl kad Rusai nėra nuolatiniai darbinin
kai"^ pridėjo Tex. "Jie krapštosi pakam-

ilaa, .laika, uasklli sdaiira. 117ŠO-

ka ant tų platformų ir pradeda sakyti dį* 
džiausias prakalbar apie Stalinę, susiagfc. 
tuoja patys save, ir tada pradeda dirbti. 
Tą jie vadina socialistine kompeticija."' 

"Aršiausias dalykas kad jie neturi j d-
kio įvertinimo medžiaginiams dalykami. 
Jie niekad nieko savo neturėjo. Viskas pri
klauso valstybei tai ką jie ten paisys. Aš 
mačiau juos išlioduojant brangias rynas iš 
atviro vagono — jie paleidžia jas ristis į 
pakalnę kaip rąstus, ir sulanksto bei su
daužo jas. Iki jie baigia tuos dalykus ap
čiupinėti apie ketvirta dalis jų jau yra su* 
gadinta. Nors jų viršūnės, patys aukš
tieji direktoriai, ir yra kartais sumanui, 
tačiau jų sistema juos nuklampina kuo
met ima apskaičiuoti ant popierio. Visa 
bėda su šia šalimi kad čia nėra pakanka
mai sumanių žmonių išpildymui įsakymų." 

"Aš manau kaltė yra pačios jų sis
temos", pastebėjo Ed. "Ji neduoda jiems 
noro dirbti, nesukelia asmeninės ambici
jos, paakstinimo kaip yra pas mus. Ir čia 
viskas taip supainiota — norint ką nors 
padaryti reikai matyti ir kalbėti su dide
le eile visokių viršininkų. Komunistų par
tija viską sutvarkius taip kad politika pa
sikartoja ir industrijoje. Kiekvienoje įs
taigoje direktorius yra partijos narys ir 
dažnai yra partijos narys įstaigos inži
nierius. Partijos narys yra vienatinis ku
rio norai gali buti pildomi. Bet ir jie nė
ra sumanus. Bendrai imant, Rusai nie
kad negali sudaryti Amerikai kompetici-
nio pavojaus. Mes visada padarysim į 
pusantro meto tą kas jiems ima padaryti 
dešimts metų. 

Nelaisvių darbas 
"Ar jų inžinieriai yra gerai išlavin

ti?" paklausiau aš. 
"Nekurie", atsakė Tex. "Genatisi jų 

inžinieriai yra tai enkavedistai". 
"Bet juk tai yra slaptos policijos or

ganizacija". 
"Taip. Matai, Rusijoje nuolat yra 

apie dešimts iki penkiolikos milijonų kali
ni, tiktai jie neturi musų kalėjimų siste
mos. Jie čia suvaro kalinius į kalinių dar
bo gaujas, ir enkavedistai, kurie juos glo
boja, išdirbo sau puikų inžinierišką štabą. 
Jie apima įvairius statybos darbus, parū
pindami inžinierius ir kalinių darbą." 

"Musų ypatingame projekte", sako 
Ed, "yra 70,000 darbininkų, o pusė iš jų 
yra kaliniai. Daugiausia moterys. Tuo-
se darbuose juos prižiūri sargybos." 

"Kaliniai yra klausimas pats savai
me", aiškino Tex. "Kuomet jie areštuoja
mi, jie ir dingsta iš akių. Jeigu tavo žmo
na tave myli ir pasiryžta sunkiai dirbti^ 
už kokių trijų mėnesių gal ji gaus patirti 
kur tu esi ir už ką tave suėmė. Tada, jei-
gu ji pasisamdo advokatą, kartais gauna 
leidimą rašysi savo vyrui kartą į mėnesį, 
o kalinys gali rašyti du kartu." 

(Bus daugiau) 

NAMU DAKTARAS 
l. t 

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

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Ĵ ±: 

ŽMONIJOS ISTORIJA 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikė
tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, ppr visus amžius iki musų dienu, 
kokios buvo didžios lt galingos tautos ur 
jų valdovai. 

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

??' ' Reikalaukit Dirvoj® • 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gynė 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

PARTIZANAI IK ŠAULIAI. 

MES RUOŠĖM KELIĄ SAVANORIAMS 

Čia bus pasakojama apie visuomenini 
darbą Siesikų valsčiuje 1918 metų antro
je pusėje. Tai pirmųjų savanorių kūrėjų 
darbai. O šie darbai buvo parengiamieji 
i Lietuvos Nepriklausomybę. Buvo tai 
didelio pasiryžimo, pasiaukojimo darbai, 
nes tikėta kad, laikui atėjus, teks imtis ir 
plieno ginklo. Be šių paruošiamųjų dar
bų nebntų ir Nepriklausomybė gauta. 

Puslenkiai, pavojų pajutę, pabėgo 
Gimiau 1877 metų Rugsėjo 1 d., Siesi

kų parapijoje. Į gimtinę iš Rusų kariuo
menės gryžau 1918 metų Liepos pradžioje. 
Sutikęs Siesikų miestelyje seną pažysta
mą, Joną Jankūną iš Belazariškių kaimo, 
sužinojau kad miestelyje nėra jokio visuo
meninio gyvenimo, o jis pats vienas neįs
tengiąs nieko pradėti. Tada su Antanu 
Tamošiunu susitarėm sušaukti parapijie
čių susirinkimą atstovui j Vilniaus konfe
renciją rinkti. Kreipėmės į Siesikų kle
boną Kun. Joną Saveikį, paskelbti iš sa-
syklos parapijiečių susirinkimą atstovui 
rinkti, bet jis šaltai ir griežtai atsakė kad 
neturįs vyskupo leidimo tam. Tada krei
pėmės į Pagirių kleboną Kun. J. Alseiką 
(Vilniškio, jau mirusio, Dr. Alseikos bro
lį), prašydami jo pagalbos. Tas mielu no
ru pasižadėjo atvykti sekmadienį į Siesi
kus ir mums padėti tvarkyti. 

Per visą savaitę gerokai turėjom pa
dirbėti kol apėjom visą parapiją, neišskir-
dami ir dvarų. Raginom atvykti visus į 
sekmadienio susirinkimą. Gavom ir prie
kaištų: vėl norit padaryti kai^ 1905 me
tais. 

Sekmadienis. Mokykla ir kiemas pi! 
na žmonių. Vieni atėjo žinodami reikalą, 
kiti tik pažiūrėti kaip mes busim Vokie 
čių suimami. 

Prasidėjo j prakalbos. Vietos sulen
kintieji šian bei ten šmešeliuoja. Atėjo 
trys uniformuoti Vokiečiai, ir puslenkiai, 
juos pamatę tuojau dingo. Vokiečiai pa
reikalavo leidimo susirinkimui laikyti. Pa
rodėm. Vokiečiai, mandagiai atsisveikinę 
išėio. Vokiečiams išėjus, susirinkimas pa
sidarė bematant gyvesnis. Ir vėl atsira
do puslenkių. Buvo kalbėta apie praeiti 
ir ateiti. Žmonių veiduose buvo matyti 
drasa ir džiaugsmas. Parapijos atstovais 
buvo išrinkti Jurgis Žilys ir Jonas Jankū
nas. 

Steigiam komitetus 
Neilgai teko džiaugtis: antrą dieną 

po susirinkimo atvyko du Taujėnų Vokie
čiai žandarai, suėmė mane ir nuvežė į Uk
mergę. 

— Tu su savo politika mus pražudy
si, — pasigirdo mano šeimos graudenimai 
ir kaimynų priekaištai. — Vokiečiai mus 
badu išmarins. 

Uždarė mane arešto namuose. Tardė 
dvi dienas, kiekvieną dieną po du kartu, 
o vagyt davė tik po vieną kartą. Tardy
tojų buvo du. Vienas Vokietis, kitas suvo
kietėjęs Lenkas, o vertėjas buvo Prūsų 
Lietuvis. Vertėjas man daug padėjo, nes, 
versdamas mano kalbą, aiškindavo ją 
man palankia prasme. Jis man pasakė 
kas mane įskundė ir kokiais tikslais. Tar
dymas pasibaigė gerai — aš ne priešas 
Vokiečių, o Rusų. Paleido, bet įsakė kas 
savaitę registruotis Taujėnų žandarmeri
joje. 

Spalių mėnuo. Vokiečių stiprybė nyk
sta. Nustojau eiti registruotis. Ir žmo
nės pradėjo laisviau jaustis. Aš vėl pra
dėjau eiti per kaimus ir dvarus, raginda
mas žmones pasirengti kad, valandai iš
mušus. visi stotume petys i petį. Į Siesi
kų miestelį atvažiavo du naujai paskirti 
kunigai: klebonas Kun. Stasys Mališaus
kas ir vikaras Kun. Petras Umbras. Abu 
uoliai prisidėjo prie bendro darbo. 

Lapkričio 11 dieną Lietuvos vyriau
sybė išleido raštą raginantį steigti para
pijinius komitetus ir kitus vietos savival
dybių organus. Tam reikalui dirva pas 
mus jau buvo paruosta. Reikėjo tik pa
daryti rinkimus. Tuo metu jau atsirado 
vadinamu Lenkų ir keletas bolševikuojan-
čių. Bolševikuojantieji komiteto nesuda-
re. Bet sulenkintieji sulipdė iš Siesikų 

miestelio Ir Tarakų bei Kačeniškių kaimo 
akalicų šlėktų savo komitetą. 

Siesikų Lietuvių parapijinis komite
tas buvo sudarytas iš pirmininko Kun. Ma
lišausko, jo padėjėjo Jono Jankūno, sek
retoriaus Jurgio Žilio ir narių: Palšaus-
ko, Jokūbo Staševičiaus, Prano Gleiznio ir 
septinto kurio pavardės nebeatmenu. Ne
buvo iš ko net raštinės sudaryti. Atsira
do gerų žmonių pasiryžusių padėti. Jo
nas Gipas atnešė 200 lapų popierio, presą 
ir knygą, protokolams rašyti. , 

— Aš senas. Gal neilgai teks Lietu
vos laisve džiaugtis, bet busiu patenkintas 
kad mes patys valdomės. Nebepersekios 
musų engėjai. Tik mokėkim tvarkytis. 

Tai buvo brangus mums ištarti Jono 
Gipo žodžiai, kurie mus padrąsino j darbą. 

Remiam darbininkus 
Vokiečiai Siesikuose turėjo susikurę 

gerą lizdą. Čia gyveno jų leitenantas ir 
daug žandarų. Pasodos dvare turėjo gru
dų sandėlį: kviečių, rugių ir tt. Tai buvo 
surinktos žmonių ašaros. Pradėjus verž
tis bolševikams, Vokiečiai ėmė kraustytis. 
Iš Lietuvos Valstybės Tarybos Vilniuje 
turėjom įsakymą neduoti jiems nieko iš
sivežti, bet savo žodžių neturėjom kuo pa
remti. Vokiečiai javus jau rengėsi išvež
ti. Pakvietėm jų leitenantą į kleboniją. 
Vokietis užsiprašė 20 tūkstančių markių, 
o kai pralinksmėjo sutiko atiduoti ir už 
7 tukstančius. Pinigus sudėjom ir san
dėlį paėmėm į savo žinią. 

Šelptinų asmenų buvo apie penki šim
tai. Vienus šelpėm visai dykai, kitus už 
mažą atlyginimą, o treti mokėjo už gru-
dus pusę kainos. Grudų užteko 5—6 mė
nesiams. Neturtingieji buvo duona aprū
pinti ir, užpludus bolševikams, nesidavė 
gerų pažadų viliojami. 

Atėjo Gruodžio mėnuo. Dvaruose gy
venanti darbininkai buvo apskurdę. Ar
tinantis bolševikams atsirado "apaštalų" 
žadančių visokių gerybių. Sušaukėm dva
rų savininkų ir nuomininkų pasitarimą. 
Atvyko Lukinės dvaro nuomininkas Ksa
veras Andrašiunas ir kiti. Bet apskritai 
kvietimų mažai kas išklausė, nes kvieti
muose buvo minima darbininkų buities 
pagerinimas. 

Nutarėm: darbdaviai Kalėdų šventei 
turi duoti kiekvienam savo darbininkui 
po 25 markes, o vedusiems dar po vieną 
pudą kvietinių miltų ir tris svarus cuk
raus. Nutarimas buvo sekmadienį iš sa
kyklos paskelbtas ir pasidarė tartum įsta
tymas. Darbininkai tuo nutarimu buvo 
patenkinti, o dvarininkai mus už tai išva
dino bolševikais ir žulikais. Andrašiunas 
pirmutinis nutarimą išpildė. Kitiems ne
liko ko daryti kaip tik sekti jo pavyzdžiu. 
Tada ir darbininkai liko musų komiteto 
įtakoje. 

Reikėjo turėti ir sava vykdomoji val
džia. Tai buvo raitoji ir pėkščioji milici
ja. Raitieji: Stasys Andrašiunas, Povilas 
Dėdelė, Stepas Jankūnas ir Izidorius Zam-
nickas. Pėkstieji: Užpalevičius, antras 
Zamnickas ir kiti; viso aštuoni. Vadas bu
vo Stasys Andrašiunas, vėliau miręs nuo 
žaizdų. 

Ateina bolševikai 
1919 metų Sausio mėnesį, užėjus bol

ševikams, musų milicija jiems pasirodė 
nepaklusni ir turėjo bėgti. Į Šėtą pabė
go: Dėdelė, Andrašiunas, Jankūnas, Staše-
vičius (žuvęs apie Truskavą) ir A. ir St. 
Nugarai. Jie ir buvo pirmieji savanoriai. 
Kiti liko tyliai kovoti su bolševikais. 

Siesikų miestelyje apsistojo raitų bol
ševikų eskadronas, o Tarakų-Kačeniškių 
apielinkėje pėstininkų dalys. Jų štabas 
buvo miestelyje. Bolevikai tuojau pradė
jo kurti savo revhomus: Deltuvoje, Vep
riuose, Panoteriuose ir Pagiriuose. Siesi
kai liko paskutinieji. Parapijinis komite
tas beliko tik i dviejų asmenų: J. Jankū
no ir J. Žillio. Kiti, pabūgę bolševikų, iš 
komiteto anksčiau išėjo. 

Bolševikų komisarai: Kryžianaūskas 
iš Ukmergės ir Latvis Budnikas nėrėsi iš 
kailio steigdami dvaruose ir kaimuose rev-
komus, bet pasisekimo neturėjo, nes dar
bininkai pirma atsiklausdavo musų nuo
monės. Bolševikai, tai pajutę, ėmė kibti 
prie musų komiteto. Komisarai padarė 
mitinga ir kvietė rinkti miestelio revko-
m$. " 

—- Komitetas jau yra išrinktas ir jis 
geras, — atsakė minia ir išsiskirstę " 

Komisarai, nieko nepešę, gryžo i Uk
mergę kaip musę kandę. Bet, palikdami 
$rie valsčiaus buto sargybą^ įsakė jai ma
ne saugoti kad niekur neišvažiuočiau. 

Žmonės bolševikų neklauso 
Kitą sekmadienį komisarai vėl bandė 

laimės, bet tai]) pat be pasekmių. Bandė 
ir trečią sekmadienį, dabar jau net ketu
ri komisarai. Ketvirtas buvo Ukmergiš
kis puslenkis Klimašauskas, .aršus komu
nistas. Prižadėta visokių gerybių ii* leng
vatų. . * 

— Jeigu jttš nerinksit reVkomo tai 
mes atsiųsim savo žmones iš kitur, — pa
galiau tarė komisarai. 

Žmonės, matydami kad ^iera kitos iš
eities, suėjo į valsčiaus salę rinkti. Vėl 
prasidėjo mitinginės kalbos. Pirmas kal
bėjau aš. Iš komisaro buvau gavęs pasi
žadėjimą kad kalba nebus nutraukta* ir už 
pasakytus mitinge žodžius nebusiu atsa
kingas. • 

Kalbėjau kad Lietuviai jau senai ko
voja prieš visokius prispaudėjus atėjunus. 
Del tų kovų daugelis jau ir mirti gavo. 
Pasakiau kad ir aš pats 1906 metais bu
vau Rusų kalėjimuose kalinamas. Neiš
vengiau ir Vokiečių kalėjimo. 

— Mes patys turim susitvarkyti, nes 
kas svetimų primesta tas bloga, — bai
giau savo kalbą. 

Baigus kalbėti, susirinkimas trukš-
mingai man pritarė. Komisarai daugiau 
niekam neleido kalbėti, o žmonės jiems ne-

LtETUVOS ŽiMILAPIAl 
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 oc) 

Kaina su prisiuntimu tik $1.00 

Reikalaukit "Dirvoje" 

davė nei išsižioti. Betgi reikėjo vykdyti 
rinkimus. Žmonės statė savo kandidatus, 
o komisarai savo. Balsuojama buvo slap
tai. Išrinkti visi žmonių kandidatai, bol
ševikų pastatytų kandidatų nepraėjo nei 
vienas. Tai toks buvo revkomas. Jo pir
mininku buvo Jankūnas. 

(Bus daugiau) 

štai apysaka kuH jums patiks! 

xmm 

6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

ALFIS 
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais virčiais 

Dabar atiduodama už $1.00 
% Didelė, įdomi, lengvai skaitoma K. S. Kar-
piaus istorinė apysaka iš D. L. Kunigaikščio 
Kęstučio laikų — apie jaunudlį Alpi, kuris iš
laisvino Kęstuti 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 ad* 
sižymejimus. Knyga paveiksluota, 288 pusi. 

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

Reikalaukit "Dirvoje" 
G820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

DUOKIT ŠIA KNYGA KAREIVIUI DOVANU c t 4, 

KNYGA ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3. 

& 

m 
R 

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

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

Siųskit savo užsakymą! 

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

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

WAJERBURY, CT. 
VIENPUSIŠKA PASTABA 

Nekuri Lietuvių spauda pa
stebėjo del Lietuvių Misijoje 
Washingtone rodytos filmos— 
"Small Nations", kurioje Sen. 
Ball ir vienas laikraštininkas 
diskusavo Lietuvos, Latvijos, 
ir Estijos likimą. Sen. Ball 
laikėsi savo minties kad toms 
šalims geriau butų likti Sovie
tų Sąjungoje, su kuo jo opo
nentas nesutiko ir nesutinka 
ir Lietuviai. Sako, kam ji rei» 
kėjo rodyti -i- kokia nauda ž& 
to Lietuvai? 

Kokiu tikslu ta filmą tin 
buvo rodoma čia man nėra rei
kalo eiti į ginčus. Bet jeigu 
ta musų spauda padarė paste
bėjimą prieš tą filmą tai kodėl 
nepadarė pastobos Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro valdy
bai, kuri ten pat Washingtone 
Vasario 16, savo pagamintoje 
rezoliucijoje, kurią pasiuntė 
State Departments ir kitur, 
net džiaugėsi Raudonaja ka
riuomene užėmusia Pabaltijo 
kraštus? 

Pastabos kartais reikalin
gos, bet turėtų buti bešališkos. 

NAUJAS LVS SKYRIUS 
Kovo 18, Waterburyje susi

organizavo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos, skyrius. Pirmutinė 
skyriaus \ valdyba: 

Jonas Tareila — pirm.^ -
S. Ramanauskienė, vice p. 
Petras Steponavičius, ižd. 
Antanina Colney, rašt. 
Albinas Kušlis, maršalka. 
Kas pagirtina tai kad čia 

Skyriaus nariai supratę finan
sini ir moralinį rėmimo reika* 
lą, užsimokėjo į LVS metines 
duokles už penkis metus išanl>.< 
sto, ir kartu užsibrėžė plat»| 
programą Lietuvos nepriklau
somybės gynimo darbams. 

NETEISINGAS PASKALAS 
,_v Waterburiou. korespondentas, 
aprašydamas apie Federacijos 
22 skyriaus ir Tėvų Savųjų 
draugijos susirinkimą, Kovo 25 
Darbininke štai ką parašė: 

"Trumpai' apie Waterburio 
Lietuvių Tarybos skyrių. Vi
si kurie aukojo minint Lietu
vos nepriklausomybės sukaktį, 
išmetinėja kad valdyba nepa
skelbė aukotojų vardų laikraš
čiuose. Taipgi klausia kodėl 
nesiunčia surinktų pinigų A. 
L. Tarybos centrui, kaip kad 
pirmiau darydavo?" 

Kadangi korespondentas ne
pasirašė savo vardo todėl aš 
nežinau su kuo kalbu, bet štai 
kas galima pasakyti. 

Kas tas "korespondentas" 
per asmuo jeigu "visi" kurie 
aukojo jam "išmetinėja" apie 
tai? Jeigu tamstai "visi išme
tinėja" kokius ten nepasiten
kinimus, patark jiems, ir kartu 
pats,* ateikit į Tarybos susirin
kimus ir praneškit. Susirinki
mai atsibuna antrą sekmadienį 
kiekvieno mėnesio; juose kaip 
tik vieta tokius netikslumus 
apkalbėti ir pataisyti. Ar ne
būtų naudingiau kad vietoje 
šių savo plepalų butum para
šęs ką nors doresnio bei gra
žesnio? Dr. M. J. Colney. , 

KAIP 
ATNAUJINT 
DIRVĄ 
Kaip tik jusų prenume
rata už Dirvą baigiasi, 
paimkit pas jus esamą 
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2 
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųs-
kit, užlipinę ant vole® 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A  
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 

J. Žemantauska* 
N o. t' a r a as 

"Dirvos" Agentas 
Ho Congress Avenitt 

JVaterbury, Conn. 

Ii 
į' 

v 
1 



T 

t 

f 

•'' ' f .  -::-..:8;,ę,. y 
•v-,:- •/ 'JBfc.;-

^ . -

t* f „ * " ^ ^ 'im 

War Bonds Laimes Karą! " —irmir - iiiigiii iiti - i»itit'ĮiTiiiifff it« aii»trt rr—11< •: rrrf •ar iįįiBai,8įaigaiiįiiaaaaa^aaaiiteaagžžaiaaaa^^^^^wcį8gfe-a^ ^ D I R V A  fafn'-'T -'-"' S r 
Metropolian. Opera Savaitė, Baltipdjįio 16 

iffc 
Aštuonios operos, kurias pastatys 

Metropolitan Opera Association Iš 
Nfew Yorko, * didžiojoje Cleveland© 
Public Auditorium, per šešias die
nas pradedant Balandžio 16 ir bai
giant 21, sutraukia žymiausias tos 
operos organizacijos jiegas, piln* 
chorą, baletą ir orkestrą, ir visus 
puošnius parėdus-kostiumus. 

Operos bus statoma sekančios: 
PIRMADIENIO vakare, Baland. 

16—"Faust" su Lucia Albaneae, Lu-
cielle Browning-, Thelma Votipka, 
Raoul Jobin, Ežio Pinza, Leonam 
Warren iy John Baker, Pelletier di
rigentas. 

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

TREČIADIENIO vakare, Baland. 
17—"Aida" su Rose Bampton, Mar
garet Harshaw. Kurt B a ura, Law
rence Tibbett ir Norman Gordon, 
Breisaėh dirigentas. 

KETVIRTADIENIO vakare, Ba
land. 19—"La Boheme" su Bidu Sa-
yan, Frances Greer, Jari Peerce, 
Ėzįo Pinza, John Brownlee, Sahra-
tore Baccaloni, Sodero dirigentas. 

PENKTADIENIO popietj, Baland. 
20—"Le 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- Lammermoor" su Li
ly Pong. Thelma Votipka, James 
Melton, Pranresco Valentino ir Ni
cola Moscona, Sodero dirigentas. 

ŠEŠTADIENIO popietį, Bal. 21— 
"The Marriage 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. t 

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* 

• •MailMIHIIIIIIIIMIMII 

METROPOLITAN OPERA 
Balandžio 15 iki 21 Publie Auditoriam 

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

Bal. 17 Vak.: DIE MEISTERSINGER VON NUERNBERG: Steber, 
Thorborg, Kullman, Janssen, List, Pechner, Harrell, 

' Thompson. Balletas. Szell. 
Bal. 18, Vak.: AIDA: Bampton, Harshaw, Baum, Tibbett, Cordon. 

Balletas. Bieisach. 
Bal. 19, Vak.:LA BOHEME: Sayao, Greer, Peerce, Pinza, Brown-

lee. Baccalioni. Cehanovsky. Sodero. 
Bal. 20, Pop.:GOLDEN COCKEREL (Coq d'Or) su Balletu; Sche

herazade; Munsel, Harshaw, Resnik, Cordon, Gur-
ney, Manning, Thompson, Dame. Cooper. 

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

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

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

KAINOS (Su Tax): $7.20, $6.00, $4.86, $3.60, $2.40, $1.20. Vietos 
už nekurias kainas jau negaunamos visoms operoms. Padarykit 
savo 2 ir 3 pasirinkimus operų kreipiantis tikietų. 
Box Office: UNION B \NK OF COMMERCE. Atdara 9 r. 5:30 vk. 
Didžiojoj Banking Lobby—E. 9th ir Euclid, Cleveland 14—MA 8300 

Knabę Piano Naudojama Išimtinai. 

Mes Dw>dąm ir Išk«i&ast Eagk Stamps 

BOSTON MASS* 
? PAMALDOS Už LIETUVĄ 

Kovo 22, keleto apielinkės RAPORTAS APIE MISIJĄ 
veikėjų susirinkime, So. Bos- šiomis dienomis gražiame pri-
tone, tapo užgirta vietinių ku- vatiškame po-buvyje vienas iš 
nigų sumanymas turėti viešas dalyvių aiškiai džiaugsmingai 

Amsterdam, Ęį. Y. M"»! Detektorius Kriminalistų Tyrinėjime BALTIMORE, MD. 

iškilmingas pamaldas už Lie 
tuvą, sekmadien}, Balandžio 
22, 4 vai,, po pietų, šv. Kry
žiaus Katedroje, Bostone. 

Susirinkimas nutarė kreiptis 

praneši: 
''Broliai, pasekmingai įvykus 

Amerikos Lietuvių Misija Wa
shington yra mums istoriška, 
tat įvertinkim jos iniciatorius 

į plačiąją Lietuvių visuomenę tėvynainius ir remkim jų pa 
per spaudą ir per radio ir kvie- stangas toliau". Pažymėjo kad 
sti visus apielinkės Lietuvius Misijos rengėjai didumoje čia 
skaitlingai dalyvauti šiose pa- gimę ir augę, bet su dideliu 
maldose, kurios atsibus tikrai*pasiryžimu ir energi|# darbuo-
Lietuviškoje dvasioje ir globo-įjasi Lietuvos labui. 
je Lietuvos ir Amerikos vėlia- Musų mieste Dariaus-Girėno 
vų. Lietuvaitės tautiškuose! Kareivių Motinų Klubas ener-
rubuose patarnaus prie sėdy
nių. 

Tas sudarys tikrai Lietuvių 
Dieną Bostone. Garsus šv. Jo
no Seminarijos choras giedos 
mišparų psalmes Lotyniškai, o 
Lietuvių sujungti chorai gie
dos pęie palaiminimo šv. Sak
ramento giesmes Lietuviškai. 

Pats Bostono diocezijos ar
kivyskupas Rt. Rev. Richard 
J. Cushing, kuris yra visuo
met labai prielankus Lietu
viams, pasakys pamokslą pri
taikintą iškilmei, temoje kad 
Lietuvai butų grąžinta nepri
klausomybė ir teisinga taika 
su kaimynėmis valstybėmis po 
šio karo. 

Bostono Arkivyskupas yra 
labai populiarus vietinėje Ame
rikonų spaudoje. Numatoma 
kad .šis jo žygis užleidime Ka
tedros Lietuviams ir paties 
dalyvavimas apeigose ne tik 
ką bus pastebėtas, bet sukels 
nepaprastai ypatingo susido
mėjimo vietinės Amerikonų 
spaudos. J. Gailius. 

THE MAY GO'S 
B a s e m e n t  

lap taariiii 
Suknios 

.. Jąunoms 

Moterims! 

5.94 
Vienos ir Dviejų 

Sudėčif Stylių su 

Laibam LiemeniuįJ 

Šiame 'piešinyje parodoma 
tik dvi iš musų daugybės 
puikių naujų pavasarinių 
dresių moterų mierose! Tu
rim spausdintų marginių ir 
vienodų spalvų . . . plonų 
vėsių medžiagų. . . Nkeli^ 
skirtingų rūšių sijonais ir 
apvedžiojimais. Visos nau
jų spąlvų, mieros uno%18Mi 
iki 24% ir 38 iki 44 pane-
lėins ir ropfcerims. 

I 
Sixes iki 18Vi to * 24 Vj 

J*. 

'JPaklodės 

1 . 1 9  H  

Mažučiams Naujos 
Pinafores 

1.99 

Praktiški daugeliui nanrif 
reikalų. 36-colių pločio įj) 
virinamu sintetišku, bąĘHį 
gumu atsargai. • 

Gražių kryžiuotų stilių per
keliniai ir seersuckers. • • Mė
lyni arraudoj: miaros 
3 iki 6, : ' 

m 

Kūdikiams Vatini 
Pratinimo Kelnaitfe 

29c -

. Antriniai ar geresnės rū
šies, su dvigubu gaubtuvu. 

J|eg«ti i# vato*, 'ifovos 
vi iki 4i, „ 

gingai veikia. Jos siuntė savo 
delegates j Washingtoną, dele
gatės aukavo savo laiką, ir pi
nigais po $5. Delegatės buvo 
Ona Meliaškienė, S. Kupčiū
nienė, J.. Nikštėnienė, A. Mei-
liuniene. Jos {Jargryžo su ge
rais Įspūdžiais ir 1 pasiryžimiT 
daugiau veikti. 

Pavyzdingai veikia jų pir
mininkė, Ona Meliaškienė: ji 
į Washingtona važiuodama su
rinko ir nuvežė aukų nuo šių: 
po $5—P. Kibartas, P. Lalas; 
—J. Guodžis $2; po $1—K. 
Unčiuris, Š. Kerbelis, L. Ur-
belis, A. Lipkin, F. Guofois, V. 
Baziliauskas, Mary Planch, M. 
Miliauskienė; D. - G. Kareivių 
Motinų Klubas $21; po 50c— 
I. Saldis, Mrs. Peliackienė, S. 
Allen, S. Smilgin, V. Kiškis; 
F. Miškinis 30c. Viso $61. 

Atstovas Adv. A. Stokna nu
vežė kitų aukotojų aukas. 

Kiti musų kolonijos Lietu
viai atjaučianti Lietuvos reika
lams tikimės irgi pasiųs savo 
aukas Misijos darbams, j LVS 
Centrą, Cleveland, Ohio. 

Vyturėlis. 

w 

Karo fronte naudojamas minų j ieškotojas čia parodoma 
panaudojamas sujieškojimui paslėpto revolverio kapinėse, 
kuris buvo panaudotas žmogžudystėje. Sis instrumentas pa
rodo jeigu žemėje randasi metalo šmotai. Sakoma, po karo 
šis detektorius bus panaudotas jieškojimui paslėptų turtų. 

Popieros Rinkimo Vajus 
Cuyahoga Apskrityje 

Vir# keturi šimtai moykklų Cuy
ahoga apskrityje, pasibaigus Vely
kinėms atostogoms, pradėjo pava
sarini senų popierų surinkimo va
jų — Victory Paper Campaign, kas 
tęsis per šešias savaites ,ir bus pa
dedama pastangos surinkti visą. se
ną popierį visuose užkampiuose. 

Kooperuojant su Cuyahoga Coun
ty Salvage Committee, mokyklos 
pasiryžo surinkti 4,000,000 svarų vi
sokių atliekamų popierų, kurios eis 
afgal | dirbtuves gaminti karo me
džiagą. 

Pavasarinis popierų surinkimo 
vajus baigsis Birželio 3, kuomet 
nuo visų namų bus surenkama po-
piera. Tą vajų vadovauja John A. 
Crawford, editorial promotion man

ager iš Cleveland Plain 'Dealer. 
Pereitą vasarą Liepos 30 vienos 

dienos popieros surinkimo vajus da-
^e 9,000,000 svarų. Jusų pagalba 
ir pastangos atiduoti atliekamą po-
pierą mokyklų vaikams bus labai 
įvertintas. 

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 

IS LVS 4-TO SKYRIAUS 
VEIKIMO 

Kad tiokamiau prisiruošti 
dalyvauti Amerikos Lietuviu 
Misijoje Washingtone Kovo 2$ 
ir 24, mugu LVS skyrius su
šaukė specialį susirinkimą Ko
vo 19, visų narių ir kareivių 
motinų. Į susirinkimą atvyko 
nemažas buris. Skyriaus vice 
pirmininkė Jujė Rastenienė su
teikė kareivių motinoms visas 
informacijas, padedant P. Ja
rui ir J. Gutauskui. 

Pasibaigus pasitarimam* ka
reivių motinoms buvo leista 
pasilikti LVS skyriaus susirin
kime, ir taip prie skyriaus pri
sirašė kelios motinos. 

Aukų iš Baltimorės nuvežti 
i Misijos posėdžius sudėta net 
S 170.17. Julė Rastenienė pri
ėmė aukų ček|, nuvežimui į 
Washingtoną. 

VAKARĖLIS. Kovo 3, L. 
V. S. 4-tas skyrius buvo pa
rengęs savo draugišką vakarė
lį. Svečių nebuvo daug, bet 
iš vakarėlio pelno liko gražaus. 

Musų skyriaus moterys yra 
gana veiklios, ir kuomet tik 
jos veikia tai ir naudos pada
ro. Ne pirmas jau toks pelnin
gai pravestas parengimėlis. 

Vardan skyriaus tariu nuo
širdžią padėką pasidarbavu
siems padarymui to vakarėlio 
pasekmingu. Iš jusų darbo bu
vo ir gera nauda — $100 au
ka Amerikos Lietuvių Misijai. 

Ant. Kurelaitis, 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI n 
(Lai t) 

7829 Euclid Avenue 

Karo Belaisviai Ameri
koje 

šiuo laiku Amerikoje ran
dasi 365,437 karo belaisviai,. 

Vokiečių 311,030 
Japonų 3253 
Italu ^ 50,549 

KALIFORNIJOJE moksli
ninkai patyrė kad X-spinduliai 
padidina nekuriu nuodų veik-
mingumą 25 nuošimčiais. 

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

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

Chicago, 111. 

îCoael a/L turUu taip, Uaai laukti 

T E L E F O N Ą ?  

JW» 

YOU BORROW 
TO BUY A HOME 

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS 

Prašo Atiduoti Senas 

Liekanas 

.£V-

" r 

YOUR ŪI.D PAFER$ 
Cj&Vl the . 

SALVATION ARMY; 
^^^^HENBcRSON 5:57 į 
Išvežimui jusą senu laikraščiu, 
knygų, magazinų, rubų, skarma
lų, rakandų ir kitų smulkių dalu
kų, taipgi ir m stalo, telefonuo-
kit: HĖnderson 53Š7. 

.. X- • s > . /' 

'.J t, 'J 

|||Į TV/f ES ŽINOM kaip jaučia-
|f I čiatės jųs kuomet nau

jam jusų kaimynui skersai 
gatvės įvedama telefonas, 
k;.iomet jųs kantriai laukėt 
telefono įvedimo jusų na
muose per keletą mėnesių. 

Negalima jus kaltint už to
kį jausmų išliejimą, todėl 

mes norime kad jųs žinotumėt kodėl jusų kaimynas galėjo įsigyti 
telefono patarnavimą. Galėjo buti kad: 
1. Jusų kaimynas gal but turi svarbią vietą būtinoje karo industrijoje — ar 

surištas su svarbiu civiline veikla liečiančia viešv gerovę, sveikatą arba 
saugumą—kas reikalauja kad jis butų galima pasiekti visomis valandomis. 
Tas duoda jam pirmenybę virš visų kitų aplikantų. 

2. Jis gal but padarė aplikaciją telefonu jvedimui daug mėnesių pirm negu 
jis atsikraustė j jusų kaimynystę, ir pirm negu buvo įduota jusų aplikacija 

3. Jis gat but atsikraustė j jusų kahmynystę ii namo toje pat srityje, arba 
artimoje, kur jis turėjo telefono patarnavimą. Perkėlimai dabartiniams te
lefono turėtojams padaroma toje pačioje bendroje srityje kur tiktai tas ga
lima padaryti. 

Visais atvejais męs nefjfti pogelbėnime juntu patikrinti kodėl tam tikras ju
sų kaimynas gavo patarnuvimi pirma įu&ų. 

I 
Telefono žmonės prisilaiko patvarkymų kuriuos nustatė War Pro
duction Board, kuomet telefono įrengimų trukumas pradėjo apsi
reikšti 1942 metais ir kuomet reikalingu buvo.. priimti ̂ patarnavimo 
jvedimui eilė sulyg užsakymo. 

Mes žinom ką telefono patarnavimas reiškia kiekvieniems namams 
todėl mes ir apgailaujame to didelio nepatogumo del 
negalėjimo įvesti turint tokį ilgą sąrašą laukiančių-  ̂  ̂ * •'<& 
jų. Taipgi gaila kad .negalim nei pasakyti jums kada vi 
galėsim jus aptarnauti. Galime užtikrinti jus kad .ž|g- W. 
jusų užsakymas nebus užmirštas ir bus išpildytas ei-
lei itąmp, nors ta® gali bįiti ią katia noru gp kuro. 

'Sutf 'TfCote 704* Ž&*0U įvt 
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PAVOJINGAI SUMUŠ
TAS J. BENDLERIS 

Lietuvis Juozas Bendleris, 52 
m. amžiaus, antradienį buvo 
žiauriai sumuštas atsilankęs i 
namus tulo Burcha Durnas, ant 
Central ave., patirti kodei jo 
vaikai nelanko mokyklos. 

Juozas Bendleris tarnauja 
mokyklų vaikų sužiuretoju, ir 
atsilankęs į to žmogaus namus 
pasiteirauti apie jo vaikų išli
kimą iš mokyklos, buvo to pik
to žmogaus užpultas geležine 
paipaj jam permušta galva, ir 
gal but pavojingai. Nedorėlis 
išsivijo p. Bendlerį iš namų ir 
sumušė ji bėgant] j automo
bilį, kuriame gatvėje sėdėjo jo 
kitas draugas. Užpuolikas su
imtas. 

J. Bendleris nuvežtas ligoni
nėn. Jis keli metai atgal pa
sitarnavo prie SLA vaikų mo
kyklos ir bendrai prisideda 
prie Lietuviškų kulturinių dar
bų Clevelande. 

RAPORTAS APIE MI
SIJĄ WASHINGTONE 

Raportas apie Misiją ir vie
šas susirinkimas LVS narių ir 
jų draugų ne narių rengiamas 
sekmadienį, 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 
į San Francisco Konferenciją 
galės dalyviai įsigyti knygą 
Angliškoje kalboje "Kaip Jie 
Mus Sušaudė". . 

PRANEŠIMAS 

Bendra Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus komisija rengia kor-
tavimo vakarą ir šokius, sek
madienį, Balandžio 15, šv. Jur
gio parapijos salėje. Kortavi-
mas prasidės 3:30 vai. po pie
tų; bus duodama dovanos prie 
kiekvieno kortuotojų staliuko, 
taipgi užkandžiai. 

šokiai prasidės 7 vai., gros 
A. Buknio orkestras. Puikus 
laimėjimai su įžangos tikietė-
liais. Įžanga tik 50c. ypatai. 

Komisija. 

PADĖKA 
Velykų Dienai altoriaus pa

puošimui P. šv. N. P. bažny
čioje aukojo: Mr. ir Mrs. Juo
zas Ramanauskas šeima; Mr. 
ir Mrs. Joseph Bellat; Mr. ir 
Mrs. F. Vester, Bill Schultz. 

Kun. J. F. Angelaitis, kle
bonas, dėkoja visiems už au
kas sudėtas Velykų Dienoje. 

Rep. 

SVEČIAS 

Clevelande biznio reikalais 
lankėsi Adv. \Vm. J. Darke-
Dragunas, iš Jamaica, N. Y. 

Jis pora metų atgal buvo 
kandidatu iš Queens County į 
U. S. Kongresą, ir tik visai 
mažu skaičium balsų pralai
mėjo. 

Svečias atšilankė Dirvos re
dakcijoje susipažinti, ir užsi
rašė sau Dirva. 

KOMARAS IMASI 
Musų stipruolis Juozas Ko

maras su imtynėmis išvažiavo 
į Pietines valstijas. Paskiau
sia buvo Chattanooga, Tenn. 

KITAS SVEČIAS 
Pastaromis dienomis po Cle-

velandą slampinėjo Pittsburgho 
sąšlavyno redaktorius. Tūlos 
Clevelando moterėlės turėjo 
nemaža darbo su tuo svečiu: 
vienos prosijo jam kelnes, ki
tos baltinius skalbė. 

SUSIRINKIMAS 
American Lithuanian War 

Activity komiteto susirinki
mas bus laikomas antradienį, 
Balandžio 24, Lietuvių salėje, 
nuo 8 vai. vakare. Malonėkit 
atsilankyti visi ir kvieskit ka
rių tėvus ir pačius karius ku
rie jau gryžę arba vieši, atsi
lankyti. Valdyba. 

• DABARTINIS Clevelando 
mavoras Thomas A. Burke pa
skelbė savo prižadą kad ope
ruos miesto reikalus subalan
suotu biudžetu. Jokių a%ų pa
kėlimų miesto valdybos tar
nautojams šymet nebus duo
dama, nes pernai pakelta algos 
bendroje sumoje $1,000,000. 

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, vietojet eiti kitur, čia tapo 
padidintos* dovanos, todėl jums 

ims naudinga atsilankyti daž-
fiiau į Lietuvių salę. 

GįRĄžINS SALIUNUS? 
Columbus, Ohio, valstijos Se

nato degtinės kontrolės komi
tetas nubalsavo rekomenduoti 
valstijai bilių kad butų legali
zuota pardavimas degtinės se
novišku budu saliunuose. 

Dabartiniu laiku Ohio įsta
tymas neleidžia saliunų; sulyg 
įstatymo degtinė gali buti 
parduodama tik restoranuose, 
kur kartu turi buti parduoda
ma ir valgiai. 

Bet kaip, žinot, mažai kur 
jau rasit tokių vietų kur deg
tinė parduodama kad galėtu
mėt gauti valgyt. 

Iš Columbus praneša kad ir 
vėl Ohio valstijoje pradės su
mažėti degtinės ištekliai. 

M I R I M A I  
BUMBULISNE Agnieška, 85 

m., nuo 971 E. 67 St., mirė 
Bal. 10. Palaidota Kalvarijos 
kapinėse; pamaldos atsibuvo 
Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionė paėjo Migionių k., 
Kruonio par., Vilnijos; Ameri
kon atvyko 1922 m. 

Liko sunai: Mykolas Cleve
lande, Motiejus Long Island, 
N. Y., ir Vincas Dorchester, 
Mass. Anūkas Antanas tar
nauja U. S. Armijoje; ir anūkė 
Adelė Cvitkovic. 

Laidojime pasitarnavo laido
tuvių direktorius N. A. Wil-
kelis. 

uanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 8, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

A MISSION FOR THE RESTORATION 
OF LITHUANIA AS A FREE AND 

INDEPENDENT NATIONV 

Speech Of' iHonorable Martin Gorskl ©£ Illinois 
in the House of Representatives on March 23, 1945. 

• DIDŽIAISIAIS Ežerais vėl 
prasidėjo laivų vaikščiojimas. 

LANKOSI KARIAI 
Joe Markevičius, CCM, nuo 

1409 Giddings rd., parvyko pa
viešėti pas savo tėvus, po ka
ro žygių Pietų Pacifike. 

Karys Pranas Gužauskas at
važiavo palankyti savo motiną, 
Marę Gužauskienę. Ji, trijų 
karių motina, dalyvavo petici
jų įteikime Washingtone Ko
vo 23. 

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

1570 East 47 Street. 

PARSIDUODA FARMA 
Troy Township, Garrettsvil-

le, Ohio, netoli Cuyahoga upės. 
12^ 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 

SAVININKAI PARDUODA 
2 po keturias šeimas murinius 

apartmentus, 8 garažai. Ma
tyti galima (16) 

5{;02 Linwood Ave. 
Telefonas HE. 6949.. 

DAUGIAU APIE SGT. PETRO 
JAKUČIO MIRTĮ 

Kovo 30, Didįjį Penktadienį, 
Jakučių šeimą Clevelande pa
siekė liūdna žinia, kad jų jau
niausias sunus, Petras,' 23 m.,' 
padėjo savo gyvastį gindamas 
savo tėvynę Vasario 25 d. Jo 
tėvai gyvena 6212 Linwood av. 

Petras buvo Saržentas Ma
rinų Korpuse, Ketvirtoj Divi
zijoj. Kariuomenėje tarnavo 
virš 3 metų, ir kariavo prieš 
Japonus per praeitus du metu. 
Pirmas mušis buvo Marshall 
Islands, po tam Saipan, kur jis 
I uvo sužeistas ir gavo Purple 
Heart. Susveikęs vėl buvo 
pasiųstas prieš Japonus ant 
Tinian salos, o ketvirtoje vie
toje, nžimant Iwo Jima salą, 
padėjo savo gyvastį. 

Petras paliko dideliame nu-
liudime tėvą, Adolfą, ir moti
ną, Julią, sesutę Oną, ir du bro
lius kurie irgi tarnauja ka
riuomenėje: Corp. Jurgis yra 
tail gunner Oro Korpuse ir da
bar randasi Anglijoje. Pfc. 
Juozas tarnauja U. S. Armijo
je, randasi Indijoje. 

Petras lankė Lietuvių šv. 
Jurgio parapijos mokyklą, ją 
pabaigęs mokslą tęsė East 
Technical High School. Prieš 
išeinant tarnybon dirbo Cleve
land Worm & Gear Co. 

Už a. a. Petro sielą buvo at
laikyta mišios Bal. 7, 9:00 v. 
ryto, šv. Jurgio bažnyčioje. 

REIKIA DARBININKŲ 
Fisher Aircraft dirbtuvėje 

netoli Airporto reikalaujama, 
kaip praneša, 1,000 darbinin
kų. Ten dirbdinama B-29 lėk
tuvai, kurių gaminimas nori
ma pagreitinti. Iš ten perei
tą rudeni buvo paleista 2,000 
darbininkų. 

Iš Jamaica salos atgabenta į 
Clevelandą 100 negrų darbi
ninkų dirbti Republic Steel 
dirbtuvėje. Tų negrų iš Ja
maica jau randasi Clevelande 
apie 600, kurie visi dirba dirb
tuvėse. 

TRUCK MEKANIKAI 
atlikis savo pareigą 

KRITIŠKI DARBAI 
nuolatinis darbas 

patogi dirbtuvė, gera alga, 
ir dikčiai viršlaikio. 

Mokama pusantra tiek po 
40 valandų darbo. 

Vakacijos su užmokesniu. 

INTERNATIONAL 
HARVESTER CO. 
2S.ll CHESTER AVE. 

PRos. 2117 (15) 

Mr. GORSKI. Mr. Speaker, there 
are here in Washington todayi a 
gathering of prominent Americans 
of Lithuanian ancestry, among 
them over 100 service men's moth
ers, all of them leaders in their 
communities. Their mission is to 
call upon the President and the 
Secretary of State to urge them to 
help restore Lithuania 4 as a free 
and independent nation. 

Mr. Speaker, the war news from 
Europe in the pffst few weeks is 
very encouraging and we hope the 
defeat and unconditional surrender 
of the Axis Powers is not far away. 
The end of the. war will bring up 
many questions which have to be 
settled after hostilities cease. One 
of the important questions in which 
millions of people are interested in 
is 'What is to become of the small 
nations, particularly nations like 
brave Lithuania, Latvia, and Esto
nia, about whose fate we have not 
heard anything said, and gallant 
and courageous Poland. 

Among the Declaration of Prin
ciples of the Atlantic Charter which 
outlines the aims of Great Britain 
and the United States in the war 
as proclaimed by President Roose
velt and Prime Minister Churchill 
are "That they desire to see no 
territorial changes that are not in 
accord with the freely expressed 
wishes of the people concerned" 
ant another provision is '"That they 
respect the right of all people to 
choose the form of government un
der which they will live and they 
wish to see sovereign rights and 
self-government restored to those 
who have been forcibly deprived of 
them. 

Forme;- Secretary of State, Hon. 
' 

Oordell Hull in a speech delivered 
on September 12, 1943, reaffirmed 
the above principles wherein he 
said, "Each sovereign nation, large 
and small is in law and under the 
law the equal of every other nation 
and all nations, large and small, 
which respects the rights of others, 
are entitled to freedom from out
side interference in their internal 
ąffairs". 

No people have a better right to 
self-government and independence 
than the people of the Republic of 
Lithuania. When war broke out 
they were an independent nation, 
at peace with the world and on 
friendly relations with their 
neighbors. They were not aggres
sors and did not do anything to 
bring on this terrible conflict. 

The Republic of Lithuania was 
re-established oh "February 16, 1918 
as a modern nation under a con
stitutional government. For the 
short space of time their tountry 
enjoyed freedom and independence, 
tįey made great' progress. Lith
uania improved the living condi
tions of their people. Their farms 
were productive and the products 
thereof not only fed their .own 
people but they contributed to the 
support of other nations. They 
constructed roads and bridges. Edu
cation was widespread and encour
aged. Attendance in the elementary 
schools was compulsory. They erec
ted beautiful churches and public in
stitutions of higher learning. They 
were a peace loving nation, happy 
and contented. They are now one 
of the conquered nations, suffering 

r 
KAIP TAPTI AME

RIKOS PILIEČIU 
* 

Knygelė "KAIP TAPTI AME
RIKOS PILIEČIU" gaunama 
Dirvos adm., už 25c. Kitur 
persiuntimui pridėkit 5c. 

DIRVOS AGENTŪRA 
6820 Superior ave. 

Cleveland, Ohio. 

B^YL£WISs 
FORMER 3RD 

v . * BASEMAN FOR 
" Y , THE WASHJN6TOM 

5 EMPTORS ANO 
AONE-T/ME 
MEMBER OF 

THE AMERICAN 
LEAGUE ALL-STARS 

S93W /" -į > ; 

OfthSARfAi ĄlfK 

force HčSBesH 

AmZOEPA P/S-

mGuisHBP rtym 

cross for lmd^g 

fftftfSFoZrA/RcMFr, 

fOW/HG GLIDERS, 

200 M/L£$ BEHUiD 

THB. JAP UMSS 

/V SURMA f 

BUY MORE 
WAR Boms 

U. S. 7'reasitry Department 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai . (20) 

PARSIDUODA NAMAI 

Dviejų šeimų ir pavienis, ant vie
no loto ant White ave. arti E. 

65th ir Wade Park ave. 2 furna-
s_ai, skiepas, gerame stovyje. Nuo
mos neša Į metus $980. Žema kai
na tik $8500. Kreiptis ( 16) 

JOS. FIN1C IVanhoe 5110 

VYRAI - MOTERIS 
LAVINTI IR NELAVINTI DARBININKAI 

DARBAI DIRBTUVĖJE ir OFISE 
Geras Savaitinis Uždarbis arba Alga 

THE OSBORN MFG. CO. 
5401 Hamilton Avenue 

f 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V : / 

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 Dunbąt 

Savininkės 
9 

KAS MOKESTI 
Pirkit Ekstra Karo Bonus 

ir Ženklukus 
Padėkit dalj savo savaitinis 

algas j Society taupymo 
sąskaiton. 

# 
The Peaple's Bank 
on Public Square 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis9 

"Arielkėlš šiltesne" 
ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 

UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFEj OHIO 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

.Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytojus, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Parjc Avenue 

Cleveland, Ohio 

the terrible hardships of this war. 
The Americans of Lithuanian des

cent who number over a million of 
our people, havs contributed their 
share towards making our nation 
the greatest country in the world. 
They work in our factories, in the 
mines and on the farms. They are 
enterprising and industrious. They 
rank high in the professional and 
bussiness life of our nation. 

They have responded patriotically 
to every effprt in helping to win-
this war and many thousands of 
their sons and daughters are serving 
in our armed forces. In nearly every 
home, there is a service flag in the 
window. They dearly love freedom 
and liberty, for they know from the 
sufferings of their people what a 
priceless) possession thea« liberties 
are. * ' . ' " 

They are fighting this war to rid 
the world of Fascism and Naziziti 
and all aggressors. They want to 
see all the nations, large and small, 
have the right to govern and rule 
themselves. I know it is the fervent 
hope and prayer of many millions 
of those who have suffered the tor
tures of this war in the oppressed 
countries, and many millions of 
c\ir own citizens, that when this 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

Patarnausiu gerai ir greitai, 
su nauda jums. • 

P. J. KERŠIS 

809 Societv for Savings Bldg. 
Telef.: MAin 1773. 

war is ended, those who will re
present the nations at the Peace 
Conference will restore the small 
nations to their freedom and in
dependence. 

The policy of our Government 
heretofore has been not to recog
nize territories taken by force or 
conquest. This policy should apply 
to Lithuania as well as the other 
countries who have been freed re
cently from, tile yoke of the op
pressor. 

Lithuania and the other small 
nations will then take their right
ful place among the family of na
tions and contribute their share 
towards peace, happiness and pros
perity of the world. This will help 
considerably to bring about and 
maintain a just and lasting peace. 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 

IšPLYšUSIŲ KAMBARIŲ 
TAISYTOJAS 

Vincas Debesis 
7605 Star Ave. EX. 0417 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiamą 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 689d 

1 

M O N C R I E F Furnasai 
Tarnavo Clevelandiečiams per Suvirs 50 Metų. 

Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

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

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

S|JLYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosufi, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainytojus, 

Taipgi Lempas. 
- Visas darbas garantuotos. 

Perkam ir Parduodam 
\ R a d i o s .  

ELITE RADIO ČO. 
1394 E. 66th St. EN. 6504 
6921 Superior Av. HE. 3943 

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarai* 

VYRAMS REIKMENYS 
' ' / 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
Populiarėse naujose spalvose ir pavidaluose C 
Gero darbo ir labai patogios. • 

Merrimac Skrybėles $2.95 

Gražus Nauji Pavasariniai Kaklaraiščiai 
H k 2.50 

Gerai žinomų SILVO ir METCALF Brands 
Gražių skaidrių s palvų'ir rimtų pavyzdžių. 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto O QC iki PA 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų. 

Mieros nuo 29 iki 48. 

' i  
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