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; žinia apie karo 
jjlkbaigą tik įvad^ tikrajai. Vo
kietija žlugus, pavaizduojama 
Kristaus žodžiais: "Kas kardą 
pakelia, tas nuo kardo žus". 

Sekanti pasaulio galybė ku
liai, matyti, šie žodžiai pavai
zduoti skirta, yra Rusija. Sa
vo santikius su Lietuva ir ki-
torjiis mažomis, laisvės trokš
tančiomis tautomis, Sovietai 
kardu sprendžia. O kas kar
dą kelia tas nuo kardo žūsta. 
Maskva tegul pasižiūri į griu-

• vėsius paversto Berlino liki
mą. 

AMERIKOS Lietuviai San 
Francisco konferencijoje ste
bėtojais turi dvi delegacijas: 
Lietuvių Misijos, kuri siunti
mą pirmoji sumanė, ir Ameri
kos Lietuvių Tarybos, kuri 
nusprendė pauodegiauti. 

Tragingoje Lietuvai valan
doje nemokėta susitarti. 

Šis nesutarimas Amerikos 
Lietuviams ne naujiena, šiuo
kart gal nei nesvarbu, nes San 
Francisco konferencijon nei 
viena nei kita delegacija spren
džiamu balsu negalėjo patek-
Jti, nes nei viena Lietuvos ofi
cialiai neatstovauja, ir pati 
Lietuvą konferencijon nepa
kviestai. 

Daug liūdnesnis nesusitari-
mo faktas. Visuomenė susita
rimo norėjo, vadai atsisakė 
duoti. 

• 
THE NEW LEADER, išei

nąs New Yorke savaitinis, Ba
landžio 14 davė keturių pusla-

~pių ilgio straipsnį pavadintą 
"The Baltic States", kuriame 
įrodoma, Europa negalinti bū
ti laisva ir demokratinė jeigu 
Lietuviai, Latviai ir Estai pa
siliks pavergti.- Gaila' kad tą 
žurnalą netaip daug kas Ame
rikoje skaito, bet tas straips
nis geras priedas musų bylai. 

Lietuvių įstaigoms vertėtų 
jį atspausdinti atskirai ir pla
čiai tarp Amerikonų paskleisti, 
kaip padarė National Catholic 
Welfare Conference su Ame
rikos vyskupų pareiškimu. Pa
reiškime, kaip žinoma, užsi-
tojama už Lietuvos laisvę. Pa
reiškimas buvo atspausdintas 
ir milijonais egzempliorių baž
nyčiose išdalintas. 

> •  

SAKOMA, Lietuvoje įvykęs 
300 gydytojų suvažiavimas, 

v Pirm karo Lietuvoj buvo 1,500 
gydytojų. Dabar, sakoma, jų 
priskaitoma tik 750. Reiškia, 
sumažėjo per pusę. Jei visi 
luomai tokiu saiku sumažėjo, 
išeina, Lietuvos žmonių beliko 
po šio karo tik pusė. 

!• 
LIETUVA, sakoma, jau 'lai

sva', bet kaip maža, maža ži-
adų iš Lietuvos musų spaudo
je! Net bolševikų spauda veik 
nieko neturi iš" Lietuvos gyve
nimo. Kurgi turės jei, sako-
»ia, vienu didžiausių laikraš
čių Lietuvoje esąs dienraštis 

- Sovietskaja Litva, leidžiamas 
Rusų kalba. Lietuviai Rusiš
kai nepaskaito. 

ŠTJMET, nuo Naujų Metų, 
per keturis mėnesius, visuo-
nė Amerikos Lietuvių Tarybai 
davė mažiau negu $2,000 au-

v kų. Tai toli šaukia nuo tų 
Į50,000 kuriuos norima vien 
Informacijos Centro išlaiky
mui. Visuomenė Tarytos va
dams nepasitiki, bet ar vadai 
sugeba atitinkamas išvadas 
pasidaryti? 

Lietuvai Vaduoii Sąjungai 
Misijos darbams iki Balandžio 

* pabaigai ta pati visuomenė ąu-
aukavo apie $7,000. 
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IŠ S"> FRANCISCO 
KONFERENCIJOS 

San Francisco konferencijo
je,. Gegužės 1, Sovietų atstovas 
Molotovas, papratęs bolševi
kams padiktuoti savo valią, 
kurio žodis Rusijoje visiems 
mužikams privalomas, konfe
rencijoje jautėsi ne kaip kada 
turėjo demokratišku budu ar
gumentuoti su Rusiškai nesu
prantančiais klausytojais, savo 
užsivarymą neprileisti Argen
tiną atgal į United Nations ir 
nepriimti į šią konferenciją. 

Molotovo kalbą užsirašo ver
tėjas, kuris prie jo sėdi, ir pas
kui perduoda konferencijos na
riams Angliškai. 

Po diskusijų, Molotovas rvis-
tiek buvo sumuštas — Argen
tina nubalsuota priimti, o su 
Molotovu balsavo tik Jugosla
vijos, Čekoslovakijos ir Graiki
jos delegacijų vadai, • 

Molotovas reikalavo kad jei 
priimti fašistišką Argentiną 
tai turi buti priimta jo perša
mi Varšavos fcolševikų Lenkų 
atstovai. Tas buvo atmesta. 

Molotovas užmiršo kad jis 
gavo į konferenciją priimti So
vietų Ukrainos ir Sovietų Balt-
gudijos atstovus, ir tuo įgijo 
tris balsus. 

Dabar Molotovas apleis San 
Francisco if važiuos sau grei
čiau negu buvo manęs. Jisai 
laike balsavimų atsistojęs dai
rėsi ir akim mėtė į visus bal
suojančius prieš jo padiktavi-
mą. Tai buvo nelauktas smū
gis diktatūros apaštalui. 

Molotovas, matyt atvykęs 
piktais tikslais, bijojo be paly
dovų net į sceną išeiti; jį už
lydė jo FBI vyrai. Kiti visi at
stovai jaučiasi laisvai ir be 
baimės. Bolševikų delegacija, 
kurioje atvežta keistai apsiren
gusių mergų, paskirai net val
go, neina į bendrą valgyklą. 

Nors kas tai paleido gandus 
buk Molotovas reikalausiąs at
stovų ir sovietiškoms Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai, (bet praki
šęs Lenkų klausimu, pasiryžo 
išvažiuoti iš Amerikos. Nega
na jam kad Prez. Truman ir 
Amerikos delegacija sutiko 
prisilaikyti Roosevelto prižado 
Jaltoje duoti bolševikams tris 
balsus, Molotovas norėjo dar 
ir Lenkų balso sau, ir nedalei-
sti Argentiną priimti į konfe
renciją. 

Molo.tovas nesiryžo čia buti 
visą konferencijos laiką, tačiau 
nepasiekęs savo sutarimų su 
Stalinu priversti priimti Var
šavos bolševikų atstovui* Jis 
išvažiuos greičiau. 

Likę mažo kalibro bolševiKai 
atstovai reikš 'tą kad Maskva 
nieko už šią konferenciją Be
sidaro ir neprivalės jos nuta
rimus pildyti. 

KONFERENCIJA pradėjo 
rinkti komisijas. Paskyrė Bel
gijos, Pietų Afrikos, Norvegi
jos ir Venezuelos vadus suda
rymui keturių svarbių komisi
jų kurios gamins projektą pa
saulio organizacijai 

į Paskyrė ir kitas komisijas 
(Daugiau ant 2-ro pusi.) 

SUPAME 
TOKS GALAS LAUKIA lft TREČIO 

NEKALTU TAUTU SMAUGIKO 

Mussolini Nužudytas 
Hitleris pats Nusižudė 

Prez. Trumano Paskirti Nauji Padėjėjai 

DIDELI PASTARU DIENŲ ĮVYKIAI 

Roma, Geg. 3. — Apie milijonas VokiečS| ir Italų 
karių padarė pirmą besąlyginį pasidavimą sąjunginin
kams Europos kare, tuomi užbaigiant taip iįgjii tęstą 
atkaklų kariavimą Italijoje. f 

Washington, Geg. 2. — Prezidentas Truman sutiko j 
pripažinti pranešimą, kurį gavo iš patikėtinų šaltinių, 
apie nusižudymą Hitlerio, kas, tiki, pagreitins užbaigi
mą kruvinos Europos karo dramos. - : 

Londonas paduoda iš Sovietų oficialių šaltinių gau
tą pranešimą kad nusižudė Hitleris, propagandos minis-1 ^ 
tras Goebbels ir karo štabo vadas Gen. Krebs, pirm ne
gu Berlinas galutinai atiteko bolševikams. 

Balandžio 28 pasklidę gandai kad Vokiečiai pasida
vė ir kad karas Europoje baigtas pasirodė netikri. 

Londonas, Geg. 3. — Likusieji Berline Vokiečiai gy
nėjai galutinai sutiko atiduoti Berliną Rusų raudono jai 
armijai, ir visi kariai paimti nelaisvėn. / 

Bolševikai Įtemptai jieško Hitlerio ir jo padėjėju 
lavonų griuvėsiuose valstybės namo kuriame sakoma ^ 
Hitleris radosi kuomet nusižudė. 

Londonas, Geg. 3. — Griūvančios Vokietijos naujas 
vadas.. Admirolas Doenitz, paskelbė karo tęsimu toliau, 
vis laikydamasis Hitlerio svastikos ženklo, atsisakyda
mas be^ąlvginai pasiduoti. Doenitz gavo prižadus kitų 
užsispyrėlių nazių karo vadų Norvegijoje, Danijoje ir 
pietų Rusijoje, tęsti karą prieš bolševikus. 

Kanadiečių paimtas nelaisvėn vienas Vokieti^ ka
rininkas tikrina jog Doenitz įsakė visiems Vokiečiams 
kareiviams liautis kariavus vakarų fronte ir mestis i 
rytų frontą prie bolševikų raudonasias jiegas, tačiau to 
na reiškinio kitos žinios nepatvirtina. 

Milanas, Bal. 29. — Italai riaušininkai, sugavę bu
vusį diktatorių Mussolini, norėjusį pabėgti Šveicarijon, 
nužudė Dongo kaime, kartu su jo tūlais kitais artimais 
asmenimis, ir troku atvežę lavonus į Milaną, pakorė už 
kojų gasoline stotyje, viešoje vietoje, kur įtūžusios mi-
v-iir»o lovnrmo onovrlo rltnivo snimiHp nilVVfllS drabstfi. 

fjn 

nios lavonus spardė, daužė, spjaudė, purvais drabstė. 
* * * 

Mussolini buvo peršautas per galvą — taip baigė 
savo gyvenimą vienas tų kurie pastarų 10 metų bėgyje 
buvo buti kitų žmonių valdovu, šalių pavergėju ir išdi
džiu barbariškų senų "amžių kariautojų pamėgdžiotoju. 

Bijodamas išvengti tokios pat mirties jo kriminališ-
kų darbų partneris, Hitleris, kuris taip pat pakilo kaip 
oras užviešpatauti Europoje, ir eilę tautų buvo paver
gęs, savo grobio neišlaikęs, pats galą pasidarė. 

Istorija rodo kad visi tokie dideli užkariautojai, ku
rie tik išsižiojo perdaug kąsti, baigė savo gyvenimą vie
nokiu ar kitokiu negarbingu budu. Nei viena tų impe
rijų šiądien negyvuoja. 

Tokio paties ealo laukia ir trečias Europos nekaltų 
tautų kraujo gėrikas, pavergėjas, įsivaizdavęs jog jam 
priklauso kitų žemės, teisės ir laisvė. ̂  

Kankinamos Europos milijonai žmonių ras budus 
'atsikratyti ir to trečio likusio tirono. Juo labiau žmo
nės bus kankinami tuo baisesnis bus to prispaudėjo ga-

Tarp pirmutinių Prez. Truman'o paskirtų į svarbias vie
tas asmenų yra šie: (1) J. Leonard Reinsch, spaudos ir radio 
sekretorius prie Prezidento; (2) Matthew J. Connelly, ekze-
kutvvis sekretorius; (š) Pulk. Harry H. Vaughan, militariš-
kas padėjėjas? (4) JoWh W. Snycter, bankierius iš St. Louis, 
federalis paskolų administratorius; (5) Alfred Schindler, ko
mercijos sekretoriaus padėjėjas. 

BERLINAS BUVO PAŽADĖTAS 
Paryžius, Bal. 26. — Amerikos ir Sovietų kareiviai 

susitiko oficialiai ant kranto upės Elbe, prie Torgau 
miesto, Balandžio 26 d. Kareivių susitikimas buvo jau
dinantis ir linksmas. Bolševikai ten buvo paruošę puo-
tę ir Amerikiečius vaišino vodka ir kitais dalykais. 

Dabar paaiškėjo kad Jaltoje Prez. Roosevelt buvo 
pažadėjęs Stalinui Berliną-leisti užimti raudonajai ar
mijai. Gen Eisenhower sako, Amerikiečiai butų Berli
ną paėmę į 10 dienų, nežiūrint Vokiečių priešinimosi, 
tačiau priėję Elbos upę Amerikiečiai turėjo sustoti ii 
toliau nežvgiavo. Ši upė gal yra sutarta ir siena tarp 
rytų ir vakarų, už kurios Amerikiečiai ir Britai nega
lės eiti. Bolševikai įves savo žudikišką tvarką, nepri-
leisdami kitų savo sąjungininkų matyti ką jie daro. 

D A R B A I  
ANGLIAKASIŲ 

STREIKAS 
Su Gegužės 1 prasidėjo 

kietos anglies darbininkų 
streikas. Valdžia pašaukė 
mainerių unijos vadą Le
wis ir įsakė kad streikas 
tuoj J)utų sulaikytas, nes 
kariuomenė užims kasyk
las jeigu streikas bus tę
siamas. 

Angliakasiai už streiką 
nubalsavo 6 prieš 1. Strei
kas apėmė 72,000 darbinin
ku. 

Cincinnati, O. — Antru 
kartu sustreikavo Globe-
Wernicke Co. darbininkai, 
sutrukdydami karo lėktu
vų darbus. . Streikas kilo 
protestui ^_prSeš paleidimą 
darbo trijų AFL unijos ko
miteto narių. 

Kovo mėnesio bėgiu bu
žo 400 streikų, kaip prane
ša Darbo Departmentas. 

Streikai apėmė 210,000 
darbininkų, pražudė 860,-
iarbo, dienų. 

Akron, O. — Balandžio 
30 baigėsi Goodyear gumų 
iirbtuvės streikas, kuris 
)uvo palietęs 9,000 darbi
ninkų. 

JAPONAI Okinawa salo
je nors lėtai bet tikrai nu
kariaujami. 

Australijos ir Holandijos 
jiegos įsiveržė į Borneo sa
lą, Japonų užimtą jų karo 
pradžioje. Tai naujas apsi
reiškimas Japonų nugalėji
mo kare Pacifike. 

Amerikos submarinai vie
ni nuskandino Pacifike pu
sę visų Japonijos prekinių 
laivų. 

Amerikos Delegacija par Prezidentą 
Prez. f ruman paragino 

Kongresą nukirsti 7 bilijo
nus dolarių nuo pastaros 
prekinių laivų statybai nu-

IĮ matytos sumos, nes laivų 
reikalingumas sumažės. 

JAPONŲ spauda skelbia 
bia kad Amerika ir Rusi
ja eina prie karo viena 
prieš kitą, atsižvelgiant į 
šiomis dienomis supuolan-
čius tų didžių valstybių in
teresus. 

Detroit. — Bal. 30 baigė
si eilė streikų kurie buvo 
apėmę 25,000 darbininkų ir 
sutrukdę karo darbus. 

Pullman vagonų konduk
toriams darbo valandos nu
statyta 225 į mėnesį, virš 
tų valridų dirbant mokestis 
bus pusantra tiek. 

Nauji Pilni Generolai 

Prieš išvykimą į San Francisco, Suv. Valstiją delegacija 
buvo priimta Baltajame Name, vaizde parodoma Prezidentas 
Truman ,su delegatais. Iš kairės į dešinę stovi: Stassen, Rep. 
Eaton, Mrs. Gildersleeve, Sen. Connally, Stettinius, Sen. Van-
denberg, ir Rep. Sol Bloom/ 

Tarp šimtų tūkstančių 
Vokietijoje užtiktų nužu
dytų ir badu marinamų pa
bėgėlių randasi daugybė ir 
Lietuvių. Toks žvėriškas 
žmonių kankinimas parodo 
kad su naziais vadais buvo 
kas nors netvarkoje. 

Amerika ir Britanija lai
kosi griežtai už atkūrimą 
demokratinės Austrijos ir 
protestuoja prieš Maskvą, 
kuri nesilaiko sutarties ir 
vykdo savotišką tvarką už
imtoje Austrijoje. 

Cleveland, O. — Midland 
Steel Co. praneša jog turi 
užsivilkusių plieno užsaky
mų virš 30 milijonų dolarių 
vertės. Tas reiškia darbai 
užtikrinti toje kompanijoje 
ilgesniam laikui. 

Paryžiuje, įvykus miesto 
valdybos rinkimams komu
nistai laimėjo 27 iš 90 vie
tų. Socialistai gavo 12 vie
tų, kitos 51 vietos išsidali
no tarp mažų grupių, tarp 
savęs kovojančių. Taigi ir 
vėl Prancūzijoje pasikarto
ja tas kas buvo prieš karą 
ir kas pačią Prancūziją nu
silpnino ir privedė prie 
liūdnų pasekmių. 

Lt. Gen. Patton, 8-čios armi
jos vadas, ir Lt. Gen. Hodges, 
1-os armijos vadas, Senato 
komiteto pasiulymu, pakfclii i 
pilno laipsnio generolus. 

Argentinos vyriau s y b ė 
areštavo 70 asmenų užkir
timui kelio demonstraci
joms prieš valdžią. Šalyje 
prasidėjo bruzdėjimas ir 
nepasitenkinimai. Argenti
na sugryžo į United Na
tions ir pasirašė Meksikos 
paktą. 
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D r R V A PadSkit Amerikai Laimett 

PITTSBURGH Senatorius Muzikantas 

Nenori Atiduoti Vals
tijai Džiovininkų 

Ligoninės 
Pittsburgho gatvėse vaikšto 

ir vaikščios dar daugiau džio
vininkų, išnešiodami tą pavo
jingą ligą, jeigu valstija pa
ims | savo kontrolę Miesto Tu-
berculiozo Ligoninę, kaip pa
aiškėjo iš pastarų dienų ginčų 
Allegheny apskrities Džiovi
ninkų Lygos vado Dr. Marcey 
su valstijos senato komisija 
Harrisburge. 

Dr. Marcey argumentuoja, 
jei valstija paims į savo kon
trolę Pittsburgho džiovininkų 
ligoninę, šimtai žmonių ser
gančių ta užkrečiama liga ne
turės progų patekti Į ligoninę 
Ir turės laukti ir vaikščioti 
gatvėse, buti namie su sveikai
siais, arba prisilaikyti kitokio
se vietose kur jie bus nuola
tiniu pavojum kitiems. 

Iki šiol Pittsburgho miesto 
valdyba sudėjo tris milijonus 
dolarių f tos įstaigos išstaty
mą, ir Mayoras Scully ir ta
ryba daugumoje nepritaria li
goninės atida'vimui j valstijos 
globą, kaip to reikalaujama. 
Valstija nori paimti ligoninę [ 
savo globą net be jokio atly
ginimo miestui. 

Pittsburgho miesto ir Alle
gheny apskrities žinioje yra 
apie 710 lovų džiovininkams. 

Su Philadelphijos miesto ir 
kitomis Įstaigomis bendrai su
sidaro 3000 lovų. Pačios gi 
valstijos džiovininkų ligoninės 
(Creson, Mont Alto ir Ham
burg) turi dar 3400 lovų. Vi
so 6,400 lovų. Tuo tarpu val
stijai reik mažiausia 8,000 lo
vų džiovininkams sutalpinti. 

Pačiam Pittsburghui ir ap
skričiui stokuoja ; apie ,}()£> lo
vų savu džiovininkus sutalpin
ti dabartiniu k.'lcu 

Jei Pittsburgho ligoninė pa
tektų i valstijos rankas, džio
vininkai iš visos valstijos bu
tų siunčiami čia, ir paties šio 
miesto ligoniams nebūtų pa
kankamai vietų, tikrina Dr. 
Marcey. 

Spaudos klube, , Washingto-
ne, naujai išrinktas Senato
rius Donnell iš Missouri daly
vauja naujai išrinktų senato
rių susipažinimo vakare, prisi
dėdamas sfavo muzika prie pa
linksminimo dalyvių. 

Detroit, Mich., Naujienos 
rnlįinm 

BALTIMORE, MD. 

per 33 metus išbuvo nepalaido^ 
ta ir niekas to nepatėmijo. 

Spėja kad tai galėjo buti 
tos dabar mirusios moteries 
motina, kuri mirė St. Louis ir 
kurios kūnas buvo pervežtas į 
lavonų balzamuotoj ų mokyklą 
Philadelphijoje. Iš ten kaip 
tai pervežta į Washingtoną ir 
palikta tame name per tiek 
tiek metų nepalaidotas. 

ELIZABETH, N. J. 

Angliakasiai Nedirbo 
Gegužės 1 

Vakarinėje Pennsylvania oje 
Gegužės 1 dieną nedirbo apie 
10,000 angliakasių — bet ne
dirbo ne del to kad tai buvo 
pirma Gegužės, o del to kad iki 
tai dienai angliakasiai buvo 
negavę žinių apie naują sutar
tį su kasyklų operatoriais ir 
jiems oficialiai nebuvo prane
šęs pats John L. Lewis kad su
tartis jau pasirašyta. Apie 
50,000 tonų anglies liko nepa
gaminta. 

Praeitą savaitę buvo kilus 
eilė streikų Pittsburgho srity
je, kurių dalis šios savaitės 
pradžioje baigėsi. 

East Pittsburgh streikavo 
dalis Westinghouse darbinin
kų, Duquesne ir Irvin streika
vo Carnegie-Illinois plieno iš-
dirbysčių darbininkai, E. Mo
no ngahela streikavo Liggett 
Spring & Axle Co. darbinin
kai, Ambridge streikavo laivų 
statybos darbininkai, Mones-
sene streikavo American Chain 
and Cable Co. darbininkai. 

PRAKALBOS IR RAPORTAS 
APIE MISIJĄ 

Šį sekmadieni, Gegužės 6, 
nuo 3 vai. po pietų, Lithuanian 
Liberty Hali, 269 2nd St., at
sibus svarbios prakalbos su 
gražiu dainų programų. Pub
likai bus plačiai raportuota 
apie Lietuvių Misiją Washing-
tone; apie Misijos delegaciją į 
San Francisco ir kitus Misijos 
nuveiktus ir veikiamus darbus 
Lietuvos vadovavimo reikale. 
Bus nuodugniai nušviesta svar
bi Misijos rolė Lietuvos nepri
klausomybės gynimo byloje. 

Prakalbas rengia Tautininkų 
Centro Komitetas ir Elizabeth 
Lietuvių Laisvės salės valdy
ba. Kalbėtojais pakviesti žy
miai prie Misijos ruošimo pri
sidėję žurnalistas D. Klinga iš 
New Yorko, Dr. B. K. Vencius 
iš Jamaica, ir Tautininkų Cen
tro Sekretorius J. Sagys iš 
Ozone Park, N. Y. Visi šie 
asmenys yra geri kalbėtojai ir 
gerai apsipažinę su Lietuvos 
reikalais, dėlto prakalbos bus 
įdomios ir naudingos. 

Dalyviai gaus progą įsigyti 
naują svarbią Anglišką kny
gą apie Lietuvą ("Lithuania 
Under the Sickle and Ham
mer"). 

Meno programą išpildys Įžy
mi menininke Violeta Tamkiu-
tė-Prunskus ir Alekas Vasi
liauskas iš Brooklyn, N. Y. 

Dabar yra labai svarbus mo
mentas, Lietuvos byla reika
lauja energingos ir agresvvės 
akcijos, todėl visi Elizabetho 
ir apielinkės Lietuviai kviečia
mi atidėti visus kifus reikalus 
ir pašvęsti Gegužės 6 sekma
dienio popieti atsilankymui i 
šias prakalbas. 

Kviečia Komitetas. 

STEIGIAMOJO SElMO MINĖ-
ilMAS 

Balandžio 15 Lietuvių salė
je įvyko B. L. D. Tarybos su
rengtos prakalbos paminėjimui 
25 metų sukakties Lietuvos 
Steigiamojo Seimo sušaukimo. 
Kalbėjo J. Laučka, Amerikos 
redaktorius, iš įBrooklyno, ir 
Adv. Nadas Rastenis, Mary
land seimelio narys. 

Programas pradėtas Ameri
kos ir Lietuvos himnais, pianu 
vedant p-lei Juškauskaitei. Po 
to Kun. L. Mendelis atkalbėjo 
maldą už Lietuvą ir už kare 
žuvusius kareivius. 

Perstatytas kalbėti, LauČka 
pasakė neblogą kalbą, vaizdžiai 
nušviesdamas Lietuvos atgimi
mą ir Steigiamojo Seimo su
šaukimą. Tik buvo perdaug 
vienpusiškas, nes kalblėtojas 
atidavė visą kreditą krikščio-
nims-demokratams kaip Seimo 
sušaukime taip ir konstitucijos 
ir žemės reformų pravedime, 
aukščiausia iškeldamas Kun. 
M. Krupavičiaus nuopelnus. 

Toliau savo kalboje priėjęs 
prie pirmos, antros ir trečios 
Lietuvos okupacijos, nors pa
sakė kad okupantai iš Lietu
vos išdeportavo virš 300 tūk
stančių geriausių Lietuvos sū
nų ir inteligentijos, tačiau ir 
čia didžiausiais kankiniais pri
skaitė tik krikščionis-demokra-
tus, paminėdamas įžymesniųjų 
vardus, sumaniai nutylėdamas 
kitus įžymius Lietuvos žmo
nes, tarsi jų visai Lietuvoje ne
buvo. 

Adv. N. Rastenis kalbėjo 
tik apie drapanų rinkimą ir 
Lietuvių dieną, Balandžio 23, 
visai neliesdamas politikos. Jp 
kalba buvo įdomi. 

Toliau, prakalbų pirminin
kas kaž kokiais sumetimais 
pakvietė iš publikos tulą mo
terėlė ir' pristatė ją kaip tary
bos "sekretorką", kad ir ji pa
sakytų ką, nors jis gerai žino 
kad ta' moterėlė nieko pasaky
ti negali. Pakviestoji galvą 
užrietus atmaršavo į sceną ir 
aplink apsidairius pradėjo sa
vo "spyčių" apie kokį ten su
keltą "buntą', tačiau kas tą 
"buntą" kėlė ji, nedryso pasa
kyti, nes butų prisiėję pačiai 
i save pirštu parodyti. 

Po to Kun. L. Mendelis vėl 
kalbėjo maldą ir tuomi prakal
bos baigėsi. 

Aukų ALT informacijos cen
trui surinkta $102 su centais. 

Noriu padaryti pastabą del 
tų begalinių maldų salėse, kur 
sueina visokia publika kuri ne
įvertina maldas, kaip ne vieto
je sakomas. Jeigu net pačiam 
kunigui prisieina šaukti žmo
nes "Nesėskit, nesėskit, mano 
poteriai nebaigti", iš to matyt 
kad maldų tampymas kitur 
kur viešose vietose negu Dievo 
namuose yra visai netvarkoje. 

P. I*. Jaras. 

Didelės Viešos Prakal- Ne Pasikorė, tik r 
bos Sekm. Gegužes 6 
Detroito Lietuviai turi pro

gą girdėti Įdomias, svarbias 
prakalbas, kurios atsibus šį 
sekmadienį, Gegužės 6, nuo 2 
vai. po pietų, buvusioje Lietu
vių salėje. 

Atvažiuoja žymus kalbėto
jai — Alena Deveniehė iš Wa-
terbury, Conn., Julius Smetona 
ir K. S» Karpius, Dirvos redak
torius, iš Clevelando. Vieti
niai kalbėtojai bus žurnalistas 
Paul M. Daec, Kun. Ignas Bo-
reišis, Dr. J. J. Jonikaitis ir 
kiti. Kalbų protarpiais mer
gaičių grupė pašoks tautiškus 
šokius. 

Jau yra gatava ir šiose pra
kalbose turėsime publikai Pul
kininko Petruičio knygą, 'Kaip 
Jie Mus Sušaudė', arba Ang
liškoje kalboje, 'Lithuania Un
der the Sickle and Hammer'. 
Knvga begalo įdomi, pradėjus 
skaityti negali sustoti, vis no
ri žinoti kas toliau dėjosi. Tai 
paties Lietuvos Pulkininko, Jo
no Petruičio pergyventi skau
dus, nežmoniški nuotikiai, bol
ševikams į Lietuvą atėjus 1940 
ir 1941 metais. Visi šią kny
gą turėtų Įsigyti ir perskaity
ti, taipgi palaikyti ir parodyti 
savo vaikų vaikams kokias 
kančias Lietuvių tauta kenčia 
šio karo metu nuo barbarų bol
ševikų. Taipgi, kiekvienas pri
valo įsigyti šių knygų ir pla
tinti tarp Amerikiečių Lietu
vos draugų. 

Prakalbose p. Devenienė ir
gi papasakos daug įdomių da
lykų apie Lietuvą. Kalbėtojai 
išduos raportus iš Misijos Wa
shington©, ir bus pagerbimas 
tų Detroitiečių Lietuvių karių 
motinų kurios įteikė peticiją 
prašant Amerikos prezideneą 
užtarti Lietuvą. Bus parduo
dama 7-to$ karo paskolos bo-
nai. 

Visus maloniai kviečia Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos 6-tas 
skyrius. 

M I R I M A I  
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai) 

• PA DEGANČIOS b o m b os, 
iš lėktuvų mėtomos naikinimui 
ugnia priešų namų, padarytos 
iš sutirštinto gasolino, kuris 
bombai plyšus ištaškomas 100 
pėdų plote; ta gasolino košė 
prilipus prie pastatų dega. 

Amerikiečiai Kariai Užsigarduoja Arbuzu 

Namie Išlaikė Lavoną 
per 33 Metus 

Washington, D. C. — polici
ja užtiko senos moteries, Eva 
W o o d w a r d ,  7 9  m .  a m ž i a u s ,  k u 
ri mirė prieš kelias dienas, na
muose hermetiškai uždaryta 
me grabe esanti kitos mote 
ries lavoną. To grabo viršų 
stiklinis, taigi buvo matyt mo 
teriškas lavonas. Iš užrašo 
prie grabo patyrė kad ta mo
teris mirė 1912 metais, taigi 

,  .  \ i n e n l < į ' ' i a į  i į i f : ; i i u i :  . b v o  J į m a  f r o n t e  . v a r t o j a „ ^ p o n i š k ą  
kardą pjaustymui arbūzo, kuriub jie užsigarduoja. i 

KARIŲ RĖMĖJŲ VAKARAS 
PAVYKO 

Balandžio 22 įvykęs Karei
vių Rėmėjų vakaras buvo pa
sekmingas. Jau kad dalyva
vo virš 500 žmonių parodo pa
rengimo pasisekimą. Progra
mas irgi buvo vidutiniškas. Jį 
išpildė talentingi Lietuvių su-
nai ir dukrelės. Iš jų gal but 
reiktų paminėti Aldona Moly-
tė, Bettv Jane Novikaitė, Tom 
Beganskas, Jennie Rukšėnai 
tė ir Frank Janeck. Jie gero
kai prasilavinę muzikoje, ir 
galima laukti juos pasiekiant 
aukštos karjeros. Kitos pro-
gramo dalyvės dar jaunutės, 
bet savo dalis išpildė ryžtin
gai ir gerai. Tai Lietuvių tau
tos ateities žiedai. 

Kareivių rėmimo reikalais 
kalbėjo Adv. Alex Conrad ir 
Teisėjas J. P. Uvickas. 

Rengėjai užregistravo ir įra
šė programo knygon 544 Lie
tuvius karius, iš jų 10 žuvę, 
11 sužeistų, 4 nelaisvėje, vie
nas dingęs be žinios ir 13 jau 
paliuosuoti. 

Rėmėjų iždas po šio paren
gimo siekia arti $5,000. ' 

Rengimo komisija darbavo
si : St. Douvan, A. Kudzienė, 
P. Medonienė, G. Kase, A. Ja
cobs, B. Keblaitienė, P. Molis, 
p. Kaselionienė, J. Šniras, R. 
Bilaitis, J. Stanevičius, J. Pil
ka. Jaunas skulpturos studen
tas Richardas Bilaitis papuo
šė sceną alyvomis. Ponios V. 
Stapulionienė ir Jacobs atve
žė savo dukreles ir kitas mer
gaites mokytis tautiškų šokių. 

NESPJAUK J VANDENĮ 
Senų žmonių patarlė sako, 

"Nespjauk į vandenį, yasi pats 
gersi". Naujienų p. Grigaitis 
peranksti pradėjo spjaudyti į 
vandeni, visaip peikdamas ir 
niekindamas Amerikos Lietu
vių Misijos sumanymą Siųsti 

Xoi'k, .sis vuLdus išrodo lyg' 
vienas Amerikos beisbolo lo
šėjas butų pasikoręs, bet tai 
yra naujai išrastas būdas ati
taisyti sprando skaudėjimą — 
tas praktikuojama New Yorko 
Giants klube. 

atstovus j San Francisco kon
ferenciją, tikrino kad jie ten-
nelaukiami ir nebus priimami. 

Bet štai dar p. Grigaičio plū
dimai nuo jo paties lupų ne
nuvarvėjo kai A. L. Taryba 
irgi išrinko taip pat tris atsto
vus ir pasiuntė į San Francis
co konferenciją. Tai kaip čia 
dabar ? 

Jei p. Grigaitis nebūtų sku-
binęsis išlieti pagiežą prieš 
Misijos delegaciją, jam dabar 
nereiktų raudonuoti prieš Lie
tuvišką visuomenę. O gal p. 
Grigaitis, išbuvęs pusę šimt
mečio Amerikoje, jau sarma
tos nepažystai 

Misijos atstovai gavo leidi
mą dalyvauti mažųjų tautų 
klausimo aptarime, jei ir Ta
rybos atstovai taipgi gavo tai 
ar neverta džiaugtis? - "Kai 
du stos visados daugiau pada
rys", sako.taipgi Lietuvių pa
tarlė. Kapsų Aguona. 

BALF SUSfRINKIMAS 
Balf 76-to skyriaus susirin

kimas bus viena savaite vėliau 
— Gegužės 10 d., 8 vai. vaka
re, buvusioje Lietuvių salėje. 

FINANSŲ DEPARTMENTE 
Lankantis Washingtone, Ko

vo 24 d., Detroito Lietuvių Ka
ro Bonų komisijos pirmininkė 
Helen Rauby ir raštininkė St. 
Douvan su Washingtoniete Ca-
miile Hays buvo nuėjusios į 
valdžios Finansų Departmen-
tą. Jų apsilankymo tikslas bu
vo sužinoti kodėl negautas Oro 
Ambulansas, kurį buvo žadėję 
nupirkti už Detroito Lietuvių 
išparduotus bonus. Toks am
bulansas turėjo buti pavadin
tas "American Lithuanians of 
Detroit". 

Tų reikalų vedėjas p. Bossi 
paaiškino kad tokių užsakų yra 
gana daug ir kad ikšiol nebu
vo galima jų išpildyti. Jis pri
žadėjo dalyką peržiūrėti ir 
duoti žinią dar prieš Septintą 
Karo Bonų vajų. 

BALTU&NIKIENĖ B a r bora 
(Kiaurakaitė), pusamžė-, mi-
rė Bal. 6, Chicagoj. (Telšių 
ap. Tvėrių par. Lopetų k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

KLEIVA Antanas, pusamžis, 
mirė Bal. 4, Chicagoj. (Kė
dainių ap. Grinkiškės par. 
Aitvilių k.) -

PAULIONIS Antanas, ®St m., 
mirė Bal. 17, Baltimore, Md. 
(Suvalkų Kalvarijos m.) 

ALYTA Jonas, apie 60 metų, 
mirė Bal. 17, Baltimore, Md. 
(Bartinikų p., Suvalkijos). 

BARDZILAUSKAS Kastantas, 
54 m., užmuštas automobi
lio Bal. 22, Cleveland, O. 

MILIENĖ Liudvika (Paulaus
kaitė), seno amž., mirė Bal. 
4, Chicagoj. (Tauragės ap., 
Eržvilko par., Naujininkėlių 
kaimo)* 

BUDRAITIS Pranas, 73 metų, 
mirė Bal. 4, Chicagoj. Ame
rikoj išgyveno 45 metus. 

VAICIKAUSKAS Antanas, se
nyvo amž., mirė Bal. 3, Chi
cagoj. (Šiaulių ap,# Verkšnių 
kaimo.) ,. • 

ŽILVITIENĖ Sofija (Vilkevi-
čiutė), pusamžė, mirė Bal. 
4, Chicagoj. (Kėdainių ap.) 

ZINKEVIČIUS J., 52 m., mi
rė Kovo 21, Duryea, Pa. 

ARUšKEVIČIUS Jonas, 52 m. 
mirė Kovo 21, Duryea, Pa. 

BURINSKIENĖ Juzė, mirė 24 
Kovo, Sugar Notch, Pa. 

KAMANDULIS Pranas, mirė 
Bal. 1, Pittston, Pa. 

STAINIS Jonas, 38 m., mirė 
Kovo 19, Sugar Notch, Pa. 

RAKŠTELIS Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 2, Chicagoj. (Dau
gėliškiu par.) Amerikoj iš
gyveno 35 metus. 

BUČINSKAS Vincas, pusam
žis, mirė Bal. 2, Chicagoje 
(Tauragės ap. Sartininkų p. 
Skiriožemės k.) Amerikoje 
išgyveno 38 metus. 

KUBILIUS Jonas, pusamžis, 
mirė Bal. 1, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap., Karsakiškio p. 
Kaščiagalių k.) 

ANTANAITIS Benj., mir§ Ba
landžio 1, Bridgeport, Conn. 

VAITIEKIENĖ Barbora, 50 
metų, mirė Vas. 27, New 
York, N. Y. (Tauragės ap., 
Losdunėnų k.) 

BAGOČIUS Pranas, 67 m., mi
rė Kovo 23, Philadelphia, 
Pa. Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

MISEVIČIENĖ Domicėlė, pus
amžė, mirė Bal. 5, Chicagoj. 
(Panev. aps., Statiškių k.) 
Amerikoj išgyveno 38 me
tus. 

DRUSUTIS Kazys, pusamžis, 
mirė Bal.' 9, Chicagoj. (Pa
nevėžio par. Pašelių k.) A-
merikoj išgyveno 35 metus. 

RUPŠL AUKIEN Ė Domicėlė 
(Gerulaitė), pusamžė, mirė 
Bal. 8, Chicagoj. (Tauragės 
ap., Tenenų p. Lileikių k.) 
Amerikoj išgyveno 35 m. 

MAŽEIKIENĖ Marė (Kamins
kaitė), pusamžė, mirė Bal. 
10, Chicagoj. (Panev. aps., 
Naujamiesčio p., Pavešiečių 
k.) Amerikoje išgyveno 43 
metus. 

IŠ SAN FRANCISCO 
KONFERENCIJOS 

Cukraus 'Duos Mažiau 
OPA ir Karo Maisto Admi

nistracija paskelbia sumažini-
nistracija skelbia sumažinimą 
cukraus naudotojams, indivi-
dualiams ir gamintojams. 

Iki šiol kiekvienam asmeniui 
cukraus buvo duodama 24 sva
rai metuose, dabar, nuo Gegu
žės 1, sumažinta iki 15 svarų. 

Sumažinta cukrus saldžių 
dalykų išdirbėjams, hoteliams, 
valgykloms, mokykloms ir tt. 

To priežastis esanti tai pa
didintas davimas cukraus išlai
svintos Europos žmonėms. 

Dabar kiekvienam paskiram 
asmeniui cukraus duos po 5 
svarus 4 mėnesių laikui. 

(Pabaiga nuo l«mo pusi.) 
kurios gelbės tiems komite
tams. Taip tai mažos tautos 
gavo žymias vietos konferenci
jos darbuose. 
. .ANGLO-AMERIKOS kombi
nacija, sumaišyta nuolatinių 
Molotovo reikalavimų priimti 
Lenkų atstovus į konferenci
ją, jaučiasi turi tvirtą kontro
lę dalykų eigos konferencijoje. 

Amerikos delegacija jaučia-
kad apie ją glaudžiasi mažos 
tautos kurios rems pakeitimus 
Dumbarton Oaks projekto, ir 
sako, nežiūrint kad Rusai gal 
špardysis del tų pakeitimų, ta
čiau diduma balsuos su Ame
rikiečiais. 

AMERIKOS delegacija pasi
piktino, konferencijos pirmą 
dieną, kada Molotovas atmeta 
Valstybės Sekretorių Stetti
nius nuo pirmininkavimo kon
ferencijai, ir pareikalavo kad 
butų keturi pirmininkai, tarp 
jų Molotovas, Stettinius ir Ki
nijos bei Britų delegacijų va
dai. 

RIMTOJI Amerikos spauda 
padarė Amerikos delegacijai 
pastabas kad nedarytų jokių 
pažadų valstybei kuri atima 
savo žmonių pačias pagrindi
nes laisves. Taipgi pastebėjo 
kad musų delegatai tikrai žiū
rėtų nepasižadėti kariauti pa
laikymui bent kurios tautos 
pavergime. Mes neturim tik
slo vesti karą už nuolatinį lai
kymą pavergtomis Lenkijos, 
Pabaltijo šalių, Balkanų tautų, 
ar Indijos ar Burmos. Jeigu 
tie žmonės ar kitf kada jie su-

'kjila, prieš savo prispaudėjus* 
musų užuojauta bus su tomis 
pavergtomis kaip visada buvo 
link Graikijos, Airijos ir visų 
kitų. Jeigu tokie pasižadėji
mai jau yra padaryti jie turi 
buti sulaužyti, sako spauda. 

AMERIKOS delegaciją kon
ferencijoje sudaro: 

Valstybės Sekretorius Ed-
vard R. Stettinius, 

'Harold E. Stassen, karo lai
vyno komandierius, buvęs gu
bernatorius Minnesotoje. 

Charles Eaton, Kongreso na
rys, Republikonas. 

Arthur H. Vandenberg, Se
natorius iš Mich., Bepubliko-
nas. 

Virginia Gildersleeve, Bar
nard Kolegijos vedėja, žymi 
mokslo moteris. 

Tom Conally, Senato Užsie
nių reikalų pirmininkas, De
mokratas iš Texas. 

Sol Bloom, Atstovų f|!imų 
užsienių reikalų komiteto pir
mininkas, Demokratas iš New 
Yorko. 

Cordell Hull, buvęs Valsty
bės Sekretorius, atsistatydinęs 
del silpjoos sveikatos Vas. 2, 
1944 m. 

Prie jų yra visa eilė jų pa
tarėjų, sekretorių, ekspertų. 

1 VISOKIA APDRAUDA 
Mes esam pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa- y, 

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

ir Apdraudos Agentūra. v * 

P .  - P .  M U L I O L I S  
Vienatinė Vieting Pastovi Lietuviška Real Estate 

6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 g _ 6 6  

BELLA C. JAKUBS 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių JDirektore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 17S8 
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1. Tiesumas ir 
Pataikavimas 

Pereitos savaitės Dirvos nu-
iHeryje tilpo Lietuvai Vaduoti 
Sąjungos pp. Stettiniui ir Ede
nui į San Francisco pasiųstos 
telegramos tekstas. Toje te
legramoje buvo pabrėžta kad 
nežiūrint | tai kad Lietuva at* 
metė Vokietijos spaudimą vir

kšti jos satelite ir šito rezulta
te tapo brutalios diktatūrinės 
agresijos auka, ji nera pakvie
sta i San Francisco konferen
ciją. 

Ta proga buvo nurodyta kad 
Lietuvos nepakvietimas į San 
Francisco yra teisingumo įžei 
dimas — teisingumo kuriuo 
norima pagrysti ateities taiką. 
Pabaigoje, buvo pabrėžta kad 
jei tikrai ateities taiką norima 
pagrysti teisingumu, Lietuva, 
kaip nepriklausoma valstybė, 
turi buti pakviesta į San Fran
cisco ir jai turi buti suteikta 
progos, dalyvauti taikos svars
tyme. 

šiais paprastais bėt tiesiais 
žodžiais pp. Edenui ir Stettiniui 
buvo aiškiai pasakyta kad pat
riotiškoji Amerikos Lietuvių 
visuomenė galvoja apie Lietu
vos ir kitų mažų valstybių tei
sių ignoravimą. 

Tikrai, nėra žodžių nupasa-
. koti tam sielvartui kurį turi 

išgyventi kiekvienas Lietuvis 
kai jis mato, žino ir girdi kad 
jo nelaiminga tėvynė, bolševi-

' kų banditų žvėriškiausią žu-
'doma ir skriaudžiama, yra pa
niekinta ir atstumta, o tie žvė-

, rys-banditai didžiausia pagar-
•t>a sodinami į taikos vadovy

bę, ir dar liaupsinama kad su 
tų žvėrių pagalba, girdi, bu
sianti sukurta teisinga taika. 
Tikrai, didesnio neteisingumo 
ir didesnės dekadencijos kaip 
Šiądien pasaulis dar nebuvo 
patyręs. 

Deja, kai Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga atkreipė didžiųjų A-
flierikos ir Anglijos vyrų dė
mesį j teisingumo laužymą, 
musų Amerikos Lietuvių Tary
ba savo naujame memorandu
me vėl |terpė vergiškumu per
sisunkusį sakinį, kuriame gė
rimasi bolševikų laimėjimais: 

"The Lithuanian American 
Council followed with much 
satisfaction the progress of 
the Red Army.. . ."  

Bolševikai neša Lietuvių tau
tai mirtį, mus niekina ir stum
do, o musų ALT ponai sako 
komplimentus raudonajai ar
mijai! šitokie išsireiškimai te
parodo visišką musų ALT va 
dų nenusivokimą, Lietuviškos 
vertybės nejutimą ir didelį 
dvasios skurdą. Savu ruožtu 
tai reiškia silpninimą kovos už 
Lietuvos laisvę, tos kovos ku
ri turi buti vedama absoliučiu 
liesumu ir geležiniu tvirtumu. 
Šiądien jau visiems turėtų bu
ti aišku kad Lietuva tegalės 
buti laisva tada kada bolševi
kai bus sutriuškinti. Užtat 
nužemintais lin k č i o j i m a i s 
jiems mes nieko laimėti nega
lime, o tegalime pasirodyti esą 
vergais. 

2. Lietuvos Reikalai ir 
gavi kromeliai 

Vergiškumu ir Lietuvos rei-
kaljj sabotažavimu tegali buti 
paaiškinti ir tie Rusiškai kve
pią p. Grigaičio užsipuolimai 
kuriuos jis dviejų savaičių bė
gyje kreipė į Amerikos Lietu
vių Misijai State Departmento 
suteiktą sankciją sąryšyje su 

. Misijos atstovų siuntimu j San 
Francisco. 

Kiek asmeniški ir nepagrysti 

yra tie p. Grigaičio plūdimai 
įrodo faktas kad, puldamas 
Amerikos Lietuvių Misijos de
legatų siuntimą į San Francis
co, jis už tą patį dalyką, t. y., 
už delegatų siuntimą, labai gi
ria Amerikos Lietuvių Tarybą. 

šituo p. Grigaitis pats su
griauna .savo argumentą, pa
sak kurio iš važiavimo į San 
Francisco jokios naudos nebus, 
kad tai bebusianti pramoga de
legatams, ir tt. ir tt.- Nes jei
gu iš važiavimo į San Francis
co jau tikrai nėra jokios nau
dos tai kuriam galui tas pats 
p. Grigaitis net iš kailio ner
damasis garbina Am. Liet. Ta 
rybos delegaciją? Iš to iš
plaukia kad ir pats p. Grigai 
tis mato naudą iš važiavimo į 
San Francisco, bet yra griež
tai nusistatęs prieš Amerikos 
Lietuvių Misijos delegaciją bei 
jos rimtus ir energingus dar
buotojus. 

Eet kadangi užsipulti paski
rus asmenis vien dėlto kad jie 
Lietuvos reikalus moka daug 
geriau ginti negu p. Grigaitis 
ir Co., butų jau perdaug ne
rimta, jis ima skelbti kad tai 
ką jie daro, esą Lietuvai ne
naudinga. 

Kuriam laikui praslinkus 
tas pats p. Grigaitis betgi su
mezga kad jei jo vadovaujamo
ji Amerikos Lietuvių Taryba 
ir toliau teųžsiims rimtų pa
stangų trukdymu tai ji labai 
greit visai sugrius. 

Amerikos Lietuvių Misijos 
tendencingas ir piktas puoli
mas iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos pusės, kai Misijos Lie
tuvai nuveiktų darbų svarba 
yra visuotiniai pripažinta, A. 
L. T. "dvasios vadui" p. Gri
gaičiui jau buvo menka reko
mendacija. Lygiai taip pat 
menka, jeigu dar ne menkes
nė rekomendacija, butų ir to
lesnių Amerikos Lietuvių Mi
sijos pastangų, kurių aktua
liausi dabartiniu metu yra Vy
kimas į San Francisco, neigi
mas. Tat susigriebęs paskuti
niu momentu, p. Grigaitis jau 
ima girti sumanymą siųsti de
legaciją į San Francisco ir ta 
proga iškiša Amerikos Lietu
vių Tarybos atstovus. Tie at
stovai, reikia pripažinti, yra 
rimti žmonės ir, reikia tikėtis, 
jų važiavimas į San Francis
co nebus nenaudingas. 

Tačiau ta proga galima pri
minti kad dar per paskutinius 
Susivienijimo rinkimus p. Gri
gaitis per Naujienas vedė kuo-
aštriausią kampaniją prieš tą 
patį p. Laukaitį, kurį dabar 

ALT delegavo į San Francis
co, ir nenustojo jo puolęs net | 
po to kai jis buvo išrinktas 
SLA pirmininku. Nesitverda
mas apmaudu kad nebuvo iš
rinktas p. Bagočius, p. Grigai
tis ėmė per Naujienas skelbti 
kad p. Laukaitis pirmininku 
buvęs išrinktas komunistų bal
sais, ir tt. ir tt. šį epizodą 
primename parodyti kokios eti
kos yra p. Grigaitis. 

Jo etika dar labiau ryškėja 
dabar kai jis drapsto purvais 
Amerikos Lietuvių Misijos or
ganizatorius, bet tuo pačiu me
tu visvien nieko geresnio nesu
geba padaryti kaip mėgdžioti 
jų sumanymus. 

Tipiškas šito pavyzdys — 
ALT delegacijos į San Fran
cisco siuntimo epizodas. 

Visa ta i betgi tepaliudija 
kad p. Grigaičiui pirmoje eilė
je stovi jo paties asmuo ir jo 
kromelis, o Lietuvos reikalai 
jam terūpi tiek kiek iš to jam 
pačiam ir jo kromeliui yra nau
dos. 

3. Du laiškai kurie parodo 
kad ALM turi State 
Departmento pritarimą 

Puldamas Amerikos Lietu
vių Misiją, p. Grigaitis plūste 
plūdo Misijos veikėjus kam jie 
paskelbę spaudoje kad . ALM 
delegacija į San Francisco vy
ksta su State Departmento 
sankcija. Ta proga Misijos at
stovus jis išvadino melagiais, 
blioferiais ir kitais epitetais. 
Koliojimosi monopolį palikę p. 
Grigaičiui mes pasitenkinsime 
nurodę štai ką. 

Pereitame Dirvos numeryje 
tilpo State Departmento ofi
cialus laiškas ALM sekretoriui 
P. J. žiuriui, kuriuo Amerikos 
Lietuvių Misijai patikrinamas 
susižinojimas su Amerikos de
legacija San Francisco. Iš to 
išplaukia kad Amerikos Lietu
vių Misijos delegacija vyksta 
su State Departmento žinia ir 
su pritarimu. 

Faktas kad laiškas adresuo
tas „ asmeniškai Misijos sekre
toriui p. žiuriui savaime at
meta p. Grigaičio užmetimą 
kad tai buvęs paprastas cirku
liaras, nes cirkuliaras neadre
suojamas niekam asmeniškai, 
o redaguojamas bendrai vi
siems. 

Gi faktas kad tame laiške 
garantuojamas ryšys su Ame-
kos delegacija, aiškiai įrodo 
State Departmento pritarimą 
Misijos atstovų siuntimui į 
San Francisco. Jei State De-

Gyvenimas "Darbininkų Rojuje" 
AMERIKIEČIŲ PATYRIMAI RUSIJOJE PEREITĄ VASARĄ 

Poni Truman, naujojo prezi
dento žmona. Ji darbavosi ka
ro reikalais, tačiau neužsiėmė 
ir neužsiims politiška veikla. 

šingas jis tiesiog butų nurodęs 
kad nieko negali pažadėti ir 
kad jokio susižinojimo su A-
merikos delegacija jis negali 
patikrinti. 

Kad Amerikos Lietuvių Mi
sijos delegacija į San Francis
co vyksta ne kaip eilinių pilie
čių grupė lygia greta parodo 
šiame Dirvos numeryje telpąs 
Valstybės Sekretoriaus E. R„ 
Stettinius laiškas Massachu
setts atstovui Thomas J. Lane, 
kuriame atsakoma į jo reika
lavimą suteikti Amerikos Lie
tuviams reprezentaciją San 
Francisco konferencijoje. 

Tame laiške nurodoma kad 
Amerikos Lietuvių Misijos at
stovai (t. y. pp. Kumskis, žiu-
ris, Olis) lankėsi State De 
partmente ir kad jiems buvo 
patikrintas susižinojimas su 
Amerikos delegacija San Fran
cisco konferencijoje, šitai sa
vu ruožtu įrodo kad apie Ame
rikos Lietuvių Misijos delega
cijos vykimą į San Francisco 
yra smulkiai painformuotas 
pats Valstybės Sekretorius ir 
kad jis pats, o ne koks kitas 
žemesnis valdininkas, yra su 
tuo išreiškęs savo sutikimą. 
(Nuo Redakcijos: Tas antras 
laiškas, rašytas paties Valsty
bės Sekretoriaus Stettiniaus 
telpa ant 6-to pusi.) 

Taigi Amerikos Lietuvių Mi
sijos delegacija į San Francis
co išvyko su pačių aukštųjų 
Amerikos vyriausybės narių 
simpatija ir pritarimu, ir apie 
jos vykimą yra plačiai žinoma 
aukščiausiuose poli t t® i u o s e 
sluoksniuose. 

Amerikos senatoriai ir at
stovai širdingai rėmė nenuils
tamų Misijos darbuotojų pas
tangas padėti Lietuvai šioje 
sunkioje valandoje. Ttio tar
pu musų tautietis, p. Grigai
tis, virš dviejų savaičių nau
dojo savo laikraščio skiltis 
kad tik apipurvintų tą kilnų 
darbą, šitai tik pakartotinai 
įrodo kokią negarbę sau ir vi
sai Amerikos Lietuvių visuo
menei užsitraukia Amerikos 
Lietuvių Taryba, p. Grigaitį 
laikydama savo "dvasios va-

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Retai kurie buna šaudomi. Socialė 
inžinerija yra, kaip jie sako, tai mokslas 
neturintis neapikantos išsiveržimų, ir šau
dymas yra tik aikvojimas medžiagos. To
kiu budu asmenys kurie turi buti prašali
nami yra paprastai nuteisiami dešimčiai 
metų sovietų darbo stovyklon. 

Kuomet visi tokie "liaudjh0v'priesai"' 
pašalinami, rengiamasi prie rinkimų; pa
statoma visa sovietų propagandos maši
nerija, ir raudonoji armija ima dalyvumą. 
Tik vienas komunistų užgirtas kandidatų 
sąrašas tepastatomas. Didžiausios pas
tangos padedamos kad žmonės eitų bal
suoti. Vėliavos, paradai ir prakalbos aiš
kiai įkala kad jeigu kuris neis balsuoti 
jis tuomi pasidarys liaudies ir valstybės 
priešas. 

Keisčiausia iš visko, musų Vakarų pa
saulio akimis žiūrint, yra tas faktas kad 
raudonosios okupantų armijos kareiviai 
taipgi turi dalyvauti balsavimuose. At
ėjus į balsavimo vietą, žmogus gauna lak
štą ir įsakymą kad jis gali Įmesti lakštą i 
balsavimų dėžę arba eiti už uždangos ir 
padaryti permainas jame. Nereikia nei 
priminti kad jeigu kas eis daryti pakeiti
mus lakšte, jis nebus užmirštas. Mažai 
kas drysta rašyti kitokius vardus. 

Tokiu budu išrinkti atstovai susiren
ka už kelių dienų. Okupuotoje Lenkijoje, 
kaip ir Lietuvoje ir kitur, tokie išrinktie
ji susirinkę priima gatavai paruoštas re
zoliucijas, pamant į savo žinią senos val-
autoritetą, prašančias priimti į Sovietų 
uniją, konfiskuojančias dideles ukes, ir 
garbinančias "musų saulę Staliną". 

Prie 180,000 Lenkų karo nelaisvių, ap
skaičiuojama kad dar pusantro milijono 
civilių buvo išvežta iš Lenkijos pradžioje 
1940 metų, vykdant socialės inžinerijos 
programą. Tie žmonės buvo išvežti pre
kiniuose vagonuose, kurie turi tik du ma
žus langučius paviršėje, pečiuką šildymui, 
ir skylę iškirstą grindyse žmogaus savam 
reikalui. Kiekviename vagone sugruda-
ma tarp 30 ir 40 deportuojamų asmenų. 

Žmonių sugaudymą ir deportavimą 
daugiausia atlieka enkavedistai nakties 
metu, kada žmonės ramiai miega. 

Taipgi svarbus dalykas tos socialės 
inžinerijos yra sudraskyti šeimas, ne del 
to, sako, kad tai darytų žiaurumo tikslais, 
bet tam kad vyrai tinka sunkesniems dar
bams, o jų žmonos ir dukterys lengves
niems. Vyrai išsiunčiami j miškų ir ka
syklų stovyklas šiauriniame Sibire, mote
rys ir vaikai i plytų dirbtuves ir koopera-
tyvius ukius pietiniame Kazakstane. 

Tokiuose žmonių išvežimuose pasida
ro daug visokių maišatienių. Nors tie va
gonai neva turi buti atidaromi kartą j die
ną, tačiau, Rusišku apsileidimu, jie buna 
nustumti ant šalutinių bėgių ir žmonės iš
būna uždaryti ir užmiršti per ilgą laiką, 

partment butų buvęs tam prie-' du". Julius Smetona. 

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

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

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

Amerikos Lietuvių Misijai į Washington^ K. Demikis, New Britain, 
Kovo 23-24 ir po to, taipgi j LVS Cen

trą, Prisiųsta Sekančios Aukos: 

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

prašome tuoj pranešti Dirvai) 

AUKOS MISIJAI 1$ CONN. VALSTIJOS 
ANSONIA, OONN.: 

Jurgis Barstis V 10.00 
Tamošius čeplinskas 5.00 
Ona čeplinskienė ; ^ 5.00 
Ona čepinskienė (už *T. Lithuania?') - 3.00 
Kareivių Motinų Komitetas ' . 5.00 
Juozas Marčiulionis 5.00 
J. Radzevičius 5.00 

John Skritulskas, New Britain 
Joseph Šiugžda, Stamford 
SLA 20 kuopa, Union City 
J. Mikalauskas, Warehouse Point 
Vincent K. Kiveris, Meriden, Conn. 
M. Marciukevičienė, Manchester, Conh. 
The Lithuanian Liberation Committee 

E. Windsor Hill, Conn. 
John Tomeli, E. Windsor Hill 
J. Belazaras, Jr. E. Windsor Hill 
Frank D. Molis, Danbury, Conn. 
Sylvester Raskauskas, E. Granby, Conn. 
Jonas Vaitkevičius, Granby, Conn. 
Mrs. George Danus, Hamden, Conn. 
K. Motuzas, New Haven 
Stasė Tamulienė, New Have?! 
John Tamulis, New Haven 
Mary Ausukaitis, New Haven 
Antanas Bražinskas, Somersville o 
Antonia Sonski, Somersville 1 

42.00 
25.00 
36.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 

10.00 
5.00 
4.00 
5.00 
5.00 
5.00 
1.00 
5.00 
5.00 
2.00 
1.00 
5.00 
mo 

o kuomet kas susipranta pažiūrėti priref* 
kia iš tų vagonų paprastai išimti po kele
tą lavonų, .nes žmonės miršta iš alkio, nuo
vargio, troškulio ir šalčio. Tas esą atsi
tinka tik netyčiomis, nes iš tokios milži
niško masinio žmonių kilnojimo daug pa
sitaiko neapsižiūrėjimų. 

Sovietų valdžia šitaip vežioja ir tre
mia ne tik užimtų šalių žmones bet ir sa
vo pačius gyventojus, kaip kokie laukiniai 
be supratimo ir be reikalo. 

Darbininkas turi gyventi kur 
palieptas 

Mes aplankėm ir apžiūrėjom Uzbekų 
sovietų respublikos dirbtuves Taškente ir 
kalbėjomės su tūlais jų viršininkais. Pa-
tyrėm kad nuo karo pradžios, kai Vokie
čiai veržėsi į Rusiją, čia atsirado daug pa
bėgėlių, kurių dalis vėliau gryžo, kiti li
ko, bet žmogus gali likti gyventi kitoje 
Rusijos dalyve tik jeigu Maskva taip pa
tvarko. Mus vėl nusivedė į operą, ir čia 
vėl ta paprasta puota su įvairiausiais gė
rimais. Čia suėjom atsiųstus iš kitos Ru
sijos dalies Rusą Kompozitorių ir jo Ang
liškai kalbančią žmoną, kurie irgi čia ap
gyvendinti ne del noro bet kad taip pa
tvarkyta iš viršaus. Kaip tik Johnston 
plačiau išsikalbėjo su inteligentiška mo-
teria, tuoj i jų tarpą įsispraudė Kirilov, 
tas musų palydovas. Iš tos moteries pa
aiškėjo kad ne tavo asmeniniai reikalai ar 
laimė Rusijoje turi reikšmę, bet ištikimy
bė partijai ir partijos reikalai. 

Sekanti rytą mes išskridom lėktuvu 
j Teheraną, apleisdami Sovietus. Kaip čia 
tarp spaudos atstovų priimta, apleidžiant 
Rusiją aš išdalinau savo žemiškus daly
kus tarp liekančių savo draugų, pasilkda-
mas tik savo rubus ant pečių. Viską ką 
tik vežiausi su savim, atidaviau jiems, nes 
jie čia nieko neturi ir negali gauti pirkti 

Pasiekus Teheraną, atsiradom vėl ka
pitalistiškame pasaulyje. Išsinešdinom po 
šešių savaičių iš šiurpaus socializmo, at
miešto tik Sovietų šampanu. 

Kas mums pirmiausia puolė į akis, su-
gryžus į kapitalistinį pasaulį? Pirmiau
sia, krautuvės mieste, kurių langai už
krauti visokiomis prekėmis, reikmenimis, 
naujais rūbais, valgomais dalykais, pui
kiausiais vaisiais, ir tai šiame pasaulio už
kampyje. Toks keistas skirtumas tarp 
šio seno gyvo miesto ir tuščių krautuvių 
Sovietų Unijos miestuose. 

Čia, Teherane, nors biedni Irano pi
liečiai, vaikščiojanti šaligatviais, dėvėjo 
daug geresnius rubus. Gal vienas iš de
šimties buvo skarmaluose, tik tas skirtu
mas kad sovietuose visa dauguma skarma
lus dėvi, juos aplopydami ir taupydami. 

Taip baigiasi mano raportas apie Ru
siją — rašo William L. White, kurio pla
tus aprašymas. "Report on the Russians", 
yra išleistas šiuo vardu knygoje. 

S. Dzirkulienė, Somersville 1.00 
Mrs. Margaret Werbitzkas, Granby, Conn. 2.00 
Albinas Kuslis, Watertown 2.00 
Bftftha čeponienė (miestas nepažymėta) 1.00 

WATER3URY, CONN. 
Dr. M. J. Colney 100.00 
Lithuanian Chamber of Commerce 25.00 
American Friends of Lithuania* Inc. 10.00 
Stasė Ramanauskienė 6.00 
Anastazija Petrauskaite 2.00 
Ed. Pranaitis 2.00 
John Zailckas 1^00 

Delegatai už ženklelius: 
Mrs. George Barstis, Ansonia .35 
K. Demikis, New Britain .50 

WATERBURY, CONN., LVS NAUJAI 
ĮSTEIGTO 9-TO SKYRIAUS NARIŲ 

DUOKLĖS (po $10 reiškia už 5 metus) 
Jonas Tareila 
Petras Krugelis 
Stanley čiapas 
Petras Steponavičius 
Antanina Colney 
Dr. M. J. Colney 
Jie va Steponavičienė 
Kazys Strikuiis 
Prosper Zailskag 
Stasė Ramanauskienė 
Steponas Geonaitis 
Augustinas Kundrotą 
Veronika Kundrotiene 
Mrs. Joseph Stašaitienė 

f Laikina LVS 9-to Skyriaus valdyba: 
pirmininkai Jonas Tareila, 
Vice pirm. — Stasė Ramanauskie**, 
Iždininkas — Petras Steponavičiuj, 
^Raštininkė — Antanina Colney 
ifaršalka —• Albinas Kušlis. 

10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 
10.00 

2.00 
3.00 
2.00 
2.00 
2.00 

BALTIMORE, MD., NARIŲ DUOKLĖS 
Nauji nariai įsirašę į LVS 4 skyrių 

Antanas žaliagiris 2.00 
Andrius Račkauskas- 2.00 
Ona Laukienė 2.00 
Juozas Kriaučialiunas 2.00 
Jonas Lietuvnikas 2.00 
Jonas Jončas 2.00 
Juozas Kvedeim 2.00 
Ona Rėkus 2.00 
Antanas Mandravickas 2.00 
Katrina Kvedera 2.00. 
Feliksas Rutkus (senas narys) 2.00 
Nuo prakalbų Kovo 25, skyrius duria 

centrui mm 
Praleista tarp aukotojų Misijai: 

Ona Lukoševičienė, Baltimore, Md. 5.00 

AUKOTOJAI prakalbose Baltimore je Kovo 25: 
Po $5: Simas Girdžijauskas, Marijona Jurk-

šaitė, Mr. ir Mrs. Paplauskai, Mr. ir Mrs. Gu
tauskai. 

Po $2: Jonas Galinaitis, Fel. Marcinkevičius, 
J. And. Lietuvnikas, V. Velžis, Petronėlė ščiu-
kienė, Vincas Bielis, Rožė Laukiavičienė, Jieva 
Stočkienė, V. ir A. Lukas, P. ir EI. Kundrotai, 
Juozas Kriaučialiunas. Stasys Jankūnas 1.50. 

Po $1: Ona Laukienė, Jonas Lietuvnikas, He
len Matulionis, Ant. Jankūnas, Ona Baltruko-
nienė (iš Cleveland, O.), Marijona Milunaitienė, 
Simas Mažeika, Justinas Kiškis, Elz. Glėbiene, 
Ona Puodžiūnienė, Petronėlė Smalenskienė, Kot
ryna Jarienė, Kast. Matuiiauskas, Juozas Kve
dera, Ona Stalgis, J. Surgiavičius, Bolis žvikas, 
Mr. Naidich, Antanas Jakaitis, Ant. Kurelaitis, 
Ona Rėkus, Uršulė Basevičienė (iš Brooklyn, 
N. Y.), N. N., ir Ona Kisielienė 50c. 

Viso aukų surinkta $68.00. 
(Bus daugiau) ' 
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D Y R V A Prisimink Nelaimingą Lietuvą! 

Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ohio 

"Š San Francisco konferencijos pradmeninių memen
tų aiškiai matyti kad bolševikai nesutiks su niekuo 

kas neina jų naudai. Tai reiškia kad iš ten kur raudo
noji armija įkėlė koją, bolševikai nei neketina krausty
tis. Gi Amerikos ir Anglijos laikysena tuo tarpu nero
do kad šios dvi šalys butų pasirengusios bolševikus tuoj 
pat paimti už pakarpos. Iš to išplaukia kad virš šimto 
milijonų Europos gyventojų mažų mažiausia kuriam 
laikui turės likti bolševikų valdžioje. Kokios tragingos 
bus šito pasekmės, turint galvoje negirdėtą Europos nu-
teriojimą, nesunku numatyti. 

San Francisco konferencijoje Viskas eina įprastu 
bolševikams nusileidimų keliu. Molotovo arogancija są
ryšyje su p. Stettiniaus kandidatūra į nuolatinius kon
ferencijos pirmininkus, aiškus dalykas, nebuvo staigme
na niekam kas kiek geriau pažysta bolševikus. Tai, pa
galiau, formaliai imant, ir nėra toks jau svarbus daly
kas, nors, iš kitos pusės, liudija kokius ragus jau suspė
jo užsiauginti bolševikai* 

Betgi Lenkijos klausimo išskyrimas i& konferenci
jos darbų, simptomatingas bendrai politikai, parodo kad 
bolševikai ir toliau nekliudomai galės šeimininkauti Len
kijoje. Dabar galima suprasti ką turėjo galvoje sovie
tai kai primygtinai reikalavo kad j San Francisco butų 
pakviesta Liublino klika. Tuo, mat, jie norėjo užbėgti 
už akių Amerikiečių-Britų reikalavimui kad bolševikiš
koji vyriausybė butų pertvarkyta atitinkamai Jaltos nu
tarimams — kad j ją butų priimta Londono Lenkijos vy
riausybės atstovai ir taip pat prieš-komunistiškai nusi
statę Lenkijos požemio kovotojai. 

Dabar, tarytum padarydami kompromisą del bolše
vikiškos Lenkijos valdžios nepakvietimo Į San Prancis-
co konferenciją, jie turi argumentą prieš Amerikiečių-
Britų reikalavimą pritaikyti Jaltos sprendimą Lenkijos 
atžvilgiu. Žinoma, šiądien dar yra sunkoka pasakyti 
ar Amerikiečiai-Britai tikrai pakliuvo ant tos bolševikų 
užmestos meškerės ar nudavė pakliuvę. Pagaliau, kiek 
palaukę, bolševikai ir vėl gali iškelti reikalavimą del 
Liublino Lenkų. Bet rezultatas vis lieka tas pats. Len
kija antru kartu, šį syki jau neribotam laikui, palieka 
bolševikų malonėje. Tai reiškia kad Baltijos kraštai 
lygia greta bent tuo tarpu paliekami bolševikams suvir
škinti. 

Į^ADA bolševikai nei ištolo neleidžia pajudinti klausi
mų kurie paliečia i jų Įtakos sferą pakliuvusius kraš

tus, kyla klausimas kokia išviso yra nauda iš tos didžio
sios San Francisco konferencijos. Anglų-Amerikiečių 
užimtų Europos kraštų administravimui bei rehabilita-
vimui bolševikų kooperavimas nėra nei reikalingas, nei 
naudingas. Priešingai, jis netgi butų žalingas, nes bol
ševikai, turėdami šiokį-tokį balsą tų kraštų tvarkyme, 
tik stengtųsi ten skleisti bolševikišką propagandą ir kel
ti neramumus, kaip jie darė, sakysim, Graikijoje. Gi 
Europos ir pasaulio saugumas, turint galvoje kad ne tik 
Vokiečiai bet ir Japonai nebegalės ilgai besispardyti, 
priklauso ne nuo ko kito kaip nuo bolševikų, ir jei kas 
gali tam saugumui grėsti tai tik tie patys bolševikai. Gi 
bolševikiškoji gręsmė priklauso nuo to kiek plačiai rau
donasis vėžys bus išsišakojęs. Faktas kad bolševikai 
kol kas nekliudomi jų užgrobtose Europos dalyse ne tik 

•reiškia terorą ir masines žudynes tose Europos dalyse, 
bet sykiu mirtiną pavojų ir likusiai Europos daliai.* 

Kadangi betgi San Francisco konferencijoje nei iš 
tolo nebus paliestas klausimas apie bolševikų pašalini
mą iš užimtų Europos sričių tai, visai natūraliai; nei 
žingsnio nebus žengta Europos saugumo kryptimi. Tai
gi ir po San Francisco konferencijos pasaulis liks lygiai 
toje pačioje vietoje kurioje buvo prieš ją. Lygiai kaip 
tas nelaimingas Syzipas, kurs didžiulį akmenį prieš kal
ną teridena tam kad, nepasiekęs viršūnės, tas akmuo 
vėl nudardėtų į pakalnę ir kad vėl viską reiktų pradėti 
iš pradžios. 

T4 komunistams pataikaujamą atmosferą galėtų pra-
^ skaidrinti kurios nors mažesnės valstybės atstovas, 

jeigu jis išdrystų atvirai viską išdrožti apie komunis
tus. Žinoma, turint galvoje nuotaikas kurios dabarti
niu metu viešpatauja didžiųjų valstybių tarpe, reiktų 
laukti kad toks "išsišokimas" butų bandomas užglosty
ti. Bet vis dėlto tai turėtų savo efektą, ir toks inciden
tas galėtų turėti kuoteigiamiausios įtakos tolesnei tarp
tautinių santikių evoliucijai. 

Charakteringa betgi kad nežiūrint į tai kad dauge
lis supranta kokių tragingų pasekmių ateičiai turės bol
ševikų įsigalėjimas Europoje, nei vienas iki šiol neiš-
dryso šito iškelti aikštėn.. Taigi ir dabar sunku to be
sitikėti. 

Kiek tai liečia bolševikų laimėjimus šio karo bėgy
je., tai reikia vis dėlto pripažinti kad iki šiol jie negavo 
nieko kas turėtų lemiamos įtakos pasaulio dominavi
mui: jie dar neišlindo nei į Šiaurės Atlantą, nei į Vidur
žemio jurą (Jugoslavija dar nesudaro pakankamo išėji
mo), nei į Indijos vandenyną. Visose tose svarbiose po
zicijose šiądien dar tebesėdi Anglai. Tat yra aišku kad 
Vokietijos kapituliacija neišvengiamai iškels aikštėn tų 
svarbiųjų punktų klausimą, del kurių jau Anglai jokiu 
budu nebegali daryti kompromisų, nes tatai išjudintu 
pačius Britų Imperijos pamatus/ 

Betgi, iš kitos pusės, bolševikų įsigalėjimas Euro
poje reikš nuolatinį pavojų tiems svarbiesiems punk
tams, ir, norint saugumo, ne tiek likusiai pasaulio da
liai kiek, pirmoje eilėje, Britų Imperijai, tas pavojus tu
ris buti pašalintas. Sąryšyje su tuo ir kyla toks klau
simas: Anglai nugalėjo Vokiškąjį pavojų, bet ar jie bus 

Ji prieš Abi Delegacijas 
Tarybininkai neigė, niekino, 

dergė Amerikos Lietuvių Mi
sijos sumanymą siųsti delega
ciją j San Francisco konferen
ciją, bet neišsilaikė prieš pa
gundą—sumanė ir savo pasiun
tinius leisti. Ir paskui kad 
ims girtis: Ot, musų delegaci
ja ir reporterka tai bent! Mi
sijos atstovai tai vieni niekai. 

Poni V. Tysliavienč Vieny
bėje Bal. 27 pasisako prieš abi 
delegacijas į San Francisco. 

Anot jos, "Ir ką tie musų 
'diplomatai' laimės? Išleis ke
letą tūkstančių dolarių visuo
menės pinigų. Ta proga, pa
matys Kaliforniją gal but pir
mą kartą". 

Ką darysi kad kohferencija 
sušaukta Kalifornijoje. Bet ir 
visuomenė ir tie "diplomatai" 
nepaiso kur reikalas šaukia, 
ar Brooklyne, ar San Francis
co, vis važiuoja, nes jaučia ar 
bent tikisi padarysią ką gera 
priešo pavergtai Lietuvai. 

Nelaimėje pakliuvusiai Lie
tuvai gelbėti reikia barškinti 
visas duris — ir New Yorke, 
ir Washingtone, ir San Fran
cisco, ant galo gal reiks va
žiuoti net į Paryžių ar Londo
ną. 

Ir visuomenė aukoja tik to
dėl kad tie musų "diplomatai" 
pasišvenčia važiuoti, vargti, 
palikę "Dievo valiai" savo biz
nius ir profesijas, trokšdami 
pagelbėti Lietuvos bylai. 

Ko gi suvažiavo į San Fran
cisco net 44 tautų delegatai— 
su Lietuviais 45 tautų? Visi 
tikisi ką gero savo tautai ir 
pasaulio ateičiai nuveikti. Ki
taip San Francisco Memorial 
Opera House dabar butų tuš
čia ir užrakinta. 

Poni Tysliavienė betgi labai 
vykusiai nukalba apie tarybi-
ninkų reporterę, kuria tarybi-
ninkų spauda taip klykauja-
didžiuojasi: rinko ir išrinko 
save atstovauti tokią panelę 
kuri apie žurnalistinį darbą 
neturi supratimo, ir tik kad 
iš State Departmento jai da
vė reporterės kortelę jie sten
giasi padaryti ją nepaprasta-
geniališka Draugo ir Naujienų 
korespondente! 

Čia tai tinka priminti ir vi
suomenės aukos: už aukas su

dėtas Lietuvos vadavimo rei
kalams Draugas ir Naujienos 
pasiuntė savo reporterką į San 
Francisco. *.. Ji yra nebloga 
dainininkė, p-lė M. Kižytė, tik 
ne žurnalistė. 

Kiek reikšminga yra reporte
rio vieta kurioje ją tarybinin
kai taip kelia, parodo pastabos 
pačių senų, gerų Amerikos lai
kraščių žurnalistų: jie sako, 
tų reporterių su State Depart
mento kortelėmis į San Fran
cisco suvažiavo daugiau negu 
pačių delegatų nuo 45 valsty
bių ! 

Reporterių į San Fraticisco 
suvažiavo virš 2,000, iš jų apie 
1,700 su State Departmente iš-
anksto paprašytomis reporte
rio kortelėmis. 

Visų 45 tatitty atstovų, jų 
sekretorių, patarėjtf if žmonų 
randasi apie 850. 

r r t 

Roosevelt Buvo 
Purgyvis Jaltoje 

Politiškų Straipsnių f&Syto-
jas, Paul Malon, iš Washing
ton© nuvykęs į San Francisco, 
rašo patyręs iš delegatų, atvy
kusių iš Svetur, kad nuvykus 
į Jaltos konferenciją, Stalinas 
matydamas Rooseveltą tokį 
koks jis išrodė, vienu iš patar
nautojų prie Roosevtlto slap
tai priskyrė tulą jauną Rusą 
daktarą. Jis elgėsi kaip lioka
jus, ir tokioje vietoje būdamas 
galėjo pilnai tėmyti Roosevel
tą daktaro akim. Jis pranešė 
Stalinui jog jis turi reikalą 
su mirštančiu žmogum. 

Nuo to laiko, sako, Stalinas 
pasiryžo nepildyti jokių Roo-
seveltui duotų prižadų Jaltoje 
nei Lenki/os nei kitais reika
lais. 

Sako, galt bu Stalinas nuo to 
ėmė jaustis turįs reikalą su 
kitu Amerikiečiu, Mr. Truman, 
ir ėmėsi išbandyti jį Lenkijos 
atžvilgiu, persitikrinimui kaip 
toli jis galės eiti su jaunesniu, 
sveiku Amerikos prezidentu. 

Molotovą atsiuntė tik su įsa
kymais išpildyti viską ką Sta
linas paliepė, kitko Molotovas 
negali daryti, nei keisti nei už
sileisti Jeigu Stalino sutvar
kytą planą Molotovas praves, 
neužsileisdamas, tai pasauliui 
netrukus teks apgailauti žiop
lumas net didelių valstybių ir 
jų vadų. 

Kaip Lietuviai savo Laisvę gyni 25 metai atgal 
"$|lgsinys iš. pereito nr.) 

•MEKSIKOJE, piliečio vi
dutinė ineiga į dieną yra apie 
$1.25, tačiau 80 nuoš. Meksi
kos žmonių gauna tik po 40 
centų už dienos darbą. 

užtektinai stiprus ir bolševikiškam pavojui nugalėti? 
Atsakymą į šį klausimą duos netolima ateitis, gal 

dar greičiau negu daugelis iš musų tikisi. 
Tikėkimės kad Britų politinė žvaigždė ir šį sykį jų 

neapvils ir kad bolševikiškojo pavojaus sutrupinimas, 
laiduodamas Britų imperijos saugumą, ir Europai pa
galiau atneš tikrą išsivadavimą. 

DŽIAUGSMAS SU AUŠRA 
(Petras Vaičiūnas) 

Aušrą, it mylimoji, 
Man teikia džiaugsmo taurę. 
Padangė tolimoji 
Jau vysto žiedo aurę. 

Gyvybės saulė šviečia — 
Kutena dirvą purią — 
Ir aukso šydą skiečia 
Po melsvą erdvės jurę. 

Platu, platu padangėj. 
Daina sparnais plezdena. 
Balta gėlė palangėj 
Kaitros sapnus kuždena. 

Pamiršęs naktį šaltą 
Skęstu šviesos didybėj. 
Bučiuoju gėlę baltą 
Išaugusią glūdybėj. 

Eisiu į saulės rumą 
Per plačią žalią pievą. 
Savyj kaupsiu gerumą: 
Pajus širdis vėl Dievą. 

NEPRIKLAUSOM YBININKAMS IR 
BOLŠEVIKAMS TARPUSAVYJE 

BEKOVOJANT 

Ir vieni ir kiti steigia komitetus 
Kuriantis Lietuvos Nepriklausomybei, 

Seda buvo pavadinta apskrities miestu, to
dėl čia steigėsi visos valdiškos įstaigos ir 
būrėsi visos šios apielinkės gyventojų ap
saugos jiegos. 

1918 metų Lapkričio 22 valsčiaus sa
vivaldybės raštinėje susirinko vietos gy
ventojai ir išrinko Sedos parapijos komi
tetą. Jis vėliau buvo pavadintas Sedos 
valsčiaus komitetu. Išrinkti buvo Anta
nas Eidukaitis — pirmininku; aš — iždi
ninku, ir Juozas Krapkis — nariu. Aš iš
buvau iki pirmųjų tarybų, o kiti keitėsi. 
Šis komitetas pripažįi© Lietuvos Valsty
bės Tarybą Vilniuje. 

' Sedoje dar tebebuvo Vokiečiai Vals
čiaus komitetui Vokiečiai atsiuntė raštą, 
siūlydami perimt iš Vokiečių valdžios tur
tą, gyventojų apsaugą, ir kt. Gruodžio 
22 dieną komitetas viską ir perėmė į savo 
globą. Gavo aštuonis Vokiškus šautuvus 
ir šovinių. 

Prieš tai, dar Lapkričio 28 d., Sedoje 
įsikūrė vietos bolševikų komitetas, į kurį 
buvo išrinkti: Valys Žilinskas, Jonas Ber
tulis, Pranas Varnas, Antanas Vitalis, Jo
nas Klioba ir Juozas Virkša. Kliobą vė
liau partizanai, kaip žmogžudį ir plėšiką, 
sušaudė. Aišku kad šis komitetas Lietu
vos valstybės tarybos nepripažino. 

1918 metų Gruodžio 10 dieną Sedoje 
Neimano salėje įvyko apskrities miesto ir 
valsčių atstovų suvažiavimas, kuris turė
jo išrinkti apskrities seimelį arba tarybą.. 
Aš šiame suvažiavime atstovavau Sedos 
valsčiui. Suvažiavime prisistatė kaip Lie
tuvos valstybės tarybos įgaliotiniai Dr. 
Kauneckis, kaip Sedos apskrities viršinin
kas, ir karininkas Povilas Plechavičius, 
kaip Sedos apskrities karo komendantas. 

Suvažiavimo daugumo buvo bolševi
kai ir todėl priėmė rezoliuciją: nepripa
žinti Lietuvos Valstybės Tarybos Vilniu
je nei jos įgaliotinių. Dr. Kauneckis ir 
karininkas Plechavičius, negavę pritari
mo, apleido salę. Plechavičius, išeidamas 
iš salės, pasakė; "Palaukit aš jums 
parodysiu!" 

Suvažiavimas išrinko Sedos apskrities 
tarybą, o ši išrinko vykdomąjį komitetą. 
Komiteto pirmininku buvo socialistas liau
dininkas A. Ramanauskas, o sekretorium 
J. Sondeckas. Komiteto narys buvo Kei
nys (buvęs Rusijos Dūmoje Lietuvos at
stovas-). Šis komitetas taip pat nepripa-
pažino Lietuvos Valstybės Tarybos Vil
niuje. 

Del nesutarimo nesudarė gyventojų 
apsaugos 

1918 metų Gruodžio 31 dieną Sedoje, 
miško urėdijos bute, įvyko visų trijų ko
mitetų, būtent: Sedos valsčiaus komiteto, 
Sedos miesto bolševikų komiteto ir vykdo
mojo komiteto atstovų susirinkimas del 
bendradarbiavimo. Posėdis vyko labai 
trūksmingai, nes vieni kitiems grasino ir 
nesusitarė. Todėl nesudaryta ir tvirta 
gyventojų apsauga. Tuo pasinaudodami 
vietos bolševikai pradėjo agituoti gyven
tojus dėtis į bolševikų partiją.^ Vykdoma
sis komitetas nuo tos dienos iširo. Bolše
vikai netrukdomi ėmė plėšti gyventojus. 

Dar Gruodžio 10 dieną įvykusiame Se

dos apskrities miesto ir valsčių komitetų 
suvažiavime aš susipažinau su karininku 
Plechavičium,. Slaptai su juo susitaręs, 
stojau dirbti "slaptoje žvalgyboje". Suta
rėme organizuoti savanorius bei partiza
nus. Plechavičius paėmė iš manęs pavyz
dinį parašą. Jis greitu laiku Skuode įkū
rė Sedos apskrities karo komendantūrą. 
Išdavinėjo gyventojams leidimus ginklą 
laikyti ir norinčius priiminėjo į savano
rius. 

1919 metų Sausio pradžioje Sedoje li
ko du * vienas kitam priešingi komitetai. 
Tarp jų kilo kova ir varžytinės del vietų 
valdžios, o taip pat ir del turto kurį turė
jo perimti iš Vokiečių. 

Pirmieji partizanų puolimai 
Tuo pačiu laiku Sėdoje buvo suorga

nizuota garbės milicijos kuopa. Į ją pir
mutiniai įstojo: Aleksis Keivis, L. Legec-
kas, Juozas Narmontas, Stasys Kauečka, 
aš ir kiti kurių pavardžių nebeatmenu. 
Nuo šios garbės milicijos įsikūrimo prasi
dėjo arši kovli su bolševikais. -

Sausio 1 dieną karininkas Plechavi
čius su partizanais bei savanoriais Juozu 
Šeputa, Juozu Arlausku, Stepu Mamgau-
džiu, Antanu Navardausku ir kitais puo
lė ir apšaudė Židikų valsčiaus bolševikų 
komitetą. Per susišaudymą buvo nukau
tas bolševikų komiteto pirmininkas felče
ris Vaitkevičius. Savanoriai bei partiza
nai nenukentėjo. 

Sausio 4 dieną, 7 vai. ryto mes, Sedos 
partizanai: Aleksas Skeivys, Juozas Nari
mantas, aš ir kiti puolėme Sedos bolševi
kus, mes buvom pasiryžę juos nuginkluO* 
ti. Per susirėmimą bolševikas Valys Ži
linskas buvo sužeistas į koją. Kiti pasi
davė ir buvo nuginkluoti. Partizanai ne
nukentėjo. 

Panašių nuginklavimų buvo daug. 
Savanoriai bei partizanai buvo apsi

ginklavę Vokiečių paliktais šautuvais ir 
iš žmonių surinktais arba iš bolševikų at
imtais ginklais. 

Sausio 6 dieną per Trijų karalių atlai
dus bolševikai Sedoje surengė mitingą. 
Susirinko didelė minia. Mes, partizanai, 
pareikalavom mitingą sustabdyti, bet bol
ševikai musų nepaklausė. Tada mes pa
leidom keletą šūvių į orą. Bolševikai iš 
Sedos išbėgiojo, o minia tuoj išsiskirstė. 
Tačiau greit buvo gauta žinia kad vietos 
bolševikai rengiasi pulti Sedą, valsčiaus 
komitetą ir partizanus, earbės miliciją su-
šaudvlij o vietos valdžią paimti į savo 
rankas. 

Artinasi bolševikų pavojus 
Sausio 7 dieną savanoris Juozas Nari

mantas ir aš, norėdami sužinoti kur ren
kasi bolševikų jiegos, išvykom į žvalgy
bą. Sužinojom kad jie renkasi pas Au
gustą Narimantą Orvidiškių kaime. Be
siartindami prie šios vietos, sugavom bol
ševikų sargybinį Antaną Vitalį. Bolševi
kai pastebėję mus besiartinant, išbėgo į 
mišką. Vitalis pareiškė kad bolševikai 
greit užimsią Sedą. 

Ir ištikro, apie Sausio 10 \ Sedą prisi
rinko daug vietinių bolševikų, puolė vals
čiaus komitetą, suėmė jo pirmininką An
taną Eidukaiti ir išvežė į Mažeikus, o 
paskui į Šiaulius. Antanas Eidukaitis 
taip pat organizavo savanorius bei parti
zanus, rūpinosi maistu ir todėl bolševikų 
buvo nekenčiamas. , 

Aš dažnai pasitardamas karininku 
P. Plechavičium, suorganizavau Žadeikių 
ir Puokės kaimuose ginkluotų vyrų burį. 

(Bus daugiau) . . 

KNYGA IŠLEISTA ANGLIŠKOJE KALBOJE 

U KAIP 1 knyga 

(Lithuania Under the Sickle and Hammer) 

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

UŽSISAKYKIT JŲ PLATINIMUI - 6 UŽ $5, 15 UŽ 
Su užsakymu siųskit pinigus. Vieną knygą gausit už $1.00; 6 knygas už $5.00* 

15 knygų už $10.00. iusų darbas ir pasiaukojimas bus Lietuvai jūsų Tėvynei! 

Cleveland 3, Oh* LVS CENTRAS 6820 Superior Avenuo 
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NORI TURĖTI 1200 
KARO LAIVŲ 

•  i . ' .  ,  %  

Amerika planuoja po šio 
icąro išsistatyti sau karo lai-' 
vyyą iš apie 1200 didžiųjų ir 

mažesnių karo laivų — beveik 
trigubai didesnį negu turėjo 
prieš šį karą. 

Karo laivyno 1946 metų 
biudžetui reikalaujama Kon
greso skirti apie 25 bilijonus 
dolarių. 

m 

50 Motų PA 1 \ RIMAS Jbtid.)volas Ko/.'iame 

M O N C R I E F Furnace 
Kreipkitės į Savo MONCRIEF Pardavėją. 

THE HENRY FURNACE jCO , MEP»N$,; ..Qv 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE MAY Co 
B A S E M E N T  

Puikus ir Patas Avalai 

Patogus Žaislui ir 
Išėjimui Avalai 

i 
K ~Vj 

Piešinyje parodoma populiarus 
"wings" su audimo viršum ir 
tvirtais gerai nešiojamais pa
dais ... balti, raudoni ar ru
di. Ir jfisų mėgiami kryžiuo
tais diržukais sandalai raudo
nos, mėlynos, juodos, baltos, 
ar idiaug spalvės. Kitų stilių 

taipgi. Mieros 4 iki 9. 

Style-Right Avalai 

Naujų Sportinių Rusių 

Du Laiškai 
Misijai 

VIENO SUKLAIDIN
TO KUNIGO 

LAIŠKAS 
JIS TIKI TIK TARYBAI, KU

RIOS VADAI NENORI 
VIENINGUMO 

.j. 

y 

3 
Puikaus darbp ir ilgam, pato
giam dėvėjimui. Turime raudo-
nų, baltų, mėlynų arba daug-
spalvių. Taipgi surišamu prieš
akiu avalai raudonos, geltonos, 
rudos ar - kombinacijų. Mieros 
4 iki 0. 

Avalai Tinkanti 

Darbui ir Žaidimui 

Piešinyje parodoma tik dvi is 
daugybės stilių. Labai patogus 
ir gražus avalai . . . žalios, 
rudos į vyno arba • juodos spal
vų. Arba galit pasirinkti šiuos 
sandalus beige spalvos arba 
baltos. Mieros 4 iki 9. 

Gaila—Pastų ir Telefonu Užsakymai Nepriimami 

THE MAY CO.'S BASEMENT 

Kun. Jonas C. Jutkevičius, iš 
Worcester, Mass., prisiuntė į 
Washingtoną Amerikos Lietu
vių Misijai sekantį laišką: 
"Gerbiamieji: 

"Visai nepritariu jusų dar
bui. Ar jaugi nesuprantate 
kad, veikdami kaip jųs veikia
te, jųs tik kenkiate Lietuvai 
ir jos žmonėms? 

"Kuriems galams reikalin
gos jusų sąjungos, komitetai 
ir centrai ? Turime Amerikos 
Tarybą, kuri laJbai gražiai vei
kia ir labai naudingą darbą at
lieka. Taryba nelabai senai 
turėjo savo posėdį Washing-
tone ir štai jųs sumanėte turė
ti savo dabar. Aš klausiu kaip 
Valstijos Departmentas, Sena
toriai ir kiti valdžios ponai žiū
rės Į tą visą. Jie manys taip: 
'Lietuva, maža tauta, o vis yra 
keletas priešingų grupių. Jei 
tarp savęs dabar nesutinka tai 
kaip gi sutiks vėliau?' Jie to
kiu budu neatkreips daug do
mės į mus ir nepaisys mūsų 
veikimo. O visgi kaip tik da
bar mums reikalingas jų prie
lankumas. 

"Prisidėkite prie Tarybos 
veikimo ir tuomi geriausia dir
bsite Lietuvos ir jos žmonių 
labui." 

NUO REDAKCIJOS, šio ku
nigo geri norai Lietuvių tautai 
atmiešti jo aklu įsitikinimu 
kad tik A. L. Taryba gali ir 
dirba naudingą darbą Lietu
vai. 

Kad galima tokį patį darbą 
dirbti ir sąjungoms, ir komi
tetams ir centrams, parodo ir 
tame pačiame Worcester Lietu
vių dvi parapijos: Abi vienam 
Dievui tarnauja, bet abi nesu
sideda į vieną, priešingai, net 
turi savo tarpe tam tikrą kon
kurenciją. 

Ir LVS ir ALT atlieka savo 
tam tikrus reikalingus darbus 
Lietuyai, savais programais, 
kurie tai ar kitai pusei nepri
imtini. Tarybos vadai, pav. 
atliko ir vieną toki darbelį kaip 
suardymas, nedaleidimas tuo 
Kun. Jutkevičiaus minimu ALT 
vadų posėdžiavimo laiku, Ame
rikos Lietuvių laikraštininkų 
pasitarimo bendriems darbams, 
kad tik pašalinus negeistinus, 
trukdančius skirtumus. 

Tai yra priedas prie to ką 
ALT atmetė visus LVS siuly-

i mus ir pageidavimą bendrai 
dirbti Lietuvos naudai dabar 
kada visi Lietuviai trokšta kad 
musų organizacijų vaidai dirbtų 

į sutartinai. 
i Kaip į Tarybą ar Sąjungą 
I žiuri 'Valstijos Departmentas', 
Senatoriai ir kiti valdžios po
nai gerb. kunigas matys iš ši^i 
faktų: , -

Andai, kada Taryba turėjo 
savo suvažiavimą Washingto-
ne (Vasario 16-17), ji, be su
ardymo redaktorių pasitarimo, 
dar vos tepajiegė pasiųsti val
džios ponams pasigyrimo rezo
liuciją, buk jie yra "dideli de
mokratai". • žinome kaip val
džios ponai žiuri į tokius a#ve 
glostančius žmonelius,... 

Ir štai kas atsitiko: dabar, 
Kovo 23-24, Am. Liet. Misijos 
susirinkimo metu, Misijos pa
rengime dalyvavo net 10 sena
torių ir 70 atstovų iš 36 valsti
jų, Kongrese per savaitę laiko 
skambėjo Lietuvos vardas iš 
Įvairių kongresmanų lupų; Mi
sijos vadus priėmė ir su jais 
tarėsi ir State Departmentas, 
ir Vice Prezidentas Truman, ir 
eil©? senatorių 

Ta kunigo nemėgiama Misi
ja ir Sąjunga gavo pilną pri
tarimą senatorių ir valdlios 
ponų. 

Jie atskyrė kas tikrai dirba 
Lietuvos valstybei ir Lietuvių 
tautos reikalams ginti ir kas 
drumstame vandenyje žuvauja 
savo partijoms žuvelių, girian
tis savo "demokratija". 

Demokratija nėra tai daly
kas kurį gali prisisegti prie 
žipono atlapo, bet tai dalykas 
kuris elgesiais praktikuojamas. 

GERO LIETUVIO PA
TRIOTO LAIŠKAS 

Jonas Degutis, iš Cleveland, 
Ohio, su savo $10 auka Ame
rikos Lietuvių Misijai pridėjo 
šio turinio laiškutį: 

Kaip replėmis suspaudžia 
krutinę prisiminus šiądieninę 
tėvynės Lietuvos padėtį ir ten 
nekaltai žudomus musų bro
lius. « 

Juos užpuolė Germaniški žvė
rys ir Azijatai. Musų broliai 
beginkliai, kantrus ir ištver
mingi. čiulpia tie siaubunai 
jų nekaltą .šiltą kraują, ir go-
desniam apetitui užsigarduoja 
jų sūriom ašarom.... Visus 
betremdami į Sibirą pasiryžo 
visiškai išnaikinti Lietuvį# tau-
tautą. 

Azijatai šiądien Lietuvoje 
puotauja ir foekeldami savo or
gijas atima iš musų brolių pas
kutinį juodos ruginės duonos 
kąsnį ir visą kitą jų užgyven
tą surudijusią nuosavybę. 

M 
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Šiame vaizde Okinawa saloje, matosi Amerikietis karo 
korespondentas ir rašytojas Ernie Pyle, prieš porą savaičių 
ten žuvę? nuo Japonų kulkų. Ernie Pyle gyveno ir keliavo 
su Amerikos kareiviais, taigi vienoje tokioje kelionėje prieš 
Japonus jis buvo iš pasalų nušauta®. 

Liūdnai dejuojantis balsas, 
prasiskverbiąs pro storų cen-
zuriškų sienų plyšius, suvirpė
jo po platųjį pasaulį pasiekda
mas musų ausis net tolimoje 
Amerikoje. 

Tai skaudus balsas musų 
mylimų brolių, seserų ir sene
lių iš tėvynės Lietuvos. 

Jie šaukiasi musų užtarimo 
ir pagalbos. 

Gana mums tylėti! 
Gelbėkime juos! 

šalin musų brolių žudikai! 
Šalin plėšikai iš Lietuvos! 
Lai gyvuoja laisva, nepri

klausoma Lietuva! 
Ten musų sena tėvynė, ku

ri mus vaikystėje penėjo. 
Ten musų tėvų prakaitu dir

bti dirvonai. 
Ten musų tėvų ir protėvių 

kapai. 
Mes puolam ant kelių prieš 

Tave, Amerika, ir prašom už
tarti žuvančia Lietuvą! 

NUO REDAKCIJOS: Patė-
mykit skirtumą šio laiško nuo 
Kun. Jutkevičiaus laiško: šis 
patriotas ir remia Lietuvos va
davimą, ir rūpinasi tik Lietu
vių tautos tragišku likimu. 

Kun. Butkevičius pirmoje 
vietoje susirupinęs jo garbina
mos su socialistais sudarytos 
Tarybos likimu, net nenori kad 
kas kitas drystų veikti už Lie
tuvių tautos ir Lietuvos vada
vimą ir gelbėjimą.... 

Užtai ir sunku Lietuviams 
dirbti kad turime daug tokių 
kurie savo širdyse ir protuose 
nešioja savo partijų interesus, 
ne tautos likimo rūpestį. 

Kun. Jutkevičius susirupinęs 
kad išliktų sveika ta jų Tary
ba, socialisto diktatoriuko va
dovaujama, ne kad Amerikos 
Lietuviai .visomis pusėmis dir
btų Lietuvos vadavimo darbą. 

Rengiant San Francisco kon
ferenciją, Prezidentas Roose
velt nereikalavo kad išnyktų 
Amerikoje Republikonų parti
ja, bet priešingai, ir Republi-
konų partijos vadus, kaip ir 
žymius Demokratus, pakvietė 
atstovais į tą konferenciją — 
dirbti vieną bendrą darbą. 

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

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

Chicago, 111. 

Kenksmingi Metal^rupmi ai 

S T J G A U T Į  
Tik per UBO Myliu Vidutinio^žjavuno 

Netaisyti " 
vaii,,5i,rao-

motoro aliejus bei gyrų 

. Išimant metalo tro-
pirnus apsago beai 

69 žiedus, pistonus 

ft 
3?3£. 

* Sliko .tT^ 
'j kaltininkus. 

š&m 

F RIKS 

& 

Atčaiios. kaip 
cirkuliuoja jusų gear 
aliejuie. Jei nepasa-
Unamo* jos eina per 
bearings vel ir vel 
pjaudamos u- malda 
m o* nuo ko paeina 
gedimai ir, brangus 
taisymo kastai. 

PRIEŠ 
K et viena maža me-

V tai o 'druožle' numal-
£ nuo gears timreV 

i" viršuje) gali j;uW?£ 
' styt ir nudevet b"vel 

nw pavirsi. \eik 
differential nevei

kimai paeina nuo is-
devejinvo bearingų. 

t 

• •. Naujas Kariškas Ištobulinimas 
Jau Gaunamas Jųs Karo Apsaugai 

Dabar Pasiūlomas Jums su Sohio's "ALL-OIT" PU ASIRU II SPECIAL 
Magnetic Plug vartojami U. S. Armijos ir Laivy
no apsaugai lėktuvų, tankų, trokų ir kitų padargty 
—nes jie padeda pašalinti trynimos i nusidėvėjimą 
ir sugedimus—padeda jiems judėti i lg iau!  
Ir dabai'—kada jusų senstantis karas reikalai 
kiekvienos uncijos ekstra r.psaugos ką gali gautĮ^ 
S(.hio patiekia šitą nuostabų Litle Magnetic- Plug 
JUMS! Jis dedamas Į vietą paprastų plugs crank-
case ir gear cases. Jis r.eišsidėvi—jo magnetiška 
galia garantuota iki jusų karas laikys. Sohio's pa
garsėjęs "All-Out" Pavasario Spęcial pagelb4|o 
Supažindinimo Kaina Po 33c (Reguliariai 65c) su 
Sohio's 3čiu Metiniu "AU-Out" Pavasario Special 

palaikyti tūkstančių senstančių Ohio karų veiklio
je. Tas išvalo "žiemą"—jusų karas geriau apsau-
gojamas, geriau veikia. Kuomet darysi šį Pavasa
rini pakeitimą, naudokit "Sohio's "All-Out" ir įsi
gyk priedinei protekcijai Sohio Magnetic Plugs— 
kaina taip žema kad kiekvienas karas gali turėti. 

• Sohio's "All-Out" Speniai— 
• I lavo motorą—pašalina nuosėdas, paliuosuoja 
carbon iv kitas kenksmingas atmatas —«u išimti
nu SOHIOTONE MOTOR CLEAN-OUT. 
• Teikia saugią, tikrą lubrikaciją su permaino Iš
tinkamo vakarinės rūšies SOIIIO MOTOR OIL. 
• Ausaugoja ir palengvina gears su pamaina S*rit-
žio, tikro SOHIO GEAR LUBRICANT. 

io o«io 

SOHiO 

Copyright 1945, 
T>>e Standard Oil Co. (CMrfo) 
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I š s k r i d o  į  S a n  F r a n c i s c o  P a i m t i  N e l a i s v ė n  M I R I M A I  
LVS pirmininkas, P. J. Žiu-

ris, Misijos sekretorius, išskri
do | San Francisco konferen
ciją. Ten susieis su 01 iu ir 
Kumskiu iš Chicagos. 

Julius Smetona ir K. S. Kar
pius ši sekmadieni kalbės Det
roite, LVS skyriaus rengiamo
se prakalbose ir raportuos apie 
Misiją Washingtone bei jos to
limesnius darbus. 

Detroite Įvyks LVS centro 
valdybos narių pasitarimas šį 
šeštadieni, dalyvaujant centro 
sekretoriui Karpiui. Detroite 
gyvena LVS centro iždinin
kas J. Smailis, vice pirminin
kas Dr. J. J.. Sims, ir finansų 
sekretorius J. Kripas, Ann Ar
bor, netoli Detroito. 

IMTYNĖS 
Jack Ganson vėl rengia im

tynes, sekančios atsibus pir
madienio vakare,^ Gegužės 7, 
Public Auditorium. Turės ge
rų imtikų. 

PAVOGĖ KIELIKUS 
Plėšikai Įsilaužę į Our Lady 

of Mt. Carmel bažnyčią, išne
šė spintą kurioje buvo sudėta 
ir kielikai. Klebonas atsišau
kė per spaudą grąžinti bažny
čiai tris pavogtus kielikus, ku
rie plėšikams neturi vertės. 

•OHIO Legislatura svarsto 
reikalą Įsteigimo komisijos ku
ri tyrinėtų per porą metų rei
kalingumą atimti degtinės biz
nį iš valstijos monopolio ir pa
vesti jį privatiniams. Jeigu 
tas nebus padaryta, sako vie
nas atstovas, valstijoje pradės 
kilti prohibicijos banga. 

NAUJAS VYSKUPAS 
Cincinnati Arkivysk. McNi-

chols Geg. 1 konsekravo vys
kupu John K. Mussio, 42 me
tų amžiaus kunigą, kilusį iš 
Cincinnati. 

Vysk. Mussio paskirtas va
du naujai įsteigtos vyskupijos 
Steubenville, Ohio, kur užims 
savo vietą šv. Vardo Katedro
je Gegužės 23. 

žymus Vokiečiai, Fieldmar-
šalas von Mackensen, kairėje, 
ir Princas Augustas Wilhelm, 
jaunesnis buvusio kaizerio sū
nūs, paimti sąjungininku ne
laisvėn vakaru fronte. 

ANTANINA BRAZIS, 44 m., 
iš Homerville, Ohio, mire 26 

Balandžio. Palaidota Bal. 30, 
Kalvarijos kapinėse. Pamąldos 
atsibuvo P. šv. N. P. bažnyčio
je. 

Liko vytas, Pijus, duktė He 
Iena, 3 sunai: Albertas, Juo
zas ir Edvardas.* Taipgi pali
ko sesuo, A. čepliauskienė. 

PAPUčKA Teodoras, "82 m., 
nuo 1616 E. 33 St., mirė Ge

gužės 1, palaidotas Geg. 3, Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. 

Liko sesuo Aquelina, 'brolis 
Pranas. 

Laidojime pasitarnavo lai
dotuvių direktorė Delia Jakubs. 

Katalikų Labdarybės 
Vajui Sekasi 

' t 

Wm. Taylor Son & Co., sa
vo 75 metų gyvavimo sukak
tį minint, padovanojo $1,000 
Katalikų Labdarybės Korpora
cijai, kaip praneša Edward T. 
Butler, .Jr., pirmininkas Spe
cialių Dovanų Komiteto, šiame 
27-me metiniame vajuje kuris 
tęsis iki sekmadienį, Geg. 13. 

Vajaus vedėjai skelbia jog 
šymet aukos eina 25 iki 40 
nuoš. daugiau, ir tikima leng
vai sukelti visą $450,000'. su-
mą. 

Coadjutor Vyskupas Hoban 
ragina visus savo diocezijos 
narius pasidarbuoti šiame va
juje. 

ši $450,000 suma reikalinga 
statymui pokarinių pastatų ir 
padidinimui dabartinių labdary
bės įstaigų, kur užlaikoma se
neliai, vaikučiai ir mergaitės. 

Vyskupas Hoban yra vajaus 
garbės pirmininkas. 

TAKSAMS PASKUTINĖ 
DIENA GEGUŽĖS 10 

Real Estate taksų sumokėji
mo laikas nustatytas Gegužės 
10 diena ir ta diena bus pas
kutinė. Namų ir kito nejuda
mo turto savininkai įsitėmykit 
ta diena. 

SVEČIAI 
Pas Marę Gužauskienę lan

kėsi jos giminietės iš Detroi
to, Talmantų šeima: Stella, 
Elena, ir kareivis Kazys. Jis 
pirmą kartą apsilankė Cleve-
lande. Paviešėję kelias dienas 
gryžo atgal, plačiai apžiūrėję 
Clevelandą. 

Taipgi išvažiavo Į Floridą 
p. Gužauskienės sunus, karys 
Pranas, kuris viešėjo pas mo
tiną 21 dieną. 

CUKRAUS MAŽIAU 
Gegužės 1 sumažinta gavi

mas cukraus. Vietoj 24 sva
rų metams kiekvienam asme
niui, dabar bus duodama tik 
15 svarų, 5 svarai kas beturi 
mėnesiai. Sako, cukraus bus 
daugiau siunčiama Į išlaisvin
tas Europos šalis. 

Clevelando sandėliuose šios 
savaitės pradžioje radosi 394,-
758 svarai sviesto. Savaite pir
miau turėta 299,025. 

AKINIAI 
galima gauti pas 

D-RĄ MATULAITI 
(Lait) 

7829 Euclid Avenvi 

Paremkit Kovą su 
Vėžio Liga 

American Cancer Society — 
organizacija kovai su vėžiu, at
sišaukia į plačią visuomenę pa
remti pinigine auka tą organi
zaciją jos dideliame darbe. 

Vajus šiam tikslui dabar tę
siasi visoje šalyje. 

Clevelandiečiai arba iš kitur 
gali atsiųsti savo auką paštu, 
Įdedant pinigus laiške ir užad-
resuojant: 

American Cancer Society 
• 414 The Arcade, 

Cleveland 14, O. 

APSIVALYMO SAVAITĖ 
ši savaitė yra Apsivalymo 

savaitė visame Clevelande. 
Mayoras Burke ragina visus 

gyventojus apvalyti savo na
mų vidų,. skiepus, tvoras ir ki-
kiemus, apdažyti tvoras ir ki
tus pastatus. Taipgi ragina 
ruošti daržovių daržus. 

PARSIDUODA TUOJ 
MAŽAS RESTAURANTAS 

Viena šeima gali apsidirbti ir da
ryti gerą bizn. Nuoma už vietį 
tik $20 mėnesiui, ineigos po $60 
kasdien. Kreiptis tuoj 

12920 EUCLID AVENUE 

KODĖL MeSOŠ MAŽAI 
Clevelando skerdyklos pas

taru laiku galvijų gauna tiek 
mažai kaip niekad nebuvo per 
pastarus 20 ar 30 metų. To
dėl tai ir mėsos taip labai ma
žai- tėra mėsinėse. 

. .-•ŠUNŲ saviniifkai baudžia
mi vienas po kitam už nepri-
laikymą šunų prie namų pri
rištų. Mieste paplito šunų ap
riejimai ir todėl visi šunų sa
vininkai turi griežtai prisilai
kyti patvarkymo laikyti šunis 
pririštus. 

GAUS 50 NAUJŲ 
GATVEKARIŲ 

Apie rudenį, miesto valdyba 
gaus apie 50 naujų gatveka-
rių, žmonių vežiojimui. Neku-
rie dabar dar vartojami gatve-
kariai yra jau 32 metų senu
mo, tikri laužai. 

NORI DAUGIAU POLICIJOS 
Miesto taryba svarstys rei

kalą dadėjimo dar 350 dau
giau policininkų sudarymui po
licijos departmentą pilno didu-
dumo ir paskyrimą dviejų dau
giau policijos inspektorių. 

Phone GA 6889 

T H O M A S  
APPLIANCE 

Taiso visokias Skalbiamas 
Mašinas, Valytojus, taipgi 

Prosus, su vieno meto garan
tija viso savo darbo. 

Perka ir parduoda radio. 

8820 Wade Park Avenue 

Cleveland, Ohio 

EXPERT RADIO 
TAISYMAS 

SULYG OPA KAINŲ 
Mes taisom Radios, Prosus, 

0 Vacuum Valytojus, 
Skalviamas Mašinas, 
Rekordų Main y to jus, 

Taipgi Lempas. 
Visas darbas garantuotas. 

Perkam ir Parduodam 
Radios. 

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

PARSIDUODA NAMAI 
E. 59TH, šiaurėj nuo Euclid Ave.,' 

penkios pilnai Įrengtos suites, 
plytinis krautuvės frontas, stoker 
šiluma, metinė ineiga virš $3,000. 
Grosernė daro gerą biznį. Kaina 
už viską $12,500. (19) 

YE 8100 YE 7877 

NAMAI SU GERA INEIGA 
4 šeimų muro apart., po 5 kamb., 

nuomos neša $120 j mėnesi; ii 
garažiai ekstra. Kaina $9,000. 

7 kamb. pavienis ir krautuvė, nuo
mos neša $55. kaina $5500. Abu 
ant E. 66th arti Wade Park a v. 

2 šeimų ir pavienis ant vieno loto. 
nuoma $60, kaina $5400. 

i TASTERN REALTY 
iv. 6668 404 E. 156 ST. IV. 5110 

JONAS G. 
POL-TER 

L i e t u v i s  

Mamų Maliavotojas, 

Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 

pagražinimo suteikiama 
nemokamai.. 

495 East 123rd St 
Telefonas POtomac 6899 
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Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVENUE CLEVELAND 3, OHIO PHONE: ENdicott 4486 

Mr. Stettinius' Letter Regarding 
the American Lithuanian 

Mission Delegation! 

AMERICAN HEROES 
by cJUUAN OULENDOT2FF. 

mm/ĖMm 

DEPARTMENT OF STATE 
Washington 

April 21, 1945 

My dear Mr. Lane: 
I have received your letter of April 11, 1945 with 

regard to the desire of the American Lithuanian Mis
sion to send American observers of Lithuanian origin 
to the United Nations Conference on International Or
ganization at San Francisco. 

When the delegation from this organization re
cently visited the Department it was informed that the 
Department is establishing at San Francisco a public 
liaison office to enable organizations such as the Amer
ican Lithuanian Mission to keep closely informed of 
developments at the Conference and to present the 
views of their organizations, and it was suggested that 
the Mission might care to make arrangements to have 
one of its members represent it in this manner. 

It was the understanding of the officer of the De
partment who received the delegation that the Depart
ment's plans in this regard satisfactorily covered the 
desire of the American Lithuanian Mission to have re
presentation at the Conference and that the Mission 
would make arrangements to send at least one of its 
members to serve in the capacity outlined above. 

Sincerely yours, 
E. R. Stettinius, Jr. 

The Honorable 
Thomas J. Lane, 

House of Representatives. 

hen a tanker rammed the SS Urug!i*y will; 4700 troops aboard, 
Chief Officer Pardoe dropped into the pitch black flooded depths of hi* 
vessel and yanked trapped and injured men from certain death. Disregard-, 
ing all danger, he directed the construction of a temporary bulkhead th«t 
enabled the ship to make port. Chief Officer Pardoe wears a Merchant 
Marine Distinguished Service Medal for his bravely. Buy War Bonds to 
back the men whs ferry our troops to battlefronts. u. S. Treasury Dcpartmm* 

BISHOPS WARN MARXISM PERILS 
POST-WAR WORLD 

WASHINGTON, D. C. — Ten 
Catholic bishops and archbishops 
warned the nation that the demo
cratic peoples of the earth must 
be constantly on guard against the 
dangers or Marxian totalitarianism, 
on which Russian communism is 
based. 

The bishops' warning, drafted 
before the death Thursday of Presi-

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) 

< — 

BROTHERS CAFE 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

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

Lietuvius atsilankyti. 
Atdara nedeldieniais. 

KAZYS LEIMONAS, Sav. 
V j 

SUPERIOR-
RUSSELL INN 

LIETUVIŠKA UŽEIGA 
6824 Superior Ave. 

LIQUOR WINE BEER 
Vieta kur sustoja kitų miestų 

pravažiuojanti Lietuviai 
Helen Urbšaitis Helen Dunbai 

Savininkės 

STONIS TAVERN 
LIETUVIŠKA UŽEIGA 

"Kur alus skanesnis" 
"Arielkelė šiltesnė" 

AL,US, DEGTINĖ, VYNAS, 
UŽKANDŽIAI 

#584 Euclid Avenue 
Ant U. S. Route 20 

Kazys Stonis, Savininkas. 
WICKLIFFE, OHIO 

dent Roosevelt, was released on 
April 14 in a statement discussing 
the formation of a world security 
organization, the task confronting 
delegates to the San Francisco 
world conference. 

Points in the statement ate: 
1. The honest good will of the 

victors of the present war can re
sult in a sound world organization 
which could begin a new era in in
ternational relations. 

2. Proposals for the future of 
Poland made at Yalta conference 
are "disappointing''. World peace 
demands an independent and demo
cratic Poland. 

3. Current negotiations indicate 
that the Baltic nations, now under 
Russian domination, may be ab
sorbed without their consent in "an 
alien system of government". 

4. The nations should adopt an 
"inter-nation bill of rights" guar
anteeing men and groups every
where the full enjoyment of their 
human rights. 

5. Present plans for a world or
ganization may result only in an 
alliance of the great powers, driv
ing many nations to isolationism. 

The statement said it is evident 
that the loyalties of men and na
tions in tomorrow's political world 
will be divided between the "two 
strong and essentially incompatible 
ways of life"—genuine democracy 
and Marxian totalitarianism. 

"Democracy is built on resjgect 
for the dignity of the human per
sons with its God given inviolable 
rights", the bishops said. "Fascism 
and Nazism, rampant in their 
might, sought its destruction. Fas
cism is gone, we hope, forever. 
And soon Nazism will be only a 

NO BETTER 
TERMS 

ANYWHERE 
LOANS TO 

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

horrible historical memory. 
"However, we have to reckon 

with the active, cleverly organized 
and directed opposition of Marxian 
totalitarianism to genuine democ
racy. This system herds the maases 
under dictatorial leadership, insults 
their intelligence with its propa
ganda and controled press, and ty-
ranically violates innate human 
rights. 

"Against it, democracy must be 
constantly on guard, quic!: to de
tect and penetrate its camouflaged 
We entered this war to defend our 
democracy; It is our solemn res
ponsibility, in the reconstruction, 
to use our full influence in safe
guarding the freedoms of all 
peoples". 

The statement emphasized, in 
touching upon the fate of thę Bal
tic nations, that the American gov
ernment had protested the absorp
tion of Lithuania, Estonia, and 
Latvia by Russia four years ago 
and that Russia had given assuran
ces her occupation of the three 
small, nations was temporary. 

The bishops said the were 
"struck with the ominous silence" 
of the Big Three on the Baltic na
tions. "We hope that when the 
final peace treaty is framed, it will 
not be recorded that our country 
condoned the enslavement of these 
freedom loving nations", the state
ment said. 

NEUŽMIRŠKIT 3c 
Siųsdami Dirvos Redakcijai, 

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

Senų Kambarių 
"Daktaras" 

Pirmutinis Lietuvis 
Popieriuotojas Clevelande 
IŠPLYŠUSIŲ KAMBARIŲ 

TAISYTOJAS 
Vincas Debesis 

7605 Star Ave. EX. 0417 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

Kada jusų 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. 
% • > — — w m — 1 0 

P J. KERSIS 
609-12 Society for Savings Bid. 
OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės i mane, gausit pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo mortgečio. Patarnavimas ir ilpildf-
mas garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba ąsmeni&kai. 
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( Nikodemas A. Wilkelis į 
i Laisnuotas Laidotuvių Direktorius i 
1 IR BALZA M UOTO J AS | 
E . ss 
E šermenims kambarius duodame vartoti nemokamai S 55 SS 
5 Naujoj, moderniniai įrengto j nuosavioj vietoj S 
| 6202-04 SUPERIOR AVE. HEnderson 9292 S 
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THE KRAMER & REICH (0. 
7010 Superior Ave Atdara Vakarais 

Pilniausias Pasirinkimas — Visokiausiai į 

VYRAMS ir VAIKINAMS 

NAUJOS VASARINĖS SKRYBĖLES 
DĖVEJAMI REIKMENYS KELNĖS 

SPORTINIAI PARED AL AL 
Vėliausių madų ir pavidalų. 

Vyrams Ir Vaikinams KELNĖS 
Didelis pasirinkimams Išeiginių, Sporto <3 QC iki 4^ Fft 
ir Darbui kelinių įvairių tvirtų medžiagų. O*'" 

Mieros nuo 29 iki 48. 

Prie to mes Duodam ir Iškeičiam EAGLE STAMPS 

v. O • k1 JL*< <*•*»! A. 

J 
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