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PARTIJOS 

TREMTINIŲ MAITI
NIMAS BLOGĖJA 
Id VISŲ trijų Vokietijos zo-

rii|, Prancūzų zonoje maitini
mas buvo blogiausias. Geriau
sioje padėtyje buvo laikomi 
Amerikiečių zonos tremtiniai. 

Šiuo metu maitinimas beveik 
sulyginamas visose zonose, ir 
tremtiniai iš gaunamo maisto 
davinio negali išsimaitinti, štai 
kaip atvaizduojamas maitini
mas Anglų zonoj Luebecko sto
vykloje, kur yra 1441 Lietuvis 
tremtinys: 

"Labai skaudžiai palietė mai
sto normų sumažinimas. Nors 
ir laikoma kad maisto normos 
sulygintos su Vokiečių maisto 
normomis, bet praktiškai gau
nama mažiau. Vokiečiai, kurie 
šiuo metu teikia DP maistą, 
pasirūpina patiekti blogiausios 
rūšies produktus, k. pav., duo
na buna daugiausia žalia, bul
vės apipuvusios, mėsa apgedus, 
svieste buna jmaišyta miltų, 
ir tt. Bulvių Vokiečiai visai 
nepristato, o jų vietoje duoda 
ketvirgubą apibuvusių griežčių 
normą. Yra dienų kad stovyk
lose verdama sriuba, buvusių 
koncentracijos stovyklose tei-
Jfimu, beveik niekuo nesiskiria 
nuo ten gautos sriuvos. Jeigu 
tokia padėtis ilgiau užsitęstų, 
jau ir taip menkas stovyklos 
gyventojų sveikatingumas bu
tų galutinai sugriautas". 

Sausio mėn. del kuro stokos 
tik sykį per dieną buvo duoda
ma šilto viralo, net kavos pus
ryčiams ir pietums nebuvo ver
dama. 

Tokių vietų kur maitinimo 
padėtis labai sunki, šiądien jau 
galima rasti labai daug. Ir 
nėra jokių davinių tikėtis kad 
artimoje ateityje maitinimo 
padėtis pagerėtų. Maitinimo 
nedateklių kenčia visį, bet ypa
tingai kenčia vaikai ir jfumi-
mas. 
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ĮSTEIGTA METINES 
LITERATŪROS 

PREMIJOS 
LIETUVIŲ Rašytojų Trem

tinių Draugijos valdyba, susi
tarus su Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenės organizacijomis, 
bei įstaigomis, įsteigė metines KINIJOJE tęsiasi smar 
literatūros premijas. Įsteigtų kus karas ̂ tautinės vyriau 
premijų nuostatuose sakomai sybės kariuomenių su ko-
kad premijos įsteigiamos no-! munistine armiją. Komu-
rint pakelti Lietuvių tremtinių nistai, ^ Maskvos ^ remiami, 
literatūros meninį lygį ir pa- n°ri užvaldyti visą šiauri

nę Kiniją. 
Gen. Kai-šeko kariuome

nė įsiveržė j Yenan, komu
nistų Kinijos sostinę, už ku
rią ėjo ilgas karas. 

je Užmušta 120 Darbininkų 
SfiNATAS UŽVEDfi 

NELAIMĖS TYRI
NĖJIMĄ 

CENTRALIA, 111. — Ko
vo 25 po pietų ištiko spro
gimas angliakasykloje, ku-

j rioje dirbo 131 mameriai, 
540^ pėdų po žeme. 

.! . Išsyk manyta kad žuvu-
į, sių skaičius bus apie 20, 
§f tačiau spėjama kad iš 107 

likusių kasykloje kurie ne-
išgelbėti, bus žuvę apie 100 

, ^ rtt , / a-r Panašiai: Sprogimas iš-
----- - * ^o tuo laiku kai dieniniai 

SAKO SKUBINS GEL 
BĖTI GRAIKIJĄ IR 

TURKIJĄ 
Kovo 26, Senato- užsieni i 

reikalų komisija pažadėjo 
ilgiau netrukdant patieKti 
svarstymui Graikijos-Tur-
kijos gelbėjimo programą. 

Britų pagalba Graikijai 
baigiasi su Balandžio 1, to
dėl  Amerika  tur i  imtis  žy-  i 
gio jeigu nori tą sali, ir su1 

ja kartu Turkiją, apsaugo
ti nuo atitekimo ^Maskvos 
kontrole i .  f 

Be pritariančių,* Kongre
se kurstoma stipri opozici
ja Prez. Trumancf pasiūly
mui skirti $400,000,000 tų 

„ . . mainenai jau buvo bebai-
baules pletmai, kaip jne nufo- gią savo dalba ir rengėsi 

vtif.1"' 0 nakt*ni!į ^inin-
nas plėtmas, atsisukęs į žemę,' } suslrmkę ll lauke, • _ - -
yra net 90,000 mylių didumo. vykti ̂  J kasyklą, todėl po I valstybių gelbejimui. 
Sako, šie plėtmai kliudo tinka- sprogimo netruko gelbėto-1 Senatorius Taft,; iš Ohio, 
mam radio veikimui visame jų. žymus Republikonų vadas, 
pasaulyje. j Prie kasyklos susirinko ir N. Y. Gubernatorius De-

darbininkų Leimos, didžiau- wev, taipgi stiprus Repub-SVARSTO UŽDRAU- siu susirupinimu savųjų li- likonų partijoje, pareiškė 
DIMA KOMI INKTI f kimu. ,užgyrimą Trumano Grai-

^ Senatorius Brooks iš Illi- kijos ir Turkijos gelbėjimo 
nois pravedė rezoliuciją ty-j plano. Sen. Taft sako, da-
rinėjimui tos kasyklos ne- bar yra laikas sulaikyti 

raudonųjų tolimesnį plėti
mąsi ir užgrobimus. 

SiiiNil.. r n m liili n .. 
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VOKIEČIŲ POLICIJA 
APIPLĖŠIA TREM

TINIUS 

laimės, ar nebus tame kal-
Kongrese pradėta svars- tė federalės valdžios žmo-

tyti bilius uždraudimui ko- nių, kurie nebūtų privertę 
munistų partijos Ameriko- kompaniją vėdinti kasyklą 
je. Jeigu tas butų praves- tiek kiek reikalinga, nes 
ta komunistų veiklo butų joje ypatingai prisilaikė 
nelegališka ir jų kandida- degančios dujos, 
tai negalėtų spraustis į jo- Kitos didelės kasyklų ne* 
kias valdiškas vietas nei laimės buvo: Cherry Mine, 
j tarnybas. j Illinois, 1909 metais, kuo-

Komunistai visoje šalyje i met žuvo 259 darbininkai, 
kelia $250,000 fondą kovai 

MARSHALL PIKTI
NASI TRUKDYMU 

MAŽNIEKIAIS 

FLORIDOJE pavasario ar vasaros ženklai! Gubernatorius 
Millard Caldwell dalyvauja Winter Haven Floridos 24-je me
tinėje rukščiu vaisių (orandžių, greipfrutų ir kt.) parodoje. 
Ji vaišina tos parodos Karalaitė Nance Stilley, skaniu švie
žiu apelsinų gėrimu. 

NUSIGINKLAVIMAS 
DAR NEGALIMAS 

prieš Amerikos pastangas 
suvaržyti komunistinę vei
klą Amerikoje. Jie rengia
si protesto demonstracijai 
Washingtone, prie kitko. 

Sen. Brewster, Republi-
konas iš Maine, Įrodinėjo 
kaip Roosevelt New Deale-

Maskvos taiko® afkonfe-
rencija eina vėžio žingsniu, 

ir 1928 metais Mather, Pa., I vietoje rimtų dalykų, bol-, 
kasykloje žuvo 195 darbi- ševikai visais budais gaiši 
ninkaiį 

BAIGE STREIKĄ. Mil
waukee, Wis. — čia baigta'^ 
Allis-Chalmers streikas, po 
328 dienų tąsymosi ir riau-

rių administracija ėjo iš-; Streiką vadovavo CIO 
vien su komunistais ir kad i k°mumstai. Šio_ sti eiko ai-
tuomi leista raudoniesiems }^u. ^os dirbtuves daibmin-
įsigauti į visas valdiškas J^ai. PaneS€j20 milijonų o- _ jeg Vokiečius, tačiau Mo-
4 • " larių nuostolių irkompani- ^nvfla allHnta' isilpisH. tilr 

ja panešė 65 milijonus nuo-įstaigas ir užimti net auk
štas valdiškas vietas. 

remti rašytojus tremtinius. 
Iki šio laiko žinomos šios 

premijos: 1. Lietuvių Tremti
nių Bendruomenės švietimo 
Valdybos; 2. BALF; 3. Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus; ir i 
Knygų leidyklos "Patrįa". 

Tos premijos skiriamos Lie
tuviams rašytojams už geriau
sius vienų metų būvyje sukur
tus ir išleistus originalius gro
žinės literatūros veikalus. 1946 
metų premijos skiriamos už 
veikalus išleistus iki 1947 m. 
Sausio 1 d. 

Premijų įteikimas buvo Tue-
bengene Vasario 15 d. 

Neabejotina kad premijų pa
skyrimas pagyvins tremtinių 
rašytojų kūrybinį darbai 

PRANCŪZIJOJE įvesta dar
bininkams algų minimumas — 
valdžios patvarkymu visos al
gos kurios buvo žemiau 7,000 
frankų ($58.33) mėnesiui bu
vo pakelta iki tos sumos. 

Komunistai dar po to įvedi-

BALANDŽIO 7 d. nusta
tyta apšaukimui visoje ša
lyje telefonų sistemos tar
nautojų streiko, jei nebus 
išpildyta unijos reikalavi-

na laiką ginčais apie maž-
niekius. 

Sekretorius Marshall pa
reiškė, jeigu keturi didieji 
įsipainios J smulkmenas, is 
jų darbo niekas neišeis. 

Marshall nori kad Vokie
tijos taikos klausimu kon-| 
ferencijoje dalyvautų visos; 
valstybės kurios buvo kai e 

stolių. Darbininkų nutari
mas baigti streiką yra kai
riesiems smūgis. Vadai bu
vo pareiškę "niekados ne
pasiduos". Darbininkai al
gų pakėlimo gavo 18 va
landai, bet unijos vadai pa
reikalavo visiškos uždary
tos dirbtuvės ir savo kon
trolės darbininkų nesusi
pratimuose su kompanija. 
Tą kompanija atmetė, del 
ko streikas taip ilgai užsi
tęsė. 

Prez. Truman buvo^ pasi
kvietęs Kongreso "šešis di
džiuosius" bendram aptari
mui svarbių reikalų. Kokie 

mai. "Unija sako turi 278,- klausimai buvo aptarti Bal-

lotovas sutinka įsileisti til 
19, kurių diduma butų so
vietams draugingos arba 
jų pajungtos šalys. 

Amerikos ir Britų # zonų 
Vokietijoje valdytojai nu
kirto teikimą Rusijai Vo
kietijoje gaminto plieno, 
kurį iki šiol davė kaip ka
ro nuostolių atlyginimą. 

Lake Success, N. Y. •*— 
United Nations posėdyje 
Amerikos ir Britanijos de
legatai pareiškė kad pasau
lis dabar dar nėra pasiren
gęs nusiginklavimui, tarp
tautinis saugumas nėra už
tikrintas, todėl Amerika ir 
Anglija nemato reikalo im
tis nusiginklavimo. 

Pasaulio suklaidinimui ir 
parodymui savo klastingo 
norėjimo taikos, Molotovas 
pereitą rudeni U. N. posė
dyje pasiūlė nusiginklavi
mo sumanymą. Tačiau pa
ti Rusija, kiek žinoma, vi
su smarkumu ginkluojasi. 

PLIENO kainos ptfadėio 
atpigti, kas sutaupys mili
jonus dolarių metuose plie
no pirkėjams. 

KINIJOS jurose nusken
dus valdžios laivui žuvo 160 
jūreivių ir jų viršininkų. 

LAIVYNAS PLAUKS 
KUR PATINKAMAS 

000 narių. 

Gen. DeGaulIe, Prancū
zijos kariautojas ir išlais
vintojas, sakoma turės su-
gryžti paimti Prancūzijos 
valdžiai vadovauti, nes da
bartinėje betvarkėje Pran
cūzija vėl pakriks }r liks 
Maskvos įtakoje. 

mo kurstė streikus, sakydami 
kad tas nepakelia visiems dar
bininkams algas, o tik tiems 
kurie gaudavo mažiau 7,000 fr. j 

tasis Namas nepaskelbė. 

IS LENKIJOS atšauktas 
U. S. ambasadorius Lane 
išstojo iš diplomatinės tar
nybos kurioje išbuvo ilgus 
metus, ir pasiryžo rašyti 
viską atvirai ką tik jis pa
tyrė sovietų pastangose 
pavergti Lenkiją. 

210 ŽMONIŲ žuvo Vo
kietijos potviniuose Odero 
upės išsiliejime, Rusų kon
troliuojamoje zonoje, į ry
tus nuo Berlyno. 

ANGLIJA stengiasi gel
bėtis nuo potvinių ir kitų 
šalį užklupusių gamtos ne
gerovių šią žiemą. Tūks
tančiai kareivių, civilių, po
licijos ir Vokiečių karo be
laisvių dirba palaikymui 
upių nuo išsiliejimo, ku
rios ir taip užliejo mieste
lius ir kaimus. 

Prie trijų milijonu nuo 
šalčių žuvusių avių ir gal
vijų, potviniuose dar vėl 
prigėrė dešimtys tūkstan
čių galvijų, ir vanduo iš
plovė ir sugadino 40,000 

dirbamos žemės. 

LAIKRAŠTINĖ popiera 
pabranginta, dabar sunku 
jos ir gauti pakankamai. O 
dabar dar norima uždėti 
laikraščiams kitas apsunki
nimas: paštas ruošiasi žy
miai pabranginti laikraš-

į čių persiuntimo kaštus. 

GRAIKIJOJE komunis
tai stengiasi pravesti per-
skėlimą tos šalies pusiau, 
atkirsti Makedoniją ir ten 
įkurti komunistinę vyriau
sybę. Jugoslavijos, Bulga
rijos ir kitų kaimyninių ša
lių komunistų gaujos suda
ro apie 13,000 armiją, kuri 
turės buti suvaldyta, kitaip 
visa Graikija atiteks sovie
tams. 

U. S. Karo Laivyno sek
retorius Forrestal padarė 
pareiškimą Senato užsienių 
santikių komisijoje Ameri
kos laivyno į Viduržemio 
jurą vykimo klausimu, kad 
šios šalies laivynas turi pil
ną teisę nešti Amerikos vė
liavą visais vandenaia, be 
niekeno trukdymo. 

Graikijos ir Turkijos rė
mimo klausimui kilus, Se
natorius Pepper, Demokra
tas iš Floridos, didelis Mas
kvos bernas, ėmė kabinėtis 
ir prie skyrimo 400 milijo
nų ir prie laivyno del jo 
vykimo į Viduržemio jurą. 

BERGENHUSENO (šlezvigo 
apskrities) Lietuvių tremtinių 
stovykloje Gruodžio mėn. pa-

igoje Vokiečių policija darė 
kratą. Jieškodama Įtartinų dai
ktų, pradėjo tiesiog sauvaliau
ti ir atiminėti iš kai kurių sto
vyklos gyventojų Lietuvių jų 
LNRRA gautus daiktus arba 
šiaip pirktus iš Vokiečių. • 

Buvo atimta iš UNRRA gau
tas vaikams šokoladas, iš BA 
LF gautos moteriškos kojinės, 
pirkta rašoma mašinėlė, nors 
ir buvo parodytas pirkimo do-

1 kumentas. Taip pat buvo at-
1 imta ir kitokių iš UNRRA bei 

į BALF gautų daiktų arba pirk
tų Čia iš Vokiečių. 

Tokių įvykių kada Vokiečių 
policija, darydama tremtinių 
stovyklose kratas, daro tiesiog 
apiplėšinėjimus, yra nemaža 
pasitaikę ir kitose stovyklose. 

Tarp Bergenhuseno stovyk
loje dariusių kratą Vokiečių 
policininkų kai kurie gyvento
jai pažino buvusius Vokiečius 
pareigunus dėvėjusius ruda na
cių uniforma ir mokančius Lie
tuviškai kalbėti. 

Lietuvoje jie plėšė lietuvius 
ir čia Vokietijoje tą patį daro. 

ŠVEDIJOJE PABĖ
GĖLIAI DIRBA 

BUVĘS UNRRA VIR
ŠININKAS DOMISI 

LIETUVIAIS 
New York. — Kovo 20-21 d., 

BALF centre lankėsi Dr. Frank 
C. Foster, Maine Universiteto 
profesorius. Jis nesenai gry-
žo iš Vokietijos, kur buvo UN 
RRA švietimo skyriaus virši
ninkas visoms trims zonoms. 

Prof. Foster Vokietijoje ar
timai susipažino su tremtinių 
gyvenimu. Jis yra daug pagei-
bęjęs kiek tik jis galėjo. Jis 

Švedijoje randasi apie 63,000 
iš užsienių subėgusių žmonių, 
kurių darbo klausimas paga
liau išspręsta be sumažinimo 
algų vietiniams darbininkams 
ir nesukiršinant amatininkų 
unijų prieš ateivius darbinin
kus. 

Darbdavių sąjungos pasiun
tė į pabėgėlių stovyklas savo 
atstovus patirti jų amatus ir 
duoti jiems darbus sulyg gali
mybių. 

Tarp pabėgėlių Švedijoje di
džiausią grupę užima Pabaltijo 
žmonės, 18,650. Lietuvių ta
me skaičiuje yra tik apie 400. 
Danų yra 13,800, Norvegų — 
9,100, ir Suomių — 6,000. 

Daug moterų paimta į namų 
darbus, valgyklas, viešbučius. 

ŽYDAMS ĮVESTA 
PIRMENYBĖS 

Frankfurt mieste, Vokietijo
je, žydams kur jie seniau bu-

y^'tingai palankiai °kalba apie!vo Persekiojami ir kankinami, 
Lietuvius, Latvius ir Estus. Jis suteikta pirmenybes, žydamf 
stebisi Lietuvių puikiu susior- ^us Prim°kėta apie $10,000 UŽ 
ganizavimu, aukšta dorove ir U darbą, kurį jie dirbo gauda-

Dr. Enrico Fermi, laimėjo 1947 
Franklin Instituto medalį, už 
jo atliktus tyrinėjimus atomi-

inės energijos srityje. 

gražia veikla. 
Vokietijoje Prof. Foster bu

vo daug kartų susitikęs su BA 
LF pirmininku Kun. Dr. J. B. 
Končium, kai jis lankė Lietu
vius tremtinius. Gryžęs Ame
rikon profesorius tuoj pareiškė 
savo visišką susidomėjimą toli
mesne parama Lietuviams, Es
tams ir Latviams. 

Prof. Foster atsilankymo 
proga, BALF centre įvyko Bal
ti j iečių tremtinių buities page
rinimo klausimu pasitarimas, 
kuriame dalyvavo Prof. Foster, 
Kun. Končius, Lietuvos vice 
konsulas V. Stašinskas, Estų 
šalpos atstovas Erich Karkna 
ir BALF įstaigos tarnautojai. 

Prof. Foster pažadėjo savo 
talką tremtinių paramos darbe, 
ypač švietimo srityje. 

mi pigiau negu kiti, del to kad 
jie buvo žydai. Ta suma teks 
60 žydų dabar gyvenančių ta
me mieste. Taipgi žydams bus 
duodama pirmenybės į miesto 
darbus ir paskolos po $2,000 
pradėjimui biznių. Jiems bus 
palengvinta gavimas prekių į 
savo krautuves. 

Šituos palengvinimus Frank-' 
furte žydams daro be abejo tie 
Amerikiečiai valdininkai kurie 
verčia Lietuvius gryžti į sovie
tų žmogžudžių nagus, kurie uŠ» 
puola ir atima pabėgėlių turi
mas mažas maisto atsargas ir 
išmetę aikštėn apipila gasoli-
nu ir sudegina. 

PORTUGALIJA 1946 metais 
pagamino 150,000 kaladžių lo-

jšiamų kortų. 



GELEŽINKELIAI NEPAISO 
DUMŲ KONTROLIAVIMO 
Geležinkeliai sueinanti į di-

dyjj Pittsburghą nenori skai
tytis su miesto ir apskrities 
dumų kontroliavimo įstatymu, 
nors geležinkeliu lokomotivai! 
yra vieni iš didžiausiu durnų I 
teršėjų. Miesto valdyba taria -' 
si padaryti keletą areštu pri
vertimui prisilaikyti to įstaty
mo, tik tada bus galima prieiti 
prie tvarkos. 

Pennsylvania geležinkelio li
nija net dėjo ypatingas pastan
gas Harrisburgo legislaturoje 
atmesti šį įstatymą, kaip prie-i 
šinga valstijos įstatymams. j 

Kituose miestuose Pennsyl- į 
vania geležinkelio lokomotivai! 
yra elektra arba diesel jiega į 
varomi ir miestai neteršiami 
dūmais, bet Pittsburghą ta li
nija skaito kaip kokį panieki
nimo vert* miestą ir nesutinka 
kooperuoti dumų ir suodžių 
sukontroliavimui. 

Iš Galifornijos Padanges 
BALF PAŠALPA 

TREMTINIAMS 

NEW YORK. — Vasario #4, 
Vokietijos ir Austrijos Lietu
viams tremtiniams sušelpti B. 
A. L, Fondas pasiuntė 8,7T2 J auk0j0". Sekantis sakinys jau 
svarų siuntą, iš sekančių daik- ir tai pirmąją klaidą pataiso, 

PATAISYMAS 
Mano aprašyme pereitame 

Dirvos numeryje apie A R. 
Kryžių įsibriovė klaida ten kur 
pasakyta, "tai reiškia kad Lie
tuviai neaukojo". Turėjo buti, 
'tai nereiškia kad Lietuviai ne-

tu 
Vartotų rubų svarų 2,562 

SUMAŽĖJO BEDARBĖS 
ATLYGINIMŲ ĖMĖJAI 

Pirmą savaitę Kovo mėnesio 
28,000 asmenų tapo atkirsti 
nuo gavimo $20 į savaitę be
darbės atlyginimų. Iš tų apie 
22,000 buvo karo veteranai, 
kurių 52 savaitės išsibaigė ga
vimui iš valstijos bedarbės at
lyginimų. Valstija kas savai
tę sutaupys apie pusę milijonu 
dolarių. 

Pirmą Kovo savaitę Pennsyl-
vanijos iždas išmokėjo 199,083 
bedarbiams atlyginimų, o sa
vaitė pirm to buvo išmokėta 
227,966 asmenims. 

Tokia daugybė bedarbės at
lyginimus imančių yra todėl 
kad daug moterų kurios karui 
pasibaigus jau nemano dirbti, 
bet dar dirbo iki jų darbai ėjo, 
ir darbui pasibaigus vistiek už
sirašė į bedarbės atlyginimo 
ėmėjų eiles, iki joms bedarbių 
atlyginimas leistinas gauti. Tą 
patį daro ir veteranai. 

Gubernatorius Duff pradėjo 
rūpintis patirti kodėl šiais ge
rais pokariniais laikais valsti
jos šelpiamų asmenų skaičiai 
itokie dideli. Visokių pašalpų 
per mėnesį išmokama po apie 
$7,400,000. 

Tarp tų valstijos pašalpas 
imančių diduma yra tokių ku
rie perseni dirbti, akli, be glo
bos vaikai, ir tokie kurie karo 
metu buvo imami dirbti, nors 
ir raiši, bet dabar paleisti. 

Kongresmanas Carrol Kearns 
(Rep.-Pa.), pareiškė Atstovų 
Rumų darbo komisijai kad jis 
buvęs persergėtas pakeisti sa
vo nusistatymą link unijų va
dų sauvaliavimų varžymo, po 
to kai jis pietavo su George P. 
McNear Jr., vėliau nužudytu 
geležinkelio prezidentu. 

Waterbury, Conn. 

SUDEGĖ MOTINA 
R1DGEWAY, Pa.—Kovo 24, 

ūkės name sudegė motina, 34 
m. moteris, Mrs. Andrew Me
yer, nenorėdama palikti gaisre 
savo pustrečių metų dukrelę, 
kurią norėjo išgelbėti. Namas 
sudegė nuo to kad jų sunus, 14 
metų berniukas, norėdamas už
kurti pečių panaudojo kerosi-
n<> ugniai prakurti. Tėvas su 
kitais mažamečiais vaikais ta
me gaisre sunkiai apdegė. 

NUSIŽUDĖ LAIKRAŠTI
NINKAS 

BALTIMORE, »Id. — Bal
timore News - Post dienraščio 
leidėjas C. Dorsey Warl'iekl iš 
krito ar iššoko per langą nak
ties laiku iš 12-to aukšto savo 
apartmente ir užsimušė. 

AMERIKOS armijon dabai 
liuosnoriu įstoja po 5,000 vyri 
kas savaitę. Su Kovo 31 šy 
m t • t draftavimas baigiasi. 

VYRIŠKŲ siulu šymet ra^i: 
daugiau negu kitais metais 
Paveizdan. šymet per Sausu 
mėnesį sukirpta po apie 500,-
000 siutu kas savaitę, arba 'o2 
nuoš. daugiau negu Sausio mė
nesį 1946 metais. 

SAKAS-SAKAS-IR-NEPA-
SAKAS 

Waterburietis p. A. Sakas 
parašė Sandaroje nepasitenki
nimą tuo kas yra spaudoje ra
šoma ir kaij) musų susirinki
muose kalbama, štai kodėl: 

"Waterburietis M. J. C. per 
Vienybę išvadino Lietuvių Ta
rybos valdybą bepročiais už tai 
kad taryba šiais metais jau su
kėlė apie $4,000 Lietuvos gel
bėjimui iš bolševikų vergijos/' 

Klausimas ar A. Sakas yra 
negramatnas ar žlabų akių kad 
nesuskaitė kaip ten buvo para
šyta. M. J. C. parašė Vieny
bėje kad į vietos Tarybos su
sirinkimą atsilankė atstovas ir 
kvietė tarybą dalyvauti Vasa
rio 16-tos minėjime Hotel El
ton, ir kad vietoje džentelme
niško atsakymo į tą kvietimą, 
nekurie tarybos valdybos na
riai paleido gandus buk delega
tas buvęs girtas. Taigi, ten ir 
buvo pastebėta kad girtas žmo
gus • turi progą išsipagirioti, 
bet beprotis niekados. O apie 
sukėlimą ar nesu kėlimą pinigų 

j arba kitus Tarybos veikimus 
| nebuvo nieko minėta. 

Toliau. A. Sakas štai ką ra
šo: • "Lietuvių Vaizbos Buto 
Moterų skyrius Kovo 3 laikė 
susirinkimą. Kai kurios narės 
susirinkime aukštais žodžiais 
ir piktai iškeikė valdybos na
res už tai kad iš iždo buvo pa
skirta $10 A. L. Tarybai. Tai 
vis misionierkų geri darbai". 

Drauguti, meluoji per akis. 
štai kaip tikrai buvo. Vaizbos 
Buto Moterų skyriaus dvi ar 
trys valdybos narės pasitarę, 
ir neatsiklausę kitų narių, be 
jokio nutarimo susirinkimuose, 
sauvaliai paskyrė Tarybai $10. 
Kovo 3 susirinkime buvo val
dybai pastebėta kad valdybos 
sauvaliavimas be pasitarimo su 
visa organizacija nėra sveikas 
pačiai organizacijai, bet nebu
vo priešingumo aukot $10 Ta
rybai. Tai yra didelis skirtu
mas tarp aukojimo ir sauvalia
vimo. Dabar kyla abejonė ar 
V. Sakas kada nors išsipagi
rios? A. Sakas, Jr. 

Kepurių ir skrybėlių " 58 
Žaislų ir paišelių " 101 
Vyriškų ir moteriškų 

avalų " 584 
Maisto produktų " 1,374, 
įvairių knygų " 2,983 
Muilo , . " 1,044 

ši siunta išėfo iš New Yorko 
uosto laivu American Forwar
der, Vasario 15 d. Jos vertė 
virš $5,000. . .. , 

Kovo 1 d,, laivu American 
Banker, išvežta drabužių avali
nės ir' kitų reikmenų $20,000 
ve.i:tės. 

Kovo 21 d., laivu Louis Hen
nepin, išvežta prie rubų, mais
to ir kitų dalykų 6,000 svarų 
sūdytų lašinukų, 5,600 sv. sū
dytų riebių lašinių, 4,300 sva
rų pieno miltelių, 4,080 svarų 
marmalado, 5220 svarų kavos. 

šios siuntos vertė virš $10,-
000. 

ANGLIJOJE, virš 6 milijo
nai žmonių iš 40,000,000 gyven
tojų priklauso į kokias nor' 
taupymo grupes. 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 5 

Tiems kurie užsirašys 32-jų pusi. 
Lietuvių Naujienas ant 2-jų me-
eų už $2.00, duosim SEKRETUS 
dovanai, kaip pasidaryti namie 
alų, vyną, ir saiderj. (52) 

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
882 N. 6th St. Philadelphia 6, Pa. 

BALF VAJAUS AUKOS 
* 

BALF šalpos vajus oficialiai 
pradėtas prakalbomis kurios 
'vyko Sv. Juozapo parapijos sa-
'ėje Kovo 2. Surengė BALF 2 
įkyrius. Kalbėjo klebonas Kun. 
J. Valantiejus. Kun. J. J. Ja
kaitis, M.I.C., Juozas B. Lauč-
ka, iš New Yorko, Kazys Vil
niškis, iš New Haven, ir L. N. 
P. Klubo pirm. T. Matas. Mu-
zikalei programai vad o v a v o 
komp. A. J. Aleksis. Nei blo
giausias žiemos oras nesulaikė 
geraširdžių Lietuvių kuriems 
rūpėjo labdaringo darbo parė
mimas. Aukų surinkta $260. 

Vasario 16, šv. Juozapo baž
nyčioje surinkta $1059.64, au-
ios padalinta pusiau, BALF" ir 
Tarybos vajams. Vasaros me- j 
u (Rugj). 3) įvyks piknikas j 

" Jrtden Park darže, ir bus 
•ių kitų parengimų BALF šal-
>os naudai. Waterburio Liėtn-
iai neapleis kenčiančius bro-

ius Lietuvius, atjaus ir. gelbės 
iems. Marcele Andrikis 
~7" ' . f "• 
DIRVAI issirasvii nereikia 
laukti pradžios metu—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

WESTFIELD, Mass. 

ŠIS-TAS IŠ MUSŲ VEIKIMO 
Šis miestas randasi vakari

nėje Mass. dalyje, labai gra
žioje gamtos aplinkumoje, tarp 
dviejų upių ir kalnų bei girių 
iš šalių. Pats miestas pilnas 
medžių, atrodo kaip parkas. 

Gyventojų turi 18,000, taigi 
nėra didelis miestas. 

Netolimais šio miesto randa
si du didesni miestai, Spring
field ir Holyoke. Automobiliu 
jie pasiekiami per 20 minutų. 

Westfielde yra Lietuvių Šv. 
Kazimiero parapija, kurioje su
maniai darbuojasi visų myli
mas klebonas, Kun. Vincas Pui
dokas. 

Taipgi turime ęia ir draugi
jų; viena iš, seniausių yra šv. 
Kazimiero draugija,. įsteigta 
1903 metais. Ta draugija rū
pinosi pastatymu šv. Kazimie
ro Lietuvių bažnyčios; taipgi 
turime tuo vardu salę ir drau
ge klubą, kuris yra vien Lietu
vių. 

Nesenai šv. Kazimiero Klu
bas aukavo $100 ir draugija 
davė dykai salę surengimui šo
kių, kurių visas pelnas skirta 
karo nukentėjusių Lietuvių šel
pimui. BALF buvo nuskvręs 
Westfieldui $500 *kvotą. Pra
dedant tą darbą, pirmiausia bu
vo sušaukta susirinkimas, ap
svarstyta reikalas, ir išbrinkta 
vajaus komisija: pirmininku iš
rinktas Zigmas Jegelevičius; 
pagelb. Jonas Batulevičius; se
kretorium Petras Samulavičius, 
kasierium Vaclovas MinkiaJis. 

Ši komisija susirupino kaip 
bus galima mažoje kolonijoje 
trinkti $500. Pirmiausia atsi
šaukta į kitas draugijas, ir jų 
mitinguose nutarta prisidėti; 
aukavo: 
Šv. Onos Draugija $110.00 
-v. Kazimiero Klubas 100.00 
Am. Piliečių Klubas J25.00 
Vyčių 30 kuopa 5.00 
.Springfield prisidėjo 29.00 

.Auku surinkime daugiausia 
darbavosi Vaclovas Minkialis ir 
Petras Samulevičius. Viso su-
inkta, priskaitant Springfiėldo 

•»29 auką, $780.50. 
Kovo 16 komisijos susirinki-

taip pirmąją 
nes sakoma: "Pas Lietuvius 
irgi atsilankė rinkėjos į namus 
ir prašė aukų, lygiai kaip mes 
LietuViai prašėme pas svetim-
tačius" 

Šią klaidą, nors ji atrodytų 
menka, atitaisau, nes kartais 
iš mažos klaidos pasidaro dide
li nesusipratimai ir nesmagu
mai. Ypač kad Lietuviai vi
suomet geri aukotojai ir geri 
patriotai. 

VAKARĖLIO DARBUOTOJOS 
IR AUKOTOJAI 

Apie įvykusį šeimynini LVS 
S-to skyriaus vakarėlį jau bu
vo rašyta pereitame Dirvos 
numeryje, taigi man lieka dar 
šis-tas pridurti, padėkoti ren
gėjoms, aukotojams ir sve-
čiams&: ' Tik žmonių širdingu 
atjautimu Lietuviams tremti
niams vakarėlis buvo pasek
mingas ir kulturingai praleis
tas. 

Dovanėles aukojo šie: Mrs. 
L. Valatkienė, Mrs. M. Nash-
lin, Mrs. H. Rauby, Mrs. M. 
Smailienė, Mrs. A. Abišalienė, 
Mr. ir Mrs. F. Motuzai, Mrs. 
J. Basei (kitatautė), Mrs. I. 
Schoard (kitatautė), Mrs. M. 
Greivienė, Mrs. J. Gužauskie-
nė ir Dr. J. Sims. Aukojo pi
nigais: J. Tamošiūnas $4, A. 
Ambrose $4, ir B. Valatka $1. 

Vakarėlio komisiją sudarė: 
A. Mase, M. Maitienė, J. Gu-
žauskas, A. Rinkunas, V. A. 
Kerševičius, Dr. J. Sims. 

Jeigu musų tautiečiai Ame
rikoje butų visi duosnųs tai ti
krai nereikėtų musų broliams 
tremtyje su ašaromis prašyti 
prisiųsti items duonos kąsne-
liO. 

Paskutiniu laiku vis . baises
ni laiškai ateina su Šauksmu, 
"Gelbėkite, nes jau neilgai iš
laikysime! Badas! badas! ba
das!...." 

Tie kurie negirdi šio balso, 
gali sau ramiai naktimis mie
goti, gali ramiai sau prie sta
lo valgyti, jie nežino kaip ki
ta dalis musų brolių - seserų 
kovoja už savo gyvybę. Bet 
nelaimingi tie kurie šaukia, o 
j u balsas negirdimas.... 

M. Sims. 

tfr Angele*, Cali£. 

me l uvo nutarta pasiųsti į 
BALF1 $250 ir $250 Lietuvos 
vadavimo darbams; likusius pi
nigus palaikyti kitai progai. 

čia gyvuoja ir DLK V v tau
to Draugija, turinti 62 narius 
ir apie $2100 pinigų banke. Se
niau ji gana tvirtai stovėjo na
riais ir pini/giškai. Ji . neturi 
nei savo salf.s nei kitų ineigų, 
verčiasi vien mėnesinėmis duo
klėmis. Ji neišrodo turinti ge
rą ateitį, jos likimas prastas. 

Vaclovas Minkialis. 

SUIMTA PORA Už 
ŽUDYSTĘ 

DETROITO priemiesty j. Or
chard Lake, tapo suimtas Louis 
V. Thompson, turtingas auto
mobilių pardavėjas, 49 metų 
amžiaus, ir jo antra žmona, są
ryšyje su 18 mėnesių atgal nu
žudymu jo pirmos žmonos. Iki 
šiol jiems niekaip negalėjo pri
mesti tos žudystės, kai jo pir
moji žmona buvo rasta žiauriai 
kirviu sukapota, nužudyta. 

Po to nužudymo Thompson 
vedė antrą savo žmoną, gražią 
buvusią jo sekretorę. 

PAGROBĖ SVETIMĄ 
KUDIKJ 

GENEVA, 111. — Pamišus 
jauna 18 metų amžiaus negrė 
mergina, valstijos mergaičių 
globos įstaigos auklėtinė, nu
žudžius tos įstaigos slaugę, pa-

! sigrobus kito* negrės kūdiki 
i pabėgo. 

MELROSE PARK, 111. 

Kanadoje Leis Komu
nistinį Dienraštį 

Kaą^jos kppiunįstai ...sukėlė 
' ill&ftnij įipptigę mi

lijono 'dolarių leidimui komuni
stų Darbo-Progresistų partijos 
organui, kuris pradės eiti kas
dien nuo Gegužės 1 d. Dabar 
tas jų organas leidžiamas To
ronto kartą savaitėje. 

Ir U. S. ir Kanadoje valdžios 
nekliudo komunistams veikti, 
nors tos jų pastangos yra nu
kreiptos prieš pačias valstybes. 

76 DOLARIAI PELNO 
Šis LVS vakarėlis davė pel

no $76.00, už kuriuos išsiųsta 
7 CARE ir vienas paprastas 
paketas musų broliams tremti
niam^. Kadangi dar buvo likę 
nuo pereito vakarėlio $10, ir 
nariai suaukojo po šio vakarė
lio dar $10 del naujai atsikrei
pusių į musų skyrių prašančių 
maisto pašalpos, tat pasiųsta 
dar du CARE paketai. Reiš
kia, išviso skyrius pasiuntė i) 
CARE ir vieną šiaip paketą 
varguoliams Lietuviams. 

Kadangi buvo paminėta da
lyvavusieji šiame vakarėlyje 
Lietuviai tremtiniai, reikia pri
dėti kad dalyvavo ir p. Irena 
Gūdis su savo vyru karo ve
teranu. 

GRYŽO Iš BOSTONO 
Algirdas Andriušis, kuHs ne

senai atvyko iš Europos, buvo 
savaitei laiko pasiliuosavęs iš 
darbo ir išvykęs į Bostoną at
lankyti savo giminių.. Algir
das išvyko iš Amerikos į Lie
tuvą dar visai mažas ir savo 
giminių beveik neatsiminė. Jis 
žinojo kad kur yra jo sesutė, 
bet atvažiavęs net nustebo kad 
tiek daug giminių atrado. Bos
tone irgi sako jų visų nespėjęs 
į savaitę laiko atlankyti. Fas 
kuriuos nuvažiavo tie vaišino 
jį kuogeriausia ir greitai iš sa
vo pastogės nenorėjo išleisti. 

JAU JIE RŪPINASI KITAIS 
A. Andriušis greitai susi

tvarkė savo gyvenimą ir jau 
rūpinasi Europoje paliktais sa
vo giminėmis ir draugais. Jis 
kartu su savo tetomis riša ir 
siunčia paketėlius ir išgauna 
affidavitus ten likusiems. 

Lygiai rūpinasi savo arti
maisiais ir draugais ir kiti čia 
atvažiavę, kaip Marytė Navic
kaitė, Irena Gudienė, Inž. J. 
Dunčia, Agr. Tomas Dambrau
skas, Inž. Martynas Laurinavi
čius ir kiti. Pastarasis gyven
damas Lansinge surinko daug 
drabužių ir issiuntė Lietuviams 
•studentam Vokietijoje. Jis ge
rai susigyveno su Amerikie
čiais ir jie jam reikale padeda 
ir suaukoja tremtinių paramai. 
Inž. Laurinavičiaus pastango
mis i/siųsta ir daug maisto 
>ARE paketų Lietuviams stu

dentais /Vokietijoje. į 

IŠTEKLIUS IR DUOSNUMAS 
Gal ne visi musų tautiečiai 

gali siųsti pašalpą bado kanki
namiems* tautiečiams tremtyje, 
bet daugelis nors ir.. išgalėtų 

•neprisiverčia save prie duosnu-
mo. Tie kup« duoda, nors ir 
patys maža turi, visgi kiekvie
nu atveju nors po mažą dalelę 
skiria šalpos reikalui. ' ^ 

PADIDINO SAVO KRAUTU
VĘ! 

A. Andrews, ilgametis Dir
vos prenumeratorius ir Lietu
viškų reikalų rėmėjas, įsikūrė 
naujoje didelėje, savo geležinių 
daiktų ir namų padargų krau
tuvėje, 135 Broadway, Melro
se Park, viename iš Chicagos 
priemiesčių. Tas priemiestis 
turi 18,000 gyventojų, o krau
tuvė randasi pačiame judėji
mo centre, gražiai modemiškai 
įrengta, ir beveik dvigufrai di
desnė už pirmesnę ką turėjo: 
jo nauja krautuvė užima 25x 
75 pėdų plotą. Dabar Andrews 
daro biznio per vieną dieną tiek 
kiek darydavo per visą savai
mę. Smagu patirti kad Lietu
viai taip kyla biznyje. 

A., Andrews kitados dirbo 
mašinų dirbtuvėje per 18 me
tų, dabar jau 25 metai kaip 
varo geležinių daiktų biznį, ku
riame jam pagelbsti avi jo duk-
terys. Rep. 

J. A. Urbonai 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O 

Petras Lalas 
Dirvos Atstovas 

Prenumeratoms, Skelbimams 
39 Union Street 

AMSTERDAM, N. Y. 

LVS 11-TO SKYRIAUS SUSI
RINKIMAS. RENGIAMA 

IŠVAŽIAVIMAS 

Ir vėl Lietuvai Vaduoti Są
jungos 11 skyriaus susirinki
mas įvyko puošniame Waiteku 
Glendale name. Malonu pažy
mėti kad Waitekai ne tik lei
džia saVo name laikyti susirin-
rinkimus, bet susirinkusius dar 
ir pavaišina. Lietuvių ir Lie
tuvos naudai jie nesigaili išlai
dų ir darbo. 

Šis susirinkimas buvo pasek
mingas. Vėl prisirašė penki 
nauji nariai į LVS: J. Uždavi
nys, iš Huntington Park, A. De-
ring, St. Dering, B. Giednjinas 
ir 2Š. Katauskas. 

B. Giedminas ne tik užsimo
kėjo už 1947 metus bet ir pa
aukojo $3 LVS. Nuo narių 
užsimokėjusių už 1947 metus 
pasiųsta į centrą $12, o kasoje 
lieka $13.35. 

Sukėlimui pinigų nuskriaus
tiems Lietuviams šelpti suma
nyta surengti skyriaus išvažia
vimą. Nariai kuo galėdami pri
sidės, suaukodami valgius, gė
rimus, savo darbą ir tt. Vėliau 
bus paskelbti vardai kuo kas 
prisidės. 

J. Uždavinys paragino kad 
kiekvienas narys bandytų pri
rašyti po naują narį į LVS sky-
riUi Pasirodo kad J. Uždavi
nys yra ne tik geras rašytojas, 
veikėjas, bet ir geras kalbėto
jas. Jis paaiškino LVS tikslą 
darbui ir dauginimui narių. Jis 
pasakė kad visiems Lietuviams 
ir našlaičiams užsieniuose rei
kalinga pagalba, o ne tik tienis 
kuriuos nekurie yra išskyrę ir 
pavadinę "geraisiais". 

Teisybė. Ir man prisimena 
dar iš gimnazijos laikų atsiti
kimas. Kartą mokinys per ti
kybos pamoką užklausė kunigo 
kuris žmogus yra geresnis, tas 
kuris nešiojasi ražančių ar me-
dalikėlį ant kaklo, ar tas kuris 
nieko nenešioja. Kunigas at
sakė: "Ne tas skaitosi ką ne
šioji ant krutinės, bet tas ką 
nešioji širdyje". Taip. Ne tik 
tie Lietuviai turi buti gelbėja
mi kurie puošiasi save tikybi
niais ženklais, bet visi geri 
Lietuviai kurie tik tiki į uausų 
Trispalvę vėliavą. 

Atsiminkime kad ne mes ge
ri esame kurie sėdime prie al
toriaus, bet ir tie yra geri ku
rie stovi prie durų ar ir už du
rų. Kiek laiko atgal mačiau 
šitą mintį musų veikėjos, ra
šytojas M. Sims Vienybėje, čia 
dabar girdžiu ne tik J. Užda
vinį bet ir kitų pastabas. Ta
čiau vis dar mažai užtarėjų 
musų nuskriaustiems broliams 
ir sesutėms. 

LVS skyriaus komisija pra-

Pauline Betz, Los Angeles, ku
ri tik ką laimėjo vidaus teniso 
čampionatą New Yorke. 

nešė kad išvažiavimui paskyrė 
dieną sekmadienį, Balandžio 27, 
vieta Arrayo Seco Parke. V€* 
liau apie šį išvažiavimą gausi
te patirti plačiau. 

Ona Pucetaitė. 

% 

M 

PAKLIUVO DUKTĖ IR JOS 
MYLIMASIS 

SANTA ANA, Calif. — Ko
vo 20 d. suimti turtingų tėvų 
duktė, 17 metų mokinė, ir jos 
vaikinas, 21 m. amžiaus, taip
gi Los Angeles City College 
medicinos studentas. Jie ap
kaltinti suokalbyje susprogdin
ti jos turtingų tėvų laivą, nu-
skandinimui jų, gal but kad 
jiems liktų tėvų turtas. Tė
vų y ach toje buvo įtaisyta di
namitas laivo susprogdinimui 
ir dalis to dinamito sprogo ir 
tėvai žuvo. Tačiau tyrinėjant 
laivo nelaimę užtikta dar nesu-
sprogusio dinamito, kas buvo 
priežastimi nužiurėti jog lai
vo susprogdinimas buvo paruo
štas, o ne taip sau netikėtai iš
tiko. Prie nesprogusio dinami
to rasta ir laikrodis, kuris bu
vo prijungtas prie dinamito. 
Jeigu laivas butų išvažiavęs | 
jurą it jeigu butų susprogę abu 
dinamito kiekiai, viskam nu
grimzdus į dugną butų ir tikė
ta kad sprogimas buvo paties 
laivo kaltė. Dabar gi, laivas 
sprogo uoste ir nuskendo negi
liai, todėl buvo galima pravesti 
tyrinėjimas. 

POLICIJA NEGALI BUTI 
UNIJOJE 

Los Angeles policijos virši
ninkai išleido įsakymą sulyg 
kurio iki šiol į AFL uniją įsi
rašę policininkai privalo iš uni
jos rezignuoti. 

Unijoje priklausantis polici
ninkas yra unijos pavaldinis ir 
turi klausyti unijos viršininko, 
o ne policijos viršininko, kas 
yra priešinga policijos discipli
nai. 

Graži Margaret Woo ten ir stiprus Wright Bomford, kurie ta
po išrinkti savo studentų draugų University of Tulsa, Oklaho
ma, ."ių metų "Karalium ir Karaliene" toje mokslo įstaigoje. 
Jiedu atstovauja Vakarų Amerikos aukštojo mokslo jaunimą. 

PRANESK1T 
Savo Antrašo Permainą 

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

Dirva Cleveland 3. O. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

į Deksnio Galinda Mostis, sudaryt* 
j is daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą, šildydama ga
linga* ištarpins Reumati^kus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Velauk ilgiau, bet tuojau įsigyk — 
DECKENS OINTMENT, arba raay-
I i te į dirbtuvę. Kaina 2-oz. $1.00; 

! 4-oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė — 
16 oz. $5.00. (26) 

DECK EN'S OINTMENT 
j P. O. Box 666 Newark 1, N. J. 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
Jeigu niekada nenaudojot "ItosjįįL 

I abs" nuo skausmų arthritis, n©uH-
t s, rheumatizmo, pabandykit musju 
nzika. Mes pasiųsim jums pilno d*-
<uio pakelį iš kurio jųs galit sunafl-
''<»ti 24 Tabs DYKAI. Jei nenusteJį-

skausmo -paliuosavimu kurį tuĮ>j 
pajusit, grąžinkit pakelį atgal .ir ną» 
busit mums skolingi. Ištikro taipf 
NESIŲSK PINIGŲ. Tik prisiųsfc 
savo vardą ir adresą ir mes pask»-
binsim jums Tabs paštu. 
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-% 
2708 FarweJl Ave. Chicago 45, Ql* 



Tegul meili Lietuvos 
Dega musų širdyse 
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Jungo Nevilks! 

Ta utos Sukilimą Paruošiant 
Rašo Kazys Škirpa. Šioje straipsnio dalyje nusakoma 
kokiomis rizikomis Lietuviai ruošėsi paskelbti Lietuvos 
Nepriklausomybę pirm negu naciai užims Lietuvą 1941. 

(Pabaiga iš pereito fir.) 

PASKUTINIAME instrukcijos 
skyriuje pavadintame "Sukili
mo Vykdymas", dar kartą gry-
žtama prie Lietuvos Vyriausy
bės sudarymo klausimo. Pa-

' brėžus kad nėra tikrumo jog 
tuo klausimu pavyktų su Vo
kiečiais susitarti, preciziškai 
nurodoma: 

"Nuo sukilimo betgi ir to
kiame atsitikime susilaikyti 
nereikia. Jis turi buti vykdo
mas kaip paruoštas su tikslu 
pagrobti krašto valdymo apa
ratą j savo rankas. Krašto vy
riausybę tokiame atsitikime tu
rėtų paskelbti Vilniaus centras 
revoliuciniu keliu, kad pasta
čius Vokiečius prieš {vykusi 
f a k t ą . . . .  

"Revoliucinės Vyriaus y b ė s 
paskelbimo aktas turėtų buti 
laiku paruoštas ir tinkamai su
redaguotas, kadangi jis butų 
didelės istorinės, tarptautiškai-
teisinės ir morališkai-politinės 
reikšmės ne tik dabarčiai, bet 
ir ateičiai; ypač jis butų svar
bus pačios Vyriausybės legali-
zavimuisi įr kaip nesugriauna
mas argumentas Lietuvos di
plomatijai užsieniuose ginti 
Lietuvos atstatymo reikalą vi
same pasaulyje." 

Atsižvelgiant to kad ; čia ci
tuojama instrukcija anuomet 
sudarė didžiausią Lietuvos Ak
tyvistų Fronto vadovybės ir šio 
sąjūdžio paslaptį, ji pradžioje 
tebūdavo duodama tik pasiskai
tyti bei gerai atmintinai įsidė
mėti atvykstantiems iš Lietu
vos arba LAF vadovybės į ten 
siunčiamiems ryšininkams ir, 
be tp, tik patiems patikimiau
siems. 

Asmuo kuris suminimas Dir
voje kaip atvykęs Kovo 19 pas 
mane iš Lietuvos aptarti svar
bų reikalą, buvo pirmas kuriam 
buvo duota susipažinti su saky
ta slapta bendra instrukcija, 
kad perduoti jos turinį Vilniaus 
ir Kauno centrams. Deja, jam 
gryžtant Balandžio pirmomis 
dienomis atgal į Tėvynę, atsiti
ko su juo nelaimė: susidurė jis 
su vienu sovietišku patruliu 
keletas kilometrų už sienos, ku
rią buvo jau laimingai praėjęs, 
įvyko susišaudymas ir šis Lie
tuvos laisvės kovotojas tapo 
bolševikų sunkiai sužeistas. 

Tačiau paguldytas vienoje 
pasienio ligoninėje ir kiek at
gavęs sveikatą, jis surado sau 
pagelbininką, kuris ir perdavė 
esmines instrukcijos vietas to
liau, kur reikėjo. Tai buvo 
viena ligonių slaugytoja, pa
prasta moterėlė. Kova už tau
tos laisvę nežino klasių ir pa
dėties skirtumų, nes jos daly
vius jungia ne išsimokslinimas, 
turtas ar biednumas, bet tik 
Lietuviška širdis ir švariausias 
patriotizmas. 

Tačiau, kalbamos instrukci
jos turinys buvo, tikrumo de-
lei, perduotas į Lietuvą kelis 
kartus, pasiekė vietas kurioms 
jis buvo skirtas, o Gegužės mė
nesį liAF vadovybė net surizi
kavo perduoti* sukilimo paruo
šimo centrams Lietuvoje patį 
sakytos instrukcijos tekstą ir 
buvo iš Lietuvos susilauktas 
raštiškas patvirtinimas kad ga
vo tvarkoje ir bus viskas pada
ryta kaip nurodyta. ' 

KADA artėjant Rusų-Vokie-
Člų karui darėsi vis daugiau 
aišku kas "Mein Kampf" kny
goje pasakyta nėra vien Hitle
rio propagandiniai pareiški
mai, bet gali virsti realybe ir 
kad Lietuvos nepriklausomybė 
III-jo Reicho imperialistinei 
politikai yra visiškai nepriim

tina, LAF vadovybė, kuri tos 
nepriklausomybės atst a t y m ą 
skaitė savo svarbiausiu uždavi
niu, tegalėjo į gręsiantį iš na
cių pusės pavojų Lietuvai te
reaguoti pakartotinais nurody
mais sukilimo paruošimo cen
trams Lietuvoje, juos padrąsin
dama sukilimą būtinai pravesti, 
deklaruoti Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir paskel
bti Lietuvos vyriausybės suda
rymą revoliucijos keliu. 

Nors veikdamas šitaip po 
kabančiu ant mano galvos Ber
lyne nacių kirviu su aštriais 
ašmenimis, turėjau daug kame 
užsimaskuoti, net žaisti su sa
vo artimiausiais bendradar
biais, tačiau naciai pajuto jog 
Trečiasis Reichas gali buti Lie
tuvių pastatytas prieš įvykusį 
faktą. Todėl jie griebėsi už
kirtimo priemonės. 

Birželio 14 d. (1941) buvo 
pas mane atsilankęs jų paskir
tas vienas Lietuvis, Gestapo 
agentas, kuris Reicho Vidaus 
Reikalų Ministerijos paveda
mas įspėjo mane kad Vokiečių 
kariuomenei pradėjus žygį prieš 
Rusų raudonąją armiją, nebūtų 
Lietuvoje paskelbtas joks politi
nis aktas ir kad nebūtų suda
ryta jokia Lietuvos vyriausybė 
be susitarimo tuo reikalu su 
Reicho vyriausybe. Man buvo 
pagrąsinta jog galiu turėti di
delių asmeniškų nemalonumų 
jei šio reikalavimo nebūtų atsi
žvelgta. 

Konfliktas darėsi neišvengia
mas. Tačiau LAF vdovybė nei 
nemanė supasuoti, nes sukili
mą skaitė grynai vien Lietuvių 
reikalu, į kurį Vokiečiai neturi 
teisės kištis, ir antra, jis bu
vo ruošiamas ne tikslu Vokie
čiams kuriuo nors budu įsitei
kti, bet Lietuvos nepriklauso
mybei atstatyti, nesiskaitant su 
tuo ar tai III Reichui patinka 
ar nepatinka. 

ATSIŽVELGIANT suminėto 
anksčiau pagrąsinimo, LAF va
dovybė ne tik negalėjo ką dar 
tikėtis iš Vokiečių, bet, prie
šingai, jau buvo susirupinus 
organizavimu aktyvaus pasi
priešinimo prieš nacių piktas 
užmačias į Lietuvą. Tam buvo 
pasitaikius tinkama proga. 

Paskutinėmis dienomis prieš 
Rusų-Vokiečių karą susidarė 
galimybė priduoti didesnį kie
kį, virš 30, asmenų forma kal
bos vertikų prie Vokiečių ka
riuomenės pulkų, kurie tik lau
kė įsakymo pradėti žygį prieš 
Rusų raudonosios armijos jie-
gas, sutelktas Lietuvos terito
rijoje. Pasinaudojant tokia 
proga LAF vadovybė davė sa
kytiems, jos pačios parink
tiems, asmenims sekantį nuro
dymą perduoti LAF padali

niams Lietuvoje: 
Pravedus sukilimą., ginklų iš 

rankų nepaleisti, juo labiau be 
LAF vadovybės žinios niekam 
neatiduoti, taigi ir Vokiečiams, 
jei jie, užėmę musų kraštą, to 
pareikalautų; atbulai, pasisten
gti sukilimo proga ginklų pri
sirinkti galimai daugiau ir, jei 
nebūtų kitos išeities, juos su
slėpti ir laikyti ateičiai. 

šitokio nurodymo davimas 
didesniam skaičiui asmenų bu
vo anuomet begalo rizikingas 
dalykas. Jį davus, buvau ne-
kurį laiką gerokai neramus kad 
naziai apie tai kokiu nors bu
du nepatirtų. Tačiau viskas 
praėjo gerai, nes LAF kovoto
jai ne tik sugebėjo suorgani
zuoti ir pravesti sukilimą, bet 
ir išlaikė egzaminą svarbioms 
LFA vadovybės paslaptims iš
laikyti. 

1941 metų Birželio 23 d. fvy-
ko tai del ko per ištisus metus 
laiko buvo visų LAF kovotojų 
kruopščiai, su tikru pasiauka 
vimu, dirbta ir planingai pasi
ruošta. 

TAI KAS čia aukščiau mano 
paduota, parodo vaizdžiau kaip 
ilgi teoretiniai išvedžiojimai 
prieš ką sukilimas buvo nu
kreiptas ir ko juo buvo siekia
ma. Jis buvo nukreiptas gin 
klu prieš ano meto faktiškąjį 
okupantą, o pojitiniai prieš tą 
kuris dar tik ruošėsi musų 
kraštą okupuoti. Jo vieninte
lis tikslas tebuvo: kova už Lie 
tuvos laisvę ir nepriklausomy
bę. 

Nors naciai Lietuvių sukilė
lių atstatytą Lietuvos nepri 
klausomybę paglemžė savo 
ruožtu, tačiau LAF pravestas 
visuotinas Lietuvių tautos su
kilimas grąžino tautai pasiti
kėjimą savo jiegomis ir sutei
kė jai naujų argumentų toles
nei kovai už savo laisvę: dar 
daugiau išryškino ir sukilėlių 
krauju sustiprino nepriklauso
mybės idealą; atksleidė nuo 
pirmos dienos visiems akis jog 
naciai atėjo į musų kraštą ne 
jį išlaisvinti nuo bolševizmo, 
bet jį pavergti išnaujo; parūpi
no tolesnei kovai reikalingų 
ginklų: šautuvų, kulkosvaidžių 
ir dar svarbesnių karo pabūk
lų. ir davė skaitlingą požemio 
veikloje užsigrudinusį laisvės 
kovotojų kadrą. 

šis kadras išnešė ant savo 
pečių pagrindinę naštos dalį 
pasipriešinimo veikloje laike 
Vokiečių okupacijos per ištisus 
trejus metus, tęsia dabar be-
kompromisinę kovą ir prieš 
antrąją sovietų okupaciją. 
Dublin, Airija, 
1947 m. Kovo 10 d. 

PA J IEŠKOJIMAI 
Jieškomieji ar apie juos ži

nantieji prašomi atsiliepsi į: 
CONSULATE GENERAL OF 

LITHUANIA 
41 West 82nd Street 

New York 24, tf. Y. 

AMERIKOS darbininko gy
venimo ilgis vidutiniai pailgė
jo iki apie 65 metų, ačiu page
rėjimui gyvenimo sąlygų ir 
naudojimui penicillino ir kitų 
vaistų. 

. . .  , mmmmammmmmi' ,  .  .  

"Iš ŠVEDIJOS! šie du moteriškų plaukų puošos pavyzdziai 
yra naujausia mada iš Švedijos. Tame 40 metiniame plaukų 
artistų suvažiavime Stockholme dalyvavo taipgi Danijos, Nor
vegijos ir Suomijos moteriškų plukų puošos artistai. Kur ir 
kokią skrybėlę moteris galėtų užsidėti ant taip išpuoštos gal
vos — tai kitas klausimas. 

Aleksiejunaitė, Leokadija, iš Molėtų 
vai., Utenos aps., ištekėjusi už 
Amerikiečio, išvyko Amerikon apie 
1935 m. 

Amonienė (Amantienė) — Kalau 
(Kolevaitė), Berta, iš Mickų k., 
Griškabūdžio vai., šakių aps. ir 
Amonas (Amantas), Leopbldas, iš 
Juškakaimio k., Sintautų vai. ša
kių aps., gyv. Brooklyn ar New 
York, Dorothy ar Dorothea. St., 
turi transporto (trokų) biznį. 

Andriulis, Vincas, iš Kelmės parap., 
gyv. Elizabeth. 

Andriuška - Andriuškevičius, Anta
nas ir Petras, iš Montelių vienk., 
Radviliškio v. Šiaulių aps. 

Andrijauskienė - Kondrotaitė, Vero
nika, iš Raginėnų k., Šeduvos v., 
Panevėžio aps. 

Atkočaitis, Juozas, iš Šakių aps. 
gyv. Wilkes-Barre, Pa. 

Bacevičius (Bačevičia), Griškabūd
žio vai., Šakių aps. 

Bačiulis, Ignas ar Mykolas, apie 
75 m., amžiaus, iš Dabušių k., 
Malėtų vai., Utenos aps. 

Bačiulis, Juozas, iš Dabušių fc, Ma
lėtų vai., Utenos aps. 

Bačiulis, Vladas sunus Stasio, iš 
Malėtų vai., Utenos aps. 

Bagdonienė - Samulemaitė, našlė 
Juozo Bagdono, iš N ova p olio 
vienk., Obelių vai., Rokiškio aps., 
ir jos penki vaikai. Velionis tu
rėjo restoraną Chicagoje, buvo 
banditų nužudytas prieš keliolikį 
metų. 

Bakevičius, Juozas ir Stasys (?), 
iš Skaudvilės, Tauragės aps. 

Balčiūnas, Juozas iš Triškonių k., 
Linkuvos vai., Šiaulių aps. 

Balnionis, Antanas, iš Balškių k., 
Rozalimo vai. Šiaulių aps., gyv. 
Chicago. 

Banavičius (Burgas), Jonas ir Juo
zas. 

Banevičius, Joachimas, gimęs Ame
rikoje, gyv. Providence. 

Baranauskas, Domininkas, brolis 
Emilijos Jonušienės, iš Ylakių v. 

Bedford - Urbonaitė, Helen duktė 
Barboros Urban, gyvenusios Wor
cester, Mass. 

Bertulis, Juozas ir Kazimieras, iš 
Kalnėnų k., Jurbarko vai., Rasei
nių aps. 

Bindokas, Jonas ir Pijus. 
Birutis, Tadas iš MeškuiČfy vai., 

Šiaulių aps. ! 

Brazienė - Martinkaite, Anastazija, 
ir jos sesuo Uršulė, kurios vy
ro pavardė, nežinoma, gyv. Chi
cago. 

Bučnytė, Ona, iš Balsių k., Klo-
vainių-Pakruojaus vai., Šiaulių a., 
vyro pavardė nežinoma. 

Budinskas (Dubinauskas), Juozas, iš 
Stanaičių k., Kybartu vai., Vilka
viškio a. 

Budrys, Jurgis nuo Kaimelio, ša
kių aps. 

Burneikienė, iš Liudvinavo vai., Ma
rijampolės aps., gyv. Hazleton, 
Pa. 

Bušauskas, Antanas. 
Butkus - Žaliauskaitė, Marytė, iš 

Alytaus aps., sesuo Miko, duktė 
Stasio. 

Bylienė - Rikmanaitė, jos seserys 
ir brolis Augustas Rikmanas, iš 
Švėkšnos vai., Tauragės aps., gyv. 
Georgetown. 

Cirvinskas, Petras, iš Krinčino vai.. 
Biržų aps., gyv. Chicago. 

Česnulevičiūtės, Zosė, duktė Dami-
no ir Marija, duktė Andriaus. 

Čižienė - Mickevičiūtė, Marcelė, se
suo Jurgio, iš Sintautų vai., ša
kių aps., gyv. Manchester, Conn. 

Dabrickas, Juozas ir Jurgis, iš Bar
tininkų vai., Vilkaviškio aps. 

Damm - Greisaitė, Lena iš Šilu
vos vai., Raseinių aps., ištekėjusi 
už Petro Damm. Ilgai gyveno 
Rutherford, vėliau išvyko Califor
nia. 

f)anielius, Juozas, gyv. Mahanoy 
City, Pa. 

Daniliauskas, Jtsocas, gyv. Vander-
grift, Pa. 

Davidonis, Antanas, iš Gulbinų k. 
Dekerienė - Stepanavičiutė, Anta

nina, iš Meištų k., Naumiesčio v. 
šakių aps., gyv. New York. 

Demikienė, Ona, gyv. Downers 
Grove, 111., Belmont Dr. 

Didžbalienė - Skripkutė, Kristina, 
iš Daukšių k., Žagarės vai., gyv. 
Chicago. 

Dilys, brolis Mykolo, iš Biržų aps. 
Dobilas, Simonas, gyv. Philadelphia, 

1529 S. 2nd St. 
Draginis Motiejus, Vincas ir Pet

ras ir Petro vaikai Petras, Vin
cas ir Magdutė, gyv. Torrington, 
Conn. 

Dudonis, Stanislovas, gyv. Boston. 
Dulevičius, Adolfas, iš Didžių k., 

Radviliškio vai., Šiaulių aps. 
Dumbliauskas, Jonas arba Petras, 

iš Alytaus aps. 
Fettingas (Fettin), Julius, sunus 

Juliaus, gyv. Chicago. 
Gabalis, Antanas iš Leckavos k., 

Mažeikių ap., gyv. Chicago. 
Gailiunas, Juozas ir Gailiunas, Zig

mas, iš Preibių k., Krekenavos v., 
Panevėžio aps. 

Garbenis - Rimkutė, Morta, sesuo 
Kazio, gyv. spėjamai Wakefield, 
ar Westfield, Mass., ar gal Ka
nadoje. 

Garla, Kazimieras, iš Švenčionių a. 
Gerulaitis, Vincas, iš Liukių k., Viš

tyčio v., Vilkaviškio aps., gyv. 
Brooklyn. 

Gimbutyte, Anele, ištekėjusios pa
vardė nežinoma, iš Utenos aps., 
gyv. Philadelphia. 

G i rš tautas, Adolfas iš Smilgių, gyv. 
Chicago. 

Godelis, Ignas ir antras Godelis, 
kurio vardas nežinomas, iš Tel
šių aps. 

Grabauskienė - Mockevičiūte, Ona, 
gyv. Worcester, Mass. 

Grigas, Antanina, iš Starkonių k., 
Pašvitinio vai., Šiaulių aps. 

Griškaitė, Matilda, gyv. Brooklyn. 
Ilgūnas, Antanas ir Jurgis, kilę ar 

turėję giminių Vilkaviškio aps. 
Jacevičius Česlovas, gyv. New York 
Jakimavičienė - Astrauskaitė, Ele

na. 
Jankauskienė - Milevičaitė, Barbo

ra, duktė Alekso, iš Papilės v., 
Šiaulių aps., rodos ištekėjusi an
trą kartą. 

Janukaitis, Edvardas, ii Gelvonų V., 
Ukmergės aps. 

Januševičius, Feliksas ir Liudvikas, 
sunus Motiejus, Šiaulių aps. 

Jarmalavičiutė, Petronėlė, iš Ku
piškio, ištekėjusios pavardė ne
žinoma gyv. Chicago ar ap. 

Jekelaitytė, Pranciška, .iš Ežeriukų 
k., Sintautų vai., Šakių aps. 

Jonušaitis, brolis Jono, iš Tauragės 
aps. 

Juodis, Adomas iš Naujalaukio k., 
Aukštadvario vai., Trakų aps. 

Juodzevičius, Jurgis, iš Leliūnų par. 
Utenos aps. 

Juodžiukynas, Mikas, gyv. Chicago 
ar netoli. 

Juršėnas (Jurshan), Nikodemas, su
nus Mykolo ir Marijonos iš Šven
čionių aps. 

Kalau (Kolevas), Gustavas, iš Mic
kų k., Griškabūdžio vai., Šakių 
ap., turėjo vištų uki prie Lisbon. 

Kaminskienė - Launikonytė, Veroni
ka, sesuo Izabelės Krikščiūnienės, 
gyv. Brooklyn ar gal Wisconsin v. 

Kanišauskienė, Morta, gyv. Phil. 
Karalius ('Žebrauskaitė), Brigita, 

gyv. Chicago, 535 W. 32nd St. 
Kašėta, Jonas, sunus Alekso ir Mar

celės gimęs Amerikoje, lankėsi 
tuomet dar Lenkų okupuotame 
Trakų-Vilniaus apskrityje, vėliau 
gryžo Amerikon. 

Katinskienė - Paukščiutė, Matilda, 
iš Stanaičių k., Kybartų vai., 
Vilkaviškio aps. 

Kaziunas, Mike, gyv. Rockford, 111. 
Kelpša, Vladas, iš Kaltinėnų vai., 

Raseinių aps., gyv. Chicago. 
Kemežienė, Anna, ir duktė Zinaida. 
Ketvirtis, Petronėlė iš Eidžionių 

k., Rokiškio aps., gyv. Chicago. 
Kinderis, Mykolas, iš Dirgėlų k., 

Kaltinėnų vai., Tauragės aps. 
Kiškis, Jonas ir Kiškis, Angelė, iš 

Eidžionių k., Rokiškio aps., gyv. 
Chicago. 

Knataitytė, Marcelė, iš Jurbarko. 
Kolaitis, Vytautas iš Saraščių k., 

Deltuvos vai., Ukmergės aps. 
Korla, Antanas, iš Dūkšto vai., Za

rasų aps., gyv. Chicago. 
Kozlov, Juozas, brolis Julijos Aliu-

konytės, gyv. Los Angeles, Cal. 
Krikščiūnas, Juozas, iš Barklainių, 

Panevėžio ap., gyv. Brooklyn ar 
Boston. 

Kulbickas, Andrius iš Guronių k., 
Aukštadvario vai., Trakų aps. Jo 
vaikai Ona, Albina, Cecilija ir 
Edvardas. 

Kurpe, Krisius, iš Rimšėnų k., Ig-
nalino vai., Švenčionių aps., gyv 
Detroit. 

Kvietkius - Kvietkauskas, Jonas, iš 
Skaudvilės vai., Tauragės aps., 
gyv. Chicago. 

Labanauskas, iš Pilviškių k., Aliza
vos parap. 

Leonavičius Antanas ir Leonavičiū
tė, Uršulė, iš Vilkenų k., Babtų 
vai., Kauno aps. 

Leveskis, Bruno, gyv. Bronx, N. Y., 
ir Leveskis, G. J. gyv. Los Ange
les, Cal., broliai Vinco. 

Lincevičius, Juozas sunus Banado, 
iš Babtų vai., Kauno aps. 

Liūtai, lankėsi Palangoje ir ten su
sipažino su orkestro vedėju mu
ziku Bronium Jonušu. 

Lukšas Jonas, iš Skuodo vai., Kre 
tingos aps., gyv. Chicago. 

Mačiulaitienė - Mickevičiūtė, Pet
ronė, sesuo Jurgio, iš Sintautų 
vai., šakių aps., gyv. Montello, 
Mass. 

Makauskas, Juozas, iš Kurėnų k., 
Alytaus aps. 

Mankus, Andrius, iš Kalnėnų k., 
Jurbarko vai., Raseinių aps. 

Marcinkevičienė, iš Liudvinavo v. 
Marijampolės aps., gyv. Hazleton, 
Pa. 

Margiewicz - Štutaitė, Veronika, se
suo Onos, gyv. Brooklyn, N.Y. 

Martinaitis, Augstas, Ignas ir Ka
rolis, iš Graščių k., Krekenavos 
vai. Panevėžio. 

Martinkaite - Brasienė, Anastazija 
ir Martinkaite, Uršulė, kurios vy
ro nežinoma, spėjamai gyv. Chi
cago. 

Martusevičius Feliksas ir Martuse-
vičiutė, Eugenija, iš Starkonių k., 
Pašvitinio vai., Šiaulių aps. 

Mashtaitis, gyv. New York ar Chi
cago. 

Matulis, Ignotas, gyv. Somervile, 
Mass. 62 Central St. 

Mažeikaitės, keturios seserys Juo
zo Mažeikos, iš Šiaulių aps., vie
nos vyro pavardė Goodiman. Jos 
duktė Rozalija Goodman gyveno 
Westaburg, Pa. 

Medžiukas, Pranas, iš Kurnėnų k., 
Alytaus aps. 

Melinauskas Jonas, iš Budų k., Pa
kražančio vai., gyv. Brooklyn ar 
gal Kenosha, Wis. 

Meškauskas, Pranas ir Marija, gyv. 
Brooklyn. 

Mickevičius, Antanas, Juozas ir Pra
nas, iš Varanauskų k., Mirosla
vo vai., Alytaus aps., gyv. New 
York. 

Mickevičius, Juozas, iš Baluškių.k., 
Naujamiesčio vai., Panevėžio aps. 

Micuta, Juozas ir Tamošius iš Sta-
maičių k., Kybartų vai., Vilkaviš
kio aps. 

Mikalauskas, iši Katilių k., Griška
būdžio vai., Šakių aps. 

Mikalauskas, Bronius, sunus Simo
no, iš Trakų aps., gyv. Boston, 
Mass. 

Mirelis, Antanas, sunus Pranciškaus, 
gimė ir ilgesnį laiką gyv. New 
York. 

Narbutas, Soteras iš Dauburaičių 
k., Panevėžio aps., gyv. Chicago. 

Naujokaitienė - Demikytė, Ižabėlė, 
gyv. Cicero, 111. 

Nausėdas, Jokūbas, brolis Jono, gyY. 
New York. 

Nimgaudas, Juozas ir Nimgaudait®, 
Anastazija, iš Šakalių k., Mosė
džio vai., Kretingos aps. 

Norvaiša, Adolfas iš Rekosaičių k., 
Raseinių aps. 

Norvaiša, Bronislavas ir Juozas, iš 
Šaukėnų vai., Šiaulių aps., Brook
lyn ar Boston. 

Norvaiša, Kazys, iš Turžėnų vai., 
Kauno aps. 

Novickaitė, Elena, iš Sinkonių k., 
Gudžiunų vai., Kėdainių aps., gyv. 
Philadelphia ar Washington apy
linkėse, ištekėjusi. 

Nowicki, sunus Aleksandro ir So
fijos gimęs Lietuvoje, apie 60 
m. amžiaus, turėjo maisto krau
tuvę. Jo motina turėjo ukį prie 
Vilniaus. Jo sesuo gyv. Ameri
koje su dukterimi Lola ir sunum 
Kazimieru, bet vėliau gryžo Lie
tuvon ir ten mirė. 

Nugaris, Kazimieras, kilęs iš Že
maitijos. 

Oroc.p, Joseph, smuikininkas, gyv. 
Los Angeles, Cal. 

Pakalniškytė, Marija, duktė Domi
ninko, ištekėjusi, bet vyro pavar
dė nežinoma, iš Veviržėnų vai., 
Kretingos aps., turi farmą. 

Pakštienė Marija, gyv. Harrison, 
N. J. 716 Warren St. 

Palskis, Balys, sunus Liudviko. 
Paprockas, susirašinėjęs su Mari

ja Lopatienė. 
Paškauskienė - Banionytė, Ieva, 

gyv. Brooklyn. 
Paškevičius (Paszkiewicz), Leonas, 

iš Vilniaus, gyv. San Francisco. 
Paulauskienė, Antanina. 
Pažarauskienė - Gurščikaitė, Marija, 

duktė Jurgio Gurščiko. 
Peleckis, buvęs Vadžgirio plytinin-

kas, iši Šimkaičių vai., Raseinių a. 
Pėstininkas, Petras gyv. Scranton, 

Pa. 
Petkevičius, Jonas, iš Girnakalnių 

k., Kietaviškių vai. 
Petraitienė - Kraulėdaitė, Marija, se

suo Agotos, gyv. Pittsburgh. 
Petrikonis, Pranas, iš Kurnėnų k., 

Alytaus aps. 
Piešina, Stanislovas, brolis Adomo, 

iš Ukmergės aps., gyv. New York 
Pinkevičius, Antanas sunus Tadeu

šo, iš Pentvardžių k., Jurbarjco 
vai., Raseinių a. 

Pocevičiutė, Veronika, iš Stanaičių 
k., Kybartų v., Vilkaviškio ap. 

Poškienė - čerkauskaitė, Vincenta, 
gyv. Omaha, Neb., sesuo Adol-
finos. 

Prancelevičiutė, Paliona, ištekėjusi, 
bet vyro pavardė nežinoma ar 
turėjusi giminių Joniškėlio vai., 
Biržų aps. 

Pukinskas, Jonas ir Pukinskaitės, 
Silvija ir Zuzana, kuri yra ište
kėjusi, bet vyro pavardė nežino
ma. 

Putna, iš šeštokiškių k., Molėtų v., 
Utenos aps. 

Račiūnienė - Markevičiūtė, iš Nau
miesčio, Suvalkijoje turi aštuo
nias dukteris, kurios rodos jau 
i š t e k ė j u s i o s ,  l a n k ė s i  L i e t u v o j e  
apie 1937-38 m., gyv. rodos Bos
ton. 

Raudžius (Rodgers), Petrą*, §yv. 
Douglas mieste. 

Raulinaitis Jurgis, iš Laumenų k., 
Aukšt. Panemunės vai.. Kauno a., 
gyv. New York, turi mėsos krau
tuvę. 

Rikmanas, Augustas ir seserys, ku
rių viena Bylienė, iš švėkšnos v., 
gyv. Georgetown. 

Romikaitienė - čiupytė, Veronika, 
Jurbarko vai., gyv. Chicago; Do-

Rudžianskas, Jonas ir Klemensas, 
sunųs Jono, iš Kėdainių aps. 

Ryliškis, Jonas, sunus Liudviko iš 
Linkmenų vai., Švenčionių aps., 
gyv. Pittsburgh, Pa. 

Sabaliauskas, Domininkas, Pranas 
ir Juozas ar Jonas, iš Rotulių k., 
Jurbąjko vai. gyv. hCicago, Do
mininkas gyv. 2025 Canalport Av. 

Sakalauskas, Jurgis ir jo sesuo Ona 
Sakalauskaitė, brolis ir sesuo Ma
rijonos. 

Savickaitės, seserys Katrės Palevi-
čienės iš Varėnos vai., Alytaus a. 

Sčesnolevičius (Shesnol), Leonas, iš 
Alytaus. 

Sekevičienė - Gerulaitytė, Magda
lena, iš Liukių k., Vištyčio vai., 
Vilkaviškio aps. 

Senkuvienė - Demikytė, Elzbieta, 
gyv. Nanticoke, Pa. 

Sielyla, Augustas, iš Pelesos k., 
Rodunės v., Lydos aps., gyv. Phil
adelphia ar Chicago. 

Sinius (Sinevičius), Henrikas iš 
Švenčionių vai., Vilniaus krašto. 

Smaliutė, iš Pajevonio k., Vilka
viškio aps. 

Stančikas - Šumskytė, Julė ir vy
ras Justinas, gyv. Chicage. 

Stapanauskas, Jonas ir Kazys, iš 
Susininkų k., Bartininkų v., Vil
kaviškio aps. Kazys buvo gra-
borius. 

Stasiukaitis, Vincas, iš Saraščių k. 
Deltuvos vai., Ukmergės aps. 

Stasiūnienė - Sergautytė, Liuda, se
suo Petro, iš Panevėžio aps., vy
ras Antanas Stasiūnas, ir vaikai 
Jonas ir Adelė Stasiūnai. 

Staugaitis, Jonas, iš Marijampolės 
aps., buvo vedęs Oną Apanavičiu-
tę, kuri jau mirusi, spėjamai gyv. 
Kanadoje. 

Stepanavičius, Juozas, iš Meištų k., 
Naumiesčio vai. šakių aps., gyv. 
Brooklyn. 

Stupuras, Pranas, sunus Martyno, 
iš Papilės vai., Šiaulių aps., gyv. 
rodos Cambridge. 

Sukitienė - Apanavičiutė, Pranė, iš 
Bublelių vai., Šakių aps. 

Šidlauskai, lankėsi Palangoje ir ten 
susipažino su orkestro vedėju mu
ziku Bronium Jonušu. 

Šidlauskas, Pranas, sunus Domo, iš 
Vabalninko vai., Biržų aps., gyv. 
rodos Bostone, dirbo kepykloje. I 

Šilerienė - Gudaitytė, Marė iš De
gučių k., Naumiesčio vai., Tau
ragės aps. 

šilinskas, Kazys, iš Kolitų, gyv. 
Cleveland, O. 

Šimaitis, Juozas, gimęs America. 
Šlepikas, Steponas, iš švedų k., Ma* 

lėtų v., Utenos aps., turijo res
toraną. 

A U K O S  
Narių Mokesčiai, ir Pi

nigai už Knygas 

CLEVELAND, Ohio, L. V. S. 
I-mo skyriaus iždininkas Ant. 
Šimkūnas pridavė LVS centrui 
čekį sumoje $395.71. Ta su
ma padalinama šiaip: 
Aukos iš Kovo 9 245.71 
Aukos iš Vas. 16 105.00 
Narių duoklės 45.00 

LOS ANGELES, Calf., LVS 
II-to skyriaus, Ona Pucėtaitfc 
prisiuntė narių duoklių: 
J. Uždavinys 2L®0 
St. Dering 2.00 
A. Dering 2.00 
B. Katauskas 2.00 
B. Giedminas 2.00 

ir auką . 3.00 
Z. Jankauskas, 

Philadelphia, P. 5.00 
V. M. Stulpinas 

Chicago, 111. 5.00 
Marė Zaleskevičienė 

Northampton, Mass. 5.00 
Pr. Narvydas, 

Brooklyn, N. Y. 2.00 
Aukas ir narių duokles siųs-

kis adresuodami: 

LVS CENTRAS 
6820 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio. 

Šulinskas, Jonas, gyv. Detroit ir 
Šulinskas, Vincas, gyv. rodos Wil-
kes-Barre, broliai Veronikos. 

Šumskis, Aleksas ir Aleksandra, 
gyv. Chicago. 

Taluntis, Augustas, iš Švenčionių a., 
gyv. Chicago. 

Tiško - Hermanavičiutė, Skolasti-
ka. 

Truncaitienė - Stepanavičiutė, Pe
tronėlė, iš Meištų k., Naumiesčio 
vai. Šakių aps., gyv. Brooklyn. 

Urban, .Barbara, gyv. Worcester, 
Mass;^ijir jos duktė Helen Bed
ford. 

Urbiutė, Marija ar Monika, iš Bam-
bininkų k., Simno vai., Alytaus a. 

Vabuolas, Antanas, brolis Jono, gyv. 
Pitsburgh ar Shenandoah, ar Ma
hanoy City, Pa. 

Vaiciulevičienė - Verbickaitė, Ona, 
iš Bardiškėlių k., Siesikų vai. 
Ukmergės aps. 

Vaičiūnas, Antanas ir Petras, pa
žystami Juozo Juto. 

Vaičys, Kristupas, gyv. Chicago, 
spėjamai iš Tauragės aps. 

Vaitiekūnas, Povilas, gyv. Centi*-
lia, 111., 106 Peach St. 

Vaivaras, Jonas, iš Babtų vai., Ka>» 
no aps. 

Valikonis, Ignas, iš Bavyliškių k., 
Panevėžio aps. gyv. Amsterdam, 
N. Y,. Main St. 

Vasiliauskas, Jonas, iš Antalieptfe 
vai., Zarasų aps. 

Vasiliauskas (Walles), Petras, gyv. 
Brooklyn. 

Venckus, Benonas ir Zenonas, & 
Žvirblaičių k., Alsėdžių vai., gy*; 
Brooklyn ar Chicago. 

Vileniškis, Juozas, sun. Tado, i5 
Vaineikių k., Svėdasų vai., gyy. 

Valskis, Juozas, sunus Juozo, iš 
Kurklių vai., Tauragės aps. 

Varkala, iš Pakuonio vai., ir šeima. 
Varnienė - Juodgudaitė, iš Šližių k., 

Papilio vai., Biržų aps., vyras 
Varnys, Antanas ar Kazimieras, 
ir vaikai Antanas ir Vanda. 

Venckus, Domininkas, iš Rietavo v., 
Telšių aps. 

Vilimas, Kazys, sunus Kazio, iš 
Punkiškių k., Šimonių vai. 

Višinskienė - Dargužaitė, Kazimiera®, 
iš Šilalės vai., Tauragės aps. * 

Volungevičius, Adolfas ir Vincdft,, 
iš Markinęs parapijos. 

Vuosaitis, Antanas, iš Jankę vai., 
Šakių aps. 
New York. 

White - Juodaitytė, Ona sesuo Vy
tauto, gyv. Brooklyn, N.Y. 

Zawacka, Kazia, gyv. Jackson, Mich 
Zigmantienė - Kerzytė, Uršulė, iš 

Josvainių parap., Kėdainių aps. 
Zimkevičius, Adomas ir Vincas, b ra

li ai Baziliauskienės, ir judvie|H 
šeimos, gyv. Chicago. 

Zinkevičius, Petras, iš Budriiio k., 
Vilkaviškio aps. 

Zokas Jurgis, iš Endrikių k., Ša
kių aps., gyv. New York. 

Zubas, Vladas, sunus Augusto, tt 
Baisogalos vai., Kėdainių aps. 

Zubka, ar Zubkus, Antanas, iš Pa
nevėžio aps. 

Zubkus, Antanas. 
Žemaitis, Juozas, iš Prapuolenių k., 

Kybartų vai, 
Židelis, Stanislovas, sunus Simono, 

spėjamai gyv. Middleboro, Mass. 
Žilinskas Jonas, gimęs Amerikoje, 

lankęsis Lietuvoje, Kėdainių aps., 
gryžęs Amerikon bene 1937 m. 

Žilionis, Antanas, iš Seirijų vai., 
Alytaus aps., lankėsi Lietuvoje 
1937 metais, gyv. New York ar 
Philadelphia. 

Žvynyt, iš Kemetiškių k., Molėtų 
vai., Utenos aps. 

Žukauskas, Karolis, iš Rietavo, gyv. 
Chicago. 

Žukauskienė - Gudiškytė, duktė An
tano ir Marijonos, iš AntkalniŠ-
kių k., Plokščių vai., šakių aps., 
gyv. Brooklyn. 
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Dienos Klausimais 
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor 6820 Superior Ave., Cleveland, Ofcio 

LAI PARODO TIKRĄ VADOVYBĘ 

PREZIDENTAS TRUMAN Kovo 22 d. įsakė prašalin
ti iš valdiškų vietų visus tarnautojus kurie tik bus 

rasti ir pripažinti abejotinos ištikimybės šiai šaliai. Jis 
taipgi įvedė naujus griežtus patvarkymus ištyrimui ku
ris valdžios tarnautojas gali buti neištikimas šaliai. 

Visi nauji aplikantai į valdiškas vietas taipgi turės 
pereiti griežtą tardymą, kur dabar tik abejotini asme
nys buvo paimami klausinėjimui. • 

Taipgi Įsakyta pavesti visų department^, ir Įstaigų 
vedėjams savo tarnautojų vardus Federaliam Investi-
gacijų Biurui, kuris patikrins tų tarnautojų tikras po
litines pažiūras ir jų ideologinius nusistatymus. 

U. S. Generalinis Prokuroras gavo įsakymą sudary
ti sąrašus iki šiol žinomų šalies tvarkai priešingi! orga
nizacijų. Į tą sąrašą be abejo su laiku pateks ir Lietu
vių raudonukų grupės ir jų nariai, nežiūrint kokiais 
vaidais jos say e dangstosi. 

# To neužtenka. Iš Washingtono eina žinios kad Tru
man ruošiasi kandidatuoti į prezidentus 1948 metais 
kaip No. 1 Raudonųjų Priešas. Reiškia, Demokratų par
tija gali išeiti su griežta prieš-komunistine programa — 
ir kaip tikėti kad jie tikrai pasidarė priešai tų su kuriais 
dar ir dabar nenori divorsuotis?.... 

1948 prezidento rinkimai jau tik už metų laiko nuo 
šių metų rudens. Kandidatai j prezidentus jau dabar 
jiesko galimybių gauti nominacijas. Demokratai be abe
jo nieko kito nenominuos kaip tik Trumaną. To reika
lauja partijos etika. $ 

* * # 

Jeigu Prez. Truman pasiryžęs buti žymiausiu ko
munizmo priešu Amerikoje, jis tam turi priežastis, ir 
tos priežastys atsirado ne šiądien, ne vakar — jos ter
liojo Raitojo Namo ir visų kitų valdžios įstaigų sienas 
nuo pat New Dealerių susibičiuliavimo su raudonaisiais 
užtikrinimui Rooseveltui išrinkimo antram ir trečiam 
terminui, nekalbant jau apie ketvirtą terminą. 

Bet Prezidentas Truman, kuris žinojo komunistų 
pavojaus Amerikai ir pasauliui priežastis ir taip ilgai 
tylėjo ir jas slėpė iki šiolei, pasistato save prastoje švie
soje. Jis butų padaręs pasauliui ir šiai šaliai neapsako
mą gerą jeigu butų tuoj išėjęs prieš komunizmą ir prieš 
sovietų klastas kaip# tik patapo prezidentu, — tada kai 
visi to iš jo tikėjosi ir laukė. 

Kalbėti apie kovą prieš komunizmą, o glamonėti ir 
penėti Maskvą ir jos kraugerius, kur yra piktas komu
nizmo lizdas, yra pigus politikavimas. 

Ką sovietai, ar Stalinas, ar jų spauda kada nori tą 
ir pasako, viešai ir atvirai prieš Ameriką, prieš visą jų 
vadinamą "kapitalistišką pasaulį", nežiūrint kad Ame
rika ir buvo Rusijos karo sąjungininke ir nepaisant kad 
Amerika savo žmonių krauju ir prakaitu išgelbėjo Ru
siją nuo nacių sutriuškinimo. 

Prezidentas Truman gi, ruošdamas visą Ameriką ir 
veik visą pasaulį gelbėti Graikiją ir Turkiją ir apsisau
goti nuo komunizmo pavojaus, ir toliau bijo paminėti 
Sovietų Rusijos ir jos kraugerių vadų vardus. 

* * * 

ĮGIMTI žymus Amerikos veikėjai ir diplomatai duria 
kaip pirštu į akį faktu kad jeigu Rusija hutų turėjus 

atomine bombą ji jau butų ja supiaišinus Amerikos mie
stus ir išžudžius milijonus Amerikos žmonių. 

Jie, vardan Amerikos žmonių saugumo, net drysta 
atvirai sakyti kad dabar yra laikas Amerikai užatakuo-
ti Rusiją atominėmis bombomis, nes juk nėra skirtumo 
ar Amerikos žmonės žus nuo Rusų, ar Rusai žus nuo 
Amerikiečių. Amerikos pasistatymas prieš Rusiją pa
darytų pasaulini užtikrinimą aiškaus, ramaus rytojaus, 
gi jeigu sovietai įsigys atominę bombą, jie niekam nie
ko nesakę pirmiausia suplaišins Amerikos miestus ir iš 
likusių savo pasekėjų sudarys čia savo valdžią — nors 
ant griuvėsių, tačiau tik taip komunizmas siekia laimė
jimo, ir tokiu laimėjimu Maskvos galvažudžiai bus pa
sitenkinę. 

Visas kitas pasaulis liks, sovietų pavergtas į kelias 
valandas, kaip tik Amerika bus suplaišyta. ^ 

, Amerikoje, pasirodo, plačiau ir įvairiomis sritimis 
griebiamasi kovoti prieš komunizmą. Štai reikalaujama 
jau uždaryti čia komunistu partiją; kelia reikalavimus 
jokioje valstijoje neduoti komunistams kandidatuoti j 
jokias valdiškas vietas. 

KOMUNISTAI KNlSA 
U. S. PAMATUS 

LOUIS F. Budejis, buvęs ko
munistų organo Daily Worker 
redaktorius, pora metų atgal 
pametęs juos, paskelbdamas jų 
klastingus užsimojimus griau 
ti Amerikos tvarkos pagrindus 
sulyg Maskvos nurodymų, ir 
toliau tęsia savo darbą iškel
damas komunistų niekšystes, 
kuriai jis patyrė su jais dirb 
damas. Jis dabar išleido dar 
vieną savo knygą, kurioje iš 
kelia aikštėn kad jis buvo ko
munistų įveltas, be savo žinios, 
nužudyme Leono Trockio, gy
venusio Meksikoje, kuris Sta
linui buvo priešingas ir pavo
jingas iki bus gyvas. 

jBudenz tarnavo Amerikos 
komunistams per 10 metų kaip 
rašytojas ir redaktorius, ir ge
rai patyrė kad Amerikos ko
munistai aklai pildo visus slap
tus įsakymus iš Maskvos. Net 
karo metu, kada Amerika gel
bėjo Rusiją nuo Vokiečių, Dai
ly Worker štabas žinojo kad 
ateityje sovietų užsienio politi
ka bus sekanti: 

Sovietai pradės "nerVų ka
rą" prieš Suv. Valstijas, 

United Nations bus panaudo
ta kaip pagrindas paleisti pa
saulyje apkaltinimą "Amerikos 
imperializmo". 

Sovietų plėtimasis ir užgro

bimas visur bus varomas Hit
lerišku budu—pravedant rinki
mus ir įstatant sau ištikimas 
valdžias kur galima, o kur rei
kia ir panaudojant jiegą. 

Ispanijoje numatyta įvesti 
komunistinę valdžią ir per ją 
susirišti su Pietų Amerikos 
respublikomis, ten komunizmo 
įvedimui ir susilpninimui Suv. 
Valstijų. u. (!,v 

"Sovietų Draugų Sąjunga" 
šioje šalyje panaudojama pri
kalbėjimui visuomenės kad su 
sovietais reikalinga palaikyti 
draugiški ryšiai ir taika, ir at
mesti konskripciją ėmimui jau
nų vyrų kariuomenėn, susilpni-
nimui Amerikos apsigynimo. 

Sovietai nusitarę laipsniškai 
užgrobinėti Europą ir Aziją ir 
susistiprinti taip kad galėtų 
smogti ir sutriuškinti Ameri
ką kada ateis laikas. 

f # / 
BRITŲ anglies kasyklų dar

bininkams valdžia skiria dau
giau maisto negu kitiems dar
bininkams, ir žada pirmenybes 
į gavimą gyvenimui butų, jei 
maineriai kooperuos su valdžia 
pagaminimui numatyto 200 mi
lijonų tonų anglies kiekio. 

Tai reiškia, socialistų val
džia įveda '.'stahanovišką" dar
bo sistemą, kaip bandyta Rusi7 

joje, bet tas kartu reiškia sky
rimą vienos industrijos darbi
ninkų nuo kitos. , 

Nors tas prie nieko gero ne
veda, Anglijos socialistų val
džia skubina suvalstybinti kuo-
daugiausia industrijų. 

#  /  #  > ,  
INDIJA, su 400 milijonų gy

ventojų, gaus sau pilną nepri
klausomybę nuo Britų imperi
jos Birželio mėnesį 1948 me
tais. 

S K A I T Y M A I  

Prez. Trumano pastangas šalinti komunistus iš valdiš
kų vietų, ir prieš jo užsimojimą apsaugoti pasaulį nuo 
komunizmo. 

Reikia sutikti kad atsiras bailių ir silpnadvasių Toi-
rie net Kongrese duosis komunistams pertikrinami kad 
yra "nedemokratiška" varžyti "žodžio laisvę'Mr draus
ti vienokiai ar kitokiai partijai gyvuoti. Kaip tik pa
mini žodį "demokratija", tuoj dalis Amerikiečių ir su-
gležėja,- užmiršdami savo šalies reikalus, ir dirba sve
timų apgavikų naudai. 

Jau nekurie Amerikos dienraščiai pradėjo rėkti jog 
"nedemokratiška" butų uždaryti komunistų partiją.... 

Lai Prezidentas Truman parodo tikrą vadovybę ko
voje prieš komunizmą, žmoniškumo ir taikos labui, o ne 
tik rinkimų laimėjimui. Tada už jo nuopelnus žmonės jį 
rems. Tušti žaidimai žodžiais privalo buti kiekvienam 
rimtam Amerikiečiui persergėjimas buti atsargiu. 

* 

Apskaičiuojama kad čia esama apie 100,000 komu
nistų, kas sudarytų apie 10 divizijų raudonarmiečių. Ne 
visi komunistai iinka į divizijas, tą žinome iš šleivų, iš
krypusių, nusenusių musų Lietuviškų komunistėlių, ku
rių dalį sudaro nusigėrusios jų bobos. Tačiau kaip vi
sur kitur taip ir Amerikoje atsirastų šimtai tūkstančių 
visokių kriminalistų, dykaduonių, sukčių ir kitokių ne
naudėlių, kurie tuoj sudarytų reikalingas raudonasias 
kadras — šnipų, žudeikų, ekzekutorių, ir tt. 

Amerikos raudonieji nenurimo patyrę kad prieš 
juos keliama audra. Jie, Maskvai stovint jų užpakaly
je, daugybei Amerikos komunistų esant pačioje Mask
voje # paruošiamų "pergalei prieš kapitalistinę sistemą", 
jaučiasi išdidus. Jie ruošiasi plačiausiai propagandai 
kokios nedarė nuo to laiko kai dirbo gelbėdami Hitleriui 
sumušti Angliją per pirmus porą metų II Pasaulinio ka
ro. Komunistai visoje šalyje laiko slaptus ir viešus su
sirinkimus, kuriuose išneša ugningus protestus, įvairių 
organizacijų vardais pasislėpę, kad Kongresas nepra-
vestų įstatymo uždraudžiančio komunistų partiją šioje 
šalyje. Raudonieji jieško visokiausių priemonių prieš 

BENAMIŲ !>AINA 
(B. Brazdžionis) 

Jįdetuvą, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
It už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sunų už kalvų ir kalnų 
Ir daina, ir viltis, ir paguoda. 

Tavo lygus laukai, tavo pievų takai 
Tavo vasaros aukštas dangus ,. 
Šauks mane ir vilios — atgaliok, a _ 
Širdį skels tartum varpas žvangus. / 

Be tavų spindulių, tavo žemės kelių, 
Man pailso kelionėje kojos, 
Ir akis atsigaus laisvėj tavo dangaus 
Ir širdis plaks tik tavo šilojuos. 

Daug ištremta sunų už Altajaus kalnų, 
Daugel krito kovoj dėl tavęs — 
Jų mirtis ir kančia, musų kelias nakčia 
Tavo laisvės rytojų pašvęs. 

Lietuva, Lietuva, tu kaip saulė gyva 
Ir už rudenio debesio juodo, 
Tu benamių sunų už kalvų ir kalnų 
fir daina, ir viltis, ir paguoda. 

tATtšKAS 
Llrefcas. Parašas. Ir šiai — 

Štai veidai pabalo: 
Kuo tikėta taip karštai — 
Šaržas idealo. 

Iš rankų ant grindų 
Krinta baltas lapas. 
Ir po laimės valandų 
Veriąs juodas kapas. 

Kastytis Gliauda, 

lerkelis. 

TAUTOft f»ATRIARKAS 

DR. JONAS BASANAVIČIUS 
(JO 20 METŲ MIRTIES SUKAKTĮ MININT) 

ŠYMET Vasario 16 'iį. sukako 26. metę kai 
Lietuvos sostinėje Vilniuje mirė Lietuvių Tau
tos Patriarkas, Lietuvių tautinio atgijimo "Auš
ros" įžiebėjas ir nepriklausomos Lietuvos kūrė
jas Dr. Jonas Basanavičius. Jis buvo vienas iš 
tų dvidešimties Lietuvos Tarybos narių kurie 
1918 metų Vasario 16 dieną Vilniuje pasirašė 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo Aktą. 

Minint 1927 metais Vasario 16 d. devintas 
Lietuvos nepriklausomybės sukaktuves, Dr. Jo
nis Basanavičius Vilniuje mirė ir ta savo mir
timi dar labiau savo asmenybę susiejo su Lietu
vos nepriklausomybe. Minėdami Vasario 16 die
ną, mes minime ir vieną didžiausių jos kūrėjų 
Dr. Joną Basanavičių. 

Jonas Basanavičius gimė 1851 metų Lapkri
čio 23 d. Vilkaviškio apskr., Bartininkų valsč., 
Ožkabalių kaime. Jo tėvas Juras Basanavičius 
,jr motina Marė Birštoniutė-Basanavičienė buvo 
pasiturį ūkininkai. Tėvas kurį laiką buvo Bart
ninkų valsčiaus vaitu. Tėvai buvo pasiryžę sa
vo sunų Jonuką išleisti į kunigus, todėl jį iš ma
žens pradėjo mokyti. Išpradžių jis mokėsi pas 
kaimo daraktorių, o vėliau pas zakristijoną, kur 
pramoko Lietuviškai ir Lenkiškai skaityti ir ra
šyti ir kiek mišioms tarnauti. Po to dar kiek 
mokėsi Lukšių pradžios mokykloje. 

1866 metais Jonas įstojo į pirmą klasę Ma
rijampolės apskrities mokyklos, kuri po metų 
buvo paversta gimnazija. Buvo gabus ir jau 
nuo penktos klasės pats kitus mokė. Jonui bai
gus 5 klases ir atsisakius stoti į kunigų semina
riją, tėvai jo nebešelpė, ir jis mokėsi pats savo 
lėšomis, užsidirbdamas jų privačiomis pamoko
mis. 1873 metais jis baigė Marijampolės gim
naziją sidabro medaliu (tai yra brandos ates
tate turėjo tik penketukus ir ketvertukus). 

Baigęs gimnaziją ir dar kartą tėvų verčia
mas stoti į seminariją jis atsisakė. Iš tėvų ga
vęs paskutinę pašalpą 100 rublių, tais pat me
tais įstojo j Maskvos universiteto istorijos-filo
logijos fakultetą. Joną Basanavičių iš mažens 
traukė istorijos ir kal-bų mokslas. Dar gimna
zijoje bebūdamas, tėvų pasakojimų paragintas, 
rinko žinias iš savo apielinkės praeities, užraši
nėjo liaudies dainas, pasakas ir padavimus. Taip 
pat gimnazijoje rašinėjo Lietuviškai ir Lenkiš
kai eilėraščius. 

Tačiau Maskvos„ universiteto istorijos-filo
logijos fakultete jis teišbuvo tik iki 1874 met'J 
rudens semestro pradžios, t. y. vienerius metus. 
Po metų jis pasirinko praktiškesnį medicinos 
mokslą ir perėjo į medicinos fakultetą. Gavo 
Varšuvos mokslų apygardos stipendiją ir stu
dijuojant nebereikėjo vargti verčiantis priva
čiomis pamokomis. Laisvu nuo pagrindinių sti-
dijų metu jis uoliai studijavo Lietuvos istoriją 
ir archeologiją, o vasaros atostogų metu rinko 
Lietuvoje tautosaką. Palaikė glaudžius santi-
kius su veiklesniaisiais Lietuviais studentais ir 
ypač artimai susibičiuliavo su Vincu Pietariu, 
vėlau daktaru ir žymiu musų literatūros rašy
toju. 

JAU UNIVERSITETE Jonas Basanavičius 
domėjosi Lietuvių tautos kultūriniais reikalais 
ir, kiek laikas leido, dirbo savo tautos kulturai. 
1874 metų iš Lenkų kalbos išvertė "Abėcėlę ar
ba Elementorių diel Lietuvos kajmo mergajeziu". 
Rūpinosi gauti iš Rusų valdžios leidimą tai abė
cėlei išspausdinti ir tuo budu pralaužti spaudos 
draudimo varžtus. . 

Tačiau jis leidimo negavo. 1879 metais 
Tilžėje įsteigus Litauische Literarische Gesell-
schaft (Lietuvių Literatūros Draugija), Jonas 

^Basanavičius draug su kitais Lietuviais studen-
Jais pasiuntė jai entuziastingą sveikinimą, tikė
damasis kad ši draugija, tyrinėdama Lietuvių 
literatūrą, kalbą ir tautosaką, pagreitins Lietu
vių tautos atgijimą. 1878 m. Basanavičius pir-

,tmi kartu pasirodė periodinėje spaudoje, išspaus
dindamas Lenkų kalba žurnale "Niwa" straipsnį 
tipie Lietuvių mitologiją. 

1879 m. Birželio 19 d. Jonas Basanavičius 
baigė medicinos fakultetą, gaudamas gydytojo 
diplomą. Savo gabumais ir darbštumu jis buvo 
atkreipęs į save profesorių dėmesį ir jam buvo 
pasiūlyta pasilikti prie universiteto ir ruoštis 
profesūrai. Tat padavęs prašymą dar vieneriems 
fnetams pratęsti stipdendijai ir leista jam> prie 
Chirurgijos katedros ruoštis profesūrai, jis su-
gryžo į savo tėviškę, kur vertėsi gydytojo prak

tika Ožkabaliuose, Vilkaviškyje i* Aleksote ir 
tuo pat metu rinko Lietuvių tautosaką. 

1879 m. Rugsėjo 20 d. sugryžęs į Maskvą 
sužinojo kad jam leista palikti prie katedros 
ruoštis profesūrai, bet tam tikslui jam nebeduo
dama stipendijos. Bijodamas kad už stipendiją 
gali tekti kuriame nors tolimame Rusijos užkam
pyje atitarnauti, jis geriau pasiryžo išvykti | 
Bulgariją, kuri tuo metu buvo pasiskelbus ne
priklausoma valstybe. Per pažystamą Bulgarą 
gydytoją gavęs kvietimą, 1879 m. Gruodžio 22 
d. išvyko iš Maskvos į Bulgariją ir 1880 m. Va
sario 7 d. jis buvo paskirtas Lom Palankoje de
partment© gydytoju ir ligoninės vedėju. 

BULGARIJOJE, toli nuo savo tėvynės, Dr. 
Jonas Basanavičius išgyveno 25 metus. Tačiau 
jo ryšiai su Lietuva per tą laiką niekad nebuvo 
nutrukę. Jis sekė Lietuvos gyvenimą, sielojosi 
Lietuvos reikalais ir dirbo Lietuvių tautinei kul
turai. 

Dar. universitete bebūdamas, jis buvo už
mezgęs glaudžius ryšius su Mažosios Lietuvos 
veikėjais, o per Litauische Literarische Gesell-
schaft ir su Vokiečių mokslininkais, kurie do
mėjosi Lietuvių praeitimi ir kalba. Bulgarijoje 
jo ryšiai tiek su Didžiosios Lietuvos, tiek ir su 
Mažosios Lietuvos veikėjais dar labiau sustip
rėjo. Be to, jis taip pat užmezgė glaudžius ry
šius ir su Amerikos Lietuviais. 

Didžiojoje Lietuvoje tuo metu buvo uždrau
sta Lietuvių spauda Lotyniškomis .raidėmis. Ma
žojoje Lietuvoje buvo leidžiamas vienas-kitas 
Lietuviškas laikraštis. Tačiau tie laikraščiai bu
vo Vokiškos dvasios. Jonas Basanavičius sten
gėsi juos padaryti lietuviškesniais ir jiems siun
tinėjo savo patriotinių straipsnių. Tokių jo 
straipsnių Mažosios Lietuvos laikraščiuose buvo 
išspausdinta nemaža, ir jie Dr. Joną Basanavi
čių Lietuvių šviesuomenės tarpe darė populiaru. 
Rašinėjo jis ir Amerikos Lietuvių spaudai. 

Dr. Jonas Basanavičius Mažojoje Lietuvoje 
leidžiamais laikraščiais nepasitenkino. Jam ki
lo mintis išleisti savas Lietuviškas laikraštis, 
tokio laikraščo idėja Letuvių šviesuomenės tar
pe jau buvo pribrendus. Apie jį galvojo ne vie
nas veiklesnis Lietuvis. Tačiau tokio laikraščio 
idėja buvo lemta realizuoti tik Dr. Jonui Basa
navičiui, 1883 m. Kovo mėnesį buvo išleista 
"Auszra", Laikrasztis, iszleidžiamas per Dra. 
Bassanawicziu. Pirmutinius "Aušros" nume
rius Basanavičius suredagavo Prahoje, kur jis 
tulą laiką gyveno, gilindamas savo medicinos 
mokslo žinias. . * 

Ko Basanavičius siek# "AuSros" laikraščiu 
mes matome iš jo garsiosios prakalbos, išspaus
dintos "Aušros" pirmame numeryje. Joje rašo
ma kad daugiausia bus rūpinamasi išplatinti 
tarp skaitytojų žinios apie savo tautos senovės 
žygius, o taip pat ir apie šių laikų Lietuvių rei
kalus. Toje prakalboje Basanavičius, be kitko, 
taip rašė: 

"Kaip kiekvienas žmogus, atsimindamas sa
vo gyvenimo bėgį, atsižiūrėdamas atgalios, ma
to ir numano kas jis yra buvęs ir ku.omi tapęs, 
supranta del kokių savo ypatybių jislapęs toks, 
o ne kitoks; taip ir visa musų giminė (tauta) 
turėtų atminti ir pažinti praėjusį laiką, kurį yra 
išgyvenus šioje Lietuvos žemėje, ir visus laimin
gus ir nelaimingus atsitikimus, kurie šiokiu bu
du padarė musų tautą tokią, kokią šiądien regi
me, ir ją paveda tiems vargams kuriuose gyve
name. 

"Jau daug šimtų metų praėjo kai paliovė 
Lietuvos giedrotose padangėse spindėjus žvaig
ždelė, kuri musų tėvų tėvams švieti, tamsi, ne
perregima ūkana apsiautė musų linksmą buvu
sią senovėje žemę; visokie vargai ir stinki ilga 
vergija išdildė iš musų atminties laimingesnio 
ir nevergiško gyvenimo atminimą; užmiršome 
kuomi senovėje buvome, ir tik retoj dainoj ir 
p a s a k o j  r a n d i  p a m i n k l ą  i š  p r a e i t i e s  m u s ų . . . .  

"Liko dar kalba musų garbinga, apie kurią 
galime drąsiai su mokytu vyru ištarti: 'Die 
Sprache ist unsere Geschichte'. šiaip viskas 
pragaišo, o ir tas musų vienintelis lobis-kalba 
taip pat nyksta. . . 

"Musų tat didžiausias rūpestis bus duoti 
pažinti musų broliams senovės Lietuvos įvykius 
ir musų garbingų sentėvių darbus, nes užmiršę 
jy tėviškės meilę — patys nežinome kurių tėvų 
sunųs bei anūkai esame. 

"Jei kiekvienas geras sunus gerbia savo t$-
vus ir ̂  tėvų tėvus tai ir mes, šių laikų Lietuviai 
turime sekti gerų senovės Lietuvos sunų pavyz
džiu ; todėl' pirmų pirmiausia turime pažinti jų 
senovišką gyvenimą, budą, dabą ir tikybą, jų 
darbus ir rupesčius, nes jų gyvenimu jpazinę, pa
žinsime geriau juos, o juos pažinę — ir patys 
save pažinsime." 

"Aušrai" daugiausia rūpėjo Lietuvos praei
tis, Lietuvių kalba, Lietuvių papročiai, kitais žo
džiais tariant, Lietuvių tautos kulturiniai reika
lai. Ape visa tai daugiausia rašė pats Basana
vičius. "Aušroje" ir jos kalendoriuose jo buvo 
išspausdinta apie 70 straipsnių. 

iga kitame numeryje) 
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M I R I M A I  
MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI 

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai 

STRAŠINSKAS Jurgis, 51 m., BARASEVIčIUS Stasys, mirė 

r 00 "• v-,j— 
irė Sausio .29, Philadelphia, 

•fJSMOšIttNAĖ tineas, 4b m., 
mire Sausio 3, La Plata, Ar
gentinoj. (Iš Kauno miesto.) 

PETRAUSKAS Bronius, 46 m. 
mirė Sausio 14, Buenos Ai
res, Argentinoj. 

PAVL'UKOVIČIUS Klencas, 43 
m., mirė Sausio 3, Saenz 
Pena, Argentinoj. (Vilniaus 
!®d.) 

PAVLUKOVIčIENĖ (Nakaitė) 
Anelė, 42 m., mirė Lapkr. 
17, 1946, Saenz Pena, Ar
gentinoj. Rokiškio, (ap. Ka
majų par. čepeliškio vien.) 

STASEVIČIENĖ Ona, 65 m., 
mirė Vasario 14, Waukegan, 
111. (Kupreliškių p. Krišlei-
kių k.) 

JOVAIŠAS Bonifacas, 77 me
tų, mirė Vasario 21, Chica
go j. (Panevėžio aps. Nauja
miesčio p. Nosegalės k.) A-
merikoj išgyveno 56 m. 

RIMKEVIČIUS Juozas, 64 m., 
mirė Vas. 8, Christopher, 
Illinois. 

Vas. 14, So. Boston, Mass. 
POVILAITIS Juozas, 55 meti), 

mirė Vasario 16, So. Boston. 
Mass. Amerikoj išgyveno 35 
metus. 

MASONIS Vincas, mirė Vasa-
sario m., New Britain, Conn. 

KAVALIAUSKAS Kas tantas, 
59 m., mirė Vas. 10, So. Bos
ton, Mass. (žąslių par.) Ame
rikoj išgyveno 41 metą. 

KUKLYS Aleksandras, mirė Va
sario 6, So. Boston, Mass. 

DARGIMIENĖ Barbora (Jur
kevičiūtė), mirė Vasario 10, 
So. Boston, Mass. (Ameri
koj išgyveno 45 m. 

KASEVIčIUS Kazys, 67 metų, 
mirė Vas. 12, Auburn, 111. 
(Jurbarko par.) 

GRIGALIS Mykolas, pusmažis, 
mirė Vas. 11, Chicagoj. (Tel
šių ap. Vietuvos p. Alkų k.) 
Amerikoj išgyveno 41 m. 

MAROZAS Stasys, pusamžis, 
mirė Vas. 14, Chicagoj. (Pa
nevėžio ap. Krekenavos p.) 
Amerikoj išgyveno 42 m. 

ŠLUBURIENĖ Pranė (Lukšai
tė), pusamžė, mirė Vasario 
15, Chicagoj. (Telšių ap. Sė
dos par. Katinių k.) Ameri
koj išgyveno 35 m. 

KASPARAVIČIENĖ Petronėlė 
(Elijošiutė), pusamžė, mirė 14 

Vasario, Chicagoj. Ameri
koj išgyveno 40 metu. 

JANKAUSKAS Jonas, 53 m., 
mirė Vasario 15, Chicagoj. 
(Tauragės ap. Šilalės par.) 
Amerikoj išgyveno 30 m. 

šLAžAS Juozas, mirė Vasario 
15, Chicagoj. 

VAIŠNORIENĖ Eleonora (Sur-
blaitė), 50 metų, mirė Vas. 
16, Chicagoj. (Tauragės ap. 
Alsėdžių par.) Amerikoj iš
gyveno 34 metus. 

DAMKUS Jonas, 67 m., mirė 
Vasario 16, Chicagoj. (Tau
ragės ap. žigaičių p.) Ame
rikoj išgyveno 40 metų. 

VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma 
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus). 

Žytnus Dainininkai Dalyvauje Metropolitan 
Operos Sezone Clevelonde Balandžio 7 iki 12 

% 

OwtoTtN ttmre* asemm toa/um •men tkaubv. 1 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojag 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

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

ir Apdraudos Agentūra 
6606 Superior Ave. Cleveland HEnderson 6729 

Metropolitan Opera lankysis CJe-
velande 22-am sezonui ir perstatys 
aštuonias operas savaitės bėgyje 
pradedant Balandžio 7 baigiant 12. 
Perstatymai bus didžiojoje Public 
Hali. 

Repertuaras bus, kaip praneša 
Thomas L. Sidlo, Northern Ohio 
Opera Association pirmininkas, su
sidės iš šių operų: 

Pirmadienio vakare, Balandžio 7* 
LAKME, su Lily Pons, Raoul Jobin, 
Giacomo Vaghi, Martial Singher, 
Thelma Votipka ir Maxine Stell-
man; konduktorius Louis Fourestiei-. 

Antradienio vakare, Balandžio 8, 
LOHENGRIN, su Set Svanholm, He
len Traubel, Dezzo Ernster ir Her
bert Jannsen; konduktorius Fritz 
Busch. 

Trečiadienio vakare, Balandžio 9: 
F AUST, su Ežio Pinza, Claramae 
Turner, Dorothy Kirsten, Charles 
Kullman ir Maxine Stellman; kon
duktorius Wilfred Pelletier. 

Ketvirtadienio vakare, Balandžio 
10: LA TRAVIATA, su Eleanor Ste-
ber, Leonard Warren, Thelma Vo
tipka, Jan Peerce, Leslie Chabay ir 
Thelma Altman; konduktorius Piet-
ro Cimara. 

Penktadienį po pietų, Balandžio 
11: HANSEL and GRETEL, su Rise 
Stevens, Nadine Conner, Margaret 
Harshaw, John Brownlee, Thelma 
Votipka; konduktorius Fritz Stied-
ry. 

"Valpurgis Naktis" baletas su 
Leon Varkas, Edward Caton, ir kt. 

Penktadienio vak., Balandžio 11: 
BORIS GODUNOFF, su Ezio Pin
za, Richard Tucker, Salvatore Bac-
ealoni, Irene Jordan, Nicola Mosco-j 
na, Mack Harrell, Blanche Thebom; 
konduktorius Emil Cooper. | 

šeštadieni po pietų, Balandžio 12: 
MADAME BUTTERFLY, su Lieia! 
Albanese, Ferruccio Tagliavini, Lu- j 

cielle Browning, John Brownlee, 
Maxine Stellman; konduktorius Ce-
sare Sodero. konduktorius. 

šeštadienio vakare. Balandžio 12ė 
AIDA, su Blanche Thebom, Giacomo 
Vaghi, Kurt Baum, Leonard War
ren; Max Rudolph, konduktorius. 

Tikietai jau parduodami didžiojo
je salėje Union, Bank of Commerct, 
E. 9th ir Euclid. 

MOTERIMS PfcANEšIMAS 
Ateikit pirkti sveikų maisto 
reikmenų į BOLAND QAU-
tlTY HEALTJI FOOD Store 

3281 Fulton Road 
Čia gausite sveiko maisto vi
sai šeimai žema kaina. (12) 

m 

Finance it the Cleveland 
Trust Benk Way—through 
us, and place your car in
surance locally, too. You'll 
receive personalized serv
ice from start to finish. 

Before you buy your new 
car, see us for a low-cost 
Cleveland Trust Auto Loan 
and keep your financing 
costs down. 

Pc 

Cleveland 
Crust Company 
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P J KERS1S Į 
S 609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio s 
| * OFISO TELEFONAS: MAin 1773." | 

® Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- E 
s kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 5 
S riuose apdraudos-insurance reikaluose. E 
s Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ijr išpildymas s 
5 jrarantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba aįrmčfiiškai. Ę 
rJ»»Hmnnumnin»nniHinnninniniiinnnninminiiiiiiniinnmiiininnniiiiii>? 

Pilliai Padengta Aprlrauda. Phone EX. ©417 

W. DEBESIS PAINTING CO. 
Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko 

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
t526 Star Avenue Cleveland 3 

Finansuokit Savo . . . 
Karą - Namų Padargai * Namų Taisymą 

Ž E M O M I S  B A N K O  R A T O M I S  
Kai perkas naujus padargus ar taiso t, tik prašykit sa
vo pardavėją ar kontraktorių "Finansuoti Per National 
City Bank". Jųs sutaupysit laiką ir pinigus... nebūna 
čia jokių keblumų ... žemos kainos. 

TUB NATINIAI CITY BAIK 
O F  C L E V E L A N D  

CHerry 2110 Euclid prie East 6th 

M E T R O P O L I T A N  O P E R A  
Savaitę Balandžio T iki 12 Public Auditorium 

Bal. 7, Vak.: LAKME: Pons, Jordan, Farrell, Ttellman, Jobin, Vaght, 
Votipka, Singher, Garris. Baletas. Fourestier. 

Bal. 8, Vak.: LOHENGRIN: Traubel, Harshaw, Swanholm. Busch 

Bal. 9, Vak.: FAUST: Kirsten, Stellman, Turner, Kullman. Pelletier. 

Bal. 10, Vak.: LA TRAVIATA: Steber, Votipka, Altman, Warren, 
Peerce, Chabay, Cehanovsky, Baker, Alvary. Baletas. Cimara. 

Bal. 11, Vak.: HANSEL AND GRETEL: Stevens, Conner, Harshaw, 
Votipka, Stellman, Raymondi, Brownlee. Stiedry. 

Seks tu®j pat: VALPURGIS NIGHT BALETAS: Hawthorne, Mraz, 
Minėt, Ammerman, Michel, Varkas, Caton. Kritz. 

Bal. 11, Vak.: BORIS GODUNOV: Thebom, Turner, Lipton, Jordan, 
Greer, Pinza, Bucker, Baccaloni, Moscona. Baletas. Cooper. 

Bal. 12, Mat.: MADAME BUTTERFLY: Albanese, Browning, Tag-
liavani, Brownlee, De Paolis, Cehanovsky, Baker. Sodero. 

Bal. 12, Vak.: AIDA: llitsch, Thebom, Votipka, Baum, Vaghi, War
ren. Baletas. Rudolph. 

KAINOS (Tax Inel.): $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20. 
Box Office Union Bank of Commerce. Atdara 9 ryto iki 5:30 vak. 

Main Banking: Lobby—E. 9th ir Euclid. Cleveland 14—MAin 8300. 
Librettos Knabę Pianas naudojama išimtinai 

VELYKOMS 

IŠPARDAVIMAS 

1947 NAMŲ STATYTOJAI Pr.tęskit Savo Dolaritis 

GAUKIT MONCRIEF . Automatinį Šildytoją 
GAS • OIL • COAL 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

iL'iiimimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiKHiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir^ 

Wilkeiis Funeral Home I 
s 
s 

PILNAS LAIDOTUVIU 
PATARNAVIMAS 

—HAMMOND VARGONAI PER SERMENlt— 

VYRAMS vilnoniai užsimaunami 
T marškiniai .25 iki .91 

' sweaters — 1.25 
VYRAMS 211-vilnos ski sweaters $2 

MOTERIMS vilnonės bliuskos 
.89 iki 1.19 

MOTERIMS vilnonės cardigans 
1.49 iki 2.50 

Taipgi daug kitų sweateriu vyrams, 
moterims, vaikams, mergaitėms 1 

jaunikliams. 
Atdara kasdien 8:00 iki 5:00 vai. 

šeštad. nuo 8:00 iki 4:00 vai. 
Pardavimo kambarys 2-me aukšte 

STONE KNITTING MILLS Co. 
7500 Stanton Avenue 
Netoli E. 79th Street. 

2 blokai šiaurėn nuo Woodland ave. 

S 6202 Superior Ave. HEnderson 9292 = 
nmmimEiiiHiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiffmfftfMffliiiimiiiiimiiiHiiiimimmiiiiiiift 

Deda E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONI AUS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott IMS 

VYNAS — ŠAMPANAS 
ALUS 

Sutaupysi iki 35 nuoš. perkant 
čia gerą Vyn%, Alų ir saldžius 
gėrimus. (Į^) 

Parsiduoda nuo puskvortės. 
Downtown Beverage 

2160 E. 2nd St. arti Prospect 
Geo. Szabo, Prop. CH. 6799 

* 

MES PASIli_EJX C*-U! 
Parodyti Jums VELYKINIUS PARĖDUS! 

Naujos Pavasarinės Vyrams ir Vaikinams 

PAVASARINIS SKRYBĖLĖS 
Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų 

Plačiai žinomos KINGSLEY ir 
MERIUMĄC >95 BARCLAY 7,95 
Skrybėlės x Brands 
Didelis $1»00 ir $1.5Q 
Tikros Odos Diržai $1.00 ir $1.50 f 

lltargi ir Vienodu Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4;95 

DYKAI GREEN STAMPS sų kožnu pirkiniu. 
Čia galit iškeisti savo Stamp Books. DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO, 
7010 Superior Ave* Atdara Vakarais 

Nori pagražinti savo 
namus? šauk— 

K.  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

mūsų specialybė/ 

Kambarių Popieriavim&s 
Ntemų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas: ^ 

* KEnmore 8794. 
Cleveland/ Ohio 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
$09-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

PALENGVINIMAS 
i j < 

NEKURIE SUVARŽYMAI 
i 

GAŠO NAUDOJIME 

NAMU ŠILDYMUI 

— i-. (Pradedant nuo Balandžio 1, 1947) 

TRELEI sezoninio pakilimo temperatūros, kas 
yra normalu su artėjančiu pavasariu, svar

biausia, ir mažėjant gaso pareikalavimams pa-
fįidaro galimybė, esant pakankamam kiekiui, pa-
iaryti palengvinimus suvaržymų kurie prisiėjo 
Įvesti jo naudojimo atžvilgiu paskelbiant Emer
gency Rule No. 26, kuri buvo patiekta The Pub-
Mc Utilities Commission of Ohio, Vasario 6 d., 
1947. 

The East Ohio Gas Company ypatingai norė

ti} prašalinti vistls suvaržymus ar apribojimus 
kurie kliudo ar atidėlioja statymą naujų gyve
namų namų ir rezidencijų šiais namų trukumo 
laikais kur tiktai tokie suvaržymai nėra reika
lingi. , , 

šių priežasčių delei, The Public 
Commission of Ohio užtvirtino mušu patiektą 
Dapildytą Emergency Rule No. 26. Ta Dapil-
dy*.a Emergency Rule skamba sekančiai: 

NETIKĖTO STOVIO TAISYKLĖ (Dapildyta) 

Pradedant nuo Balandžio 1, 1947 

(26) A. Nuo Balaniilife 1, iki Ii netMcIffi taisyklė bus dapildyta ar panai* 
kinta, ši Kompanija neteiks gaso į gaso šildymo įrengimus taikomus už
imti vietą įrengimų kurie naudoja kitokių kurą. 
B. Specialiuose sveikatos aUvilg'u Imtinuose atsitikin}uose, pridavus vi
sus reikalingus tam tikslui patenkinančius įrodymus šiai Kompanijai, pa
ragrafo* (A) gali būti modifikuotas. 

T H E  EAST OHIO GAS C O M P A N Y  
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DIRVA—6820 Superior Avenue. ENdicott 4486—Atdara vakarais 

Prašlavė Smarki Žie
mos Audra v 

Cleveland^ užklupo retai pa
sitaikanti žieminė audra, kokia 
buvo tiktai 1917 metais. Po 
atšilimo sekmadienį, pirmadie
ni lijo, vėlai vakare pasirodė 
žaibai ir pasigirdo perkūnija. 
Oras nuo to pradėjo keistis Į 
šaltesnj, ir antradienio rytą 
sukilę žmonės rado tokią aud-
rą-vėtrą ir sniego pugą kokia 
šiuo metu pavasarį nelaukiama. 

Audra siekė 65 myliu į va-
landė vėjo smarkumo; Čleve-
lando tik ribose padarė daug 
nuostoliu; išversta daug me
džiu. nugriauta kaminų; vienas 
žmogus užmuštas medžiui už
griuvus ant jo sėdinčio auto
mobilyje. Nutraukus elektros 
vielas, 30,000 namu liko be 
šviesos; uždaryta miesto ir pa
rapijinės mokyklos; uždaryta 
paežerio keliai, ir persergėta 
nevažiuoti iš vieno miesto Į ki
tą automobiliais. Sutramdyta 
geležinkelių ir busų komunika
cija, be to kad suparaližiuota 
gatvekariu susisiekimas. 

Visi keliai iš miestų Ohio 
valstijoje užversti sniegu. 

Dirbtuvėms sulaikyta gasas, 
taip kad daug darbininkų buvo 
paleista iš darbų. 

Audra baigėsi tik trečiadie
ni vakarop, nors trečiadieni 
nebuvo tokia smarki kaip an
tradieni visą dieną. 

PATAISA 
Pereitame num. tarp aukoju

sių Kovo 9 d. LVS ir BALF 
reikalams, įvyko klaida: B. Mi
niotas aukojo $5 (buvo pažy
mėta $1). 

A. Kirkilas aukavo $10 (bu
vo pažymėta tik $5). 

KORTAVIMAS PAVYKO 

Kovo 22, vakare, apatinėje 
Lietuvių salėje buvo surengta 
Lietuvių Kulturinio Darželio 
Sąjungos kortavimo vakarėlis, 
kuriame atsilankė didokas skai
čius Lietuvių. Tas parodo kad 
Lietuviai nori išeiti, draugiš
kai susirinkti, smagiai vakarą 
praleisti. Į 

Bet tik toks purvinas kam
pelis Lietuvių salės skiepe Lie
tuviams teliko, kur tik apie 50 
žmonių tegali sutilpti, šešta
dienio vakare, gražiai, švariai 
pasirengę, žmonės atėję turėjo 
tenkintis purvinu skiepu. 

Iš pereito meto salės ir klu
bo biznio, kurio daryta virš 
$40,000, nėra iš ko nei išvaly
ti tą paskutini kampelį salės, 
kur Lietuviai gali susirinkti. 

Kitiems reikalams pinigų iš
mokėti išteko. Buvęs. 

M I R I M A I  

L i t h u a n i a n  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHIO ENdicott 44S6 

CLEVELANDAS PIRMOJE 
VIETOJE 

CleveJandas atsistojo pirmo
je vietoje visoje šalyje iš mies
tų turinčių virš milijonų gy
ventojų sukėlimui 1947 metų 
Raudonojo Kryžiaus Fondo da-
Mes. Per 17 dienų vajaus, ge
ri Clevelandiečiai ir 10,000 sun
kiai dirbančių liuosnorių vieti
nio Raudonojo Kryžiaus sky
riaus talkininkų, perviršijo nu
statytą $974,000 kvotą gauda
mi $981,023, kaip praneša va
jaus vedėjas. 

IMTYNĖS ARMORY 
Jack Ganson savo imtynes 

p e r k ė l ė  į  C e n t r a l  A r m o r y ,  t l j x  
imtynės dabar bus antradienio 
vakarais. 

OHIO valstijos veteranai rei
kalauja mokėti jiems bonus už 
jų tarnavimą kariuomenėje — 
nors yra siūlymų skirti po $10 
mėnesiui už išbūtą kariuome
nėje laiką, reikalavimas yra 
kad tiems kurie tarnavo užju-
riuose butų mokama po $15 
mėnesiui. 

Velykoms Geles 
Specializuojame Vestuvių Buketais. 
Šviežios gėlės visokiems reikalams. 
Pirkit GĖLES iš patikimos vietos 

Hageman's Floral Shop 
3675 E. 131 St. LO 7222 

SALVATION ARMY 
$285,000 VAJUS 

Salvation Army Clevelande 
rengiasi plačiam vajui Birželio 
mėnesį, 1947 metais, sukėlimui 
$285,000 atstatymui Salvation 
Army patalpų Clevelande ir 
dadėjimui savo dalies į Tarp
tautinę ir šalies programą, su-
lyg pranešimo Lieut. Colonel 
Fred Malpass, Divisional Com
mander. 

Šiame vajuje sukelti pinigai 
bus panaudoti greta patalpų at
statymo ir ištaisymo, ir eilei 
kitų reikalų paeinančių nuo ka
ro. 

Iš numatytų sukelt $285,000, 
$190,587 bus naudojama vieti
niams projektams: įtaisymui 
plaukymo baseino, išstatymui 
dviejų namų, pataisymui da
bartinių patalpų ir sutaisymui 
sanitarinės sistemos Myron T. 
Herrick Fresh Air Camp, kuri 
randasi Mentor, Ohio, taipgi 
šelpimui vargšų Clevelando vai
kų ir motinų, ir kitiems daly
kams kokius Salvation Army 
atlieka. 

ANTANAS KATHLYNAS, 51 
metų, nuo 12709 Bartfield 

avenue, mirė Kovo 22 d., palai
dotas Kovo 25, Kalvarijos ka
pinėse ; pamaldos atsibuvo Šv. 
Jurgio bažnyčioje. 

Velionis paėjo iš Pušaloto, 
Panevėžio ap., Amerikoje išgy
veno 38 m., Clevelande 36 m. 

Liko žmona, Marė. 

MATAS DEREšRA, gį metų, 
nuo 6715 Zoeter ave., mirė 

Kovo 17, palaidotas 20 d., Kal
varijos kapinėse. Pamaldos at
sibuvo Šv. Jurgio bažnyčioje. 

Velionis paėjo iš Kalvarijos, 
Marijampolės ap. Paliko žmo
ną, Adelę, vaikus Juozą, Alger, 
Jurgį, Stasį, Mrs. Helen Burba, 
ir dvi seseris, Oną Kulbickienę 
ir Magdaleną Skukauskienę. 

Abiejų laidojime pasitarna
vo Wilkelis Funeral Home. 

FDR's Generosity I o Stalin 
(Reprint from. Evening® Bulletir-

Mkr. 21 Philadelphia, jpa.) 

Reikalui Esant 
Kreipkitės j savo kaimyninę 
Electric Appl:ance and 

Service Store 
3679 E. 131 St. SK. 0258 

Taisom visokio išdirbinio prosus 
ir parduodam reikalingas dalis. 

John Katanie, Owner. 

LEO SMITH 
J e w e l e r  

FINE WATCH REPAIRING 
a Specialty. 

Also a fine line of 
WATCHES and JEWELRY 

At reasonable prices. 
9207 Kinsman Road. 

Phone: RA 2815. Off E. 93rd. 

LVS 1-MO SKYRIAUS 
KORTAVIMAS 

LVS 1-mas skyrius rengia 
smagią pavasarinę draugišką 
sueigą, kortavimo popietį, pp. 
žiurių namuose 1434 Clarence 
avenue, Lakewood, sekmadienį, 
Balandžio 27 d. Apie tai vė
liau bus pranešta plačiau. 

PADĖKA 
šiuomi išreiškianti širdingą 

padėką musų visiems giminėms 
ir draugams už jų simpatingą 
užuojautą musų liūdnoje va
landoje, kada mes turėjome at
siskirti su savo mylimu vyru 
ir tėveliu a. a. Petru P. Malo
niu, kuris mirė Vasario 1, 1947 
ir palaidotas Vas. 5, Kalvarijos 
kapinėse. 

Dėkojam grabnešiams už jų 
atjautimą ir patarnavimą, vi
siems kurie lankėsi šermenyse, 
bažnyčioje, kapinėse, ir kurie 
aukojo šv. mišių aukas ir gra
žias gėles; Veteranų, LRKSA., 
i r  š v .  V a r d o  d r a u g i j o m s ,  Š v .  
Jurgio kunigams, ir Aldonnai 
Wilkelis už jos užuojautą ir 
nuoširdų, gražų patarnavimą. 

Ačiu giminėms ir draugams 
kurie lankėsi iš toliau: sesuo 
ir švogeris A. Alenskis iš Rum-
ford, Me., Mr. ir Mrs. G. Pai
kus iš Akrono, Natalie Kazei 
iš Los Angeles, Kun. p. Bartis 
iš Akrono, Mr. ir Mrs. V. Sta-
nalonis iš Newton Falls, Ohio, 
ir Mrs. Girdis iš Pittsburgh. 

Nuliudus Maloniu šeima. 

DAINUOJA 
VICTOR BENDER 

Hanna Theatre, Clevelande, 
statoma muzikalis veikalas —• 
"Bloomer Girl". Jame tarp ki
tų dalyvauja ir dainuoja žino
mas Chicagietis Lietuvis, Vic
tor Bender. Benderis yra bu
vęs Lietuvoje prifeš pat karo 
prasidėjimą. 

GUMO darbininkų streikas, 
grąsinęs iššaukti 100,000 tos 
industrijos darbininkų, tapo su
laikytas, kai Clevelande posė
džiavę unijos vadai ir gumo 
išdirbysčių atstovai susitarė 
ant pakėlimo darbininkams po 
llV->c į valandą daugiau mo-
kesties. 

PARSIDUODA FARMA 
arba mainysim ant namo mie
ste. Randasi Montville town
ship, 1 mile šiaurėn nuo Mont
ville, Ohio. Rašyti: 

Mr. Petkus 
Hart's Corner Route 4 

Chardon, Ohio. 

j v 

ALUS - VYNAS 
CALIFORNIA WINE didplis 
pasirinkimas. Puikus ŠAMPA

NAS ir saldus gėrimai. 
70 rūšių Gero Alaus pas 

Parisi's ' us Wine 
Store 

6404 Denison Ave. 

REIKALINGI 

SIUVĖJAI IR 

SIUVĖJOS 

taipgi 
KIŠENIŲ DIRBĖJAI 

Nuolatinis darbas 
Gera mokestis 

The Cannon Tailoring 
Company 

124 St. Clair Ave. 
kampas East 2nd St. 

(14) 

Paskutinė Diena — Kovo 31, gauti sau— 

1947 Auto License 
Plates 

DIRVOS OFISE 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i 

6820 Superior Avenue 

I. J. SAMAS 
J E W E L E R  

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 

į didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Zfediį, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą. 

By JAY G. HAYDEN 
THE late President Roosevelt's 

amazing secret generosity *to Pre
mier Stalin at Yalta is again evi
denced in the publication at Mos
cow of the agreement of these two, 
with Churchill dissenting, on a $20-
000,000,000 total of reparations from 
Germany, 50 per cent of it for Rus
sia. 

Secretary of State Marshall dis
puted Molotov's reassertion of this 
claim on the ground that it had 
been superseded at Potsdam, and 
Foreign Secretary Bevin said it was 
of no standing anyhow because the 
Prime Minister, Churchill refused 
to sign it. 

The ink scarcely had dried, on the 
joint communique, following the 
Yalta Conference, before it became 
apparent that much more went on 
there than was immediately re-
zeal ed. 

The communique was issued on 
February 12, 1945, and just a week 
later it cropped up that the Atlan
tic Charter had been revised. As 
originally written this document al
so said its signers, Roosevelt and 
Churchill, "wish to see sovereign 
rights and self government 'restor
ed to those who have been forcibly 
deprived of them." 

At Yalta there was added the 
words, "by the aggressor nations", 
the obvious purpose being to ex
empt territories taken forcibly by 
s o - c a l l e d  " n o n a g g r e s s o r  n a t i o n s , ' '  
such as Russia's conquests of the 
Baltic States and portions of Poland 
rinland and Romania. 

Since the Atlantic Charter was 
issued solely by Roosevelt and by 
Churchill, presumably they had the 
right to change it in the same per
sonal fashion, but it is doubtful if 
this is so of other secret agree
ments which were subscribed to at 
Y alta. 

On Feb. 27, 1945, Churchill for 
the first time revealed details of 
t h e  a g r e e m e n t  r e s p e c t i n g  P o l i s h  
oorders, including modification of 
cfte Curzon Line to give Russia the 
important city of Lwow, and allot
ment to Poland of the German pro
vince of Upper Silesia and "such 
other territories ea3t of the Oder 
iiiver as may be decided at the 
,)eace conference.'' 

The latter referred to the Oder-
Neisse River line, transferring to 
Poland territory containing 9,500,-
000 Germans. 

In his Stuttgart speech last year 
Secretary Byrnes began trying to 
mitigate that commitment and Mar
shall is expected to do the same. 

Yalta was little more than a 
month old before it leaked out suc
cessively that the Ukraine and also 
White Russia had been recognized 
separately in order to give Russia 
three votes in the United Nations, 
and that Russia's insistence on an 
"individual veto" in that body also 
had been acceded to. 

Not till February, 1946, did there 
come to light the biggest concession 
of all to the Soviet. This was the 
grant to her in exchange for a 
promise to enter the war against 
Japan "within two or three months 
after Germany has surrendered." To 
win that assurance Roosevelt and 
Churchill signed away to Russia, 
Outer Mongolia, the whole Kurile 
Island of Sakhalin, anci in Man
churia, exclusive occupation of the 
Port Arthur naval base and a half 
share with China, in control of the 
commercial port of Dairen. 

China was not even consulted be
fore this purloining of her territory 
and as subsequently developed, Rus
sia's entrance into the Japanese war 
on the very last day of her commit
ment, bred nothing but trouble. Ev
er since, the United States and Bri
tain have been trying to get the 
Russian armies back home. 

Not the least interesting element 
in all this was President Roosevelt's 
assumption of the right singlehand-
ed so to commit the Nation. Mem
bers of Congress have searched in 
vain for any provision, constitutional 
©r otherwise, that invests the Presi
dent with such broad right, except 
|is his proposals later may be sub
mitted to the Senate and approved 
by it. 

In this instance also there is the 
fact that Mr. Roosevelt, at Yalta, 
was reduced both physically and 

mentally. He dto4 two months 
later. It is no wonder, perhaps, 
that he was out-traded by Stalin, 
but this circumstance calls all the 
more for some action to assure that 
this sort of thing shall not happen 
again. 

Baltimore Resolution 
In the Congressional 

Record 

Resol ution of Council of Lithuanian 
Societies of Baltimore 

Extension of Remarks of > 
HON. LANSDALE G. SASSCER 

of Maryland 

In The House of Representatives 
Tuesday, February 18, 1947 

Mr. SASSCER. Mr. Speaker, un
der leave to extend my remarks, I 
include in the Record the attached 
resolution of the Council of Lith
uanian Societies of Baltimore. 

I hope that our Government will 
wholeheartedly support the princi
ples and objectives of this resolu
tion, and that we will not only con 
tinue to recognize the sovereignty 
of the Republics5, of Lithuania, Lat
via, and Estonia but that we shall 
exert our effort and influence to 
the reestablishment of those Re
publics. 

The resolution follows:. 
Resolution unanimously adopted at 

the twenty-ninth anniversary ob
servance of the "Republic of Lith
uania Independence Day," also State 
of Maryland Governor's proclama
tion held under the auspices of the 
Council of Lithuanian Societies of 
Baltimore on Feb. 16, 1947. 

Whereas the oppressed people of 
Lithuania are unable to express 
their grievances, defend their rights 
and voice their view in protest 
against the incorporation of Lith

uania into the Union of Soviet So
cialist Republics; and 

Whereas we, as citizens of the 
United States of America, are deep
ly concerned with the destiny of 
Lithuania and especially her right 
to be recognized as a free and in
dependent nation: Now, therefore, 
be it and it is hereby 

Resolved, That we urgently appeal 
to the Government of the United 
States to fulfillment of its policy 
declarations and in particular the 
following: 

1. To continue to recognize the 
sovereignty of the Republics of 
Lithuania, Latvia, and Estonia; 

2. To protect and assist Lith
uanian refugees in Europe; 

3. To insist that free and un
fettered election be held in Lith
uania; 

4. To adhere to the twelve points, 
as expressed by President Tru

man; 
5 That Russia immediately with 

draw her armed forces and secret 
police from Lithuanian territory. 

Anthony J. Miceikas 
President. 

Vera Mikusauckas, 
Secretary. 

A Note of Thanks 

The Lithuanian Womens1 Club do
nated Twenty-Five Dollars to the 
Lithuanian Relief Fund and a cash 
donation to The Red Cross. The 
Valentine Card Party held at the 
home of Mrs. Aldonna Wilkelis was 
a huge success financially and so
cially. The committee extends their 
appreciation to all who contributed 
and attended to make this party so 
successful. 

The Lithuanian Womens' Club. 
Cleveland Ohio. 

Sends Congratulatory 
Telegram 

The following is the text of a 
telegram sent to the President and 
to the Speaker of the Congress by 
Mr. P. J. Zuris, President of the 
American Friends of Lithuania: 

To The President of the U.S.A. 

Permit us to congratulate you and 
to express our deepest appreciation 
of your humane stand in recommend
ing immediate relief for millions of 
victims who are now stranded in 
various parts of the world and 
whose only hope for survival is 
our generosity. 

To The Speaker of the 
Congress. 

We urge you to support President 
Truman's recommendation to ex
tend further relief to Displaced Per
sons, victims of aggresiive imper
ialistic power. 

"The following is the reply to the 
above mentioned telegram: 
My dear Mr. Zuris: 

By reference from the White 
I have received your telegram of 
Feb. 21, 1947 on behalf of the 
American Friends of Lithuania con
cerning relief. 

On behalf of the President, I 
wish to thank you for your kind 
expression of support. The plight 
of those persons left in critical nee*l 
by the past war will continue to be 
a prime concern of this Govern
ment. 

Sincerely yours, 
For the Acting Secretary of State 

Walter Walkinshaw 

MONCRIEF 1947 EILĖ 
Automatinių šildymo Padargų 

pas savo MONCRIEF Pardavėją. GAS-OIL-COAL 

MATYK 
JUOS 

DABAR! 

NftT^RNAČE CO.; MEDINA, O. 

DELICATESSEN Parsiduoda 
Su C-2 License. 12 metų išdir
btas biznis. $700 iki $800 sav. 
ineigų, su gyvenimo kambariais 
parsiduoda už $9500. 
GLenville 8880 (14) 

KING PIN CLUB 
Sll Prospect Ave. 

i SUperior 3443 
A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 
all Lithuanians meet. 

FOOD — DRINKS 

Hall Space to Reitt 
Joe Chester, pres. A1 Samolis, sec. 

The ay Co. 
Kasdieniniai Nimiifhs Reikmenys 

N L GRĘŽIAMA MOi' 
Spic-N-Span 2.19 

Beauty 2.79 
Ąžuolo rankena, pakeičia
ma galva. Išima darbą 
iš mop gręžimo. 

PATS PRADEDANTIS 
ELEKTRIŠKAS 

LAIKRODIS 4.98 
Ivory spalvos laikrodis. 
7Vfc" aplinkui su 5 Vi pė
dų ilgumo viela. 

SPRliNGSli LAIKOMOS 
RŪBAMS SPILKOS 

5 tuz. 89c 
Tvirtos su springsu pri
segamos spilkos. Lengvos 
vartoti. Skalbiniai laiky-
0* ant virvfa. 

4 ŠMOTŲ PYREX 
BLIUDŲ SETAS 

2.95 
Populiarių spalvų. Vz kv. 
mėlynas, 1*4 kv. raudo
nas, 2Vi kv. žalias ir 4 
kv. geltonas. 

1 

MEDINĖ INDAMS 
GELDA 

89c 
11x22" baltoi dažyta gel
da su 7" kojom. Šonai 
apsaugoja indus nuo iš-
kritimo. 

BEAUTY VATINĖ 
SKALBINIAMS VIRVĖ 

1.50 
Tvirta sukta virvė, skal
biniams džiaugti. Pasiti-
kėtinos ruiim 1# pėdų. 

UNIVERSAL 
SKUTIMUI PEILIS 

75c 
Kiauru vidum, vanadium 
plieno, chrome dengti aš
menys su tvirtai prini-
tuota rankena. 

WHIRL-A-WAY 
JAR SETAS 

1.85 
Keturi patogs, dideli sti
klo indai sudėjimui mais
to šaldymui. Sukanti me
talinė lėkiu. 

PATOGUS VIRTUVEI PAGELBININKAI 
*-"f • 

VACULATOR 
KAVAI VIRDULIS 

4.45 
Vacuum Pyrex stiklo ka
vai virdulis su Dutch koš-
tuvu. 

5-BUDAIS VIRĖJAS 
2.25 

ALUMINUM 
DUTCH KEPĖJAS 

3.89 3.Z& 1 

Naudok j j virimui kelių 6 kv. Nekarštu dangčio. Didelė šeimos skalbinių 
valgių vienu kartu. Geros nuėmėju. Didelis del 4 kasė nupinta iš karklų 
rušif® aluminum. 

KARKLŲ RŪBAMS 
KAŠĖ 

3.25 

„ nupinta iš karklų 
svar kapinio. Naudingas, ir tvirtom rafikenom. 

aft.* 

5 SIUVIMŲ ŠLUOTOS 
1.49 

Iš1 tvirtų pietinių kornų 
šiaudų. Žaliai dažyta ran
kena . . . tarnaus keletą 
metų. 

NEŠTO ARBATAI 
JtATILUKAS 

2.95 
Geros rūšies storo ena-
melio. Telpa 5 kvortos. 
Lengvas išvalyti. 

R I V A L  S K A R D I N I Ų  A L U M I N U M  
ATIDARYTOJAS VIŠTŲ KĖPĖJA& 

1.49 4.50 
Prikabinamas prie sienos Buckeye "be vandens 
ir susilenkia kai nereikia, p Vijai. Geros rūšies viš-
Atidaro visokias skardi- tai kepti indas. 10 gauge 
nes lengvai. storio aluminum. 

4 
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