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ŠIŲ METŲ pradžioje 
kiečiai kontroliuojantieji Vc > 
kietiją sudarė su Belgija su
tartį, pagal kurią j Belgiją bus 
paimta anglies kasimo darbui 
20,000 tremtinių. Sąlygų ap
žiūrėti, j Belgijos anglies pra
monės rajonus buvo nuvykus 
tremtinių specialistų delegaci
ja. Jų tarpe buvo du Lietu
viai inžinieriai. 

Gryžusieji pateikė savo pra
nešimu, kurį atspausdino visa 
tremtinių spauda. 

Kadangi Belgai suinteresuo
ti kad jie šioje akcijoje tikrai 
gautų norimą kiekį darbinin
kų, š. m. Vasario 18-Kovo 3 d. 
laikotarpyje surengė delegaci
jos narių kelioninius praneši
mus apie patirtas sąlygas, po 
tremtinių stovyklas. Delegaci
ja pasidalino į dvi dalis. Viena 
delegacijos dalis nuvyko lan
kyti, lydima atsakingų parei
gūnų, antro ir trečio UNRRA 
iistrikto stovyklų, gi kita da
lis lankė pirmo ir penkto UN 
RRA distriksto stovyklas. 
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Amerikai Pavesta Pacifiko Salos 

KOMISIJOS narys lankęs pir
mo ir penkto distrikto stovyk
las, savo pranešime, gryžęs iš 
kelionės, rašo: 

"Šios informacinės kelionės 
metu daugelyje UNRRA Area 
f'eam-uose delegacija buvo mie-
tfei priimta ir jai parodyta rei
kiamas UNRRA palankumšl. v IV' ~ „ ADA . 
Bet neapsieita ir be nesusipra- j V- . Laivyno va

dovybe praneša jog pasiųs ^wmų. 
"Ingolstadto ir Muencheno 

Area Team stovyklų gyvento
jus UNRRA pareigūnai buvo 
painformavę kad norintieji iš
važiuoti, pirmoj eilėj turėsią 
atlikti UNRRA nustatytą an
trą screeningą. 

"Kadangi tremtiniai j šiuos? 
Seaiškios kilmės screeningus 
Imtinai eiti atsisako tai tie UN 
ERA pareigūnai, kurie tuos 
įcreeningus būtinai nori pra-
festi, tremtiniams visaip ken
kia. Vasario 25 d. Ingolstadte 
iiuvo sušaukta tautybių gyven
tojai informaciniam praneši
mui apie galimą emigraciją į 
Belgiją. Pranešimo metu su
interesuotieji davė įvairius pa
klausimus, tarp kurių buvo ir 
lis: Ar emigruojantiems bus 
reikalinga atlikt UNRRA scree-
ningas? Belgijos armijos ka
pitonas Donvil atsakė kad Bel
gijos vyriausybei pakanka U. 
S. A. armijos atlikto screenin-
go ir jokių kitų nereikalinga. 

PO PRANEŠIMO Area Team 
būstinėje I.G.C.R. (Tarpvyriau
sybinio Pabėgėlių Komiteto) at-
Btovas tuo reikalu turėjo ilgą 
pasikalbėjimą su vadovaujan
čiais Ingolstadto UNRRA pa
reigūnais. Pagaliau, esant skir
tingoms nuomonėms, I.G.C.R. 
atstovas telefonu paklausė tuo 
reikalu USFET-HQ (G. 5.) DP 
reikalams Frankfurte armijos 
majoro R. E. Neiman, kuris at
sakė taip pat kad norintiems 
e m i g r u o t i  p a k a n k a  A r m i j o s  
screeningo, o su visais kitais 
gcreeningais "to heli". 

Po to, tik išvykus delegaci
jai iš Ingolstadto į Muencheną, 
šios UNRRA Team pareigūnai 
painformavo Muencheno UINR 
RA direktorių Cox. To pasek
mėje Muencheno vienoje iš di
džiausių stovyklų, esančių Frei-
man kareivinėse, kur gyvena 
apie 10,000 tremtinių, informa
cinis pranešimas buvo uždrau
stas. Tremtiniai nepaklausė ir 
delegacijos laukė. 

AMERIKA PAMIA 
JAS KAIP SAVO 

NUOSAVYBĘ 

MIRĖ GRAIKIJOS 
KARALIUS 

Washingtone, Senato už-
sienių reikalų komitetas 'iš 
principo' sutiko leisti Uni
ted Nations sulaikyti Ame-
rįkos pasiryžtą teikti Grai- ^ralKIlal psam slln 

kųai pagalbą, jeigu pati U. padėtyj ekonomiS 
N. gali tokią pagalbą teik- eKonomiSKai 
ti. Tą sumanymą patiekia 

i Karalius Povilas "pasi
ni. E. Thompson, buvęs Geor- no?a n5,H

J • rengęs užvesti atkaklią ko-
gia valstijos leitenantas gu-, Jį ^ . Pa". paimti globoti 
bernatorius, kuris teismo pr; Į Graikiją ir Turkiją nuo 
pažintas teisėtu gubernatorium ' joms gręsiamo išlaukinio 
užimti vietą mirusio gubeęna- pavojaus. * 
toriaus Talmage, kuris mirė; Aišku, UN neturi kuo ir 
pirm užėmimo savo vietos. kaip paimti ir g,oboti ag 

Atenuose, Bal. 1, staiga 
mirė  Gra ikų  karahus  Ju i-
gis, 56 m. amžiaus. Jo vie
tą užėmė įpėdinystės keliu 
jo jaunesnis brolis, Povilas, 
45 m. amžiaus. 

Graikijai esant sunkioje 
nu

smukus ir komunistų puldi 
nėjamai iš kaimyniškų ša 

(resijos pavojuje atsiduru-
PILMŲ artistai Charlie'?.*as valstybes, ir Amerikai 

Chaplin ir John Garfield liks vykdytj Prez. Trumą 
įvardinti kaip komunistų planas jas apsaugoti ir 
rėmėjai. Taipgi keli kiti, sušelpti. Tik kad Washing-
Frederic March ir Frank to_no Patikai perilgai šne-
Sinatra priklausė komunis- kėdami nepavėluotų, 
tų fronto organizacijose. 
Seniau buvo Įvardinta ne-
kurios moteriškos filmų ar
tistės kaip komunistų rė
mėjos. 

porą naujų karo laivų ir 
du didelius lėktuvnešius į 
šiaurės Europos vandenis. 

Atvykęs Muencheno Area 
Team direktorius Cox, su ki
tais "pareigūnais, susirinkimui 
įsakė išsiskirstyti. Pranešimą 
daryti uždraudė. Susirinkusieji 
nepagailėjo UNRRA vadovybei 
triukšmingo nepasitinki n i m o 
pareiškimo. 

BELGIJOS armijos kapitonas 
Donvil susirinkusiems pasakė: 
"Labai man gaila kad tokie 
nesusipratimai tarp U1SA va
dovybės ir UNRRA yra gali
mi. Visi jųs žinote kokios tai 
rūšies nesusipratimai." 

Susirinkusieji atsakė kad 
tremtiniai žino jog tai komu
nistų darbas. Toliau kapitonas 
pasakė: "^Belgijos vyriausybe 
pati pirmoji nori ateiti jums 
į pagalbą, duoti pastovų dar
bą, naują gyvenimą ir laisvę. 
Mes tikimės kad visi šie nesu
sipratimai bus pašalinti, ir kas 
norėsite galėsite greitu laiku 
vykti į laisvą Belgiją. To Bel
gijos vyriausybės vardu aš 
jums linkiu ir siulau šia gali
mybe pasinaudoti". Susirinku
sieji Belgijos armijos kapito
nui sukėlė didžiules ovacijas. 

KAIP matyti iš šio prane
šimo, UNRRA pareigūnai, bai
giantis UNRRA darbui, vietoj 
kad tremtiniams padėjus jų 
dideliame varge, pradeda atli
kinėti tokius uždavinius kurie 
kvalifikuojami nusikaltėlių ka
tegorijoje. 

Tremtinių tarpe manoma kad 
UNRRA eilėse tikrai yra daug 
tokio elemento kuris dirba pa
gal sovietų planus. Norima su
rinkti apie emigruojantį visas 
žinias kad paskiau tremtinį 
lengviau butų galima pasiekti 
ten kur jis įsikurs. Kilniems 
tikslams tokios žinios kokias 
nori surinkti UNRRA savo nu
matytame screeninge, tikrai 
nereikalingos. 

AR UN PAJIEGS UŽ
TARTI GRAIKIJĄ? 

Uke ^ucess, N. Y., Uni
ted Nations Saugos Tary
bos posėdis nubalsavo pa
vesti Amerikos globon Ja
ponų kontroliuotas Pacifi
ko salas. Tuo budu Ameri
ka lieka jų visiška šeimi
ninkė. 

Rusų* ir Britų atstovai 
norėjo padaryti pamainų 
to globojimo tvarkoje, ta
čiau U. S. atstovas pareiš
kė jog tas gali priversti šią 
šalį visai atmesti siūlomą 
tų salų globą, jeigu bus 
daroma tam priekabių. 

1948 METAIS pranašau
jama trumpa depresija šio
je šalyje. Ji prasidėsianti 
Balandžio mėnesį. 

GEN. FRANCO paskelbė 
atsteigimą Ispanijoje mo-
narkijos, nors neturi kara
liaus sostui užimti. 

Ispanijos karalius Alfon
so pasitraukė nuo sosto 
1931 metais, dabar jis jau 
miręs, yra tik jo likęs sū
nūs, Don Juan. 

Franco paskelbė Ispaniją 
"katalikiška valstybe". 

vą prieš šalies užpuolikus 
ir ramumo ardytojus. Ka
ras prieš Maskvos sukurs
tytus banditus Jįmš pradė
tas tuoj pat. 

Iš Graikijos pašauktas į 
Maskvą sovietų ambasado
rius pasitarimams. 

Kartu su Maskva, kuri 
rėkauja prieš Ameriką del 
jos pasiryžimo gelbėti Tur
kijai ir Graikijai, lermuoja GEN. MARSHALL UŽ 

f 

Wt 

SUOMIJOJE. be iiaiuu likus Timonen šeima, kuri pabėgo nuo 
raudonųjų iš savo gimtosios Karelijos, kurią sovietai užgrobė, 
fei šeima, kaip ir 450,000 kitų Suomiu, tremtinių, maitinama 
Amerikos Raudonojo Kryžiaus. 

ir United Nations sekreto
rius Lie. Jis, Maskvos pa
rinktas tai vietai, išlenda su 
savo kenksmingais kaltini
mais Amerikai buk ji nori 
primesti toms šalims savo 
"kapitalistišką vergavę". 

SUJUNGIMĄ VO
KIETIJOS 

VOKIETIJOJE, sustrei
kavo 4,000 angliakasių pr o
testui prieš maisto truku- su Kusais negalima prieiti. 

Maskvos konferencijoje, 
tik laiko gaišavimais užim
ti trijų didžiųjų delegatai, 
AmeriKiečiai, riancuzai ir 
Britai, pradėjo nerimauti 
matydami kad prie nieko 

mą. / 

Atsibuvo šimtų tūkstan
čių žmonių demonstracijos 
prieš Britus del maisto ne-
datekliaus Britų zonoje. 

PREZ. TRUMAN panai
kino daug dar likusių ka
ro meto suvaržymų, tačiau 
prašo kongresą pratęsti na
mų nuomų kontrolę iki 30 
Birželio, 1948 metų. 

Cukraus kontrolė senato 
numatomą užbaigti ap>į$ 31 
dieną Spalių šių metų. 

v STREIKŲ ir darbo gai-
šavimų šymet per pirmą 
bertainį buvo 93 nuoš. ma-

KONGRESE YRA 70 
KARO VETERANŲ 
80-me Kongrese yra 70 šio 

karo veteranų, kurie buvo iš
rinkti pereito Lapkričio 5 bal
savimuose. Jų amžius yra nuo 
apie 33, jauniausių, iki virš 55. 

Jie daugiausia Republikonų 
partijos, ir laimėję rinkimuose 
viena del to kad yra veteranai, 
antra, kad kandidatavo prieš 

| Demokratus. Tačiau dalis tų 
į karo veteranų j Kongresą iš-
1 rinkta ir iš Demokratų parti

jos, kurie nominacijas laimėjo 
gal but prieš senesnius Demo
kratus ir kaip veteranai gavo 
visuomenės prijautimą balsa
vimuose. 

Nekurie jų yra vfsaf naujo
kai politikoje, bet kiti buvo ak
tyvus partijų politikoje prieš 
stojimą tarnybon, ypač vyres
nieji. 

Ne visi ir veteranai kandi
datai buvo laimingi rinkimuo
se, nes iš apie 435 Kongreso 
atstovų tik 70 išrinkta vetera
nai, kas yra mažas nuošimtis. 
Kitur mat senieji politikieriai 
buvo stiprus ir nebuvo progos 
veteranams laimėti nominaci
jose. 

INDIJOJE, Bombay ir 
Kalkutta miestuose pasta
rų dienų riaušėse tarų In- sitarimo delei". Tai buvo 

U. S. Valstybės Sekreto
rius Marshall pareiškė kad žiau negu tuo laikotarpiu 
jei nėra minčių susipratimo buvo 1946 metais. Didžiau-
tai geriau nedaryti jokių sias šymet streikas buvo 
sutarčių Vokietijos atžvil- kai 14,000 automobilų dar
giu. Netekęs kantrybės jis bininkų pora dienų strei-
pareiškė: "Mums nėra rei- kavo Detroite. 
Kalo susitarti vien tik su-

New Yorko gubernato-
dusų ir Musulmonų užmuš- rusčiausias iki tol Sekreto-j rius Dewey pasirašė įsta-
ta apie 100 žmonių, 543 ki
ti sužeista. 

riaus Marshallo padarytas 
pareiškimas. 

. Jis įtarė Rusus siūlant 
tokius sumanymus kuriais 
Vokiečiai butų badu išma
rinti. 

"Amerika priešinga poli
tikai kuri palaikytų Vokie
tiją sugrustu skurdynu ar 

JOHN L. LEWIS, atsi
lyginimui valdžiai už jo nu
baudimą del šaukimo ang
liakasių streikų, pakėlė ler-
mą prieš valdžią del Cen-
tralia, 1.11., angliakasyklos 
nelaimės, ir apšaukė savai- • ekonominiu ubagynu Eu-
tę laiko "liūdėjimo" tų žu-j ropos centre", pasakė jis. 
vusiu darbininkų, ko nie-j Jis nusistatęs kad Vokie-
kad nedarydavo seniau. tija butų sujungta į vieną 

Tas davė jam progą pri- ekonomišką vienetą, ne su
versti 400,000 minkštos an- plėšytą kaip dabar. Tas, 
glies darbininkų panešti sako Marshall, buvo sutar-
kelis milijonus dolarių nuo 
stoliu vistiek. 

tymą draudžiantį viešų rei
kmenų darbininku streikus. 

10 užmušta. Clinton, Mo. 
Ištikus sprogimui dirbtuvė
je kur gamino fijerverkus, 
užmušta 10 žmonių, penki 
kiti sužeista. 

VOKIETIJOJE žmonės 
žudosi nepanešdami sunkių 
gyvenimo sąlygų. Berlyne 
pastaru laiku sako nusižu
dę į pora šimtų žmonių. 

Gen. MacArthur, dešinėje, pasitinka ir sveikinasi su Ambasa
dorium Paul V. McNutt, kuris atvyko apsilankyti i Tokyo, Ja
ponijoje. Gen. MacArthur pradėjo skelbti kad reikalinga Ja
poniją pevsti United Nations kontrolei. Jis tą šalį nukaria
vęs gerai sutvarkė ir ramiai valdo. Dabar siūlo pavesti kon
troliuoti tokiai organizacijai p«r kurią sovietai tikriausia įsi
griaus į Japoniją. 

ta Potsdamo suvažiavime. 
Sovietai pasiryžę laikyti 

užgrobtą Vokietijos dalį ir 
jieško progų pajungti visą 
Vokietiją savo įtakon. 

Britų atstovas pareikala
vo kad iki Gruod. 31, 1948 
visi Vokiečiai karo belais
viai butų grąžinti atgal. 

Britanijoje trūkstant šią 
žiemą maisto, Stalinas ne
tikėtai pasiūlė Maskvoje 
viešinčiam Britų atstovui 
Bevin maisto pagalbą. Bri
tai buvo taip sakant pa
gauti Stalino "mielaširdin-
gumu". 

MAISTO kainos šioje ša
lyje sakoma pasiekė čiuku
rą ir jau pradės pigti. Sa
ko, kiauliena, pienas, svie
stas, kviečiai ir kiti valgo
mi produktai pradėjo pir
miausia atpigti. 

Rubų kainos kilo per 44 
mėnesius, išrodo kad pra
deda sustoti. 

Detroit, Mich. Hudson 
automobilių dirbtuvė turė
jo paleisti iš darbo 14,000 
kitų darbininkų del sustrei-
kavimo 60 darbininkų dir
bančių prie įrangių ir pa
dargų paruošimo. 

PALESTINOJE pasikar
toja sprogimai ir gaisrai, 
ką surengia Žydai kovojan
ti prieš Britus kliudančius 
Žydų važiavimą į Palesti
ną. Kovo 31, 1,600 Žydų, 
atvežtų laivu į Haifa, tapo 
Britų paimti ir išvežti į 
Cypro salą. Pirm to kitu 
laivu atvežtus Žydus išti
ko nelaimė ir jie buvo Bri
tų išgelbėti, bet negalėjo 
Palestinoje pasilikti: 

TRAFIKO nelaimėse šio
je šalyje per Sausio ir Va
sario mėnesius žuvo 4510 
asmenys. Tai yra 17 nuoš. 
daugiau negu buvo žuvę 

RAGINA SULAIKYT 
PARAMĄ SOVIETU 

• PAKAUKĖMS 
KONGRESO atstovas ColmcST 

(D. iš Miss.), užsienių reikalu 
komiteto narys, pasiūlė kad & 
šalis privalo Rusijos klastingus 
žygius atkirsti tuo kas sovie
tams labiausia įskaudintų — 
ekonomišku suvaržymu. 

Colmer ragina griežčiau at
sinešti į visa komunistų val
domas šalis, ir jis pats paruo
šė Kongresui rezoliuciją drau
džiančią teikti paskolas ir ki
tokią pagalbą toms šalims. 

Jis kaltina Rusiją pasinaudo
jimu Amerikos žmonių norėji
mu taikos, ir pasmerkia sovie
tų agresyvę plėtimosi politiką 
po to kai pasibaigė karas. Ru
sijai turi buti sulaikyta visoks 
pataikavimas iki ji neišpildys 
visus savo karo prižadus, sako 
Colmer. 

CHICAGOS DEMO
KRATAI LAIMĖJO 
.BALANDŽIO 1 Chaicagoje 

atsibuvo miesto valdybos rin
kimai. Nežiūrint didelių Repu
blikonų pasiruošimų išplėšti 
miesto valdžią iš Demokratų, 
Mayoro Kelly stipri mašina ir 
vėl atlaikė Demokratų frontą 
ir jie išėjo laimėtojais. 

Nors pats Kelly jau nekan
didatavo daugiau į mayorus, 
ir nors tokiais atvejais opozi
cijai yra progų laimėti, tačiau 
Demokratai pasirodė pakanka
mai tvirti ir vėl išrinko Demo
kratą Martin H. Kennelly ma
joru. 

Republikonai dalinai sulau
žė Demokratų frontą pereitį§ 
rudenį laimėdami Cook apskr|» 
ties valdyboje 14 vietų iš 17. 

šie Chicagos mayoro rinki
mai buvo laikoma gera rody* 
kle 1948 metų prezidento rn|* 
kimams. Išrodo kad Chicagą 
gali nušluoti Trumanas. 

BRITŲ valdžia planuoja iš
dirbti karo ginklus ir amunici
ją kuri tiktų naudoti Amerikos 
ginklams, ir Britai galėtų nao-

tų dviejų mėaeęių bėgyje doti Amer&ee arauokiją arbft 
pernti. | ginklus. 
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MIRĖ JAUNAS 
LIETUVIS 

Rusai tuoj Išsprogdintų 
Ameriką, Sako Earle 

Plf * e ' 1 

George H. Earle, buvęs Fenn-
sylvania gubernatorius, o pas
taru laiku Amerikos ministras 
Bulgarijai ir Turkijai, pereitą 
savaitę padarė reikšmingą pa
reiškimą Washingtone, laike 
klausinėjimų jo apie tai ką jis 
žino apie komunistus. Jis pa
sakė abejoja ar daugiau negu 
10 nuošimčių mūsų busime gy
vi už penkių metų nuo dabar 
del to kad Amerika dabar vis 
susilaiko nuo subombardavimo 
atomine bomba Sovietų Rusi
jos. Jo manymu dalykų stovis 
Suvienytose Valstijose dabar 
jau desperatiškas. To priežas
tis yra ta kad super-atominė 
bomba jau beveik išrasta ir 
kuri šalis ją pirmiau panaudos 
ta gali buti užtikrinta laimė
jimu. 

Earle sako, Amerikos žmo
nės yra naivus ir mielaširdin-
gi panaudojimui atominės bom
bos. Bet del to kad mes pir
mutiniai neatakuosim, aš ne
tikiu kad daugiau kaip dešim
tas nuošimtis iš musų busimi 
gyvi penki metai nuo dabar 
sako Earle. 

Jo manymu, vienatinė apsau
ga nuo išnaikinimo yra pilnas 
pasaulinis inspektavimas sulai-
kvmui atominių bombų gami
nimo. Rusija, sako jis, nesi
duos tokiai inspekcijai, nes tas 
atidengtų baisias jos vidau-
sąlygas. Todėl, sako Earle, ši 
šalis privalo pagrasinti atomi
ne bomba kiekvienai valstybei 
kuri nesiduos inspektuojama. 

Kadangi Amerikos žmonės 
nesutiks su grąsinimais, sake 
Earle, tai vienatinė išeitis yra 
užkirsti Rusams kelią išdirbi
niu ir ištobulinimu pačių bai 
šiaušių naikinimo ginklų ir lai 
kyti juos paslėptus. kur nors 
Dakotose. Tada Amerika turi 
pareikšti kad po p»»mos bom
bos kuri sprogs šičia, mes su 
plaišinsim kiekvieną Rusijos 
miestą. 

Earle nupasakojo kokiais pa 
salingais budais sovietai ren
giasi užatakuoti šią šali, nes 
Maskvos raudoni banditai ne
gali pakęsti Amerikos kapita
lizmo, kuris visko turi, o ten 
neva darbininkų šaly i e visi su
skurę vargsta. 

Detroit, Itficft., Naujienos 
SVEIKI, SULAUKĘ 
VELYKŲ ŠVENČIU 

PREKINIŲ vagonų išdirbi-
mas rengiamasi padauginti iki 
po 10,000 vagonų kas mėnesį. 
Dabar išdirbama po 2200 va
gonų, o beveik daugiau negu 
tiek senų vagonu jau reikia at
mesti nuo geležinkelių, taigi 
vagonų vis trūksta. 

REUMATIŠKI 
SKAUSMAI 

Deksnio Galinu'u Mostis, sudaryt:-
iš dau»- skirtingų elementų, turi sa
vyje galinqra šilmią. Šildydama ga
lingai, i.štarpins ReumatiAkus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau isigvk — 
DECKENS OINTMENT, arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2-oz. $1.00; 
4-oz. $2.00. Ekstra didele dėžė — 
10 o z. $.",.00. (26) 

DEC KEN S OINTMENT 
I*. O. Box 666 Newark 1. N. .1 

RHEUMATIŠKI 
ARTHRITIS 
SKAUSMAI 

Bandykit Šitą Dykai 
•Jeigu niekada nenaudoiot "Rosse 

' rabs" nuo skausmų arthritis, neuri
tis, rheumatizmo, pabandykit musų 
lizika. Mes pasiųsim jums pilno dy
džio pakelį iš kurio jųs galit sunau
doti 24 Tabs DYKAI. Jei nenusteb-
sit skausmo paliuosavimu kurį tuoj 
pajusit, grąžinkit pakelį atgal ir ne
būsit- mums skolingi. Ištikro taip' 
NESIUSK PINIGŲ. Tik prisiusk 
pavo vardą ir adresą ir mes pasku-
binsim jums Tabs paštu. 
ROSSE PRODUCTS CO. Dept. X-1 
2708 Farwell Ave. Chicago 45, HI 
/ > 

SEKRETAI DYKAI 
(FREE) 

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

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
M2 N. 6lh St. Philadelphia 6. Pa 

Lietuvos Pasiuntinybė Wa 
shingtone gavo iš Reykjavik, 
Tceland, laišką, kuriame Teodo
ro Beliackino sužiedotinė, p-lė 
Svava Agustadottir, praneša 
apie jo netikėtą mirtį Vasario 
17 d. Jaunas Beliackinas mi
rė rtuo neuritis. Teodoras pa
laidotas Vasario 22 d., pamal
dos atsibuvo Reykjavik Romos 
katalikų bažnyčioje. Tebūna 
tam jaunam .Lietuviui lengva 
Islandijos žemelė. * 

Waterbury, Confi* 

LIETUVIŠKOS FILMOS BUS 
RODOMOS BALANDŽIO 13 
Brolių Motuzų-Belecku garsi

nės Lietuviškos filmos bus ro-
lomos čia sekmadieni, Balan-
Ižio 13, svetainėje 48 Green St. 
Bus du rodymai: 2 vai. po pie
tų ir 6 vai. vakare. Filmos 
yra: Lithuania, garsinė spal
vuota Angliškoje kalboje apie 
bepriklausomą Lietuvą. Kita, 
'Kodėl Mes Bėgome", bolševi
kų žiaurumų vaizdai Lietuvoje, 
trečia, "Be Tėvynės =— Ištršmi-
ne", dabartinio tremtinių Lie-
uvių gyvenimo vaizdai Vokie-

:ijoje; ir ketvirta, "Ten Kur 
Vemunas Banguoja", garsinė 
spalvuota Lietuvos vaizdų ir 
Lietuviškų dainų filmą. 

Filmų rodymo pertraukomis 
kalbės Vyt. Beleckas, nurody
damas filmos tikslus, šios fil
mos dar nebuvo rodytos šioje 
apielinkėje, ir Vyt. Beleckas 
dar nėra čia kalbėjęs, todėl vi-
d atsilankiusieji pamatysite ir 
išgirsite ką nors tikrai naujo, 
įžanga i filmas tik 50c. ir jo
kių kitų kolektų nebus. 
RADIO PROGRAMA 
VYKSTA GERAI 

Jau ketvirta savaitė kaip 
duodama Lietuviška radio pro
grama, ''Lietuvių Atmintys", iš 
stoties WWCO. Programos bu
na duodamos šeštadienio vaka
re nuo 7 vai. (dial 1240), Wa
terbury. 

Butų gerai kad Lietuviai biz
nieriai ir kiti prisidėtų palai
kymui šios Lietuviškos kalbos, 
Lietuviškos dainos ir viso Lie
tuviško judėjimo oro bangomis 
programos. 

Buvo linksma susilaukti ga
na daug ir malonių laiškučių-
pasveikinimų; Juozas Ginkus, 
iš Brooklyn, N. Y., p. Wilson, 
iš New Yorko prisiuntė sveiki
nimus telegramomis, ir dauge
lis kitų. Visiems jiems tariu 
nuoširdų ačiu. 

Dr. M. J. Co Ine.v. 

Bendro Amer^os Lietuvių 
Žalpos Fondo Direktorių Tary
bos ir Valdybos vardu nuošir
džiai sveikinu Velykų šventė
mis visus BĄLF darbo rėmė
jus, visuomenės vadus, dvasiš
kius ir pasauliečius, BALF sky
rių valdybas, duosnią visuome
nę, talkininkaujančias draugi
jas ir įstaigas, musų spaudą ir 
jos vadovus, Lietuviškų radio 
programų vedėjus, žodžiu visus 
kuriems rupi nuo karo nuken
tėjusių Lietuvių šelpimas. 

Sveikinu tukstančius Lietu
vių tremtinių Vokietijoje ir ki
tose šalyse linkėdamas jiems 
dvasinės stiprybės ir ištvermės 
belaukiant šviesesnio rytojaus. 

Velykos Lietuvių tautoje vi 
sada buvo minimos ir švenčia
mos kaip viena džiaugsmin
giausių švenčių, bet jos nega
lės buti tikrai linksmos musų 
broliams ir. sesėms esantiems 
tremtyje ir verguvėje. Atsi
minkime juos savo maldose ir 
ištieskime jiems skubiai pagal
bos ranką, kad jie pajustų nt 
tik dvasinę bet ir medžiaginę 
musų paramą. 

Visiems Linksmų Velykų! 
Kun. Dr. Juozas B. Končiui 

BALF Pirmininkas. 

BALF SANDĖLIS 
NUOSAVOSE 
PATALPOSE 

BALF valdyba iš New Yor
ko praneša kad nuo Kovo 15 d. 
BALF sandėlis perkeltas" i sa
vo namą, 105 Grand St., Brook
lyn 11, N. Y. Kadangi vienas 
nuomininkas dar neužleidžia 

j sandėlio reikalams būtinų pa -
! talnų todėl laikinai negalima 
priimti didesnių drabužių ir 
batu siuntų. 

BALF skyriai prašomi su
rinktus daiktus pasilaikyti kol 
bus pranešta kada sandėlis bus 
minai paruoštas siuntoms pri
imti. 

APIE MAISTO SIUNTINIUS 
Toliau, BALF valdyba pra

neša kad tam tikri geradariai 
p >rka ar dovanoja maistą ir jį 
siunčia i BALF sandėlį. Už 
maisto persiuntimą, kartais ir 
iš labai tolimu vietų, tenka ap
mokėti BAI F centrui. Toks 
maisto siuntimas yra neprak
tiškas.- BALF prašo skyrius 
maisto1 nerinkti, bet maistui 
gautus ar skiriamus pinigus j 
persiųsti į BALF' centrą. 

IŠ FLORIDOS 

LIETUVIAI FLORIDOJE 
Daugybė Lietuvių stengiasi 

ne tik atvažiuoti žiemavoti, bet 
ir apsigyvena Floridoje, pirk
dami čia namus ir biznius. 

Nekurie apsigyveno Holly
wood, Fla., prie didžiojo kelio 
US 1, kuris eina nuo Maint 
valstijos visu Atlanto pakraš
čiu, per Washingtona į pietus 
ir biskį į rytus iki Miami mie
sto, Floridoje. Nuo Miami ke
lias jau sukasi į vakarus, nes 
j pietus jau Atlantikas. 

Miami yra antras didžiau
sias Floridos miestas, pirmas 
didumu yra Jacksonville, ji.v 
yra pirmutinis miestas , Flori
doje išvažiuojant iš Georgia 
valstijos. Miami turi netoli 
200,000 gyventojų nuolatinių, c 
žiemos metu apie 700,000; jie 
iia suvažiuoja gal iš visos U. 
S. ir iš Kanados.* 

Rytiniame Floridos pakršty-
je apsigyvenę nemažai ir Lie
tuvių. Fort Lauderdale, apiv 
10 mylių į šiaurę nuo Holly
wood, gyvena apie 8 šeimos 
Lietuvių. 

Hollywood yra 5 šeimos tu
rinčių savo nuosavybes. 

Toliau j pietus, Miami mies
to apielinkėse, yra apsigyve
nusių ir apsipirkusių bizniu* 
dar daugiau'Lietuvių. 

Miami Lietuviai jau turi ir 
•*avo klubą, apie kurio velki
ną Dirvoje jau buvo rašyta 
. klubo parengimus sueina jau 
imtai Lietuvių, kurie padarė 

:arp savęs tautinius ryšius* 
Klubo valdyba susideda iš 

gabių ir sumaniu Lietuvių. 
Lietiniams norintiems atva

žiuoti čia pasižiūrėti kurie dai 
nėra buvę, geriausia yra Spa 
lių ir Lapkričio mėnesiuose 
arba Kovo ir Balandžio mėn 
Lada čia viskas buna daug pi 
?iau ir kambarį lengva gaut 
apsistojimui. J. M. Verbtla. 

Linksmų Velykų 
Švenčių 

Linkiu visiems Dirvos skai
tytojams ir draugams. Visiems 
ir tiems kuriems mano kores
pondencijos kartais ir nepatin
ka, visgi šių gražių pavasario 
švenčių proga linkiu linksmų 
Velykų! 

Nors. švenčių proga prašau 
Dirvos bičiulius ir visus prie-
telius pamiršti savo asmeniš
kus skirtumus ir srovinius vai
dus ir lengva širdimi mąstyti 
apie savo viengenčius, visur 
viso pasaulio kampeliuose iš
sklaidytus ir visokiariopą var
gelį vargstančius. 

Ypatingai užjurio broliams 
ir sesutėms reiškiu linksmą 
Aleliuja! M. Sims. 

LAIŠKAI LVS 6-TAM 
SKYRIUI 

Musų miesto LVS 6 skyriau? 
nariai ir net skyrius gauna vis 
dažniau laiškų su visokiais rei
kalais ir prašymais nuo nelai
mingųjų brolių užjuryje. Pra
vartu vieną iš jų ir jums, miel 
skaitytojai, patiekti. Laiškas 
rašytas Sausio 16 š. m. Jis il 
gai buvo kelionėje ir mus pa 
siekė tik Kovo pradžioje. Se
ka laiškas: 
'Didžiai Gerbiamas LVS 6 sk 
Pirmininke ir Organizacijos 
nariai: 

"Labai širdingai jusų atsi 
prašau kad aš drystu rašyti su 
trukdydamas jusų laiką, bet ži 
nant jusų geraširdiškumą, pra 
"^au man atleisti, nes toliau 
skaitydami šį laišką sužinosite 
nusų dabartinę padėtį. 

"Aš ir mano keturi draugai 
Lietuviai, kurių pavardes že
miau išvardinu, už veikim?, 
prieš Vokiečių okupacinę vai 
cižją Lietuvoje buvome Vokie 
lių gestapo susekti ir areštuo 

i d. Vieni iš musų buvome areŠ 
tuoti 1943 m., o kiti 1944 meti. 
pradžioje. Buvome laikomi ka
lėjimuose, Pravieniškio koncen
tracijos stovykloje Lietuvoje 
• frontui artėjant iš Rytų lint 
Lietuvos, buvome iš Lietuvot 
išvežti į Vokietiją, į koncen 
tracijos lagerius, kur mums-
kiekvieną minutą mirtis ir ba
lo šmėkla žiurėjo į akis. .. . 

"Artėjant Amerikiečių-Ang 
'ų kariuomenei prie musų gy 
/enamų lagerių mums taip pat 
atėjo išsiliuosavimas arba mir 
tis. Vokiečiams evakuojant la
gerius tuo laiku mums pavyk' 
Dasprukti iš Vokiečių nagų ii 
slapstytis kol užeis sąjunginin
kų kariuomenė. 

"Užėmus Amerikiečiams ts 
-ritį, buvo pranešta kas yra iš-
jėgę iš Vokiečių lagerių ir ne
turi dokumentų, tie turi eiti re
gistruotis į tam paskirtą vie
tą kur bus išduoti dokumentai 
Bet kas tik nuėjo registruotis 
Amerikečiai tų jau nepaleido: 

jždarė į lagerį; tas pats ir su 
numis atsitiko. Jie mus už 
larę nepaleido, sakė kad grei-
:u laiku mus nuveš į Angliją ir 
•,en busime laisvi. 

"Ir ten gal ir būtume buvę 
laisvi, bet musų * nelaimei prie 
nusų prisikabino Rusai ir rei
kalavo kad mes važiuotume i 
jų 'išlaisvintą' Lietuvą. Kai 
nes griežtai atsisakėme gryžti 

•^ulyg jų raginimo, jie mums 
grasino visokiais budais ir da 
'ė įvairias kliūtis kad musų ne-
šleistų i laisvę. Taip per tuos 
prakeiktus raudonus burlioku 
teko nešti belaisvio jungas vi
sai nekaltai daugiau kaip du 
metu. 1946 m. Spalių n:ėn. bu

vome 18 Anglijos atvežti f Vo
kietiją ir laikomi Vokietijoje 
lageriuose. Bet galų gale vis
gi atėjo laisvė; 

"Bet laisvę išvydus tuoj pa
matėm koks vargas ir skurdas 
stovi prieš akis. Mus paleido 
iš nelaisvės su belaisvių rūbais 
ir tik ką turėjom užsivilkę ant 
savęs tai ir viskas. Daugiau 
nieko nedavė išsinešti. 

"Maistas labai blogas, rei
kia pusbadžiai gyventi. Ir jei
gu ilgiau teks tokiu maistu gy
venti tai neilgas musų gyveni
mas, nes musų sveikata suny-
io per kelis metus gyvenant 
ageriuose. 

"Mums teko skaityti Dirvoje 
kad Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
8 skyrius gelbsti nelaiminguo
sius savo tautiečius, tai nors 
?ėda butų prašyti, bet gyveni
mo aplinkybių verčiamas pra
šau savo grupės vardu gal ga-
ėtumet kiek nors sušelpti muš 
maistu. Mes su viltimi laukia-
me ir tikime kad musų prašy
mas bus išklausytas. 

"Reiškiam jums aukštą pa
garbą: Juozas Markevičius, Al
fonsas Civilis, Stasys Aleksan-
Iravičius, Pranas Kataržis ir 
Augustinas šiaulys." 

Brangieji Detroitiečiai! Ar 
lenorėtumet kuris asmeniškai 
iiems vargšams padėti? Norin-
ieji kreipkitės mano antrašu. 

M. Sims. 

194f» METATS U. S. avalų 
dirbtuvės., išdirbo arti 500 mi
lijonų porų avalų, arba dau
giau negu po tris poras kiek
vienam vyrui, moteriai ir vai
kui šioje lėlyje. 

i 

LAIMĖTOJAI. Los Angeles mieste, iškilmingai įteikta filmų 
artistams garbės ženklai už pripažintus jų 1946 metais vaidi
nimus tam tikrose filrpose. Iš kairės į dešinę: artistė Ann 
Baxter; geriausia vaidinus prie kitos artistės; Sam Goldwyn 
apdovanotas už pripažintą geriausią veikalą, "The Best Years 
of Our Lives"; Olivia de Havilland, už geriausią vaidinimą; 
ir HfroU'l Hussell, berankis veteranas, iš veikalu "The liest 
Years in Our Lives", kaip geriausias^įf&gelbinis artistas. 

TYRINĖJAMA RUSĖS 
NUŽUDYMAS 

1945 mh. Spalių 11 buvo ras-
:a nužudyta Lydia Andrejevna 
Thompson, Louis V. Thompson 
;mona, kuri I Pasaulinio Karo 
aiku ištekėjo už Thompsono, 
Konstantinopolyje. 

Thompsonai čia gyveno tur
ingai, puikiuose $75,000 ver

ses namuose prie Pontiac. 
Prieš žmonbs mirtį, Thomp-

;onai buvo jau atsiskyrę trys 
nėnesiai laiko. Radus tą mo-
;erį nužudytą, buvo areštuotas 
Thompson ir jo sekretorė ir ki
ti. Bet nebuvo galima rasti 
tos žudystės kaltininkus. 

Vėliau paaiškėjo kad Lydia 
Thompson turėjo tėvą, Andrei 
Ševčenko, 70 m. amžiaus, ku
ris tarnavo bažnyčioje prižiu-
•ėtoju, už $60 mėnesiui, kad 
galėtų pragyventi, o jo duktė 
ramdydavo kitus prižiūrėti jų 
lidelius namus. Lapkričio m 

1945 m. buvo suareštuotas tas 
ienas jos tėvas. Policija suži-
loįo kad ševčenko rengiasi iš 
/ažiuoti į New Yorką. Po tar
dymų ir tėvas buvo paleistas. 

Dabar policija patyrė kad 
L. V. Thompson slapta apsive
dė su savo gražia sekretore, 
Helen Budnik, Vasario m. 1946 
metais. 

Kovo 22 šių metų tapo su
imti abu Thompsonai ir kalti
nami pirmosios Thompsonienės 
nužudymu. Jų teismas bus Ba
landžio 9 d. 

Kovo 28 d. tapo areštuotas 
Stanley Ankulewicz ir jo mei
lužė, kuri pranešė policijai kad 
\nkulewicz atliko Mrs. Lydia 
Thompson nužudymo darbą. 
Jo mylimoji suimta kaip liudi
ninkė. Iš jų tardymas prasi
jos Balandžio d d. 

Vyt. Markuzas. 

ATVIRAS LAIŠKAS 
A. BIMBAI 

Kovo 21, 1947. 
Silį metų Kovo 1 dienos Lai

svėje "Krislai" skilties pradžio
je R. Mizara prašo apie "de
mokratinius" Montellos Lietu
vius, kurie pasiūlė tautinin-
Kams ir klerikalams stoti su 
A. Kimba į debatus. 

Manyčiau kad pasitamautu-
iiet Lietuviškai visuomenei su

rengdami pasiulytus deoatus 
ir tuo pačiu butų gera proga 
viešai išsiaiškinti ir • isketu 
tuos dalykus kurie yra dar pa
tiems "demokratiniai" nusitei
kusiems nežinomi, ar bent jie 
mano kad kiti to nežino. 

Esu .tikras kad Lietuviška 
visuomenė parems debatų su
rengimą ir laukiam tik vieaso 
sutikimo ir susitarimo /A. 
Bimbos puse. 

P- S. &©|Mja siunčiama\ A. 
Bimbai. ,t 

yyife Beleckas. 

Už KIAUŠINIUS šymefc ūki
ninkai tikisi gauti daugiau ne
gu gavo 1946 metais. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

BROWNS COTTAGE 
Privatiniai Valgomi kambariai. Telefonuokit Sutarimui 

1706 EUCLID AVE. CHerry 7873 

Sveikiname Lietuvius su Velykų Šventėmis! 

AUGUSTUS G. PARKER 
COUNCILMAN 

WARD 11 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE 
MUNICIPAL COURT 

UNKĖJIMAI 

JUDGE LILLIAN M. WESTROPP 
MUNICIPAL COURT 

GERIAUSI LINKĖJIMAI / 

JUDGE PERRY B. JACKSON 
MUNICIPAL COURT 

LIKK&OIAI 

f 

FARMERS NATIONAL BANK 
& TRUST CO. 

4641 MAIN AVE. PHONE:, 1515 
ASHTABULA, OHIO 

i GERIAUSI LINKĖJIMAI 

j 

BARBERS UNION NO. 129 
Fred W. Tapffcr - Sec'y. 

FINANCE BLDG. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

COUNCILMAN 

EDWARD P. STAPLETON 
1st WARD 

7 
GERIAUSI LINKĖJIMAI 

BALLONOFF METAL PRODUCTS 

i 
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Tegul meile Lietuvos 
Dega mūsų širdyse L A I S V A  L I E T U V A  
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Laisvę pažinus Tauta — 
Jungo Nevilta! 

Padorus Lietuviai Priešu Tarnyboje 

Lietuvis Lietuvį Apsaugodavo, Rizikuodamas 
Pats Savo Kaulį ir Likimą 

HUSAMS bolševikams 1940 
metais Lietuvą okupavus, tarp 
visokio tamsaus elemento į 
bolševikų miliciją (policiją) 
įstojo ir nemaža gerų, padorių 
Lietuvių, ypač iš paleistų iš bu
vusios Lietuvos kariuomenės 
kareivių. Tokie padorus Lie
tuviai visokiais budais steng
davosi padėti tikriems Lietu
viams ir juos dažnai išgelbėda
vo nuo bolševikinio teroro. Vie
ną tokių atsitikimų čia papa
sakosiu. 

1940 metų vėlų rudenj, jau 
visai sutemus, gryžome su 
draugu namo viena Žaliakalnio 
(Kauno) gatve. Buvome sve
čiuose, todėl šiek-tiek jautė
mės įsilinksminę. Mano drau
gas turėjo įprotį neblaiviame 
stovyje paerzinti Rusus ir šiek-
tiek viešai parodyti s&Ve ne
apykantą okupantams. 

Priešais mus artinosi Rusas 
karininkas. Kelias buvo slidus 
ir kai su karininku susidurėme 
greta, aš pasukau šiek-tiek į 
šoną, norėdamas jį praleisti. 
Užpakalyje manęs ėjo mano 
draugas. Kaip ten įvyko ne
mačiau, tik pajutau kad su
griuvo mano draugas ir tas 
Husas karininkas. 

Husas keldamasis keikėsi ir 
tuojau išsitraukęs ginklą, mus 
areštavo. Pradėjo mus barti 
kad tyčia jį apvertėme. Mano 
draugas teisinosi kad nenorė
jęs jo apversti, tik duodamas 
jam kelią paslydęs ir netyčia 
jį apvertęs. Tai nepadėjo, ir 
Rusas karininkas musų nepa
leido. 

Husas mus varosi Savanorių 
prospekto link ir dairosi. Pro
spekte pagauna milicininką, jį 
sulaiko ir perduoda mus. 

— Nuvaryk tuos huliganus 
i miliciją, tegu ten areštuoja 
ir tinkamai nubaudžia, — įsa
ko Rusas milicininkui ir išaiš
kina visą istoriją už ką mus 
areštavo. 

Milicininkas mus varo į nuo
vadą. Jis tyli ir mes tylime. 
Nuvaręs į nuovadą, perduoda 
mus budinčiam milicininkui ir 
paaiškina ką jam Rusų kari
ninkas įsakė. Budintis milici
jos tarnautojas, žmoniškos iš
vaizdos Lietuvis, padaro rūstų 
veiką, griežtai į mus kalba ir 
tuojau padaro kratą musų ki-
eeniuose. Milicijos bute buvo 
daugiau milicininkų Lietuvių 
ir nelietuvių, net su raudono
mis žvaigždėmis ant rankovių. 

BUDINTIS milicininkas iš 
mano draugo kišeniaus ištrau
kė kišeninę užrašų knygutę, ją 
pavartė ir išplėtė akis, lyg su 
mišo. Mano draugas taip pat 
pabalo ir iš jo galvos išlakstė 
visos pagiros — staiga išsiblai-
vino. Aš dar nieko nenujau
čiau kas čia darosi. 

iBudintis milicininkas tuojau 
nežmonišku balsu užrėkė, išva
dino mus "huliganais", "gir
tuokliais", ir pagriebęs mano 
draugą už apykaklės išstūmė 
pro duris laukan. Man taip pat 
griežtai ir net piktai liepė lauk 
išeiti pro duris. Kai mus iš
stūmė iš kambario į koridorių, 
kur jau žmonių nebuvo, griež
tai mums paliepė skubėti na
mo ir kelyje su niekuo nesusi
durti ir neužkabinėti. Mano 

, draugas, pasijutęs laisvas, len
gvai atsiduso ir nusišluostė nuo 
laktos prakaitu nors oras ir 
laltokas buvo. 

Einant namo jis man paaiš
kino visą padėtį į kokią mes 
buvome patekę. Jis savo užra-
ių knygutėje turėjo užsirašęs 
bolševikus pajuokiančių dainų 
Ir "Stalino Tėve musų". Bu
dintis milicininkas/kaip tik ir 

buvo atsivertęs tas dainas ir 
Stalinišką "Tėve musų". Tai 
pastebėjęs, doras Lietuvis, tar
naujantis bolševikų milicijoje, 
suprato kas gręsia už tas dai
nas mums. Todėl jis, rizikuo
damas savo kailiu, dirbtinai 
padarė piktą veidą, išplūdo mus 
kitų akyse piktai ir išstūmė iš 
kitų akių mus, kad galėtų mus 
paleisti ir išgelbėti nuo ištrė
mimo į Sibirą arba koncentra
cijos stovyklas. 

O panašių atsitikimų buvo 
nemaža. Kada 1941 m. Birže
lio mėnesį, prasidėjus karui 
Rusų su Vokiečiais, Lietuviai 
sukilo prieš bolševikus, tokie 
Lietuviai milicininkai pirmieji 
su ginklais nuėjo į Lietuviu 
partizanų eiles. 

VOKIEČIŲ okupacijos metu 
dar daugiau būdavo įvairių at
sitikimų kada Vokiečių nazių 
Gestapo užkluptas Lietuvis 
rasdavo išsigelbėjimą pas Lie
tuvį policininką. Apie vieną 
tokių atsitikimų man papasa
kojo vienas, mano pažystamas 
Kaunietis. 

Jis, pilną čemodaną prisidė
jęs slaptos požeminės Lietuviu 
literatūros, kurstančios prieš 
Vokiečius, vežėsi į provinciją 
išplatinti. Belaukiant Kauno 
geležinkelių stotyje traukinio, 
atvykęs Gestapas pradėjo krė
sti žmonių ryšulius ir čemoda
nus, portfelius ir kitką. Iš sto 
ties jau nebuvo galima pabeg 
ti. Palei duris stovėjo Vokie
čių žandarai. Mano pažystamą
jį nukrėtė šiurpas. Nėra kur 
padėti savo čemodano su drau
džiama Lietuviška literatūra. 

Nerasdamas kitokios išeities, 
su savo čemodanu ineina į Lie 
tuvių policijos kambarį, pa si 
prašo viršininką pasitarti slap
tai ir pasisako ką savo čemo
dane veža. Išsigąsta Lietuvis 
policijos pareigūnas, bet čemo
daną su priešnaciška literatū
ra pasiima ir pasideda savo 
kambaryje. Kai nacių Gesta 
pas visus iškrečia ir išvyksta 
iš stoties, policijos pareigūnas 
grąžino mano pažystamam pil
ną literatūros čemodaną ir per 
spėjo ateityje buti atsarges 
niam. Girdi, jeigu Vokiečiai 
butų pastebėję tai koncentra 
cinės stovyklos neišvengtume 
nei tu nei aš. Ypač policijos 
pareigūnas už slėpimą butų bu
vęs skaudžiai nubaustas. 

Ir ištikro, daug Lietuvių po
licininkų už neištikimybę Vo
kiečiams buvo nubausti vieno
kiomis bei kitokiomis bausmė
mis. Vienus išsiųsdavo į fron
tą, kitus į tokias vietas polici
jos tarnybai kur aiškiai buvo 
pavojus gyvybei nuo visokio 
plauko banditų, trečius dar 
skaudžiau nubausdavo. 

Tačiau ir tokios bausmės Lie
tuvių policininkų negąsdindavo 
ir jie kiekviena proga stengėsi 
savo tautiečiams Lietuviams pa
dėti ir kenkti Vokiečių užsimo
jimams apiplėšti Lietuvius ar
ba juos sugaudyti į darbus Vo
kietijon ar kariuomenėn. Lie
tuvių policininkų dėka daug Lie
tuvių jaunuolių išsislapstė nuo 
Vokiečių akies ir ūkininkai ne
maža išslapstydavo savo turto. 

Kartą pas mano brolį ūki
ninką Vokiečiai žandarai pasi
ryžo padaryti kratą ir surasti 
paslėptus gyvulius. Įtarė ji 
kad ne visus savo gyvulius su
rašė ir norėjo staiga, nelauktai 
jį užklupti. Gal jiems tai ir 
butų pavykę, tačiau jie padarė 
klaidą, į talką pasikvietę Lie
tuvius policininkas, šie suži
noję kur jiems reikės vykti 
per vieną ūkininko vaiką pa
siuntė skubią žinią mano bro-j 

liai kad ši# paslėptų savo ne
užrašytus gyvulius, žinoma, 
tai greitai padaryta ir atvykę 
Vokiečiai rado tik tiek gyvu
lių kiek ir buvo oficialiai užra
šyta. 

NUOSTABU kad ir gyvuliai 
nujausdavo pavojų. Pamenu 
aną 1914-1918 metų karą ir 
Vokiečių okupaciją Lietuvoje. 
Tuomet gyvuliai patys save 
išduodavo atvykusiems Vokie
čiams, ir ukininkui, norint pa
slėpti gyvulj, tekdavo jam pa

duoti pašaro kad jis ėstų ir 
Vokiečiams vaikščiojant neiš-
išduotų balso. 

Per šią Vokiečių okupaciją 
pastebėjau visai priešingus da
lykus. Vokiečiams žandarams 
atvykstant į sodybas, moterys 
tuoj puldavo paslėpti paršiu
kus ir veislines kiaules. Jas 
paleisdavo iš gardų ir nuvary
davo į tyčia padarytas slėptu
ves. Paprastai motina-kiaulė, 
atskirta nuo vaikų, kriuksėda
vo ir šaukdavo savo vaikus, bet 
Vokiečių žandarams atvažiuo
jant, atskirta nuo vaikų kiaulė 
tylėdavo savo slėptuvėje. Tik 

lę vėl atvarydavo j jos nuolati
nį gurbą, ji pradėdavo kriuksė-
sėti ir savo vaikus šaukti. 

Po vieno-kito karto kiaulė, 
paleista iš gurbo, pati bėgdavo 
į slėptuvę. Tai ūkininkai pa
aiškina kad netoli buvę aviaci
jos bombardavimai, gaisrai ir 
į tvartus įsiveržę Vokiečių ka
reiviai nemaža gyvuliams įva
rę baimės ir paliko įspūdžio 
kad čia kas nors negera ir pa
vojinga. 

Kad karas ir Vokiečiai gy
vuliams padarė baisų įspūdį, 
pasakoja tas pats mano brolis 
ūkininkas. Palei jo ukį Vokie-

kai pavojus praeidavo ir kiau- čiu aviacija numetė bombų ir 

padegė kaimyninį ukį. Paskui 
prasidėjo mūšiai su Rusais vi
sai netoli tvartų. "Tvartas bu
vo mūrinis, todėl gyvuliams 
nekliuvo skraidančios kulkos. 

Kai mūšiai aptilo, J tvarką 
įsiveržė Vokiečiai kareiviai, 
pagriebė vieną arklį ir jį iš
sivedė. Vokiečių vedamas ar
klys visas sudrebėjo, nupylė jį 
prakaitas, ir išėjo iš tvarto 
liūdnas, galvą nuleidęs. Kiti 
gyvuliai: karvės, arkliai, kiau
lės ir avys, prie sienų susiglau
dę ir galvas atsukę į išvedamą 
arklį, liūdnom ir baimlingom 
akim jį išlydėjo. 

Po vienos baimės: trenksmų 

ir ugnies aplinkui, gyvuliai pa
matė jiems nepažystamus gin
kluotus žmones, kurie vieną ji| 
draugą išsivarė į nežinią, į tą 
trukšmą ir pragarą. Todėl if 
visą okupacijos metą, pamatj| 
savo šeimininkų susirupinusiuH 
veidus, beskubant juos slėpti, 
gyvuliai nujausdavo pavojų ir 
paslėpti tylėdavo, kad vėl gin
kluotieji jų neužeitų ir neissl* 
varytų. Pasirodo kad dažnai 
ir gyvulys ar moka galvoti, ar
ba gerai nujausti pavojų. 

R. Jakelaitis. 

KAS platina Dirvą 
datina apšvietė. 
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TELEFONO STREIKAS 
YRA TIKRA NESĄMONE 

Pakartotinas grąsinimas tele
fono streiko akivaizdoje šių fak
tų tiesiog yra nepateisinamas. 

KOMPANIJA VIS SUTINKA 
TARTIS DEL ALGŲ 

Nežiūrint formalio atsisakymo 
iš Ohio Federation of Telephone 
Workers priimti pasiūlymą tartis 
apie teisingas musų algas, mes ir 
toliau paliekame atviras duris to 
inusų pasiūlymo persvarstymui. 
Algų klausimas privalo buti ap
kalbamas čia pat Ohio ir pečių 
Ohio žmonių, nes Ohio'iečiai tuo-
mi suinteresuoti. Algos Ohio val
stijoje atitinka Ohio sąlygoms. 
Kainos už telefono patarnavimą 
nustatomos sulyg Ohio įstatymų 
ir Ohio žmones tai apmoka. Al
gų sutartis šios kompanijos yra 
su Ohio Federation of Telephone 
Workers, autonomine unija ir pa
čios Ohio korporacija. Ši kompa
nija visada derėjosi ir sutaikė sa
vo nesusipratimus su šia unija. 

TELEFONO ALGOS YRA 
GEROS 

Telefono algos prilygsta prie 
geresnių esančių algų už panašų-
darbą kitose įstaigose šioje srity
je. Telefono algos buvo keliamos 
kartu su algų pakėlimais visose 
kitose industrijose. Tas yra rei
kalinga gavimui į darbą tokių as
menų kurie galėtų geriausia pasi
tarnauti aukštos rūšies patarnavi
mo tžvilgiu. Algos aušktesnės 
negu viskas kitkas šioje bendruo
menėje yra neteisinga telefono 

naudotojų atžvilgiu. 
Greta mokamų gerų algų, mu

sų telefono tarnautojai turi pui
kias savo darbo sąlygas — nuola
tinį darbą — iki trijų savaičių lsti-
įo apmokamų atostogų — mokė
jimą už nedirbimą paeinantį del 
susirgimų ir liberales provizijas 
pensijoms. 

KIEK TELEFONO DARBI-
NINKAI UŽDIRBA 

CLEVELANDE 5 DIENŲ 
SAVAITĖJE? 

(No daugiau kaip 40 valandos) 

OPERATORĖS 
Su daugiau negu 1 neto tarnybos 
('Virš Vi operuojančių skaičiaus) 

$38.00 iki $48.00 į savaitę 

Su mažiau negu 1 meto tarnybos 
$29.00 iki $38.00 į savaitę 

PRIŽIŪRĖTOJOS 
Ne perdėtinių vieta bet darbas 

sutartinis su unija 

Dviejų ar daugiau metų tarnybos 
(Virš 10% operuojančių skaičiaus) 

$48.00 iki $57.00 į savaitę 

ĮSTAIGŲ DARBININKAI 
Su daugiau negu 18 mėnesių Tarnybos 

(75 % dirbančių skaičius) 

$41.00 iki $73.00 į savaitę 

Su mažiau negu 18 mėnesių tarnybos 
$31.00 iki $41.00 į savaitę 

DALYKAI KITOKIE NEGU 
ALGOS 

Tarp unijos reikalavimų ineina 
dar, gretimai algų klausimo, pri
verstinas priklausymas į uniją, 
išskaitymas unijos duoklių, patik
rinimas, jurisdikcija ant telefono 
darbo, paliuosavimas iš darbo at
likimui unijos darbo, pakeitimas 
pensijų ir daug visokių kitų maž-
niekių — taip kad nėra pateisini
mo streikuoti tokiais pagrindais. 

UNIJOS REIKALAVIMAI 
TIESIOGINIAI PALIEČIA 
TELEFONO PATARNAVIMĄ 

*igu visi unijos algų reikala
vimai butų išpildyti, tas sudarytų 
po apie $2 daugiau į mėnesį už 
kiekvieną dabar naudojamą tele
foną. Kompanija priversta yra 
atsižiūrėti kad butų teisingumas 
vienodai ir darbininkėmis ir kos-
tumeriams, kurie apmoka to vi
so kaštus. 

Telefono streikas tikslu priver
sti išpildyti neteisingus reikalavi
mus nebus naudingas niekam. 
Prie visokių sąlygų, telefono al
gos turi buti nustatytos pasire
miant ant vietinių sąlygų kurios 
jas paliečia ir turi buti teisingos 
visiems — kaip darbininkams taip 
ir publikai. 

Iš priežasties rimtai grąsinan-
čios streiko akcijos, ši kompanija 
vėl pataria Ohio Federation of 
Telephone Workers priimti mu
sų pasiūlymą apkalbėti atitinka-
mumą mokamų musų tarnauto
jams algų. 

T H E  O H I O  B E L L  T E L E P H O N E  C O .  
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VALOMASI NUO KOMUNISTŲ 
1ZAR0 DEPARTMENTAS, kaip iš Washington*) šio-
* > mis dienomis praneša, jau du metai kaip vykdo ap
valymą savo įstaigų nuo komunistų: komunistai šalina
mi iš civilių ir militariškų eilių. 

> Griežtas ir oficialis apsivalymas nuo komunistų Ka
ro Departmente pradėta tuoj po V-J-Dienos kada Ja
ponija buvo nugalėta. Iškėlimas aikštėn kad ir Karo 
Departmentas skubiai ėmėsi valytis komunistų brudo, 
pasako kad laike Roosevelto valdymo komunistai jau 
buvo beveik užvaldą visus Federalės valdžios departamen
tus, ir jeigu ne jo mirtis, kuri gal but atėjo laiku, ko
munistų džiūgavimai kad "už šešii? mėnesių po karo čia 
turėsime sovietus" butų galėję virsti tikrenybe. 

Komunistų ir jiems ištikimų kenksmingų gaivalų 
iš valdžios įstaigų metimas praplėsta dar labiau po pas
taro Prez. Trumano įsakymo prašalinti iš federalių įstai
gų visus kenksmingus asmenis. 

FBI Direktorius J. Edgar Hoover paskelbė kad ko
munistai yra Maskvos atstovybė Amerikoje ir kad jie 
čia sudaro penktą kolumną, kurių tikslas yra išversti 
Amerikos valdžią. Hoover tik pataria Kongresui elg
tis atsargiai suvaržant komunistų veiklą visoje šalyje, 
kad nepadarius jų "kankiniais" už idėją, tada jie pasi
naudotų visuomenės simpatija savo tolesniems tikslams 
siekti. 

Hoover Įrodinėjo Kongresui kad komunistai čia pa
siruošę liovoti už Rusijos interesus, jeigu atsitiktų kad 
kiltų karas Amerikos prieš Rusiją. 

Hoover žino puikiai ir tai kac} 1917 metų Rusijos 
revoliucijos metu, komunistų partijoje radosi tik vienas 
narys ant kiekvienų 2,277 Rusijos žmonių, ir tai komu
nistai pajiegė pagrobti Rusiją valdyti, šioje šalyje, FBI 
žiniomis, komunistų partijoje esama vienas komunistas 
ant kiekvienų .1,814 asmenų. 

Amerikonai jau pradeda plačiau suprasti, kalbėti ir 
rašyti kad nėra jokio artimo karo pavojaus tiesioginiam 
Amerikos-Rusijos karui, tačiau tikriausias pavojus glu
di tame kad komunistai gali pasigraužti po pagrindais 
viso Amerikos ekonominio, politinio ir socialinio gyve
nimo ir šios šalies tvarką išversti ir pagrobti valdžią į 
savo rankas. Komunistams davė progas visi kas tik 
turėjo mažai proto, nors ir dideli žmonės buvo: Prezi
dentas Roosevelt suleido juos į valdžios įstaigas ir pa
vedė Įvairių viršininkų ir tarnautojų vietas; John L. Le
wis organizuodamas C. I. O. naudojosi komunistų para
ma ir suleido juos į tą organizaciją. Dabar jis CIO ap-j 
leido, b^t raudonieji ten pasiliko įr turi savo įtakoje 
didumą CIO unijų. 

Kitas kuris gatavas komunistams ir sovietams vis
ką pavesti ir atiduoti yra Henry Wallace, buvęs vice pre
zidentu prie Roosevelto. Wallace visame randa kaltą 
savo šalį, Ameriką, o teisybė ir viskas priklauso tik Mas
kvai. fereitą metą Wallace buvo pasirengęs atiduoti 
Rusijai atominę bombą. Dabar jis sugalvojo k^d Rusų 
patenkinimui reikalinga pavesti tarptautinei kontrolei 
Panamos Kanalas, Suezo Kanalas, ir Dardanelai. Grai
kijos ir Turkijos rėmimas ir gelbėjimas jo manymu yra 
prasikaltimas Maskvai, ir tas turi buti sulaikyta. 

Amerikos valdžios išvertimui su pačių Amerikiečių 
pagalba — tokių kaip Wallace — komunistai pasinaudos 
laikui atėjus. Toks Wallace pasitarnaus kaip Justas 
Paleckis pasitarnavo Lietuvoje, komunistams praduti 
dorų šios šalies žmonių skerdimą. 

PAVASARIS BALKANUOSE? 
JV/IAIRONIES žodžiais, "Pavasaris eina Karpatų kal-
*** nais", sulyg pranešimo iš Graikijos, ten vienas jau
nas advokatas, Spiro Markezinis, 37 m. amžiaus, įsteigė 
naują partiją, kuris savo programoje turi užsibrėžimą 
sutuokti visus jaunus Graikus po savo vėliava, atitrau
kimui jų nuo komunistų. Tos partijos pusėn stojo jau 
du Atėnų laikraščiai, ir Graikijos seimo nariai persime
ta Į tą partiją iš Kitų partijų. Partijai prasidedant mė
nuo laiko atgal, seime ji turėjo du ar tris savo atstovus, 
dabar jų turi jau 16. Jis tikisi sutraukti į savo partiją 
taip pat pusę visų valdiškų įstaigų tarnautojų. Jis pa
tiekė plačią programą perorganizavimui šalies valdymo 
formos, nes dabar Graikija, sako jis, tebesitvarko 1852 
metų biznio sistema, kuri yra nusenus. 

Ar šis naujas judėjimas prisidės kiek prie senovėje 
garsios Graikijos atgaivinimo, ar tai bus tik taip saifc 

likinai žybtelėjus liepsna — ir Graikiją užklups baisus 
ruduo — kruvinas ruduo, kuris jai grąso? 

Ar Amerika rimtai pagelbės Graikijai ir Turkijai 
apsiginti nuo komunizmo, ar tik Washingtono politikie
riai pasirėkaus, o Maskva planingai pasigrobs tas Dar
danelų šalis, kaip rengiasi? 

* # # 

•ŽMOGAUS kūnas turi tiek fosforo kad jo užtek* 
tų pagaminti 2200 degtuku 

I# VĄRŠAVOS praneša kad 
Kovo 29, Ukrainiečių naciona
listų armiją užpuolė ir nužu-
4© Lenkijos krašto apsaugos 
vice-ministrą Gen. Swiercews-
kį, ir tris jo padėjėjus, kurie 
buvo netoli .Į&ų^jos 
sienos. 

Tas Lenkas generolas su Sa
vo palydov&is važinėjo dary 
damas inspekciją. Jo buvo 
ruošiamasi pradėti Ukrainiečių 
tautinių kovotojų gaudymo ir 
baudimo žygis. Ta Ukrainiečių 
tautinė armija atsirado tuojau 
po karo pabaigos įr kaip tik 
dalys rytinės Lenkijos ir Uk
rainos buvo įjungta į Rusiją. 

Tas patvirtintų pereitą rude 
nį Dirvoje talpintus aprašymus 
apie Lietuvos partizanus ku
rie palaiko ryšius su ykrainie-
čiais partizanais ir fu Lenkais 
partizanais. 

ŠIS LENKAS; Maskvoje pa
ruoštas sovietų kariautojas, 50 
m. amžiaus, buvo žinomas var
du "Gen. Walter", kuris vado
vavo Tarptautinę Brigadą Is
panijos 1986 metų pilietiniame 
kare. Ten jis buvo Maskvos 
siųstas ir palaikomas. Jis va
dovavo raudonųjų pastangose 
užimti sostinę Madridą. Kuo-
met laimėjo Gen. Franpo įr vi
si raudonieji, savi ir svetimi, 
turėjo nešdintis iš Ispanijoj, 
dingo ir tas Lenkas. 

Dabar jis buvo pastatytas 
Ukrainiečiams patriotams žu
dyti, pajungimui Ukrainos so
vietams. 

Patrizanų kovos prieš sovie
tų okupantais ir jų agentus tę
siasi visose šalyse. 

BALF MAISTO SAN
DELIS PARYŽIUJE 

JAU TUŠČIAS 

DOLARK) vertė, pragyvfijn-
mo reikmenų pirkime, nuo ka
ro pradžios nustojo 22 centų, 
kitaip sakant dabar dolaris te-
perka tiek kiek prieš karą pir
ko 78 centai. 

DAR TIK šio šimtmečio pra
džioje daug mokslininkų pra
našavo kad žmogaus kūnas ne
galės dalaikyti greičio 100 my
lių į valandą. 

' (Dirvos Paryžiau* 
Korespondento) 

NESENAI Paryžiaus BAlrF 
skyrius išdalino yietos Lietu
vių tremtinių buriui paskutines 
iš Amerikos atsiųsto maisto 
liekanas. Prie to maisto dali
nimo buvo atvykęs N. O. W. C. 
delegatas McCloskey, kurį pa
sveikindamas vietos BALF'o 
skyriaus pirmininkąs ,pasfikS 
tokią kalbą; 

"Man, kaip Paryžiaus Lietu
vių šelpiamųjų atstovui, leiski
te Pone Delegate, savo ir visų 
vardu pareikšti Jums nuošir
džią padėką už Jusų tėvišką 
globą bei triūsą ir už suteiktą 
materialinę pagalbą, besirūpi
nant mumis, karo tremtiniais. 

"Turėdamas viltį kad Jųs ir 
toliau nepatiksite mus be glo
bos, tuo pačiu uorėčįau per Jus 
išreikšti musų padėką ir visai 
gerajai Amerikos visuomenei 
ir patikinti musų ištikimumą 
tikriesiems jos demokratijos 
principams, kurie, tikiu, laimes. 

"šis mažas šešių metų kūdi
kis, kai kieno net vadinamas 
•'liaudies priešu', lai, padėkos 
ženklan, įteiks Jums porą ne
kaltų, kaip ir pats, gėlyčių.'' 

N.C.W.C# delegatas globoja 
visą šelpimo darbą, taip pat ir 
BALF'o veiklą Prancūzijoje. 
Jis labai domisi ir rūpinasi Lier 
tuvių tremtinių padėtimi. Po 
minėtos kalbos tas šešių metų 
vaikutis įteikė jam gėlių ir at
stovas drauge su grupe trem
tinių buvo nufilmuotas. Nufil
muotas buvo Ir maisto dalini
mas. 

Piniginėms BALF pašalpoms 
paskutiniu metu labai sumažė
jus, atsiųstas maistas buvo la
bai svarbi parama tremtiniams, 
ypač pragyvenimui Prancūzijo
je pabrangus. Gaila kad BALF 
sandėlis jau visiškai ištuštėjo. 
O tik nedidelė tremtinių dalis 
čia gauna teis# dirbti ir bent 
kiek užsidirbti. Dar žymi jų 
dalis negali nei čia savo pragy
venimui užsidirbti, R$i kitur kttr 
išvažiuoti. 

Ypač pagalbos reikalingos 
vaikų turinčios šeimos. Nors, 
kaip iĘA'LF vietinis pirminin
kas pasakė, kai kas ir tokius 
vaiku* nori vadinti "liaudies 
priešais", bet kiekvienam svei
kai galvojančiam žmogui aiš
ku kad jįe yra reikalingi gai
lestingos pagalbos. 

rmr 

PAVASARIS ATEINA 

Jau šniokščia upeliais vanduo #uo kalnų, 
Kai tirpsta jais baltasis sniegas, 
f r žaidžia saulutė pietų vėjeliu — 
Ji gamtą pabudins iš miego 

kaulėtoj pašlaitėj žibuoklės pražyp, 
It marti pasipuoš baltos jievos, 
Ir žaliu kilimu apsidengs, apsiklos 
Plačios pageltusios pievos. 

Parskris giesmininkai iš &&*§§*§ kra&$^ 
Be tėvynės ir jiems nusibodo.... 
Artojas pyle žagrės linguos po laukus, 
Besėdamas pasėlio grūdą..... 

Išlys gyvūnėliai iš sąvo urvų, 
Pavasario džiaugsmą pajutę. 
Ir prislėgtą dvasią staiga atgaivjįgt 
Švelnutis vejelis papūtęs. 

Tik mano motutė tenai nepradžįugs 
Palikus prispaustoj tėvynėj. 
Nešvies jai saulutė iš melsvo dangaus. 
Jai ašaros veidus nutrynė 

Su skaisčia ja saule ir pievų žiedais, 
Skubėki, gamtos Atkūrė jau, ^ • 
Nunęški žinelę,. jauneški, pmša|į < 
Mergaitei kurią aš mylejaufc. * . 

Belgija. F. Kubiliui. 

-•* HM E T - t -

S K A I T Y M A I  
'•jMjjĮįįj .uum.' i4iftiiui,ir 

A. Merkelis. 

TAUTOS PATRJAĘKAg / 

DR. JONAS PASANAVIČIU5 
(JO 20 METŲ MIRTIES SUKAKTJĮ MININT) 

{Tęsinys iš pereit© nr.f 

BASANAVIČIAUS pažiūra į Lietuvos Iš
eitį ir jos kulturą buvo romantiška. Jis visa 
tai kas Lietuviška, idealizavo. Lietuvos pra
eityje tematė ir tekėle aikštėn tik gerasias jęs 
puses, šiai savo pažiurai apie Lietuvos praeitį 
ir jos kulturą Basanavičius liko ištikimas visą 
savo amžių. Tačiau Basanavičius neišleisdavo 
iš akių ir ano meto aktualiųjų Lietuvos reika
lų. Savo straipsniais ji^ siekė išjudinti Lietu
vių tautinę sąmonę, pagyvinti Lietuvių tautinį 
bei kulturinį atgijimą. Tatai mes matome ir iš 
ję šių paskutiniųjų "Aušros" prakalbos žodžių: 

"Kaip aušrai auštant nyksta ant žemės nak
ties tamsybė, o kad taip jąu prašvistu ir Lietu
vos dvasia. 

"Toks musų troškimai įįr Jiorąs." 

"AUŠROS" spindulių gaivinama švito Lie
tuvių tautos dvasia. "Aušros" sužadintas Lie
tuviu tautinis atgijimas augo, plito įr stiprėjo. 
Jo niekas jau nebepajiegė sulaikyti, kaip pava
sarį iš savo krantų ištvinusios ir pirmyn sku
bančios upės vandens. Lietuvių tautinis atgiji
mas griovė visas pakelyje sutiktas kliūtis. 

"Aušrai" Sustojus, Lietuvių tautinė perio
dinė spauda nežlugo. 1887 m. vietoje "Aušros" 
sušvito "Šviesa", 1889 m. pradėjo galingai skam
bėti Vinco Kudirkos "Varpas". Lietuvių tauti
nis atgijimas iškėlė ir savarankiškos nepriklau
somos Lietuvos idealą, kurio tautiškai susipra
tę Lietuviai ir siekė, kol jis, pagaliau, 19į8 me
tų Vasario 16 dieną ir buvo įgyvendintas. 

Musų Tautos Patriarkas Dr. Jonas Basana
vičius dar 19 amžiaus pabaigoje iškėlė tą sava
rankiškos Lietuvos idealą. 1892 metais "Ap-
švietos" laikraščio straipsnyje "Priedelis prie 
Lietuviško klausimo" jis rašė kad Lietuvių ideą-
lu turi buti savistovė Lietuva. Tame pat strai
psnyje jis nurodė kad norimą pasiekti idant: a) 
Lietuva Lietuviška taptų, b) idėjos apie Lietu
vos savistovystę ant tautiško pamato išsiplatin
tų kunigų ir bajorų tarpa, c) apšvietimo kalba 
visų Lietuvių luomų taptų Lietuviškoji kalba, 
d) sandara ir meilė viešpatautų tarp visų Lie
tuvos gyventojų ir idealu visų luomų jtąptų Lie
tuvystė. Ši Dr, Jono Basanavičiaus Lietuvių 
tautinio atgijimo programa kitų tebuvo tik pra
plečiama, papildoma ir detalizuojamą. Tačiau 
pagrindiniai dėsniai visų Lietuvos srovių, sie-
kienčių Lietuvių tautos kulturinės ir politinės 
laisvės, liko maždaug tokie pat kaip čia Dr. Jo
no Basanavičiaus buvo paskelbti. 

Gyvendamas Bulgarijoje, Dr. Jonas Basa
navičius nepasitenkino vien periodine spaudą, jis 
taip pat dirbo ir didelį Lituanistinį moksjo dar
bą. Lietuvos praeitis, Lietuvos etnografija, tau
tosaka, archeologija ir net kalbotyra — štai to 
mokslo sritys, kuriose Dr. Jonas Basanavičius 
paliko gilius pėdsakus. 

Jis dirbo ne tik Lietuvių tautai, bet taip 
pat ir Bulgarų tautai. 1891 m. išspausdino di
delę monografiją apie sanitarinę Bulgarijos et
nografiją (Materiali za sanitarnata etnografija 
na Bulgarija. I Lomskijat okrug). šis veika
las jam suteikė rimtą vajkarų Europos moksli
ninko vardą* Jis ir daugiau mokslo veikalų yrą 
išleidęs Bulgarų kalba, ir JEJulgarij tauta iki pat 
šių dienų su dėkingumu įpinl šviesią itor. Jono 
Basanavičiaus asmenybę. 

j£ai tik buvo galima, Dr. Jonas Basanavi
čius sugryžo į Lietuvą ir įsikūrė gyventi Lietu
vos sostinėje Vilniuje. Tąi įvyko 1905 m. pa
čiame revoliucijos įkarštyje, kai Lietuvių tauta 
|)irmu syk viešai išėjo į politinį gyvenimą. Tuo 
jnetu Lietuvoje persiorganizavo senosios politi-

ihės partijos, buvo kuriamos naujos, steigiamos 
jvairįos draugijos, leidžianti laikraščiai. Dr. Jo-
įnas Basanavičius, nepriklausydamas nei vienai 
^politinei partijai, buvo, tartum, viršum visų par
tijų ir savo didžiu autoritetu bei visos tautos 
pagarba svarbesniuose įvykiuose daug lėmė. Jis 
buvo vienas iš didžiojo Vilniaus Seimo organi
zatorių. Ten Seimui pirmininkavo ir sąyo au
toritetu išgelbėjo jį nuo suirimo, kas seimui 
grėsė del partinių rietenų. 

PR. JONUI B AS AN ĄViČKJI į 
Lietuvą, nebuvo nei vieno svarbesjjįo įvykio ku
riam jis nebūtų vadovavęs ar bent pats jame 
aktyviai nedalyvavęs. 190)6 jn. SausĮo 8 d. jis 
parengė memorandumą, reikalaujantį Suvalkų 
guberniją prijungti prie Ljėtuvos. Tuo pat me
tu, vengdamas galimo arešįto už Vilniaus Seimo 
šaukimą, išvyko į Petrapilį, kur tarėsi su Rusįj 
konstitucinės demokratiškas partijos atstovais 
d,el Lietuvos autonomijos paskelbimo. Sugryžęs 
į Lietuvą parašė popiežiui Pijui memorandu
mą apie Lenkų kalbą Lietuvos bažnyčiose. Jįs 
buvo vienas iš didžiųjų kovotojų kad Lietuvių 
bažnyčioje pamokslai butų sakoma Lietuviškai 
ir giesmės giedamos Lietuviškai, o m Lenkiškai. 

Dr. Jonas Basanavičius suprato didelę mok
slo reikšmę atgyjančiai Lietuvių tautai. Dar 
1879 metais jis svajojo apie Lietuvių mokslą-
draugijos įsteigimą, ši idėja jame visuomet bi<* 
vo gyva, ir jis nekartą ją kėlė musų periodinė jis 
spaudoje. Si idėja jam pasisekė įkūnyti tikta! 
1907 metais, kada jo pastangomis Vilniuje buvO 
įsteigta Lietuvių mokslo Draugija. Ji musų kul
tūriniame gyvenime yra turėjus didelės reikli 
mės. Kasmet Vilniuje buvo šaukiami Lietuvių 
Mokslo Draugijos suvažiavimai, kuriuose buvo 
skaitomos mokslinės paskaitos apie Lietuvių 
tautos praeitį ir kulturą. 1907 m. buvo pradė
tas leisti Dr. Jono Basanavičiaus redaguojamas 
Lietuvių IVfoksJo Draugijos organas "Lietuvių 
Tįautą", kurios daugiau k$ip pusę pats redakto
rius prirašydavo. 

1915-1921 m. Lietuvių Mokslo Draugija pa
rengė ir išleido besikuriančiai musų mokyklai 
pirmutinius mokslo vadovėlius. Lietuvių Moks
lo draugija taip pat padėjo išugdyti musų aukš
tajai mokyklai universitetui mokslo personalą. 
Už šiuos visus nuopelnus Lietuvių mokslui, 1922 
metų Vasario 16 <jį. įsteigtas Lietuvos Universi
tetas Dr. Basanavičiui suteigė Garbės Profeso
riaus titulą. ' 

Dr. Jonui Basanavičiui nesvetima buvo !r 
politika. Jis dalyvavo rinkimuose į Rusijos Val
stybės Dumą, vėliau į ketvirtąją Valstybės Dū
mą net buvo įstatęs ir savo kandidatūrą, tačiau 
buvo apviltas, nes vietoje jo buvo pravestas ki
tas kandidatas, šis įvykis pr. Joną Basanavičių 
skaudžiai įžeidė ir jį atstūmė nuo kai kurių jo 
pažiūroms buvusių artimų žmonių. 

Jis taip pat buvo vienas iš organizatorių 
Lietuvių Sąjungos apginti Lietuvių kalbos tei
sėms bažnyčiose, parašė jos statutą ir veikliai 
dalyvavo visuose jos žygiuose. 1911 metais pa
dėjo suorganizuoti žemės ūkio mašinoms gamin
ti akcinę bendrovę "Vilija" ir buvo jos stambus 
akcininkas; 1913 m. buvo vienas iš steigėjų Lie
tuvos Ūkininkų Bendrovės. 

Ano meto musų spaudoje buvo iškeltas su
manymas Vilniuje pastatyti Tautos Namus, ku
riuose su savo kultūriniais turtais galėtų tilpti 
Lietuvių Mokslo Draugija ir Lietuvių Dailės 
Draugija. Šiam gražiam sumanymui įvykdyti 
reikėjo nemažos pinigų sumos. Lietuvoje nesi
tikint greitu laiku jos surinkti, 1913 metais Dr. 
Jonas Basanavičius drauge su Valstybės Dūmos 
nariu Martynu Yču išvyko į Ameriką rinkti au
kų. Per virš tris mėnesius laiko jiedu surinko 
28/709 dolarius aukų. Pirmutinis pasaulinis ka
sas Tautos Namų statymą sutrukdė ir nemažai 
tų pinigų banke žlugo. Tačiau už jų likusią da
li Lietuvių mokykloms buvo iŠįeisią kejiasde-
sii£t vadovėlių. 

PIRMUTINĖS Vokiečių Qkupa^ijos metu 
Basanavičius liko Vilniuje. Kiek to meto aplin
kybės leido, dirbo mokslinį bei visuomeninį dar
bą ir rinko medžiagą Vokiečių okupacijos isto
rijai. Jš jtos surinktos medžiagos 1919 metais 
išleido knygelę "Jš Lietuvių gyvenimo j$15-1917 
m. po Vokiečių jungu Vilniuje". 

Tuo metu Basanavičius taip pat dMta ir 
politinj darbą, kurio tikslas buvo atstatyti ne
priklausomą Lietuvos valstybę. 1917 metų Rug
sėjo 18.-22 d. Vilniuje įvyko Lietuvių Konferen
cija, kuriai Dr. Jonas Basanavičius pirmininka
vo. Šioje konferencijoje buvo nutarta atstaty
ti nepriklausomą Lietuvos valstybę ir tam tiks
lui vykdyti buvo išrinkta Lietuvos taryba. Dr. 
Jonas Basanavičius taip pat buvo išrinktas į 
Lietuvos Tarybą ir pirmutinis pasirašė po Lie
tuvos nepriklausomybės paskelbimo aktu. 

Prof. Mykolas Biržiška savo atsiminimuose 
apie 1918 metų Vasario 16 dieną (rotatoriniame 
leidinyje ^Leiskit j Tėvynę", Uchte, 1946-11-16) 
rašo "Pirmuoju pasirašė gydytojas Dr. J. Ba
sanavičius. Nors šiaip jau rašėsi visi abėcėles 
eile ir pirmuoju turėjęs butų pasirašyti S. Ba
naitis, bet Basanavičiaus vardas taip aukštai 
tautoje buvo iškilęs jog savaime suprantamas ir 
pateisinamas buvo toks jo pasirašymas. Be to, 
del savo 1917-XII-11 nutarimo Tarybai buvus 
suskilus ir jos pirmininkui A. Smetonai gavus 
pasitraukti, Vasario 16 Tarybos posėdin vėliai 
visįems suėjus, Dr. Basanavičius, kaip seniau
sias amžium Tarybos narys (ėjo 67 metus), vi
siems sustoju paskaitė nepriklausomybės paskel
bimo aktą, tat čia pat pirmas ir pasirašė,, po to 
Ą. Smetono dauguma balsų vėliai buvo išrinktas 
Tarybos pirmininku prieš kairiųjų pastatytą, 
bet nesutikusį buti renkamam, Dr. Basanavičių. 
Dr. Basanavičiui buvo pavesta saugoti pasirašy
tas tas aktas, kurio betgi teišliko antrasis (taip 
pat pasirašytas, tik nebepilnai teišlaikant abėcė
lę) egzempliorius. 1927 m. Dr. Basanavičiui 
Vilniuje mirus, jo kabinete ir Lietuvių Mokslo 
D/a ugi jos patalpose visur j ieškota, bet pirmojo 
£ga£Wplioriąys nesurasta". 

(Bus daugiau) 
•it.'i g.;iy 

S A P N I N I N K A S  
SU SALIAMONO GALVA 
Kąina su prisiuntįaou 

Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokiu® 
Sapnus, vėl galima gauti Dirvos knyjgy^o. 
Su užsakymu siųskit pinigg#. 

lleikAiaukit "Dirvoj#" 
<m> S\wme am* % 
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GĘRIAUSI LINKĖJIMAI 

JOSEPH P. JAGLENSKI 
ASSISTANT COUNTY FROSECUTOK 

Kandidatas f 

HUNICCPA^JUDGE 

Linkėjimai Linksmų švenčių 

O T T I N O ' S  
RESTAURANT 

Geras maistas —»• 

* 
Degtinė - Alus - Vynas 

## 

5505 EtFCLfD AVfcNUE 

ENdicott 923f 

Su švenčių Linkėjimais 

COONEY S CAFE 
f 

Degtinė — Vynas — Alus 

4500 DETROIT AVE. 

Su Švenčių Linkėjimais 

! I I . I. & 

DISTILLATA CO 

If 

1542 EAST 24th ST. 

PRospect 2900 

Su Švenčių Linkėjimais 

W. R. HILLYER 
COUNTY AUDITOR 

ASHTABULA COUNTY 

Linkėjimai Linksmu švenčių 

WINTER PAPER 
fir STOCK CO. 

tt 

ittrs EAST 38th STREET 

'HEndersčn 4586 

Linkėjimai Linksmų švenčių 

Cleveland Grocery 
and Baking Co. 

3543 WOODLAND AVE. 
ENdicott 4020 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Savings Bid. 

Telef.: MAin 1773. 

jjfonoc':'-

AVa y lie Delventhal, 15 m., iš 
Brighton, Colo., laimėjo nacio-
tialio vidurinų mokyklų jauni
mo daržų auginimo kon testą 
už geriausia išaugintu^ daržus* 
1946 metais. 

,i 1 BiUrimi——— 

APSKAIČIUOTA kad jurose 
ir okeanuose esama 14,130,000,-
000,000,000 tonų druskos, ku
rios dar po 16 milijonų tonų į 
metą dadeda upės. 

J. A. Urbonas 
Dirvos Agentas Daytone 

ir apielinkėje. 
1302 Lamar St. Dayton, O. 

Pastaba Skaitytojams 
Jeigu kada negaunate kurio 
Dirvos numerio tai prašyda
mi Administracijos prisiųsti 
tą numerį, nerašykit: "Ne
gavau pereito numerio," bet 
pažymėkit aiškiai: Negavau> 
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47". 
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums 
tą numerį kurio negavot. 

DIRVOS Administracija. 
imBk 

PALENGVINIMAS 
* 

NEKURIE SUVARŽYMAI 

G ASO NAUDOJIME 

NAMU ŠILDYMUI 
(Pradedant nuo Balandžio 1, 1947) 

r^vELEI sezoninio pakilimo temperatūros, kas 
yra normalu su artėjančiu pavasariu, svar

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

The Ė«9t Ohio Gas Company ypatingai no

rėtų prašalint! visos 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 Utilititjd 
Commission of Ohio užtvirtino musų patiektą 
Dapildytą Emergency Rule No. 26. Ta Dapil-
dyta Emergency Rule skamba sekančiai: 

NETIKĖTO STOVIO TAISYKLE (Papildyta) 

Pradedant nuo Balandžio 1, 1947 
* 

(26$ At. Bfuo Balandžio 1, 1047 iki ii * tikėta taisyklė bus dapildytą ar panai-
kinta, šį Kompanija neteiks gaso į gaso šildymo įrengimus laikomus tir
tanti vietą įrengimų kurie naudoja kitokių kurą. 

' B. Specialiuose sveikatas atžvilgiu butinuose atsitikimuose, pridavus vi
sus reikalingus tam tikslui paten kinančiaa {rodymus šiai Kompanijai, pa
ragrafas (A) gali buti modifikuotas. 

TIE EAST OHIO GAS COMPANY 
iii 

Lily Pons "Lakme 
Rolėje Cleveland® 

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

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

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

Antradienio vakare, Balandžio 8, 
LOHENGRIN, su Set Svanholm, He
len Traubel, Dezzo Ernster ir Her
bert Jannsen; Honduktorius 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 Chafcay 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 G#DUNOFF, su Ezio Pin
za, Richard Tucker, Salvątore Bac 

w . 
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caloni, Irene Jordan, Nicola MOSCON 
na, Mack Harrell, Blanche Thebomj 
konduktorius Emil Cooper. 

šeštadieni po pietų, Balandžio 12: 
MADAME BUTTERFLY, su Licia 
Albanese, Ferruccio Tagliavini, Lii-
cielle Browning, John Brownie## 
Maxine Stellman; konduktorius C*» 
sare Sodero. konduktorius. 

šeštadienio vakare, Balandžio 12§ 
AIDA, su Blanche Thebom, Giacomo 
Vaghi, Kurt Baum, Leonard Wa|» 
ren; Max Rudolph, konduktorius. -

Tikietai jau parduodami didžioje 
je salėje Union Bank of Commerce 
E. 9th ir Euclid. 

SAKYK MONCRIEF 
IR GAUSI PATI GERIAUSI 

AUTOMATIŠKAME 

COAL 

ŠILDYME: 

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O. 

1 P J KERSIS 
609-12 Society for Savings lildg—Cleveland, Ohio 

OFISO TELEFONAS: MAin 1773. 

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

- Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai. 

NUOMŲ suvaržymo palaiky-
kymą Senato bankinė komisija 
siūlo pratęsti iki Birželio 30, 
1948 metų. Visuotinai leisti 
nuomas pakelti senato komisi
ja nesutinka, nes žino kad nuo
mas kels visi namų ir apart-
mentų savininkai, ar verta ar 
ne, ir kels daugiau negu ver
ta. Išrodo kad bus daroma pa
velijimai pakelti nuomas to
kiais atvejais kur jos nepatei
sinamai mažos. 

Senato kbmfsija taip pat už
tvirtino pratęsimą cukraus ra-
cionavimo ir kainos kontrolės 
dar vienam metui. Tik reko
mendavo pavesti cukraus kon
trolę Agrikultūros Departmen-
tui, atimant iš OPA. 

šymet nustatyta <;luoti po 16 
svarų cukraus daugiau negu 
buvo duodama iki šiolei, kon
troliavimo metu. 

NAMAMS PASKOLOS PLANAS 
JUSŲ ĮVAIRIEMS PASKIRIEMS TIKSLAMS 
Yra tik»vi«nae geriausias būdas finansuoti jusų naują nam%. 
Užeikite apkalbėti tą tiatykąč pirm negu pirksite ir statysit*. 

THE SU I ML CITY BUK 
# #  C  I II T S L A N D  

Euclid prie East Sixth - CHerry 2140 

Pilnai Padengta Apc!rauda. Phone EX. 0417 

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

Kreiptis arba šaukti telefonu vakarais tarp 6 ir 9 vai. 
7526 Star Avenue Cleveland 3 

VYNAS — ŠAMPANAS 
ALUS 

Sutaupysi iki 35 nuoš. perkant 
čia gerą Vyną, Alų ir saldžius 
gėrimus. (14) 

Parsiduoda nuo puskvortčs. 
Downtown Beverage 

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

M E T R O P O L I T A N  O P E R A !  
Savaite Balandžio 7 iki 12 >— 'Public Auditorium j 

Bal. 7 Vak.: LAKME: Pons, Jordan, Farrell, Tteilman, Jobin, Vagf.ifc, 
Votipka, Singher, Garris. Baletas. Fourestier. 

Bal. 8, Vak.: LOHENGRIN: Traubel, Harshaw, Swanholm. BttscJi • 

Bal. 9, Vak.: F AUST: Kirsten, Stellman, Turner, Kullman. Pelletier,. i 

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

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

Seks tuoj pat: VALPURGliS NlGHT BALETAS: Hawthorne, Mraz, 
Minėt, Ammerman, Michel, Varkas, Caton. Kritz. 

Bal. 11, Vak.: BORIS GO DU NO V: Thebom, Turner, Lipton, Jordan, 
* Greer, Pinza, Buc-ker, 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 Incl.): $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 
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| Nori pagražinti savo 
I namus? šauk— 

K .  Š T A U P A S  
Namų Dekoravimas 

musų specialybė. 

Kambarių Popieriavimas 
Namų Maliavoj imas 

16908 Endora Road 
Telefonas : 

KEnmore 8794. 
Cleveland, Ohio 

PARKER HARDWARE 
Naujai atidaryta Lietuviška Geležinių Daiktų 
Parduotuvė, gatava jums patarnauti visokiais 
valiausiais puikiais padargais ir reikmenimis. 

Kreipkitės čia Įvairių WARDWARE reikmenų. 

HE. 9418 7502 St. Clair Avenue 
Frank Suopic, Wil^'am Hraster —- Savininkai. 

S 'ft. o G A S U  š i l d y m a s  
0 ANGLIM 

BEFORE 
YOU BORROW <, 

TO BUY A HOME 
GET OUR . 

LOW RATES AND. ; 
HELPFUL TERMS") 

¥ 
\89« 

V^TKt ItNK PO* AltTHi PEOPH 

Lcngviaa — Pigiau — švelniau 
TA ISOM IR PARDUODAM VISOKIUS Fl RN ASUS 

Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 
mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. 

Automatic Controls Tools Hardware 

TRl-VET APPLIANCE SERVICE 
7502 St. Clair Avenue Cleveland 

= PO 9 >48 Frank Orpse (Urbšaitis) Sav. LI. 41287 1 
AKR0NE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793 

wwwAViV.m^vvw.v.v.'A^WAV.v.v.VAmm^ 

\ VISOKIA APDRAUDA 
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa

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

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

Ir Apdraudos A<rentura 
Superior Ave. Cleveland HEnderson 67S# 
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Atvyko is Europo* 

Pereitos savaitfs pradžioje j 
Clevelandą atvyko pirmas Lie
tuvis tremtinys atsidūręs Bel
gijoje, tai Balys Domaševičius, 
kurį čia parsikvietė jo pusse
serė Mrs. George Vesprani 
(Stella Cirkelytė), su savo vy
ru padarydama visus reikalin
gus dokumentus. Nors jos vy
ras yra kitatautis, jis mielai 
sutiko kviesti ir dokumentus 
pasirašyti, ir dabar šis jaunas 
Lietuvis jau laimingai pasiekė 
Ameriką. Stella Vesprani bu
vo nuskridus Į New Yorką ji 
pasitikti, ir gryžo ] Clevelandą 
per pačią audrą Kovo 25, bet 
iki Pittsburgho daskridus ten 
lėktuvas turėjo nusileisti, ne
galėjo toliau skristi. Parvažia
vo jie i Clevelanda traukiniu. 

Ptie laivo New Yorke pasiti
ko ji ir ju dedė T. Cirkelis iš 
Brooklyno, Dirvos skaitytojas. 
Pasisvečiavę pas dėdę Brook-
lyne, jie parvažiavo čia. Balys 
yra medžio apdirbėjas (sta
lius), jis pasirengęs stoti į na
mų statybos darbus Clevelan-
de. 

Plačiai jis apsakė apie Lie
tuvių pergyvenimus bolševikų 
ir Vokiečių okupacijų metu, ir 
apie daugybės Lietuvių prie
varta išvarymą j Vokietiją ka
da naciai Lietuvoje atsirado. 
Belgijoje, kur yra dalis Lie
tuvių tremtinių, jie turi sun
kius darbus dirbti anglies ka
syklose, gaudami prastą mais
tą. Sakė, Belgijoje būdamas 
gaudavo Dirvą paskaityti, ku
ri ten siunčiama per Kun. Da
nauską tremtiniams. 

Mrs. Susan DeRighter 
Paliuosuota 

M I R I M A I  

Lithuanian Digest  
6820 SUPERIOR AVE. CLEVELAND 3, OHfO PftOtfE: ENdfcott 448* 

Gub. Herbert, kaip praneša 
vietos laikraščiai, sutiko pri
imti parole tarybos rekomen
daciją paliuosuoti iš Marysville 
Reformatory namų Mrs. Susan 
DeRighter, ir ji sugryš į na-! 
mus prieš Velykas, penktadie
nį. Jos paliuosavimui prašy
mus Įteikė Cuyahoga County 
Savings and Loan League ir 
Cleveland Cosmopolitan Club. 

Mrs. DeRighter buvo nutei
sta nuo 1 iki 5 metų kalėjimo 
ir išbuvo Marysville 10 mėne
sių laiko, ir dabar gubernato
riaus malonės aktu ji paleidžia
ma. Ji buvo nuteista sąryšy
je su ištikusia balsų klasta 
22-me Warde 1943 metų rinki
muose, kuomet James F. Me-
Caffery buvo išrinktas Coun-
cilmanu. 

ATMETĖ PAGREITINTĄ 
VASARAI LAIKĄ 

Clevelando miesto taryboje 
buvo ruošiama pravesti suma
nymas vasaros laikui pagrei
tinti laiką viena valanda, kaip 
kad turėta karo metu, tačiau 
Kovo 31 tarybos posėdyje 20 
balsais prieš 10 pagreitintas 
arba "daylight saving" laikas 
tapo atmestas, šį mėnesį ne
reikės sukti laikrodžių pirmyn, 
kaip daryta keliais metais pir
miau. 

REIKALINGA MOTERIS 
SALES LADY 

WETHERED'S BAKERY 
7022 Superior Ave. 

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

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

Reikalui Esant 
Kreipkitės j savo kaimyninę 
Eleetric Appliance and 

Service Store 
" 3679 E. 131 St. SK. 0258 
Tajsom visokio išdirbinio prosus 

ir parduodam reikalingas dalis. 
John Katanie, Owner. 

LEO SMITH 
J e w e l e r  

FINE WATCH REPAIRING 
Laikrodėlių Taisymas musų 

Specialybė 
Taipgi Turime Gerų Laikrodėlių 

Už Prieinamas kainas. 
9207 Kinsman Road. 

Phone: RA 2815. Off E. 93rd. 

VELYKINĖS PAMALDOS 
D. M. N. P. PARAPIJOJE 

Naujoje parapijoje suruošta 
graži Velykinių giesmių pro
grama vad. Reginos Brazaitie-
nės. Prisikėlimo Mišios bus 6 
vai. ryto, po to kitos mišios: 
8:30, 9, 10, ir 12 vai. 

Velykų iškilmių muzikos ir 
giedojimo programa bus: 

Choras — "Garbinkim Vieš
patį (Gounod) ; Mass in E 
(Gruber); Offertory Alleluia 
"Exultate, Jubilate" (Mozart), 
solo Mrs. V. Greičius, Jr.; 

Christ the Lord is Risen — 
choras; Regina Coeli (Wer-
ney). Kvartetas: H. Garnis, 
L. Aleksa, W. Jurgelis, J. Bra
zaitis; Haec Dies — Battman; 
duetas: Mrs. H. Garnis ir W. 
Jurgelis. Linksma Diena Mums 
Nušvito — choras. 

LANKĖSI SAVO TĖVO 
LAIDOTUVĖSE 

Musų veikėja, Marė Mišei
kienė, su dviem dukterimis, 
buvo rkivažiavus į laidotuves 
savo tėvo, Kazio Medelio, ku
ris mirė Philadelphia, Pa., Ko
vo 14. Palaidotas buvo Kovo 
19 d. Kartu ten buvo nuvy
kęs ir jos brolis Juozas Mede
lis su šeima, iš Clevelando. 

Velionis buvo plačiai žino
mas Scranton, Pa., Lietuvių 
kolonijoje, kur darbavosi per 
ilgus laikus. Laidotuvėms taip
gi buvo suvažiavę kiti jo ai
niai iš kitų miestų. 

Velionis mėgo Lietuvių spau
dą, buvo Dirvos skaitytojas, ir 
rėmė Lietuviškus reikalus. Ke
li metai atgal atsilankęs Cleve-
lande ir pirmą kartą pamatęs 
Lietuvių Kulturinį Darželį la
bai juo gėrėjosi. 

Describes U of Couiliiiiiiisini 

SUTRAUKĖ TINKLUS 
Pereitos savaitės smarki ftti-

dra padarė didelius nuostolius 
I Erie Ežero žuvininkystės in
dustrijai: daugybė tinklų pra
žudyta arba sutraukyta ir lai
vai gryžo tušti be žuvies. 

Nuostoliai tinklams pasiekia 
$80,000 Clevelando, Sandusky, 
Lorain ir Vermilion žuvinin
kams. 

BAIGĖ SLAUGĖS MOKSLĄ 
Ona Stankūnas, duktė Dir

vos skaitytojų Albino ir Onos 
$tankunų, nuo 1629 E. 49 st., 
Kovo 4 d. baigė Lakeside Hos
pital slaugės-nurse mokslą. Ji 
toje ligoninėje ir pasilieka to
liau tarnauti. 

Jos mokslo baigimo proga, 
tėvų namuose buvo surengta 
jai pokilis, kur dalyvavo daug 
jos ir šeimos artimųjų. Už to 
pokilio surengimą dėkoja pp. 
Macyauskams ir Ivanauskams, 
ir kitiems visiems už dalyvavi
mą. 

RAUDONŲJŲ grupes pra
dėjo Clevelande rengti protes
to mitingus, smerkiant Prezi
dento Trumano sumanymą tei
kti pagalbą Graikijai ir Tur
kijai prieš komunizmą. 

Linksmų Velykų! 
ir visokio gero pasisekimo 
linkiu savo geriems klijen-
tams. 

Advokatas V. J. Pugher, 
8205 Superior Ave. 

Tel. GA. *7719. 

SVEČIA VIMAISI 
Eva Norėk (buvus Petraitie-

nė), gavus žinią kad nesvei-
kuoja čia jos motina, iš Flori
dos atvažiavo ją palankyti. Ta 
proga pasimatė su daugeliu sa
vo artimų draugų. 

Miščikų dukterys šiomis die
nomis viena vieši New Yorke, 
kita lankosi Floridoje. 

OHIO mokyklose spiriama 
imtis tyrinėti komunistų pro
pagandos platinimą. Guberna -
toriui siūloma įsteigti komisiją 
tyrinėjimui kenksmingos veik
los ir komunistinės įtakos val
stijos mokyklose, kolegijose ir 
universitetuose. 

I 1 

REIKALINGI 

SIUVĖJAI IR 
SIUVĖJOS 

taipgi 
KIŠENIŲ DIRBĖJAI 

Nuolatinis darbas 
Gera mokestis 

The Cannon Tailoring 
Company 

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

(14) 

ELEKTROS naudotojai ku
rie gauna Illuminating Kom
panijos elektrą, apie 324,700 
gyventojų Clevelande ir apie-
linkėje, gaus kredito bendrai 
imant 2 milijonų dolarių su
moje, už praeitą laiką, nes mie
sto valdybai pavyko iškovoti 
elektros atpiginimą. Visi ku
rie naudojo Illuminating elek
trą gaus kredito prie savo Lie
pos mėnesio bilų. 

DIRVAI išsirašyti nereikia 
laukti pradžios metų—pasiu
skit prenumeratą dabar ir 
Dirva jus tuoj lankys. 

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. 

ALUS - VYNAS 
CALIFORNIA WINE didelis 
pasirinkimas. Puikus ŠAMPA

NAS ir saldus gėrimai. 
70 rūšių Gero Alaus pas 

Parisi's Famous Wine 
Store 

6404 Denison Ave. 

"EVERY American ought to live; 
under Communism for four weeks," 
Victor Purvil refugee from Rus
sian rule in Latvia, urged today. 
"You ean't understand the things 
we tell you about life under the 
Communists because it is unbeliev
able to you. If Americans could 
see real Communistic government 
at work for four weeks, then they 
could believe what we say." 

Purvit, newspaperman and young 
lawyer in Riga, arrived at the home 
of relatives in Detroit two weeks 
ago, changing his real name to Pur-

! vit to protect members of his fam-
! ily still in Latvia. 
I He was able to come here be
cause, during German occupation 
of Latvia, he was moved to Austria 
as a worker, then, from a DP 
camp, got permission to 6ome to 
Detroit. 

REDS UNBELIEVING 
"When Russian troops marched 

into Riga in 1940", Purvit said, 
"they saw our shop windows. In 
the 25 years we were independent 
Latvia had become prosperous." 

"The Russians took it for grant
ed that our every-day displays in 
the shops were a special display 
intended to impress them with the 
things we had, and they were sur
prised to find that these things 
really were for sale. 

"Some of them told me, 'The 
commissars told us we were com
ing here to deliver you, that we 
were starving and had nothing. 
You have more than we have. When 
you can buy one suit in three years 
in Russia, that is richness for us." 

TELLS OF PROMISES 
Communist pattern economically, 

Purvit said, consisted of promising 
that prices would not rise above 
the fixed price levels of Russia, and 
that "the working people" would 
get immediate wage increases of 
"30 to 40 per cent." 

He went on: 
"They did both things—for about 

two months. And then it ended. 
They changed the monetary system 
from ours to Russian money. A 
worker who was getting wages of 
100 lats got 100 rubles. But at 
the same time, while they kept 
wages the same, prices increased. 

"A suit that cost 80 lats went 
to 600 rubles. In general, all the 
prices went up from 100 to 200 
per cent, and evehi the people who 
had got 40 per cent raises were 
way behind. 

RUSSIA HAS PROBLEM 
"In the early days, we had told 

ourselves, 'Anyway, it is better the 
Russians should come than Ger
mans, at least.' After they came, 
we learned what' Communism real
ly was. 

Russia »now has a problem of 
millions of troops who have seen 
that other countries are not—or 
were not—as poor as they had 
been told. Troops in Riga, when 
they were sent home to Russia, 
were not sent to the towns they 
came from. They were sent to the 
Vladivostok region, to keep them 
from telling the truth to their oWt) 
people who would believe. 

SEES NEW 'PEARL HARBOR' 
"Many, many divisions are still 

in Europe millions. If they chose 
to march, they could be on the 
English Channel in two days. There 
are not enough British, American 
and French to stop them. They 
are waiting for the right time. 

"And the time will come. You 

will have another Pearl Harbor, 
some d'ay. The Third International 
still believes in world-wide Com
munism, and the Communists do 
not believe that the world is big 
enough for two kinds of nations, 
C o m m u n i s t  a n d  D e m o c r a t i c ,  l i k e  
yours." 

REPORTS RUSSIA 
LURES LITHUANIAN 

MEN OF SCIENCE 

Millions . of Crosses for 
"Land of Crosses" 

(Reprint from Chic. Daily Tribune) 

STOCKHOLM, Feb. 17—The Rus
sians are paying Lithuanian scien
tists high salaries to enter soviet 
service, said a Lithuanian refugee 
who escaped to Sweden. 

The refugee reported that work
ers in Lithuania receive only 300 
to 500 rubles a month (the nomi
nal value of a ruble is 18 cents), 
but Kaunas university professors 
get at least 20,000 rubles a month. 
The president of the Lithuanian 
academy of science receives 35,000 
rubles a month. The scientists al
so get the largest rations and are 
permitted to buy in the state shops, 
which sell wine, spirits, butter, eggs 
and other luxuries. 

The soviet policy in Lithuania, 
the refugee said, is directed mainly 
against small peasants, 85 per cent 
of the population. The peasants 
are heavily taxed and subjected to 
organized pillage by the state. Al-
tho their farms have been split 
up to starvation size, the peasants 
are required to deliver 2 tons of 
cereals, 165 pounds of buter, 1 100 
pounds of potatoes, and 375 pounds 
of meat, for which the state pays 
the lowest prices. The refugee 
estimated Lithuanian production of 
agriculture to be about 40 per cent 
of the pre-war volume. 

(Reprint from Michigan Catholic, 
Feb. 7, 1947) 

To the Editor: Approximately a 
million Lithuanian - Americans once 
again sadly observe the February 
anniversary <>f Lithuania's forįier 
independence. 

The last European nation to ac
cept Christainity was Lithuania. The 
nation saved western Europe from 
the Mongol hordes while she ruled 
from the Baltic to the Black sea. 
The symbol of this acceptance is 
seen all over that Catholic nation 
—thousands of quaint roadside cros3 
shrines, ranging from models of 
simplicity to hand-carved master
pieces, memorials to happy events 
or sorrowful tragedies. The fa
mous crosses at Kražiai are a na
tional shrine marking the spot where 
hundreds of Catholics were wanton
ly butchered by the Czarist forces. 

Events of the last six years are 
destined to swell this' category more 
than all the tragic events of the 
last 600 years. 

On foreign soil at Augsburgh, 
Seedorf and Tolk, Lithuanian "dis
placed sections" have crosses near 
their camps in memory of a people, 
their plight and their Faith. Thou
sands' more will be built in the 
homeland when fear and the new 
Asiatic hordes will no longer ham
per their erection. 

These will commemorate half a 
million Lithuanian martyrs of 'Nazi 
subjugation and Soviet 'liberation'; 
thousands inhumanly deported to the 
Red slave camps; 4,000 heroes who 
fell in the 1941 insurrection against 
the Reds; tens of thousands more 
slain in reprisal when the Russians 
came back in 1944; thousands of 
Partisans slain and doomed and the 
country folk who aided them; the 
martyred clergy, and thousands of 
refugees now trapped in the Red 
zone of Germany. 

Terror haunts the DP camps, 
where 80,000 Lithuanians are to be 
found, chiefly because the Soviets 
are a party to the policies of the 
UNRRA and its successor, IRO. 
Its irony speaks for itself: "Re-

t>& triaki on is our principal purpose." 
That is on a par with "repatriating" 
the Jews under Hitler. Paradox!-" 
cally, the locale of this new terror
ism is the American zone under 
UN^RRA Director Jack Whiting. 

There will be many more crosses 
rising in Lithuania. However the 
day still is distant when this an
cient race of "The Land of Crosses" 
will be able to erect them. But 
didn't they wait 100 years under 
the czars ? 

"The mills of God grind slowly." 
Anthony Dainus. 

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

f —"•v 
KING PIN CLUB ' 

2111 Prospect Ave. 
SUperior 3443 

A good place to eat, drink 
and have a good time. Where 

Lithuanians meet! 
FOOD — DRINHį 
Hall Space to Rent 

Joe Chester, pres. A! Samolis, KM# 

NOTARY PUBLIC 
PADAROMI AFFIDAVIT AI 

I REIKALINGI GIMINIŲ 
PATRAUKIMUI Į 

I AMERIKĄ 

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ave. 

ENdicott 4486 

JONAS G. 
P O L T E R  

L i e t u v i s  

Namų Maliavotojas 
Popieriuotojas 

Apkainavimas ar patari
mas reikale jūsų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

495 East 123rd St. 
Telefonas: POtomac 6899 

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

PERSIKĖLĖ Į NAUJĄ VIETĄ 
j didesnę ir gražesnę krautuvę 

6207 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Debar jau turime didesni rinkini Mutantu, žiedų, Laik

rodėlių ir visokių graždaikčių, ui nupigintą kainą. 

1 KAIMANAI, TĖMYKIT 1 

Čia gausite šviežios mėsos už 
žemas kainas. Kreipkitės 

Trill's Meat and Delicatessen 
, 15703 Lorain Ave. , 

GROSS CUT RATE DRUGS 
Pilnas receptų patarnavimas. 
Žemos kainos visokių vaistų. 

ALUS ir VYNAS. 
Specialiai su šiuo Kuponu tiktai 

60c dydio Doan's Kidney Pills 
Gross Cut Rate Drug® 

12633 Lorain Ave. 
Cleveland 11 Ohio 

MALIAVOS, POPIERA 
Čia galite gauti reikalingų 

Maliavų, Sieninio Popierio ir 
Popieriavimui ir Dekoravimui 

Reikmenų. 
Nuomojam popieros nuėmimui garo 

prietaisą prieinama kaina. 
KOVAR'S 

5116 Clark Ave. 

Linksmu Velykų! 
fARISFS WINE STORp 

6404 Denison Ave. 
LINKI LINKSMŲ VELYKŲ 

visiems savo kostumeriams Ir 
kaimynams. Turime 42 ruSty 
alaus, šampano ir vyrų. Atda
ra iki 9 vakare. 

MOTERIMS SUKNIOS 
Gražių gero darbo Suknelių 

kreipkitės Čionai. 
Turime suknelių nuo 9 iki 52 did. 
Mokinėms parėdalų, kojinių žema 

k8ins. Atdara 10 iki 8 vak. 
šeštadieni 9 iki 9 vakare. 
Miss Gostinic, Owner 
13000 Corlett Ave. 

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps 

THE NAY Co's Basement 

V 
Visada Populiarus! 

šis &rynos Vilnos Klasiškas 

Cardigan Suit 
JUSŲ MĖGIAMIEJI (I 

VELYKŲ DĖVĖJIMUI! Q |J 

k 

y 

Multi-Filiment Rayon 

.75 
Crepe Slips 

šis cardigan jacket siutas visada tinka — jo kla
siškos linijos priduoda dėvėtojai gražumą ir tin
ka visokiam išėjimui! čia parodomos yra vilnos 
pilkumo su plonais baltais bryžiais—ir su siauru 
iiuosu priešakiu sijonu. Mieros 10' iki 18. 

Suit Department 

Dėvėjimui Po Velykinėm Suknelėm! 
Turėkit puikų slipsą po savo Velykiniais parėdais, 
kad pasirėdymas butų pilnas! Sie yra mezginiai* 
apvedžioti, sulyg linijų iškirpti pritikimui, su nu
statomo ilgio dirželiais. Tea rose spalvos, mift* 
ros 36 iki 42. 

Lingerie Department 
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DIRVA THE FIELD 

The onjy Lithuanian Newspaper "published in Ohio reaching a very large majority of the 80,000 Lithuanians In the Slate and 20.0(H) in Cleveland. 

LITHUANIAN WEEKLY 
Published every Friday in Cleveland by 
Ohio Lithuanian Publishing Co. 

68£0 Superior Ave. x ; Cleveland 2, Ohie 
* Subscription per Tear In Advance 

In the United States $3.0  ̂
In Foreign Countries $4,0i 
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A m erikiečiai laikraštininkai 
būdami Šanchajuje iš sovietų 
laikraščių patyrė kad sovietų 
|vairųs ištikimieji kurie tik ga
li bėga iš Rusijos ir keliauja 
j "suiručių apimtą, badaujan
čią. bankrutuojančią Ameriką". 

Kad ir komisarui iš Rusijos 
pabėgti šiais laikais nėra leng
vas darbas. Keikia turėti ge
rą vardą komunistų partijoje 
kad leistų tave kur pavažiuoti 
atostogoms arba pasilsiui į va
sarvietę. Bet iš ten ne kur pa
bėgsi, nes vasarvietės nėra prie 
atvirų jurų j Ameriką ar į ki
tą šalį. Kiti jeigu kur važiuo
ja kaip valdžios nariai tai jų 
šeimos lieka, jos butų nužudy
tos jei tėvas pabėgtų. 

Pabėgimų iš Rusijos pasitai
ko geriausia per šanghajų, ir 
ten leidžiami bolševikiški laik
raščiai tiesiog iš piktumo plyš
ta. Jie rašo didžiausius straip
snius garbinančius Sovietų Są
jungą ir neigiančius, niekinan
čius ir žeminančius Ameriką, 
tą subankrutijusią kapitalistų 
pavergtą šalį, bet kas atsitin
ka — bolševikai bėga į Ameri
ką nepasakydami saviems nei 
"dosvidania". 

Kinijoje, šanghajaus terito
rijoje, jau galima pabėgti iš 
sovietų kontroliuojamų ribų, ir 
tada patenką.į. laivą., jaukiantį 
| Ameriką. 

Bolševikų šnipus tie bėgliai 
apgauna išgaudami leidimą va
žiuoti į pasilsio vietas sveika
tai atitaisyti. 

Komunistų laikraštis aprašo 
kaip pabėgo j Ameriką vienas 
gerai stovintis komunistų par
tijoje magikas. Jis staiga su
sirgo, suparalyžiuotas, ir negali 
paeiti. Jo žmona suraišioja jį, 
gauna leidimą išvežti į ligoni
nę, ir išveža. Bet vietoje ligo
ninėn, jie nuvažiuoja į Whang-
poo uostą, kur stovėjo laivas 
gatavas išvykti Amerikon, ir 
jie tuo laivu išvažiavo. 

Kitas gerą vardą partijoje 
turintis, su šeima išvykęs į pa
silsio vietą, vietoje ten važiuo
ti, ramiai surinkęs šeimą, nu
vyko 4 lėktuvų stotį ir išskri
do į Ameriką. 

žinoma, tokie tuoj nustoja 
gero vardo komunistų partijo
je ir lieka apšaukti žulikais. 

Valandėlė pas Knygnešį Antanėlį 
Antanėlis-A. Baltrušaitis, apie 82 m. amžiaus, iš Kudir

kos Naumiesčio, dabar gyvena Prancūzų Zonoje. 
13 metų amžiaus jį motina "išleido j svietą" 

Rašo Henr. Žemelis (Specialiai Dirvai) 
ŠYMET sukanka 400 metų korespondentas prieš kiek lai-

musų Lietuviškai knygai, ši 
reikšminga musų kulturinio ir 
tautinio gyvenimo sukaktis pa
rodo ilgą ir sunkų Lietuviškos 
knygos kelią, kuris tampriai 
sutampa ir sų musų tautos is
torijos keliu, kur, kaip veidro
dyje, matome ilgus ir sunkius 
kovos metus už laisvę. 

Kur taip ryškiai viską galima 
pamatyti jei ne Lietuviškoje 
knygoje, raštijoje bei spaudo-

ko aprašydamas vieno choro 
pasirodymą, prilygino jį knyg
nešio Antanėlio pasirodymui— 
daugelis skaitytojų palaikė tai 
porstipria "žurnalistine pom
pa", o gerb. korespondentas ti
kriausia ir nepagalvojo jog 
knygnešys Antanėlis tikrai yra 
gyvas ir gyvena musų tremti
nių bendruomenėje. , 

Taip, vienas žymMftftto spau
dos draudimo laikotarpio knyg-

je. čia sukrautos musų tau-|nešig Antanėlis-A. Baltrušai-
tos dvasinės vertybes, čia glu- tjS; yra gyvas ir šiu0 met|| gy_ 
di musų kultura ir jiega, čia 
Lietuviška knyga kalba musų 

j e Vokieti-

IR RUSAI GALI DRĄ
SIAI SMERKTI! 

Europoje plačiai eina šitokfs 
anekdotas apie Amerikos ka
reivio pasikalbėjimą su sovietų 
raudonarmiečiu. Vienas ir ki
tas giria savo šalį. 

Amerikietis GI sako: "Pas 
mus Amerikoje, aš galiu nuei
ti pas Prezidentą Trumaną, 
rėžti jam per petį ir pasakyti, 
'žiūrėk, Trumane, tu viską da
rai klaidingai. Tu iš musų ša
lies padarei tikrą košę' Tru-
manas neuždarytų mane į ka
lėjimą. Jis tik nusišypsotų ir 
leistų man pasakyti ką aš no
riu". 

Raudonarmietis atsako: "Ge
rai. Ir aš savo šalyje galiu pa
sakyti tą patį. Aš galiu priei
ti prie Stalino ir pasakyti: 
'Žiūrėk, Trumanas viską daro 
klaidingai. Jis iš Amerikos pa 
darė tikrą košę*. Ir Stalinas 
manęs už tai neuždarytu j ka
lėjimą." '"V 

tautos lupom apie musų didin
gą praeitį, pasiektus laimėji
mus ir amjžtoą kovą už savo 
teises.  v ' "  

Dabar mės neįsivaizduojame 
gyvenimo be knygos, be spaus
dinto žodžio, bet buvo laikai 
kada knyga buvo labai brangus 
ir4 retas svečias ir kai del jos, 
gabenimo ir skaitymo turėjo 
žmonės rizikuoti buti ištrem
tiems į Sibirą. Tai spaudos 
draudimo laikotarpis (1865— 
1904), kada Rusų valdžia už
draudė knygų spausdinimą Lo
tyniškomis raidėmis, norėda
ma tokiomis priemonėmis ga
lutinai nutautinti Lietuvius. : 

Ir nors spaudos draudimo 
laikotarpis tęsėsi 40 metų, ta
čiau jie neįstengė palaužti Lie
tuvių dvasios, o priešingai, Lie
tuvių tautinis atgijimas šuo
liais veržėsi pro tvirtus okupa
cinius pančius. Prašvito "Au
šra", suskambėjo "Varpas',' o 
Lietuviška knyga, nors ir pa
slapčia, vis plačiau skverbėsi *į 
Lietuvių širdis. 

Ir niekas neįstengė sulaiky
ti laisvės žodžio prasiveržimo, 
iki jis visą tautą pakėlė kovai 
už nepriklausomybę. Knyga 
buvo musų didžiausias ginklas 
kovoje už laisvę. Ji kovojo ir 
del jos buvo kovojama, ypač 
spaudos draudimo laikotarpy
je, kada jos spausdinimas bu
vo perkeltas į Mažąją Lietuvą 
ir ji knygnešių slaptai buvo 
gabenama į Didžiąją Lietuvą. 

Knygnešiai, tie tikrieji Lie
tuviškos knygos partizanai, 40 
metų nešė Lietuvai laisvės ži
burį. Paprasčiausi žmonės, daž
nai patys nemokėdami skaity 
ti, mergaites ir senos moterys, 
ėjo nelegaliai per sieną ir ga
beno knygą. Rusų okupacinė 
valdžia visaip knygnešius per
sekiojo, kišo į kalėjimus, trė
mė į Sibirą, tačiau jų ryžto 
niekas nepalaužė ir šimtų knyg
nešių pavardės buvo įrašytos 
į musų laisvės istorijos lapus. 
Tik dalis jų pakliuvo į tuos 
garbingus lapus — labai daug 
knygnešių iki šiai dienai užsi
miršo, nors jų nuopelnai Lietu
viškai knygai yra tokie pat di
deli ir šiądien jie minimi kaip 
nežinomi knygnešiai. 

vena Prancūzų 
joje. 

Šis garbingas ir daug musų 
tautai nusipelnęs asmuo netru
kus minės savo 82 metų am
žiaus sukaktį, tačiau dar gerai 
jaučiasi, sveikas ir mielai pasi
dalina prisiminimais apie spau
dos draudimo laikotarpį. 

Nesenai jis čia atsirado, tik 
pereitų metų gale. Buvo pa
silikęs anoje pusėje ir, tik lai
mingų aplinkybių dėka, pavy
ko jam su žmona ir dukterimi 
pervažiuoti 'f Vakarus ir įsi
jungti į tremtinių gyvenimą, 
kur surado savo anukus ir da
bar visi kartu gyvena. 

Kai Antanėlis pradeda pasa
koti savo patyrimus išgyven
tus nuo to momento kai jam 
teko palikti Kudirkos Naumie
stį, nesinori tikėti kad tokio 
amžiaus žmogus galėtų tai per
nešti. Ir patį frontą jam te
ko išgyventi, ir alkį, ir šaltį, ir 
visokius persekiojimus. Teko 
apsimesti nebyliu, kurčiu, pa-
raližiuotu ir keletą kartų keis
ti tautybę, kad tik išsaugojus 
gyvybę. 

TIKRAS VARGO MO&YKLOS 
AUKLĖTINIS » 

KNYGNEŠYS Antakas Bal
trušaitis- Antanėlis- Žigmanti-
nis gimęs 1865 metui Birželio 
16 d., Papartinių k., Sintautų 
parapijoje, šakių apsk. Kilęs 
iš labai vargingos šeimos: tė
vas paprastas darbininkas, mo
tina tarnaitė. šeimoje buvo 
penki sunųs. Jau 7 n}etų vai
kas Antanėlis ėjo gyvulių ga
nyti, o turėdamas 13 metų bu
vo iš namų išvarytas kaip silp
nos sveikatos ir bereikalinga 
našta. Pavežė jį močia keletą 
kilometrų ir paleido į svietą: 
eik kur nori ir gyvenk kaip 
išmanai, bet namo negryžk. 
Antanėlis buvo silpnos sveika
tos ir silpnų kojų. Labai kuk
lus, nedrąsus ir bijojosi žmo
nių. Dienomis prisilaikydavo 
prie miškų, o naktimis kėliau- nu. Nežinau nei kaip pradėti 

Vieną kartą besėdintį šven
toriuje, jį pamatė Sudargu kle
bonas Kun. Sideravičius. Ma
tyt, pagailo jis to vargšo vai
kelio ir jį pasiėmė globoti. Čia 
susipažino su Juozu Angrabai-
čiu, kuris tuo laiku jau turėjo 
knygų aptaisymo dirbtuvėlę. 
Susidraugavo. Kun. Sideravi
čius ir J. Angrabaitis davė An
tanėliui gyvenimo prdtižią. čia 
susipažino su Lietuviška kny
ga ir pamažu įsijungė į jos pla
tinimo darbą. Nueidavo į Jur
barką, Tilžę. 

VIENŲ atlaidų metu Jurbar
ke, šventoriuje jį pastebėjo 
kunigaikštienė Vasilčikienė ir 
priėjus prie jo, liepė užeiti pas 
ją. Nusigando Antanėlis tos 
garbės, tačiau žmonių prikal
bėtas, nuėjo. 

— Ėjau ir širdis drebėjo, — 
pasakoja. — Juk pirmą kartą 
gyvenime pas tokius ponus ei 

davo, kol visiškai išseko. Pa
mato žmogų ir slepiami kru-
muose. 

— Kaip laukinis buvąu, — 
pasakoja jis. 

Pagaliau bado iškankintas, 
buvo priverstas eiti pas žmo
nes prašyti duonos. Ir kai 
pirmą kartą jo neišvijo, paval
gydino ir apnakvydino, toliau 
pasidarė drąsesnis. Pramoko 
truputį iš elementoriaus įkai
tyti. ..... 

kalbą, nei kaip elgtis. 
Sako, maloniai ji priėmė, 

apie savaitę laiko išlaikė, pa
mokė kaip elgtis prie stalo, ir 
pasiuntė į Raseinių ligoninę, 
mat, jo koja buvo visiškai blo
game stovyje ir reikalinga bu
vo amputuoti. 

Apsigyveno pastoviai Suval 
kijos Naumiestyje, dabar va
dinamame Kudirkos Naumies
tyje, ir įsijungė Į knygnešys
tės darbą. Atgavus spaudą, 

William (j. MacMillen Jr., iš 
New Yorko, išrinktas Geležin
kelių Progreso Federacijos pir
mininku, tobulinimui geležinke
liais susisiekimo ir visuomenei 
patarnavimo. 

už kyšį gavo leidimą knygynui 
atidaryti. Iš nieko pradėjo biz
nį, tačiau padedamas gerų žmo
nių, knygyną plėtė. Siisipažy-
sta su Dr. Vincu Kudirka. 

Jokio mokslo nebaigęs, pats 
iš savęs prasimušęs, kieto var
go išaugintas, nudirbo musų 
tautai didžiausios reikšmės kul-
turinį darbą, kurį dar ir šią
dien su malonumu prisimena. 

Per knygas ir spaudą švie
sa apšvietė žmones ir grąžino 
jiems laisvę, o tą šviesą gabe
no su kitais žinomais ir neži
nomais knygnešiais Antanėlis. 

ANTANfiLIS-KNYGNEšYS 
KUN. Sideravičius ir J. An-

grabaitis — Antanėlio žodžiais 
—- buvo tie žmonės kurie jį pa
statė ant kojų, uždegė jo susi
domėjimą Lietuviškomis kny
gomis ir pritraukė prie slapto 
jų platinimo. 

Tada jis turėjo 17 metų any
žiaus. Pradžioje gaudavo # 
kunigo religinio turinio knyge
lių , kurias pradėjo platinti. 
Kas užsimokėdavo, paimdavo 
i() ar 5 kapeikas, o kas ne — 
dykai duodavo. Ir taip pama
žu susidarė pažintys, o Lietu
viško rašto pareikalavimas vii' 
didėjo, žmonės buvo begalei 
ištroškę Lietuviško žodžio. Kur 
nenueidavo Antanėlis, visur j] 
mielai priimdavo ir vis prašy
davo dar daugiau knygų atneš
ti. Greitai ryšiai užsimezgė į 
tolimiausias apielinkes. 

Daugiausia jam pagelbėdavo 
mergaitės, senos moterėlės, ku
rias mažiau įtardavo žandarai. 

J. Angrabaitis, del žandarų 
persekiojimo, pabėgo į Tilžę ir 
ten pradėjo dirbti spaustuvėje. 
Knygų persiuntimas dar pa
gausėjo. Buvo sudaryti geri 
ryšiai per sieną, ir naktimis 
Antanėlis dideliais pokais ga
beno knygas. Tik po trijų me
tų buvo žandarų įtartas ir pa
daryta pas jį krata, bet nieko 
nebuvo rasta. 

Antanėlis jau buvo savo dar-
. .t 4; (Pabaigė liduje) 

s 5 

| Linkėjimai Daug> bei Mušu Draugu j 
I S I  M O D E R N I N I A I  

P A T O G U M A I  

ŠIŲ GYVŲ liudininkų iki šiai 
dienai labai mažai liko musų, 
tarpe. Vieni išmirė, kiti tų pa
čių okupantų buvo išvežti į Si
birą, o čia tremtyje tikrai nie
kas nesitikėjo sutikti gyvą anų 
metų liudininką-knygnešį. Už
tat kai vienas "Musų Kelio" 

RADAU gerbiamą knygneši 
Antanėlį savo šeimos ratelyje 
b e s k a i t a n t  m u s ų  t r e m t i n i u  
spaudą. Sužinojęs mano apsi
lankymo tikslą, jis apsidžiaugė 
turįs progos pasikalbėti, prisi
minti praeitį, jaunystę, spau 
dos draudimo laikotarpį, musų jj 
tautos veteranus Dr. Vincą Ku
dirką, Dr. K. Grinių, Prof. 
Bagdoną ir kt., ir tas dienas 
ir naktis kurios buvo skiria
mos Lietuviškai knygai, 

— Matai, — pradėjo jis pa
sakoti, — gerai kad mane ap
lankote. Norėjau pasikalbėti, 
prisiminti tuos senus laikus, 
bet neturiu su kuo, namiškiai 
nenori klausyti, matyt jiems 
nusibodau. O daug, daug ga
lėčiau papasakoti, bet jau se
natvė, atmintis nekaip veikia, 
užsimiršo. Viską turėjau už
sirašęs, pasižymėjęs datas, bet 
laike karo žuvo. 

— Jųs visuomenei daugiau 
žinomas kaip Antanėlis, — pa
stebėjau. 

— Taip, tąip, Kai Antanė
lis tai visi žino, bet kai pasa
kai pavardę, turi aiškintis kas 
toks esi, kur gyveni, ir tt. Nuo 
senų laikų visi įprato ir vadina 
mane Antanėliu. Kiek būda
vo turėdavau vargo įstaigose 
įrodinėti jog mano pavardė 
Baltrušaitis. Netiki ir gana. 
Laiškus gaudavau adresuotus 
tiesiog Antanėliui. Ir jie visi 
mane pasiekdavo. į 

For 
Cleanimiį 

Toikl B®"* 

AR jums visada prireikia šveisti savo toiletą kada pasi
taiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą? 

Tam potogus pagelbininkai šiądien yra SANI-FLUSH* 
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas* Jb 
toks moderninis kaip ši minuta. 

SANI-FLUSH išvalo jusų toileto įtalpą chemiliškai, pra
šalina pletmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, užtik., 
rina toileto įtalpą taip varią, taigi ir prašalina visokius 
kvapus, ir prie to nėra jokio darbo. 

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikiu 
minkštame air kietame vandenyje. 

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 

THE HYGIENIC PRODUCTS 
COMPANY 

\AECO 
CLEANER 

WATER SOfTlHtfl 

MIKES ALL CUAHIt* ***** 
DISS01VI4 01*1 CUT4iMAM 
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Linkėjimai Daugybei Mūsų Draugi} 

The Lorain Banking 

Company 
r / Narys 

f Federal Deposit .Insurance Corp. 

Narys Federal Reserve System 

600 BROADWAY — PHONE 602 — LORAIN, OHIO 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

The Lorain Telephone 

Company 
4 

Business Office Telephone 5153 

2*3—9th STREET LORAIN, OHIO 

Sveikiname visus savo prietelius su 8v. Velykomis! 

MATHEWS FUNERAL HOME 
AMBULANSO PATARNAVIMAS 

PHONE: 7164 

PEARL and 31st ST. — 1783 E. 31st ST. 

LORAIN, OHIO 

LINKĖJIMAI 

F. W. WOOLWORTH CO, 
5c ir 10c iki $1.00 

BROADWAY LORAIN, OHIO 

Sveikiname visus savo prietelius su šv. Velykomis! 

A & P Food Stores 
THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO. 

LINKĖJIMAI 

J * 
f JACOB F. 6IDDLE 
— / 

COUNTY COMMrIŽ8teNEK — STARK COUNTY 

tVALANDĖLĖ PAS 
KNYGNEŠĮ 
ANTANfiLI 

(Pabaiga iš 1 pusi.) 
be įgudęs. Del savo gero budo 
ir sąžiningumo turėjo Žmonėse 
didelį pasitikėjimą ir prisiriši
mą. Jis mokėdavo ir tuos pa
čius žandarus apgauti, kur rei
kia papirkti, ar jų žmonas pri
kalbinti jam padėti. Vieno žan
daro gyvenamo namo aukšte 
buvo didžiausias Antanėlio kny
gų sandėliB. 

Apskrities vlrštnittko ir dar 
kelių aukštų pareigūnų žmo
nos padėdavo jam knygų per
siuntimą į kitas apskritis, žan
darų vežėjas buvo papirktas ir 
išvežiodavo knygas po apskri
tį. Pašto vežėjas taip pat. 

Per jo rankas praeidavo tu 
kstaniiai knygų ir laikraščių 
Siųsdavo į Novgorodą, Petra
pilį, Maskvą, Tiflisą, Sibirą 
Voronežą ir kt. Taip pat per
siųsdavo ir Lietuvių veikėjų 
korespondenciją. Prie slapto 
knygų gabenimo buvo įsitrau
kus ir jo žmona, kuri vieną 
kartą buvo pagauta ir gavo 14 
parų daboklės. Pas jį išviso 
buvo padaryta apie 10 kratų, 
tačiau vis laimingai pavykdavo 
išsisukti. Poilsio jis nežinojo 
Visas darbas čje išimtinai nak
timis. 

— Blogiausia man būdavo,— 
skundžiasi, — su žandarais. 
Reikėdavo dažnai juos girdy
ti, idant jie nebūtų tokie aky
lus. O aš visą gyvenimą ne
geriu ir nerukau. Ką gi, rei
kėdavo ir čia juos apgaudinėti 

KELI ŽODŽIAI APIE 
DR. VINCĄ KUDIRKĄ 

ANTANĖLIS gerai pažinojo 
ir palaikė artimus ryšius su 
musų žymiu varpininku, Lietu
vių Himno autorium Dr. Vincu 
Kudirka. Kai jo sveikata su
silpnėjo, jis kiekvieną dieną 
lankydavo Dr. Vincą Kudirką 
ir šnekėdavosi bendrais tautos 
reikalais. 

— Tai buvo didis Lietuvis, 
.— prisimena Antanėlis, — ku
ris visą savo trumpą amžių 
paaukojo Lietuvai ir jos švie 
sesnei ateičiai. Paskutines sa
vo gyvenimo dienas buvo visų 
apleistas ir užmirštas. Tik ke 
li artimesnieji bičiuliai jį lan
kydavo. 

Miesto žydeliai Kudirkos ne
mėgo ir taip pat kunigai buvo 
prieš jį nusistatę. Dr. Vinco 
Kudirkos laidotuvėse kunigas 
nedalyvavo ir labai mažas žmo
nių būrys jį palydėjo į pasku
tinę poilsio vietą. Kudirkos 
antkapiui paminklą Naumiesčio 
kapinėse prisiuntė iš Vilniaus 
Jonas Vileišis, kurį slaptai An
tanėlis nugabeno į kapines 
Kunigas nenorėjo leisti pamin
klą pastatyti, nes, girdi, nesą 
jokių bažnytinių ženklų. Paga
liau sutiko. Paminkle buvo iš 
rašyti himno žodžiai ir Dr. Vin 
co Kudirkos fotografija, kurią 
po kiek laiko niekdariai išvogė. 
Del to paminklo pastatymo vė
liau Antanėlis buvo ilgai žan
darų tardomas. Himno žodžius 
Rusai iškapojo iš paminklo. 

DAR daug ko galima butų 
išgirsti iš Antanėlio, daug įdo
mių prisiminimų apie musų 
tautos laisvės kovos laikus, bet 
nenorėdamas varginti, turėjau 
palikti simpatingą senelį knyg
nešį. O jis ir šiądien su tokia 
pačia meile kalba apie Lietu
višką knygą: 

— Vėl musų Tėvynė, kaip 
anais spaudos draudimo metais, 
tų pačių atėjūnų okupuota ir 
vėl Lietuviškas žodis toks pat 
brangus ir taip pat slaptai tu
ri buti gabenamas, kad pasili
kę broliai ruoštųsi naujam at
gimimo žygiui. 

Atsirado nauji knygnešiai ir 
jie Lietuvai atneš laisvės die
nas, — baigė pasikalbėjimą 
knygnešys Antanėlis. 
Vokietija, 
1947 m. Vasario m. 

Skers Meksikos Gyvu
lius Kovai su Liga 

Kongresas Kovo 22 d. nu
tarė skirti 9 milijonus dolarių 
gelbėjimui U. S. ir Meksikai 
nukovoti gyvulių snukių ir na
gų ligą, kuri išplito Meksikoje 
ir grąso praplisti tfcfp gyvulių 
Amerikos pusėje. 

Liga praplito Meksikoje, bet 
grąso ir šios šalies gyvuliams, 
todėl norima Meksikoje jau už
krėstus gyvulius išskersti. įBus 
papjauta apie 600,000 galvijų 
ir 2,000,000 kiaulių, avių ir ož
kų Meksikos pusėje, bet už tai 
U. S. užmokės, nes Meksika 
neturi iš ko savo gyvulių au
gintojams mokėti. Jei Ameri
ka nefinansuos šios kovos, li
ga pasieks ir čia, ir tada ši ža
lis paneš nuostolius. 

Skerdimo programa bus pyk
doma per 300 dienų, pasker-
džiant po 2,G00 gyvulių kas
dien. 

Tos sutarties prieita pasta
ru Prez. Trumano atsilankymu 
Meksikoje. * 

Linkėjimai Linksmų Šveiičių 

J. & I. Weiss Fiirs, Inc. 
Prospect and East 4th Bldg. 

2077 East 4th Bldff. 

PRospect 1866 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

The Central Bank Co 

Buvęs 

Visi Depozitai Apdrausti Iki $5,000 

Narys Federal Deposit Insurance Corp. 

20th ST. and BROADWAY , M>RAIN, OHIO 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

CONGRESSMAN 

HENDERSON H. CARSON 

16th DISTRICT 

Sveikiname Lietuvius su Velykų šventėmis! 

m 

ED. F. LATTIN 

Kandidatas į 

P^E8IB06fr w GOCNGIL 

DEMOCRAT 
f. 

CANTON, OHIO 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

Telenews Theatre 
ŽINIŲ FILMŲ TEATRAI 

Pamatykil Viso Pasaulio [vykius 

. EUCLID AVE. NEAR PUBLIC SQUARE 

341 EUCLID AVE. 

su UNKąnalAis ŠVENTAS 

The Builders Structural 

Steet Company 

2912 EAST 34th ST. Michigan 83It 

LINKĖJIMAI 

PLAYHOUSE RESTAURANT 
Lounge Bar—Entertainment 

PR. 90Š0 1413 EUCLID AVE. 

9U LINKĖJIMAIS SVENTĖMS 

DY DEE WASH INC. 
3630 LEE KD. LOngacre Sill 

LINKĖJIMAI 

BROUGH BOTTLERS SUPPLY 
3361 ST. CLAIR AVE HE* 7486 

LINKĖJIMAI 

C FRANK SHERRARK 
CLERK OF COURTS — STARK COUNTY 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

W. WOOLWORTH CO. 
5c ir 10c iki $1.00 

221 MARKET N. CANTON, OHIO 

LINKĖJIMAI 

V E R Ktr 
COUNTY COMMISSIONER — STARK COUNTY 

s 

> GERIAUSI LINKĖJIMAI 

M c C R O R Y  S  
5c ir 10c iki $1.00 

227 MARKET K. CANTON, OHIO 
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D IE V A t i j 

SU LINKĖJIMAIS SVENTĖMS 

^•4/ 

The M. G. McKelvy 

Company 
k A . 

DEPARTMENT STORE 

YOUNGKSTOWN, OHIO 

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE ST. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

$ •«  

HENRY" C. LAVINE 
WILLIAMSON BLDG. 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 
i 

OOtTNCILMAN 

WILBER C. WALKER 
4th WARD 

LINKĖJIMAI 

RICHARD H. EBNER 
Dispensing Opticians for over 30 yews, 

411 CITIZENS BLDG. MAin 1986 
E. 9th & EUCLID AVE. 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

CHAMPION MACHINE & FORGING 
CO. 

3695 EAST 78th STREET . • Michigan 5804 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

JUDGE ANDREW M. &QVACHY 

MUNICIPAL COURT 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

WILLIAM B. SAUNDERS 

STATE REPRESENTATIVE 

Kodėl Neauga Lietuvos Mokyklose 
Komjaunimo Organizacijos 

v v. 

LIETUVOS JAUNIMAS NE
PAKENČIA SIŪLOMO 

KOMUNIZMO 

Vasario 12 "Tiesa" įdėjo il
gesnį Kalvaitytės rašinį, pava
dintą "Kodėl neauga Šiaulių m. 
II gimnazijos komjaunimo or
ganizacija?" Kadangi rašinys 
nušviečia padėtį visose Lietu
vos mokyklose, paduodame jo 
charakteringesnes vietas.. 

Pirmiausia, rašinio autorė 
sako kad Šiaulių miesto inteli
gentijos susirinkime kalbėjęs 
II gimnazijos direktorius Mak-
rickas, silpną komjaunimo or
ganizacijos veiklą aiškino gim
nazijos komjaunimo organiza
toriaus nebuvimu (jis išsiųstas 
mokytis). Praeitais metais, ka
da buvo gimnazijoje komjauni
mo organizatorius, komjaunuo 
liai šiek-tiek veikę.... Tačiau 
autorė, arčiau susipažinus su 
padėtimi, randa daug svarbes
nes neveikimo priežastis. 

"Nei drg. Makrickas, nei ki
ti mokytojai-klasių auklėtojai 
komjaunimu nesirūpina", rašo 
R. Kalvaitytė. "II gimnazijos 
komjaunimo susirinkimai vyk
sta retai. Renkasi komjaunuo
liai blogai. Paskutiniame su
sirinkime iš 13 komjaunuolių 
dalyvavo tik 5. 

— Kodėl neatėjo sesutė? 
klausiame komjaunuolę drg. 
Baravykaitę. Ji paraudo, ne-
dryso kalbėti, bet pagaliau pa
sakė : 

— Ji bijo! 
— Kaip tai bijo? 
IVd klasėje yra dvi komjau

nuolės, bet šios klasės mokinių 
tarpe labai stipri reakcinės ka
talikiškos dvasininkijos įtaka. 
Mokinės lanko bažnyčią ir ku
nigų organizuojamas—tikybos 
pamokas. Neina tik komjau
nuolės, ir užtat jos persekioja
mos ...." 

"Kaip gali atsitikti toks rei
škinys tarybinėje gimnazijo
je?" šaukia autorė. "Argi to 
nepastebi klasės auklėtoja drg. 
Bugonytė? Kodėl ji taip auk
lėja savo mokinius kad jie pa
siduoda tokioms įtakoms? Pa
sirodo kad drg. Bugonytė taip 
pat nedrysta. Ji pati kilus iš 
darbininkų šeimos, myli tary
binę santvarką, bet pasiprie
šinti tokioms įtakoms ji nedry
sta. II gimnazijoje stiprų liz
dą susuko reakciniai katalikiš
ki dvasininkai. Jie siunčia į 
gimnaziją savo pakvietimus 
lankyti bažnyčią, kur moki
niams dėstoma tikyba. Gim
nazijos mokytojų kolektyvas 
to negali žinoti, tačiau prieš 
tai nieko nedaroma. Argi to
kiai padėčiai esant, rimtai 
skamba direktoriaus pasiteisi
nimas del komjaunimo organi
zatoriaus nebuvimo?" — už
baigia autore. 

Antroje savo straipsnio da
lyje ji atkreipia dėmesį į patį 
dėstymą 

"Prieš mus VI, VP ir VIII 
klasių mokinių rašomieji dar
bai literatūros temomis, šiuo
se darbuose atsispindi neteisin
ga mokinių pasaulėžiūra, kapi
talizmo liekanos jų sąmonėje, 
jų nesupratimas dabartinės ta
rybinio jaunimo moralės. 

VIa klases mokinė Baranau
skaitė rašo "Tartiufo charak
teristikoje": "Tokių asmenų 
kaip Tartiufas yra visais lai
kais; jų buvo praeityje, dabar 
yra ir bus ateityje. Niekas ne-
pajiegs tam veidmainiškumui 
atsispirti." Panašiai rašo ir 
kitos. "Tartiufas buvo ir bus", 
rašo kita moksleivė, "nes gyve
nime yra daugiau blogos valios 
negu kilnių žmonių". 

Tuo tarpu rašydami apie 
Kornelio "Sidą" mokiniai sam
protauja: "Kornelio didvyriai 
yra stiprios valios, nepabugsta 
gyvenimo nelaimių, viskam pa
siryžę. Bet gyvenime tokių 

žmonių retai pasitaiko. Jo he
rojai nevisai' gyvenimiSki." 

"Argi neaišku kad čia moki
niams niekas nepasakojo apie 
didvyrišką komjaunimą?" šau
kia autorė ir rekomenduoja: 

Reikia kad švietimo Ministe
rija latiiau susirupintų moky
tojų eilių švarumu ir išvalytų 
jų eiles nuo tokių kurie naudo
ja tarybinę mokyklą antitary
binei ir klerikalinei propagan
dai". J. J. 

Si*, fivenčių Linkėjimais 

Brilliant Electric Sips 
Inc. 

TIKRINA HITLERIS 
TEBĖSĄS GYVAS 

Sunkiausia savo amžiaus mer
gaitė, Toney Marie, Antanio 
Christine ir jo žmonos duktė, 
Oakland, Calif., sveria 42 sva
ru ir dabar yra 1 metų amž. 

Praėjo veik du metari nuo to 
kai pradėjo griūti Hitlerio pla-
nuajamas jo galingas 1,000 me
tų Reichas, ir nors Hitleris vi
siškai dingo, dar iki šiol nėra 
tikrų įrodymų kad jis butų ne
gyvas, sako buvęs Amerikos 
armijos slaptos tarnybos Ber
lyne viršininkas. 

Jis tikrina kad nėra mirus 
ir jo mylimoji, Eva Braun, su 
kuria buk Hitleris žuvo savo 
raštinėje kuri buvo sudeginta 
ir jie iš tos ugnies neišbėgę. 

Tas tyrinėtojas sako pralei
dęs mėnesius laiko tyrinėda
mas tą padavimą apie jų sude
gimą, bet nerado jokių ženklų. 
Jis pareiškė: "Hitleris nežuvo 
savo kanceliarijoje ir kiek aš 
žinau jis visai nemirė. Tas ati
tinka jo Evai Braun ir Hitle
rio padėjėjui Bormann." 

Tikėkit tam arba ne, tačiau 
ir Britų bei Rusų tyrinėtojai 
pripažysta kad jokių ženklų ne
surasta įrodymui kad jie butų 
sudegę. Padavimas yra kad 
toje Hitlerio kanceliarijoje bu
vo panaudota 40 litrų gasolino 
sudeginimui Hitlerio ir Evos. 

žinovų tikrinimu, reikalinga 
3,200 laipsnių karščio sukrc-
mavimui žmogaus kuno užda
roje krematorijoje ir tai dar 
lieka kai kurie kaulai. Daryta 
bandymai sudeginti kiaulę su 
40 litrų gasolino atvirame ore, 
ir tai kiaulė buvo galima atpa
žinti. 

Hitlerio sudegintoje kance
liarijoje buvo atkasta visas 
plotas apie Hitlerio sofą ir bu
vo surasta viena Hitlerio šilki
nių skrybėlių ir rasta vienas 
Evos Braun pantaplis ten pat, 
tačiau jokių ženklų kad ten, ba
tų buvę lavonai nerasta. 

Daroma spėjimai kad Hile-
ris, Bormann ir Eva gal slap
stosi kartu. Bet kur? Sako, 
jis nusiskutęs usus ir nusikir-
pęs trumpai plaukus gali slap
stytis sau paprastu apšiapusiu 
žmogeliu arba buti pasislėpęs 

kokioje menkoje skylėje Ber 
lino pašaliais. 

Šitą paskelbus, bolševikai be 
abejo vėl šoks Hitlerio j ieško
ti, nes jie ilgai jo jieškojo ir 
netikėjo kad jis žuvęs, kai ka
ras baigėsi. 

KAIP RUSIJOJE viskas už
silikę, mažai kas pagaminama 
ir daug ko neturima visai ma
tyti iš šių skaitlinų: Sovietų 
ministrų taryba atsišaukė \ 
Rusijos sunkiasias industrijas 
padidinti gamybą net 345 nuo
šimčiais virš pereitų metų. Tai 
aiškiai sako kad sunkiosios in
dustrijos visai suglero. Net 
suvogtos iš kitų šalių dirbtuvių 
mašinos iki šiol nieko negalbė-
jo, tos mašinos didumoje galė
jo surudyti, ir joms neturi rei
kalingų operatorių nei mekani-
kų. , 

Komisarai taipgi kalba apie 
skyrimą daugiau žemės ūkio 
reikalams, bet suardyta ūkių 
sistema, su vergais darbinin
kais, neatneš daugiau maisto. 
Jeigu žmogus pats yra savo že 
mės savininkas tik tada jis ją 
dirbs tiek kad ji neštų naudą 

Anglies produkcija taipgi la
bai pasilikus, ir ji trukdo ki
toms industrijoms. 

Visose srityse kurių skaitli
nės paduota, parodoma soviet 
tuose pasilikimas, kas reiškia 
nesugebėjimą iš valdžios pusės 
darbams vadovauti, o iš darbi
ninkų pusės nenorą dirbti tu
rint vergo vietą. 

Gabiausi bolševikai tėra ki
tose šalyse varyti klastingą ir 
ardančią propagandą. 

KARO metu biznių l)ankru-
tavimas šioje šalyje žymiai su
mažėjo. 1939 metais, paskuti
niais prieš karą, visoje šalyje 
bankrutavo didelių ir mažų biz
nių 14,768. 1945 metais apie 
1,000 biznių. Karui pasibaigus 
vėl prasidėjo biznių bankruta-
vimo kilimas, 1946 metais jau 
bankrutavo 1,130 biznių. 

BURMOJE, iki Kovo 1, plė-
gos, choleros ir rauplių epide
mijos paėmė 1,043 žmonių gy
vastis. 

BERNIUKAS ILGAIS PLAUKAIS, šis ilgaplaukis berniukas, 
Jimmy Garvin, 13 m., Washington, D. C., kovoja su savo mo
kyklos draugais, kurie jį visaip pašlepinėjo už jo ilgus plaukus. 

750 CARNfeGIE AVE. 

PRospect 7676 
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Sq švenčių Linkėjimais 

Schware & Singer 
KAILIŲ SIUVĖJAS 

M 

1935 EUCLID AVE. 

PRospect 7194 

LINKĖJIMAI ^ 
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Municipal Court Probation Officer 25 Years 

Kandidatas į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

Sveikiname visus savo prietelius su Sv. Velykomis! 

JOHN KLANN MOVING 
& TRUCKING CO. 

1225 ALLEN AVE. CHerry 5290 

LINKĖJIMAI 

KOEHLER RUBBER & SUPPLY CO. 
3865 CARNEGIE AVE. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

ANTHONY CARLIN CO, 
2717 EAST 75th STREET 

Sveikiname* visus savo prietelius su tor. Velykomis! 

DAIRYMEN S OHIO FARMERS 
MILK CO. 

Phone: ORchard 2300 

LINKĖJIMAI 

D  I  E  T  R  I  C  H '  S  G R I L L  
8817 SUPERIOR AVE. 

UNIVERSITY HEIGHTS SERVICE 
STATION 

2268 Warrensville Center FA. EIOO 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

WHITWORTH BROS. STORAGE CO. 
1317 EAST 105th ST. CEdar 1123 

SU LINKĖJIMAIS SVENTĖMS 

THE EMPIRE PLATING CO. 
8800 EVARTS RD. CE. 10«7 
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JUDGE ANTHONY A. RUTKOW^Cl 

V 
JUDGE OF MUNICIPAL COURT 

LINKĖJIMAI 

COUNCILMAN FRANK DURKIN 

21st  WARD 

Kandidatas į 

CLERK OF MUNICIPAL COURT 

LINKĖJIMAI 

Higbee Co. 
PUBLIC SQUARE CHerry 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTOMS 

CLEVELAND FURNACE £r SHEET 
METAL CO. 

6809 WADE PARK AVE. ENdicott 6335 

LINKĖJIMAI 

DUNN S SHAKER DINING ROOM 

16720 KINSMAN RD. WA. 0152 

LINKĖJIMAI 

QUALITY HOME FURNITURE CO. 
Kur Kainos Yra žemesnės 

4967 WOODLAND AVE. HE. 3490 

SU 'LiNKCJIMAiS SVENTgMS 

THE ATLAS PAPER fir BOX CO. 
J. H* Hass, Vfce President and Treasurer 

1849 EAST 65lh ST. HEnderson 2231 

Ištieskime Pagalbos Ranką 
Tremtiniams! 

"Mylėk savo artimą kaip pats 
save".... Pagalvokime ar šie 
gilus žodžiai neuždeda mums 
pareigos, kurios mes neturėtu
me užmiršti. Tiesa, mes taip 
ir darome: mes mylime savo 
artimus, bet pagalvokime ar 
mes ne permažai domės krei
piame j tuos artimuosius kurie 
randasi Europoje ir vadinami— 
Tremtiniai.... 

Kas užginčys kad Jie ne mū
sų artimieji, kas žino ar trem
tinių tarpe nėra musų brolio, 
sesers, seserų-brolių vaikų, ar
timų draugų? Kas tai užgin
čys, tegu nepamiršta kad jie 
visi — Lietuviai 1 Seneliai, vy
rai, moterys, vaikai, našlaičiai, 
tos pačios tautos kaip ir jųs, 
to paties kraujo, to paties kra
što, iš tų pačių kaimų, laukų iš 
kur ir daugelis iš jūsų atvy
kę.. . .  

Ar jie ne Susų artftft!? 
Daugelio į Ameriką atvyku

sių tremtinių pasakojimai yra 
gyvas įrodymas kaip skaudžiai 
jie nukentėjo nuo bolševikų ir 
nacių okupacijų, jų rašomi lai
škai parodo kad ir dabar jų 
padėtis yra labai sunki ir vis 
blogėja.... 1 

Skaitykim ką jie rafe: 
"Maistas dvigubai pablogėjo, 

nors mums yra sakoma kad ka
lorijų skaičius toks pats bet 
pilvo jokiu budu negalima įti
kinti . . . ."  

"Musų dienos vis sunkėja ir 
vargams nesimato galo. . . ."  

"žmonos sveikata pablogėjo, 
atsigulė f  sanatori ją. . . ."  

"Eina gandai kad siųs mus 
į anglių kasyklas,  kitus  Į  Af
riką " 

"Ar negali kaip nors atsiųs
ti truputi taukų ir ką nors iš 
rubų.. . ."  

Mieli skaitytojai! Ar to ne
gana ir kiečiausią Širdį sumin
kštinti? Argi mes būdami so
tus, pavalgę, apsivilkę ir svei
ki, galime pamiršti tremtinius 
kurie nuogą ranką f mus ištie
sę prašo pagalbos? 

Tremtinys, poetas B. Braz
džionis štai kaip rašo: 

i 

Iš visų kelių keleiviai 
gryžta 

Į šiltus tėviškės namus, 
Tiktai man širdis iš 

skausmo plyšta — 
Kas priglaus ilgoj 

kelionėj mus ? 
Jei jųs bent truputį norite 

suprasti tremtinių padėtį pa
galvokite kaip jųs jaustumėtės 
išmesti iš savo namų, netekę 
šeimos, atsiradę tolimoje sve
timoje šalyje, alkio ir šalčio 
kankinami, be kibirkštėlės vil
ties  . . . .  

Aš žinau, jųs turit gerą ir 
jautrią širdį ir jųs norit padė
ti tiems nelaimingiesiems! 

Jųs tikrai įftio nors 
jiems padėti. v 

Kas iš jusų norit nusiųsti 
alkanam tremtiniui siuntinėlį 
su maistu ar rūbais, rašykit: 
man, aš jums nusiųsiu adresą 
jaunuolio ar jaunuolės, kurie 
laukia jusų pagalbos. 

Jei jųs neturit laiko nusiųsti 
siuntinėlį, atsiųskit man atlie
kamą dolarį, aš už jusų pinigus 
nusiųsiu j ienas C ARE pakie-
tus. 

Kas iŠ jusų norit ir galit pa
rašyti affidavit of support ne
laimingam tremtiniui, rašykit 
man. Neišsigąskit kad koks 
nepažystamas atvažiavęs jusų 
turtą atims. Pirmiausia, jis 
atvyks tik po metų ar po dvie
jų, bet jusų affidavits apsau 
gos tą asmenį nuo bolševikų 
nagų; o atvažiavęs jis jums 
su nuošimčiais atsilygins. Gi 
visi atvažiavę tuoj darbą gavo 
ir pagalbos neprašo. 

Nesakykit "Kad taip gimi
nei tai padėčiau", turėkit širdį 
ir tiems kurie be tėvų, gimi

nių ir be jokios pagalbos! Ju
sų pagalba pasieks juos per 
vieną mėnesį. Suteikit jiems 
džiaugsmo, nušluostykit ašarą! 
Išgelbėkit iš to pragaro jauną 
Lietuvį ar Lietuvaitę parašy 
dami jiems savo affidavits! 

Rašykite man, aš jums duo
siu tremtinių adresus. Nusių-
skit maisto ir rubų nepažysta
miems, už jusų gerą širdį Die
vas jums šimteriopai atlygins! 

M. Laurinavičius, 
428 W. Grand River 

Lansing 6, Mieh. 

LIETUVOS RAUDO
NOJO KRYŽIAUS 

VAJUS 

LIETUVOS Raudonasis Kry
žius Vokietijoje ir kituose Eu
ropos kraštuose esančiuose ne 
sovietų kontroliuojamose srity
se, darbą pradėjo 1945 m. va
sarą. šiuo metu jie savo sky
rius turi visose vietose kur yra 
didesnis tremtinių skaičius. Jo 
pagalbą tremtiniai realiai jau
gia kada atsiduria į vargą ir 
būtinai reikalingi skubios pa
galbos. 

1947 m. pradžioje Lietuvos 
Raud. Kryžius pradėjo vajų au
kų surinkimui iš pačių tremti
nių. Tas vajus pradėtas Sau
sio 6 ir tęsėsi iki Vasario 16. 

L. R. K. pirmininkas yra Dr. 
D. Kasakaitis. Jis pareiškė: 

"Kad ir dosniai remiamas 
Amerikos Lietuvių, L. R. K. 
nepajiegia atlikti visų jam sta
tomų uždavinių, kurie tolydžio 
didėja. Tremtinių vargas pa
stebimai auga. Nėra jokios 
vilties kad jis pradėtų mažėti. 
Bukime pasiruošę dar sunkes
nių dienų sulaukti. Jau pri
skaičiuojama apie 15,000 pašal
pos reikalingų tautiečių. Tau
tieti, padėk vargstančiam tau
tiečiui !" 

L. R. K. remia apie 2000 stu
dentų studijuojančių įvairiuo
se universitetuose ir aukštose 
mokyklose. S. G. 

AMEftfKOS geležinių laivų 
statyba prasidėjo 1868 metais, 
Jcada Chester, Pa., laivų dirb
tuvėje pastatyta 2000 tonų to
kių laivų. To laiko "galvočiai 
sakė, kaip tik geležinis laivas 
bus paleistas į vandenį tuoj ir 
nueis į dugną. 

LIETUVIAI DP IŠ-
GELBEJO ANGLUS 
V BELAISVIUS 

ftfo karo pabaigoje St. Johan 
miestelyje (Austrijoje) prie 
Statybos dirbo ir du Lietuviai 
tremtiniai; J. Tomkus ir G. 
Požėla. Su jais drauge dirbo 
ir aštuoni Anglai belaisviai, 
patekę Vokiečiams Afrikoje, šie 
belaisviai toje vietoje išdirbo 
apie trejetą metų ir gerai ži
nojo daugelį Vokiečių šunybių. 

Karui baigiantis, Vokiečiai 
pabūgo kad šie belaisviai gali 
sąjunginingams išduoti jų juo
dus darbelius, todėl nutarė be
laisvius nužudyti. Apie tai iš
girdę aukščiau minimi Lietu
viai ir pasiryžo Anglus belais
vius išgelbėti. Gavę ginklų, 
jie nuginklavo Vokiečių sargy
binį, Anglus išvadavo ir juos 
apginklavo sandėlyje rastais 
ginklais. Apsiginklavę tie de 
šimt žmonių nuo Vokiečių pa
bėgo. 

Iki tą vietą užėmė Amerikie
čių kariuomenė, Lietuviams ir 
Anglams teko apie porą savai
čių slapstytis miškuose. Iš Lin
co atvykęs Vokiečių SS būrys 
apsupo mišką, bet į jį lysti 
pabūgo, Lietuviams ir Ang
lams teko gerokai pabadauti. 
Maisto Išiek-tiek gaudavo pas 
vieną pažystamą ūkininką,  ku
rį naciai vėliau už tai sušaudė. 

Sužinoję kad netoli yra Ame
rikiečiai, Lietuviai ir Anglai iš 
miško nuėjo į miestelį ir ten 
perėmė vietinę valdžią, nors 
aplinkui dar buvo pilna gink
luotų Vokiečių ir SS vyrų. 

Jiems į pagalbą tuoj atvyko 
penki Amerikiečių kariai. Ame
rikiečiai išdavė šiems Lietu
viams atitinkamus pažymėji
mus už išgelbėjimą aštuonių 
Anglų, priėmė juos į pagalbinę 
karo tarnybą, aprengė Ameri
kiečių karių uniforma ir paliko 
tame miestelyje savo vietinin
kais. Dabar šie Lietuviai dir
ba Amerikečių pašto įstaigoje. 

Tie Anglai gryžo į savo tė
vynę. Vienas jų apsivedė Lie
tuvaitę ir didžiuojasi kad rado 
sau gyvenimo draugę iš išrink
tosios tautos, kuri jam Angli
joje primins artimai pasiauko
jusius drąsius Lietuvius. 

šiems Lietuviams iš Angli
jos parašė nuoširdžius laiškus, 
pažadėdami reikalui esant sa
vo nuoširdžia paramą. 

SICILIJOJE, Etna ugniakal-
nis pradėjo lieti lavą per kelias 
skyles iš įvairių šonų. Lava 
plaukdama į pakalne paverčia 
į pelenus kalno pašonėje miš
kus, vynuogių laukus, ir grąsi-
na artimiems kaimams sunai
kinimu. 

r 

Linkėjimai Linksmų švenčių 

SHERIFF 

JOSEPH H. SWEEHEY 

John Warren Fay, Boston, 
Mass., kuris nesenai tapo apdo
vanotas Franklin Institute me
daliu už jo pastarus išradimus 
ir patobulinimus mašinų ir me-
kaniškų procesų. 

100 u. s. PILIEČIŲ 
LENKIJOS KALĖ

JIMUOSE 

ARTHUR Bliss {Lane, Ame
rikos ambasadorius Lenkijai, 
kuris iš ten sugryžo, po to kai 
Ameriko pareiškė protestą del 
klastingų rinkimų Lenkijoje, 
tarp kitko tikrina kad Lenki
jos kalėjimuose laikoma ma
žiausia 100 Amerikos piliečių, 
kuriuos komunistų valdžia įka
lino įvairiais apkaltinimais. Jis 
sako, pakartotini reikalavimai 
kad Lenkų valdžia leistų Ame
rikos atstovybės nariams su 
tais žmonėmis pasimatyti ir 
ištirti jų bylas neduoda pasek
mių. Net vienas Amerikos am
basados narys nesenai buvo ko
munistinės 'Lenkų valdžios su~ 
imtas ir nuteistas, penkiems 
metams kalėjimo. 

Lietuvoje taipgi yra dešim
tys Amerikos piliečių, uždary
tų kalėjimuose arba ištremtų į 
Rusiją. Bolševikai pirmiau su
ima Amerikos pilietį, paslepia 
kalėjime, o paskui tik praneša 
Amerikos ambasadai kad j ieš
komas toks ir toks Amerikos 
pilietis, kuris dingo be žinios, 
ar ambasada negalėtų suteikti 
apie j į  žinių.. . .  

NEUŽMIRŠKIT 3« 
Rašydami Dirvos Redakcijai, 

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

UDktjtoM! Eipksmų švenčių 

/ 

Marnl Beverage Co. 

12815 KINSMAN RD. 
WAshington 4400 

Linkėjimai Linksmų švenčių 

(ilemille Dairy do. 
// 

832 EAST 100th ST. 
MUlberry 6384 

Su švenčių Linkėjimais 

Geo. B. (it'liring 
GROCERS 

fI CENTRAL MARKET 
CHerry 0651 

Velykq linkėjimai 
Musq 

Kostumeriams 

Weakest 

PIENO GAVIMAS apsunkintas del negrąžinimo į parduotu
ves bonkų. Visoje šalyje žmonės apleidžia tą reikalą iki tiek 
kad skaičiuojama apie 25 milijonai pieno bonkų mėtosi apie 
namus, o pieno tiekėjams sunku gauti bonkų pienui supilti. 
Sulyg pieno tiekėjų, ant kiekvienos pilnos pieno bonkos ran
dasi dar po 8 bonkas tuščias negrąžintas į krautuves arba pie
no pristatytojams, šį mergytė atvaizduoja liūdną vaizdą— 
"Gaila, pieno nėra" sako užrašas, nes pieninės negauna pakan
kamai bonkyu 

; THE TELLING-BELLE VERNON CO. 

j "Pionieriai-per virš 50 metų" 

j Division of National Dairy Products Corp. 

I 8710 CARNEGIE AVE. ĘJMlcott 1W0 

& * 



D I R V A  

NAUJAS VYSKUPĄ# 
Msgr. Floyd L. Begin tapo 

popiežiaus paskirtas titulariu 
Salos vyskupu ir priediniu vys
kupu prie Šv. Jono Katedros 
ir Clevelando diocezijos Vys
kupo Edward F. Hoban. 

Vysk. Begin užims vietą ra

senai mirusio Vysk. Hagan. 
Naujai paskirtas vyskupas 

yra gimęs Cleveland^ 1902 m., 
taigi gana jaunas pasiekė vys
kupo titulą. Jis kunigu buvo 
įšventintas Romoje 1927 m. 

KAS platina Dirvą -*• tas 
platina apšvietą. 

SŪ LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

HILDEBRANDT PROVISION CO. 
3619 WALTON MElrose 3700 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 
* 

' 

HOFFMAN CANDY fir ICE CREAM CO 

10522 CEDAR AVE. RAndolph 6080 

LINKĖJIMAI 

STONE GRILL INC. 
13927 ST. CLAIR AVE. 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

THE MILLER & BECKER CO. 
6411 CENTRAL AVE. HEndersbn 8030 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

AMALGAMATED ASS N. OF ST. fir E. 
RY. 

740 SUPERIOR AVE. W. 
Harry Lang, Sec'y. 

PAJIEŠKOJIMAI 

Jfc&komiėji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepsi j: 

CONSULATE GENERAL OF 
LITHUANIA 
41 West 82nd Streft 

New York 24, N. if. 

Adomaiti®, Antanas if Joniui, M 
TautušnJ k., Betygafos vai., Ra
seinių aps., gyv. rodos New York. 

Amibrozaitis, Marcelinas, iš Šiaulė
nų nt., Šiaulių aps., gyv. Chica
go. 

Anskis Konstantinas, brolis Petro. 
Anskio, Petro, giminės prašomi at
siliepti. 
Anuškevičienė - Mašalaitytė, Ele

na, iš Gudelių vai., Marijampolės 
aps., gyv. Detroit, Mich. 

Babilow - Kojalowitch, Julija, vy
ras Benediktas Babilow, ir duk
terys Marija ir Jadvyga, gyv. 
Connecticut ar Kentucky vai. 

Babušis, Jonas, gyv. Boston. 
Bajoraitis, Vytautas (Bender, Vic

tor) iš Pakuonio, Marijampolės 
aps., vedęs Oną Norvaisytę, gyv. 
Cleveland, kur turi brangenybių 
krautuvę. 

Bakys, Antanas, iš Varlaukio k., 
Tauragės aps., gyv. Chicago. 

Baliukoniene (Daukšaitė), Anelė, 
gyv. New York, iš Galnės k., 
Tauragės aps. 

Barkauskas, Domininkas, fyy. Eli
zabeth, N. J. 

Barkus, Povilas gyv. Brooklyn. 
Baršauskas, Petras. 
Bastikaitis, Adomas, gimęs Ameri

koje, gyv. Chicago. 
Bašvinskait^i, Onutė, gimusi Ameri

koje, gyv. pas Jurevičius, Petro
nėlę ir Antaną. 

Batchinski, Mathew ir dukterys 
Bronė ir Monika, gyv. Detroit: 

Bertulis, Antanas, gimęs Ameriko
je, lankėsi Lietuvoje gryžo Ame
rikon 1933 m. ' 

Bežis, Martynas iš Vk^iržin^ ill.( 
Kretingos aps. 

Bigienius, Jonas ir Mykolas, iš Jo
navos vai., Kauno aps., gyv. Phil. 

Bojažinskienė, Zofija ar Zinaida, 
gyv. New York, Broadway. 

Boreika, Vladas, sunus Kajetono, iš 
Žiežmariu vai., gyv. Philadelphia. 

Briedis, Alfonsas, iš» Joniškio vai., 
Šiaulių aps. 

Brucas Stepas, iš Daukniunų k., 
Panevėžio aps., gyv. Chicago. 

Br&ndza, Vytautas, Ann% Helen, 
Birutė ir Valerija, gyv. Detroit, 
Mich. * 

Buklerienė (Baltramonaitytė) Otia, 
sesuo Jokūbo, gyv. Chicago. 

Bunevičius,. Julius, Juozas ir Kos
tas, iš Punios. 

Burdžius, Juozas ir sesuo Ona, vai
kai mirusios Burdžiuvienės - Spy-
čiutės. 

Butkienė - čerapaitė, Benedikta 
gyv. rodos Philadelphia, iš Papi
lės, Šiaulių aps. 

Butkus, Augustinas, iš Suginčių K, 
Akmenės vai. 

Butnorius, Jonas, gimęs Rygoje. 
Cehovicz - Jacevičiūtė, Stasė. 
Ceplinskas, Julius, iš Žagarės vai., 

Šiaulių aps., vedęs Fredrekunaitę 
gyv. Chicago. 

čeponienė - Giedryte, Emilija, iš 
Miškonm k. Skapiškio wk, Ro
kiškio aps. 

čeponienė - Rimavičiutė.^ , 
čerapas, Juozas, iš Papilės, Šiaulių 

aps., gyv. rodos Chicago, 
česnakavičius, Ignas, sunus Myko

lo, ir česnakavičius, kurio vardas 
nežinomas, ir česnakavičienė, ku
rios vardas nežinomas, visi iš 
Smilgių vai., Panevėio aps. 

Dabkevičius, Jonas, sunus Viktoro 
ir Barboros. 

Daukšys, Albinas ir jo dvi seserys. 
Daukšys Jonas ir Vincas, spėjamai 

iš Vilkaviškio aps., gyv. New 
York. 

Daulis, Petras, ii Paikių k., Širvin
tų vai. , 

Dawson, George, gyv. Roslyn Hts., 
Long Island, N.Y., brolis Stulpi

nienės. 
Deruvien *4 - Virbickaitė, Ieva, gy*. 

Plymouth. 
Diškevičius, Antanas, sunus Stasio, 

iš Balbieriškio, Marijampolės aps. 
Dobožinskas Alfonsas ir Liudvikas, 

sunųs Juozo, gyv. Philadelphia ap. 
iš Krekenavos vai., Panevėžio a. 

Dobožinskas, Petras, gyv. prie 
"Flemington Glen Gardner". 

Domanskienė - šneliutė, Liudvika, 
ir vyras Domanskis, Liudvikas, 
iš Kauna, gyv. New York. 

Dubinis, iš Dauidzgirių k., Pabiržės 

iš parap. 
Duoba, Antanas ir Benediktas, »= 

Sabali&kių k., Paežerėlių vai., 
Šakių aps. gyv. Chicago. 

Dusa, ar Dusas, Mykolas ir Petras. 
Gabrytė, Pranė, iš Pagiegales k.» 

Panevėžio vai. 
Gaižutis, Anupras, iš Ginučių k., 

Utenos aps., gyv. Fairpolrt Har
bor, O. __ ... 

Galiauskas, Adomas, sunus Karolio, 
ir jo seserys, gyv. New York-

LINKIME MŪSŲ AKCININKAMS IR VISIEMS 
LIETUVIAMS MUSŲ ĮSTAIGOS DRAUGAMS 

LINKSMŲ ŠVENTŲ VELYKŲ! 

THE LITHUANIAN SAVINGS 

^miiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiigiiiiiiiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^ 

I Wilkelis Funeral Home Į 
I PILNAS LAIDOTUVIU i 
| PATARNAVIMAS 1 
| , flAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— E 

| 6Ž02 Superior Ave. HEnderson 9292 s 
nniiniiiimniim»»imimiimtmiiimiinnHii>utmwniiiiiimnmiiiiinnmimnmri 

Delia E. Jakubs 
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore) 

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI. 
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai. 

LITHUANIAN FUNERAL HOME 
6621 EDNA AVENUE ENdicott 1763 

MES PASIRENGI! 
Parodyti Jums VELYKINIUS PARĖDUS! 

Naujos Pavasarinės Vyrams ir Vaikinams 

PAVASARINĖS SKRYBĖLĖS 
Visų naujausių Pavidalų ir Spalvų 

Plačiai žinomos KINGSLEY ir 
MERRIMAC J.95 , ' BARCLAY J. 95 
Skrybėlės Brarjds 
Didelis pasirinkimas Kaklaraiščių $1.00 ir $1.50 
Tikros-Odos Diržai * $1.00 ir $1.50 , 

Margi ir Vienodų Spalvų Sport Marškiniai $3.95 ir $4.$§ 
GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. DYKAI 
čia galit iškeisti savo Stamp Books. " • DYKAI 

THE KRAMER & REICH CO. 
7010 Superior Ave. Atdara Vakarai* 

& LOAN ASS N 

6712 Superior Ave. 

Cleveland 

Sveikiname lietuvius su Vejykįį jžventemis! 

WILKELIS FUNERAL HOME 
Aldonna Wilkelis 

6202 Superior Avenue HE. 9292 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 
A. S. BORT, Fotografas 

Salt Seventy, fluitU StudloA 
US7 EAST 7  9TH STREET 

CLEVELAND, OHIO 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

THE J. BERGER CO. 
Wholesale Wallpaper and Paints 

6910 Superior. ~ KE 3601 852 185th St. IV 6250 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

DUGAN S MARKET 
16135 ST. CLAIR AVENUE QU 2188 

Mr. & Mrs. Joseph Dugan, Savininkai i 

19550 So. Lake Shore Blvd. Cleveland 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

THE L. R. OATEY CO. 

Išdirbėjai Roof Flashing 

19230 REREA RD. MElrose 2200 

Galinis, Pranas ' ii žilių k., BokiS-
kio aps., gyv. New York. 

Gasiunas, Petras, sunus Stanislo
vo, brolis Marijonos. 

Gaudiešius, Liudas, iš Vainočiij k., 
Šiaulių aps., gyv. Brooklyn. 

Gawenat, Marie, iš Gėčių k., Sa
kių aps. 

Geciukoniene - Vabuolaitė, Marija, 
iš Margų k., Leipalingio vai. 

Genys Juozas, iš Devinduoniij k., 
Gudžiunų vai., Kėdainių aps. 

Griciūtei, Morta, iš Papilės vai., 
Šiaulių aps. 

Gricys, Pranas, $yv. CJMffaidei N. 
J. Box 58. 

Grigalauskas, Pijus, iš Lankupėnų 
k., Gražiškių vai., Vilkaviškio a. 

Grimienė - Rotkytė, Morta, gyv. 
Buffalo, N. J. 

Gudaitis, Jonas iš Jankų vai., Ša
kių "aps., gyv. Chicago. 

Gutauskas, Anicetas, iš Jliškonių 
k., Skiemonių vai. 

Heidrich, Gustavas, iš aKuno, gyv. 
Brooklyn. 

Ignatavičiutė, AnSkių giminaite. 
Indriulieė - Taunytė, Jovana, iš Žei

mių k., Šiaulių vai. 
Jakštas, Malvina, gyv. Pittsburgh, 

ar gal Pittsfield Mass. 
Jankauskas, Aleksas, sun. Jurgio, 

iš Stakliškių vai., Alytaus aps., 
gyv. J.A.V. ar Kanadoje. 

Jaruševičius, Karolią, gyv. New 
York ar Boston. 

Jasinskis, Romualdas i* Vytautas, 
gyv. Chicago. 

Jasinskis, Vytautas, baigė gimna
ziją Lietuvoje 1932 m., vėliau 
gryžo Amerikon gyv. rodos Chi
cago. ' 

Jonaitis, Aleksas ir j6 brolis, iš 
Daunorinės k., Šiaulių *ps. gyv. 
Chicago. 

Joniškaite, Anna, gyv. pas dėdę 
George Dawson, Roslyn Heights, 
Long Island, vėliau išvykusi į 
Bostoną mokintis kaip "nurse". 

Juozapaitis, Mikas, iš Trakininkų k., 
Tauragės vai. 

Jurkevičiūtė Ona, duktė Adomo, is 
Subačiaus vai., Panevėžio aps., 
gyv. Chicago. 

Linkėjimai Linksmų švenčių 

Frank Moriy 
11114 1UCKEYE IfcD. 

WA. 8555 

3205 MAYFIELD RD. 

YEllowstone 9640 

Linkėjimai Linksmų Švenfcių 

ii 

Southern Tavern 

a 

Carnegie and Basi 1054h £4. 

Linkėj imu Linksmų Švenčių 

M. FREEDMAN 
t 

1783 COVENTRY RD. 

a 

YEllowstone 8860 

— ~ t 
Linkėjimai Linksmų švenčių 

C. E. Oliim k Dairy 
fist. 1901 

n 

»r 

3&3 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

F O R M A L  C L E A N E R S  
Juozas Bindokas, Sav. 

1194 E. 79th Street Cleveland 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

DR. A. J. KAZLAUCKAS 
6902 Superior Avenue 

švenčių Linkėjimai Lietuviams 

B  &  J .  G A R A G E  
Elektriški ir Mechaniški Taisymai 

6517-19 WADE PARK AVI. ENdicott 9760 

Sveikiname visus savo prietelius su Sv. Velykomis! 

B A C C H U S  C A F E  _  
Ona Baltrukonis, sav. 

2112 St. Clair Avenue MAin 3495 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

D E L L A  E .  J A K U B S  
Laisnuota Laidotuvių Direktorė 

6621 Edna Avenue ENdicott 1763 

G-ERI Atg* ̂ INJp JIM AI 
i*-""1**. 

PORTAGE MARKET CO. INC. 
Lietuvių Kaimyniškos Mėsos Parduotuvės 

7040 WADE PARK AVE. 7018 SUPERIOR AVE. 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

BRAZIS BROS. CLOTHES 
6905 Superior Avenue # 

15602 Waterloo Road 

Sveikiname vi3us savo prietelius su šv. Velykomis! 

P A T S  T A V E R N  
Petronėlė Jonilienė, Savininkė* 

1385 EAST 65th STREET 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

T R E E S  B A R  
Eleanor and Tony Budas 

1457 E. 71st Street Cleveland 

Sveikiname visus savo prietelius su šv. Velykomis! 

5TUDNEY'S GULF SERVICE STATION 
Superior prie E. 66th St. ENdicott 9713 

SUPERIOR BODY & PAINT CO. 
Frank Cvelbas, Sav. 

Automobilių maliavojimas ir Viršaus Taisymas 

em St. Clair Ave. EN. HB33 

MIKES SHOE KEPAIR 
7331 WADE PARK AVE. 

Mike Sevas, Prop. 

, ' / ; ' ' • f 
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SU LINKĖJIMAIS SVENTĖMS 

JAMES T. CASSIDY 

FORMER 

CHIEF COUNTY PROSECUTOR 

Linksmų Šventų Velyki* Musų Draugams! 

R A L P H  J .  H E N R Y  

MUNICIPAL COURT OF CLEVELAND 

LINKĖJIMAI 

J O H N  J .  B U S H E R  

CHIEF JUSTICE OF THE MUNICIPAL COURT 

SU LINKĖJIMAIS SVENTĖMS 

COUNCILMAN JOHN S. MUDRI 
W A R D  2 9  

Kandidatas į MUNICIPAL JUDGE 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

- • #  

THE F. C. RUSSEL CO. 

Išdirbėjai 

RUSCO ALL METAL SELF STORING 

Combination Screen ir Storm Sashes 

6400 HERMAN AVE. MElrose 0130 

GERIAUSI LINKĖJIMAI 

MILNER & MILKOVE CO. 
Sieninė Popiera ir Maliavos 

6122 EUCLID AVE. HEnderson 2f#7 

LINKĖJIMAI 

VETTER CUT CLASS MFG. CO. 
Veidrodžiai padaromi sulyg užsakymo ir sudedami 

215 HURON RD. Phone: CHerry 8090 

Si* 

(Stepai D I R V A  •"•į! >vl.f.V 

j . J. Jazminas. 

ŽMOGUS IŠ MĖNULIO 
TAI buvo nepaprastas įvy

kis. žmonės sustojo gatvėje 
ir spoksojo aukštyn išsižioję. 
Iš dangaus i miestą leidosi pa
rašiutu žmogus. Jis laimingai 
nutupė į Fleet Street vidurį. 

Nespėjo atsipalaidoti iš vir
vių kai jį apsupo būrys žurna
listų ir spaudos fotografų. 

— Sakykite, iš kaip aukštai 
jųs nušokote? — pasipylė klau
simai. — Kaip jusų vardas? 

— O, aš nušokau iš labai 
aukštai, — atsakė nepažysta
masis. — Aš esu iš mėnulio. 
O mano vardas yra Jonas. 

Jonas kalbėjo laužyta Ang
liška kalba. Toliau jis paaiš
kino: 

— Netoli žemės musų laivas 
susidurė su meteoritu — ir aš 
iššokau. 

Pora vyrų paėmė svyruojan
tį ir blogai atrodantį atvykėli 
už parankių ir nuvedė, o minia 
juos lydėjo. Netrukus Jonas 
sėdėjo bare ir gėrė whisky-and-
soda. 

— Na, kaip gyvenimas pas 
jus, mėnulyje? — klausė smal
sus žurnalistai. 

— O, gyvenimas pas mus,— 
Jonas garsiai pasakojo, — gy
venimas pas mus visai kitokis 
negu pas jus. Pas mus vieš
patauja tikra laisvė, tikra de
mokratija. ... 

— Gal tamsta paaiškinum,— 
vienas žurnalistas įsiterpė, — 
ką jųs po ta tikra demokratija 
suprantate ? 

— O, tikra demokratija! Tai 
toks nuostabus dalykas! Tai 
vienas sąrašas, viena partija 
ir vienas vadas, visų mylimas 
tėvas, globėjas ir draugas.... 

— O opozicija? Yra pas jus 
ir opozicija?.... 

Jonas ilgai laužė galvą. 
— Opozicija? — jis galų ga

le tarė. — O kas tai yra ?.. 
Jam vargais negalais išaiš

kino, ir jis, pagaliau, atsakė 
— O, ne! Pas mus opozici

jos nėra. Visi liaudies priešai 
yra kapuose arba kalėjimuo
se. ... 

— O laisvė? Kaip yim BU 
laisve? 

— Taip, pas mus viešpatau
ja tikra laisvė. Pas mus kiek
vienas gali kalbėti ir rašyti 
kiek tik širdis nori, •— laiky 
damasis nustatytos linijos, ži
noma. Taip pat gali laikyti 
susirinkimus ir balsuoti kiek 
tik širdis nori, už pastatytus 
kandidatus, žinoma. Tai yra 
tikra demokratija ir laisvė! 

žurnalistai susimąstė, ir vie
nas tarstelėjo kad visa tai esą 
labai panašu į musų totalinius 
režimus, kokius nesenai turė
jome Vokietijoje, Italijoje ir 
kitose valstybėse. 

— Skirtumas didelis! — Jo
nas piktai šaukė. — Jie buvo 
fašistai, o mes esame tikri de
mokratai ! 

— O sakykite, iš kur jųs 
esate taip gerai informuotas 
apie musų gyvenimą? — nusi
stebėjo kitas. 

— O, mes esame gerai infor
muoti! Mes žinome kad žemė
je, po demokratijos priedanga, 
viešpatauja priespauda, išnau
dojimas ir neteisybė. Bet ne
nusiminkite! Mes rengiamės. 
Vieną gražią dieną mes ateisi
me ir išvaduosime jus iš ver
gijos. Tegyvuoja visų vadas, 
tėvas, globėjas ir draugas! 

Tuo Jonas baigė ir nutilo. 
Jis spoksojo dabar į daugelį 
nematytų daiktų ir veltui sten
gėsi paslėpti savo nustebimą. 

— Sakykite, kas tas raudo
nas kamuolis yra? — jis sa
kė. — A, jis vadinasi olandiš
kas suris. Taip, ir pas mus to
kie vaisiai auga, tik pas mus, 
žinoma, jie yra dvigubai dides
ni negu kad pas jus. 

'Su švenčių Linkėjimais 

(has. Roberto, Inc. 
Wholesale Grocers 

Parduodama išsinešimui 

ŠIAURINĖJE AIRIJOJE tu
rima 1,329,000 gyventojų, ku
rių maitinimas sudaro keblų 
rūpestį Anglijos valdžiai. Ta 
Airijos dalis, Britų propaganda, 
buvo atplėšta nuo Arijas. 

Millie Douglas, 17 m., duktS 
Aukščiausio U. S. Teismo tei
sėjo, parodoma dirba pati sau, 
patarnaudoma prie aiskrymo 
vienoje Alexandria, Va., vaisti
nėje. Sako jai patinka dirbti. 

1026 WOODLAND AV^ 

CHerry 0200 

Sveikiname visus savo prietelius su šv. Velykomis! 

Mr. and Mrs. Frank Portaro • 

Joseph and Grace Portaro 

iš the 

FRANK PORTARO BEAUTY SALON 
13592 EUCLID AVE. Liberty 7174 

' O n A 7. , . ; " 
LINKĖJIMAI 

THE QUALITY THREAD CO. 

208 ST. CLAIR AVE. N. W. 

i'C 
GERIAUSI LINKĖJIMAI 

H I C K O R Y  G R I L L  

929 CHESTER AV*. PRospect 9374 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

HARRY N. SCHAEFER 
Plumbing — Heating Reikmenys 

13015 WOODLAND AV*. GArfield 8086 

Sveikinimai ir Geriausi Linkėjimai 

••• 

rOX Y THEATRE 
B U R i E S Q U I  

EAST 9th and CHESTER 

Perstatymai ištisai nu© 11 ryto iki 11 nakties. 

Specialia Vidurnaktinis Perstatymas Šeštadieni 

LINKĖJIMAI 

HERMAN C. EPPLE CAFE 
ATjUS — LIKERIAI — VYNAS 

4817 Lorain Ave, 

LINKĖJIMAI 

B A l ti.l F F 

WILLIAM J. REICHLE 

Kandidatas į 

CLERK OF "MUNICIPAL COURT 

SU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖM^ 

PRESIDENT OF COUNCIL 

COUNCILMAN MICHAEL M. LUCAK 

W A R D  2 8  

LINKĖJIMAI 

m 

JUDGE P. SULLIVAN 
Of the 

MUNICIPAL COURT 

ŠU LINKĖJIMAIS ŠVENTĖMS 

LEONARD F. FUERST 

COUNTY CLERK OF COURTS 

LINKĖJIMAI DAUGYVEI MANO DRAUGŲ 

jfcdta, w 

EDWARD F. FEIGHAN 

Kandidatas į 

JUDGE OF MUNICIPAL COURT 
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