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prarastų viltis šviesesniai.7//-y ^/o,s. 
tojui, butų dar sunkiau u \7"». 
tamsiau. 

Geras pavyzdiš mums Ang
lijos Churchill. Kada jau ro
dės visas pasaulis sugriuvo po 
Hitlerio smūgiais, viena Ang 
lija tęsė karą. padrąsinta jo 
skausmu perskriostais žodžiais, 
"Aš jums žadu tik kraują, pu
le j imą ir ašaras". 

Šiądien tie trys kryžiai vir
to Anglijos naujo • VelykimV 
prisikėlimo laida, ^ r 

Tamsiausioje! valandoje ftics-
reikia nustoti vilties, jei tik 
širdis ir siela jaučia turi tei-

: sybę už savęs. 
• • 

AMERIKOS spauda gvilde
na klausimą galintį turėti įta
kos Amerikos nuotaikai link 
Pabaltijo valstybių. Amerikos 
karo vadai nori pasilaikyti tas 
Pacifiko salas kurias Ameriko
nų kraujas ir pastangos iš 
priešų atėmė. Tos salos, sa
ko, būtinos Amerikos strate
giniam saugumui. Bet pasisa
vinimas tų salų eitų pri At
lanto čarterio principus Vį| už
kliudytų kai kurių United* Na
tions nuosavybės teises. 

Jei Amerikos karo vadų 11$. 
sibrėžimas laimėtų, Rusai ga
lėtų pasakyti: "Jei jus, stra
teginiais sumetimais, pasisavi
note Pacifiko salas,, kodėl ne-
pripažystate mums ^tų teisių 
Pabaltijyje?" V ^ 

... . 

BALANDŽIO Reader^" frčfnVashfngtofco: 
gest žurnale, santraukoje Prof. 
Hajek'o knygos, pabrėžiama 
senas tautininkų tvirtinimas 
apie socialistų buvimą tiesiogi
niais visokio fašizmo ir dikta-
turizmo tėvais. Tokiu budu, 
tik piktu juoku skamba musų 
socialistų (ir komunistų) tvir
tinimai jog jie esą "tikrieji de
mokratai", o tautininkai libe
ralai — "fašistai". 

Prezidentas Truman, kuris Kalbėjo per Radio STETTIN I US IR EDEN PRIMINTI APIE 
TEISIU PANEIGIMA -W§ 

: 

Prezidentas Harry S. Truman, kuris kalbėjo San Fran
cisco į konferencijos atidarymo proga per radio. Jį "girdėjo vi
sas pasaulis. Jis i konferenciją nevažiavo, kalba sakė & 
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PREZ. TRUMAN RAGINO KONFE
RENCIJĄ REMTIS TEISINGUMU 

Cleveland, OMo, Bal. 25. — Lietuvai Vaduoti Są
jungos centro valdyba, San Francisco konferencijos ati
darymo proga, pasiuntė telegramus U. S. State Secreta
ry Edward Stettinius ir Britanijos Užsienių Sekreto
riui Anthony Eden, pasveikinant konferenciją ir kartu 
primenant nesilaikymą teisingumo nejsileidimu Lietu
vos i San Francisco konferenciją. Tiem dviem žymiem 
vadam primenama kad prisilaikant teisingumo, Lietu
va privalo buti pakviesta kaip nepriklausoma valstybė 
į ateities taikos programo ruošimo konferenciją. 

Šis LVS telegramas supuola &Ė Prezidento Truman 
sakyta kalba į konferenciją ir j pasaulį, kuris ragino 
delegatus statyti taiką ant teisingumo pagrindų. Te-
legramo turinys: 

In this historic hour, allow us to express our best 
wishes for the success 6f the unprecedented task con
fronting America, Great Britain and the world 

However, we are obliged to state that the exclusion 
of Lithuania from the participation in San Francisco 
conference is a great loss to the justice and the principle 
of fairness. Lithuania, in order to remain true to in
ternational law and obligations, in the very beginning 
of this war, has consistently refused to become a Ger
man satellite. As a result of this, shortly afterwards 
she fell a victim of dictatorial aggression. 

Therefore, if the future peace is to be baaed on 
justice and law, we respectfully request that Lithuania 
be granted a ri^ht'to deliberate with other nations of 
the world and thus be fully represented as a free and 
an independent nation at San Francisco conference. 

League for the Liberation of Lithuania 
P. J: Zuris, President 
K. S. Karpius, Secretary. 

Washington, Bal. 25. —-
Prezidentas Trumas šį va
karą sakė savo oficialę kal
bą, atidarydamas United 
Nations konferenciją San 

_ TT . . Francisco mieste. Jis ra-
Prof. Hajek ne mažas vai- j gino konferencijos daly

kas bet rimtas mokslo vyras, 
įgijęs pagarbos savo tėvynėje 
Austrijoje, taip pat ir Angli
joje, kur dabar gyvena. 

Jo knygą vertėtų musų ka
talikams pasiskaityti. Joje pa
tirs kaip jie išduoda krikščio
nybės demokratinius laisvės 
principus, broliaudanriiesi su 
socialistais. 

• 
AMERIKOS vyskupai išlei

do pareiškimą, kuriame sako: 
"Esam nustebinti didžiųjų val
stybių tyla apie Lietuvą, Lat
viją ir Estiją". Vyskupai, sa
ko, tikį, "galutiną taikos su
tartį pasirašant ir patvirti
nant, Amerika nepritars šių' 
laisvę mylinčių tautų pavergi
mui". 

• 
LENKŲ leidžiamas Angliška 

kalba mažas žurnalėlis "Po
land Fights", Balandžio laido
je rezenzuoja 44-rias pastaru 
laiku Angliškai išleistas kny
gas, ar parašytus straipsnius 
lytinčius Lenkiją. Tas rodo 
Lenkų gyvumą aiškinti savo 
reikalus Anglo-Saksų pasau
liui. Kai kurios tų knygų 'pa
rašytos ne Lenkų. 

Angliškos kalbos vartojimu 
savo tautos bylai kelti mes 
Lietuviai esame skurdžiai. Ne
turime net žurnalėlio Angliš
ka kalba. • 

K. V. Baltramąitis paruošė 
Lithuanian Affairs — rodyklę 
apie Lietuvą tilpusių straip
snių New York Times dienraš
tyje. Tą jo veikalą įstengėme 
išteisti tik mimeografuotą (354 

vius varde visos daugumos 
žmonijos, nukreipti pasau
lį nuo nuolatinio tarptauti
nio chaoso ir įsteigti ga
lingą organizaciją taikos 
vykdymui. 

"Jeigu mes kalbėsim tik 
žodžiais, o vėliau žiauriai 
sutrempsim teisi n g u m ą, 
mes užsitrauksim ant sa
vęs kartų pasmerkimą dar 
negimusių gentkarčių. 

"Mes neprivalom tiktai 
aukoti musų jaunimą su
laikymams pašėlėlių žygių, 
tų kurie kiekviename am
žiuje šokasi pasaulį užval
dyti. Musų jaunimo pasi
aukojimas šiądien privalo 
privesti, per jusų pastan
gas, sudarymą rytojui ga
lingos tautų kombinacijos 
paremtos ant teisingos tai
kos pagrindų. 

"Teisingumas pasili e k a 
didžiausia jiega pasaulyje. 

"Tiktai tai vienai jiegai 
mes tenusilenksim." v 

KONFERENCIJA 
PRASIDĖJO 

egzempliorius!}. 
LIETUVOS Atstovybės lei

džiamas (mimeografuotas, de
ja!) mėnesinis Current News, 
Kovo mėnesį kritikuoja Ame
rikono Welles knygą, "An In
telligent American's Guide to 
the Peace", kurioje Lietuvos 
atžvilgiu prisileista šešių klai
dų. Gaila kad p. Welles, ku
rio knyga dabar Amerikoje 
gausiai skaitoma, matyti, iš 
skubotumo skleidžia stambių 
klaidinančių žinių apie Lietu
vą. 

San Francisco, Cal., Bal. 
25. — Šį vakarą susirinko 
United Nations delegatai 
į konferencijos atidarymo 
iškilmes, išklausyti Prezi
dento Truman kalbos ir ei
ti į darbą kurio pasaulis 
iš jų laukia. 

Atidarymo kalbas sakė 
Valstybės Sekretorius Ed
ward R. Stettinius, Califor-
nijos Gubernatorius War
ren ir San Francisco ma-
yoras Lapham. 

Susirinko 44 Valstybių 
atstovai. Iškilmė pradėta 
San Francisco War Memo
rial Opera House. 

Sovietų delegatams at
gabenta laivas vodkos ir 
kaviaro, ir jie neapleis sa
vo prašmatnybių kokiose 
aukštieji bolševikai gyve
na savo rojuje. 

Konferencijoje tikimasi 
apie 5,000 delegatų, kurie 
ne visi vienu laiku suva
žiavo, kiti atvyks vėliau. 

Konferencijos reng ėjai 
skaitosi S. Valstijos, Bri
tanija, Kinija ir Rusija. 

Svarbiausias darbas bus 
baigimas tvarkyti ir nu
statyti Dumbarton Oaks 
konferencijoje patiektų pa
siūlymų ateities taikos ir 
pasaulio saugos organiza-
jai, kuri turės buti antra 
Tautų Sąjunga. 

Nors į konferenciją at
vyko pats Molotovas, ta
čiau Stalinas jį siuntė dau
giau patirti apie patį Pre
zidentą Truman, po to kai 
Roosevelt mirė. Molotovas 
neturi teisės ant nieko ki
to sutikti ar daryti kokius 

KARO ŽINIOS 

Paryžius, Bal. 26. — U. 
S. Trečioji armija tankais 
prasimušė pirmyn ir prisi
artino per 10-15 mylių nuo 
Austrijos-Vokietijos rube-
žiaus. 

Prancūzų ir Amerikiečių 
kariuomenės žygiuoja pie
tine Vokietijos dalimi veik 
netrukdoma ir tuoj apsups 
Munichą ir Berchtesgaten, 
Hitlerio vietoves. Berch-
tesgaden jau lėktuvais su-
plaišintas. 

Daugelyje vietų pilnai 
ginkluoti Vokiečiai karei
viai bėga pasiduoti Ameri
kiečiams vietoj® patekti 
bolševikams. 

Rytų fronte, bolševikai 
jau kelinta diena įsiveržė 
ir kariauja paskirose Ber-

Lietuvai Vaduoti Sąjungos ir Misijos Vadai, ku
rie Patys Vyksta į San Francisco Konfah' 

reni ją Gelbeti Lietuvos Bylai 

Kazys S. Karpius 
Dirvos redaktorius Karpius 

dalyvaus konferencijoje su lai-
tfeteč-

amziaus. 

CHURCHILL sako, rei
kia tikėtis trumpu laiku 
paskelbimo pergalės ir Eu-

j 1 • • ropos karo pabaigos. Jis 
lino dalyse. Rusai persi- sa{,0 al pasitrauks iš vei-
kele per Elbe upę netoli kimo 

s Vokiečių nugalė 
Dresdeno ir ten susitiks .. ^ ina \ metug 

su Amerikiečiais, esančiais J 

apie 15 mylių atstu. 
Berline ir kitur Vokie

čiai žudosi nežinodami ko
kis likimas jų laukia. Iš 
nelaisvės paleisti kitų šalių 
tremtiniai ir darbininkai 
laksto kaip laukiniai, lyg 
pamišimo apimti, nežino
mi kur dėtis. 

Vokietijos karo ©ro lai
vynas jau visiškai sunai
kintas. 

Rytų Prūsijoje bolševi-

pakeitimūs prie to ką ta 
me programe Stalinas pa 
gamino Maskvoje. Jis ir 
dabar, į Washingtoną at
vykęs, negalėjo daryti jo
kių sutarčių Lenkijos at
žvilgiu, ir Lenkija tuo biį-
du lieka už dun$. 

Stalinas pasirašė 20 me
tų sutartį su Lublino Len
kų komitetu, lyg su Lenki
jos faktina vyriausybe — 
tuo jis pasityčioja iš Yal-
tos sutarties su Rooseveltu 
ir Churchillu ir tas reiškia 
jis nepriduoda svarbos San 
Francisco konferencijai. 

Hitleris, kuriam sukako 
56 metai amžiaus, sulaukė 
labai liūdnų savo gimtadie
nio sukaktuvių. 

Anglijoje, viso šio karo 
bėgiu kombos nužudė 60,-
685 žmones, 86,175 sužei 
dė. Dabar jau rakietos ar 
kiti pabūklai liovėsi Ang
liją terioję. 

* 

kai galutinai užėmė Pilia-
vą, kur Vokiečiai ilgai lai
kėsi. 

Italijoj, Amerikiečiai pa
ėmė nelaisvėn tukstančius 
nazių ir žygiuoja link Al-j kr/^tininko - reporterio 
pų kalnynų kurie skiria mis' 
Austriją nuo Italijos. 

Pacifiko kare, Amerikie
čiai vėl sulaikė Japonų už
puolimus Okinawa saloje 
ir baigia tą salą užimti. 

Už kiekvieną žūstantį 
Amerikietį krinta po 19 
Japonų, taip Amerikiečiai 
pasekmingai kariauja. 

Nuo Spalių mėn. Ameri
kos lėktuvai ir laivai su
naikino 7500 Japonijos ka
ro lėktuvų. 

Adv. Antanas A. Olis 

1 

Inž. Pius J. žiūrįs 

r..*j 

Alexander G. Kumskis 

Amerikos Lietuviams-Įdomu žinoti kas nuo Misijai 
vyksta į San Francisco konferenciją ir ką jie ten veiki 

Kiek yra žinoma, konferencija gali užsitęsti mėnfe* 
sį ar daugiau laiko. Iš Amerikos Lietuvių Misijos vadų 
ne visi galės išbūti San Francisco mėnesį ar šešias savai
tes laiko. Todėl jie susitarė buti ir dirbti San Francis
co konferencijos laikotarpiu, vienas kitą pasivaduoda
mi, kad visu laiku ten butų jei ne du tai nors vienas Mi
sijos atstovas. • 

Amerikos Lietuvių Misijos delegatai San Francis** 
konferencijoje bus: 

Adv. Antanas A. Olis, Misijos pirmininkas, iš Chi-
cagos, 

Aleksandras KumsKis. Misijos ko-pirmininka% H 
Chicagos, 

Inž. Pijus J. Žiuri#, Misijos sekretorius ir Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos pirmininkas, iš Clevelando, 

K. S. Karpius, Dirvos redaktOtfiufc, LVS centro sek
retorius, iš Clevelando. ' 

NAUJOS AUKOS MISIJOS DARBAMS 
Delegacijai į San Francisco Konferenciją Paremti 

Gauta dar Sekančios Aukos 
Po Amerikos lietuvių Misijos Washingtone, neku-

rios kolonijos sušoko dar daugiau paremti Misijos dar
bus, ir štai kokios gauta pasekmės į mėnesį laiko: 

Chicagoje, Balandžio 22 d., masiniame mitinge, st$» 
Vengtame St. Agnes auditorijoje, užgirta Misijos dar
bai vienbalsiai, užgirta delegacija į San Francisco, ir 
sudėta aukų virš $1,000. 

Clevelande, Balandžio 22 — mažame susirinkime^ 
je surinkta apie $125.00. « t 

Baltimore. Md., Kovo 25 — pelno liko $62.00. 
Brooklyn, N. Y., Balandžio 15, suaukota virš $152. 
Kearny, N. JM Balandžio 15 suaukota virš $70. 
Detroite rengia masinį mitingą ir raportą apie Mi

siją sekmadienį. Gegužės 6. Tikima žymios sumos aukų. 
Lawrence, Mass., naujas skyrius prisiuntė keliasde-

šimts dolarių narių mokestimis. 
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