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PERKIRTO VOKI E 
TIJA PUSIAU 

Bal. 19,^ žiniomis,, Ame
rikos Trečios armijos pės
tininkai įžygiavo į Čeko
slovakiją, tuomi geografiš
kai perkirsdami Vokietiją 
pusiau.* Dabar Amerikos 
armija randasi arčiau Če
koslovakijos sostinės negu 
Sovietų armija. # 

Amerikiečiai užėmė Nu-
ernburgą, Magdeburgą, ir 
ima Leipzigą, ir kitus mie
stus pakelyje. 

Su raudonaja armija su
sitikimas gali įvykti tuoj 
Berlino apielinkėse, nes so
vietai išstatė milijonus sa
vo kariuomenės ir laužiasi 
i Berliną, matyt pasiryžę 
jį užvaldyti ir reikale pa
naudoti tuos savo milijo
nus kareivių prieš ką nors. 

Amerikiečiai paėmė ne
laisvėn buvusio kaizerio se
ną našlę ir eilę kitų žymių 
Vokiečių. 

Vokiečių oro jiegos. jau 
visai sunaikintos. 

Gen. Eisenhower spėja 
kad Vokiečiai nedarys jo
kio formalio pasidavimo ir 
reikės juos toliau gaudyti 
ir naikinti ar suimti. 

Berline sakoma nužudy
ta į 5,000 žmonių kurie kė
lė reikalavimus baigti ka
rą. 

U. Si jiegos padarė antrą 
išsėdimą Mindanao saloje 
prieš Japonus. 

Japonai neša nuostolius 
visose salose. Britų karo 
laivynas taipgi pasiruošė 
prieš japonus Pacifike. 

Tokyo bombarduojamas, 
net padegta imperatoriaus 
rūmai B-20 bombomis. 

Italijoj pradėta pavasa
rinis kariavimas prieš Vo
kiečius kurie ten laiko ga
na stiprias jiegas. 

Bari uoste sprogo laivas 
kuriame užmušta 267 Ita
lai, daug kitų sužeista. 

Sovietą! jau pradėjo iš
vežti ir užimtos Vokietijos 
žmones į Rusiją, priedan
ga statymo prie darbų ka
ro griuvėsių atstatymui. 
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Mirė Rooseveltas. Truman Liko Prezidentu 
* # * 

lm. L Misijos Atstovai į San Francisco Įgirti 
ŠTAI KĄ LAIMĖJO TIE KURIE DALY
VAVO IR RĖMĖ MISIJA KOVO 23-24. 

Jugoslavų bolševikų va-
dar Tito pasirašė su Mas
kva 20 metų sutartį. Tuo 
budu ta šalis padovanoja
ma Stalinui. 

Washington, D. C., Bal. 13. — Kaipo pasekmė Ame
rikos Lietuvių Misijos žygių Kovo 23 ir 24, po audienci
jos su Jo Ekscelencija Harry S. Truman, dabartiniu S. 
Valstijų Prezidentu, ir po pasimatymo su Įvairiais Se
natoriais ir Kongresmanais, Amerikos Lietuvių Misijos 
Valdybos nariai, Komisijonierius Alex Kumskis, Adv. 
Antanas A. Olis, ir Inž. P. J. Ziuris buvo pakviesti atsi
lankyti į State Departmentą Washingtone Balandžio 13 
dieną. Ta proga jiems buvo įteiktas raštiškas State De-
partmento užgyrimas Amerikos Lietuvių Misijos repre
zentacijos į San Francisco konferenciją ir pareiškimas 
kooperuoti su Amerikos Lietuvių Misijos delegatais pa
siųstais i San Francisco Konferenciją. 

Delegatais paskirti: Al Kumskis, Adv. Olis.iš Chi-
cagos; ir Inž. P. J. žiuris iš Clevelando. 

Amerikos Lietuvių Misijos įsteigtas ofisas Washing-
tone dabar gauna Senatorių ir Kongresmanų laiškus ku
rie užgiri a Amerikos Lietuvių Misijos darbuotę ir de
legatu siuntimą į San Francisco Konferenciją, ir pasi
žada 'būti Amerikos Lietuvių Misijos organizacijos gar
bės nariais. . 

REIKALINGA DAUGIAU AUKŲ 
Šiuomi atsišaukiame j Amerikos Lietuvius tėvynai

nius primindami kad laimėjus Amerikos Lietuvių dele
gaciją į San Francisco konferenciją, reikalinga daugiau 
aukų iš musų visuomenės ir organizacijų tos delegaci
jos ten išlaikymui. Delegacija dirbs už mus visus ir 
todėl mes turime jausti savo pareiga jos kaštus apmo
kėti. San Francisco yra toli ir ta konferencija tęsis ne 
savaitę, ne dvi, bet apie porą mėnesių laiko. Pradėję 
darbą nepameskime! Jeigu rupi Lietuvos laisvės gyni
mas tai Misijos delegacija jau tiesioginiai dirbs už Lie
tuvos laisvės gynimą — dabar, pradedant Balandžio 25, 
San Francisco konferencijoje! 

Savo gausią auką skirkit ir siųskit šiądien! 

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Centras 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio. 

Truman Stojo prie Vairo 
SAN FRANCISCO KONFERENCIJA 

ĮGAVO DIDESNIS SVARBOS 

Washington, Bal. 12. — Prezidentui Roosevelt stai
ga mirus, Vice Prezidentas Harry S. Truman tapo pri
saikdintas šalies Prezidentu šį vakarą 7:08 vai., Balta
jame Name, prie mažų ceremonijų. 

Tapęs prezidentu, Balandžio 13, Truman paskelbė 
jog ves karą iki galutinos pergalės. Tuoj sušaukė aukš
tuosius militariškus viršininkus esančius Washingtone 
ir su jais aptarė svarbiausius reikalus. 

Paskelbdamas kad vykdys velionio Prezidento Roo
sevelt o nustatytą programą, taipgi Įsakė Valstybės Sek
retoriui Stettinius vykdyti kaip numatyta San Francis-
ko konferenciją, ką Rooseveltas laikė svarbiu ir reika
lingu pasaulio saugumui projektu. 

Kadangi pats Prezidentas Truman išreikalavo ii 
Stalino atsiusti i tą konferenciją svarbų atstovą, ir Sta
linas pasiimt? Molotovą- San Francisco konferencija tuo 
budu padaroma reikšminga, ne taip sau tik del visko. 

Prezidente Truman pirmutinis oficialis aktas buvo paskelb
ti per Valstybės .Sekretorių Stettinius mėnesio gedulą už miru
sį prezidentą. Tuo,i pradėjo sueiti jam pasižadėjimai nuo De
mokratu ir Republikonu Senato ir Kongreso narių rėmimo jo 
visų adrbų ir pastangų, vie-* 
ningai siekti karo laimėjimo JU valstybių vadams apie jų 

MiRi NEPfcAVEDĘS SAVO PLANŲ 
PASEKMINGO GALO 

U. S. karo nuostoliai iki 
Kovo 31, pasiekė 899,390. 
Nuostolių apskaičiavi m a s 
seka vis vėliau negu karo 
eiga, nes nespėjama tikrų 
statistikų padaryti tą pačią 
savaitę. 

AUDROJE Oklahoma ir 
kaimyninėse valstijose per
eitos savaitės pabaigoj Žu
vo 110 žmonių. 

ir pergalės. 

Nesutinka su pavergimu 
mažų tautę 

Balandžio 16 Prez. Truman 
dalyvavo bendrame Kongreso 
posėdyje, kur sakė kalbą, iš
dėstydamas savo planus. Net 
Republiikoniška spauda rašo 
kad ta jo kalba reiškia pra
džią naujos eros Ąjaaerįkos is
torijoje. 

Jo ' pareiškimas trijų didžių-

Amerikos Lietuvių Misijos Atstovai pas Prezidentą Truman 

JAPONIJA skubiai siun
čia kariuomenes į Mandžu-
riją, kur tikisi Rusai gali 
pradėti karą prieš Japoni
ją. 

CHURHILL laukia karo 
pasibaigimo Europoje bent 
dieną, todėl jis kanceliavo 
savo kelionę į Prez. Roose-
velto laidotuves. 

Holandi j a išlaisvina m a, 
tačiau sako 4,500,000 jos 
gyventojų taip nualinti ir 
badu marinti kad reikalin
ga bus specialio maisto, at
gaivinti juos. 

Tik apie 20 dienų prieš Prez. Roosevelto mirtį, Amerikos Lietuvių Misijos rengėjai, bu-
claftii Washingtone, Lietuvos reikalais buvo nuvykę pasitarti pas Vice Prezidentą Harry S. 
Truman, kufiam likimas skyrė buti Prezidentu šios didelės valstybės šiais lemiančiais is
toriniais laikais. Ponas Truman priėmė Lietuvius labai draugingai ir prielankiai, pasikal
bėjo apie Lietuvos reikalus gana nuoširdžiai.# Kaip teko girdėti, musų komisijos nariai, 
išsiskirdami su p. Truman, jam išsitarė: "'Linkime kad tamsta butum musų sekantis Pre
zidentas!" Ponas Truman gražiai nusišypsojo į tą linkėjimą — ir kas galėjo spėti kad 
taip trumpu laiku tas linkėjimas butų galėjęs išsipildyti. ... 

Tie Lietuviai Misijos rengėjai kurie padarė p. Trumaną nauju Lietuvos draugu, yra šie, 
kaip čia atvaizde matote: LVS pirmininkas P. J. žiuris, Misijos pirmininkas Adv. Anta
nas A. Olis, PREZIDENTAS HARRY S. TRUMAN, Kongresmanas Adolph J. Sabath, ir 
Misijos veikėjas Al Kumskis. 

PREZ. F. D. ROOSEVELTO MIRTIS IR 
LAIDOTUVĖS 

Palaidotas Baland. 15 

obligacijas irgi daug reiškia. 
Jis pasakė: 

"Kuomet šios didėsės vals
tybės turi ypatingą atsakomy
bę vykdyti taiką, jų atsakomy
bė paremta obligacijomis besi
remiančiomis ant visų valsty
bių, didelių ir mažų, ne varto
ti jiegą tarptautiniuose santi-
kiuose išskiriant reikale apgy
nimo teisių. 

"Didžiųjų valstybių atsako
mybė yra tarnauti o ne domi-
nuotf pasaulio žmonėms." 

Tais žodžiais Prez. Truman 
išbara Tris Didžiuosius, kartu 
ir Ameriką, ir sukelia vilčių 
mažoms šalims kurios bijojo 
kad gali buti trijų didžiųjų 
valdžioje. 

Niekas kitas iki šiolei trijų 
didžiųjų vardu ir iš jų tarpo 
nėra "taip aiškiai pasisakęs ir 
parodęs reikalingumą laikytis 
įstatų ir teisingumo vadovami-
me businčios pasaulinės orga
nizacijos. 

Nori penkių didžiųjų 
pasimatymo 

Spaudos konferencijoje Bal. 
17 Prez. Truman pareiškė bus 
labai patenkintas jeigu galės 
greitu laiku padaryti Penkių 
Didžiųjų sąjungininkų vadų 
pasimatymą. Tuomi jis pasa
ko jog pripažysta ir skaitysis 
su Anglijos, Kinijos, Sovietų, 
ir Prancūzijos vadais. 

Pareiškė jog remia visa sa
vo galia Amerikos delegaciją 
United Nations konferencijoje 
San Francisco, tačiau pats jo
je nedalyvaus. Konferencijos 
delegatus pasveikins kalba per 
radio, atidarymo dienoje. 

Sovietų komisarą Molotovą 
prezidentas sutiko priimti pirm 
jo vykimo į,San Francisco su
sirinkimą. (žiur. p. 4.) 

HYDE PARK, N. Y. — Pre
zidentas F. D. Roosevelt palai
dotas sekmadienį, Balandžio 
15, savo tėviškės dvaro sode, 
ant Hudson upės kranto. Jo 
grabas nuleistas i žemę tarp 
gylėnų jo numylėtame* sode, 
kur jis visados mėgo buvoti. 

Laidotuvių dieną oras buvo 
gražus ir tyras. 

lis valdžios narių ir diplomatų. 
Čia Episkopalų Vyskupas An
gus Dun pasakė trumpą atsi
sveikinimo maldą. Visas Bal
tasis Namas buvo nukrautas 
gėlėmis. 

Pakeliui kur traukinys su 
Prezidento lavonu važiavo, ži
nodami žmonės stotyse pasiti
ko ir išleido su apgaila. 

Washingtone, stotyje grabą 
pasitiko ir nulydėjo į Baltąjį 

1 paskutinį jo pasilsio vietą Namą ir paskui didžiąją Penn-
Prezidentą Rooseveltą atlydė-; sylvania Avenue atgal į gele-
jo iš Washingtono jo našlė, E. | žinkelio stotį, pats naujasis 
Rooseveltienė, jo sunus Gen. i Frezidentas Truman ir kiti di-
Elliott Roosevelt ir keturios j dieji valdžios žmonės. Pirma 
marčios, o kiti trys jo sunai, grabo ėjo garbės sargyba. 

Nežiūrint kaip didis Roose
velt buvo savo darbais, jo lai
dojimas ir laidotuvių pamaldos 
buvo palyginamai paprastos. 

Jo grabas iš stoties ir į sto
tį buvo vežamas ąnt atviru ra 

būdami įvairiose pasaulio da
lyse karo frontuose nespėjo į 
laidotuves pribūti. Gen. El
liott Roosevelt parskrido iš 
Anglijos, jis radosi arčiausia. 

Toliau, prie laidotuvių žymių 
dalyvių buvo naujasis Prezi- tų, uždengtas vėliava, t •; 
dentas Harry S. Truman su imas septynių baltų ar 
žmona ir dukteria, ir eilė žy-J Iš Washingtono Pre^i-
mių velionio draugų, kabineto kūnas išvežtas 10 vai. vakar, 
narių, ir militariška garbės Balandžio 14 ir pribuvo į New 
sargyba, kuri nuleidžiant grabą (Yorką apie 5 vai. ryto. Lydė-
į duobę sutrimitavo ir tris kar- tojų aukštų valdžios narių va
tus iššovė į orą paskutiniam žiavo du paskiri traukiniai, 
atsisveikinimui. j Tame pačiame traukinyje kur 

Laidotuvėse buvo leisti da- vežė mirusį prezidentą, važia-
lyvauti apielinkės gyventojai i vo p. Roseveltienė ir šeimos 
ir jų darbininkai. j nariai ir Prez. Truman su savo 

Taip atsiskyrė iš šio pašau-1 šeima. Tuo traukiniu važiavo 
lio tas žmogus kuris pradėjo' apie 100 asmenų, kurie suvar-
didelius darbus, privedė antrą tojo 12 Pullman vagonų. 
pasaulinį karą arti laimėjimo ir 
ruošė ateities taikos ir saugu-

Kaip Washingtone taip ir 
visoje šalyje, krautuvės ir ki

mo planus, bet nesulaukė to į ti bizniai buvo uždaryti, miru-
visko įvykstant, mirė negalė
damas baigti ko pradėjo. 

Iš Anglijos, į laidotuves ir 

sio Prezidento pagerbimui. 
Iš Pennsylvania stoties New 

Yorke, Prezidentas nuvežtas į 
atidavimui paskutinės pagar- Hyde Park, jo tėviškę aukščiau 
bos, Premjeras Churchill at
siuntė Užsienių Reikalų Sekre
torių Anthony Eden. 
ATSISVEIKINIMAS 
WASHINGTONE 

Prez. Roosevelt buvo nuvy
kęs į Warm Springs, Ga. pa
sigydyti, nes visai nesveikavo, 
mirė ketvirtadienį, Bal. 12, po 
pietų. Jo kūnas iš ten išvežtas 
į sostinę pagerbimo ceremoni
joms Baltajame Name. 

Jo grabas buvo patalpintas 
dideliame Rytiniame Kambary
je, Vasario 14 d. rytą. Čia su-

i ėjo atsisveikinti su juo dauge-

New Yorko, Hudson upės kran
te, galutinam palaidojimui. 

Pirmutinis Prezidentas, Jur
gis Washington, taip pat palai
dotas savo dvare, sode šalimai 
savo gyvenamų namų, Mount 
Vernon. Tas jo dvaras paver
stas istorišku parku. 

Reikia tikėtis kad ir Roos#» 
velto dvaro žemė bus paverst® 
viešu paminkliniu parku. 

Poni Roosevelt išsikrausto iš 
Baltojo Namo šią savaitę, bf 
nauji šeimininkai ten persike
lia gyventi. 

(Daugiau ant 4-to pusi.) 
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EENNSYLVANIJOJE Detroit, Mich., Naujienos 
PHILADELPHIA Du Karo Vadai 

ŽIŪRINT Į ATEITĮ 

šiądien nebesulaikoma \aga 
veržiasi tautinė srove, ir jos 
bėgimo niekas nesulaikys. Prie 
jos dedasi visas sveikas Lie
tuviškas elementas. Teapima 
ji visus tautiškai galvojančius 
Lietuvius. 

Patriotinė Kudirkos, Mairo
nio, Basanavičiaus, Vaižganto, 
A. Smetonos nuotaika liudija 
kad geri tautininkai yra ir ge
ri katalikai. Taip juk Mairo
nis, Vaižgantas buvo kunigai 
ir geri tautininkai. 

Nesusipratimas tarp tauti
ninkų ir katalikų buvo ir yra 
Lietuvių tautos nelaimė. 

Šiądien Lietuva griuvėsiuo
se, visokiariopai apiplėšta, gy
ventojai apnuoginti, alksta, ir 
žudomi, jie ša*kiasi j pasauli 
reikšdami savo balsą jog nori 
gyventi ir buti Lietuviais savo 
nepriklausomoje valstybėje. 

Mes kurie galime rūpinkimės 
jų išgelbėjimu, ir naudokimės 
visomis galimybėmis. Gelbėji
mui Lietuvos naudokimės Baž
nyčios autoritetu ir tradiciniu 
Lietuvių tautos religingumu. 

Lietuvių visuomenė, turėda-
dama vadovaujamą srovę, tu
ri jungtis joje ir ji turi apim
ti visus patriotinius Lietuvius. 
Ta srovė jau jaučiama visur 
kur yra geros valios Lietuvių. 

Kai pasibaigs karas ir nu
kris verguvės pančiai, ta sro
vė, kaip pavasario tėkmės iš-
tvins į galingą šniokščiančią 
upę, kuri, jungdama į save 
visą kas Lietuviška, tekės am
žinai Lietuvos garbei. 

K. žemaitis. 

PASTABA VIENINGUMO 
KLAUSIMU « 

i 

Patriotiškai nusistatę linkui 
Lietuvos laikraščiai dabar pra
dėjo rašyti apie tai kad pasta
ru laiku taip Worcester, Mass,, 
taip Philadelphijos veikėjai 
viešai garsiai sušuko ir parei- j 
škė reikalavimą kad Amerikos 
Lietuvių Taryba ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjunga, metę į šalį 
asmeniškumus, vardan laisvės 
Lietuvos veiktų, kiek tik yra 
galima, išvien, arba nors vie
ni kitiems nekenktų. 

Gen. Eisenhower, vyriausias 
armijų vadas, kalbasi su žy
miu kariautoju, Lt. Gen. Pat-
ton, Vokietijoje, apie karo ei
gą. Gen. Patton patenkintas 
aiškina savo viršininkui apie 
karo eig%. 

PITTSBURGH 

MAŽIAU DARBININKŲ 

Pittsburgho Universiteto su
rinktos statistikos parodo se
kanti ypatingą dalyką: dabar
tiniu laiko Allegheny apskri
ties dirbtuvėse dirba 39,000 
darbininkų mažiau negu dirbo 
devyni mėnesiai atgal, kada 
buvo pasiektas pats aukščiau
sias darbų Čiukuras. 

Bendrai imant, apie 70,000 
mažiau dirba visos vakarinės 
Pennsylvanijos dirbtuvėse. 

Kur tie darbininkai dingo, 
tuo laiku kada darbininkų la
biausia reikia? 

Dalį paėmė kariuomenė, kita 
dalis jaunamečių studentų su-
gryžo į mokyklas, kita dalis 
turėjo vykti kur nors kitur 
pradėjus nekuriuos karo dar
bus ir užsakymus nukirsti. 

ŠELPIAMŲ SUMAŽĖJO 

Karo laiku darbams einant 
gerai, Pennsylvanijoje žymiai 
sumažėjo valstijos pašalpas 

Tačiau pastebiu kad to pa- j imančių skaičius. 1939 metais 
ties jau kur kas anksčiau rei- • 21 nuoš. valstijos populiacijos 
kalavo vien tik vieni Ph-ladel- ėmė pašalpas, dabar tas skai-

NETIKĖTA PREZIDENTO 
ROOSEVELTO MIRTIS 

Balandžio 12 paplito žinios 
kad mirė Amerikos Preziden
tas Franklin Delano Roosevelt. 
Nelaukta naujiena sujudino vi
są Ameriką ir kitas šalis. Taip 
rodos nesinori tikėti kad tas 
garsus prezidentas ir malonaus 

Į budo žmogus jau amžinai už-
Į merkė akis ir su pavasariu nu
keliavo amžinastin. 

Radio stotys giedojo jam 
liūdnas melodijas, liūdną davė 
muziką. 

Tikrai skaudu kad žmogaus 
gyvenimas kaip tas siūlas stai
ga nutruksta. 

Lankantis su Misija Wash-
ingtone, kaip jau rašiau, Lie
tuvės kareivių motinos buvo 
priimtos Baltojo Namo Ryti
niame Kambaryje, o vos tik 
trys savaitės praėjo, ten tapo 
paguldytas Amerikos preziden
to kūnas paskutiniam atsisvei
kinimui iš Amerikos sostinės. 
Tai gilus prisiminimas, šiuos 
žodžius rašant man ašaros by
ra. Taip dar nesenai neteko
me Lietuvos Prezidento Anta
no Smetonos, o dabar ir Ame
rikos prezidento. 

Harry S. Truman paliko A-
merikos prezidentu. Jis taip 
pat prijaučia mažų tautų rei
kalams, ir parodė daug prielan
kumo Lietuvai kuomet Ameri
kos Lietuvių Misijos rengėjai 
pas ji lankėsi "Kovo 21. 

KAREIVIŲ RĖMĖJŲ 
VAKARAS 

Šj sekmadienį, Balandžio 22, 
nuo 6 vai. vakare, buvusioje 
Lietuvių salėje įvyks Kareivių 
Rėmėjų vakaras. Bus įvairus 
programas sudarytas iš vieti
nio talento. Vakaro kalbėto
jais bus Teisėjas J. P. Uvick 
ir Adv. A. Conrad. 

Muzikalę dalį sudarys: Syl
via ir Louise šimoniutės solo 
ir duetus; Valencija Stapulio-
niutė, Lorrain ir Kathleen Pet-
kiutės, Bernadette ir Delphine 
Jacobs, Evelina Griggs pašoks 
tautiškus šokius, šv. Bernar
do bažnyčios vargoninkas Lie
tuvis Frank Janeck skambins 
piano solo; Jacobs sesutės Toe 
ir Tap dance; Betty Jane No-
wak solo; Malvina Rukšėnas 
Accordion ir Tap dance; Tom 
Beganskas Accordion ir piano 

|solo; Agota Juodsnukytė so-
jlo; Marijona Galenas solo; jai 
akompanuos Jean Mardosaitė. 
Muzikas Antanas Kvederas ir 

mnnnįt i 

phijos Tarybininkai, nes su j« či«s sumažėjo iki 2 nuoš Pa- j ^ ' Kveclerienė padainuos 
lvdeno kun. Stasio Railos pa- salpas gauna tik sergantieji, .. . . _ *  .  °  *  7  i  l i u i i H i o c  H m r m  P n  n r n o r r a m n  

Brooklyno Amerikoje rašu tJrooKiyno AmeriKo.ie ir, raiši, našlaičiai ir seni. 
Clevelando Dirvoje buvo tilpęs i Valstija globoja 84,714 juu-
tą patį dalyką liečiantis parei-! namečių vaikų, antroje vietoje 
škimas. pageidavimas ir reika-1 stovi 83,681 senelių neturinčių 
lavimas. 1 ineigų. Aklų imančių valsti-

Todel šalin diktatoriška -'tri-'jos pašalpą yra 12,789. 
jų didžiųjų" ambicija. Lai gy-

liaudies dainų. Po programo 
šokiai ir pasilinksminimas. 

vuoja musų veikėjų tarpe tik
ros demokratijos principai ir 
tikra meilė linkui tėvynės Lie
tuvos. Asmeniška savimailė 
ir nykštukų egoizmas jau at
griso visiems. 

Lietuvos Mylėtojas. 

DAYTON, OHIO 

CUKRAUS BUS MA
ŽIAU ŠYMET 

DRABUŽĖLIŲ BALIUS 
šeštadienį, Bal. 28, įvyks 

Lietuvos Vaikučiams Drabužė
lių balius, čia bus sunešti dra
bužėliai naujagimiams ir iki 
penkių metų amžiaus berniu
kams ir mergaitėms. Vakarė
lis prasidės apie 7 vai., buvu
sioje Lietuvių salėje. 

Jau dabar musų moterys tu-
Jadvygos ir Jurgio Zubrio1 ri prisiuvę drabužėlių ir tik 

kų vienatinis sunus Jurgis ta- i laukia to vakaro. Vakarėlyje 
po sužeistas kariaujant prieš I bus išdėti drabužėliai parodai. 
Vokiečius. Dabar jis yra gy- Vyrai prašomi dalyvauti ir sū
domas Prancūzijoje. teikti pinigines aukas, už ką 

bus perkama medžiagos ir siu
vama drabužėliai visą ialką. 

SIS-TAS 

19-15 įlietais civiliniai gaus, kytį sunkiai 
cukraus 7 
jiems buvo skirta 1944 metais. | iauskaite. 
Tas sudaro 14 nuoš. 
negu gaudavo 1939-39 metais, lįystamus Daytone. 

Dabartiniu metu kiekvienam j 
gyventojui numatyta po 83 į kas pasigenda kur din-
svarus cukraus į metus, kas į -^sotu Kavaliauskienė. Ji 
išeina bisk] mažiau negu nu
skirta Britanijos civiliams. 

šią vasarą, šeimininkės ku
rios norės konservuoti vaisius, 
gaus cukraus pakankamai — 
tam tikslui numatyta 700,000 
tonų cukraus. 

Lankėsi viešnia iš Bedford, 
Ohio, Magdalena Zdanienė. Jos 
viešėjimo tikslas buvo aplan- į VIEŠOS PRAKALBOS m 

sergančią savoi»Ai)njjT*s; 4PIE MISIJA 
Tl I*!?" Teofilę Roberts-Pau- j Sekmadienį; Geguiės Ir paskui džiaugėmės kad 

i . - ^a Pr°£a P» ^da- j vusioje Lietuvių salėje, rengia- Į nepraleidom šios progos. Ar-
^ ' 11 nien^ aplankė ir kitus savo pa- i mos viešos prakalbos išdavi- lington Nacionalės Kapinės fii-

(Pabaiga iš pereito nr.) 
Trečia diena Washing tone 

Sekmadienį, Kovo 26, musų 
Detroitiečių grupė sukilom an
ksti, ir papusryčiavę skubėjom 
į Pranciškonų vienuolyną Ver
bų Sekmadienio pamaldoms. 

Nuvykom S. Douvan, P. Me-
donienė, H. Rauby ir O. Wil-
kienė; ten jau radom laukiant 
musų ponios S. Douvan drau
gus, Washingtoniecius: Filoso
fijos Daktaras Blaser su žmo
na ir Clevelandiečiai Advokatas 
Caldwell su žmona, šios po
ros nors ne katalikai,, norėjo 
pamatyti tą garsų katalikų 
vienuolyną. Kaip Blaser taip 
ir Caldwell yra išvažinėję visą 
Ameriką ir buvę Europoje, kur 
poni Douvan juos ir sutiko 10 
metų atgal* ir iki šiol palaikė 
pažintį. Dr. Blaser yra ekono
mikos ir statistikos viršinin
kas, o jo žmona kalbų studen
tė. Inž. Caldwell, tėvas Bill 
Caldwell, pastatė didžiuosius 
Clevelando tiltilš. šie Ameri
kiečiai visi dalyvavo Kongre
sinėje Vakarienėje. 

Pranciškonų vien u o 1 jį n a s 
randasi ant kalno šv. Sepul
chre, pastatas Bizantijos sti
liaus ir išstatytas pagal šven
tosios žemės planą, todėl ir va
dinamas šventosios žemės Ko
misariatas Suv. Valstijose. 

Vienuolynas turi keletą al
torių, ypatingo dėmesio vertas 
Kalvarijos altorius: jame re
plika Jėzaus nukryžiavojimo 
tarp dviejų latrų. Kaip mums 
paaiškinta, šie kryžiai atitin
ka tiems tikriesiems kryžiams 
ant kurių buvo nukryžiuotas 
Kristus ir latrai. Altorius bal
to marmuro ir jame yra paslė
pta dalis akmens iš šventosios 
žemės, kuris sakoma plyšęs 
kai žemė drebėjo Jėzui mirš
tant. ^ 

Iš vienuolyno bažnyčios, pro 
siaurus karidorius, veda į ka
takombas, kurios irgi kopija 
katakombų iš krikščionių per
sekiojimo laikų: tai urvai iš
kasti žemėse, kur krikščionys 
pasislėpę melsdavosi. Tikrųjų 
katakombų dar iki šių dienų 
yra išlikę Palestinoje ir Itali
joje, ypatingai apie Romą ir 
kitur. Kadangi tikrosiose ka
takombose žuvo daug krikščio
nių tai ir šių katakombų sie
nos išpaišyta fantastiškais pa
veikslai, panašiais j giltines, 
šiose katakombose yra net ke
li altoriai, kuriuose yra repli
kos Šv. Cecilijos, Sebastijono 
ir kitų žuvusių už krikščiony
bę. 

Vienuolyno darželis yra ne
paprastai gražus, nusodintas 
visokiais krūmais ir gėlėmis. 

Vienas teisėjas mums aiški
no kad ten yra pasodinta 4900 
krūmeliai rožių, „kurias vienuo
liai 1913-14 metais atnešė iš 
Meksikos. Tais metais Meksi
koje buvo persekiojami krikš
čionys ir priversti bėgti į kitas 
šalis. 

Arlington Kalinėse 
Sugryžę iš Pranciškonų vie

nuolyno, kur praleidom virš 
tris valandas, jau radom Misi
jos narius pasiruošusius vykti 
į Arlington kapines su vaini
kais. Mes nei neužkandę, sė
dę į taxi leidomės kartu su vi-

Valdyi Vokiečiu® 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

^Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

JFIRĖ JAU 13,700 
LIETUVIŲ 

Amerikietis Maj. Gen. Lu
cius D. Clay, paskirtas padė
jėju prie Gen. Eisenhower, ku
rio priežiuron bus pavesta ci
viliniai Vokietijos reikalai po 
to kai Vokietija bus nugalėta. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1802 Lamar St. Daytou, O. 

yra išvykus į Chicagą ir ten 
vieši jau trejetą mėnesių. Ten 
ji turi giminių ir daug pažys
tamų parapijonų Joniškiečių. 

Mirus Prez. Rooseveltui, su 
visa tauta apgailauja netekę to 
garbingo šalies vado ir musų 
kolonijos Lietuviai. Taip, jis 
mirė, bet jo atlikti geri darbai 
žmonių labui niekados nebus 
užmiršti ir jo vardas bus mi
nimas per amžius. D. Rep. 

mui raporto iš Amerikos Lie
tuvių Misijos Washingtone ir 
apie musų delegatų vykimą j 
San Francisco konferenciją. 

Kalbas sakys vietiniai ir iš 
kitų kolonijų kalbėtojai. Vė
liau apie juos pranešime. • 

Taipgi jau gatava ta labai 
įdomi Pulk. Petruičio knyga 
"Kaip Jie Mus Sušaudė", išlei
sta Angliškoje kalboje^ ir da
lyviai gaU» jo» nusipirkti. 

Rep. 

KAS platina Dirvą — tas 
platina apšvietą. 

dėlės ir puošnios, daugybė me 
džių ir krūmų. Jos randasi už 
Potomac upės ir nuo krafito 
tiesiai matosi Washington mie
stas. Kapinėse įtaisyta puiki 
kaip sniegas balta marmurinė 
koplyčia, priešais platus laip
tai padalinti į dvi dalis. Pir
mąją dalį prilipus randasi Ne
žinomo Kareivio kapo atžymė-
jimo puošnus akmuo. 

Kareivių motinų pirmininkė 
Ona Biežienė padėjo vainiką. 
Čia kilo gilus susijaudinimas, 
ypatingai karių motinoms ku
rios nežino kur, . jty sūneliai. 

Atlikta tam tikra ceremonija, 
sukalbėta maldelė, ir nufoto
grafuota Lietuvių grupė. 

Apie pusmylį toliau, priva
žiavom Samuelio J. Harris ka
pą. čia vainiką padėjo Stepha-
nia čiurlionytė-Douvan. Prie 
Harris kapo pastatytas akmuo 
su užrašais, abiejose pusėse. 
Vienoje pusėje užrašas: "Sa
muel J. Harris, 2nd Lieut. 112 
Inf. U. S. Army. I Lieut. Ame
rican Brigade Republic of Lit
huania. Born Dec. 24, 1866, 
Shippensburg, Pa. Died in ac
tion Feb. 24, 1920, Kaunas, 
Lithuania". 

Po šių ceremonijų, mintimis 
nuskridau toli į tą brangią 
Lietuvą, kur tiek kraujo pra
lieta; seni prisiminimai užtven
kė mano galvą. Ar padės kas 
ant mano brolių kapų akmenis 
ar vainikus, kurie taipgi žuvo 
už savo šalies laisvę ?. ... Tas 
gal nesvarbu, bet faktas kad 
jų jau nėra rodos verte veria 
širdį. 

Gryštant iš kapinių, papra-
šėm taxi vežiko parodyti mums 
tuos garsius Washingtono Ja
poniškus vyšnių medžius. Jis 
mus apvežiojo plačiai. Vienas 
iš įdomiausių buvo tai Lin
coln Memorial Fountain. Tai 
didelis prūdas, aplink lyg vai
niku apsodintas vyšnių me
džiais kurie tuo laiku žydėjo. 

Washingtone sutikom daug 
pažystamų ir draugų kurie su
gužėjo vienodų minčių trau
kiami — Laisvės ir Nepriklau
somybės Lietuvai! * 

Apie penktą vai. vakare jau S 
mes palikom Statler viešbuti j s 
ir draugus. Išsiilgę namų sku
bėjom gryžti. 

Stephania Douvan pasiliko 
užbaigti savaitės atostogas ir!s 
pasimatyti su savo sunum, En- § 
sign Victor Douvan, kuris ją 
Čia viešbutyje pasitiko. Rtp. 

Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių Lietuvių vardais 
mirusių skaičius jau pasiekė 
13,700, nuo Vasario m. 1937 
metų, kada mirusių išeivių Lie
tuvių vardai pradėta Dirvoje 
žymėti. 

URBONAS Povilas, 00 metų, 
mirė Bal. 2, Cleveland, O. 

VILčlUKAITIS Pranas, sėny-
vo amz., mirė Vasario 26 d. KAVALIAUSKAS Steponas, 
Cleveland, Ohio. Palaidotas 

MALINAUSKIENE Veronika 
(Pociūtė), pusamžė, mirė 21 
Kovo, Chicago j. (Raseinių 
ap., Nemakščių par. ir k.) 

'KAVALIAUSKAS Kazys, 55 
m., mirė Kovo 20, Chicago j. 
(Panevėžio ap., Kūgių p.) 

AŠMONTAS Leonas, pusam
žis, mirė Kovo 20, Chicago^ 
(Andriejavo par.) Amerikoj 
išgyveno 35 metus. 

TIMINSKIENĖ Uršule* 46 m., 
mirė Kovo S, Philadelphia, 
Pa. 

Akron, O. (Paėjo -iš Suval
kijos). / 

STASEVIčIENĖ Katrė, 64 m. 
mirė Kovo 28, Dayton, O. 
(Paėjo nuo Panevėžio), čia 
išgyveno apie 40 metų. 

STONIS Louis, mirė Kovo 18, 
Chicago j. (Žagarės p., Do-
melių k.) 

GRINIENĖ Antanina (Ado-
maitė), 51 m., mirė Kovo 
18, Chicago j. (Panevėžio ap. 
Ramygalos p., Juškaičių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

SUNDUKAS Izidorius, pusam
žis, mjrė Kovo 18, Chicagoj. 
(Tauragės ap., Eržvilko p.. 
Pušaičių k.) Amerikoj išgy
veno 40 metų. 

BUBINAS Antanas, pusamžis, 
mirė Kovo 19 d., Chicagoj. 
(Šiaulių ap., Tryškių par.) 

BAUBLYS Vincas, mirė Ko
vo m., Mahanoy City, Pa. 

KEGOLIENĖ Jie va, mirė Ko
vo m., Shenandoah, Pa. 

SINKEVIČIUS Juozas, 55 m., 
mirė Vas. 24, Buttonwood, 
Pa. (Vilniaus red., Tačionių 
kaimo.) 

MIZGERTIENĖ Ona, 71 m., 
mirė Sausio 21, So. Boston, 
Mass. (Panevėžio aps., Va
balninko k.) 

MEšKINIENĖ Katrė, 67 m., 
mirė Gruod. 20, Paterson, 
N. J. 

TAMAŠIUNAS Antanas, 63 
m., mirė Sausio 25, Washin
gton, Pa. (Panevėžio apsk., 
Laumenių k. ) 

BARAIšIS Justinas, sulaukęs 
senatvės mirė Kovo 20, Chi
cagoj. (Utenos miesto.) 

BIELIŪNAS Jonas, 61 metų, 
mirė Kovo m., Bayonne, N.J. 

SCHLIKTEN Teofilė, pusam
žė, mirė Kovo 20, Chicagoj. 
(Vilkijos par.) 

mirė Kovo 15, New Britain, 
Conn. 

JANULIS Juozas, 80 m., mirė 
^Kovo 15, Lawrence, Mass. 

PILIPIENĖ Marė, mirė Kovo 
mėn., Lawrence, Mass. 

EfbVEIKIENĖ Uršulė, pusam
žė, mirė Kovo 22, Chicagoj. 
(Panevėžio p., Molainių k.) 

ŽIDECKIENĖ Emilija, mir® 
Kovo m., Worcester, Mass. 

ČUPLIS Juozas, mirė Kovo m. 
Worcester, Mass. 

SENIAUSKIENĖ Petrott««, 
mirė Kovo mėn., Worcester, 
Mass. , 

IVAŠKA Francis J., mirė Ko
vo m., Worcester, Mass. 

BALIUKONIS Lucy, mirė Ko
vo m., Worcester, Mass. 

BANIUšAUSKIENĖ Jieva, mi
rė Kovo mėn., f Worcester, 
Mass. 

RUTKAUSKIENĖ Izabelė, mi
rė Kovo min., Worcester, 
Mass. 

KRUPKELIS (vardas nepaž.) 
mirė Kovo mėn., Worcester, 
5lass. ' - -

ŠTMONIS Ignas, mirė Kov© m. 
Worcester, Mass. 

RADZEVIČIUS Juozas, mirė 
Kovo m., Sheboygan, Wis. 

ČIŽAUSKIENĖ Petronėlė, mi
rė Kovo m., Sheboygan, Wis; 

KLIEJUNAS Pranas, mirė Ko
vo m., Sheboygan, Wis. 

NAVICKAS Motiejus, mirė 
Kovo mėn., Sheboygan, Wis. 

f — 

NOTARY PUBLIC 
Turint reikalu notarizuoti 
dokumentus kreipkitės į 

K. s. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 
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Nikodemas A. Wilkelis Į 
L&isnuotas Laidotuviu Direktorius i 

BUVO FLORIDOJ 
Teisėjau J- P- Uvick su žmo

na ir laidotuvių direktorius p. 
Brazis su žmona ir dukrelėmis 
buvo nuvykę poilsiui į Flori
dą. Jie sugryžo pilni sveika
tos ir energijos. Girdėjosi į ie 
ten ir gražų tautišką d*rbą 
atlikę. 

DRABUŽIŲ RINKIMAS 
Balandžio mėnesį visoje ša

lyje yra renkami drabužiai ka
ro nukentėjusiems aprengti. 
Detroitas yra pasiryžęs surin
kti 10 milijonų drabužių. , Dra
bužius galima priduoti į kino 
teatrus, ugniagesių stotis, po
licijos nuovadas ir tam pan. 

United National Clo thing 
Collecting Komitete priklauso 
ir BALF 76 skyriaus pirmi-
nininkė E. Paurazienė. Drabu
žių rinkimo reikalu buvo su
šauktas susirinkimas Edison 
name, kur E. Paurazienės pa
kviestos dalyvavo St. Douvan, 
B. Keblaitienė, M. Smailienė ir 
M. Sims. Susirinkime buvo 
padaryta keli pranešimai, ypa
tingai R. Roth plačiai atpasa
kojo kaip labai reikalingi dra
bužiai karo nualintoj fSuropoj. 

IR BALZAMUOTOJAS 
Šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai 

Naujoj, moderniniai įrengtoj nuosavioj vietoi 
5 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 5 
?illlt!ffllllIIIUIIIII!llllimitfi!lll(iIllllllilUHIffln!nil!Illl!IIIiillUiliiil!fllllIlllIIIIIIi£ 

;i)i:li,a c. jaklbs 
(JAKUBAUSKIENĖ—»Laisnuota Laidotuvių Dirękton#) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokami!, 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6821 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

| VISOKIA APDRAUDA * 
f Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų p*» 
? tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale yiso-
X kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
i šaukit# mm nagu ugniagesius (fare-monui»). 
;; ir Apdraudos Agentūra. 

f P .  P .  M  U  L I  O  L I S  
* Vtefiatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate 
T ()6f»6 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

MNIMIIMIMIMIMIIHMtMMIMIIfl 

P J. KURSIS 
609-12 Society fer Savings Bid. 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mi«ste arba priemiesčiuose, kreip
ki tis j mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inaurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimu ir ibpiMy* 
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai 
•inHIlIKfMIMMIlJlMHIII'IIIUHHIIIiailMUIHIIIIMIIIIIIIlMHIIIIMIMIIMIIIUlUIIUIIHIIIMNMMII 
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Aukokit Lietuvos vadavimu! 
I 1 " 1 1 ' " 
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Tegul meilė Lietuvos 
Dega musų širdyse! L A I S V A  L I E T U V A  Laisvę pažinę *-• 

Jungo nevilksim! 

Gryžimo i Principus Reikalingumas 
*-

Jfctllttiringojo Pasaulio Žlugimo Pavojai. Pozityvių Jie-
gų Protestai prieš Nuolaidas Bolševikams. Geleži
nio Tvirtumo Reikalingumas Bolševikų Atžvilgiu ir 
Neleistina Musų šelpimo Fondo Kapituliacija. Lie
tuvos Vyriausybė in Exile — Lietuvos Teisė ir Pa
stovios Taikos Sąlyga. 

(Juliaus Smetonos kalba Brooklyn, N. Y., Bal. 15) 

Jeigu musų tarpe prieš ke
lerius metus, kai Lietuva pir
mą kartą buvo patekus j bol
ševikų jungą, butų buvę tiek 
iniciatyvos ir susikaupimo kiek 
yra dabar tai butų buvę daug 
vilčių kad butume turėję Lie
tuvos vyriausybę ar bent Lie
tuvos komitetą, kuriam didžio
sios valstybės — Amerika ir 
Anglija — butų suteikusios 
tarptautinio pripažinimo. La
bai gaila kad tiek laiko praėjo 
Lietuvai neturint Jungtinių 
Tautų tarpe pripažintos atsto
vybės, bet ir dabar nėra vėlu 
reikalauti tos Lietuvos teisės 
įgyvendinimo. 

Lietuvai, o taip pat ir visam 
Vakarų Pasauliui yra didelis 
užgavimas kad tuo tarpu kai 
eilė mažų ir labai primityvios 
kulturos valstybių yra priima
mos į United Nations tarpą 
bei pakviestos Į San* Francis
co konferenciją, Lietuva nei 
vienur, nei kitur neatstovauja
ma. šiaip dalykams stovint, 
bergždžia yra Įrodinėti kad šis 
karas vedamas kulturos išsau
gojimui ir teisingumo įgyven-
dimui. 

^ Vertindami dabartinę padė
tį, bene arčiau tiesos busime, 
pasakę kad šis karas vedamas 
Vakarų Pasaulio palaidojimui. 
Dviejų tūkstančių metų krik
ščioniškos civilizacijos vaisiai 
sėkmingai naikinami dvidešim
tojo ahžiaus kulturos "laimė
jimo" — galingos kelių tūks
tančių svarų bombos, o indivi
dualizmo ir asmeninės laisvės 
dvasioje išugdyta kultūringoji 
Europos visuomenė pakaitomis 
atiduodama pirmiau Gestapo, 
dabar — NKVD priežiūrai bei 
"auklėjimui". 

Nuo Maidaneko krematorijų 
iki Katyno miško ties Smolen
sku, nuo Červenės miškelio iki 
tolimųjų Sibiro druskos ir ge
ležies kasyklų, kuriose žuvo ir 
tebežusta tūkstančiai šviesiau
sių Europos intelektų, sklinda 
liūdnas dvidešimtojo amžiaus 
civilizacijos" liudymas. Taigi 
štai kokie yra busimos "tei
singos ir pastovios" taikos pa
grindai .... 
Traginga mažų tautų 
padėtis 

Lietuvos ir eilės kitų mažų 
valstybių padėtis yra "tragin-
ga. Ne tik dėlto kad Lietuva 
atiduota NKVD sauvalei ir 
kad iš baimės užrustinti Stali
ną niekas neišdrysta jos užtar
ti, bet ir dėlto kad, kaip lig
šiolinė nuotaika rodo, yra nu
sistatyta Lietuvą ir kitas dvi 
jos Pabaltijo kaimynes, paau
koti bolševikų apetitui nura
minti. Girdi, butų absurdiš
ka, kaip tuli realistai skelbia, 
del mažų Pabaltijo valstybių 
gadinti santikius su Sovietų 
Sąjunga. Tat didžiųjų valsty
bių tylėjimas Pabaltijo kraštų 
atžvilgiu jokiu budu negali 
buti išaiškintas gerojon pusėn, 
kaip kai kurie iš musų mėgi
na. Yra ir kitų pavyzdžių ku
rie tik jau neteikia vietos op
timizmui. Sakysim, 1940 me
tais Prezidentas Roosevelt A-
merikos Lietuvių Tarybos de
legacijai pabrėžė kad Lietuvos 
nepriklausomybė nėra žuvus, 
o tik laikinai sutramdyta, ir 
kad Lietuva nepriklausomybę 
tikrai atgaus. 1 Gi paskutiniu 
metu, paklaustas laikraštinin
kų apie Pabaltijo kraštus, jis 
nurodė jiems kreiptis į State 
Department, kuris juos galė
siąs painformuoti.... * 

Tačiau, šį tamsų vaizdą pas
kutiniu metu vis labiau ir la
biau ima nušviesti skaidrios 
prošvaistės. Nors Amerikos ir 
ypač Anglijos vyriausybės dar 
tebėra linkusios ir toliau kitų 
tautų sąskaita daryti nuolaidų 
Sovietų Sąjungai, tų valstybių 
visuomenėse atsiranda vis sti
presnių ir stipresnių balsų 
prieš tas nuolaidas. Tie bal
sai kyla del dviejų priežasčių. 
Pirma, eilės kulturingų valsty
bių atidavimas puslaukiniams 
bolševikams yra didelis nusi-' 

kaitimas moraline prasme, ir 
nei vienas padorus žmogus su 
tuo negali sutikti. Antra, bol
ševikų valdžios išplitimas su
daro pavojų ir likusiai, ne-bol-
ševikiškai. pasaulio daliai, tai
gi ir Amerikai su Anglija. 

Teisingai yra nurodoma kad 
jei pas save, namie, 
saugiai naudotis Keturiomis 
Laisvėmis, jos turi buti ger
biamos ir svetur. Iš čia išva
da kad demokratinio pasaulio 
laisvės niekuomet negalės bu
ti garantuotos kada šalimais 
tos laisvės bus slopinamos ko
munistinės diktatūros. Atseit, 
jos tegalės buti saugios tada 
kada bus sustabdytas komuni
zmo plitimas ne tik kitose val
stybėse, bet kada jis bus pa
naikintas ir pačioje Rusijoje. 

Kovoti reikia be kompromisų 
Ši pastaroji koncepcija dar 

nėra universaliai priimta, o 
bolševikų agentų ir pataikūnų, 
kurių ir šioje šalyje paskuti
niu metu yra gausiai privisę, 
yra aštriai puolama. Supran
tamas dalykas: kurie sąmonin
gai nori pasaulinės komunisti
nės diktatūros Įsigyvenimo tie 
negali nesipriešinti dorų ir 
blaiviau galvojančių piliečių 
siūlomomis priemonėmis ko
munistinės verguvės grėsmei 
panaikinti. 

Betgi LieČAviai, kurie laisvę 
tegali atgauti tada kada «bus 
sunaikintas komunizmas, turi 
visuomet buti tarpe tų kurie 
nekompromisiniai kovoja vi
siškam komunizmo sunaikini
mui pasiekti. 

Amerikos Lietuvių Misija 
kovoje prieš komunizmą nuvei
kė dideli darbą. Ne tik Ame
rikos Lietuvių visuomenės tar
pe bet — ir tai daug svarbiau 
— aukštojoje Amerikos visuo
menėje. Primindama Ameri
kos Kongreso atstovams, kurie 
buvo taip gausiai atsilankę Į 
Amerikos Lietuvių Misijos su
rengtą jiems priėmimą, tą ne 

Kenksmingas pataikavimas 
Deja, ne visi musų aiškiai 

supranta tą nekompromisinę li
niją kurios mes, kovodami del 
Lietuvos laisvės, turime laiky
tis bolševikų atžvilgiu. Dide
lio visiems džiaugsmo buvo kai 
musų Lietuviškas šelpimo fon
das pagaliau buvo priimtas Į 
National War Fund. Bet štai 
paskutiniu metu skaitome pra
nešimą kad musų šelpimo fon
das siunčia Lietuvos žmonėms 
pagalbą per Russian War Re
lief. 

Iš to išplaukia kad United 
Lithuanian Relief Fund Lietu
vos šelpimo atžvilgiu pasidarė 
tartum Russian War Relief 
skyrius, taigi atsistojo ant vie-

norima j no pagrindo su Bimbos "Lie
tuvai Pagalbos Teikimo Ko
mitetu", kurs jau nuo senai 
veikia kaip Russian War Re
lief agentūra. 

Netenka specialiai Įrodinėti 
kad toks musų šelpimo fondo 
pasistatymas reiškia kapitulia
ciją, bejiegišką sutikimą su 
susidariusia padėtimi. Subor-
dinuotis Russian War Relief, 
reiškia pripažinti jo jurisdik
ciją ir Lietuvai, reiškia pasta
tyti Lietuvą ant vieno pagrin
do su Sovietų Sąjungai pri
klausančiomis teritorijomis. 

Juk tai automatiškai impli
kuoja kad ir Lietuva yra So
vietų Sąjungos teritorija! 

Nejaugi musų šelpimo fon
do vadovybė nenumano kad to
kiais žygiais ji kaip tik varo 
vandenĮ i bolševikų malūną? 
Spaudai paduotame pareiški
me ji lyg ir mėgina pasiteisin
ti del to savo žygio: girdi, ki
to kelio pagalbai j Lietuvą nu
siųsti nebuvę, o, be to, Rus-
sia$ War Relief užtikrinęs kad 
Lietuvos žmonės tą pagalbą 
gausią.... 

Yra suprantama, kad kol 
bolševikai tebelaiko užėmę Lie
tuvą, be jų. sutikimo joks siun
tinys Į Lietuvą negali buti pa
siųstas. Bet kodėl šitą tegali
ma padaryti per Russian War 
Relief, o ne per musų šelpimo 
fondą, niekas paaiškinti nega
li. Atsakymas, be abejo, bus 
kad bolševikai kitaip nesutin
ka. 

Vengkime šito Įžeidimo! 
Lemiamos reikšmės betgi 

čia turėtų turėti ne tai ar bol
ševikai sutinka ar ne, bet tai 
kad nuo karo nukentėjusių 

pataisomą skriaudą kuri butų} žmonių šelpimas yra elemen-
padaryta Lietuvių tautai jei ji j taraus žmoniškumo deklaruotė, 
butų palikta bolševikų vergu
vėje, Amerikos Lietuvių Misi
ja tuo pačiu metu iškėlė aikš
tėn ir bendrą komunizmo pa
vojų. Ir tie gausus ryšiai ku
rie Amerikos Lietuvių Misijos 
proga buvo užmegsti tarp mu
sų visuomenės vadų ir Kongre
so narių, turėdami didžiausios 
reikšmės kovai' del Lietuvos 
nepriklausomybės, be abejo 
ateityje prisidės ir prie ben
dros kovos prieš 
laimėjimo. 

kurios Įgyvendinimui niekas 
prieštarauti negali. Antra ver
tus, jei United Lithuanian Re
lief Fund yra priimtas Į Na
tional War f\md ir jam Ame
rikos vyriausybės yra suteik
ta išskirtinė Lietuvos šelpimo 
teisė tai bolševikų atsisaky
mas leisti Lietuvių fondui įvy
kdyti Amerikos vyriausybės 
jam suteiktą šelpimo teisę yra 
ne tik akiplėšiškas sauvaliavi-

komunizmą' mas bet sykiu ir įžeidimas tiek 
Lietuviams, tiek ir Amerikos 

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

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

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

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

trą, Prisiųsta Sekančios Aukos: 

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

prašome tuoj pranešt? Dirvai) 

Viršuje, parodoma Amerikie
tis lėktuvo lakūnas, Maj. Car
roll C. Smith, kariaująs prieš 
Vokiečius. Apačioje, nazių ka
riautojas, kuris pateko Ame
rikiečiams į nelaisvę. 

Dar R y anai 

•fšltšt 

d 

Prieš pat. rnirtĮ, Prez. Roosecvelt pakėlė šiuos aukštus ka
ro vadus į pačius aukštuosius laipsnius. (1) Henry K. He
witt, į admirolus. (2) Vice Admirolą Waesche į admirolus. 
(3) Lt. Gen. Alexander A. Vandegrift, į pilnus generolus. 
(4)Vice Adm. Richard Edward, į admirolus. (5) Vice Adm. 
T. C Kincaid į admirolus. 

vyriausybei. Sutikti m tuo 
sauvaliavimu reiškia bejiegiš-
kai pasiduoti bolševikų įžeidi
mui. Tiek del principo. 

O kaip su praktine klausimo 
puse? Ogi visi žinome kad bol
ševikų tikslas yra kaip galima 
greičiau išnaikinti Lietuvių 
tautą. Taigi Lietuvos šelpi
mas, kaip sutvirtinąs Lietuvių 
tautos gyvybę, ne tik nėra jų 
interese, bet netgi prieštarau
ja jų netarpiškam tikslui. 

Bet tuo pačiu metu bolševi
kams. rupi gauti už keliasde
šimt ar už kelis šimtus tūks
tančių dolarių įvairių daiktų, 
tegu tai ir tebūtų lašelis, pa
lyginus su tuo ką jie iš Ame
rikos gauna pagal lend-lease, 
štai kodėl jie ir siūlo pagalbą 
Lietuvai siųsti per Russian 
War Relief, atseit be priežiū
ros iš musų pusės. Mat, kai 
eis sovietų administracijos ži
nion tai, nesant priežiūros, ji 
su juo galės kaip tinkama pa
sielgti. Ir niekas, išskyrus 
bolševikų valdžią, . negali ga
rantuoti kad tas pagalbos siun
tinys atsidurs ten kur skirtas. 
Taigi Russian War Relief va
dovybės užtikrinimas kad per 
ją musų fondo siunčiami daik
tai pasieks Lietuvą, neturi jo
kios vertės. 
Kas tuos daiktus gaus? 

Antras gi vėl klausimas tai 
ar tie daiktai bus teisingai iš
dalinti jei jie ir pasieks Lie
tuvą? Ar tik jie neatiteks ko
m u n i s t ų  p a r e i g o n i m s ,  t a i g i  
kaip tik tiems žmonėms kurie 
kankina ir žudo Lietuvos gy
ventojus, ir ar išviso jie ne
bus sunaudoti ne Lietuvių rei
kalams ? 

Iš to kas pasakyta aiškėja 
kad sutikimas pagalbą į Lie
tuvą siųsti per Russian War 
Relief ne tik reiškia principo 

I sulaužymą, bet sykiu yra ne
pateisinamas ir praktine pras
me. Nes tik musų pačių prie
žiūra gali patikrinti kad siun
čiami daiktai pasieks tuos ku
riems jie skirti, ir bus jiems 
teisingai išdalinti. Iš to išva
da kad tolimesnis pagalbos 
siuntimas j Lietuvą per Rus
sian War Relief turi buti tuo 
jau sustabdytas. šito reika
lauja pats principas. 

Laikykimės savo principo 
Principas kad Lietuva teisės 

požiuriu yra neprikla u s o m a 
valstybė turi buti visur išlai
kytas. Ir jei mes tą principą 
sulaužome, tuo mažų mažiau
sia parodome kad mes abejoja
me ar Lietuvos nepriklausomy
bė ir faktinai bus atkurta. O 
jei mes abejojame tai, rasit, 
sutinkame priimti kurią kitą 
išeitį, gal jieškome modus vi
vendi bolševikų okupacijoje? 
Subordinavimasis Russian War 
Relief labai artimas tokio mo
dus vivendi jieškojimui. Gi 
paprastas sveikas protas sako 
kad modi vivendi su bolševi
kais negali buti. Bolševikų 
p a l i k i m a s  L i e t u v o j e  r e i š k i a  
Lietuvių tautos mirtį. Taigi 
nėra kito pasirinkimo: galima 
tik nugalėti arba žuti. Ir ke
lias į nugalėjimą veda tik per 
geležinį principo laikymąsi. 

Griežtas principo laikymasis 
yra kiekvienos kovos laimėji
mo sąlyga, o menkiausias nu
krypimas nuo principo jau rei-

CHICAGO, ILL., AUKOS: 
Dr. S. Biežis $100.00 
Mr. ir Mrs. Anthony J. Rudis 100.00 
A. Alešauskas 50.00 
Dariaus-Girėno Kareivių Motinų Klubas 50.00 
Lithuanian Chamber of Commerce 

of Illinois 25,00 
"Jaunoji Lietuva" 25.00 
Dr. A. Juozaitis 25.00 
Mrs. ir Mrs. Emily Heiman 10.00 
Paul šiaulietis - t 10.00 
W'illiam Shimkus 6.00 
Jonas Matonis 5.00 
Jonas Petraitis 5.00 
P. Pikturna 5.00 
Mrs. Antanina Pocius 5.00 
N. N. . 5.00 
Jonas Šalkauskas 5.00 
ALTS Moterų 100 kp. per P. Grybienę 5.00 
Anna Lukošius -5.00 
Vincas Malakauskas 5.00 
Jonas Aukškalnis 5.00 
Ignatius Kantrim 5.00 
Tadas Binkevičius 5.00 
Mrs. E. Wiltrakis 5.00 
Mr. ir Mrs. F. Winslow 5.00 
Louis Gruzdis 5.00 
J. N. Bukantis 5.00 
Mr. ir Mrs. J. S. Vitkus 5.00 
J. Endziulis, Chicago, (už knygas Kaip 

Jie Mus Sušaudė) 5.00 
Eleonora Sutkus 4.00 

Antanas Yurčius 5$$ 
Paul Wershalas 3.00 
Joseph Mamin 2.00 
F. Selemonavičius 2.00 
Frank Selemonavičius, Jr. 2.50 
Mrs. Uršulė Durša 2.00 
Alex Andrulis 2.00 
Kazimiera Jakubka 2.00 
Mrs. Anna Yonaites 2.00 
Mrs. Anna Yuochunas 2.00 
Mrs. Martha Katauskas 1.00 
Alexander Lekis 1-00 
Miss Helen Y. Sendom 1-00 

Jos. Massick, Harvey, 111. 5.00 
Charles Mesewicz, Kankakee, 111. 5.00 
Mr. ir Mrs. Martin Shell, Summit, 111. 5.00 
Ben. Dilyonas, Westville, 111. 5.00 
Bertha Lickus, Chesterton, Ind. 5.00 
Antanas Repšis, Harrisburg, 111. 5.00 
Charles Smith, Melrose Park, III. 5.00 
Dr. S: G. šlakis, Lincoln, 111. 5.00 
Mrs. P. Chapp, Harrisburg, 111. 2.00 
Mrs. Martha Chase, Harrisburg, 111. 1.00 
Kazimiera Yudeikienė, Harvey, 111. 1.00 
K. J. čivinskas, Sprinflied, 111. 1.00 
J. K. Bobins 1.00 

(Iš šių aukų $100.50 prisiųsta per Margutį) 

CHICAGIEČIAI IR KITI Už DELEGATŲ 
ŽENKLELIUS 

Dr. S. Biežis 1.00 
Ona Biežis 1-00 
A. A. Olis 1-00 
Mrs. Verną Olis • 1.00 
Al. Kumskis 1.00 
Mrs. Kary Kupka .50 
Mrs. A. Jonaitis .50 
A. J. Rudis -30 
J. Skinderis, Chicago (už kn. KJ.M.S.) 1.00 
Kazimiera Yudeikienė, Harvey, 111. .25 
Kazimiera Yudeikien, LVS nario mokestį 2.00 
Mrs. Anna Liudzius, Brattsboro, Vt. 1.00 

(BUS DAUGIAU) 

škia jo sulaužymą. Antra ver
tus, menki nukrypimai toly
džio iššaukia didesnius, ir greit 
ženklo nelieka kad koks prin
cipas kada yra buvęs. Juk yra 
aišku kad jei Versalio sutar
ties nustatyti principai butų 
buvę išlaikyti tai dabartinio 
karo nebūtų įvykę. Sulaužyti 
mažuose dalykuose, kaip, pav., 
Vilniaus krašto užgrobimo at
veju (Lietuvai, tiesa, tai bu
vo didelis dalykas), jie buvo 
laužomi ir didesniuose, kol Ver
salio sutarties ir Tautų Sąjun
gos pakto deklaruota teisingu
mo ir žmoniškumo idėja buvo 
visai sutrypta ir buvo pereita 
Į gryną jiegos tezę ir didžiau
sią brutalumą. 

Vistiek nepasimokyta 
Deja, kaip faktai rodo, ma

žai tepasimokyta iš tos didžios 
nelaimės, kurios užsitraukta 
tik del principo nesilaikymo. 

Ir dabar, kadangi Pabaltijo 
valstybės yra mažos ir kadan
gi jas nori pasigrobti Stalinas, 
joms neleista sudaryti savų 
vyriausybių in exile. 

Lygiai taip prieš dvidešimt 
suviršum metų, kadangi Lietu
va buvo maža, jai nebuvo pri
taikinta teisingumas, kaip ne
buvo jis 'pritaikintas Hedžaso, 
Korfu ir Fiume atvejais — vis 
del tos pačios priežasties, ka
dangi jie visi buvo maži objek
tai ir kadangi teisingumas bu
vo įžeistas stipresniųjų prieš 
silpnesniuosius. 

Bet už šį mažą teisingumo 
įžeidimą šiądien žmonija jau 
užmokėjo daugiau negu pen
kiasdešimties milijonų žmonių 
gyvybėmis t 

Kokia bus taika? 
Pradžioje nuneigtos Pabalti

jo valstybių teisės, o šiądien 
del teisingumo įžeidimo jau 
kenčia pusė Europos su dau
giau negu šimtu milijonų gy
ventojų! Ir šito rezultate ka
rui dar nepasibaigus jau nebe
simato taikos. 

Kokia gi iš to išeitis? Ogi 
gryžimas į principus, ir tai ne 
dalinis, bet visuotinis. Ir pra
dėti reikia nuo ten kur pir
miausia jie sulaužyti. Pabal
tijo valstybėms turi buti leis
ta sudaryti savo vyriausybes 
ir jos turi buti priimtos j Uni
ted Nations, žinoma, išanks-
to gali pasakyti kad del to 
piestu stosis bolševikai. Bet 
tai turėtų buti mažiausias da
lykas, nes viena, bolševikai 
stosis piestu del kiekvieno žy
gio kurs nesiderins su jų pla
nuojamos pasaulinės revoliuci
jos 1 programų, antra, geriau 

tegul jie stojas piestu dabar, 
kol dar gali buti lengvai su
drausti, negu vėliau, kai jau 
visame pasaulyje jie bus Įlei
dę savo šaknis. 

Kiek šiądien skausmo pasau
lis butų išvengęs jei Hitleriui 
ragai butų buvę aplaužyti tin
kamu laiku, t. y. tuomet kuo
met dar buvo įmanoma tatai 
padaryti, kai, sakysim, jis re-
militarizavo Reino sritį! Ly
giai taip ir šiądien ragų aplau-
žymas Stalinui išgelbėtų pa
saulį nuo didelių nelaimių. 

Todėl leidimas Pabaltijo val
stybėms sudaryti savo vyriau
sybes butų visam pasauliui iš
ganingas žygis. 

Bet tai didžia dalimi pri
klauso nuo musų" pačių. Prieš 
keturis v metus mes nebuvome 
vieningi ir užtektinai veiklus. 
Šiądien jau esame vieningi 
bent ta prasme kad nesame 
vieni kitiems priešingi. Gi mu
sų veiklumą Įrodo eilė faktų, 
o jų viršūnėje yra Amerikos 
Lietuvių Misijos Washingtone 
atliktas žygis. Tat šia krypti

mi eidamį ir toliau ir rodyda
mi vieningumą ne tiek žodžiais 
kiek darbais, mes turime gra
žių vilčių susilaukti Lietuvos 
vyriausybės in exile. Ir nėra 
reikalo aiškinti kad tų vilčių 
įgyvendinimas butų mi 1 ž i n o 
žingsnis Į Lietuvos nepriklau
somybės atkūrimą. Tat į dar
bą visi prę> patria — už tėvy
nę. % 

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 numeri» 
kurio negavot. 

D I R V A  
Cleveland 3, Ohio 

<WAWWWWWVWWWįWLWVWWWWUVWWWWWWWWV 

AUKA LIETUVOS LAISVI
NIMO REIKALAMS 

Stokite i Talką Tiems Kurie Dirba ir Aukojasi! 

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

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

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

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

Gerbiamieji: 

Ir aš prisidedu su auka parėmimui Amerikos Lietuvių Misi

jos pastangų Lietuvos vadavime. Siunčiu savo auką $ 

Vardas te Pavardė 

Adresaa.... — 

Miestai i Talai..........,lim 

VUWWWWWtfUVUVWWVWWWUWUWVWWVWVVWWWWVb 



D I R V A -PHsimfnk Nelaimingą Liėtuvl! 

PREZ. F. D. ROOSEVELTO MIRTIS IR 
LAIDOTUVĖS 

Jis Ilgai Sirginejo 
Visą šalį, ir kartu visą pa

saulį, sukrėtė žinia apie Prezi
dento F. D. Roosevelto mirtį. 
Jis mirė Balandžio 12 d., po 
pietų, Hot Springs, Ga., kur 
buvo nuvažiavęs sveikatai pa
taisyti. Tas sveikatos centras 
išstatytas paralitikų gydymui, 
visuomenės aukomis, kurios 
buvo renkamos tam tikslui kas 
metą Sausio mėnesį, Preziden
to Roosevelto gimtadienio pa-
irtinėjimui. 

Poni Roosevelt buvo Wash-
ingtone kai gavo žinią apie sa
vo vyro staigu pablogėjimą ir 
tuoj išskrido pas jį. Prieš mir
tį jis sakė kad jam baisiai gal
vą gelia. 

"Mirtis atėjo 4:35 v. po pie
tų, nuo "cerebral hemorrhage", 

Frankly 4 DelaflįO Eoosevelt 
buvo gimęs Sausio 3<5, 1882 m. 
ir užaugo savo tėvų 1000 akrų 
didumb dvare Hyde Park, prie 
Hudson upės, N. Y. 

Politikoje pradėjo darbuo
tis su Demokratais, laimėda-

tas Balandžio 15, 1865 m., še
šiom dienom po to kai Pietinių 
valstijų vadas Gen. Robert E. 
Lee nugalėtas pasidavė. 

PASAULIUI JIS BU
VO AMERIKA 

f!$an I^ančfsco konferencija 
prasidės kaip numatyta, Balan-

mas rinkimus į New Yorko džio 25 d., kur susirinks Uni-
valstijos senatą 1910 m. Po ted Nations atstovai tartis ir 

Kas Valde kai 
Prezid. Sirgo? 

Kas buvo tie kurie prie 
Prezidento Sukosi i' 
buvo Jo Patarėjais 

Pora dienų prieš Prezidento 

TRUMAN PRAGARSĖJO KARO IŠLAI
DŲ TYRINĖJIMAIS 

Truman ir Jo Žmona yra Senų Amerikos Pionierių F]ar-
jnęrių Kilmes, Paeinanti iš Scmj Kentucky Gyventoji), 

Persikėlusių Ūkininkauti į Missouri 

5V,ekli0Jid^L Paulio-apsaugos Pro- i analizuotojas, Upton Close, 

Naujasis Prezidentas Harry 
S. Truman pereitą rudenį dirb
damas už išrinkimą Roosevelto 

Roosevelto mirtį, vienas žinių j ketvirtam terminui nors tikė-i • i . «... . m nnlri'rviii loimniim., i— ii .• 
1912 metais rėme Prez. Wil 
sono kandidatūrą į preziden
tus Baltimorės konvenciojje. 

1920 metais Demokratai jau 
statė jį kandidatu į vice prezi
dentus, jam esant tik 38 metų 
amžiaus. Tada į prezidentus 
kandidatu buvo James M. Cox, 
bet jie rinkimus pralaimėjo, 
išrinkti buvo Harding ir Cool-
idge. 

Prez. Hardingui mirus tar

šė- i laimėjimu ir žinojo 
gramą. I kančiai rašą smiA HnlvVn 1 ^us išrinktas vice prezi-

Amer.ikecių ir" kitų gerų no-J w ** f. ų eig^ :dentu greta Roosevelto, tačiau 
rų žmonių manymu yra kad Washingtone, atskleidžiant kas; mažai galvojo kad jis gali bu-

TRUMAN DARYS 
PERMAINAS 

Pasaulines Apsaugos planas ėjosi po apačia, visuomenei ne-
kuris bus pagamintas suvažia-. žinant 
vime United Nations atstovų 
San Francisco mieste, butų 
Prez. Roosevelto Atminties ir 
Pageiibimo Paminklas. 

Linkėtina kad tas suvažiavi
mas duotų pasauliui kokį nors 
užtikrinimą, jeigu pavyks pa-

kraujagyslių trūkimo galvoje, vieta teko Coolidge, kaip da-
ir galva užsiliejus krautu bu-'bar Truman'ui. 

nybos metu, kaip atmename jo žaboti naujus diktatorius. Jei
gu tas nebus padaryta, tas pa-

vo priežastimi jo mirties. 
Roosevelt mirė išprezidenta-

vęs 12 metų, tris pilnus termi
nus, ir jau pradėjęs ketvirtą 
terminą. Jo ir taip silpną 
sveikatą galutinai pakirto šio 
karo sunki našta, ir todėl ga
lima sakyti jis yra tiesioginiai 
karo auka. Jeigu ne šis karas 
jis ir butų nėbuvęs išrinktas 
ketvirtam terminui. 

Kurie artimai žinojo Roose
velto sveikatos stovį, tiems jo 
mirtis nebuvo nieko nuosta
baus. Savaitė prieš mirtį jis 
jau negalėjo nieko valgyt. Jo 
bendra padėtis buvo tokia sil
pna kad bent paprastas šaltis 
butų galėjęs pakirsti jo gyvy
bę, kuri pakirsta kraujagyslių 
galvoje plyšimu. 

Jis negalėjo jau dirbti Bal
tajame Name per daug savai
čių pirmiau, bet buvo tai savo 
namuose Hyde Park, tai Warm 
Springs. Tikrumoje i is buvo 
ligonis per pusantrų pastarų 
metų. 

Jis gyveno gana ilgai kad 
galėtų pamatyti vaisius savo 
didelių pastangų nugalėti Vo
kietiją ir Japoniją. Bet važi
nėjimai po tolimas šalis karo 

1928 metais Roosevelt buvo 
išrinktas New Yorko valstijos 
gubernatorium, 1930 m. vėl 
laimėjo rinkimus, o 1932 me
tais, Hoover'o laikais, Chica-
goj nominuotas į prezidentus, 
rinkimus laimėjo ir nuo to pre
zidentavo per 12 metų. Jisai 
buvo 31-mas prezidentas išei-
lės. 

šit> karo metu, jis turėjo pa
aukoti visą savo sveikatą no
rėdamas išgelbėti pasaulį nuo 
diktatorių, o tas pareikalavo 
daug darbo ir energijos. 

1943 metais jis susirgo su-
gryžęs iš Teherano, kur turė
jo pirmą susitikimą su Stali
nu. 1944 metų bėgiu jis nuo
lat būdavo kankinamas šalčių 
ir kitų prietvarių. 

Jau sirgdamas, bet savo par
tijos žmonių verčiamas, apsi
ėmė kandidatuoti ketvirtam 
terminui, ir kaip tik priėmė 
šio termino priesaiką, vėl išva
žiavo pasimatymui su Stalinu 
į tolimą Krymą. Iš šios kelio
nės gryžo pusiau gyvas, nors 
tas buvo slepiama. Mažai bu
vęs Washingtone, po sugrvži-
mo išvažiavo i Warm Springs, 
Ga. Bet Prez. Roosevelt dar 

planams daryti, nuovargis iri buvo savo raštinėje Kovo 23, 
persidirbimas pakirto jo silp- j kuomet Lietuvės Kareivių Mo-
ną sveikatą. Roosėvelt niio j tinos nunešė peticijas. Joms 
Rugp. 1921 metų. kada gavo Į buvo priminta kad preziden-
paralyžių, nevaldė savo kuno; tas randasi čia pat už durų ir 
nuo juostos žemyn, taigi bu-! turi pasitarimus karo reikalais 
vo priverstas sėdėti, arba sto-! su svarbiais karo vadais. 
vėjo prisirėmęs kada reikalas! F. D. Roosevelt mirė tiktai 
buvo. Šiaip turėjo pasiremti trimis dienomis prieš 80 metų 
ant ko nors jei reikėdavo pa- sukaktį Prezidento Lincolno 
eiti iš vietos į#vietą. 'mirties. Lincoln buvo nušaU-

minklas neturės reikšmės. 
Visoms kitoms šalims kto-

rios j ieško užtarimo, ramybės 
ir laisvės, Prez. Roosevelt bu
vo Amerika, ir jo mirtis la
bai sudrebino visūs. Jokis ki
tas prezidentas kitose šalyse 
nebuvo tiek žinomas kiek jis. 

Ne tik valstybių vadai bet 
ir paprasti žmonės laikė jį di
deliu vadu ir dėjo į jį viltis 
susilaukti pagalbos ir išlaisvi
nimo iš verguvės, kurios šalys 
pateko verguvėn. 

Amerikos karo vadai, Gen. 
MacArthur Pacifike ir Gen. 
Eisenhower Europoje, kartu 
su kitais, paskelbė 30 dienų 
gedulą, kaip tas padaryta ir 
visoje šalyje namie. 

Prisiuntė užuojautą p. Roo-
seveltienei ir naujam Preziden
tui Truman Popiežius, Stalinas 
ir kiti valdovai. 

Prez. Roosevelt buvo pirmu
tinis prezidentas suteikęs pri
pažinimą Sovietams ir padaręs 
visokių nuolaidų Stalinui Tehe
rane ir Jaltoje. 

Prez. Roosevelt buvo 7-tas 
prezidentas miręs laike parei
gų nuo 1840 metų. 

Kiti prezidentai, flftirę arba 
nužudyti, buvo šie: 

Ben j. Harrison mirė 1841; 
Zachary Taylor —- 1850. 
Abraham Lincoln — 1865; 
James A. Garfield — 1881; 
William McKinley — 1901; 
Warren G. Harding — 1923; 
F. D. Roosevelt — 1945. 

•r Jau gatava i 
ŠTAI TAS PULK. JONO PETRUIČIO APRAŠYMAS JO 

PERGYVENTŲ KANČIŲ BOLŠEVIKŲ NAGUOSE 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE . . . 

1 knyga 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽStSAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 Už $5, 15 UŽ $10 
I^URIE skaitėt Lietuvos Kariuomenės Pulkininko JONO PETRUIČIO aprašy-

mą jo baisių pergyvenimų bolševikų enkavedistų naguose — kuris su šimtais 
kitų Lietuvių buvo varomas iš Kauno kalėjimo iš savo gimtinio krašto Lietuvos į 
Rusiją nukankinimui ir sušaudymui, atsimenate viską tą ką svetimi atėjūnai, už
grobę mūsų senąją tėvynę, pasiryžo su jos žmonėmis padaryti. Lietuvių tautos 
iškankinimas, išžudymas ir ištrėmimas i Rusijos gilumas yra jų tikslas, kas i** 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 galSsit išparduoti, išplatinti 
ir išdalinti žymesniems Amerikiečiams politikos vadams, mokslo žmonėms ir įstai
goms kuriose galim rasti Lietuvai pritarimą ir pagalbą. 

Šu užsakymu siųskit pinigus. Vieną knytra gausit už $1.00; 6 knygas $5.00, 
15 knygų už $10.00. Jusų darbas ir pasiaukojimas bus Lietuvai jusų TČvyneil 

LIETUVAI VADUpTI SĄJUNGA 
6820 Superior Ave. Cleveland 3, Ohio 

Pats svarbiausias klausimas 
šaliai liko ar Rosevelto pasta
tas, naminis ir tarptautinis, 
jau griūva. 

šio rašymo laika idrodė kad 
iš kortų sustatyti! namelis 
pradeda griūti. 

Ne tik James Byrnes, prezi
dento namo vidaus reikalų pi
liorius, pasitraukė iš vietos, 
bet ir jo kalba sakyta Senate 
apie karo darbininkų draftavi-
mą paleido ugnį tenai. 

Ištikimi administracijos rė
mėjai sako jog jie buvo suve
džiojami — kad net pusiau 
šventi asmenys viršutinių ge
nerolų ir admirolų buvo nau
dojami jų suvedžiojimui. 
Kam norėta kontroliuoti 
darbo jiegos 

Dabar jau daugeliui žinoma 
jog aukštasis ko-ordinatorius, 
James Byrnes pripažino kad 
Amerikos diktatūra kėsinasi 
paimti į savo valdžią darbo ir 
produkcijos jiegas šalyje ne 
rnilitariškiems reikalams bet 
kad galėtų turėti savo kontro
lėje po laimėjimo karo Euro
poje. 

Daugelis nužvelgia kad net 
prezidento rėmimas to darbo 
jiegų kontrolės biliaus nebuvo 
nuoširdus, o tik tipiška FDR 
užgaida. 

Yra ir tokių kurie mano jog 
FDR norėjo musų "militaris-
tus" išbarti, jaučiant kad jie 
darosi perdaug nepriklausomi 
ir stiprus. 

Buvo žinoitoil kad Baltojo 
Namo vidaus klika, ypatingai 
Rosenman, Frankfurter, Mor-
genthau ir kiti, jau kalbėjosi 
tarp savęs ir į kitus asmenis 
jog James Byrnes tampa per
daug įtakoje karo ir laivyno 
departmentų. 

James Byrnes norėjo rezig
nuoti iš prezidento padėjėjų 
eilių dar prieš Jaltos konferen
ciją. Jis sutiko pasilikti ir su 
Rooseveltu važiuoti ta sąlyga 
kad atskirti nors laikinai tą 
Rosenmaną nuo prezidento. 

Byrnes pagelbėjo sutvarkyti 
Rosenmanui tam tikrą kelionę 
po Europą, kuri sektų po tos 
konferencijos. 

Byrnes sugrjržo i Washing
ton gana anksti ir labai atvi
rai kalbėjosi su daugeliu as
menų, tarp jų su senatoriais. 

Jis tuoj patyrė kad kaip tik 
jis persiskyrė su Rooseveltu, 
ten, šiaurės Afrikoje, Rosen
man vėl prisistatė prie Roose
velto. * 

Byrnes dar labiau 4tužo kai 
išgirdo prezidento raportą kon
gresui po sugryžimo iš Jaltos, 
ką parašė tas Rosenman, ir ta
me raporte buvo užslėpta daug 
faktų kuriuos pats Byrnes pir
miau parvykęs jau buvo pra
nešęs — tų faktų kurie dabar 
palengva atskleidžiami visuo
menei. 

Tie trys vyrai kurie labiau
sia yra Amerikos žmonių ger
biami — Hull, Jones ir Byr
nes, prašalinti ii oficialės šei
mos. 

Kitiems rimtesniems ir ga
besniems vyrams taipgi pasi
šalinus iš Baltojo Namo, tik
renybėje kas veda tą daugybę 
reikalų kuriuos net pats smar
kiausias pasaulyje vedėjas ne
galėtų vienas aprėpti? 

Tuo tarpu, FRD's tarptauti
nis namas taip pat išrodo jau 
frriuva'. 

Jeigu Roosevelto pastatas 
griūva, tuo pat laiku kai Eu
ropoje pasiekiama pergalė, lie
ka" tuojau statytr tikrai Arae-

bent taip 

Tarptautiniame fronte, karo 
reikalų vedimas ir sutarimai 
siekti visuotinos taikos ir sau
gumo, kaip žinovai sako Prezi
dento Trumano bus vykdoma 
maždaug Roosevelto priimta 
tvarka. Tačiau vidaus fronte, 
kaip greit karas "bus laimėtas 
ir taika padaryta, Prez. Tru
man darys žymias pamainas. 
Prez. Roosevelt buvo nukrypęs 
į kairę, o Truman kryps Į de
šinę. 

New Dėat mire su Roose
veltu, žinovai sako, ir visi New 
Deal apaštalai kurie buvo ap
spitę apie Rooseveltą, neturės 
įtakos į Trumaną. 

Buvę Roosevelto artimi pa
tarėjai, kurie net naudojo sa
vo įtaką ant prezidento ir įve
dinėjo tam tikrus pakeitimus 
ir prisitaikymus pašaliniams 
interesams, eina -šalin. 

PIKTŲ NORU ŽMO
NIŲ PASTANGOS 

ti prezidentu 
greitai. 

Jis paeina iš -vakarinių vals
tijų, gimęs ūkyje prie Lamar, 
Jacksonville apskrityje, Mis
souri valst. Jo tėvas, John 
Anderson Truman, buvo far-
meris. 

Naujasis prezidentas yra tik 
pora metų jaunesnis už Roo
seveltą, gimęs Gegužės 8, 1884 
metais. Kitą mėnesį jam su
eis 60 metų. Iš profesijos jis 
buvo advokatas. 

Pereitais rinkimais nekurie 
Demokratų oponentai net bu
vo paleidę gandus buk Truman 
kitados buvęs Ku KIux Klan 
narys, o kadangi ta organiza
cija kovojo prieš žydus ir ne
grus, norėta tais gandais su
kelti tas dvi rases prieš jį ir 
pakenkti rinkimams. Truman 
betgi užginčijo kad jis niekad 
prie klukserių nepriklausė. 

Tarnaudamas Senate kaipo 
Missouri valstijos atstovas, jis 
buvo pirmininku Truman ko
misijos tyrinėjančios karo iš
laidas, kad nebūtų aikvojama 
valdžios iždas. 

Kuomet pereitą vasarą bu
vo nominuojama* Demokratų 
partijos vice prezidento vietai 
kandidatas, Harry Truman lai-' 
mėjo nominacijas kaipo parin-
ktinis didžiųjų Demokratų par-, „ 
tijos vadų. Jie nesutiko remti Roosevelto patarėju, pasitrau- <lar"ą varo toliau 
esanti vice prezidentą Wallace, i kja j privatinį gyvenimą. Ir I Tie kl,rie A. L. Taryboje ru 

Įsivaizduokit pražilusį, nupli
kusį senuką, susikuprinusį, už
gulusį ant popieros lakšto, vi
są savo energiją pilantį sufab
rikuoti paneigimus, iškraipymą 
Ir iškoneveikimą Amerikos Lie
tuvių Misijos nu veikimų ir daflr-
bų Washingtone. Tą savo pro
to 'kurinį" paskui jis skelbia 
savo laikraštyje ir jieško už 
save paikesnių kad tikėtų.... 

Tai p. Grigaitis, Naujienų 
redaktorius, Amerikos Lietuvių 
Tarybos sekretorius — orga
nizacijos kuri sukurta dirbimui 
rimto Lietuvos vadavimo dar
bo, kaip dirba LVS ir Ameri
kos Lietuvių Misijos vadovybi. 

Sau pritarėją ir parėmėją jis 
turi Miką Vaidylą, kuris, kiek 
jaunesnis už jį, taip pat visfc 
savo energiją suaikvdja tauti
ninkų dirbamų darbų neigimui 
ir jų vadų apmelavimui. 

Kaip buvo skelbta, AmerikdS 
Lietuvių Tarybos susirinkiirtfe 
Washingtone Vasario 17, kill? 
dalyvavo ir eilė rimtesnių vy
rų, buvo pravesta kad butų 
liautasi trukdymo kitoms org** 
nizacijoms dirbančioms Lieta** 
vos gerovei. 

Taip, rimti vyrai tą Iškovo-Toks Hopkins, kurio ftaka . 
sakoma buvo leista komunis- į0' _ir kiek buvo suPrasta Pa
tams įsigauti į karo laivyną ir to prisilaikyti ir Gri-
kitas aukštas vietas, kuris nuo su Vaidyla. 
1932 metų paimtas »WPA ve-L Betgi' jei^u tada' dtaflwlio 
ėju, kilo aukštvn ir pastaru būdami, tiedu vyrai pa
laikų tapo Prez. Roosevelto aiw žadėjo nepulti kitų organizaci-
timiausiu patarėju, liko be vie- ^ atliekančių naudingą darh§ 
tos tai issiblaivę jie vėl užmirš© 

TeisSjas Boaenmtt, buvęs 841,0 Prižadus ir savo piki* 

kurį rėmė CIO ir bolševikai. 
Tie kurie norėjo palaikyti 

Wallace vice prezidentu, turėjo 
mintyje Prez. Roosevelto ne
sveikatą ir žinojo kad greitu 
laiku gali Įvykti permaina, o 
tada jie turėtų savo žmogų 
prezidentu. Wallace r§mė la
bai ir Maskva. 

Truman yra energingas nors 
jau ne to amžiaus kada kįj;i 
tampa prezidentais. Pav. Roo
sevelt buvo 50 metų kada ta
po išrinktas prezidentu. 

Jis, jo žmona ir jų duktė, 
vardu Margaret, 20 metų am
žiaus, yra paprasti, gero bu
do Amerikiečiai farmeriai iš 
vakarų, ir kurie juos pažysta 
sako tai yra labai maloni, be 
išdidumo ir draugiška šeima. 
Poni Truman, priešingai negu 
poni Rooseveltienė, yra namų 
moteris, nesikiša į politikas ir 
nemėgsta perdaug viešų užsi
ėmimų ar kalbėti mitinguose. 

Poni Truman buvo mokyto
ja, Bess Wallace, ir jiedu ap-
siverė 1919 metais. Jie tada 
buvo pradėję mieste biznį, bet 
jis nesisekė, ir nuo to jis pra
dėjo daugiau kištis į politiką. 

Harry S. Truman yra perei
to Didžiojo Karo veteranas — 
pirmutinis to karo veteranas 
tapęs Amerikos prezidentu. 

Pereito didžiojo karo metu 
jis kariavo Prancūzijoje ir 
prieš karo pabaigą pasiekė ma
joro laipsnio. 

rikonišką pastatą to vietoje. 
Apie Washingtoną pasilieka 

paslaptis: kaip FDR taip blo
gai išrodydamas gali taip ge
rai jaustis? 

* * # 

Su Prez. Roosevelto mirtimi 
už poros dienų po to kai sis 
straipsnis rašytas, paaiškėjo 
kad jo pastatas griaunamas jį 
apstojusių Rosenmanų, Frank-

•furterių ir kitų, kurie turėda
mi prezidentą savo įtakoje at
statinėjo iš vietų tokius kurie 
mokėjo vadovauti šalies reika
lus taip kaip Amerikos žmo
nėms reikalinga. 

Nežiūrint kad prezidentas 
visai sirgo, vis išrodė lyg ša
lies reikalus jis veda puikiau
sia, . bet vedėjais matyt buvo 
Rosenmanai ir kiti. 

Prezidentas Truntaa matyt 
tuoj išblaškys tuos voratink
lius kurie Baltąjį Namą teršė 
ir gal but ruošė net ką tokio 
ko Amerikos žmonės nenujau
ti ateinant. " 

taipgi kitas, Aukščiausiojo Tei- P*napi pašalinimu šitų nesusi-
smo narys, Frankfurter, kuris Pra^imU ir tokių darbų bei ra-
turėjo įtakos į Rooseveltą, už- kokiais užsiima Grigai-
siims tiktai savo- teisėjo par- tis ir Vaidyl&» privalo padary-
eigomis. jtl dar vien3 svarbų žygį —-

Truman pasjfenka sau imu- Pr/V^° uždrausti ALT vadams 
jus patarėjus sau artimus ir le*sti visuomenės aukas pirki-
rimtesnius žmones. Vienas iš rnu|,. ̂ e£tines tarybininkų po-
jų bus James F. Byrnes, kuris dėdžiuose girtauti. Nes per-
pastaru laiku rezignavo ii ka- >. dau£ prisivaišinę, tie vyrai ma
ro mobilizacijos vedėjo. IW Pada™ visokius prižadus, 

Byrnes žino visas Roosevel
to paslaptis, nes su Roosevel
tu buvo Jaltos konferencijoje. 
Sakoma, Byrnes gali buti pa
skirtas valstybės sekretorium 
į vietą Stettiniaus, jeigu ne 
tuoj tai kada vėliau. 

Vice prezidentui užėmus pre
zidento vietą, šalis lieka be vi
ce prezidento, ir atsitikime 
dabartinio prezidento mirties 
prezidento vietą užima valsty
bės sekretorius. Na o Demo
kratų partijos vadai nelaiko 
Stettinių savo partijos regulia
riu nariu, ir apsirūpina kad jis 
nepataptų prezidentu, kokioje 
nelaimėje. 

Byrnes, buvęs Kongreso na
rys ir vėliau Aukščiausio Teis
mo teisėjas, yra artimas Tru
mano draugas. Jis paeina iš 
South Carolina valstijos. 

ir apimami noro net bučiuo
tis, kaip paprastai esti tarp iš
sitraukusių, o kai išsiblaivo v® 
gryžta prie savo akiplėšišku 
darbų. 

Visuoinenė gali dasiprotėti, 
jeigu Vasario 17, Hotel 2400, 
Washingtone, ALT susirinki
me, vienas kambaris buvo už
krautas degtinės bonkomis, ir 
p. Vaidyla, kaip ATL iždinin
kas, fundi j o, tai toki gurkšno
jimai buna ir visuose ALT va
dų posėdžiuose. 

Del tokio apsireiškimo, gal 
but, ir negali įvykti tarybinin
kų susitarimo su Lietuvai Va
duoti Sąjunga dirbti bendrai. 

Jeigu tie vyrai sunaudotų tą 
energiją dirbimui ir rėmimui 
gerų darbų Lietuvos vadavi
mui, ką suaikvoja savo suru
kusiose redakcijose fabrikuoda-

Artimieji Trumano draugai mi tuščias nesąmones, butų 
numato Byrnes tinkamiausiu į daug gero nudirbama. 
asmeniu buti valdžioje prie 
prezidento. , 

Rusai prie Prezidento 
Laike Mirties 

Betgi, reikia pripažinti, nę 
visi žmones yra konstruktyves 
prigimties: daugelis yra grio
vikai ir šmeižikai, ir tik tam 
jie teturi gabumų. Tokie gi 
kaip tik pateko | Amerikps 
Lietuvių Tarybos vadus. • » 

Gaila. Amerikoniškoje spaudoje pa
plito žinia kad tuo laiku kai 
Prezidentas Roosevelt buvo su
imtas ligos kuri privedė jo gy-

rr jos pasta'^ Washi"«to-

(Pastaba: Kadangi p. Q#\-
gaitis dirba išniekinimui Misi-

• GYVAČIŲ užvisusiose sri
tyse žmones laiko kiaules jų 
naikinimui. 

fas, Nicholas "Robbins" Kat-
zukinsky, apie 60 m. amžiaus, 
tu tula Mrs. Elizabeth Shuma-
toff, taipgi Rusiška pavarde 
artiste piešėja. Jie ruošęsi 
prezidentą fotografuoti ir pieš
ti jo portretą. 

Tas Katzubinsky radosi prie 
prezidento kada prezidentas 
sukrito nuo kraujagyslių trū
kimo. 

Tas Katzubinsky ir ta Shu-
matoff jau 1943 m. prezidentą 
fotografavo ir piešė jo portre
tus. 

Tiedu Rusai buvo atvykę į 
Warm Springs savo automobi
liu, ir kai prezidentas mirė jie 
iš ten greitomis nešdinosi atgal 
į New Yorką. 

Tas Katzubinsky Amerikoje 
gyvena 28 metai, t&igi atvyko 
po bolševikų revoliucijos. 

ne nedalyvavęs ir nematęs, «ia 
pasiveliju pranešti visuomenei 
apie gausų gurkšnojimą visuo-
nės aukomis pirktų svaigalų 
tarybininkų posėdyje,' buvęs ir 
matęs savo akim tą ką čia tik
rinu.) K. S. Karpius. 

PRANEŠKIT 
Savo Antrašo Permainę 

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

Dirva Cleveland 3, Of 
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JALTA reiškė kūrėjo ir kurinio mirtį. Jaltoje buvo 
** palaidotas Atlanto Čarteris, o po kurio laiko Hyde 
ParKe, pasauliui giliai gedint, buvo palaidotas ir jo au
torius, Prezidentos Roosevelt. Tačiau tas didysis kūri
nys buvo ii: tebėra gerųjų žmonijos siekimų simbolis. Ir 
kova del tų gerųjų siekimų tebeina ir toliau. Ir ta pras
me Prezidento Roosevelto kūrinys ne tik tebėra gyvas 
šiądien, bet jis bus gyvas amžinai. , 

Karui su Vokietija baigiantis, kova geriesiems sie
kimams įgyvendinti vos prasideda. Amerikos katalikų 
vyskupai savo pereitą savaitę paskelbtame komunikate 
nurodė kame gludi tos kovos esmė: ji gludi tikrosios de
mokratijos ir totalitarinio marksizmo susikirtime. Šios 
abi koncepcijos yra jokiu budu nesuderinamos. Iš čia 
išvada: kad tikroji demokratija galėtų triumfuoti, tota
litarinis marksizmas turi buti sunaikintas. Iš to.išplau
kia kad pasaulis tik tada galės džiaugtis pilna laisve 
kuomet komunistinė Soviejtų Sąjunga bus tykiai taip su
naikinta kaip tikrai bus sunaikintas Hitleris. 

Vadinasi, ne. tik Lietuvos bet ir viso pasaulio liki
mas priklauso nuo to ar bus sunaikinti bolševikai ar ne. 
Išvada, daug sykių skelbta Dirvos skiltyse. Taigi ne 
kompromisų jieškojimas, o nepajudinama, geležinė ko
va prieš-bolševikus yra vienintelis kelias i Lietuvos lai
svę. 

Tačiau Amerikos katalikų vyskupų Itomunikatas 
nesitenkino vien bendru marksizmo pavojaus nurody
mu. Jis specialiai pabrėžė kaip Lenkijos taip ir trijų 
mažų Pabaltiio valstybių, Lietuvos, Latvijos ir Estijos, 
teise į nepriklausomvbę. Taigi Amerikos katalikų vyk-
kupai drasiai ir tiesiai nasakė tai ko politikai savęs pa
čių ir savo šalių pražūčiai bijo pasakyti 

Atvyksta ir 
Molotovas '' • 

Britų Užsienių Sekretorius 
Eden, kurį Churchill atsiuntė 
į Prez. Roosevelto laidotuves, 
kartu atvyko ir ištirti naujojo 

jo buvo sudaryta painių slap
tų sutarčių su Churchillu ir 
Stalinu, ir jam reikės viską 
tą imti arba vykdyti arba pasi
priešinti kur bus nepriimtini. 

/ t # 

Lenkijos Padėtis 
Bloga 

Tik stebuklas gali pakeisti 
dabartinę padėtį kad Lenkijos 
atstovai galėtų dalyvauti San 
Francisco konferencijoje, kuri 
prasideda Balandžio 25. 

Britų-Amerikos-Rusų sudary
ta komisija Jaltoje įkurti nau-Prezidento Truman pažiūras į 

trijų didžiųjų politiką ir karo Lenkijos vyriausybę per ke-
reikalus. Taipgi sakoma Eden lias savaites nieko nepasiekė. 
patirs ar Prez. Truman sutiks 
dalyvauti , naujų tfrijų didžių
jų pasimatyme. 

Truman, žinoma, jau išsyk 
užtikrino kad nedarys pakeiti
mų užsienio reikalų ir karo po
litikos atžvilgiu kaip yra Prez. 
Roosevelto nustatyta. 

Atvyksta ir Molotovas, So
vietų Užsienių Komisaras, iš 
Maskvos. Kaip žinoma, Stali
nas buvo nustatęs kad Moloto
vas nedalyvaus San Francisco 
konferencijoje, užteks tik Gro-
myko, ambasadoriaus Washin
gtone. 

Tačiau Prez. Truman tuoj 
patiekė Stalinui pareiškimą at
siųsti į konferenciją Molotovą, 
ir Stalinas dabar nepasiprieši
no. Gromyko paskyrimas bu
vo labai įžeidęs patį Roose-
veltą. 

Priimdamas Amerikos laik
raščių atstovus, Bal. 17 Prez. 
Truman pasakė, suduodamas 

JAS tiesus ir autoritetingas Amerikos vyskupų žodis 
prieš pat San Francisco konferenciją yra žygis ku

rio svarbos negalima neįvertinti. Jis yra daugiau negu1 kumštim į stalą, kad jis dirbs 
vien Amerikos katalikų nusistatymas, ir nors tas žodis !čia P?t

v.kur jis reikąlingas> ir 

pasakytas ne Romoje, tikrovėje jis yra Romos, taigi vi- "a' savo ra®tinės» rems 
sos Katalikų Bažnyčios, balsas. Kaip toks jis negalės 
buti nenugirstas ir pačioje San Francisco konferenci
joje. 

Pati San Francisco konferencija, prieš kurį laiką 

labai atsakančią parinktą ša
lies delegaciją San Francisco 
konferencijoje. Taip pat trink
telėjo į stalą kuomet pareiškė 

atrodžius labai vidutinės reikšmės įvykiu, paskutinėmis į ^a.mas. \ SalĮ 
dienomis neabejotinai įgijo daugiau svarumo. Ne tik " ~~ 
Molotovas ir Edenas dalyvaus toje konferencijoje, bet . , . 
netgi yra vilties kad pati konferencija daugiau ar ma- Prezidentu, p HUP"™® bu~ 
žiau reikš gryžimą į principus. Amerikos visuomenės 
reakcija prieš nepagrystą ir nereikalingą pataikavimą 
bolševikams jau yra išaugus į faktorių su kuriuo nega
lima nesiskaityti. Netgi pats Kongresas šiądien jau yra 
neabejotinai už tai kad Amerikos nusistatymas, nežiū
rint ar kas su juo sutinka ar ne, turi nulemti ateities 
pasaulio eigą. Iš čia Atlanto Čarterio atgaivinimo vil
tys o su jomis ir mažų tautų buities pagerėjimo per
spektyvos. 

YRA džiugu konstatuoti kad ir Lietuvos interesai San 
Francisco konferencijoje bus atstovaujami tiek kiek 

jie susidariusiomis aplinkybėmis gali buti atstovaujami. 
Amerikos Lietuvių Misijos sukeltas judėjimas jau . Pr.ez. 

ima nešti gausių vaisių. Pereitos savaitės pabaigoje | *stotl i Roosevelto pėdas nuo 

ti. 
Molotovo siuntimas yra dar 

ir tuo tikslu kad Eden nepeda-
rytų savo įtakos į Prej. Tru-
maną. 

Ar Truman vyks į konferen
ciją kaip planavo daryti Roo-
seveltas, dar nežinia. 

Prez. Truman susiduria su 
ta pačia problema kaip turėjo 
Rooseveltas: ar Lenkija turės 
savo atstovus San Francisco 

v. . • suvažiavime. t -
Trumanttf bus sunku 

Nėra jokių žymių kad ta ko
misija susitarė net pačiu pa
grindiniu klausimu — ką reiš
kia Jaltos sutarimas Lenkijos 
vyriausybės sudarymo atžvil
giu. 

Bolševikams tramdant visą 
komisijos darbą, Stalinas ėmė 
piršti Rooseveltui kad į San 
Francisco butų priimta Stalino 
paskirtas bolševikiškas Lenkų 
komitetas. Tą atmetė Roose
veltas ir Churchill, ir Lenkų 
atstovybės patekimas į konfe
renciją liko negalimas. 

Stalinui nedaleidžiant suda
ryti Lenkų vyriausybę, Ame
rika ir Anglija nesutinka pri
imti į San Francisco Stalino 
peršamą Lublino komitetą, nes 
tas reikštų jų užgyrimą Stali
no patvarkymo del Lenkijos. 

Londono Lenkų vyriausybė 
nesutinka ineiti į (bolševikų su
formuluotą padarą, nes tas 
reikštų kad jie užgiria Mas
kvos klastą, ir Lenkija liktų 
Sovietų įtakoje ir valdžioje, o 
Stalinui tektų Lenkijos balsas 
konferencijoje. 

/ / t 

Trečia Inauguraci j a 
Baltajame Name 

Prezidentas Harry S. Tfcu-
man yra trečias iš 52 prezi
dentų kurio inauguracija atsi
buvo Baltajame Name. 

Pirmutinis toks įvykil ftli-
vo 1877 metais, kuomet Hayes 
priėmė priesaiką kaip Prezi
dento Grant įpėdinis. 

Tik po 68 metų Vėliau, da
bar miręs Roosevelt šių metų 
Sausio 20 priėmė ketvirto ter
mino priesaiką Baltojo Namo 
pietiniame portike. 

Truman prisaikdintas Kabi
neto posėdžių kambaryje. 

State Department painformavo Amerikos Lietuvių Mi
sijos vadovybę kad Misijos atstovai tam tikromis teisė
mis galės vykti į San Francisco ir kad ten jiems bus pa
tikrintas kontaktas su Amerikos delegacija mažų tau
tų klausimų sprendimuose. 

Turint galvoje tą nepalankų vėjelį kurfe ilgą laiką 
putė Washingtone mažųjų valstybių atžvilgiu, toks pa
lankus State \ Dfepartmento žingsnis Amerikos Lietuvių 
Misijos atžvilgiu yra mūsų didžiausias laimėjimas. 

Galima numatyti betgi kad toks laimėjimas didžia 
dalimi tebuvo galimas dėka tų gausių ir draugiškų ry
šių kurie su aukštais Amerikos pareigonimis, Kongre
so nariais bei senatoriais buvo užmegsti bei sutvirtinti 
Amerikos Lietuvių Misijos dienomis Washingtone. Ta 
pat p^ocra galima nurodyti kad į Amerikos Lietuvių Mi
sijos raštinę Washingtone iš įvairių senatorių ir kon
greso narių bei kitu aukštų pareigonių plaukte plaukia 
laiškai, kuriais reiškiama gilios simpatijos Lietuvai ir 
kuriais pasižadama visu kuo prisidėti prie sėkmingo 
Lietuvos laisvės kovos Užbaigimo. 

^MERIKOS Lietuvių Misija, kaip pranešimai iš įvai
rių Lietuvių kolonijų rodo, šiądien jau yra išaugas į 

visuotinį judėjimą. Jei Lietuvių visuomenė ir toliau 
Misijai rodys tiek palankumo kiek iki šiol tai tas judėji
mas labai gražiai išspręs Lietuvių vienybės klausimą. 

Šiądien Misijos eilėse jau dirba eilė rinktinės Ame
rikos Lietuvių visuomenės atstovų, ir kad jų darbas ne 
bergždžias, rodo rezultatai. Amerikos Lietuvių Misija 
yra įsitikinus kad Lietuvos nepriklausomybės bylai bus 
geriausia patarnauta jei bus sueita į glaudų kontaktą 
su pJačiaja Amerikos visuomene. Klausimą tinkamai 
nušvietus, Lietuvos laisvės reikalas Amerikos visuome
nei gali buti labai arti prie širdies. Betgi partinis Lie
tuvių susiskirstymas jai niekuofnet nebus įdomus. 

Amerikos Lietuvų Misijos iniciatoriai šitą kaip tik 
ir turėjo galvoje, todėl ir pati Misija buvo kviečiama ne 
partiniu, o bendru Lietuvių pagrindu, šituo bendru pa
grindu organizuojami ir Misijos ateities darbai, šis 
bendras pagrindas praktiškai išsprendžia ir rūpimąjį 
Lietuvių vienybės klausimą. Nes juk kas remia Ameri
kos Lietuvių Misijos darbus tas parodo kad iam rupi 
ne varžybos del partinės viršenybės, o bendrieji visos 
Lietuvių tautos reikalai r > v -. 

•KAS 40 minutų Su v. Val-
ten kur Roosevelt sustojo, nes stijose papildoma žmogžudystė. 

• Tib bendrieji Lietuvių tautos reikalai savu ruožtu 
yra Lietuvai Vaduoti Sąjungos darbų rodyklis, ir Lie
tuvai Vaduoti Sąjunga yra įsitikinus 'kad Amerikos Lie
tuvių Misijos formoje patiektas darbo programas yra 
priimtinas visiems Lietuviams. O jei taip tai Amerikos 
Lietuvių Misija šiądien jau yra didžiausias faktorius 
kovoje del Lietuvos nepriklausomybės. , ' # •  

ALELIUJA! 

^ (M. Dagilėlis) 
Aleliuja suskambėjo — 
Vargšams širdys suvirpėjo: 
Jau žiemutė pavaryta, 
Jau ̂ išvydom skaistų rytą! 

Aukštai1 girdi veversėlį 
Kaip jis garbin Visagalį; 
Šalčiai dingo, audros žuvo, 
Šilts pavasaris pribuvo! 

Aleliuja gamta gieda, 
Laukai, pievos pina žiedą, 
Saulė barsto šviesą mielą 
Ij gaivina žmogui siel|, 

01 sušilk širdis vargingu, 
Meile artimo galinga! 
Prisipildžius aukšto noro, 
Geisk tik švento, geisk tik doro! 

Ir tau Saulė-Kristus šviečia, 
Tamsumus sielos paliečia, 
Neša giedrą, šaltį guja 
Ateliują! /Aleliuja!.. j # 

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

(Tęsinys iŠ pereito nr.) 

"Politiški kaliniai žiauriausia prilai
komi", sako Ed. "Jie paprastai nubau
džiami ant dešimts metų be jokių teisių 
susirašyti su saviškiais." 

"Jeigu tą terminą nenumiršti ir išgy
veni", sako Tex, "jie tave paleidžia, tačiau 
tavo pasportas turi raudoną brūkšnį per 
viršų. Tas reiškia tu niekad negausi gy
venimui buto arba gero darbo — turi be 
vietos bastytis." 

"Papasakok jiems kaip darbininkai 
gyvena prie to projekto kur mes dirbom", 
sako Ed. %-

"Nagi, išsikasa Žemėje skylę apie 10 
pėdų gylio, 20 pėdų pločio ir 100 pėdų il
gio. Padengia viršų rąstais ir gyvena. Jų 
prasti patiesalai guli tiesiog purve." 

"Kaip jie gali dirbti?" klausiu aš. 
"Jiems nustatyta dirbti po 12 valan

dų dienai. Jie išdirba vos 30 iki 50 nuoš. 
to laiko. Negauna gana valgyti — nei 
vienas jų. Mes tėmijom kaip juos maiti
na. Kiekvienas kalinys turi pasirūpinti 
sau dvi Amerikoniškas blekines dėžutes, 
kurias viela prisiriša sau prie diržo. Val
gio laiku, atgabena didelius katilus, vienas 
buzos, kitas košės. Kaip kurią dieną at
veža troku džiovintos žuvies, ir iš troko 
tą žuvį mėto kiekvienam paeiliui. Mes 
nepatėmijom kad ir laisvieji darbininkai 
gautų geresnį maistą. Nei vienas negau
na pakankamai maisto, ir jie vos kojas te
pavelka." 

"O kaip jųs valgei?99 klausiu aš. 
"Turėjom sukelti peklą* tik tada pra

dėjo duoti gerą maistą", atsakė Ed. 
"Su Rusais reikia buti žiauriam ir 

realistui", sako Tex. "Jie neturi jokio pa
sigailėjimo. Atmeni tą raudongalvę mer
giną?" 

"Ji buvo musų organizacijoje", sako 
Ed. "Ji susirgo, ir vos galėjo pasijudinti. 
Mes paminėjom apie ją užvaizdai, norėda
mi kad duotų jai lengvesnį darbą. Jis tik 
pažiurėjo akis ištempęs. 'Tai kas tokio V 
pasakė jis. Jam buvo nesuprantama ko
dėl kas kitas apie ją rūpinasi." ^ 

"Paskutini mėnesį mums prie to dar
bo būnant", sako Tex, "2600 iš tų 70,000 
darbininkų mirė nuo šiltinės". 

Tuo tarpu pasigirdo lauke lėktuvo 
užimąs, ir Tex su Ed griebę savo bagažus 
išbėgo, nes jiems buvo laikas keliauti to-
Hau. . 

Bijo ir nepasitiki kitataučiais 
Rusija dar nepasitiki išlaukiniu pa

sauliu. Diplomatai taip lygiai laikomi ne-
laisviais Maskvoje kaip ir koresponden
tai. Musų buvimo laiku Britų ambasa
dorius negalėjo gauti leidimo keliauti už 
sostinės ribų. Viena sąjungininkė valsty
bė kuri turėjo stiprią kairiųjų vyriausy
bę, savo diplomatinį štabą Maskvoje pa
puose specialiu darbo atstovu, ir į tą vie
tą paskyrė tulą žymų unijų vadą. Jis at
vyko į Rusiją pasveikinti darbininkus nuo 
sato šalies darbininkų vakaruose. Jisai 
betgi mums nusiskundė kad sovietai rengė 
jam nesuskaitomą eilę banketų, tačiau ne
leido nieko matyti. Toks laisvės suvaržy
mas taip pakeitė jo pažiūrą kad jis dabar 
tikrina jog Sovietų unijų sistema yra tik 
klastinga priemonė išspausti iš darbinin
kų paskutinę unciją jų darbo. 

Kaip ypatinga kad Amerikoje esanti 
1500 narių Sovietų pirkimų komisijos yra 
laisvi ir kada tik nori gali vykti į kurią 
šalies dali nori. Kaip patikimi sąjungi
ninkai jie gali eiti ir lankyti musų karo in
dustrijas. Amerikiečiai tam nesipriešina, 
tačiau jie turi suprasti kad iki šiol tas bu
vo tik vienpusis dalykas. Musų kelionėje 
po Rusiją mums leido apsilankyti dirbtu
vėse kuriose tik mes norėjom ir atsakinė-
io į užklausimus, tačiau svetimšaliai ben
drai ten laikomi špiegais. Sovietų vadai 
slėpė nuo savo sąjungininkų savo dirblu-
ves už Fralu, o leidimas jose lankytis bu
vo visai neįmanomas. 

Kaip gyvena politiški bosai 
Novosibirske, Sibiro sostinėje, mes 

gavom progos viešėti dačoje, arba vasar
namyje/ Namas puošnus, kaip kokie tur
čių rūmai prie Hudson upės, stovi krante 
Ob upės, vienos iš didžiausių pasaulyje 
urnų. Tame vasarnamyje užtikom ir di
delį skaičių tarnų. Kambariai dideli, puo
šnus ir švarus. 

" Sekančias dvi dienos 'mums teko pra
leisti su vienu iš gyviausių asmenybių ką 
aš kada susitikau. Tai mažo ugio apie 40 
metų amžiajre žmogus. Jis.vikrus kaip la

pė — ir pažymiai ne-Rusas. Jo vardaįį| 
Mikhail Kalugin, ir jis yra komunistų par* 
tijos sekretorius Sibire. 

Mums buvo įdomiai keista kaip gal§-
jo čia pasikartoti New Yorko politiškos 
Tammany Airių grupės tipas kaip Mik» 
Kalugin, čia viduryje Azijos, vadovaujan
tis kitą partiją. Ne tik jo Rusiška kalba 
slysta iš jo burnos vienos pusės, bet jis 
į tave žiuri paniuręs ir vieną antakį net 
pakėlęs kai su tavim kalba. 

Po didelės vakarienės pirmą vakarą, 
Mike nusiveda mus prie upės ir užveda 
ant balto garlaivio. Saulė dar skaisčiai 
švietė ir nesileis dar iki 10 valandai. Mikas 
parodė mums eilę audeklinių kėdžių, pra* 
šydamas sėsti. Laivui pradėjus plauktį 
užgriežė militariškas benas, sustatytai 
priešais mus. Benas buvo puikus, ir nie
ko nuostabaus — nes tai buvo Raudono
sios armijos benas, parinktų muzikantų ii 
milijonų Rusijos gyventojų. Jie dėvėjo 
puošnias uniformas. Pusė jų griežė in
strumentais. kita pusė buvo geriausia iš
lavintais balsais dainininkai. Didelė up# 
skambėjo Raudonosios armijos maršų ai* 
dais ir Rusų liaudies dainomis. 

Kuomet šitie pabaigė griežę ir daina
vę, laivo užpakalyje užgriebė kitas benaf. 

"Ar tu kada nors matei ką panašaus ?w 

pakuždomis man sako vienas musų kelio
nės draugas korespondentas. "Koks mi
lijonierius Amerikoje išsistatytų sau tok| 
vasarnamį, mus taip iškilmingai vaišintų,, 
ir turėtų savo jachtoje ne vieną bet du 
benus? Ar žinai nors vieną kuris taip 
darytų?" 

Kada pradėjo temti, Mike atsinešė 
kokį tai keistą šautuvą. Kirilov, kuris su 
mumis ir čia keliavo, paaiškino mums ką 
tas Mike darys. "Tai bus ugnies saliu
tas". Mike atstatė tą šautuvą į tamsėjan
čią erdvę, ir paspaudė gaiduką. Pasigir
do sielą sudrebinantis šūvis, iškilo į orą 
rakieta ir kaip gyvatė sukdamasi skrido 
į viršų, o paskui sprogo ir nusidriekė ug
nies liežuviai į visas puses, o iš to iššokus 
šviesiai žalia žvaigždė palengva nusileido 
toliau į upę. 

Mike vėl užtaisė tą šautuvą iš didelės 
dėžės tokių šovinių ir gražiais gestais pa
davė šautuvą Johnstonui parodydamas 
šauti taip kaip jis pirma darė. JohnstoR 
iššovė ir jo žvaigždė nusileido į žoles pa? 
kraštvje salukės upėje. Mike vėl paėm§ 
šautuvą, užliodavo ir pats paleido trečią 
šuvį, pataikydamas taip kad jo žvaigždė 
nusileido ant viršaus Johnstono žvaigždei. 
Tai labai taiklus militariškas šūvis. Ma» 
užėjo į mintį kad Sibiras nebūtų sveika 
vieta gyventi bent kokiam partijos nariui 
kurio pažiūros butų kitokios negu Marša
lu Stalino. 

(Bus daugiau) 

NAMU DAKTARAS 
4. 

Naudinga knyga kiekvienam turėti narnai 
se, su daugybe receptų ir paaiškinimų apie 
ligas, sloeras, skaudėjimus, katarus, ir tt. 
174 puslapių didumo, audimo viršeliai®* 

Kaina su prisiuntimu $2.00 
(Galima prisiųsti pašto ženklais) 

Reikalaukit "Dirvoje" 

ŽMONIJOS ISTORIJA i 
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00 
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tike- 1 

tis už $2.00 gauti: paveiksluota, tvirtais au
dimo viršeliais, populiariška lengva kalba 
parašyta, stambiom raidėm. Apsakoma pa
saulio istorijos eiga, didieji karai, kurie tę
sėsi po 30 metų, žymieji karžygiai ir jų 
darbų pėdsakai. Napoleono užpuolimas Ru
sijos' ir tt. Rasit aprašyta joje kaip žmo
nija gyveno, kariavo nuo pat prieš-istori
nių laikų, per visus amžius iki musų dienų, 
kokios buvo didžios i» galingos tautos ir 
ju valdovai. 

Siųskit laiške $2.00 su savo adresu Ir 
' prašykit prisiųsti jums 610 puslapi? 

didumo Žmonijos Istoriją. 
Reikalaukit Dirvoje 

<823 Superior Ave. Cleveland Ohi* 
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Kaip Lietuviai savo Laisvę gyne 25 metai atgal 
(Tęsinys iš pereito nr.) 

Bolševikai ima mus bausti * 
Bolševikai suėmė Jankūną ir jo tfcvą 

už tai kad jo brolis pabėgęs j Šėtą ir kad 
turi nemažą ukį, ir išvežė iš Tarakų kai
mo i pulko daboklę. Suėmus Jankūną, 
revkomo (revoliucinio komiteto) pirmi
ninku liko Andrašiunas. 

Netrukus reikėjo siųsti atstovus Uk-
mergėn į bendrą revkomų suvažiavimą. 
Nuvykom: Lazdauskas, Palčauskas ir aš. 
Ten sutikau apskrities revkomo pirminin
ką Juozą Puką iš Radžiūnų kaimo, seną 
savo draugą ir 1905-6 metų kovotoją. Iš
sišnekėjus paaiškėjo kad aš esu bolševikų 
paskirtas sušaudyti. 

• — Buk atsargus! Kai bus blogai aš 
išanksto pranešiu, — įspėjo mane Pūkas. 

Pirmame bendrame posėdyje komisa
rai pasiūlė uždėti kiekvienam valsčiui kon
tribuciją. Siesikų valsčiui buvo uždėta 
60,000 markių. Kiekvienas atstovas gynė 
savo valsčių. Aš pažymėjau kad Siesikų 
valsčiuje yra daug dvarų. Apie 500 dar 
bininkų tuose dvaruose reikia šelpti. Ko
misarai sutiko kontribuciją sumažinti iki 
30.000 markių ir dar pašalpos duoti iki 
10.000 rublių. Tuos pinigus gavom bever
čiais Dūmos rubliais ir kerenkomis. 

Daugiau į Ukmergę nebevažinėjau, 
nes Pūkas pranešė kad ten nesirodyčiau. 

Bolševikams įgriso vikiai 
Revkomai veikė. Pasipylė visoki rei

kalavimai, bet daugiausia maisto produk
tų. Iš savo grudų sandėlio šelpėm savuo
sius. Kviečius, rugius, žirnius iki Gegu
žės mėnesio išdalinom šelpiamiesiems, o 
vikius siųsdavom bolševikams — po 15 pū
dų. Iki Gegužės mėnesio sandėliuose gru
dų liko tik mažai kiek. 

Bolševikai neteko -kantrybės. Kodėl 
Siesikų revkomas tik vikjųs siunčia?! At
vyko karinė revizija: vienas komisaras ir 
penki raudonarmiečiai. Buvom netikėtai 
užklupti. Ėmėm pasakoti apie vargus, pa
rodėm pusę sandėlio ir pasižadėjom sura
sti kiek kviečių. Komisarai išvyko mus 
nesu ėmę. 

Būdami revkomo valdyboje, turėda
vom ryšių su savais savanoriais. Už Sie
sikų miestelio dunksojo ilgas miškų ruo
žas, prie miestelio arti kilometro priartė
jęs. Dažnai atsilankydavo pas mus sa
vanoris Dėdelė ir kiti. Jie atveždavo Lie
tuvių atsišaukimų. Turėjom gerą ryši
ninką Kirą iš Vidugirių kaimo. Vyras bu
vo žemo ugio, apsivilkęs skylėta rudine, 
vyžotas, ir visuomet su kirviu už juostos. 
Bolševikų sargybos jį visuomet praleisda
vo malkų parsinešti. 

Jankūną nuteis# sušaudyti 
Vasario 12 ar 13 dieną sužinojom iš 

Andrašunienės kad busiąs teisiamas Jo
nas Jankūnas. Sargyba buvo stipri, ir 
mes jo išvaduoti negalėjom. Bolševikų 
štabas ir teismo posėdis buvo pas Andra-
šiunus. Kaip "buržują", turinti 20 ha že
mės, ir už tai kad brolis tarnauja baltie
siems, Jankūną nuteisė sušaudyti. Šitą 
dieną sprendimas turėjo buti Įvykdytas. 

Nežinojom ką daryti ir ko griebtis. 
— Eisiu ir pulsiu bolševikų teisėjams 

į kojas, — tarė Andrašiunienė. — Gal iš
klausys motinos prašymo ir atmainys sa
vo sprendimą. 

Tai pasakius išėjo. Suprantam koks 
brangus motinai vaikas, ne tik savas bet 
ir svetimas. Tai buvo beveik vienintelis 
geras sumanymas. Kad tik pasisektų! 

Vakaras. Kviečia vykti pas Andrašiu-
nus vakarienei. Andrašiunienė su ašaro
mis akyse sako kad jos maldavimas ir aša
ros savo padarė. Prie bendros vakarie
nės sėdėjo pulko vadas (vadinamas Ko-
lia), vienas komisaras ir trys šiaip bolše
vikai. Vakarienei įpusėjus ir išmetus po 
burnelę, pulko vadas savo kalboje Jankū
ną antrą kartą pasmerkė mirti, o tėvą iš
teisino del senatvės. 

— Tik per jos gerą Širdį ir prašymus, 
ir draugams sutinkant, sprendimą panai
kinau, — galop, rodydamas pirštu į An-
drašiuniene. tarė "Kolia". — Bet iš kalė
jimo nepaleisiu. Kadangi motina išorašė 
sprendimo pakeitimo tai jai ir sprendimas 
atitenka. — Tai tardamas, padavė Andra-
šiunienei raštą. Tyla. Andrašiunienė grie
bė sprendimą ir suplėšė j skutus. Supra
tom jos džiaugsmą ir tariamus širdies žo
džius: i 

Nors ne jaunystės dienos, bet tuo
jau prisidėčiau prie tų kurie yra pasiren
gę mirti už tėvynę. 

Pasilieku savo pozicijoje 
Kitą dieną gavom iš Dėdelės laišką 

kad duotume tikslias žinias apie Siesikuo
se esančius bolševikus, ir kvietė mane tuo
jau vykti į Šėtą, į atskirą batalijoną. Aš 
jaučiausi dar čia reikalingas ir į Šėtą ne-
vykau. 

Vasario 16 dieną gavom pranešimą 
kad iš Ukmergės išvykęs baudžiamasis 
būrys: du komisarai ir dešimts raudonar
miečių. Jie-turėjo sušaudyti mane ir An-
drašiuną. Naujiena nelinksma. Bėgti?— 
namiškiai nukentėtų. Su Andrašiunu su
sitarėm kad jis pats vyks į Ukmergę, į pa
čią ugnį. Pats vyksta, vadinasi, nesijau
čia kaltas. Be to, jis ten turėjo sekti vi
są padėtį. 

Likęs vienas, ėmiau svarstyti savo pa
dėtį. Laukti ir pačiam pasiduoti į priešo 
rankas — neperdaug garbinga, pabėgti 
nesulaukus — lepšiška. Andrašiunas pats 
nuvyko ir drąsiai žiuri savo likimui į akis. 
Nutariau ir aš nebėgti: turiu pištalietą, 
tris granatas ir, jei geresnės išeities ne
bus, gyvas nepasiduosiu. 

Taip bemąstant, apie 10 valandą va
karo užeina Kiras ir paduoda laišką. Ka
riškos rašysenos raštas: 

"Rytoj apie 10—11 valandą puolam 
Siesikus. Turim vieną patranką. Pradė
sim nuo Laukinės dvaro pusės. Laukite! 
Reikala ir P. Dėdelė." 

Likau vėl vienas. Pasidariau links
mesnis. 

Anksti rytą sutvarkiau visas raštinės 
knygas. Iš kasos 10,000 rublių atidaviau 
Andrašiunui. Kasoje paliko tik 300 rub
lių. Spintos raktus padėjau viešoie vie
toje kad nereikėtų kasos daužyti. Laukiu 
priešo ir savųjų. 

Devintą valandą pirmutiniai dviem 
vežimais atvyko bolševikai, šeši liko gat
vėje, o du komisarai su keturiais raudon
armiečiais inėjo į vidų. Gatvėje ėmė rin
ktis žmonės, bet sargyba jų į vidų nelei
do. Ėmė mane tardyti. Pasakiau kad 
Andrašiunas išvyko į Ukmergę. Vienas 
komisaras nuėjo į štabą patikrinti telefo
nu. Gryžęs darė kratę. 

Jau 15 minutų vienuoliktos. Buvau 
visai vienas. Komisarai elgėsi labai Įžū
liai, bet prieš tardymą manęs nekratė. 

— Gyvas išvežti nesiduosiu! Čia bus 
kam mane palaidoti, — tariau pats sau. 

Atėjo savanoriai 
40 minutų vienuoliktos. Pirmas pa

trankos šūvis. Minuta — antras. Komi
sarai atsistojo ir vienas į kitą sužiuro. 

— Baltieji puola! — pasigirdo Rusiš
kai šauksmas pralekiančio pro miestelį 
raito raudonarmiečio. Mus Lietuvius va
dino "baltaisiais". 

Kaip pradžioje buvau vienas, taip ir 
vėl likau vienas, nes komisarai bematant 
išbildėjo į gatvę. Kilo didžiausias sąmy
šis. Raiteliai ir raudonųjų štabas galvo
trūkčiais išlėkė į Tarakus, o komisarai i 
Ukmergę. Bet vienam iš jų neteko Uk
mergės" nasiekti — liko Domantiškio lau-
ke amžinai gulėti. 

Po valandėlės mūsų savanoriai iškil
mingai žengį į* miestelį. Reikala pirma 
jų, o paskui jį raitelių būrelis, vienintelė 
patranka ir pėstininkai su dviem kulko
svaidžiais. Džiaugsmo nei neaprašysi. 

Savanoriai, kiek apsitvarkę, žygiavo 
toliau Tarakų link paskui bėgančius bol
ševikus. Miestelio komendantu liko Dė
delė. Jam perdaviau ir tas revkomo kny
gas, ir 10,000 rublių pinigų. ^ 

Bolševikai sumišime pasitraukė iš Ta
rakų bei Kačeniškių kaimų, palikdami vie
ną virtuvę ir apie 15 pudų visokios litera
tūros, medikamentų, nuteistą Joną Jan
kūną ir atsitraukė iki Deltuvos miestelio. 
Siesikų valsčius liko laisvas, Parapijinis 
komitetas vėl ėmė normaliai dirbti. Tru
ko tik Jono Andrašiuno. Trečią dieną su
žinojom kad jis laimingai iš Ukmergės pa
spruko ir pasiekė musų 2-rą pėstininkų 
pulką. 

Vėl, žadindamas dvasią, einu per kaimui 
Pavojus dar nebuvo praėjęs. Bolševi

kai Ukmergėje didino savo jiegas. Kap
sukas ir Angarietis atvyko į Ukmergę kel
ti Lietuvių bolševikų nuotaikos. 

Reikėjo vėl eiti per kaimus ir dvarus 
k Išeiti žmones į žūtbūtinę kov$. Per tris 

dienas užsirašė daugiau negu šimtas sa
vanorių. Vien iš Jurgelioniu kaimo buvo 
septyni; Susidarė apie 60 pėstininkų ir 
apie 40 raitelių. Daugumas raitelių buvo 
su savais arkliais ir kalnais.. Kam truko, 
arkliai buvo paimti iš dvarų ir ūkininkų. 
Atlyginimo nebuvo žadėta jokio, tik rei
kalui praėjus, arkliai ir balnai turėjo bū
ti grąžinami savininkams. Dauguma ar
klių ir balnų buvo grąžinta Gegužės ir 
Birželio mėnesį. Negryžo apie pora ark
lių ir apie 10 balnų. V' 

Kai kurie savanoriai turėjo savo šau
tuvus. Dauguma savanorių buvo jauni, 
niekad ginklo savo rankoje nelaikę. Sa
vanorių apmokymui vadovavo puskarinin
kis Juozas Dzimblys iš Meilūnų kaimo ir 
Ignas Tamelis iš Jurgelioniu kaimo. Mai
sto nestigdavo — sunešdavo sesutės ir ma
mutės. Kun. Mališauskas pirmutinis pa
aukojo karve, vėliau atsirado kumpių' ir 
lašinių. Pirma savanorių daina buvo "Iš
ėjo tėvelis į mišką", v 

Kartą atėjo pas įti'ane 16 metų bernio
kas Balys Kaštaunas ir sako: 

— Aš noriu buti savanoriu! Aš bu
siu narsus! 

— Kario darbas yra labai sunkus. Tu 
esi jaunas. Be to, ir tėvai tavęs neleis, — 
stengiausi jį atkalbinėti. Bet mano žo
džiai nieko negelbėjo. Paskui jis atėjo su 
tėvu (Siesikų miestelio vaistininku), ir tu
rėjau jį užrašyti. Ir ištikrųjų jis buvo 
narsus karys ir gavo Vyties kryžių. 

Jurgelioniu kaimo savanoris Ignas 
Tamelis tik ką buvo gryžęs iš Didžiojo ka
ro. Motiną nenorėjo su sūnum skirtis ir 
sakė man: , 

— Jurgiau! Tamsta vis pirmas. 1905 
metais ko nepražudei mano vyro (sėdėjo 
vieną mėnesi kalėjime), 1918 metais tave 
tąsė Vokiečiai, o dabar neduodi man su-
numi pasidžiaugti. 

— Motinėle! — tariau aš. — Pažiū
rėk į mane: turiu žmoną ir vaikus. Bet 
vaikai dar maži, todėl aš turiu už juos ei
ti ir dirbti. Tamsta laimingesnė, nes yra 
kam pavaduoti. Palaimink sunų į jo žy
gi f. 

ip, Jurgiau, tu tiesą kalbi, — 
tarė susigraudinus Tamelienė. — Dabar 
mano sunus reikalingas Lietuvai. Tegul 
Dievas jums visiems padeda. — Peržegno
jo savo sunų, ašarotom akim jį pabučia
vo ir dar pridūrė: ' H 

— Kad aš vis dar mažai esu tave, šu
neli, įsižiurėjus! 

Jos širdis nujautė. Daugiau «unaus 
nebematė. Žuvo jis nuo^ bolševikų kulip-
kos kautynėse prie Alukštos. Turėjo Vy
ties kryžių ir jo_ vardas Įrašytas Panevė
žio įgulos bažnyčios marmure lentoje 4-to 
pėstininkų pulko žuvusiųjų sąraše. 

(Bus daugiau) 

Štai apj ri jums patiks! 
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A L P I S  
KĘSTUČIO IŠLAISVINTOJAS 
$1.50 Popieros viršais. $2.00 Tvirtais viriais 

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

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

Reikalaukit "Dirvoje ft 

DUOKIT ŠIA KNYGA KAREIVIUI DOVANU 
C- C-

KNYGA. ANGLIŠKOJE KALBOJE KAINA $3.0® 

4 

LITHUANIA 
DR. OWEN J.C. N OR EM 

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

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

Siųskit savo užsakymą 1 

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

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

Išrinktas Amerikos 
Lietuvių Chamber of 

Commerce, 
. Pirmininku 

Alexander G. Kumskis, pir
mininkas Illinois American 
Lithuanian Chamber of Com
merce, tapo išrinktas pirmi
ninku Nacionalės Organizaci
jos, šeštadienį, Kovo 25, susi
rinkime Hotel Statler, Wash
ington, D. C. Tame susirinki
me dalyvavo atstovai iš apie 
dvidešimties didesnių Ameri
kos Lietuvių kolonijų. 

Nacionalio Amerikos Lietu
vių Chamber of Commerce val
dyba susideda iš šių: 

Alexander G. Kumskis, iš 
Chicagos, prezidentas; 

Vice prezidentai: 
Wm. Paschall-Poška, Phila

delphia r 
Antanas A. Olis, Chicago, 
Juozas J. Bachunas, Sodus, 

Mich. 
P. J. žiuris, Cleveland, Ohio, 

sekretorius, a 

* Antanas Stokna, Amsterdam, 
N. Y., finansų sekr. 

Albinas S. Trečiokas, New
ark. N. J., iždininkas. 

Ekzekutyvio komiteto na
riai: K. S. Karpius, Cleveland, 
Ohio; Dr. M. J. Colney, Water-
bury, Conn.; Alex Savalskis, 
Homestead, Pa.; Anthony Ru
dis, Chicago; Dr. B. K. Ven
cius, Brooklyn, N. Y.; Nadas 
Rastenis, Baltimore, Md.; Pe
ter Satinsky, Philadelphia, Pa.; 
Dr. J. Jonikaitis, Detroit; J. L. 
Kasmauskas, Boston, Mass.; 
B. Trebelis, Philadelphia, Pa.; 
D. Klingfr, Brooklyn, N. Y; 

LIETUVIU DIENA 
RŪBAMS RINKTI 
BALANDŽIO 23 

BaltHHffio 23, Šv. Jurgio die
na, paskirta Lietuviams pra
vesti rubų rinkimo vajų prisi
dedant prie visuotino United 
National Clothing Cellection. 

Kaip žinoma, Lietuvių tarpe 
vajų vadovauja Bendras Ame
rikos Lietuvių Fondas. 

Lietuvių dienoje Lietuviai 
ypač raginami pasidarbuoti ir 
surinktus arba savo aukoja
mus rūbus sunešti į paskirtas 
vietas. ^ 

Daugelyje vi«tų bus rengia
ma specialus programai sek
madienį, Balandžio 22, o rūbai 
sunešami Bal. 23. 

New Yorko srityje šiame 
i*ubų vajuje vadovybę ima B. 
A. L. F. apskritis, sudarytas iš 
14-kos New Yorko miesto sky
rių. 

J. Žemantauskas 
N o t a r a as 

"Dirvos" Agentas 

130 Congress Avenue 
Waterbury, Conn. ' 

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 voko 
už 3c pašto ženklelį. 

D I R V A 
6820 Superior Ave. 

Cleveland, Ohio 
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BALTIMORE, MD. 

KALBĖJO JONAS VALAITIS. 
. AUKŲ SURINKTA $70 

Kovo 25, LVS Baltimorės 
skyrius surengė prakalbas Lie
tuvių salėje. Svarbiausiu kal
bėtoju buvo Jonas Valaitis, 
žinomas laikraštininkas it. dar
buotojas ii Brooklyn©. Nors 
oras buvo šiltas tačiau žmonių 
dalyvavo gana gerai. Kalbė
tojas ragino Lietuvius vienytis 
bendriems Lietuvių tautos rei
kalams. 

Kalbėjo Jule Rastenienė, I* 
V. S. skyriaus vice pirmininkė, 
kuri savo kalbią, pašventė dau
giausia apie iiifctuvifl Misiją 
Washingtone! 

Adv. vNadas Rastenis, Mary-
"l«nd Seimelio atstovas, taipgi 

ragino Lietuvius vieninguman 
visose gyvenimo srityse. Jis 
reiškė džiaugsmo kad Lietuviai 
laimingi gyvendami šioj drau
gingoj šalyje. 

Programą vedė nenuilstantis 
musų veikėjas Petras Jaras. 

šiądien Lietuvių tauta yra 
gana keblioje padėtyje. Nuo
latinis kontaktas gyvu žodžiu 
Lietuvius paskatina gyviau 
Vifkti savo tautos reikalais. 

Ant. Kurelaitis. 

BUBU RINKLIAVA BAL. 28 
- Visi Lietuviai prašomi ati
duoti savo apdėvėtus rubus ir 
paprašyti savo draugų ir pa
žystamų kad jie irgi atiduotų 
nevartojamas bet dar galimas 
dėvėti drapanas į. United-Na
tional Clothing Campaign., 

Lietuvių Diena rubų rinki
mui yra šv. Jurgio diena, Ba
landžio 23. Baltimore j e rū
bai ir avalinė bus priimama tą 
dieną Lietuvių salėje ir šv. 
Alfonso klebonijoje. Vežkite 
ir neškite drapanas j bent ku
rią iš tų pažymėtų vietų, kur 
kam patogiau. BAFL 4 Sk. 

STAUNCAMS STROKAS 
Kovo 25, Įvyko Baltimorės 

L VE 4-to skyriai*# surengtos 
prakalbos. 

Stalincai kaip tik pamatė 
plakatus apie tas prakalbas 
tuoj ir atidarė savo raudonas 
gerkles ir prądėjo g voltu šauk
ti dirbtuvėse ir gatvėse kad 
"fašistai" nori Lietuvą atiduo
ti naziams. Vienas tokių rėk
snių net unijos susirinkime rė
kavo sakydamas* kad "fašis
tams" labai nepatinka dabar 
taip gražiai po sovietų glofca 
tvarkoma Lietuva ir jie kelia 
visur trukšmą ir nori atplėšti į P" 
Lietuvą nuo Sovietų Sąjungos 
ir atiduoti naziams. 

Tai Lietuvių išgamą despe
ratiškas šauksmas. 

Nuo komunistų neatsiliko . ir 
tula vietinė boba, kuri davė 
darbo savo palaidam liežuviui. 
Ta boba skiriasi nuo komunis
tų tuo kad ji naudojasi Gri-
gaitinės "demokratijos" kan-
tička ir šių prakalbų rengėjus 
lygino su komunistais. Tai bo
bai ragus išaugino tūlas slap
tas korespondentas, kuris se- $ 
niau jos vardu rašinėjo į laik
raščius sieksnines koresponden
cijas. Ta boba pati rašyt ne
moka, bet pamačius net keliuo
se laikraščiuose savo vardą po 
korespondencijomis ir įsivaiz
dinus kad ji esanti kokia tai 
viršgamtiška esybė, pradėjo 
lošti diktatoriaus rolę ir kaip 
kada savo ragais baksteli ir 
tam rašė j ui į pašonę. 

Kad ta bobelka yra gera ko
šės virėja liudija ir tas fak
tas. B. L. D. T. surengė Ko
vo 11 prakalbas ir aukų rinki
mą A. Raudonajam Kryžiui. 
Buvo net keturi kalbėtojai nuo 
Raud. Kryžiaus, jų tarpe ir 
viena Lietuvaitė. Kaitėjo dvi 
Lietuvės kareivių motinos ir 
Adv. N. Rastenis. 

Atėjus aukų rinkimtf laikui, 
ta boba užšokus ant estrados 
nei iš šio nei iš to pradėjo šau-

Sxjuiigininki| Vadai, Apžiurį Vokiėtij| Amerikiečiai Užimtoje Vokietijoje 

S « 

1 
Churchill ir Gen. Eisenhower, apsilankę Reino kairėje 

pakrantėje, apkalba karo reikalus. Ratukyje matosi Britų 
karo vadas Maršalas Montgomery. Apačioje, Churchill vyk
sta per Reiną į Vokiečių pusę, kur vos nepateko po Vokiečių 
kanuolių šūviais. . 

VYSKUPAI UŽTA
RIA LIETUVĄ 

Amerikos Katalikų vyskupų 
komitetas Washingtone, Balan
džio 14 išleido pranešimą,, kurs 
buvo pagamintas dar prieš 
Prez. Roosevelto mirt j, reikale 
pasaulinės taikos organ izavi-
cijosi 

Tas komitetas* susidedantis 
ir arkivyskupų ir vyskupų, pa
reiškė kad ateities pasaulis su
siduria su dviem skirtingom 

Viršutiniame vaizde parodoma Vokiečiai civiliai užpildo 
bombų išsprogdintas duobes gatvėse ir vieškeliuose Amerikie
čiu užimtoje srityje prie Prum. žemiau, Amerikiečių stovyk
la,' kur Vokiečiai kreipiasi jieškodami informacijų. Dešinėje 
apačioje, buris Vokiečių karių paimtų nelaisvėn, po Ameri
kiečių perlaužimo fronto per Reiną. 

Mirgu Marga 
KaŠo Kūgis Mugi*. 

PREZ. ROOSEVELTO 
tis atėmė i& "Trijų Didžiųjų* 
vienintelį nuoširdų Lietuvos 
draugą. Istorija iš diplomati
jos dokumentų niekados neif-
trins jo įkvėpimu pasauliui pa
reikštus Pasekretoriaus Welles 
žodžius, kad nepriklausomos 
sietuvos pasmaugimas buvo 
elastingais būdas atliktas ne
pateisinamas smurtas. 

Nėra žinios ar Prezidentas 
Roosevelt, dusyk su meškinu 
(Teherane ir Jaltoje) susiti
kęs, tebetikėjo Amerikos Lie-

, tuviams pareikšta savo minti-
1 mi apie Lietuvos nepriklauso

mybės tik laikiną nuslopinimą. 
Bet niekas negalės ginčyti kad 
£nt jo kapo negalima s& tei
sybe užrašyti: 

"čia IliM Hfkwis 
Lietuvos Draugas". 

kti kad neštų aukas prie es- politinėm pažiūrom — tikrąją 
trados; kada publika suneša ^emo r̂atija ir Marksistiniu to-
aukas, ji tas aukas suiminėjo, talitarianizmu 
o aukotojus siunčia pas duris talitarianizmu 
kur sėdėjo trys merginos au- "Demokratija paremta pa 

Skelbimai Dirvoje 
ioc 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. 

kų priėmimui, kad ten užrašy
tų jų vardus ir aukas. Ji su
darė didžiausią betvarkę. 

šiek-tiek apsitvarkius ir ei
nant prie pabaigos ji ir vėl at
sirado estradoje ir pasisaukiu s 
esanti paprasta šapos darbinin
kė ėmė drožti prakalbą apie 
Vasario 16, kas nieko bendro 
neturėjo su šios dienos pro
gramų; apie Lietuvos kryžius 
ji nupasakojo tokių nesąmo
nių kaip kad Lietuvos žmonės 
lyg piemenukai paklystų, ne-

garba ir prakilnumu žmogaus 
asmens su jam Dievo suteik
tomis nelaužomomis teisėmis. 

Žinotų fiėfTčSŽmfcr i&M -rfamim 
pareiti jeigu nebūtų kryžių. 

Nuėjus į barą, gurkšnodama 
ėmė įžeidinėti musų profesio
nalus, kad jie pasipūtę ir su 
ja nesiskaito. Priplepėjo ir 
daugiau nesąmonių, kurių čia 
neapsimoka ir minėti. 

P. P. Jaras niJ3 

•^Tačiau mes turime susidur
ti su veiklia, gudriai suorgani
zuota ir vadovaujama Mark
sistinio totalitarianizmo opozi
cija prieš tikrąją demokratiją. 
Ta sistema suvaro mases po 
diktatūrine vadovybe, įžeidžia 
žmonių inteligentiškumą savo 
propaganda ir kontroliuojama 
spauda, ir tironiškai laužo pa
čias pagrindines žmogiškas tei
ses", pareiškia vyskupų komi
tetas. 

Toliau, komitetas tikrina kad 
rimta pasaulinė organizacija 
nėra tai tuščia svajonė ir tei
singa gera valia gali buti at
siekta. Paneigė Jaltos sutar
tą pasidalinimą balsų apsaugos 
organizacijos tvėrime, kaipo 
neatitinkantį lygybei taįiką my
linčių šalių, ir galiaus pareiš
kia:":;.,^- ... 

"Pasaulio taika reikalauja 
laisvos ir nepriklausomos Len-
kijos. ' ^ ^ 

"Mus sukrečia tas pavojin
gas trijų didžiųjų užtylėjimas 
apie Lietuvą, Latviją ir Ęsto-

Byrnes, kuris Pasisiūlė su Patarimais Truman ui 

Kairėj 31. Vinson, buvęs iVderalis paskolų admi
nistratorius, paskirtas karo mobilizacijos direktorium, į atsi
statydinusio James F. Byrnes vietą. Byrnes buvo artimas 
Roosevelto patarėjas, bet nesutikdamas su jo visa politika ga

linus pasitraukė. Jis betgi tuoj vėl pasisiūlė su visa pagal
ba ir patarimais naujam Prezidentui lYuman, nes Byrnes ži
no daug Roosevelto paslapčių, su juo buvo nuvykęs net į Jal
tos konferencija. 

MIRE EBEN G. CRAWFOR0 

& 

PAVASARINIAI 

NUOSTABIOS VERTYBES po . 

Šių žemų kainų niekas neviršys! Visi He 
gaminti pardavimui už brangiau . . . dau
gelis šių grynos vilnos coats ir toppers, ir 

v% išverčiami gabardino coats, apsaugoti nuo 
t peršlapimo su Impregnole. Visi pnikiai pa

siūti įvairių skirtingu stilių. 
Naujausių Pavasarinių spal
vų .. . mieros nuo 12 iki 18 
panelėms ir moterims. kiekvienas 

m įfv* : 

ii 

\ 
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Ebeii G. Crawford, prezidentas 
The Cleveland Electric Illuminating 
Co., mirė 1.1:30 vai. vakare, antra
dienį, Balandžio 17, Hanna Houše, 
University Hospitals, Clevelande, 
kur buvo patalpintas Balandžio 11. 

Eben G. Crawford gimė Frank
lin, Pa., Rugsėjo 6, J 883. Baigės 
vidurini mokslą Franklin miestely
je, lankė Dartmouth kolegiją ir 
Columbia universitetą, ir pradėjo 
biznio karjerą banke Franklin. 

Atvyko Į Clevelandą 1916 metais 
užimdamas vietą su Field, Rich-

Illuminating Companijos ekzekuty-
vio komiteto, į vietą Robert Lind
say, kuris buvo tos kompanijos v#-
du per 40 metų. 

Kuomet Mr. Crawford užėmė pre
zidento pareigas, Clevelandas kartu 
su visa šalimi buvo depresijos duo
bėje. Jis ėmėsi darbo panaudoda
mas visus savo gabumus, ir daug 
kuo prisidėjo prie dalykų pataisy
mo bankiniuose ir kituose reika
luose. Jis tapo direktorium keleto 
didelių įstaigų, tarp jų North Am
erican Company, Cleveland-Cliffs 

ards & Company, investmentų 6an- Iron Company ir- National City 
kininkais. 1917 metais jis prisi- Bank of Cleveland. 
dėjo prie Liberty Loan organizaci
jos ir vadovavo karo paskolos bo-
i^u pardavimą šioje Ohio dalyje. Vė
liau tapo paskirtas j Federal Re
serve Bank, ketvirtame distrikte, 
Clevelande. 

Kuomet 1921 metais The Cleve-m 
land Electric Illuminating Compa
ny, tuomet pradėjus savo plėtimą
si patenkinimui padidėjusio elektros 
reikalavimo šviesai ir jiegai, ji pa
sikvietė Mr. Crawford sekretorium 
vedimui finansavimo reikalų. 

Sekančių dešimties metų bėgyje 
ši kompanija praplėtė savo sistemą 
iš Cuyahoga apskrities i Lorain, 
Lake, Geauga ir As'htabula apskri
tis, išstatė dvi naujas jiegos dirb
tuves ir kitų priedinių pagerinimų, 
ko finansavimui sunaudota net $80,-
000,000. ' , 

Jo penkių dešimtų metų gimimo 
sukakties proga, Rugsėjo 6, 1933, 
Mr. Crawford tapo išrinktas prezi-
zidentu, direktorium ir nariu The 

Bėgyje apie 12 metų kai jis tar
navo Illuminating kompanijos pre
zidentu, ji augo ir plito. 1938 m. 
jis užvedė $35,000,000 statybos 
programą, kas davė kompanijai ga
limybes apVirnauti šio karo metu 
taip žymiai paplitusį pareikalavimą 
elektros karo darbams. 

Del turėjimo pakankamai elek 

SĖKMINGAI atlikt# 
rikos Lietuvių Misiją apipeizo-
damas, vienas musų laikraštis 
jai prikiša norą "pasiskelbti 
spaudoje ir sudominti visuo
menę (Amerikos)." 

Tokiam pačiam tikslui, kaip 
žinoma, įkurta Lietuvių Infor
macijos Centras, kuriam tas 
laikraštis negaili iš Amerikos 
Lietuvių prašyti $50,QQQ Są
ramos. i . 

Lietuvos byla reikia spaudo
je kelti, ir ja reikia Amerikos 
visuomenę visais budais do
minti. Misiją čia kritikuoda
mas, tas laikraštis tik rodo il
gas pavyduolio asilo ausis. 

• 

•MODERNINĖ pramonės ga-
dynė savo ratan ir katalikų 
šventuosius pradeda įsukti. 

Musų katalikų dienraštis an
dai paskelbė žinią kad "šv. An
tanas surado pavogtą automo
bilį". Jei šv. Antanas ir to
liau ta kryptimi darbuosis, po
licija lif&hikiM bus nereikaŪf*-
ga. 

• 
BENDROVĖS moka dįviden-

ckis, todėl nestebtėina jei mu
sų katalikų-socialistų susiben-
dravimas pradėjo pelno duoti. 
Bostone socialistai degutu ap
tepė Šv. Kazimiero stovylą, o 
Chicago je bandė sukelti revo
liuciją Katalikų Labdarių Są
jungoje. 

Du šimtai penkiasdešimt Lie
tuvių kunigų, susispietusių į 
Kunigų Vienybę, turbut nuo
širdžiai už šią bendriją ir jos 
dividendus kas sekm a d i e n į 
meldžiasi ? 

• 
AMERIKOS ir Anglijos ka

riuomenės vis daugiau ir dau
giau Lietuvių karo pabėgėlių 
ar deportuotų išlaisvina Vo
kietijoje. Išlaisvintų jau kft-
liosdešimt tūkstančių. 

Jų likimas pasidaro degamu 
tautos klausimu. Sovietai juos 

tros Clevelande ir šiaurinėje Ohio j savinsis kaip "savo" piliečius, 
galėjo įsisteigti daug naujų dirb- jų dauguma vargiai ar >110-
tuvių. 

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Cleveland®. 
I6PLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
yincas Dehesįf 

7$05 Star Ave. . HX.t 0417 

ROY ROGERS SU S. Q. RANCH RODE# 
Laukiniai Vakarai savo darbo rū

buose atvyksta į Clevelandą kuomet 
Al Suthpin's kompeticinio čampio-
nato Rodeo atsidarys Balandžio 21 
ir užsibaigs Balandžio 28, su po
pietiniais perstatymais šeštadieniais 
ir sekmadieniais. 

Roy Ręgers ir Jo garsus arkjys 
"TJrigger" stovi priešakyje 250 drą
sių cowboys ir cowgirls, kurie at
vaizduos tą laukinį gyvenimą v»-
karuose, ką tik paveiksluose tenka 
matyti. Bus . parodoma kaip pri
jaukinama, gaudoma kilpomis ark
liai ir galvijai. 

'na, 3700 FiUclid Ave., Cleveland, O. 
Tikietai j Rodeo galima pirkti ič-

anksto kreipiantis į Cleveland. Are-

"TI 

rės Tarybų Lietuvon gryžti. 
Lietuvos Atstovas Washing

tone, regis, dar nėra taręs žo
džio ką oficialiai manoma da
ryti tų nelaimingų Lietuvių li
kimo apsirūpinimu. Bendras 
Fondas stengiasi šiuos Lietu
vius sušelpti. 

NO BETTER 
T E R M S  

LOANS TO 
R E P A I R ,  M A I N T A I N ,  
MODERNIZE YOUR HOMp 
OR BUSINESS PROPERTY 
# at any of our 46 Offices * 
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D I R V A  Pirkit War Bonds Šiądien 

h: 
CLEVELANDO IR APIEL1NKĖS ŽINIOS S 

DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Raportas apie Misiją ir 
apie Delegatus j San 

Francisco 
Lietuviams tėvynainiams ku

riems rupi Lietuvos likimas, 
svarbu bus dalyvauti šiame 
draugiškame susirinkime, sek
madieni, Balandžio 22, nuo 3 
vai. po pietų, LVS centro pir
mininko P. J. žiurio namuose, 
1434 Clarence Ave., Lakewood. 
Vieta randasi prie pat Detroit 
Ave. ir W. 130 St. 

šiame susirinkime bus pada
ryta pranešimai iš Amerikoj 
Lietuvių Misijos ir apie siun
timą Lietuvių delegatų į San 
Francisco konferenciją. 

Atvykit laiku; bus užkan
džių ir vaišės. Galima bus įsi
gyti knygą Angliškai, "Kaip 
Jie Mus Sušaudė". 

Kviečia LVS 1 Skyrius. 

Pezidento Mirties At
garsiai Clevelande 

ir Ohio 
Mirus Prez. Rooseveltui, ir 

Clevelando Mayoras Burke ir 
Ohio Gubernatorius Lausche 
paskelbė gedulą, kaip buvo pa
daryta ir visoje šalyje. 

Gufc. Lausche išleido atsišau
kimą i visus Amerikiečius sto
ti užpakalyje naujo prezidento 
su pilnu pasiryžimu ir remti 
jį kad galėtume pasekmingai 
priešą nugalėti ir atsiekti pęr-
galę. 

Gub. Lausche buvo nuvykęs 
Į Washingtoną Bal. 14 atiduo
ti paskutinę pagarbą mirusiam 
prezidentui. 

KATALIKŲ LABDA
RYBĖS VAJUS 

Vysk. Edward F. Hoban pra
neša apie rengiamą 27-tą me
tinį Katalikų Labdarybės vajų, 
kuris prasidės Balandžio 29 ir 
baigsis Gegužės 13. Vajus ap
ims visą Clevelando Katalikų" 
Dioceziją, kuri susideda iš 183 
parapijų aštuoniose apskrity
se. Apskritys yra: Ashland, 
Cuyahoga, Geauga, Laike, Lo
rain, Medina,. Summit ir Way
ne. 

Nuskirta sukelti $450,000.00 
surfta, kuria bus pradėta sta
tydinti vyskupijoje katalikiš
kų labdarybės įstaigų namai 
kaip tik karas baigsis; tuose 
namuose užlaikoma neturtingi 
vaikai ir seneliai. Taipgi pi
nigai reikalingi operavimo tik
slams. 

APSIVALYMO 
SAVAITĖ 

SB,800,000 NUOSTOLIŲ 
The East Ohio Ga$ Co. ben

drai panešė $6.800,000 nuos
tolių, pasekmėje gaso sprogi
mo pereitą Spalių 20 d., prie 
E. 55 st., kuomet užmušta 134 
asmenys, iš jų 73 gaso darbi
ninkai. 

Atlyginimai apima už gy
vastis, sugriautus namus ir ki
tus padarytus nuostolius, bei 
nuostolius kurie padaryti pa
čiai kompanijai. 

• ANGLIES pardavėjai jau 
dabar darbuojasi reikalaudami 
valdžios paliuosuoti anglies ga
vimą, kad ateinančią žiemą vėl 
nebūtų bėdos su gavimu ang
lies žmonėms namus šildvti. 

DEGTINĖS BONKA KAS 
5 SAVAITĖS 

Ohio valstijoje degtinės ga
vimas vėl suretinamas: sekan
tis degtinei gauti laikotarpis 
bus 5 savaitės 

PASKOLOS! 
Visokiuose reikaluose — 

namų pirkimo, statymo ar
ba taisymo — galima gau
ti paskolą Lietuvių Banke, 
trumpu laiku ir su vėliau
siais pritaikymais paskolų 
tiekimo atžvilgiu. 

Depozitai šioje įstaigoje 
po Federal Deposit Insu
rance Corp. kiekviena kny
gelė iki $5,000. 

Taipgi čia yra parduoda
mi U. S. War Bonds. 

šio . pavasario Apsivalyny> 
Savaite paskelbiama nuo Ba
landžio 30 iki Gegužės 5. 

Mayoras Burke išleido tuo 
tikslu proklamaciją kviesda
mas miesto gyventojus apvaly
ti ir papuošti savo kiemus ir 
namų bei garažių ar šiaip pa
statų vidus, kas prisideda prie 
saugumo nuo ugnies, ir svei
katos atžvilgiu. 

M I R I M A I  
KALANTA Marė, 60 m. amž., 

našlė, nuo 3706 West 13 st., 
mirė Bal. 13; palaidota Bal. 16 
d., Kalvarijos kapinėse. Pa
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba
žnyčioje. 

Liko viena duktė, Mrs. A. 
Youskievicz, trys sunai, Juo
zas, Vincas, ir Antanas, kuris 
tarnauja kariuomenėje. 

ARDZIJAUSKIENE Ona, 70 
m. amž. našlė, nuo 3234 W. 

38 St., mirė Bal. 17, laidojama 
Bal. 20, Kalvarijos kapinėse. 
Pamaldos 9:30 v. ryto šv. Jur
gio bažnyčioje. 

Liko du sunai, Jonas ir Juo
zas, ir trys dukterys: Mrs. J. 
Calvin, Mrs. R. Gear, Mrs. E. 
A. Cruise. 

Abiejų šių laidojime pasitar
navo laidotuvių direktorė Del
ia E. Jakubs. 

6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

SOVIET ATTEMPTS TO LIBERATE' 
BALTIC REFUGEES IN SWEDEN 

PATIKRINK IT SAVO 
AUTO BRAKES 

•TIKYBINES įstaigos Cle-
velande visų pažiūrų ruošiasi 
Pergalės dienos pasitikimui su 
pamaldomis, žydai, Protestan
tai ir Katalikai paruošę spe-
ciales pamaldas savo maldna-
miuose, padėkai už karo pa
baigą, kaip greit Europoje ka
ras bus baigtas. 

SAUGOS VAJUS 
Greater Cleveland. Safety 

Council vėl turi savo narių va
jų, kuris prasidės Gegužės 1 
ir baigsis Gegužės 31. Narys
tė tik vienas dolaris. Tai yra 
jau 26-tas metas šios Saugos 
organizacijos veikimo, su gero
mis pasekmėmis. 

Mokymas saugumo davė ge
rus vaisius. Pav., 1929 metais 
Clevelande nuo visokių nelai
mių žuvo 812 asmenų. Jeigu 
taip butų ėję ir toliau, per tą 
16 metų laikotarpį butų žuvę 
12,992 asmenys. Tačiau, tuo 
laikotarpiu nelaimingų mirčių 
buvo 7,686. Reiškia išgelbėta 
5,306 gyvastys. 

Jaunamečių, 1929 metais žu
vo 141. Taip einant toliau, iki 
šiol butų turėję žuti 2,256 vai
kų. Tačiau žuvo tik 1,117, 
kas reiškia išgelbėta 1,136 vai
kų nuo nelaikinos mirties ne
laiminguose prietikiuose. 

Didelėje daugumoje prie ši
tų gyvasčių išgelbėjimo prisi
dėjo tiesioginis mokymas vai
kų ir suaugusių žiūrėti saugu
mo. 

The LITHUANIAN 
SAVINGS & LOAN 

ASSOCIATION 
6712 Superior Ave. 

PAREMKIT KOVĄ 
SU VĖŽIO LIGA 

Lietuviai taip pat raginami 
prisidėti pinigine auka kovai 
su vėžio liga. Dabar eina va
jus sukėlimui visoje šalyje 5 
milijonų dolarių American Can
cer Society darbų parėmimui. 
Galima auką pasiųsti paštu į 
Cancer Campaign Headquar
ters, 414 The Arcade, Cleve
land. 

Laikotarpyje tarp Balandžio 
15 ir Birželio 1, policijos vir^ 
šininkai darys patikrinimą pa-
sažierinių automobilių brėksų, 
kurie tik važiuotojai pateks j 
trafiko nelaimes arba sulaužys 
trafiko taisykles. 

Patys Clevelando Policijos 
nariai darys bandymus patik
rinimui ar yra vienas colis vie
tos tarp pedalo ir karo grindų 
kuomet nuspaudžiamas brėksas 
pradeda laikyti. Tas pamoki
nantis programas daroma sau
gumo tikslais, ir kiekvienam 
važinėtojui bus Įteikta pamfle
tas kuris aiškins svarbumą tu
rėti gerus brėksus (stabdžius). 

Tikimasi kad motoristai ne
lauks iki ištiks nelaimė davi
mui patikrinti savo brėksus. 
Jųs galit prisidėti prie saugu
mo nuvežant savo karą Į ga
ražių atlikimui patikrinimo ir 
pataisymui jeigu reikalinga, ir 
turėti savo karą pirmos klesos 
stovyje. Tas duos jums ramu
mą ir užtikrintą saugumą. 

Cleveland Police Dept. 

Swedish papers 'report that So
viet officials have been visiting the 
Baltic refugee camps in Sweden. 

The Swedish Press of December 
8, 1944, reports that "The visit by 
Soviet representatives to Baltic re
fugee camps was arranged . . . for 
the purpose of informing the re
fugees what the posibilities were 
of returning." 

According to Expressen of De
cember 2, 1944: "... it is ob
vious that no individual pressure 
will be permitted to be applied to 
the refugees". However, the Bal
tic peoples living in Sweden ex
press their apprehension in a pub
lic protest, according to Stockholms 
Tidningen, which reads in part: 

"We protest against the attempts 
to induce us to accept Soviet citi
zenship. While staying in Sweden 
we have refrained from political 
activity, and we protest against 
any attempts to disseminate poli
tical propaganda among us. From 
personal experience we are well ac
quainted with the Soviet rule and 
propaganda. Provisions for our 
return are superfluous. We do not 
need assistance or inspection from 
representatives of the Soviets*, 

Swedish voices protesting this So
viet move were not lacking. Ac
cording to the K.A.P. Agency: 

"Two members of the Swedish 
Parliament protested against the 
Soviet conquerors being given per
mission to visit these camps. Re
presentative J&nnson asked the 
Minister of Foreign Affairs, Mr. 
Gunther, if this meant that Sweden 
recognizes de jure and de facto the 
Soviet rule in the Baltic States. 
He commented that this would be 
a disagreeable surprise for the 
Swedish people to find that their 
country has taken a hastier deci
sion than the allies of Russia. Re
presentative Haasted declared that 

it was illegal to recognize the 
change in government that occur
red in the Baltic countries (luring 
the war". k 

Morgenstidningen commented ir
onically on the violent attacs on 
the Baltic refugees that wtere being 
made by the Communist press in 
Sweden which labeled them "quis
lings and bitlerites". "Why then 
do the Soviets try so hard to have 
those people return, and guarantee 
them complete immunity?" demands 
the Morgenstidningen. 

THE PERISCOPE 
By ŠARŪNAS. 

SVIESTO YEA! 
Pastaru laiku Clevelande at

sirado pakankamai sviesto, ta
čiau pardavėjai nusiminę, nes 
sviestas neperkamas kaip jie 
norėtų. Mat, šeimininkės ne
siskubina išleisti 24 punktu^ 
ir mokėti 48c svarui sviesto. 

KITAME OFISE 
Adv.*" P. J. Keršis persikėlė 

| kitą ofisą tame pačiame bu-
dinke. Jo naujas numeris da
bar yra 609-12 Society for 
Savings Bldg. 

. -

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

1160 East 71 Street 

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 | metus $980. žema kai
na tik $8500. Kreiptis ( 16) 

JOS. PINK IVanhoe 6110 

VYRAI ~ MOTERIS 
LAVINTI IR NELAVINTI DARBININKAI 

DARBAI DIRBTUVĖJE ir OFISE 
Geras Savaitinis Uždarbis arba Alga 

THE OSBORN MFG. CO. 
5401 Hamilton Avenue 

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

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
ALUS DEGTINĖ VYNAS 

Smagi vieta sueiti savo se
nus pažystamus ir draugus. 

Eleanor ir Anthony Budas 
Savininkai (20) 

f ^ 
BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedėldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V. J 

S U P E R I O R -
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LVQUOi VVINB BEER 
Vieta kur sustoja kitų, miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkele šiltesne" 

* ALUS, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

584 Euclid Avenue 
t Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkai. 
WICKLIFFE, OHIO 

TH1 POLITICAL NEWS from 
Europe still show no inclination on 
the part of the Russians to play 
fair 'with the democratic powers 
who are doing more than their 
share to win this war, and who 
would like the principles of the At
lantic Churter to prevail in libera
ted Europe. 

The noted Roman historian, Ta
citus, said: "It is human nature to 
hate him whom you have injured". 
The Russians have injured the poli
tical liberties (in fact, killed them) 
of the Lithuanian, Latvian, Esto
nian, Polish, Roumanian, Bulgarian 
and Yugoslav people. British in
tervention saved the Greeks in the 
nick of time. Russian actions in 
the parts of Europe the Red Army 
has occupied show very clearly the 
truth of Tacitus' words. 

ttt 
THE RUSSIAN HATE toward 

the Baltic people whom they in
jured is emphasized by the refusal 
to allow Lithuanian American re
lief to reach Lithuania. The United 
Lithuanian Relief Fund of America 
has collected over $100,000 worth 
of clothing and is eager to distri
bute under proper safeguards in 
Lithuania. So far, no soap, says 
Moscow, who. wants to do all the 
safeguarding itself. 

ttt 
THE RUSSIAN HATE toward 

the injured Polish people is em
phasized by the fact that after six 
weeks since the Yalta conference, 
the "democratic" government pro
mised the Poles by Stalin himself, 
has not materialized. The trouble 
is that the only "democrats"in Rus
sian eyes are the Lublin bootlickers. 

/// 
IN FINLAND, after a free par

liamentary election where the com
munists received 20 percent of the 
votes, Russian pressure seems to 
assure them 50 percent of Cabinet 
posts. Fine "democracy" indeed! 

ttt 
IN ROUMANIA, Russian pres

sure installed a pro-Russian gov
ernment while the leader of the 
ousted former government had to 
seek refuge in the British Legation. 
The neAV government is starting 
out on a communistic witch-hunt of 
all journalists and newspapermen 
who are not Reds. 

This is accompanied by • semi-
baked land reform that aims to 

American HEROES 
.by JULIAN QU-ENDQT2TF, 

inging over the ocean on anti
submarine patrol, Lt. Comdr. (now Commander) Charles W. Brewer, U.S.N., 
33, sighted a surfaced enemy. Pouring machine-gun fire, a thousand rounds, on f 
the conning tower, he prevented the manning of anti-aircraft guns. Then came j 
a violent explosion; flames filled the conning tower and enveloped the super- ; 
structure. Comdr. Brewer was awarded a Gold Star for the attack. Buy War j 

Bonds to supply more planes to continue such action. u. S. Treasury Dcpartnunt , 

Phone GA 6889 

T H O M A S  

APPLIANCE 
Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytoj us, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio, 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ < 
Mes taisom Radios, Prosus, 

Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Mainyto j us, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Pej&am ir Parduodam 
, Radios. 

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

produce suitable conditions to es
tablish kolhoaea. 

ttt 
WHAT is going on in Bulgaria is 

practically not known, on occount 
of Russian censorship. Once in a 
while we get news of "people's 
courts" and many death sentences. 

ttt 
£0 IT GOES, in . on* country 

after another. What does it all 
add up to ? Russia is trying to 
create a "friendly Europe" by using 
totalitarian terror and persecution. 
In other words, she is riding ,a 
tiger. 

Napoleon coulrl not rule Europe; 
Hitler could not enslave it; Stalin 
will not be able to rule Europe. 

Democracy will have to go 
through more wars to make the 
world safe for democracy. 

ROY ROGERS 
Dalyvauja aaineaibkai 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-B4 MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenue 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkites 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 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

su S. Q. RANCH 

RODEO 
Baiand. 21 iki Baland. 28 

8 Vakariniai Perstatymai 
MAT. E A L. 21-22 ir 28 

KAINOS, Įskaitant taksus: 
Vakarais ir Sekmad. po pie-ų, 
rezervuotos vietos, $1.40, $1.90 
Šeštat. po pietų Ba. 21 ir 28, 
ir $2.40; Gen. Adm. 90 centų, 
rezervuotos po $1.40; it Gen. 
Adm. 70 centų. 

ARENA 
Tikietai parsiduoda ARENA ir 

Bor,d Clothing Store 

mmmmummmmmmmmm 
NEUŽMIRŠKIT 3c 

Siųsdami Dirvos Redakcijai, 
Administracijai ar Agentūrai 
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį ats»-
vvmui Tas bnt»nm 

JONAS G. 
POINTER 

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St. 
Telefonas POtomac 6899 

Daugiau M O N C R I E F 
Ui) Minami Ilgų Metų Tarnavimui 
\ ? ' ) X r j t I E r  P a r d a v ė j a s  Jums Patarnaus 

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

THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

VYRAMS REIKMENYS 
NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLĖS 
Populiarėse naujose spalvose ir pavidaluose 
Gero darbo ir labai patogios. ' vJ m 

Merrimac Skryl>51ės $2.95 

Gražus Nauji Pavasariniai Kaklaraiščiai 
Gerai žinomų SILVO ir METCALF Brands iki 
Gražių skaidritj spalvų ir rimtų pavyzdžių. $1 k 2 50 

Vyrams ir Vaikinams KELNĖS 
3.95 ikl 8 50 Didelio pasirinkimams Išeiginių, Sporto 

ir Darbui kelinių' įvairių tvirtų medžiagų. 
Mieros nuo 29 iki 48. 
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