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Gautomis Vakarų Vokietijo
je žiniomis iš Lietuvos, "valy
mas" tebėra vykdomas smar
kiu tempu. Daug kas iš Lie
tuvių, nenorėdami vykti į Si
birą, laisva valia nutraukia sau LAIVAI IR SUBMARIgyvenimą.
NAI TURKIJAI
Vienas nesenai gryžęs iš Ru
sų karo belaisves Austras pa
Amerikos Karo Laivyno
sakoja kad jis savo belaisvės
vadovybe
viešai paskelbė
laiką praleidęs Vilniuje bei
pavedimą
Turkijai
keturių Nori Kainų Kontroles
Kaune. Jis pats liudijo matęs
submarinų
ir
11
kitokių
Sibiran slenkančius ešelonus su
Plienui, Angliai ir kt.
kariškų
laivų,
sustiprini
tremtiniai#. Ešelonai eina be
pertrauko#; " Jam kaipo elek- mui Turkijos Dardanelų ir ^ Washington.— Sausio 14
Juodųjų jurų apsaugosi
troteknikui, tekę dirbti LukišNesenai dar U. S. parda du kabineto nariai pareiš
kio kalėjime Vilniuje. Jis ten
vė kelioliką kitų laivų Tur kę kad jeigu Kongresas užtaisęs eletros įvedimą.
girs, administracija įves
kams ir Graikams.
Lukiškio kalėjimas esęs per
kainų
kontrolę angliai, kū
Prie to ten nusiųsta ma
pildytas žmonėmis, šiuo metu
rinamam
aliejui, gasolinui
rinų daliniai, apsaugai LT.
ten esą apie 10,000 kalinių.
ir
kitiems
petrolejaus pro
S. atstovybių.
Bendrą įspūdį apie gyvenimą
duktams,
plienui,
medžiui,
Tas parodo Amerikos pa
Lietuvoje jis susidaręs tokį
tekstilei
ir
ūkių
mfišinerisiryžimą neužleisti sovie joms.
kad miestiečiai gyvena labai
tams pagrobti tas dvi val
vargingai. Juodoje rinkoje vis
Vidaus reikalų sekreto
stybes,
ko Maskva siekia.
ko esą galima gauti, tik visa
rius Krug sako, jei tas su
bėda kad darbininkas uždirb
manymas bus užgirtas, jis
damas 5 rublius dienai, nieko U. S. MARINAI SIUN tuoj įsakys "užšaldyti" 60
ten negalįs gauti pirkti. Mies
laikotarpiui kainas
ČIAMI Į PALESTINĄ dienų
tai labai surusinti.
anglies, kūrinamo aliejaus,

(33-ti metai :: 33rd Year)

January-Sausio 16, 194b

Rengiasi Įvesti Nekuriu
Reikmenų Kontrolę

$$.66
Elsewhere .. $4.50
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Mėsos Truks iki 1950

AMERIKA TURI GINKLUOTIS 1KB
DANTŲ, SAKO KOMISIJA

PARTIZANINĖS KOVOS
LIETUVOJE
Londone leidžiamas Latvių
biuletenis skelbia žinią kad
ruože Daugpilis-Ilukšta-KaunasKėdainiai—Gardinas vyksta at
kaklios kovos, kurias vedą Lie
tuviai, Latviai ir Lenkai parti
zanai prieš Vokiškus raudono
sios armijos dalinius. Tie rau
donieji daliniai esą suformuo
ti iš buv. Vokiečių karo belais
vių Rusijoje.
Kovos vykusios plačiu ruo
žu, buvę perkirstos kai kurios
geležinkelių linijos ir nutrau
ktas jomis susisiekimas. Parti
zanai susidedą iš įvairių tauty
bių ir jų skaičius siekiąs apie
200,000 vyrų.

Amerika svarsto pasiun
timą savo marinų j Palesti
ną apsaugai U. S. Konsula
to Jeruzalyje.
Tvarkai Palestinoje pa
laikyti pasisiūlė su savo po
licija ir Maskva — mat, no
ri kaip nors įkelti savo ko
jas sovietai į Palestiną, pa
našiai kaip padarė su Lie
tuva. Maskva nori įsigau
ti sau punktus ir Palesti
noje, iš kur galėtų kontro
liuoti ir Viduržemio jurą,
ir Irako aliejus, kadangi iš
Turkijos ir Graikijos to
padaryti negali.
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kito karo.
Komisiįaj. .rekomenduoja
Kongresui skirti bilijonus
dolarių oro jėgų stiprini
mui.
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REPUBLIKbNAI
UŽ DIDESNĮ TAK
SU MAŽINIMA

lima butų žymiau suma
vesta» taigl dabar
turižinti žmonėms taksus ne žiaus Herriot gavo, 317 bal-| 77
sų,
komunistų
kandidatas
I
^li
jonus,
vietoje
81
migu tik po $40 metuose, ką
lijono,
k£ip
buvo
1946
metais.
gavo
tik
124
balsus.
pasiūlė prezidentas.
Kiaulių 1946 metais buvo iš
Demokratai dar vis te, .. »• « auginta
AT
84 milijonai, po apie
bepalaiko karo metų tak- ITALIJOS kolonijoj Somilijoną
mažiau negu 1936*45
savimą, nes jie turi pristei-'maį*» Afrikoje, riaušėse užUžėmė bazę Afrikoje
metų
laiktarpyje.
gę visokių valdiškų biurų, mušta 53 asmenys, 77 kiti
1943 metais kiaulių buvo iš
Amerikos Armijos Oro užsilikusių dar iš Roosevel- sužeista.
auginta
net 122,000,000.
ARABAI RENGIASI Jėgų vadovybė praneša vėl to laikų, kurie dabar nerei Tą Italijos koloniją vaido
•
atnaujinus savo karo lėk kalingi, bet jų šimtai tūks laikinai Anglija.
KARUI SU ŽYDAIS tuvų stovyklą Lybijoje, Af- tančių
tarnautojų ima val
NOR! RACIONUOTI MfiSĄ
« 0 ..
.
v , j i rikoje, skersai Viduržemio džios algas. Tie šimtai tūk ITALIJOJE tikima ko Agrikultūros Sekretorius C.
INDIJOJE šiomis dieno a u yl-v °?- P ne-S.a
\ jurą nuo Graikijos
ir Itali- stančių tarnautojų reika munistų sukilimo išverti P. Anderson tikrina kad mė
J
- *
mis Punjabo musulmonai Arabų piliečių armija ruo- jos.
Demokratams palai mui dabartinės vyriausy sos racionavimas be kainų su
užpuolė traukinį su 1300 šiasi pradėti tiesioginį už Ta stotis buvo naudoja lingi
nes jie pagelbės kovo bės. Pranešimai sako, Ita varžymo butų naudingas. Ta
Indusų pabėgėlių iš musul puolimą sekantį mėnesį, iš ma karo metu, dabar jau kyti,
ti už laimėjimą rinkimų. lijos komunistai gali pradė čiau, jo manymu, reikalinga
"NEI VIENAS TEN NEGAL monų valdomos srities ir mušimui Žydų iš Palesti
virš
metas
laiko
tavo-aplei
Republikonai daugybę tų ti tokį pat vidaus karą kaip esą įvesti ir racionavimą ir
VOJA APIE SAVIŽUDYBĘ..." visus žmones, kartu su jų nos.
sta.
biurų su jų aukštas algas daro Graikijos komunistai, kainų kontroliavimą.
Dabartinis Latvijos "prezi palydovų kariuomene, iš
Arabai kalba kad karo
imančiais poneliais užda ir stengtis atplėšti kurią Jeigu butų įvesta federalė
dentas", atseit Latviškas Pa žudė. V
pradžia bus apie Vasario
nors Italijos dalį ir įsteigti kontrolė ant urmu parduoda
rys.
leckis (Kirchenšteinas) pasa
15 dieną.
V
S
.
N
E
A
P
L
E
I
S
joje savo vyriausybę.
mos mėsos kainų, gal ir butų
kė per Latvijos radio: "Tary RUHRE, Vokietijoj, bu
Žydai tuo tarpu Palesti
Jei
vienas
būdas
nepa
galima apsieiti be kontroliavi
BERLYNO
bų Latvijoje darbas yra džiau vo sustreikavę 45,000 Vo noje labai sauvaliauja: už
ŽUVO ŠALTENIS. Sau- vyksta,
w
Maskva
patiekia
mo
kainų mėsos perkamos su
gsmas bei palaima ir nei vie kiečių darbininkų. Jie ap puola ir sprogdina Arabų
n,u.kri t0
r°
w
šaraudoniesiems
kitokius
pla
+
naudojimui
iš krautuvių, sako
nas Latvis ten negalvoja apie šaukė bado streiką. Spėja namus. Jeruzalyje suardy Sovietai buvo ėmę kalbė ha Washington, D. C., ja
nus.
Anderson.
ti kad Berlynas turės pa me žuvo penki žmonės. Su
savižudystę"....
ma kad tai yra komunis ta 25 Arabų namai. ^
Įdomu butų palyginti Ameri tų pirmas bandymas pra
Tel Aviv mieste išplėšta likti vienų Rusų rankose, šiuo lėktuvu žuvo ir Lietu ATLANTIKE užsidegė Senato komisijoje eina tyri
kos ir Rusijos gyvenimą. Ar dėti vykdyti Maskvos pla bankas.
jie rengėsi kitus sąjungi vis lakūnas, lėktuvo pilo Amerikos laivas vežęs iš nėjimas kylančios infliacijos ir
yra reikalo Amerikos preziden ną įsteigimui vienos cenNuo paskelbimo Palesti ninkus išstumti iš to mies tas Kapt. Paul Saltanis. Europos Amerikos karių ten iškelta mėsos ir kitų mai
tui ar valstybės sekretoriams tralinės valdžios Britų ir nos padalinimo jau užmuš to.
(Tai Povilas Šaltenis, kita lavonus. Laivas prisišaukė sto reikmenų kainų kontrolės
daryti tokius pareiškimus.
Amerikos zonose, sovietų ta savitarpinėse kovose 292 U. S. pareiškė kad net dos gyvenęs New Yorke, pagalbos ir laivo jūreiviai klausima*.
Matyti, Latvijoje daug kas vadovybėje.
Žydai, 356 Arabai, 30 Bri nesvarstys jokių pakeitimų pastarais keliais metais At išsigelbėjo.
dėl teroro ir blogo gyvenimo
keturių sąjungininkių val lanta, Ga.)
tų ir 12 kitokių.
SLOGOS arba persišaldymai
yra priverstas nusižudyti, jei ėstų, vešime į bendrą svirną
Iš Amerikos siuntimas į stybių kontrolės to Vokieti
šioje šalyje kas metą sudaro
m
GRAIKIJOS
eina
ži
valdžios vyrams reikia daryti apsaugai (vadinasi, visus gru- Palestiną Žydams dinamito jos sostinės miesto.
KONGRESE patiekta pa nios kad daugybė raudonų didelius nuostolius. Paveizdan,
tokius pareiškimus.
dus ūkininkas turi atiduoti val sulaikytas.
siūlymas įvesti Amerikoje jų kovojančių komunistų nuo slogų per metą į darbus
Sausio 14 Žydai vėl už- KONGRESE einant dis jaunų vyrų priverstiną ka eilėse nori mesti ginklus ir i neateina tiek daug darbininkų
džiai.—K. Pel.).
"MES RUOŠIAMfiS IŠVA
"Mes kvėpuojame visiškai atakavo ir bombomis plai- kusijoms apie Europos gel rinį lavinimą. Kadangi tas pasiduoti
QA
milijonų
tautinei šalies kad prarandama 80
ŽIUOTI PAS JONĄ. .."
laisvai. Diena iš aienos vaikš šino kitas Arabų gyvena bėjimą, Sekr. Marshall pa sumanymas siūloma dabar, valdžiai. Diduma raudono darbo dienų. Per streikus vi
Gyvenimas bolševikų užim čiojame išlengvo ir laukiame mas sritis Jeruzalyje.
reiškė kad turį buti skirta prieš prezidento rinkimus, sios sukilėlių armijos vado dutiniai metuose pražudoma
toje Latvijoje yra lygiai blo nekantriai laiko kada reiks
visa • numatyta $6,800,000,- abi partijos jį čiupinėja lyg Gen. Markos karių pasiry- j p o 7 7 , 2 0 0 , 0 0 0 d a r b o d i e n ų ,
gas kaip ir Lietuvoje. Apie mums eiti į kolhozus. Tada
AMERIKA ir Britanija 000 suma, "arba nieko".
karštą bulvę: abi pusės bi žę mesti jo vadovybę. Vie- Per tas tik pražudytas die
tai galima spręsti iš kai kurių musų gyvenimo tikslas bus at yra gatavai pasiruošusios
Toks jo galvojimas yra jo suerzinti piliečius prieš nas pasidavęs jaunas ko- j nas galima butų iškasti visą
laiškų iš Latvijos, štai vienas siektas. Galvojame išvažiuoti imtis žygio jeigu Graikijos nepraktiškas, žinovai sako, save, jeigu varysis už jau munistas pasakojo kad vi- reikalingą kietą anglį šiai ša
toks laiškas, kurį žmona rašo gyventi pas Joną (išvežtas Si komunistai, kurie paskelbė nes negalima pasakyti kad nimo šaukimą militariniam si Graikų sukilėlių ginklai liai visam metui, visą geležies
savo vyrui iš Latvijos:
biran 1941 m.), nes ten daug įsteigimą savo "vyriausy tik ta suma išgelbės Euro paruošimui, nors tas būti paeina iš Albanijos ar ju- rūdį visam metui, išdirbti 64
"Mes gyvename kaip Babe geriau. Iš musų apylinkės ten bės", gaus tos vyriausybės pą, nes ir mažesnėmis su nai reikalinga.
goslavijos.
milijonus porų vyriškų avalų
lio bokšto (netvarkos.—K. Pel.) daug kas išvažiavo ir daug kas pripažinimą Maskvoje, Ju momis teikiant pagalbą ga
Graikijos armija pastip- l i r p a s i ū t i 160 milijonų marškilaiškai. Aš baigiau žemės ūkio dar važiuos. ,
goslavijoje ir kitur. Toks lima atsiekti tą patį.
KINIJOJE valdžia* ka rinta gavimu $96 milijonų niu.
"Mes visi laukėme jusų at pripažinimas reikštų Grai
kursus ir ten išmokau gaminti
Ta Marshallo suma nu riuomenė žymiai sumušė vertės Amerikos armijos
visą eilę tokių valgių kurių an vykstant, bet paaiškėjo kad kijos galutinį suskaldymą matyta pusantrų metų lai komunistų jėgas pietinėje
padargų.
AUTOMOBILIŲ 1947 metais
ksčiau nemokėjau. Kai esame taip jau neišėjo. Bet jeigu jųs sovietų naudai.
Mandžurijoje, padarydama
kui.
U.
S. ir Kanadoje padaryta
paskubėtumet
sugryžti,
tada
išalkę, tie valgiai labai skanus.
Sen. Vandenberg, Repu- raudoniesiems 40,000 nuos PRANCŪZIJA grąž i n a 5,362,000.
Tai yra rekordinis
gal
dar
dalį
mūsiškių
rastumėt.
Mes šiuo metu ypač daug dė
Amerikon atvyko Veng blikonas senato pirminin tolių.
visus laivus privatiniams pokarinis kiekis,
ir tiek žmo
Kai
klausi
apie
savo
pažysta
mesio kreipiame kad musų kū
ras Ferenc Vajtha, kuris kas ir užsienių reikalų ko Kinijos vyriausybes va savininkams. Laivai buvo
nių
jau
gavo
arba
gali gauti
mus,
tai
jie
savo
ūkyje
negy
no linijos butų labai plonos.
esąs buvęs Vengrijos nacių misijos pirmninkas, susita das Gen. Kai-šek atlaikė paimti karo reikalams.
sau
naujus
automobilius,
šyvena.
<Jie
gavo
toli
ir
giliai
Buti storam musų tėvynėje išvadas. Jam atvykus, Kon- rė su prezidentu kad nėra slaptus pasitarimus su sa
met
numatyta
išdirbti
automouk|
(po
žeme.—K.
Pel.).
Šiaip
• ėjo iš mados. Šiuo metu ren
4
. .
„ greso komisija pašaukė jį būtina visus bilijonus išsyk vo karo vadais Mukdene, Iš 28 MILIJONŲ gyvenamų
bilių dar daugiau, jeigu nesu-;
giamės kulti. Kai iškulsime, m ^ms *erai klojasi....
-i
namų
šioje
šalyje,
23
milijonai
tardymams kaip jis galėjo nuskirti,, galima skirti
su praplėtimui karo prieš kov
sidarys nenumatytų kliūčių
..-., > & pdck«. j
^ į8igauti.
..
kad kartais pelės grudų nesu•• yra statyti iš medžio.
lyg reikalo metas iš meto. munistų jėgas. -

&
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gasolino ir kitų petrlejaus
produktų.
Komercijos sekr. Harriman įvestų užšaldymą me
džio, plieno, tekstilės ir
ūkio mašinerijų kainų.
To tikslas esą sulaikyti
šalį
slinkimo ^infliaci
ją.
Prez. Trutnano pareiški
mu, slinkimas į infliaciją
užtrauks šaliai rimtą biz
nių ir darbų suslugimą.

Mėsos trukumas šioje šalyje
numatyta užsitęs iki 1950 me
tų, nežiūrint gero grudų der
liaus ir turėjimo kuo gyvulius
penėti. Trukumas bus toks
maždaug kaip buvo 1947 me
Reikalauja Didinti U.S.
tais', su brangiomis kainomis,
žinovai
tikrina.
Oro Karo Laivyną
Mėsos trukumui priežastys
paduodamos mažėjimas galvijų
Prezidento Oro komisija
ir avių auginimo ir sumažini
paskelbia naują Amerikos
supratimą apie niilitarinę
mas kiaulių produkcijos dėl kornumatymą dėl apsiginkla
nų pilno neužderėjimo 1947 m.
vimo: šalis turi buti apsi
Bet štai kame yra tikras
ginklavus iki dantų jeigu Tremtiniai Vokietijoje plačiai paminėjo 400 metų Lietuviš trukumas: kadangi laikai yra
nori išlikti sveika nuo to kos knygos sukaktį, čia matome atvaizdą padidinto Maž- £eri ir dauguma uždirba daukas jai grąso.
vydžio Katekizmo, gražiai dailininkų pagamintą.
įiau, žymiai padaugėjo mėsos
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
Komisijos raportas ragi
valgymas. 1947 metais mėsos
na Ameriką padvigubinti
suvalgyta po 156 svarus nuo
savo karines oro pajėgas ir
HERRIOT VĖL IŠRIN- galvos, kuomet 1941 metais su
ruoštis tokiai dienai kuo
valgyta po 142 svaru per metą
JOS PREZIDENTU fiuo
met kitos šalys turės ato
galvos.
mines bombas ir kitus nau
1948
metais, sako, mėsos iš
Paryžiuje, Sausio 13 <L,
jausius šovinius kurie eina
teks
po
146 svarus nuo galvos.
seime i vyko Prancu z i j o s
greičiau negu garsas.
To
turėtų
užtekti, jeigu ne
prezidento rinkimas, išrin
Toliau, raportas nurodo
būtų
tiek
mėsos
ėdikų, kurie
ktas vėl radikalas socialis
Amerikai laikytis dvigubos Republikonų Kongresas tas Herriot. Rinkimai bu tiki kad tik viena mėsa jie te
politikos: siekti taikos per užsimojęs nukirst nuo Pre vo labai trukšmingi, truk- gali gyventi.
United Nations ir tuo pat zidento Trumano 1949 me smaujant komunistams ir Galvijų skerdimas 1947 Me
laiku stiprinti savo oro ap tų biudžeto bent $5 bilijo jų priešams.
tais buvo 4 milijonais diedsnis
sigynimo jėgas atsitikime nus dolarių, tokiu budu ga Negalaujantis 76 m. am negu buvo naujų galvijų at-
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Detroit, Mich., Naujienos

TREMTINIAI APIE AMERIKIEČIŲ
DUOSNUMĄ

GRAŽI LIETUVIŲ STUDEN ir Amerikos ir, Lietuvos hfcnnus.
Lietuvių tremtinių Vokieti batais ir kitomis gėrybėmis,
TŲ PRAMOGA
Pagaliau svečiai buvo pavai joje laikraštis "Mintis" Gruo siųsti tokiu adresu:
Sausio 11 d.,
2 vai po šinti kava, pyragaičiais ir sal džio 4 d. laidoje paskelbė tokį United Lithuanian Relief
Fund of America.
piečiu, įvyko Michigan Univer dumynais. Pyragaičius iškepė straipsnį apie "neišsenkantį
PENNA. Gubernatorius Ja
VIETINIŲ VIENGENčltl
Amerikiečių
dosnumą":
'
pačios
studentės.
Klubo
pirmi
•105 Grand Street .
mes
A.
Duff
užtvirtino
skyri
JUBILIEJUS
siteto, Ann Arbor, Mich., Lie
Brooklyn 11, N. Y.
"Amerikiečių Lietuvių dos
Lapkričio gale BALF skyriai tuvių studentų socialinė pra ninkas veteranas J. Martin pa
Juozo Ivanausko sumanymu, mą $7 milijonu nupirkimui iš
sirūpino
kad
jaunieji
susipa
numas
jaučiamas
visose
Lie
Pittsburgho
upių
dvišakyje
že
Worcester, Mass., bendr o m i s moga. Kadangi Ann Arbore
€ia buvo surengta Sausio 4 d.
žintų. ypač svečiai Detroitie- tuvių stovyklose. Nėra nei vie
Ijankietas su gražia programa mės ploto ir įrengimui ten Val- jėgomis turėjo "Tag Day", ku
čiai
kad butų užinteresuoti.
visai
mažai
Lietuvių
tai
stu
no Lietuvio, kuris nebūtų iš
stijinio
parko.
Tas
plotas
ap
paminėjimui 40 metų sukakties
KANADA PATEN.
rios proga aukos rinkta mies
Daugiausia svečių sukvietė į Amerikos Lietuvio ko nors ga
nuo įsteigimo Lietuvių Muzi- ima virš 36 akrų žemės ir yra to gatvėse ir privačiai. Vajaus dentai pasikvietė, Juozo Kripo Lietuvių
studentų pramogą p. vęs per BALF'ą ar šiaip. Jei
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to. Ir jų suvažiavo agtie '80, dentės reiškia padėką Juozui Amerikiečiai Lietuviai butų
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musų tarpe mes tikrai juos ne
Programos vedėju buvo Adv. metyje atsirado baltųjų žmo mėnesį BALF centran atsiųs senų ir jaunų.
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ir
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Stasys Mankus. Tarp garbės
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siems svečius, ir svečiams Už
Tos dovanos ir šiądien gau
svečių matėsi vietiniai kunigai, dėjo kurtis Pittsburgho mies " Worcesterio BALF'o priete- Svečių ir studentų upas bu atvykimą į Ann Arbor.
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geras
ir
nuotaika
Lietuviš
Kanados vyriausybe pareiš
tas.
siai plaukia. Pats kulturinis
iiaip inteligentų ir svečių iš
liai parodė ką gali Worcesterio ka. Studentai jautėsi laimin
darbas, kaip švietimas, butų kė kad Kanada yra patenkinta
kitur. Koncertinę programą di
Lietuviai ir jų draugai Ameri gais kad juos senesnėj i karta BALF'O VAKARAS
daug lėtesnis negaunant šitos atvykusiais DP. 1947 metais
rigavo V. Norkus; šioje pro- PENKI MJVO
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sekmadienį,
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18,
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kiečiai.
paramos. Juk musų tarpe yra buvo numatyta įleisti 20 tūks
ramoje atsižymėjo Albinas
MERCER, Pa. — Sausio 10,
etravičius ir p-lė Ona Salė- netol? čia, viename name išti
Vajui pravesti buvo sudary o tuo pačiu laiku senesnieji tinis BALF'o skyrius ruošia V. apie du tūkstančiai studentų. tančių naujų imigrantų. Apie
šiutė. šokiams grojo A. Dam ko sprogimas pilant kerosiną tas darbštus komitetas, kuris džiaugėsi kad Lietuviai studen Belecko Lietuviškų filmų ro- Jų didesnė pusė gauna tam tik 5,000 jau atvyko, o likusieji 1$
tai nepamiršo savo tėvų tauty iymą Detroite. Rodymas bus
tūkstančių rengiamasi priimti
brausko orkestrą.
prakurimui pečiaus, ir namui darbą užvedė Gegužės pradžio- bės ir taip rimtai ir gražiai 2 vai. po pietų šv. Jurgio pa ras pašalpas. Studentų būklė per kelis ateinančius mėne
nepavydėtina.
Jiems
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kurie
Muzika.. xr _ .
,
,
v.
užsidegus žuvo penki asmenys: je.
prezentuoja Lietuvių vardą ki rapijos salėje, o nuo 5 vai. va- tenka studijuoti ne ten kur yra sius. Kanados imigracijos at
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abu
jauni teJ) įų broli*, ir Garbės pirmininkais buvo Šv. tataučių tarpe, šiems jaunuo 'tare, Lietuviu salėje. Tai bus
ykolas Valinčius, Stasys Mu du jaunamečiai
stovyklos, bet ten, kur jie gali stovai renkasi sau naujų atei
vaikai.
Kazimiero par. klebonas Kun. liams reikia pripažinti didelė proga kas tik norės pamatyti ruoštis savo specialybei ir stu vių Anglų ir Amerikiečių zono
siekas, Daminikas Bajorūnas ir
Kun. Jonas Dumčius.
Augustinas Petraitis ir Aušros drąsa ir pasiryžimas, nes jų brolių Motuzų - Beleckų filmas dijuoti. Dar UNRROS laikais se Vokietijoje.
ten yra vos apie 20 studentų iš tremtinių gyvenimo, iš bol
Pirmutinė šios įstaigos ben
Vyriausybės skirtas atstovai
Vartų par. klebonas Kun. K. abiejų lyčių tarp kelių tūkstan ševikų okupacijos Lietuvoje ir buvo panaikinti veik visur be
drovės valdyba buvo: Mykolas
išimties buvę studentų bendra atvykusių .apgyvendinimo prie
Vasys.
čių Amerikiečių ir kitataučių. Laisvos Lietuvos.
Valinčius, Kazys Karpavičius,
bučiai. Tad Vokiečių apgriau žiūrai Walter Dawson, pareiSKomiteto pirmininkėmis bu Svečiai susirinko į .Interna
Antanas Gudaitis, Dominikas
tuose miestuose jiems tenka kė pasitenkinimo naujais imi
vo ponios Julia A. Mack ir Ma tional Center kambarius; nepa IŠSIUNTĖ MAISTO
•Bajorūnas, Kazys Kazakausjieškoti
prieglaudos apgriuvu grantais, kurie, žymiai skiriaU
SMAGUS VAKARAS
ias, Juozas Litvinas, Antanas
Magdalena Greivienė Sausio siose priemiesčiuose namų pa nuo senesnių pirmųjų ateiviįį*
tilda V. Paulukonienė.
Joms žįstamieji susipažino, o seni
Sausio 25, nuo 7 vai. vak.,
Grabauskas ir Ignas Lėpa.
pagelbėjo vice pirmininkai Eva pažįstami pasisveikino, daugu pradžioje išsiuntė CARE pa- lėpėse. Ir su maistu jiems blo Naujųjų tarpe randasi dauį|
Dabartinė valdyba yra: Juo Lietuvių Amerikiečių Atletų Danielienė, Myk. žemaitis ir ma pirmą kartą šiais metais. rietėlį vienai Lietuvių šeimai giau kaip Vokiečiams. Vokie profesionalų, kurie galės peret
Jaunieji susirado grafofoną ir tremtyje ir pasiėmė dar du čiai turėdami ryšį su kaimu ti į darbą savo profesijose ilzas Balinskas, pirm.; Wm. Poš Klubas rengia Kabaretą-šokius
Lietuvių
salėje,
851
Hollins
st.
Juozas
Glavickas.
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grojo Lietuvikas polkas ir antrašu išsiųsti, kombinuotai sočiau ir miestuose gyvena už buvę vienus metus prie jiems
ka (Paschall), vice pirm.; Juofcas Ivanauskas, rašt.; Antanas Dainos Draugija ir Moters At teto nariai: sekretoriai Julius Amerikoniškus moderninius šo iu drabužiais.
musų studentus. Tad BALF'o dabar skirtų darbų.
Dambrauskas, fin. rašt.; Pet letės patieks linksmą ir įde- Kiškis, Frances P. Bačinskie- kius, linksmesnieji šoko. Kiti
Valerija Kriaučiūnienė pasi ir Amerikiečių pašalpa jų gy Iš dabar atvežtų Kanadon DPs
ras Zaleckas, ižd.; direktoriai mijĮ programą, šokiams gros nė, Adelė Bisko. Iždininkas lošė kortomis, dar kiti kalbė ėmė du antrašu išsiųsti maisto, venimui sunkioje buityje turi 3,500 dirba miškų ir miško ap
S tasys Reikauskas, Jonas Tu-Į fester Stack orkestia.
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iors ji daug siunčia savo gi- didėlės svarbos. Savaime su dirbimo stovyklose, 260 dirba
Po geros valandos buvome nėms.
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Daupakviesti į kitą kambarį kur
Arbočius, Pr. Yarašius; Tarnas sias pazmonys šiame sezone.
Rožė Miknienė išsiuntė prieš parama moraline prasme jiems buose, 90 hidroelektros stoty
l'oshlša yra gaspadorium-janiGaliaus šios kolonijos Lietu čiunas, Wm. Mitrikas ir eilė buvo pianas. Ten išpildyta ne Kalėdas net keletą siuntinių. yra didelis paskatinimas siek se ir 700 merginų darbuojasi
ilga programa, kurią vedė stu Apie ją ir patys tremtiniai ra ti užsibrėžto tikslo.
fiitor.
viams Nauji Metai atnešė tą J kitų.
namų ruošoje.
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tam tikrą garbę musų tautai. nį, 12:30 iki 1:00 po pietų, iš
tremtinys Dr. Bronius Kazlau LIETUVIAI STUDEN ir galimybės išsipirkti ir Vokiš nadoje, visi šie imigrantai ga
Bendrovės valdybos nuveiki- stoties WBMD, 750 k.c., tieks
kos maisto kortelės. Jie gauda lės tapti pilnateisiais Kanadai
skas, kuris dabar mokytojauja
mai kulturos ir tautinėje sri Lietuvišką programą.
TAI
MICHIGAN
mi
nors ir retais atvejais pini piliečiais.
University School, Grosse Pointyje taipgi reikia paminėti.
Sausio 11 jau buvo girdėti
gines pašalpas ir rubus gali su
Be DP, Kanada turi sudariu
te,
Mich.,
ir
Teisėjas
Juozas
P
Šio jubilejaus proga buvo iš pirmutinė jų programa, girdėUNIVERSITETE
mažinti
savo
skurdą
ir
didelius
si
sutartį su Olandijos vyriau
Uvick.
leista graži iliustruota atmin jusieji buvo maloniai patenkin
liedateklius.
sybe parsikviesti Kanadon de
Dr.
Kazlauskas
kalbėjo
Lie
ties knyga, kurios turinys labai ti. Baltimorės Lietuviai linki SUTRUKDĖ BALF'ui
Tas pat tenka pasakyti ir šimt tūkstančių Olandų ūkinin
tuviškai, užinteresuodamas ir
tinka ir Lietuvių išeivijos is Juškevičiui ir Ruzgai geriau
BALF'o 17-tas skyrius buvo svečius; jis trumpais bruožais
Ann
Arbor,
Mich.
—
Jau
de
apie
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nutaręs surengti prakalbas ir nupasakojo kaip Lietuva atsi šimtis metų kai Lietuviai stu lius, ligonius ir kitus kurie vie čio jau yra į Kanadą atvykę.
Pavieniai imigrantai, kurie
K. kviesti p. A. Devenienę kalbė kūrė, sustiprėjo ir iškulturėjo dentai palaiko ryšius savo tar nokiu ar kitokiu budu yra pate
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kai BALF'o direktorius TuiniEuropos mano kad Amerikie Studentų Klubas, globojamas vę dovanėlių, mokslo priemonių affidavitus. Tokiems imigran
la sužinojo tokį tarimą, jis čiai nėra idealistai, bet pagyve prof. Malcom Soule. Klubas vei ir t. t. Visa tai įgalina ir šiose tams netaikomos vedybų ar
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Pereitų metų Gegužės men., glausti, išsilaikyti ir pagerinti ukius dirbti.
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Lietuvių studentų šiais me gusiu ir kiekvieną dieną tenka profesoriai Amerikos universl*
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nietetuose, turėjo suvažiavimą,
ir todėl streikeriams bedarbės sey-New Yorko Vyčių choras,
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nedateklių, tačiau jei nebūtų ir
kubausko prisakymu, susidėję vio vardo nežinojo ir neminėjo
Klubo pirmininkė yra p-lė to kas gaunama, butų dar sun tauto Didžiojo' Universiteto
shington, D. C., ir dar du ki
Gerb. teisėjas pareiškė didelio
su
komunistais
ir
socialistais
profesorius, Alfred Senn. Ta
BYLA DĖL MORKŲ
Ižiaugsmo dėl tokio Lietuvių Carolyn Rovas iš Rochester, N. kesnis ir didesnis vargas musų proga keletas profesorių, kar
ti žymus kalbėtojai, apie ku
So. Bostono Liet. Piliečių Klu- .studentų susiorganizavimo, ir Y., kuri veikiai baigs dantų gy stovyklose.
Philadelphijos Federalis tei
sėjas priteisė kad du Montgo riuos bus pranešta vėliau. Vi | bo valdybos rinkimuose 1941 tvirtino kad Lietuvių tauta dar dytojos mokslą. Sekretorė yra
Daug kas gauna ir individua tu ir Alf. Senn, kalbėjo per ra
mery apskrities ūkininkai mor si Newarko ir apielinkės Lie j metams.
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paramą iš savo giminių ir dio iš stoties WJR, Gruodžio
nemiršta, o gyvens ilga, ilgai.
kų augintojai visas savo 1947 tuviai prašomi tą dieną ir tuo I čia eina smarkios varžytinės Kalbos buvo priimtos karštai. Grand Rapids, Mich, ir vice- pažįstamų. Veik nėra dienos 30 dieną.
Apibudinus svarbą kai kurių
metų derliaus morkas atiduotų laiku kitokių parengimų ne
Po kalbu, jaunutė p. Valen pirm. Jack Karwales, ką tik čia kad vienas ar kitas siuntinėlis
tik Campbell Soup kompanijai, rengti ir dalyvauti bendrame j tarp katalikų, tautininkų, ir so sija Stepulionytė, Helenai Dai- mokslus baigęs. Ju ir kelių ki ar CARE pakietas neateitų į kalbų mokymosi Amerikieciani*
Camden, N. J. Toks buvo jų Lietuvos Nepriklau s o m y b ė s cialistų, sandariečių ir komuni lydaitei akompanuojant, padai- tų energingu pasidarbavimu ir stovyklą. Kartais siuntinio ga •buvo nurodyta kad čia trūkstą
gąitikimas pereitą pavasarį, bet
stų iš kitos pusės. Katalikai lavo tris daineles: "Dul, dul buvo galutinai suorganizuotas vėjas yra pas neprastai nuste Rytinės Europos kalbų žinovų.
Me ūkininkai pasiryžo savo su- paminėjime.
ir tautininkai stato *kandidatur Judelė", "Laivelis", ir vieną šis klubas.
bintas. Jis gauna siuntinį vi Esą busią reikalinga į 50,000
N. J. L. Taryba priėmė re
tartį sulaužyti.
Kiti studentai kurie paremia sai iš ne giminaičio ir visai iš Rusų kalbos mokytojų, po vie
išvien, o sandariečiai, komuni Vnglišką. Pagaliau p-lė Rovas,
ną šimtą Vengrų ir Ukrainie
Morkos eina į daugelį išdir zoliuciją paraginimui visų New
^adėkojus atsilankiusiems, pa- ir dalyvauja klubo veikloje nežinomo Amerikiečio Lietu čių, po 50 Lenkų ir Suomių ir
bamu konservuotų, valgių ko- Jersey Lietuvių^ kolonijų prisi stai ir socialistai stato save ivietė Am. Lietuvių Balso ra yra šie:
vio.
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kandidatus taipgi vienus. Su
kius Campbell Soup Co. Bąmi-| d§ti a r b a s a v o t
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Louise M. Ginet, Joseph Ya- buvo. Aiškėja ir tokių siunti po 25 Estų, Latvių ir Lietuvių
lio choro vedėją Joną Valiuką
bei Slovėnų ir t.t. Tų kalbų ži- s
sidaro dvi stiprios pusės.
na. Negavimas morkų reikštų I
. T * J.
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kas,
Jr., Rudolph J. Sakai, Alnet nukentėjinų 6,000 darbi- L a " -0 metų Lietuvos Nepn- Praeituose rinkimuose ka baigti programą. Musų vedė- gird A Grybas, Victor Dunai- niu gavimo pati paslaptis. Mat novų reikės mokslo įstaigoms,
ninku dirbančių tai kompanijai j klausom} bės minėjimus suruo- talikų ir tautininkų kandidatai ias sutaisė chorą iš svečių, pa tis, Frank .P. Janeck, E. Vic kai kurie asmenys gavę rubus valdžios įstaigoms o taip pat ir
per BALF'ą rado adresus įdė
dainavo porą liaudies dainelių,
šią žiemą.
Į šti galimai didesnės reikšmės
tor Douvan, visi iš Detroito.
tus rubuose. Jausdami dėkin pramonei bei prekybai. Dabar
laimėjo: išrinkti: Adv. Čuinis
Rusų kalbos mokosi 35,000 stu
Sutarta tiems dviem morkų j ir gauti aukas skirti tremtvje
Iš
kitu
miestų
yra
dar
Ro
gumą jie pasiuntė padėkas,
augintojams mokėti po $30 už esančiu Lietuvių ėmimui (per pirmininku, S. Mockus vice pir turtingiausia Lietuvių organi bertas Uvick, Grosse Pointe, noma, siuntėjo padėkos tiks dentų 140 kolegijų. Iš kitų pa
mininku; Druzdis ir Nevierac zacija Bostone: turi apie $109,- Mich., James D. Martin, Grass
toną morkų, o dabar morkos BALF'ą).
las buvo ne siuntinį gauti, bet minėtų kalbų mažai yra moko
pabrangę iki $90 tonų. Taigi
^
J. Kripas.
raštininkais.
300 turto ir apie 1,003 narių. Lake, Mich., Alvin Wistert ir išreikšti savo dėkingumą tam masi.
b. Dėti visas galimas pas
tie ūkininkai paneša nuostolius
Reporteris
Lietuviu Piliečių Dr-ja yre
Petras Gritis iš Chicago, 111., jo nepažįstamam broliui Lietu
ir norėjo savo sutartį sulaužyt. tangas kad Amerikos kongre
Maj. John T. Bankus, Lynn, viui. Tačiau po tokių pareikštu
Vytautas Markuzas
sas priimtų reikalingas patai
Mass., Robert L. Holland, Erie, padėkų ne vienas yra gavęs
JAUNAMEČIŲ nusižengimai sas prie dabartinio Imigracijos
Dirvos Atstovas
Pa., William J. Bieliauskas, dar ir po siuntinį. Tokios staig
sumažėjo Pennsylvanijoje tuoj įstatymo didesniam skaičiui
Worcester, Mass., Alfred S., menos gavusieji buvo daugiau Prenumeratoms, Skelbimams
po karo kaip tik moterys ap tremtinių įsileidimo į USA.
Gervickas,
Rochester, N.Y., negu nustebinti. Jie tikrai neži
3907 Lillibridge
leido karo dirbtuves ir gryžo
Stanley J. Pavilon, Youngs- no, kaip ir atsidėkoti tam ne
1
c.
Reikalauti
kad
Lietuves
DETROIT
14, MICH.
(
prižiūrėti savo šeimų. Taip
own, Ohio ir Algis Grinius iš pažįstamam geradariui.
skelbia valstijos komisija kuri laisvinimo klausimuose butu
Great Neck, N.Y. Algis Gri
Tos visos dovanos mus įtiki
tyrinėjo jaunamečių nusižengi bendra visų Amerikos Lietuvi:;
nius yra Lietuvos pilietis, o ki na kad mes Lietuviai išsklaidy
mų reikalą.
veikla — dirbant bendrame ko
ti jaunuoliai: šm, Amerikoje gi ti visame pasaulyje jaučiamai
mitete.
; |
mę ir augę.
kaip broliai ir sujungdami saį.
BUY YOUR
J. Kripas. vo jėgas, kovodami dėl Lietu
Petras Lalas
d. Remti visas Lietuvybe
vos laisvės laimėsime jai yėl
Dirvos Atstovas
palaikančias įstaigas, ypač Lie
nepriklausomybę.
Musų dėkinPrenumeratoms, Skelbimams tuvių spaudą, kovojančią už
J, Žemantauskas
gumas Amerikos Lietuviams
SAVINGS
Lietuvos nepriklausomybę.
39 Union Street
yra amžinas ir jis tremtinių is
N o t a r a s
e.
Gelbėti
Lietuviams
esan
torijoje bus įrašytas aukso rai
AMSTERDAM, N. Y.
"Dirvos" Agentas
tiems tremtyje visais galimais
dėmis".
Visi dosnios širdies prietebudais, o ypatingai reikale at
Vincent B. Archis
130 Congress Avenu#
liai prašomi ir toliau visas sa
važiavimo
į
Ameriką,
ir
čia
Waterburv.
Conn.
Dirvos Atstovas
vo aukas, pinigais, drabužiais,
Prenumeratoms, Skelbimams pribuvusiems įsikurti.
DIRVA
—
vienatinis
Lietu
A. S. Trečiokas Tokiuose apgriautuose namuose mut*ų tremtiniai gyvena Augs
LOS ANGELES, GALIF.
KAS platina Dirv$
tas
vių laikraštis Ohio valstijoje.
N.
J.
h,
Tarybos Sekr. burge Hochfelde, Vokietijoje.
PROTECT YOUR FUTURE
331 So. Rampart Blvd.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
platina apšvietą.
„
Kaina metams tik $3.0G.
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Amerikos Liet. Tautininkai Baigia Tartis su ALT
1941 metų Birželio 24-27 dienos Kaune. — Darbininkai
ir Jaunimas Kovojo prieš okupantus bolševikus

gianti tyla, baugi, paslaptinga.
Kas butų, jeigu Rusų tankai
įsibrautų į miestą? Pirmiausia
išžudytų mus partizanus, o pa
skui ir kitus Lietuvius. Išeiti,
JAU pora dienų kai Lietuviai namų rusių pasislėpę komunis pasidairyti po miestą negalime
partizanai kaunasi prieš rau tai apšaudo praeinančius par nes reikia budėti štabe prie tsdonuosius Rusus. Išeinu į mie tizanus. Tie vėl šūviais atsa lefono. Lyg tyčia, tomis šiur
suvažiavimą*. Buvo renkam# nuo 1,000 tremtinių vienas
Kasselyje (Vokietijoje) įvyko Lietuvių tremtinių atstovų
piomis valandomis niekas nei
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
atstovas, kad išrinkus naują Centro Komitetą.
stą pasidairyti ir einu geležin ko.
telefonu
neskambina,
nei
į
šta
kelio stoties link. Prie Darbo
Namie Seimininkė nudžiun
Rumų sutinku Lifetuvių darbi ga mane pamačius. Buvo susi- bą neužeina. Net negrįžta joks sinius daiktus ir kitas brange vėje prie kiemo vartų, o parti
ninkų partizanų būrelį. Jų va rupinus dėl mano likimo. Iš partizanų būrelis. Nėra ko pa nybes ir padeda prieš juos, nu zanai šoko į virtuvės sandėlius
das, per petį persirišęs plačią ėjau tik pasidairyti po miestą klausti, kas dedasi mieste ar džiugo. Pagal anksčiau surašy maisto nešti į mašiną. Vokie
tą aktą perskaitydavo jiems, čiai tai pamatę puolė neleisti.
užmiestyje.
trispalvę Lietuvišką juostą, kaž ir dingau be žinios.
kas
buvo iš jų paimta arešto Pro vienas duris išeina išsi
Tik
prieš
rytą
ateina
į
štabą
ką balsiai jiems įsakinėja.
metu
ir paklausiama, ar visi žergęs partizanas, sunkiai ant
vienas
jau
pagyvenęs
žmogus,
Nuo Rumų viršaus žemyn v NETRUKUS M gryžau į
daiktai
grąžinami. Ding u s i ų kupros tempdamas didelį mil
ką
tik
ištrukęs
•
netoli
Kauno
Sausio 11 d., Pittsburgh, Pa., posėdžiavo bendra
mėtomi bolševikų vadų paveik štabą. Partizanai atveždavo tai
daiktų
nebuvo.
Kiti nelaukdavo tų ar kruopų maišą. Pamato ji tautininkų ir Amerikos Lietuvių Tarybos komisija tau
kaimuose
iš
komunistų
nagų.
slai, čia pat gatvėje dedami ant po vieną, tai po du ar daugiau
areštuotų, pagautų įtartinose Kas atsitiko su jo žmona, neži kol aktą perskaitys, ir pamatę Vokiečiai, užpuola, grąžina at tininkų srovės įstojimo į Tarybą reikalu.
laužo ir deginami.
nąs. Po komunistų šūvių ji su tik brangiausius daiktus, šauk gal į sandėlį ir už kupros stu
Yra ruošiami pasiūlymai, kurie bus paduoti kiek
Partizanų
vadas, pamatęs vietose naktį beslankio j a n t. dribusi ant žemės, o jis nak davo kad viskas tvarkoje. Ne
mia. Tuo tarpu pro kitas duris vienai srovei patvirtinti, šiame komisijos posėdyje bu
Daugiausia
buvo
ne-Lietuvių,
mane, pribėga, nutveria už
ties tamsoje pasprukęs. Bebėg bežiūrėjo į smulkmenas ir ak išlenda su dideliu miltų maišu vo padaryta nemaža pažangos.
rankos ir vedasi į ritmų vjdij, žydų tautybės, kuri labiausia
damas
į Kauną, matęs Vokie te pasirašydavo kad gavę. Mes kitas partizanas. Vokiečiai ir
simpatizavo bolševikams. Pas
Tikimasi kad neilgai trukus bus susitarta ir liku
vadinas, į savo štabą; ,
čių
kovas
su Rusų tankais. Ru skubėjome paleisti, o jie išeiti, jį pamato. Meta pirmąjį parti siais klausimais* liečiančiais A. L. T. įstatų pritaikymus.
kai kuriuos buvo rasta nemaža
— Už ką mane areštuojate?
sai buvo atmušti. Tai išgirdę nes aplink langus jau maišėsi zaną ir bėga prie antrojo grą
V. Abraitis, A. A. Olis, P. J. Žiuris.
Juk aš nebuvau bolševikas! — auksinių daiktų ir šiaip bran lengvai atsidusome. Vadinas, Vokiečiai, kurie kiekvieną mi žinti atgal į sandėlį. Tuo tarpu
genybių.
Visa
tai
reikalavo
jau norėjau surikti, bet nespė
nutę galėjo pastebėti kad mes pirmasis partizanas, pamatęs
pavojus praėjo.
jau. Jis pirmas mane perkir surašyti į aktą ir palikti apsau
paleidžiame žydus, žinoma, tuo kad šalia jo nebėra Vokiečių, Šiuose savo atsiminimuose kai prasidėjo karas, vienus šo
Kitą
naktį
jau
štabe
nebe
gai štabe, kad ir menkiausias
to: .
vienumoje.
Nuolat pačiu galėjo prisikabinti prie vėl grįžta su maišu į mašiną. keletą kartų paminėjau kad ferius su mašinomis pasigavo
daiktelis nežūtų, o suimtuosius buvome
— .Na, Gumbuti, negražu be laikinai uždaryti, kol paaiškės maišėsi daugiau • partizanų. Po musų ir vėl žydus suimti.
Taip visą laiką Vokiečiai lak partizanai važinėjo mašinomis aukšti bolševikų pareigūnai ir
darbo valkiotis. 1919 metais kas jie ištikrųjų yra.
Viena žydė, dėkodama už stė nuo vieno prie kito, bet du ir autobusais. Iš kur jie gavo? išsivarė į Rusiją, o kiti gudres
vidurnakčio grįžo iš žygio di
Gal kam kiltų klausimas.
nieji, savo mašinas paslėpė,
mokėjai už Lietuvos laisvę ko
Su suimtaisiais partizanai el desnis jų būrelis. Jų tarpe su paleidimą ir atgautas brange zuikiu iš karto vaikydamiesi,
kai
kurias mašinos dalis išėmė
voti prieš bolševikus. Ir dabar
nybes,
man
prasitarė:
"Žinau
kad
bimbininkai
tuoj
sitikau
vėl
savo
vieną
seną
pa
kaip ta Lietuviška patarlė sa
gėsi nors ir griežtai, bet žmo
prašome* mums į talką. Musų niškai, nežiauriai. Nestumdė ir žįstamą, su kuriuo 1919 metais
— Jųs esate teisingi ir dori ko, nei vieno nepagavo. Belak- atsakys jog gavo iš Lietuvos ir patys pasislėpė. Tik kai pra
darbininkų buriui reikia dau nekoliojo. Ką gali žinoti, gal tarnavome vienoje kuopoje ir žmonės!
stydami, begaudydami parti buržujų arba Vokiečių nacių. sidėjo partizanų veiksmai, šo
giau inteligentų.
—
O
kaip
tamsta
manėte,—
drauge
kariavome
prieš
bolšezanus, nemaža prisikeikė, pri Bet tai nei viena nei kita ne feriai mašinas susitaisė ir su
žmonės visai nekalti, tik atsi
Na, šitokiam darbui priešin tiktinai patekę į įtartiną vietą. kus ir kitus Lietuvos priešus. nusijuokiau.— Juk buvote pa sinervino ir privargo. Partiza bus tiesa. Buržujai, arba tik jomis atvažiavo į partizanų burius, įstojo į juos ir vežiojo
tis negalima. Ineinu į štabą
Rytą atbėga pas mane viena Jis buvo įpykęs ant Vokiečių tekę tik į partizanų rankas, bet nai daugumą maisto išsinešė, tariami buržujai mašinų jau
ir tuoj pat gaunu pareigas. Vi motina ir verkdama prašo pa ir pasipiktinęs jais. Man pra ne į plėšikų. Plėšikai kelyje bu susikrovė į mašiną ir nuvažia nebeturėjo, nes bolševikai jau partizanus, kur buvo šaukia
buvo iš jų atėmę, taip sakant, masi jų pagalbos.. Tuo budu ir
tų jus apiplėšę ir nužudę, čia vo.
duje pilna ginkluotų vyrų — tikrinti ar musų partizanų bū dėjo pasakoti:
nusavinę.
Vokiečiai ne tik ne šoferiai buvo tikri partizanai,
daugiausia darbininkiški vei ryje nėra jos sunaus, 16 metų
— šią naktį gavome žinią nebūtų atvedę.
Partizanai apsistojo nedide
Paskui parodžiau į jos ran liame name Duonelaičio gatvė būtų davę, bet dar atiminėjo pergyvenę pavojus ir savo ma
dai, saulės nudeginti, rankos amžiaus moksleivio. Ji skun kad už Kauno priemiesčio Vili
nuo darbo kietos ir juodos. Vi dėsi kad prieš porą dienų jis jampolės esančiuose kaimuose kose laikomus du aukso laikro je. Bet ir ten Vokiečiai juos at iš Lietuvių, kur tik pavyko ras šinomis prisidėję prie Tėvynės
St. Gumbutis.
sokio amžiaus: nuo 17 metų išėjo iš namų ir negrįžta. Sa pasirodė ginkluotos komunistų dėlius ir tris aukso žiedus su sivijo. Atėmė iš partizanų radio ti ar kelyje pagauti. Kol parti gynimo.
jaunolių iki 60 metų senių. Jie ko kad jis nors ugiu ir didokas, gaujos ir plėšia ukininkus. Ke brangakmenių akutėmis ku aparatą ir daug kitokio tur zanai dar buvo ginkluoti, nesi
visi savarankiškai atėję į par bet silpnos sveikatos.
turiasdešimt musų partizanų riuos ką tik jai gražinome.
to. Jų tarpe buvo ir girtų kurie ryžo iš partizanų atimti.
—
O
tie
daikteliai
butų
vi
tizanų eiles, tik, deja, aš vie
PASAULIO ryžių eksportas
ypač brutaliai kibo prie parti Bolševikų laikais mašinos
Tarp būryje bųviiil^r 2000 sunkiąja mašina išvykome kai
nas toks kurį reikėjo užfr<pa partizanų sunku p a t i k r i nti, miečių gelbėti. Prie Vilijampo liojanti plėšikams, bet partiza zanų. Maistas buvo kituose na buvo likusios tik šoferių ranko paeina daūgiausia iš Burmos,
rankės paimti ir pakviesti.
ypač kad sąrašų niekas nerašė lės tilto (per Nerio upę, jun nų jie nevilioja,— priduriau muose paslėptas, todėl jo-nesu se, dažniausiai kokiose nors Siamo, ir Prancūzų Lndo-Kiniįstaigose tarnaujančių. Taigi, jos, Azijoje.
Kaip tai nejaukiai pasiju ir partizanų gyvenime tai ne giantį Kauno miestą su Vili atsisveikindamas. —Juk čia jie rado.
tau prieš naujus kovos drau įmanoma. O partizanai vieto jampolės priemiesčiu) mus su išbuvo per naktį stalčiuje ne
K
*
*
*
'
V
' H '• ! ' t '4
gus.
je nesėdėjo, jie lakstė kur bu laikė Vokiečiai. Jie, ant upės rakinti, daug kas juos matė,
kranto susistatę žydų burf, bet niekas jų nepalietė.
Prie naujų kovos draugų, ra vo reikalinga jų pagalba.
žydė pažiurėjo- į dar tebe
dau ir gerai pažįstamų Lietu
Apie pietus jos sunus parėjo juos šaudė. Kiti žydai puolė į
vos nepriklausomybės kovotojų namo visas pervargęs, peralkęs upę ir bandė plaukti. Kai ku santį atdarą stalo stalčių, ku
iš 1919-1920 metų.
ir vos bepavelkąs šautuvą. Pa riems pavyko perplaukti ir pa riame dar tebebuvo kitų neat
siimti daiktai, kažką norėjo pa
Prieina prie manęs pasisvei valgė pietus, porą valandų nu bėgti nuo mirties.
Vienas, mūsiškių partizanų sakyti bet susilaikė.
kinti senas Lietuvos kariuome migo ir vėl nuėjo pas partiza
— Kokiu budu tamsta buvai (Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940)
nės savanoris viršila:
nus. Pasirodo, jis buvo musų mokąs Vokiškai, griežtai pa
klausė Vokiečių, ko jie nori iš pagauta naktį gatvėje su tiek
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
Ir vėl susitinkame kovoje būryje.
dėl Lietuvos, — ištiesia jisai
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
Po pietų jo motina vėl atbė musų kad sulaikinėja kelyje. auksinių daiktų? Juk naktimis
Vokiečiai pareikalavo kad civiliams draudžiama vaikščio
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00
man savo kietą, staliaus ama ga pas mane į štabą ir verkda
tu užgrudintą, ranką. Jo vei ma prašo kad perkalbėčiau jos jiems padėtų sušaudyti žydus. ti gatvėse,— paklausiau jos.
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam
— Namie buvau likusi viena
das spindi tuo pat jaunatvės sunų grįžti namo. Girdi, mo Girdi, Žydų daug, o musų, Vo
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)
džiaugsmu ir energija kaip ir tina nieko negali padaryti. Su kiečių, maža, tad nakties tam su vyru. Aplink šaudė ir vie
1919 metais. Greit prie manęs nus verkdamas atsikerta kad soje daug jų pabėgs. Tai išgir niems namuose likti buvo bau
pritraukia kokių 17 metų am Nepriklausomybės laikais ir dę partizanai užsiuto. Mokąs gu. Todėl pasiėmę brangeny
žiaus jaunuolį, iki šiol šalia mokyklose, ir organizacijose, ir Vokiškai visų vardu atšovė Vo bes ir bėgome pas kaimynus
stovėjusį.
laikraščiuose, ir knygose, 'ir kiečiams kad Lietuvių partiza nakvoti. Kai tik išbėgome į
— Bukit pažystami.
Tai per visokias iškilmes mus mo nų uždavinys ginti savo žmo gatvę, tuoj ir patekome parti
* Kaina
mano sunus. Matai, musų ei ke tėvynę mylėti ir ją ginti, o nes nuo ginkluotų užpuolikų, zanams.
— Gerai kad mus^ partiza (Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
lės auga. Tėvams į talką Tė dabar, kai atėjo laikas ją gin bet ne beginklius šaudyti. Pa
prašė netrukdyti, nes skubame nams, o ne Vokiečiams, — pa
vynę ginti ateina ir jų vaikai. ti tai tėvai nenori leisti.
Tai įžymi, didele Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
Ir aš savo sunų atsivedžiau į
Ką gi, ir aš atsisakiau moti užpultus kaimiečius gelbėti, ir stebėjau.
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
— Tur but, Dievas dar sau
partizanų eiles, — didžiuojasi nai padėti, nes savo patarimais keikdami Vokiečius nuvažiavo
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą.
tėvas.
tik bučiau įžeidęs jauną kovo me savo keliu palikę juos vie gojo, — atsiduso žydė. — Te
Partizanų štabe, lyg bičių toją, pasišventėlį dėl Lietuvos nus, žudančius beginklius žmo gul Dievas jums padeda! —
šiais žodžiais atsisveikinusi išė
avilyje, užia, šnekasi. Vieni laisvės.
nes.
jo.
Grįžę
partizanai
ištikrųjų
ateina, kiti išeina. Telefonas
Vokiečiai inėjo į partizanų iš
nuolat skamba iš miesto ir už vaduotą Kauną, bet bolševikų buvo įsiutę ant Vokiečių, kad
BIRŽELIO 27, Vokiečiai nu
miesčio. Dažnai iš kaimų šau pavojus vis dar galutinai nebu ir juos norėjo įtraukti į tą ne
kiasi partizanų pagalbos, nes vo praėjęs. Vokiečiai praslinko švarų darbą, žiūrėdamas į jų ginklavo musų partizanų burį
palaidos Rusų kareivių ir vie toliau, o pačiame mieste neper- pasipiktinusius veidus nei kiek ir užėmė musų štabo rumus.
Tuo j reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu
tos komunistų gaujos plėšia ir daugiausia jų tesirodė. Atkirs nesistebėjau. Juk jų dauguma Daugelis partizanų pabėgo na
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
žudo ukininkus.
tos stambios bolševikų jėgos tai buvę Lietuvos kariuomenės mo su ginklais. Rudieji naciai
cisco.^ Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
Nedideli ginkluotų partizanų vis dar nepertoli slankiojo. Se kariai išauklėti dvasioje kad užpludo namą ir kaip pasiutę
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už vieną*
būreliai sėdasi į mašiną ir sku kančią naktį paplito gandai kad karys kovoja tik prieš ginkluotą pradėjo lakstyti po kambarius
ba žmonių gelbėti. Grįžta iš keli šimtai Rusų tankų atslen priešą. Jie, nors ir civiliais dra ir raginti mus greičiau išsineš
vienos vietos ir dar . nespėję ka į Kauną partizanams ir Lie bužiais, bet jautėsi kariais, nes dinti lauk. Skubėjome iš kam
gerai pailsėti, kviečiami į kitą tuviams atkeršyti. Naktis bu kovojo tik dėl savo TSvynės barių nešti savo daiktus į gat
vę, bet visų nesuspėjome išneš
vietą, nes daug kur po kaimus vo labai nerami.
laisvės.
ti.
Grįžę atgal jau radome du
(Lithuania Under the Sickle and Hammer)
siaučia ginkluotos' bolševikų
Musų partizanų štabe beveik
ris
užrakinėtas. Tarp kitų liku
PASTEBĖJUS kad Vokiečiai
gaujos.
tuščia, tik pora musų .štabinių
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.}
Išbunu štabe prie telefono vi ir nedidelė* štabo apsauga, sto pradėjo šaudyti žydus, musų sių daiktų, naciai užrakino ma
są dieną nevalgęs ir nerūkęs, vinti prie durų. Kiti partizanai štabe kilo susirūpinimas. Juk no kepurę, kitiems paltą arba
Gaunama 1 už $1. $ už $5; 15 už $lt, Eeikalaukit jų tuojau.
nes nėra laiko išeiti. Tik vi išvykę į miestą ir užmiestį gau ir pas mus sėdėjo keliolika are ką kita. Kieme biivo partizanų
durnaktį apie 12 valandą palei dyti slankiojančių ir plėšikau štuotų žydų, pagautų naktim valgykla ir dar daug likusio
Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
džia porai valandų namo paval jančių Rusų kareivių ir komu įtartinose vietose. Vokiečiai maisto, partizanams suaukoto
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei
gali ir prie jų kibti ir iš musų iš įvairių įmonių. Vokiečiai ir
gyti. Gatvėse tuščia ir retai nistų. n " . . • *
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, sup»»
atimti. O juk daugumas jų ga maistą užgrobė, neleido parti
kur sutiksi žmogų, bet ir tas
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis.
ginkluotas. Tamsoje sunku pa STOVIME vienu du su kitu li buti nekalti. Nutarta paleis zanams pasiimti.
Tačiau partizanai pasiryžo
žinti ar jis mūsiškis partiza partizanu paliai langą, žiūrime ti tuos, kurių kaltė neįrodyta
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
nas, o gal bolševikas. Negink į nakties tamsoje tuščias gat kad jie butų šaudę į partiza maistą atsiimti. Atvažiavo par
tizanų autobusas, sustojo gat-<i
luotieji gatvėse nesirodo. Se ves ir tyliai šnekamės. Nejau nus arba į kitus Lietuvius.
namiestyje bei kitur pasigirs ku! Retkarčiais nuo geležinke
Atvesti- i štabą žydai iš kar
kiais ar money orderiais.
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
ta pistolietų, šautuvų arba net lių stoties pusės pralekia Vo to buvo neramus, tik kai pama
KAS platina Dirvą
kulkosvaidžių šūviai. Ten iš kiečių motociklistas ir vėl sle tė kad iš stalčių išima jų auk- platina apšvietą.
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Stalinas vištide Mirs,
bet kas Atsitiks su
Rusija?
PREZIDENTO TRUMANO kalba, pasakyta pereitą

KUR TRUMANAS VEDA?
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vienas. Po Lenino mirties iš
kilo didele varžytinė tarp Sta
lino ir Trockio, kas net suskal
dė užsienio komunistų partijas,
nors ir laikinai. Pačiuose Sovietose atlikti žiaurios žudy
nės Stalino priešų, ir įvesta at
kakli NKVD valdžia.
Neveltui Stalino likimas strrupino daugelį. Jo mirtis labai
gali sukelti naujas skerdynes
ir žymias permainas sovietų
politikoje.

SKAITYMAI

* savaitę Kongrese, beveik visos Amerikoniškos spau
I # f
dos — ir tos kuri remia Demokratų partiją, ir tos kuri Kaip tik pasklysta užsienyje
TĖVIŠKĖS VAIZDAI
palaiko Republikonų partiją, — apšaukta kaip paprasta, žinios kad Stalinas jau visai Valdžia Stoja Kovon
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS.
pigi politiška kalba, su daugybe prižadų kokius tiktai į grabą žengia, tuoj iš Maskvos
su Širdies Ligomis
Wallace galėjo padaryti. Kad taip bus, Dirva jau yra pasirūpinama pranešti kad tas
nusakius pora savaičių pirmiau, straipsnyje "Kur Eina senis esąs "geriausioje sveika
.;
(Tęsinys iš pirmiau)
Amerika?"
toje". Kad jis ištikro prastai Federali valdžia paskelbė ka
(27 LIETUVOS SAHARA
Kada jau ir Demokratų pusę palaikantieji laikraš ar gal net visai blogai jaučia rą širdies ligai, kuri yra pir
Kad
ir
nedidelio geagrafinio ploto, musų
čiai Prezidento kalbą išnarplinėja ir pripažysta kad ji si ir kad jo sveikata sunykus mutinė didžiausia žmonių mir
kraštas
tačiau
turi tokių gražių, įdomių ir įvai
čių
priežastimi;
kas
metą
nuo
yra paprastos rnšies politika, taip ištikro ir yra.
yra žinių jau iš jo važinėjimų
rių
gamtos
puošmenų
kokių reta kituose, turis
šios
ligos
miršta
žmonių
dau
Joje neužsivėrė tiek daug šalies gerovės klausimai, į pasimatymus su Rooseveltu.
tų
pamėgtuose
ir
gražiai
reklaminiais žodžiais
kiek išgalvoti prižadai žmonėms, turint mintyje kad jis Kadangi Stalinas greičiau ar giau negu II Pasaulinio Karo
išgarsintuose.
Mes
patys,
žavėdamiesi
savo gra
kandidatuos į prezidentus ši rudenj.
vėliau turės mirti, tą liudija laikotarpiu žuvo visuose karo
žia
Nemuno
šalimi,
veik
visai
nesistengėme
kad
Kaip vienas Amerikoniškas laikraštis savo vedama jo 68 metų amžius. Taigi gil frontuose Amerikos karių.
kiti
ją
pamiltų
ir
pradėtų
gausiau
lankyti.
Musų
jame straipsnyje pareiškia, "Toje jo kalboje, taikytoje tinė aplink jį jau suka, o dar 1946 pietais tiesioginiai šir
1948 metų rinkimų sezonui, pilna visko visiems. Visi labiau dėl to kad jis turi ir dies liga pakirto 429,230 as įgimtas kuklumas ir čia reiškėsi visu savo pilnu
raminami pažadais ir užsimojimais visko to paties ką širdies ir plaučių ligą, o gal menų, ir 125,646 asmenų mirė mu.
žinomas keliautojas Wilelmas Humboldtas,
žadėdavo bet neištęsėjo Rooseveltas savo New Deal pro patirta kad jį ir vėžys ėda, jei nuo gretimų širdžiai ligų, ar
kartą
aplankęs Lietuvos Saharą, štai ką pareiš
ba
išviso
554,876.
gramoje per 14 metų, kuomet Kongresą sudarė patys pakviesta iš Švedijos vėžio li
kė:
"Kuršių
Neringa yra tiek nuostabi kad ją,
II
Pasauliniame
Kare
išviso
Demokratai. Dabar Trumanas prašo Republikonų pa gų specialistas.
žuvo
228,579
tiesioginiai
ir
nuo
lygiai
kaip
Ispaniją
ir Italiją, turėtų pamatyti
gelbėti jam tą negalimą dalyką įvykdyti."
Vieni laukia sugriuvimo da
sužeidimų
mirė
30,576
Ameri
kiekvienas
kuris
savo
sieloje jaučia stebuklingą
Toje kalboje Prez. Truman žadėjo daugiau visokių bartinės Kremliaus kraugerių
kos
karių,
arba
išviso
269,155.
sielos
paveikslą."
Jos
grožiui
pavaizduoti gražes
socialių apdraudų, sveikatos apdraudos, federalę pagal sistemos Stalinui mirus. Kiti
Nors
pradžioje
tas
darbas
nių
ir
prasmingesnių
žodžių
ir
nebe j ieškosime.
bą mokykloms, namų statymą, daugiau irigacijos, potvi- sako, vienam kraugeriui žuvus
eina
lėčiau,
bet
reikia
tikėtis
Be
grožybių,
Lietuvos
Sahara-Užmariai
žy
nių kontrolės, vandens jėgos, žemės apsaugos, derliaus kiti jo vietą užims, ir dabar
- ji yra
jis
įsisiubuos
smarkyn,
ir
bus
mi
dar
tuo
kad
vienintelė
tokios
rūšies
apdraudų, ukių-kainų paramos, ir daugybę kitų dalykų. yra žinomi du kurie veik jau
Daugelis tų dalykų butų pageidautini. Bet diduma' turi viską pagrobę į savo ran- sutariama žymi pagalba šir smėlio juosta visame pasaulyje. Pusantro ligi
trijų kilometrų pločio ir 98 km ilgio juosta nusi
jų priverstų valdžią leisti daug daugiau pinigų, kuomet, kas: tai Molotovas ir ždanovas. dies ligų paliestiems.
tęsia
nuo Klaipėdos ligi Karaliaučiaus, simboliš
dabar jau neapsakomai didelius pinigus išleidžia, paim- Jie, sako, laiko Staliną izokai
per
jurą sujungdama tuodu Lietuvos mies
dama iš žmonių kišenių įvairiais taksais, palaikant di- Havę ir patys jau valdo.
PANAMOS Kanalas, kurį U.
tus.
delius kiekius valdiškų tarnautojų, prisamdytų iš New Bet kas nors žiauraus turės S. atidarė 1914 metais, kašta
Geologiškai tatai yra Baltijoj'pakraščio kei
Deal dienų. Kongresui reikėtų skirti vėl daugiau pini- ištikti Kremliuje Stalinui mi- vo išstatyti $375 milijonus.
timosi
ir smėlio sąnąšų darbas, ši juosta yra, pa
gų tiems pažadams įvykdyti.
rus, ar tas išeis į viešumą ar
NUO šio karo pabaigos, žulyginti,
dar visai jauna, atsiradus polediniame
Taip ir atsitiko: už keliu dienų vėliau prezidentas ne. Tarp kraugerių ištiks su- dysčių skaičius šioje lalyje
periode,
ne seniau kaip prieš 7,000 metų. Nemu
patiekė Kongresui 1949 fiskalio meto biudžetą, kuriame sikovimas, ypač kad yra du, ne pradėjo daugėti.
nas
tuomet
bus turėjęs savo įlanką Baltijos ju
iau reikalaujama $39.669 000,000. Šio meto valdžios iš-1 ~
roje.
Ilgainiui
jura savo sąnąšomis ją vis labiau
laidos siekia $37.728.000 000.
j siūlė, ir reikia tikėtis Republikonai tą galės pravesti,
ir
labiau
atitvėrė
paversdama sekluma, kuri pa
Kam ^rezidentas nori net du bilijonu dolarių dau- j dabartiniame Kongrese turėdami savo didumą.
galiau,
dviejų
priešingų
vandens srovių veikia
giau išlaidų? Jeigu Europos ir kitų šalių gelbėjimui no-!
Net ir Demokratai nekurie nesutinka su Prezidenrima gauti sumu, jas Kongresas turi nutarti atskirai ir to tokiu žaislu ir jie pasiryžę Kongrese remti didesnį ma, iškilo pylimu iš vandens. Išdžiuvusios smil
tys buvo vėjo genamos į pusnynus, kurie palen
tos neineina į biudžetą.
į taksų numažinimą.
gva
išaugo į ištisus kalnus.
I
Tegul tik pilnai aprūpina šalies apgynimo ir savo
šiądien didesnioji Užmario dalia jau apso
QRYŽTANT prie politiškos pusės fruHMmo kalbos, ir tarptautines obligacijas, nuo visų kitų šalies reikalų vė
tą rrnsę Amerikiečių spauda pilnai numatė ir štai ką dimo kaštų gali numažinti žymias sumas ir tuomi iu- dinta augmenimis ir kalnų pušaitėmis, bet čia
pat yra dar keli didingi tyrlaukiai, į kuriuos už
apie tai pasako (vieno iš daugelio laikraščių mintys): |mažinimas taksų bus lengvas.
ėjęs gauni tikrą Saharos dykumos įspūdį. To
"Prezidentas matomai yra visiškai išgąsdintas grąkių yra dar plote nuo Juodkrantės ligi pat Persinamu netekimu kairiųjų paramos ateinančiuose prezi
velkos per 15 km ilgio—Negyvosios kopos, prie
dento rinkimuose, iškilus Wallace trečios partijos kan
Buliviškio rago ties Preila, bet visų gražiausia
didatūrai. nes prezidentas pasistengė padaryti prižadų
ir įspūdingiausia—tarp Nidos ir buv. Vokietijos
tokių kad daugeliu atvejų atitiktų Wallace prižadams
sienos.
darytiems sulyg Komunistų partijos linijos, ir nekuriais
Dabar jau nustatyta kad normaliai kopos
atvejais Truman net viršijo paties Wallace prižadus.
keliauja nuo 4 iki 7-7 V-> m. per metus. Vėjuotą
"Jis siūlo valdžios politiką tokią kuri labai artima
dieną kopos "rūksta"—tai vėjas gena smiltis į
ir brangi komunistų širdims, kaip tai socializacija medi
rytus,
veikdamas kiekvieną smilčių grūdelį:
cinos ir nacionalizacija natūralių šaltiniu ir svarbių in
smulkesnieji
skriste skrenda, o stambesnieji rie
dustrijų kurios nuo jų priklauso. Jis užsispyrusiai siū
L I E T U V A
da.
Nuginus
gyvašias kopas į rytus, vakarinia
lo suteikti prezidentui totalitarinį autoritetą kokis gali
Po
tavo
dangum
šviesiu,
po
žydriuoju>.
me pakraštyje apsirodo daug ilgus amžius apklo
ma turėti tiktai policijos valdomoje valstybėje, ką jis
Vaidilų kanklių veržėsi daina;
tų dalykų: vietomis buvusio miško kelmų plotai;
pats vra seniau paneigęs.
Didi valdovai lenkės tau prie kojij,
kitur, kaip tai yra už Nidos, senieji markapiai',
"Nei viename šitų klausimų Wallace nėra nei kiek
Išbalę kaip pavasario šalna.
"kairesnis" už Trumaną, ir iš visko aiškiai matosi kad
dar kitus senovėje buvusių, vėliau užpustytų kai
.jiedu abu stengiasi pralenkti vienas kitą gavimui Ko
mų liekanos. Taip yra buvę užpustyta trys-k4Buvai didinga žygiuos kunigaikščių
munistų paramos rinkimų metu.
turi kaimai.
Nuo Baltijos ik vandenų juodų.
Negana to kad kopos pamažu auga arba ke
"Tačiau nei Wallace nėra pasiekęs tokio aukšto de
Ir triumfams buvo jau pritrukę aikščių,
magogijos laipsnio kaip pasiekė Truman savo kalboje
liauja. Kartais atsitinka tip kad suaugus kopa
O pergalėms — laurų, ir žiedų
patiekdamas taksų sumažinimo planą.
staiga ima ir nugriuva į mares. Vėliausias toks
Aidėjo rago balsas Gedimino
"Pirmiau pats Truman yra du kartu atmetęs taksu
griuvimas įvyko 1822 metais apie 4V-Ž kilometrų
Kovoj ir bokštuose visų pilių.
mažinimą, ką buvo Republikonų kongresas priėmęs, tik
į pietus nuo Juodrkantės bažnyčios, arba 800 me
Tą šalį priešai mus naktyj pažino,
rindamas kad sumažinant taksus žmonės turės daugiau
trų į šiaurę nuo Naglio kalno, žvejai kurie tuo
Nuo ryto ik saulėlydžių gilių.
pinigų ir tuomi prisidės prie padidinimo infliacijos, jis
metu buvo juroje, pasakoja kad jie staiga išgir
dabar pasiūlė 'pragyvenimo kaštų' taksų sumažinimą,
dę požeminį trenksmą, panašų į artėjančią per
Bet viskas tas pranyko ir sudilo,
kūniją, ir tik už pusvalandžio pamatę į mares
kad žmonės turėtų daugiau pinigų pirkti sau pragyve
Kaip meilė kvepiančių žiedų keruos.
griūvantį
kalno šlaitą. Marių vanduo nuo griu
nimo reikmenis.
Su kuo garbė gyvenime pakilo,
vimo
tiek
sujudo ir įsisiūbavo kad toli nuo kran
"Šiuo savo taksų mažinimo planu jis tačiau taksus
Su tuo ir leidžias vakaruos.
to dviejų su puse metrų gilumoje marių dugnas
nukerta iš vieno galo ir prideda juos pries kito galo, pa
į tavo žemę žengė vargo meta,
akimirksniui apsidarė sausas, o sukilusios ban
reikšdamas kad padidins taksus korporacijoms.
Šaukei:
Kur kunigaikščiai, kur vadai!
gos vos nenugramzdino toli marėse buvusių val
"Politiškas šposas čia yra tas ką labai mėgsta dary
Šauksmui tik upių pritarė verpetai
ti kiekvienas demagogas, sudarydamas milijonams įsi
čių.
Ir laurų skęstantys dienų žiedai
Užmariuose, arba Neringoj*, senovėje gy
vaizdavimą kad jiems taksai numažinami, tuo tarpu kai
venus
milžinė Neringa, žmonėse labai gausu
padidinti industrinės produkcijos taksai iš kito galo ne
Ir ėmė veržtis unijos, rekrutai,
pasakoijmų
apie jos gyvenimo laikus. Pasako
išvengiamai varo prie kainų pakilimo ir panaikinimo
Ir trypė knygą letena žiauri.
jama
kad
žmonės
apskritai čia nemėgstami, nes
tokių prezidento sugalvotų 'sutaupymų'.
Slėpei tat gimtą žodį sesių rūtos,
vėjas
tuoj
bematant
panaikina kiekvieno praei
"Iki žmonės susipras kas dedasi, rinkimai bus atėję
Kaip amžių pasakų varpų varyj.
ir žmonės balsuos sulyg savo suklaidintų įsivaizdavimų.
vio pėdas. Bet apie tai ktą kartą.
Dar nenudžiuvo kraujas nuo Giedraičių,
(Bus daugiau)
"Jeigu industrijos toliau bus sunkiai taksuojamos ir
Ir
nuo Radviliškio laukų didžių,
trukdomos nuo gamybos didinimo, ir toliau viešpataus
Kaip vėl takeliuose savų paJsĮai&ų,
visko trukumas, kas ir yra pagrindas infliacijos pikto.
S A P N I N I N K A S
Vėl Sibiran ėjai keliu plačiu....
"Infliacijos sulaikymui Amerikos industrijos priva
Kaina su prisįuntimu $1.50
I
lo turėti visas galimybes plėsti produkciją, kad pragyve
Kančių panorę budeliai vergijos
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
nimo reikmenų rastųsi pakankamai. Valdžia turėtų tik
Tau lupo širdį esančiai gyvai.
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
padrąsinti industrijas, o ne jas smaugti.
Verkei kaip žiedas rytmečio lelijos,
Su užsakymu siųskit pinigus. "
"Vietoje to, Trumanas užsimoja prieš industrijas,
Po kryžiumi išbalus buvai.
norėdamas nupirkti sau milijonus balsų šitokiu suve
Derlingą žemę plėšė uraganas,
džiojimu.
LIETUVOS ŽEMĖLAPIAI
Draskė be sargo paliktus namus,
"Prezidentas Truman pasirodė ypač negabus poli
Kaina su prisiuntimu tik $1.00
Ten gaudė žmones šėlstančius Germanas,
tikierius ir nepatikimas valstybininkas. Jo tikslas yra
(Galima siųsti pašto ženklais po 5e)
Išveždamas į tolimus kraštus.
pataikauti mažam skaičiui komunistų ir j Wallace pa
fcioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
linkusių žmonių, vietoje dirbti plačios šalies gerovei.
Šiądien tu vėl visų apleista,
lapis,
Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir*
Jis patirs kad Kongresas ir ypatingai Amerikos žmonės
Parpuolus šaukiesi sunų.
saikai, miestelių ir miestu vardai ir prie
ftėrar.taip lengva sukvailinti kaip, tai išrodo."
Už laisvę nekaltai nuteista,
kurių apskričių priklauso įr kitos informa
Republikonai iš savo pusės rengiasi žymesniam tak
cijos' apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą.
Ten gyveni rytojum neaiškių dienų.
sų nukirtimui, net dvigubai tiek negu Prez. Truman paJonas Nevardauskas.
Reikalaukit Dirvoje
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SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DŽIM-BIM.

ALCIDE De GASPERI

ILGA vanago nosis, giliai paskendusios
akys, priplota kakta, platus, lyg iš sunkios teš
los suminkytas veidas, toli į priekį išmestas
smakras ir plačios plonos lupos—taip atrodo Alcide de Gasperi paveiksle, kurį tenka matyti bevaik kasdieną laikraščiuose ryšium su Italijos
nesibaigiančiais neramumais. Visur jis parodo
mas kaip drąsus kapitonas labai pavojingame
Italijos laive, kurį politiniai vėjai be pasigailėji
mo blaško ir būtinai nori įstumti į "raudonosius
vandenis". Alcide de Gasperi, jau du metai, lai
ko Italijos vairą savo rankose kaip vyriausybės
pirmininkas ir krikščionių demokratų partijos
vadas.
Greitai pradės Gasperi 68-tus savo amžiaus
metus, iš kurių didelę dalį yra atidavęs politikai,
kalbu mokslui ir knygoms.- Tie, kurie .mėgsta
skaičius, tvirtina kad kiekvieno valstybės vyro
gyvenime pavojingiausias laikotarpis yra, kai
jis pasiekia 50 metų. Sakoma kad nuo tų metų
žmogaus karjera kyla aukštyn arba nesulaiko
mai krenta žemyn. Gasperi turėjo laimės kad nuo
50 jo gyvenimo metų jis pradėjo tikrai jaustis
dar galėsiąs suvaidinti Italijos istorijoje reikš
mingą vaidmenį.
Gasperio gimtinė ne Italiji* Austrija: tiks
liau pasakius Pietų Tirolis, kurs tik po pirmojo
Pasaulinio karo tebuvo prijungtas prie Italijos.
Tačiau nuo tos dienos kai Alcide de Gasperi dar
mokyklos suole būdamas suprato kad gimimas
iš tėvo ir motinos kurie save skaitė Italais, rei
kalauja ir iš jo galvoti ir veikti Itališkai, nuo tos
dienos jis įsijungia į slaptus Tirolio Italų judėji
mus ir veikiai prisideda prie propogandos už Ti
rolio sugrąžinimą Italijai. Bestudentaudamas
Vienoje suorganizuoja Italus studentus ir juos
moko kaip reikia skaldyti tuometinę galingą Au
strijos-Vengrijos monarchiją. Už tokį darbą
Vienos valdžia jam "atlygina" keliais mėnesiais
Innsbrucko kalėjimu.
Pabaigęs mokslus Vienoje, Gasperi sugrįžo
į savo gimtąjį miestą Trentiną ir j ieškojo dar
bo kasdieninei duonai pelnytis. Trentino vysku
pui Elmorici jau kaž kas buvo pranešęs kad Ga
speri yra labai dievobaimingas katalikas ir gali
buti laikomas ištikimu bažnyčios tarnu. Kaip to
kiam, vyskupas paveda redaguoti laikraštį, ku
ris, savaime aišku, turėjo buti pirmon eilėn ka
talikiškas. Bet Gasperiui pavyko per katalikybę
padaryti laikraštį ir anti-Austrišką ir Itališką.
Už šį nuopelną jį Tiroliečiai išrinko atstovu į
Vienos parlamentą 1911 metais. Kai 1917 metais
Vienos parlamente Gasperi atvirai ir energingai
užpuola Austrų vyriausybę ir drąsiai ima reikš
ti Tirolio Italų tautinius reikalavimus, Vienos
vyriausybė buvo besiryžtanti pakaltinti jį prieš
valstybiniu veikimu. Bet Gasperi suspėja pabėg
ti į Šveicariją ir ten sulaukė Pietų Tirolio pri
jungimo prie Italijos.
Grįžęs į Italiją, Gasperi įsijungia į politinę
ir partinę veiklą. Sukuria Italijoje naują krikš
čionišką "liaudies partiją" ir gerai • susidraugau
ja net su....Benito Mussolini. Jis buvo vienas
iš tų kurie rėmė Mussolinio atėjimą į valdžią ir
su kuriuo bendradarbiavo iki 1923 metų.
Bet 1924 metais po garsaus socialisto Mateotti nužudymo Gasperi panorėjo pavaidinti opoziciją prieš Mussolini. Tačiau visos jo opozici
nės pastangos baigėsį tuo kad tris metus prasė
dėjo slauniame Romos kalėjime Regina Ceoli, o
atlikęs bausmę, kurią jam Mussolini buvo pasky
ręs už jo opoziciją, persikėlė gyventi ir dirbti
Popiežiaus bibliotekon Vatikane. Ir tik karui pa
sibaigus, Gasperi išeina iš Vatikano h- vėl pasi
neria į politiką.
1945 metų rudenį jis, kaip stipriausias
krikščionių demokratų partijos vadas, pasidaro
vyriausybės galva. Per du metus Gasperi yra tu
rėjęs labai sunkių valandų: jau penkius kartus
jis keitė savo ministrus, ėjo į bendrystes su vi
sokiomis partijomis, pradedant komunistais ir
baigiant fašistais; jieškodamas draugų keliavo į
Washingtoną ir į Paryžių, ir pagaliau dabar gru
miasi su pavojais, kurie ateina iš Stalino ir iš
Tito per komunistų partijos "dievuką" Togliatti.
Laimėjęs Amerikos draugystę, paramą ir atydą,
Gasperi tikisi atlaikyti ir Kominterno bangas.
Mes jam to ir linkime.
EKSTRA!

288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT Į TIVYNĘ

(Kišeninio didumo

272 puslapių)

.Kaina su prisiuntimu $1.0$ "

#

r

Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vienomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
sio malonumo, nes rasite daugybę savo žiną iki jų turime. Ji suteiks jums didčiftu*
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
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PATARIA TIESIO
GINIAI KOVOTI
SOVIETUS

atitaisė, pareikalaudamas iš
Kongreso skubiai suteikti Grai
kijai 350 milijonų dolarių para
mą, nes "jos nepriklausomy
bei gręsia mirtinas pavojus".
AMERIKOS parama buvo
suteikta, bet pavojus Graiki
jos nepriklausomybei pasiliko
ir net padidėjo. Graikijos vy PASKOLOS IR PAGALBA IS
AMERIKOS NEATSIEKS
riausybės mėgino savo jėgo
mis su Amerikos dolariais pa
TIKRO TIKSLO, SAKO
B a š o
šalinti tą iš Maskvos ateinan
Henry
Hazlitt parašė knygą,
tį pavojų. Tuo tikslu Graikija
Dr. J. Audrūnas
"Ar
Dolariai
Išgelbės Pasau
pasiskundė U.N Saugumo Ta
rybai, prašydama kad ši sulai lį?", kurioje reiškia savo kri
kytų Jugoslaviją, Bulgariją ir tiškas mintis dėl Amerikos val
Albaniją nuo teikimo pagalbos džios dedamų pastangų gelbėti
Graikų sukilėliams komunis Europą davimu pinigų dovano
LIETUVIAI tams.
ANGLIJOJE
Taryboje po ilgesnių ginčų, mis ir paskolomis kovojimui
Tautinių šokių
kuriuose Sovietų Sąjunga ir prieš komunizmą ir sovietus.
BEVEIK visos pokarinės po Pirmoji Graikijos vyriausy Lenkija
šokėjų
grupl
kaltino Graikijos vy Vietoje to, imtis atviros kovos
litikos nuodėmės turi savo šak bė, kuriai vadovavo nuosaikus riausybę nedemokratiškumu ir prieš komunistų varomą pro
Anglijoje, ki»
nis tame pirmapradiniame nu ir su aišiais socialistiniais pa gynė sukilėlius ir jų Gen. Maro pagandą tokiu pat budu kaip
yra suvežta
'TI
sikaltime kurį papildė Anglija linkimais Plastiras, pradžioje kos, buvo nutarta sudaryti ko dirba komunistai.
daug jaunų
ir Amerika karo metu savo to pamėgino pritaikinti komunis misiją ir ją pasiųsti į Graiki čia patiekiame tik kelias iš
Lietuvių iš
kiu keistu bendradarbiavimu tams ir E.A.M. blokui tam ti jos pasienius, kad ten vietoje traukas tuo klausimu. Jis ra
Britų
zonos.
ištirtų ar Jugoslavija, Bulgari
su komunistine Rusija. Prade kras jėgos priemones, įsakyda ja ir Albanija prisideda prie šo:
dant Lenkija ir baigiant Jugo mas tuoj pat atiduoti ginklus neramumų Graikijoje.
leidinių, būtent, p. I Juzėnui,
slavija, tas visas Europos ruo ir nutraukti teroristinį veiki Po keturių mėnesių "tyrinė • "Vienas žymus argumentas tinėms finansinėms firmoms, LIETUVIŲ BIBLIO gyvenančiam Chicago, ir kun.
žas yra patekęs į sovietų ran mą. Deja, kiekvieną kartą kai jimo" komisija 1946 metais statoma tai kad musų davimas nes firmos apsirūpina kad val GRAFINIS ARCHY P. M. Jurui, gyv. Lawrence,
paskolų ir dovanų už
kas tik dėlto kad nei Churchil- tik vyriausybė kiek griežčiau Gegužės pabaigoje pasidalino į didelių
sieniui yra 'vienatinis būdas džia kuri jieško paskolos butų VAS ŠVEICARIJOJ Mass*
dvi
grupes:
sovietų
ir
Lenkų
lis nei Rooseveltas nepasisten paspausdavo komunistus, Anglų atstovai "nerado" jokios kalty išgelbėjimui nuo komunizmo', atsakinga tą paskolą grąžinti.
Dr. A. Gerutis.
Bibl.
Archyvo
vedėjas.
gė iš anksto suprasti komunis karinė valdžia Graikijoje pa bės nei Jugoslavijos, nei Bulga o jeigu paliksime Europą vir Jei firmos apsiriks, bus jų nuo
JIEŠKO KNYGŲ
tinių karo tikslų. Jie tikėjo kad tardavo vadžių prieš komunis rijos, nei Albanijos; dėl sukili ti savo pačios puode, ji tikrai stolis.
kaip Anglija ir Amerika, taip tus netempti.... Buvo aišku mo ir neramumų Graikijoje virs komunistiška.
Amerikai valdžios teikimas
"Išeina kad nieko kito ir nė Europai paskolų reiškia tą kad Lietuvių Bibliografinis Ar
ir Sovietų Sąjunga veda karą kad tokie patarimai eidavo iš esanti kalta pati Graikijos vy
AMERIKA, iki bus išleistas
tik prieš Vokietiją, neturėda Londono ir net Washingtono, riausybė, nes pardavusi kraš ra kaip tik duoti paskolas su tas sumas turi pairuti iš visų chyvas
Šveicarijoje
(Berno įstatymas apie DP priėmimą,
tą užsienių imperialistams, ka laikymui Europoje komunizmo.
ma jokių užpakalinių minčių. kurie anuo metu labai skrupu pitalistams ir naujo karo ren Kaip tas komunizmą sulaikys šalies gyventojų kišenių, taksų mieste), įsteigtas 1946 metais, griežtai laikosi nustatytų kvo
tų. Latviai ir Estai, Rugsėjo ir
Taip tikėdami, ir Churchillis lingai žiurėjo kad jų laikyma gėjams (suprask
Amerikie neišaiškinama. Tos paskolos, pavidale, ir valdžia dažnai nė sėkmingai plečia savo veiklą. Gruodžio men. atvykę mažais
ir Rooseveltas rėmė kiekvieną sis nepažeistų Kremliaus "kil čiams). Kiti 8 komisijos nariai matomai tikima, padarys jas ra tokia atsargi kad- užtikrin Čia suplaukia veik visi leidiniai laiveliais į Georgia ir Florida
kurs tik kovojo prieš Vokiečius niųjų jausmų". Gi Graikijos rado kad Jugoslavija, Bulgari gaunančias valdžias mums dė tų paskolos tvirtumą.
išeiną už okupuotos Lietuvos uostus, iki pat Kalėdų buvo lai
ir jų sąjungininkus, neklaus komunistams tik to ir tereikė ja ir Albanija aktingai prisi kingomis ir draugingomis; ir
komi Ellis Island saloje.
ribų.
prie Graikijos neramumų, mums jas remiant, sulaikant
dami koks yra galutinis tos ko jo: kiekvienas vadžių atleidi deda
Kadangi jie visi yra Liute
šis
Archyvas
siekia
pratur
ginklais ir žmonėmis remdami jų žmones nuo badavimo, mes
vos tikslas. Tokiu budu jie iš mas jiems leido išnaujo persi Gen. Markos gaujas. Buvo nu privesime komunizmo ideologi
tinti savo rinkinius. Ypač jam ronų tikybos, tai Liuteronų ko
SKRYNINGAS
augino Tito Jugoslavijoje, To- grupuoti, išnaujo atsikvėpti ir rodyta kad Jugoslavijoje ir ją tose šalyse prie nykimo ir
rupi įsigyti leidinius, išėjusius mitetas DP reikalams yra pasi
rūpinęs jų perkėlimu Kanadon.
gliatti Italijoje, Dimitrovą Bul net įsitvirtinti platesnėse Grai Bulgarijoje esančios stovyklos žuvimo.
Lietuvos Nepriklau s o m y b ė s Amerikos vyriausybės atstovai
ATIDĖTAS
kuriose apmokomi Graikijos
"Daugių daugiausia, pasko
garijoje, Thorezą Prancūzijo kijos masėse.
laikais. Archyvas šiuo kreipia pareiškė kad jis privalo išduo
partizanai-komunistai.
los
tik laikinai buti pagal Eilei DP stovyklų išAiškus
je. Ir jei šiądien Graikijoje
Visi 1945 metai ir praėjo Bet kaip daugelis svarbių ba gali
si tautiečius užjuryje, prašy ti vizas tiems, kurie ilgai jų
kovai prieš plintančias re
siaučia pilietinis karas tai di Graikijai tokioje neaiškioje pa klausimų Taryboje paliko ne voliucines idėjas. Daug reikš protestą dėl IRO organizacijos damas jų perleisti jam turi laukia ir be eilės niekam vizų
J.K.
delė dalis atsakomybės reikia dėtyje: daug kartų Anglai mė išspręsti dėl Sovietų Sąjungos mingiau, musų manymu, ir ne pradėtų vykdyti skryningų ir mus Lietuviškuosius leidinius. negali duoti.
priskirti Anglijos politikai.
gino komunistus sutaikinti su atskiros nuomonės, taip ir "ko palyginamai pigiau, musų val vieningai daugelyje vietų atsi Jeigu to pageidaujama, Ar
monarchistais; daug sykių siū munistinių sukilėlių" Graikijo džiai butų kovoti prieš revo sakius eiti skryninguotis, IRO chyvas sutinka atsilyginti. Pra
1948
KAI JA151 karas ėjo į galą lė ir vieniems ir antriems su je klausimas negalėjo buti iš liucines idėjas tiesioginiai.
vadovybė buvo priversta skry šoma leidinius siusti šiuo adre
spręstas,
nes
sovietų
atstovas
Tas
galima
butų
padaryti
su: Dr. A. Gerutis, Spittelerst.
—1944 metų pabaigoje—Grai daryti drauge koalicinę vyriau
Gromyko nepritarė daugumos agresingai išstojant prieš pro ningo vykdymą laikinai atidė 22 Berne (Switzerland).
kijoje, kaip ir kituose Vokie sybę; pagaliau ne sykį ir grą- nuomonei. Tuo budu Graikijos pagandos karą kokį prieš mus ti.
Tuo atveju, jeigu norima, Vienas šių Kalendorių duoda
čių užimtuose kraštuose, pagy sino... Bet kol bendroje tarp vyriausybės skundas buvo per užvedė Rusija ir sistematingai
kad už perleidžiamus leidinius mas dovanų tam kas prisius
vėjo partizaniniai judėjimai ir tautinėje politikoje Anglai ir keltas į visuotiną U.N. susirin atsakant j visus melus kokius
butų apmokėta, prašoma pra- $3.00 už Dirvą. Reikia pricBnet atviros kovos su besitrau A m e r i k i e č i a i p i r š t ų g a l a i s kimą praėjusių metų Spalių m. užvedė Maskva apie Amerikos
fnešti kainą.
ti 10c persiuintimo kaštų.
NAUJOS DAINOS
čia vėl Gen. Marshall susi pastangas ir apie kapitalizmo
Bibliografinis Archyvas ne
kiančia Vokiečių kariuomene. vaikščiojo aplink Staliną, tol ir
rėmė su Višinskiu dėl Graiki sistemos 'griuvimą.
$3.00
siekia jokių politinių ar kitokių Diryįįį r metams U.S.A.
Pagrindinis tų judėjimų"ir ko Graikijos' komunistai jautėsi jos
IR GIESMĖS
Gen. Marshall pakalti "Vietoje silpninant save ati
pašalinių
tikslų.
Jis
renka
bent
Motina su Dukrele
vų tikslas buvo politinis: sten galį reikalauti daugipfc negu no Sovietų Sąjungą, pareikšda davimu musų būtinų reikmenų
kurio turinio leidinius Lietu
Vaikučiai su Gyvuliukais
gtasi paimti krašto valdžią į kad jų jėgos leido.
mas kad ji per savo satelitus labai silpnoms ir nepasitiki Štai trys naujos daines, Gau vių kalba arba svetimomis kal
Suo Geras Sargas
siekia panaikinti Graikijos ne moms Europos šalių vyriausy jai parašytos ir naujai išleis bomis apie Lietuvą ir Lietu
savo rankas ir tuo budu revo
Namas prie Ežero
liuciniu keliu nustatyti politi 1© 1946 metų, Kovo 31 die priklausomybę. Višinskis,' at bėms, rodos daug geriau butų tos, kurias galima gauti pas: vius. Archyvas dėkoja už kiek
Malūnas prie Upelio
sakydamas
apkaltino
Ameriką
palyginti musų laisvo gyveni
nos visuotinų rinkimų Graiki
vieną leidinį kuris jį pasieks.
nę santvarką.
Mergaitė su Šunimis
joje santikiai tarp komunistų ir Graikijos vyriausybę kad mo sistemą su badu, teroru ir X. Strumskis, 322 Union Ave., šalia knygų ir brošiūrų, Ar
Mergina su šunim Pievoje
Vokiečiai danginosi til drai ir monarchistų ypatingai pa pirmoji siekia Graikijoje susi vergija komunizmo sistemoje. Brooklyn, N. Y;
chyvas norėtų surinkti ir anks
Mergaitė ir Šuniukas
ki jos 1944 metų Lapkričio - blogėjo. Karaliui Jurgiui II grį daryti sau bazę prieš Sovietų
Tikrenybėje dauguma Eu KLAJŪNAS
čiau Lietuvoje ar užsienyje
Mylimųjų pora su Gitai*
Gruodžio mėn. Juos vijo ir per žus į sostą, padėtis Graikijoje Sąjungą ir kad pati Graikijos ropos vyriausybių kurioms mu NAUJA DAINA
išėjusius žurnalus ir kitokią
Linksmi Vaikučiai
periodiką. Galimas dalykas kad
sekiojo Graikų partizanai, ku ne tik kad nepasitaisė, bet pa vyriausybė nėra demokratiška sų paskolos butų duodamos ne JUOKDARYS MĖNULIS.
Gražuolė
ir neatstovauja Graikų tau vertos pasitikėjimo kaip ideavienas kitas tautietis turi Lie
Kražių Skerdynė
rių daugiausia buvo susiburę į sisuko vis atviresnę ir aršesnę
lės gynėjos kapitalizmo. Be šios trys dainos yra vienam tuvoje ėjusių žurnalų komplek
tos....
kovą.
Vyriausybės
keitėsi
vie
Lietuvaitė su Vėliava
bloką, vadinamą E.A.M. (Grai na po kitos: jieškota vis naujų
Vėl visa istorija baigėsi tuo veik visos jos susidaro iš žmo balsui, tenorui arba sopranui, tus ar atskirus numerius (pav.
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai
kijos
Išlaisvinimo
Tautinis ir naujų formulių, galinčių su kad U.N. visuotinas susirinki nių kurie tiki į diktuojamą eko su piano pritarimu. Kiekviena "švietimo Darbas", "Logos",
Kristus Alyvų Darže
Frontas). Tam frontui vadova švelninti įkaitintas politines mas sudarė naują komisiją, ku nomiją: nekurios tos vyriau daina atskirame leidinyje.
"židinys", "Vairas", "Teisė",
Kristus prie Durų
vo komunistai, turėdami savo nuotaikas; bandyta visokiais ri nuolatos budėtų Graikijoje sybės susideda tiesiog iš socia šias dainas parašė Stasys "Naujoji Romuva", "Kultura",
šv. Juozapas ir Jėzus (naujas)
žinioje slaptą karinę organiza keliais surasti geriausį spren ir, reikalui esant, nutartų, ko listų, kurie visai netiki į kapi Gailevičius būdamas tremtyje ir 1.1.) Ir už jų atsiuntimą Ar
Šv. Ona ir Šv. Marija
kių tarptautinių priemonių rei talizmą.
chyvas butų labai dėkingas.
Šv. Marija Gegužini
ciją E.L.A.S. (Graikijos išlais dimą. Tačiau visi keliai pa kia panaudoti Graikijoje. So "Štai kas ištikro jau atsiti Vokietijos lageriuose.
lengva
bet
tikra
vedė
į
vis
sun
šia proga Bibliografinis Ar
Šv. Teresė
vinimo liaudies armija), apgin kėjančias Graikijos dienas.
Pirkdami šias dainas pi tik chyvas nuoširdžiai dėkoja vi
vietų Sąjunga atsisakė toje ko ko Anglijoje, 'kuriai dolarių
Šv. Marijos širdies
kluotą ginklais iš Anglijos ir
Šv. Kristaus Širdies
Sugriauti miestai, milžiniškai misijoje dalyvauti, o Jugoslavi paskola negali pasivyti nuola kad įsigysite gražių naujų dai siems užjurio tautiečiams, ku
remiamą pinigais ir maistu iš pakilusios kainos, maisto i r ja, Bulgarija ir Albanija prane tinio aikvojimo kokį vykdo so nų, bet ir paremsite tremtinį, rie yra jam atsiuntę ar tebeMarija su Kudikiu (naujas)
kad minėta komisija į tuos cialistinė sistema, kuri sunai nes apmokėjus leidimo kaštus siunčia leidinius. Esamos dar
Anglų karinio štabo.
prekių trukumai, augąs bedar šė
kraštus nebus įsileista. Taigi, kino kainų mechanizmą ir jų
Daugiau negu vieną imant oi
šis komunistinis blokas bių. skaičius, sustojusi pramo naujos komisijos reikšmė pa iniciatyvą', tai ko tikėtis iš to pelnas bus siunčiamas autoriui bo sąlygos neleidžia padėkoti
kitus pridėkit po 2
atskirai, tad padė
(E.A.M.) skubėjo ne tik užimti nė ir prekyba—visa tai padi silieka be jokios vertės...,_ kių šalių kurios dar labiau nu dar ir dabar esančiam tremty- kiekvienam
ka
reiškiama
šiuo
keliu.
Vis
Graikijos vargą iki tokio
smukusios infliacijoje ir kolek- je.
visą krašto administraciją, bet dino
dėlto Archyvas laiko savo ma
laipsnio kad komunistų propoVisas šis tris dainas gausite lonia pareiga įsakmiai padėko
ir tuoj pat apsivalyti nuo viso gandai pasidarė nebesunku su JAU praėjusių metų vasarą tivizme ?
6820 Superior Avenue
to kas buvo ar galėjo vėliau pa kelti mases prieš vyriausybę ir sklido gandų kad greit bus su "Tikrinimas kad Europa pa už $2. Užsisak||lt reikią siųs ti dviem musų tautiečiams, at
suks
į
komunizmą
jeigu
negaus
daryta
"laisvos
Graikijos
vy
Cleveland 3, Ohio
siuntusiems
Archyvui
vertingų
ti ir pinigus.
sidaryti priešingas komunisti prieš karalių. Ir jau 1946 metų
riausybė", kuri valdys sukilė iš musų didelių paskolų ir do
vasarą
ėmė
reikštis
išnaujo
pa
Neužilgo bus išleist©# dar
nei tvarkai. Skelbdamiesi kad
lių užimtas sritis ir visomis vanų išeitų taip keistas kaip
trys
to paties autoriaus dainos
jie nori tik apvalyti kraštą nuo gyvėjus komunistų veikla.
kad
biedno
giminės
grąsinimas
Pirmiausia jie Bulgarijos ir priemonėmis sieks išlaisvinti
"Vokiškų agentų ir Hitlerio Jugoslavijos pasieniuose gin Graikų tautą iš Amerikonų nusižudymu jeigu nebus teikia vienam balsui ir dvi — duetai.
bendradarbių", komunistų va kluotais būriais ėmė užpuldinė "vergijos". Ir štai 1947 m. Kū ma jam pagalba. Tokiu atve Amerikietis kompozit orius
ju komunistai tik ir naudojasi
dai ir partizanai be teismo, be ti valdžios atstovus, bankus, čių išvakarėse buvo paskelbta sudarymui
badavimo ir ekono Aleksandras Aleksis parašė ir
kad
"kaž
kur"
Graikijoje
Gen.
įrodymų ir be jokios kaltybės ukius ir šiaip valdiškas įstai
minio
suirimo
Europoje, tikslu išleido šiuos muzikos dalykus:
Markos sudarė "demokratišką
šaudė beveik masiškai geriau gas. Pblicijos gaudomi nekliu vyriausybę". Kartu su šia ži užgrobti valdžias I savo ran "Tik del Tavęs aš Dainuo
tie būriai pereidavę į
Dirviečiai kurie turi didesnes širdis prideda ir dosius Graikijos patriotus, tuo domai
ju", ir "Kaip tų Rožių žiedai" larj-kitą dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galime
Jugoslavijos bei Bulgarijos pu nia prasidėjo sukilėlių didesnio kas."
budu norėdami pašalinti iš ke sę ir kitą dieną jau per kitą masto karinės operacijos....
Henry Hazlitt įrodinėja kad viename leidinyje, kaina 25c. siųsti nemokamai šimtus Dirvos egzempliorių tremti
lio visus svarbesnius komuniz pasienio vietą vėl grįždavo į su sunkia artilerija, aviacija ir Amerikos pagalba gali buti tik
Antras jo kurinis yra "Giu- niams Lietuviams atsiradusiems visuose pasaulio kam
Graikiją ir vėl toliau tęsdavo kitais moderniais ginklais.
mo priešus.
laikina,
o
ekonominiais
klausi
musiam
Kristui", Kalėdinė gie puose. Prašymų yra daugybė — kiekvienas atsidūręs
Tos naujos "demokratinės
1944 metais Gruodtio mėn. užpuolimus.
mais
sprendimus
padarys
pati
smė.
Šios
kaina 35c.
Tokios komunistų ekspedici vyriausybės" atsišaukime sa
tarp svetimųjų, be kalbos, be spaudos, kreipiasi į Dir
jie suruošė krašte tokias bai jos taip išsiplėtė kad 1946 me koma : "Amerikos imperializ Europa rimtai atsižiūrėdama į
Abu leidiniai yra mišriam vą prašydamas siuntinėti jam laikraštį nemokamai —
sias antikomunistų skerdynes, tų Lapkričio mėnesį Graikijos mas kuria Graikijoje plačias gyvenimą, ne Amerikos teikia tborui. Išleido Muzikoj Jįuiios.
ir mes tą darome. Mes suprantame kad ne viena tik
kad turėjo įsikišti ir Anglijos vyriausybė viešai paskelbė jog politines ir karines bazes prieš ma jai pagalba.
.
duona
žmogus gyvena, reikalinga ir dvasinio maisto —
Europos
liaudies
demokratijas.
E.A.M.
remiamos
partizanų
kariuomenė. Tik nuo tada
Jis įrodinėja kad paskofas
Demokratinės
vyriausybės
yra
Dirva
yra
dvasinis maistas tūkstančiams tremtinių, ku
CITRINŲ,
apelsinų
ir
grapegrupės
su
Jugoslavijos,
Bulga
Churchillis suprato į kur veda
tikslas išlaisvinti Graikiją nuo Europos valstybėms geriausia frutų augintojai ragina valdžią rie ją skaito leisdami iš rankų i rankas, imdami iš tų ku
rijos
ir
Albanijos
vyriausybių
jo remta organizacija (E.A.M.) pagalba terioja Graikijos pa užsienio imperialistų ir jų tar atitiktų duoti Amerikos priva.
kad į Europos žmonių šelpimo riems mes išgalime ją nusiųsti.
ir griežtai pasisakė prieš tos sienius Makedonijos ir Traki nų. ."
maisto
kiekį
įskaitytų
ir
už
organizacijos siautėjimus. Nuo jos srityse. Nuo anos žinios iki Sukilėlių vyriausybės suda sibaigs Gen. Markos ar 87 me
Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų
tada atsikvėpė dešinieji, bet pat šių dienų Graikijos klausi rymas Graikijoje reiškia dide tų senio Sophoulio (dabartinio $30 milijonų tų vaisių, kurie skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti, kiti dešimtys tūk
nuo to laiko ir prasidėjo pilie mas inėjo j "atviro pilietinio lį ir labai pavojingą pasiskui- Graikijos ministro pirmininko) turi reikalingus vitaminus.
stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var
INDIJONAI kornus laikyda
tinis karas Graikijoje: kairieji karo" rėmus.... Gi iš teisy mą Amerikos-Sovietų Sąjungos laimėjimu ar pralaimėjimu. Jis
ten eina reikalas ne apie santikių. Kai tik sovietai ebi baigsis tik tada kai bus baig vo rusiuoge žemėje, kurių šo gą palengvinti teikiant jiems kuodaugiausia dvasinio
(komunistai ir jų simpatikai) bės,
peno.
"Graikijos pilietinį karą", ne jų satelitai pripažins tą Gen. tas karas tarp Amerikos ir So
pateko į Anglų nemalonę ir bu apie kovas tarp komunistų ir Markos vyriausybę, paslėptas vietų Sąjungos. Taigi, žinokime nai buvo ištiesti medžio tošėMes tikime kad i* jųs norėsite jiems pftgelbfcti. Iivo dešiniųjų (monarchistų ir monarchistų bei respublikonų, Amerikos-Sovietų Sąjungos ka kad sukilėlių mūšiai Graikijo mis.
rašykit
Dirvą savo giminėms patys — į užsienį $4.50 me
nacionalistų)
kaltinami
už o apie užmaskuotą karą tarp ras Graikijos žemėje pakels vi je yra pirmieji Amerikos ir so
NEUŽMIRŠKIT
3*
tams,
arba
prisiųskit Dirvai sava auką, aaas siuntinėsiSovietų
Sąjungos
ir
Amerikos.
sas
uždangas
ir
prasidės
vie
vietų
ginkluoti
susirėmimai
po
įvykdytas žudynes, už norą
Ir
jei
Churchillis
su
Roosešas
Graikijos
pilietinio
karo
rė
Rašydami
Dirvos
Redakcijai,
me
Dirvą
prašantiems
ir toliau.
visų
beprasmiškų
taikos
konfe
įsteigti Graikijoje sovietinę
veltu to dalyko dar nesuprato mimas iš abiejų pusių. Tatai rencijų. Kuo baigsis Graikijos Administracijai ar Agentūrai
*v
respubliką ir už bendradarbia 1943-44 metais, tai Preziden bus panašu į Ispanijos pilietinį
istorija, pranašų netrūksta: vi- kokius paklausimus, visada įdė
vimą su Jugoslavijos, Bulgari tas Truman 1947 metų Kovo karą 1936 metais.
si jie jalba j^i^pYiną ryto- kit už 3c pašto ženklelį, .atsa
jos ir Albanijos komunistais. 12 d. savo pirmtakuno klaidą įBet Graikijos klausimas ne*
6820 Superior Avenue .
kymui. .Tas būtina.
Cleveland 3, Ohio
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černius, Mykolas, iš Marijampolės a.,
gyv. Detroite, Mich.
Česnickas, Andrius, tš Žąslių
i DAUGELIS Dirvos
Jieškcih.eji ar apie juos ži Traku ap., gyv. Bostone.
| skaitytojų
.
,
"
v
nantieji prašomi atsiliepsi į:
Česnulevičius, iš Alytaus. ,
..
kurių prenumerata
CONSULATE GENERAL OF čiurlevičiutg (Čiurlionytė), i§ Aly
taus ap.
*
baigėsi, šiuo tarpu
't
LITHUANIA
Damb, Adelė ir Amanda, gyv. New
gavote
pranešimą
Al West 82mi Street
Yorke.
apie tai, su šiuo
Daučanskas, Petttus, iš Vilkijos vai.,
New York 24, N. Y.
dideliu žodžiu:
Kauno ap.
^ •
.„
Demikis, Pranas, is Gizų vai., Vilka
viškio ap., gyv. Chicagoje.
Andriuškytė, Ona, iš Raseinių ap.,
Diedonis - Haleraite, Ona.
duktė Prano.
(Duoba. Antanas, iš Sintautų vai., ša
Adomaiti?., Jonas, Juozas ir Pranas,
kių ap.
.
Atnaujinkit savo prenumeratą dabar, už 1948 metus, ir
iš Šiluvos vai., Raseinių ap.
Erenstas, Gustavas, Jonas ir Pranas,
Adomavičius (Adomaitis), sunus Anu
gaukit
sau 1948 metų Dirvos kalendorių. Vienų prenu
iš Raudonės vai., Raseinių ap., gyv.
pro, iš Kėdainių ap., gyv. Chicagomerata baigėsi su pabaiga 1947 metų, kitų kiek anks
New Yorke.
Essel - Suchinska, Bronislava, duktė
čiau. Prašome visų skubiai atnaujinti, prisiunčiant lai
Alešauskas (Allen), Al. C. gyv. ChiLiudviko ir Julijos, gyv. Clevelancagoje.
. .
ške $3.00 ir Dirva jus lankys nepertraukiama.
de, Ohio.
Ambraziejus, Adolfas, iš Vilkaviškio
Gaigalaitė, Elena, iš Linkuvos vai.,
a P*
A *
Šiaulių ap.
Iš Kanados siųskite $4.00 pašto iff banko perlaida,
Arcišauskas. Leonas, sunus Antano, Galinis,
Pranas, iš Kaišiadorių vai.
iš Tryt.kių vai., Šiaulių ap.
1
nes
už
Kanados dolarius mes negauname pilnos vertės.
Gaubvtė - Lep, Olga, gyv. Homestead
Atkočiūnas, Ignas ir Leonas, iš Lin
Daug
Lietuvių
tremtinių,
dėl
sveikatos
pablogėjimo,
turi
Pa.
kuvos vai.
Gavelienė - Pietarytė, Veronika, se
IIIIIIMI
gulti j ligonines.' čia matome vieną ligonę, kuri gydoma
Augustaitis, Albertas, Liudvinavo v.,
suo ir ljrolis Vincas Pietaris.
Vokiečių
ligoninėje
Reutlingene.
(Nuotr.
B.
Gaidžiuno.)
Marijampolės ap.
Gedgaudaitė, Gertrūdą, iš Rygos, bu
Samsonavičius, Juozas, sunus Rau Vorušila, Bronislavas, iš GegužinSs
Sausdravai, iš Žemaitijos.
Augustaitis. Pranas, gyv. Nanticoke.
vo baleto šokėja, ištekėjusi, gyv.
lo, žmona Mažeikaitė, Veronika,
Leonuvkos vienk., Žąslių vai., gyv.
Aukštuolis, Juozas, iš Balninkų par.,
Savičius,
Jonas,
iš
Jurbarko..
Kynas,
Endrikis,
Jurgis
ir
Kristu
Pilipas, Franz, i& Papilės vai., Biržų.
New Yorke.
gyv. Bostone ar Brooklyne.
Bostone ar Cambridge.
Ukmergės ap., gyv. Chicagoje.
Schwarz
Suschinska,
Vanda,
duk
pas, iš Kidulių vai., Šakių ap.
Glodenytė - Piktužienė, Ieva, iš Šiau
Pilipas, Kęstutis, sun. Antano, iš Bir
Motiejus, gim. Ameri
Bagdonas - Kvietkutė, Marcelė, duk
tė Liudviko ir Julijos, gyv. Cle Šatas, Povilas, iš Krinčino vai., Bir Vyšniauskas,
lių ap., ir vyras Jurgis Piktužis. Lapinski - Soltanaitė, Jadvyga, iš
žų ap.
koje, gyv. Punsko vai., Suvalkų a.,
žų
ap.,
gyv.
Chicagoje.
tė Agnietės.
velande, Ohio.
Godeliauskas, Vladas, gyv. Floridoje.
Girkalnio vai., Raseinių ap., gyv. Plukaitė, Ivase, iš Grinkiškiu vai.,
vėliau farmoje prie Paterson, N.J.
Balkus, Petras, iš Punsko vai., Seinų Grebliauskas ir Grebliauskaitės, iš
Selicka - Lokomskaitė, Scholaitika, Ščepavičius, Antanas, iš Raseinių,
Chicagoje.
Vyšniauskas, Petras, iš Punsko vai.
Kėdainių ap.
ap., gyv. Detroite.
gyv. Chicagoje.
iš Vievio vai., Trakų ap., gyv.
Ūdrijos vai., Alytaus ap., gyv. Chi- Latauskaitė, Elena, iš Alovės vai.,
Suvalkų ap. gyv. Kingston.
Popeliučka, Povilas ir Vincas, iš Pa
Balnionis Antanas ir jo sunus Jur
Herkimer', N.Y.
šipulienė - Simanavičiūtė, Hihilija> Zabulionis, Karolis, iš Surdegio km.
cagoje.
>v
Alytaus ap.
švitinio vai., Šiaulių ap.
gis, is Rozalimo vai.
Serepinas, Antanas, gyv. Chicagoje.
iš Kauno ap.
Grigas, Andrius ir Martynas, is Pa- Lelis, Balys, Ignas, Jurgis ir Vincas,
Debeikių vai., Utenos ap., gyv.
Baltokas ir Baltokaitė, iš Gruzdžių v.,
Pranckus, Stasys, iš Raseinių ap., stt- Siemniška, vaikai Stasio, kuris bu Šiugžda, Jonas, Pranas ir Vincas,
gynevio km., Ariogalos vai., Kėdai
gyv: Russelton, Pa., iš Musninkų v.,
Chicagoje.
Šiaulių ap.
vo
kilęs
iš
Kalvarijos
m.,
gyv.
nus
Petro.
iš Pajavonio vai., Vilkaviškio ap. Žiogas, Vincas ir žmona Beniušytė,
nių ap., gyv. Chicagoje. Andrius tu
Ukmergės ap.
Banionis, Jonas, turėjo mėsinę ar rePraškevičius - Proškus, Vincas, i§
Philadelphijoje.
Šmidt - Vilkas, Mykolas ir Stepo
ri restoraną.
Lep - Gaubytė, Olga, gyv. Homestead
iš Sedos vai., Telšių ap.
Stakliškių vai., Alytaus ap., gyv. Simanavičiūtė - šipuliene, Emilija i8
nas, iš Palangos, g. New Yorke. Žiūraitis, Juozas, Petras ir SalamoCHitlU v«l„ U- G^GryIni-t), Mik.. «TV DePa.
Chicagoje.
Kauno
ąp.
Šukys,
Domininkas,
iš
Joniškio
vai.,
troite,
Mich.
Litvaitis. Jonas ir Pranas ir Ona, iš Pryšmantas, iš Žemaitijos.
nas, gyv. Waterbury, iš Jankų vai.
tenos ap.
Skerevičius, Domininkas, sunus Jo
Šiaulių ap.
Klebiškio vai., Marijampolės ap.
Žolys, Petras, iš Kretingos ap., gyv.
Barauskas. Mykolas, iš Ramygalos v., Gudauskas, Jonas, iš Rietavo vai.,
Pšemeneckienė
Venckunaitė,
Mari
nas
ir
kiti
vaikai,
iš
Kybartų
vai.,
švambarienė
Miliauskaitė,
_
Ona,
II
Telšių
ap.
.
v
Liubševičius, Povilas, iš Žąslių vai.
Chicagoje ar New Yorke.
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.
ja, iš Kauno, ir vyras Silvestras
Vilkaviškio ap., gyv. Peckuile(?),
Kražių vai., gyv. Chicagoje.
Jonas ir Gene, is Auk Lokšas, Jonas, iš Tirkšlių vai., Ma
Barkauskienė, Petronelė, iš Sintautų Ignatavičius,
Pšemeneckas,.
iš
Kauno
ap.,
gyv.
Švažas,
Kazimieras
ir
žmona
Elž
Pa.
štadvario vai., Trakų ap.
žeikių ap., gyv. New Yorke.
vai., šakių ap.
Williamston, Pa.
Skirgaila, iš Žemaitijos.
bieta, iš Viekšnių ar Laižuvos vai.
JIEŠKAU Kastanto ir Jono
Bartkait^ 'Valeri ja, iš Kražių vai., I Ivanauskas, Petras, iš Merkinės vai., Luchun, Jonas ir Juozas, iš Musnin Puidokienė
(Pudark) - Godeliauskai- Slanina, Aleksas ir Antanas, iš Žiež Tamolis. iš Vieštovienų km.
•
Alvtuus ap
kų vai., Ukmergės ap.
Karpų,
arba kitu sunų ir duk
tė,
Stanislava,
gyv.
Californijoje.
marių vai.
gyv. Chicagoje.
Teresevičius, Vincas ir Elena, iš
gkiemonilI ^ IJackūnas, Casimir, gyv. Chicagoje.
Lukoševičius, Antanas, iš Vievio vai., Pulokienė (Pulock), Eva, gyv. At Sparvelis,
Bepirštis, Petras, iš'
terų Petro Karpaus, kilusių iš
Feliksas,
iš
Kuršėnų
vai.,
Raudondvario
vai.,
Kauno
ap.
" Jablonskienė - Mažunavičaitė (MazuTrakų ap., gyv. Herkimer N.Y.
Utenos ap.
lantic City.
Šiaulių ap. gyv. Bostone._
Tursinavičienė, Zofija, iš Kavarsko Mokolų Naujienos, Marijampo
naitė), Ona, iš Ylakių vai., Mažei Lukovska - čapkauskaitė, Stefanija,
Bernata\ ičienė - Muzikevičiutė, Marė,
Antanas, Jurgis, Ančia Stankevičienė - Didžbalytė, Onavai., Ukmergės ap.
lės ap. Atsiliepti:
kiu
ap.,
ir
jos
šeima.
iš Čekiškės vai., Kauno ap., gyv. Puo'džiunas,
iš Krosnos vai., Marijampolės ap. Jakaitis, Liudas ir Povilas, iš Baiso
ir Gėnė, vaikai Elenos BareišytėsAgota, gim. Pittsburghe, augusi Turza - Jovaraitė, Agota, iš Kama
Chicagoje ar New Yorke.
Mr. J. Kidolis,
Bezaiieno - Juškytė, Marija, iš Ra
Puodžiukienės.
Griškabūdžio vai., Šakių ap., ir
jų vai.
galos vai., Kėdainių ap., gyv. Chi Macevičaitė, Vincė, iš Skuodo vai.,
seinių ap., gyv. Chicagoje. ^
152 Dycjkman street,
Radavičienė
Kiaurakytė,
Kotryna,
vyras
Jonas
Stankevičius,
gyv.
Uckevičienė,
Viktorija,
Chicago
gyv.
cagoje.
Kretingos ap.
Bieleviči atė, Ieva ir sesuo, iŠ Mari Janavičius,
iš Klibių km., Žarėnų vai., Telšių
New York, 34, N. Y.
Urbonienė - Merkytė, Teofilija, iš
Pittsburgh.
Antanas
ir
Jonas,
sunus
Macijauskas,
Juozas
ir
šeima,
iš
Su
ja m po ės ap.
ap., gyv. Chicagoje.
Stankevičius, Jonas, iš SkiemonUj v.»
tekėjo antru kart už gydytojo, iš
Jono.
valkijos,
gyv.
Cleveland,
Ohio.
Bielkevi< ius, Antanas, sunus Antano Jankuniene - Buzėnaite, Marijona, iš
gyv. Philadelphijoje.
vyko iš Kauno.
Maciulevičius, Jonas, iš Darsūniškio, Ragelis, Juozas, iš Obelių vai., Ro
ir Onos Paulavičiūtės, gim. Liepo
PAJTEŠKAU Adomą Staniskiškio ap., gyv. Chicagoje ar Brook- Stankūnas, Stasys, iš Kuršėnų, Šiau- Urnevičius, PijuSi iš Gižų vai., Vil
Svėdasų, Rokifckio ap., gyv. Cam
Trakų ap.
joje ai Minske, bet tėvai kilę iš Lie
lyne.
kaviškio
ap.,
gyv.
Waterbury.
lovaiti,
sunų Felikso ir Marijo
lių
ap.
bridge,
Mass.
Maksvytis, iš Salantų, Kretingos ap.
tuvos, Mažeikių ap., gyv. Brighton
Janulaitis, Nikodemas ir Ona, iš Gel Makutėnas, broliai, Marijos Makutė- Ramanauskas, Juozas, iš Kaupiškių v. Steponaitytė, Anelė, iš Igliškio vai., Vaičekauskaitė, Uršulė, iš Suv. Kal nos, iš Radviliškio v., Kurų k.
ar Bo ton.
Vilkaviškio ap., gyv. Chicagoje, ve
Marijampolės ap.
varijos, gyv. New Yorke.
vonų vai., Nikodemas gyv. San
naitės - Merkienės.
,
Gyveno Chicago j. Jieško Jad
Biliūnas, Petras, iš Pakuonio vai., Ma
dęs Šiugždaitę.
Stepulaitis Antanas, iš Sintautų Vai. Vaišnorienė - Balasevičiutė, Ona,
Francisco.
Markunls,
Juozas,
iš
Andrioniškiorijampolės ap., vaikai.
vyga Mackevičienė-Jutkaitė.
Rankus,
Eduardas,
gyv.
Brooklyne.
gyv.
New
Yorke.
Šakių
ap.
Muzikevičiutė, Rožė, iš
Troškunų vai., Panevėžio ap., gyv.
Bink« vi( ius, Kazys, žmona Palmira ir į Janulevičienė
Mrs. U. Komer
Razmienė - Barkelaitė, Barbora, iš Steputat - Haase, Johana, iš Pakal Vaitkienė - Krištaponytė, Stasė, iš Rašykit į:
Krosnos
vai.,
Marijampolės
ap.
Chicagoje.
vaikai Kazvs ir Ona. gyv. Detroit. į Jasutaite, Anele, ..
. ar
op I a :
Palangos, gyv. Chicagoje.
niškių km., sunus Georg Steputat
Utenos ap., gyv. Brooklyne ar 1407 E. 92 St. Cleveland, O.
is
Viekšnių
L.aiMaslausko,
Boleslovo,
iš
Obelių
vai.,
Bitovt, dvi dukterys Boleslovo Bi
gimęs New Yorke, gyv. New YorNew Yorke.
zuvos par.
Rokiškio ap., giminės ir pažįsta Ridulis, ir šeima, iš Panevėžio ap.
tovto ir Teklės Lukoševičiutės, g. Jeskauskas,
Rimkienė - Briedytė, Veronika, iš
Vaitonis, Saliamonas, gyv. S*n
ke.
Mikas, iš Balbieriškio,
mi prašomi atsiliepti.
ir gyv. Herkimer, N.Y.
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap., Straigis, Andrius, iš Marijampolės
Francisco, Calif.
gyv. Baltimore, New Yorke ar Motejaičio, Henriko, augintinis.
Blinstrubaitė, Elžbieta, ištekėjusi, iš
gyv. Chicagoje.
Valaitis, Jonas ir Petras, iš Bubleap.
Pittsburghe.
Mankus, Vincentas, iš Šiaujių vai.,
Macai ių km., Nemakščių vai., Ra
Rinka, Kazys (Charles), gyv. Man Striupeikytė, Marija, duktė Juozo,
lių vai., Šakių ap.
Jurgutaitė, Marija, iš Rietavo vai.,
gyv. Bostone.
sei iii; ap., spėjamai gyv. Chicago.
chester, Conn., 1945 m. buvo Vokie
Valukoniutė, Emilija, iš Veisėjų vai.
iš Utenos ap.
Telšių
ap.,
gyv
Chicagoje.
Mažeikaitė
Samsonavičienė,
Veroni
Bork. Konstantinas.
tijoje.
Stučienė - šiugždaitė, Magdė, iš Varanavičius, Steponas, iš Kražių v.
Braz'lživ nienė - Ožalaitė, Petronėlė, Jurkšaitis, Martynas, brolis Česnie- ka, vyras Juozas, sunus Raulo, gyv. Roveršteinas, Jurgis, ir šeima, gyv.
Kaupiškių vai., Vilkaviškio ap.
gyv. Chicagoje.
nės.
Bostone
ar
Brooklyne.
iš Pfc eruojo vai., Šiaulių ap., gyv
Clevelande, Ohio.
Stulpinienė - Sparvelytė, Antanina, Vareika, Kazimieras ir Mateušas,
Kada jusų namai arba ra
Kalašinskienė ir duktė Ona.
Merkytė - Urbonienė, Teofilija, ište
Brook lyne.
iš Kuršėnų vai., Šiaulių ap., gyv.
gyv. Gary, Ind.
kėjo antim kart už gydytojo, išvy Ručas, ir žmona bei vaikai Juozas,
kandai
tampa sunaikinti arba
Brieryt; - Rimkienė, Veronika, iš Kalinauskas, Jonas, iš Žabaiauskų k.,
Povilas ir Stefanija, iš Panevė
Velička, Mykolas, (Velutis Mike).
Bostone.
ko iš Kauno.
Naujamiesčio vai., Panevėžio ap.. ,, A«l<s ta dv a n° vai., Trakų ap.
sugadinti ugnies, kreipkitės i
žio.
Suchinskas,
Adolfas,
ir
jo
seserys
Venckunaitė
činckienė,
Ieva,
ir
gy 7. Chicagoje.
Kalvait, Ela, gim. Clevelande, duktė Meškauskas, Pranas, brolis Ievos Ky
Rudaitis, Juozas, gyv. Brooklyne.
Bronislava Essel ir Vanda Schwaz
vaikai John ir Marija, gyv. Maha- P. J. KERŠIS, del apkainavibartienės.
Brigr.ck s - Krikštaponytė, Julija, iš i Augusto.
_ . _
mo. ko visada reikalauja apvaikai Liudviko ir Julijos, gyv.
noy City, Pa.
Sk eronių vai., Utenos ap., gyv. I **1™i.tis, Jurgis, is Marijampolės v., Michalkevičius, Stasys, sunus Prano Runkaitis, Jonas, iš Kretingos ap.,
gyv. Chicagoje ar New Yorke.
Venckunas, Juozas ir Vincas, gyv. draudos kompanijos pirm'tKSCleveland, Ohio.
ir Marcelės, gim. ir gyv. New Yorke
B DO ! iyae ar New Yorke.
. Meškuičių km.
Mahanoy City, Pa.
Budi ikj Aleksas, gyv. Chicagoje ar I Kalvynas, Antanas, is Gar įavos m., Mikalauskas, Kazimieras, iš Veive Ruseckienė - Mikalauskaitė, Mag Sušinskaitė, Vladzė, iš Alytaus vai.
gu išmoka už nuostolius.
dalena, iš Veiverių vai., Mari Svaravičius, giminės Marijos Ged Verbickas, Jonas ir Jurgis, iš Ky
rių vai., Marijampolės ap.
Nt'w i'orke
'Kauno ap.
jampolės ap., gyv. Chicagoje.
bartų vai., Vilkaviškio ap.
gaudaitės - Sausdravienės iš Že
Mikutis, Juozas ir Pranas, iš Kalti
Buk< nt: i te, Uršulė, iš Varnių.
j Kamšaitis, Vladas, sunus Andriaus.
P. J. KERŠIS
Sakalauskas, Juozas, iš Panevėžio.
Viedrinskas, Jonas, iš Bublelių vai.
maitijos.
Buk( vvt-^a - Hak, Aleksandra, iš K-; Kanopa,_našle J° no » 18 Kupiškio v., nėnų vai., Tauragės ap.
Sakuotis,
Juozas,
iš
Kartenos
vai.,
Šaltis,
Jurgis,
Ona.
Simonas,
iš
Kra
Šakių
ap.
$09-12
Society
for Savings Bid.
Milaševičiutė,
iš
Raseinių
ap.,
gyv.
da nir, gyv. New Yorke.
I Panevezio ap.
_
Kretingos ap.
žių vai., gyv. Chicagoje.
Vilkas - šmidt, Mykolas, ir Stepo
Chicagoje.
Telef.:
MAin
1773.
Butk»vi ius, Boleslovas ir Juozas, iš : K» 1U) P a . Juozas, iš Juodupės vai., R
nas, iš Palangos, gyv. New Yorke.
Mileika, giminės Marijos Sausdravie- Saugaitis, Juozas, iš Dotnuvos vai., Šarkienė - Bukauskaitė, Emeliunė,
Vaiki ūnkų vai., Trakų ap., gyv. i ^1S]<10. .^P.v
.
Kėdainių
ap.,
gyv.
Beloit.
iš
Laukuvos
vai.,
Tauragės
ap.
Volinskas,
Edvard
gyv.
New
Yorke.
Niw i'orke
Į Karalevicius, Pranas, is Miroslavo v., nės - Gedgaudaitės.
Butkienė - Soltanaitė, Stanislava, iš Į ^ Alytaus ap. gyv. Shenandoah, Pa. Mockus, iš Paliknės km., Mosėdžio v.,
gyv. Chicagoje.
Gi kr nio vai., Raseinių ap., gyv. Karbauskas, Juozas ir Kazimieias,
Neverdauskas, Justas, iš Grinkiškio
Chicagoje.
i s u n u s Adomo ir Onos.
vai., Kėdainių ap.
Bazė na :ė - Jankunienė (Janken), į Karčiauskaitė, sesuo Juozo KarčiausNikštaitienė - Erenstukė, Matilda,
Marijona, iš Svėdasu. Rokiškio ap., I
Chicagoje.
gyv. New Yorke.
-v; Cambridge Mass.
| Karklis, Juozas ir Jurgis, is Kauno a.
deiii on. <. Jonas ir sesuo Elžbieta-Olė- : Karmilovičius, broliai iš Rutkos, Ba Nilson. Emil, ir žmona Guenther, Joranavo bei Liubavo apyl. Suvalkų
hann, gyv. Clinton, Mass.
sė iš Šeduvos vai., Panevėžio ap.
Noreika, Juozas ir Steponas, iš Kre
ap.. gyv. Pittsburgh.
Čapkauskas, Antanas, iš Čekiškės vai.
tingos ap.
Kr,uno ap., jęyv. Chicagoje ar New Kasiulis, Jonas ir Juozas, iš Jurbar
ko vai., gyv. Chicagoje ar New Olaknas, Antanas, žmona Petronėlė,
Yorkfj.
gyv. Louisville, Kentucky.
Yorke.
Celk is. Mykolas, vertėsi žuvų preky
Katauskas, iš Gruzdžių m., Šiaulių a. Orancas, Adomas, iš Jurbarko vai.,
ba NJVV Yorke.
Raseinių ap., gyv. Chicagoje.
Kazaitis - Krištopaitis, broliai, iš Be
Ožalaitė - Brazdžionienė, Petronėlė,
tygalos vai.
iš Pakruojo vai., Šiaulių ap., gyv.
Kazėnas, Vincas, iš Biržų ap., gyv.
Brooklyne.
Bin^hamton.
Kempien, Albert, kunigas, ir jo bro Ožechauskaitė, Julija, iš Kauno-Šančių.
liai Adolf ir Gustav ir seserys Ema
Paliliunas, Aleksandras, iš Ramyga
ir Ottilie, gyv. Philadelphijoje.
los vai.. Panevėžio ap., gyv Brook
Kepalas, Kostas, iš Kamajų vai., Ro
lyne ar Bostone.
kiškio ap.
Kiaurakis, Vladas, iš Žarėnų vai., Tel Paliulis, -Motiejus, iš Vilkaviškio ap.,
gyv. Washingtone.
šių ap.. gyv. Chicagoje.
Kondrotas, pažinoję Juozą Kukanaus- Pastarnokas, Stasys, žmona Matukaitė, Marcelė, iš Vilkaviškio ap.,
ką, iš Raseinių ap.
gyv. Chicagoje.
Korsakas, Ksaveras, iš Ukmergės ap.,
LOANS TO
Paulaitis. (Perry), iš Bartininkų vai.,
yyv. prie New Yorko.
Vilkaviškio ap., gyv. Brooklyne.
Krapas, Tomas, gyv. Bostone, Mass.
REPAIR, MAINTAIN)
Krasauskas. Antanas ir Stasys, bro Paul/.uskas, Jurgis, Motiejus ir Pe
tras, iš Žąslių vai., Trakų ap., gyv.
MODERNIZE YOUR HOME
liai Jankaitienės.
Bostone.
Kreivėnas,
Izidorius,
Jonas
ir
Kazi
OR BUSINESS PROPER!*
mieras. iš Keturvalakių vai., Vilka Paulauskas - Stankytė, Marcelė, duk
tė Juozo ir Marijonos.
viškio ap., gyv. Chicagoje.
Pečkis, Petras ir Vincas, broliai Ko
Krukauskas, Jurgis, iš Kauno.
Kudokaitė - Verbickienė (Werbin), trynos Papečkienės - Pečkytės, gyv.
Bostone, iš Marijampolės ap.
Jadvyga, iš Panevėžio ap., ir vai. kai Anelė ir Viktoras gyv. Chica Pečiulis, Viktoras, iš Šiaulių ap., gyv.
Chicagoje.
goje.
Kukanauskas, pažinoję Juozą Kuka- Paulavičienė - Jablonskaitė, Petronė
lė, našlė Alekso Paulavičiaus, iš
nauską iš Raseinių ap.
Kretingos ap., gyv. Brighton ar
Kunevičienė, našlė Igno, iš Josvainių
Bostone.
vai., gyv. New YorTce.
Labašauskienė - Muzikevičiutė, Ka i Paulokas, Stasys, gim. Amerikoje.
trė. iš Krosnos vai., Marijampolės Petkevičius, Vaitiekus, iš Ukmergės
Memb.'r federal Deposit IntumiM
ap- gyv. prie New Yorko.
ap.
Petkevičius, Vincentas, iš Gelvonų v.,
. Ukmergės ap., gyy. North Hamp
ton., prie New Yorko.
DABAR
's 1948
Petrauskas, Antanas, žmona, vaikai
Julija ir Antanas, iš Bartninkų,
GAUNAMI Automatiško Šildymo PadargŲ
Vilkaviškio ap., gyv. Shenandoah,
Pa.
GAS ^ OIL ^ COAL
Petrauskas, Jonas, sunus Juozo-Baltraus, iš Veisėjų vai., prašo atsi
liepti gimines ir pažjstamus.
THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.
Petrikauskienė - Tenikaitytė, Marė,
vyras Peter, iš Gaurės vai., gyv.
Chicagoje.
£iimii::iii!Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiimiiiiiii£ Petrutis, Jonas, iš Palangos, gyv,
Chicagoje.
Petružis, Adolfas ir Gabrys, iš Alo
vės vai., Alytaus ap.
Pietaris,
Vincas, Veronika ir sesuo.
E
r
=
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
§ Pievienė"^- Palaitytė, Milė, iš Mari
jampolės vai., gyv. Chicagoje.
Piktuižis, Antanas, iš Ž. Kalvarijos,
S 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre | Telšių ap.
a
= Piktužienė - Glodenytė, Ieva, iš Tryš
kių vai., Šiaulių ap., ir vyras Jur
g Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantu, žiedų, Laik- 5 gis Piktuižis, gyv. Chicagoje.
MES DUODAM® IR ||KEIČIAME EAGLE STAMPS
E
rodėlių ir visokiu graždaikčių, už nupigintą kainą.
s Pileckas, Juozas, Mikas, iš Lazdijų v.
Pilibaitis, Antanas, iš Mosėflžio vai.,
Kretingos ap.

PAJ IEŠKOJIMAI
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WATERBURY, CTv

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

f'v* 'U

&į
**

"

1

•*

MIRIMAI

*'' '*'

-

V.-*'

™»- SKYRIAUS VEIKLA

(žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dykai ",T' M' D' 5"to sliyriaus met1'
nis susirinkimas įvyko Gruod.
21, 879 Bank St. salėje. Pra
BENEŠIUNAS Stasys, '80 m., KAZLAUSKAS Medardas, '-se- dėjus susirinkimą pirm. Anta
mirė Lapkč. 22, Baltimore. nyvo amž., mirė Gruodžio 2, nas Dzimidas išdavė gražų ra
Md. .
v;;;
Chicago.}* (Panev. ap. Sidu- portą iš visų metų darbuotės,
RUPKELIENĖ Sofija, 69 m., bravos p. Tauksčių k.) Ame dėkodamas TMD. nariams už
mirė Lapk. 21, So. Boston, rikoj išgyveno 40 metų.
nuoširdų kooperavimą ir darMass. Amerikoj išgyveno 47 MIGONIENĖ Agnieška, 70 m., bavimąsi tėvynės Lietuvos la
metus.
mirė Gr. 4, Kewanna, Ind. bui. Paminėjo kad 5-tas sky
BREIVA Jokūbas, 63 m», mi MATULEVIČIENĖ Antanin a, rius turi 63 narius, o ateinan
rė Lapk. 21, South Boston, mirė Gruodžio 3, Ghicagoje. čiais metais tikisi paaugti dvi
Mass. (Karsokiškių p.) Ame
gubai.
(Klovainių par.)
rikoj išgyveno 43 metus.
BIMBIENĖ Barbora (Stukai- Jacob Trečiokas, pereitos va
VAŠKEVIČIUS Jurgis F., 49
tė), pusamžė, mirė Gruod. 6, saros pikniko rengimo komisi
m., mirė Spalių 26, E. Oran Chicagoj. (Rokiškio ap. Salų jos pirmininkas, išdavė rapor
ge, N. J. (Gimęs Newark, •p. Jurkupių k.) Amerikoj iš tą, kad nuo pikniko pelno liko
N. J.)
;
$100. Bet kadangi piknikas
gyveno 35 m.
VAITKEVIČIENĖ Om, mirė ŠILEIKIS Kazys, pusamžis, mi buvo rengtas kartu su ALTS
Lapk. 18, Wilkes-J3arre, Pa. rė Gruod. 6, Chicagoj. (Ro vietos skyrium, todėl ir pelnas
ŠPOKAS Augustas, 74 metų, kiškio ap. Skapiškio p. Mi- buvo skiriamas pusiau, po $50.
Vėliau pakelta mintis suren
mirė Sausio l,ę Cleveland, O. čunų k.)
gti privatišką pramogą 1948 m.
KURIENĖ Marijona, mirė 18 SAMOšKIENĖ Teodora, pus pradžioje, j kurią sukviesti vi
Lapkr., Wilkes-Barre, Pa.
amžė, mirė Grūdo. 7, Chica sus nesenai atvykusius Lietu
PILKIONIENĖ Viktorija, 73
goj. (Čekiškės p. Vuskaičių vius iš Europos, susipažinimui
m., mirė Lapk. 23, Luzerne, k.) Amerikoj išgyveno 33 m. su jais. Tam rengimo komisi
PRIEŠINGAI negu pragyvenimo kaštui ben
ją sudaro: Antanas Džimidas,
Pa.
drai imant, kas pakilo virš 50^ šioje srity j
MANKIENĖ Marė (Kryžaitė), Antanas Orantas, Dr. Ch. Vi
ČESNAUSKIENĖ Stasė, mirė 58 m., mirė Gruod. 7, Chica leišis, Anna Kuslis, Anna Sta
per praeitus septynis metus, vidutinė elek
tros kaina kurią mes teikiame namų naiuioLapk. 28, Mahanoy City, Pa.
goj. (Telšių ap. Luokės par. nikas, Antanina Colney, Joseph
jimui nuėjo pigyn 18^.
RUDIENĖ Margarieta, mirė Skliausčių k.) Amerikoj iš Strungis ir Joseph Kazlauskas,
pastarieji'^flu yra dar nesenai
Lapk. 29, Mahanoy City, Pa.
gyveno 43 m.
MUSŲ NAMINIAI KOSTUMERIAI šiądien
atvykę j Ameriką.
BARTASEVIČIUS Liudvi kas,
gauna vidutiniai 22'/' daugiau už savo pini
Pakelta
sumanymas
pasiųs
ZELNIENĖ
Pranė
(Satkaitė),
mirė L&pkr. 28, Connerton,
gus negu 1939 metais. Ta yra viena iš dau
pusamžė, mirė Gr. 9, Chica ti nuo šio susirinkimo maisto
Pa.
gelio priežasčių kodėl modernis elektro3 pa
siuntinj
Baltijos
Universiteto
SASINAS Mykolas, mirė Gr. go j. (Raseinių ap. Betygalos studentams Hamburge, tas užtarnavimas yra jusų geriausias pirkinis mo
p. Aliknaičių- k.) Amerikoje girta vienbalsiai.
derniniam gyvenimui!
1, Chicagoj. (Telšių ap. Ei
išgyveno
33
metus.
Toliau, £o platesnio apkalbsgirdžių p. Laukstenų kaimo)
VILIENĖ Elzbieta (Mickaitė), jimo vienbalsiai užgirta suma
Amerikoj išgyveno 44 m.
pusamžė, mirė Lapk. 28, Chi nymas pasiūlyti TMD centrui
OKUNAS Mateušas, pusamžis,
cagoj.
(Raseinių ap. Kelmės 1948 metais išleisti knygą An
mirė Gr. 3, Chicagoj. (Ma
gliškoje kalboje, Angliškai kal
p. Babludžių k.)
rijampolės ap.)
bančiai visuomenei.
MALINAUSKIENĖ A., mirė LEIMONTIENĖ Elz. (Kelpšai Skyriaus vald/ba išrinkta:
tė), pusamžė, mirė Gruod. 6, Ant. Dzimidas, pirm.; Dr. M.
Lapk. 21, Waukegan, 111.
Chicagoj.
(Šiaulių ap. Skais J. Colney, vice pirm.; Dr. Ch.
LAURINAITIENĖ Ona, pus
girio
p.
Drasikių
k.) Ameri Vileišis, rašt.; George žemai
amžė, mirė Gruod. 6, Chica
tis, ižd.; knygų tvarkytojai:
koj
išgyveno
35
m.
goj. (Panev. ap. Naujamies
Ant. Orantas, Joseph Kazlaus
STUCKA Vincas, pusamž., mi kas. Organizatoriai: Antanas
čio par.)
rė Gruod. 7, Chicagoj. (Ma Orf>nta°. Joseph Strungis, Jo
rijampolės apsk. šventažerio seph .Kazlauskas. Tvarkdaris,
KĄ DARYTI DEL SKAUSMŲ
k.) Amerikoj išgyveno 38 m. jonas Kiikna.
ARTHRITIS
fib f Įį ^
3E1LINSKAS
Jonas, pusamžis,
REUMATIZMO
mirė Gruodžio 9, Chicagoje. TREMTINIŲ ŠELPIMAS
Jeigu jįjs kenčiate nuo Nugaros
(Marijamp. ap. Garliavos p. i w
J^etuv3H . < p a f e ?n(?
skaudėjimo, Raumeny gėlimo, Sciaef
lub
Grabavos
k> AmeriKoj
Amerikoi įsgy
iširv- mugų vientaučių
^
S razlai
darbuojasi
tikos, Strėnų skausmų, Neuralgija*.
uraoavos K.)
tremtinių
šal
Sąnarių sustingimo, Neuritis, Poda
veno
45
m.
pos darbe. Lapkričio mėnesį
gros ir t.t., pabandykit RADE TAB
LETS del gerų pasekmių. Mes no- VITKIENĖ Marė, 50 m., mi- ši grupė pasiuntė 63 siuntinius,
rime kad jųs pamėgintumėt RADE
rė Gruod. 5, Maspeth, N.Y. apie 1200 svarų, riebalų, kavos,
TABLETS (Bandomąjį Kiekį) be jo
AUGUSTINAS
Stasys, 68 m., cukraus, muilo ir kitų maisto
kių jums kaštų. Nesiųskit pinigų, o
tiktai savo vardą ir adresą, tat mes
mirė Gruod. 7, Maspeth, N. ir drabužių prekių. Pasiųsta
17 siuntinių rašomos ir skai
jums tuoj prisisųsim tabletėlių. Vi
Y. (Ukmergės ap. Pabaisko tomos medžiagos, pašto ženklų
si nurodymai ant pakelio.
Nieko
jums nekaštuos jei neaptiks.
(52)
vai.)
ir tt. Buvo atsakyta virš 4rJ lai
NORTHWAY PHARMACAL CO. BRAZDŽIŪNAS Juozas, mirė šku nuo tremtinių.
» 489 North St.
Rochester 5, N. Y.
Lapk. 25, Cambridge, Mass. čia prisimenu tik apie vieno
POVYLAITIS Jonas, 73 metų. menesio darbuotę, bet turiu
pabrėžti kad Lietuvių Care and
mirė Lapkr. 17, Greenfield, Relief
Club darbuojasi jau me
Mass. (Garliavos par.) Ame tai laiko, jau yra pa-iuntę su
rikoj išgyveno 50 metų.
VISAD JUMS. TARNAUJANTI
virs 8,000 svarų įvairaus mai
Skaitykit "Margutį", fcomp.
A. Vanagaičio leidžiamą mu JANKAUSKAS Petras, mirė sto ir drabužių, keliasdešimt
siuntiniu kūdikiams žaislų, lė
zikos ir juokų žurnalą. Ei
Lapk. 28, Hartford, Conn.
na kartą į mėnesį. Kaina LUKŠAS Antanas, 75 m., mi lių, avalų, suknelių, mokyklų
įklausyk "TEN O'CLOCK TUNES"—Naujausios Gaidos, Geriausi Arti štai—10 Kartų j Savaitę—Rytą nuo 10 WGAR—Vakare nuo 10 WKH
mokiniams rašomos medžiagos.
metams $2. Užsisakant sių
rė Gruod. 5, South Boston, Teisingai turime pripažinti
skit ir pinigus.
Ca»yr«ht l«*T TV» CU**U«d SlacUc Wwetoetkg C*a»»My
Mass. (Kuršėnų p.) Ameri kad -tie žmonės užsitarnavo di
MARGUTIS
koj išgyveno 47 m.
delės pagarbos, nors jie tos pa
6755 So Western Ave.
GUSIENĖ Magdalena, mirė garbos netrokšta.
ir su dešimtuku, atsako: Kas dos. Kiekvieno doro Lietuvio
Prie šito, nors ir nemalonu, tas Lietuvių Care and Relief priedermį yra dirbti labdarin Sausio 25, nuo 2:30 v. po pietų, I J. Aleksiui, išpildys 25-tą metiChicago, 111.
Gruodžio m., Fittston, Pa.
L. N. Politinio Klubo patalpose, j nį koncertą, kuriame taip apt
reikalas priverčia štai ką pasa Club? Jie šelpia tik savo sro ga darbą dabar.
dalyvaut Lietuvių muzikos vekyti. Yra ir tokių žmonių ku vės žmones. ...
Dr. M. J. Colney-. SUKAKTUVIŲ KONCERTAS terano X. Strumskio duktė pia
Phone EX. 0417
Pilnai Padengta Apdrauda.
rie gal iš pavydo arba gal kad
Vasario 8, nuo 7 v. vakare, nistė, ir šiomis dienomis iš
Į tai galima atsakyti tiek\
lengviau butu atsisakyti jeigu
Šv. Juozapo parapijos mokyk Amerikos zonos Vokietijoje a4>>
kas paprašo juos prisidėti nors Atleistina jiems, nes jie nežino WATERBURIO TARYBOS
ką kalba.
"
NAUJA VALDYBA
los auditorijoje, parapijos trys vykęs Lietuvos operos artistas
Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko
štai
gražus
pavyzdys.
West
N. P. fli.
Gruodžio 14, Įvyko paskuti chorai, vadovaujami komp. A. Jonas Butėnas.
Kreiptis arba šaukti telefonu vakarai* tarp 6 ir 9 vai.
Side Hill Methodist Church nis šiais metais \V. L. T. susi
7526 Star Avenue
Cleveland 3
LIETUVOS VAIZDAI sekmadienio mokyklos vaiku rinkimas. Iš valdybos rapor
čiai per ponią Raymond Wood tų sužinota kad 1947 metais
26 VAIZDAI UŽ $1.00
paaukojo $16 nupirkimui mai Lietuvos laisvės reikalams šio
Dirva gavo iš Vokietijos Lie sto badaujantieišm vaikučiams je kolonijoje buvo sukelta virš
1 tuviu tremtinių išleistų Lietu DP stovyklose. "
$4,000.
vos vaizdų rinkinius. Yra gau
Antras, Davis & Nye, Inc.,
šymet nutarta surengti pra
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių DirektoriJ
ti du skirtingi rinkinėliai. Vie Grand St., paaukavo kelis šim kalbas Vasario 15, atžymint |
IMMEDIATE DELIVERY
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
; nas susideda iš 14 atvaizdų, tus svarų rašomos medžiamos, Lietuvos Nepriklausomybės 30 f Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves ?
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokam^ - kurie vaizduoja Lietuvos mie kuri siunčiama tremti n i a m s metų sukaktuves.
A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING
stus, paminklus, bažnyčias. IŠ vaikučiams.
Į W. L. T. valdybą 19.48 m. ±
;u galima matyti kad Lietuva
Taip, kitataučiai atjaučia ir išrinkta: Kun. J. J. ValantieLITHUANIAN FUNERAL HOME
buvo toli pažengus savo moder gelbsti tremtinius varge, didu jus, garbės pirm.; komp. A. J.
^ 6621 EDNA AVENUE
ENdicott 17G3
niška statyba ir gyvenimu.
ma geraširdžių Lietuvių irgi Aleksis, pirm.; Tarnas Matas,
Antras rinkinėlis susideda iš parodo atjautimo musų bro Alena Devenienė, vice pirm.;
::
12 vaizdų. Jie vaizduoja Lietu liams tremtyje. Bet musų tar Nell Meskunas, rašt.; Marcella
"THE HOME OF FINE CARPETING"
PIRKIT DABAR!
IR TAUPYKIT! vos kaimą, laukus, liaudies dar pe yra daug srovinių vergų ku Andrikis, Amerikoniškos spau
bo kryželius ir parodo kokia rie dabartiniame musų tėvy dos koresp.; Stephania* Sapra20156 SO. MORLAND BLVD. — SK. 6464
Musų Pusmetini^
graži buvo Lietuvos šalis.
nės tragiškame sukrėtime vis nas, ižd.; Petras^ Jokubauskas,
(At Warrensville and Kinsmaa)
Tuos abu rinkinėlius, viso 26 neišsiblaivo. Gal neklysiu sa fin. rašt.; Juozas Bernotas, Jo
TERMS ARRANGED
EASY PARKING
Lietuvos vaizdelius, galite gau kydamas, jeigu
žmoneliai nas Kairis ir Juozas žemaitis,
ti Dirvos krautuvėje u^ $1.00. daugiau rūpintųsi tremtinių iždo globėjai; Antanas Sham- *}*
Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M.
Pirkdarr.i tuos vaizdelius ne šalpos reikalais, o mažiau sro baris ir Jonas Jakštas, maršal
tik pamatysim kokia graži bu viniais plepalais, iš to tremti kos.
VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMU
Sekantis susirinkimas įvyks
vo paskutiniais faisvės laikais niams butų daug daugiau nau
Lietuva, bet taip pat paremsi- j£flllll!IIIIIIIIIIIIIUIIlllllllllllll!llllllllllllllllll!lllltlllltlltlllllll!IUllllHiiiiiiueii*wtM
REIKMENŲ
mS ir netiesioginiai ir Lietu
1
į
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų p*.
vius
tremtinius
ir
jų
kulturinj
Padarymui vietos naujome Pavasario prekėms mes'' gyvenimą.- Jie tokiose sunkio
> tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso|
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
nupiginame viską ką dabar turim — jųs sutaupysit
įl kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma
se sąlygose visa tai išleido, n
S
f >.
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
<
>
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
Dirva
platina.
AI
GREEN STAMPS su kožnu pMciniu.
DYlf Al
• INk#\|
tįa galit iškeisti savo Stamp Books.
" • IV#\I
Taigi, siųskite $1.C0 šiądien, S
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreipir tuoj gausit 26 vaizdelius
S kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gąpsit patarnavimą įvąĮS riuose apdraudos-insurance reikaluos^
.
•
JJIRVA,
THE KRAMER & REICH CO.
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Ebtate
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas $jr i&pildyraiui
1
6820 Superior Av«, S
J
ir Apdraudos Agentūra
>10 Superior Ave.
Atdara Valdtfilr
Cleveland 3, Ohio. S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
6606 Superior Ave.
Cleveland
HEnderson 6729
Rl1!III!lll!IIIU!lllllll!lllllllllllUllillllllllllllllllllIIIIIIIIIIIIi:ittllii:i:U!lltll!ltllllllHi? r*^wwwvww^^^v^vvwwwv^^
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DIRVA—6820 Superior Avenue.

LIETUVIŲ SALĖS
SUSIRINKIMAS

f" >•*>!

$

.. »*

ir

(

. . . . . . v-

>;•

Lietuvių Salės Bendrovės šėrininku metinis susirinkimas
bus laikomas pirmadieni, Sau
sio 19, nuo 7:3Q vai. vakare,
apatinėje salėje.
Visi šėrininkai kurie tik ga
li prašomi dalyvauti. Bus iš
duota metiniai raportai ir rin
kimas naujos valdybos.
Valdyba.
ŠV. JURGIO parapijos Pa
rent-Teacher association rengia
savo metinį kortavimą šešta
dienio vak., Sausio 17, mokyk
los auditorijoje, nuo 8 vai.
Bus dovanos prie stalų ir
bus duodama užkandžiai. Įžan
ga 50c.
MIESTO valdyba ruošia gat
vių apšvietimo projektą kuris
apimtų $10 milijonų. Sako,
šviesiose gatvėse negalės ištik
ti tokių dalykų nakties metu
kaip nužudymas 8 metų mer
gaitės, Sheila Tuley.
Sulyg to plano reikia iš
leisti po $1 milijoną kas metą
per 8 ar 10 metų Įrengimui didtesnių šviesų bent svarbesnė
se gatvėse.
1947 METAIS Clevelande at
tikta statybos darbų — naujų
llamy, arba dastatymų prie
«j?ančių senų — 7,539, arba
1|056 daugiau negu 1946 me
tais. Pernai statybai čia išleiSla $42,754,200.
Pernai pastatyta arba pradė
ta statyti 1,467 pavieniai gy
venami namai ir daug kitokių.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

SUTVARKYKIM SALĖS
REIKALUS
Lietuvių salė turi sugryžti į
Lietuvių rankas, šėrininkai- ir
visi padorus vietos Lietuviai
parodykit tam noro ir pasiry
žimo.
Visi šėrininkai eikit j susi
rinkimą pirmadieni, Sausio 19,
ir žiūrėkit kad susirinkimas
butų vadamas teisėtai, neduo
kit pradėti direktorių riitkti
susirinkimo pradžioje.
1
Būtinai išrinkit komisiją su
žiurę j imu i kurie salės direkto
riai dalijasi bingo pelnu, kurie
visų Lietuvių vardu sau kišenius pildosi ir net valdžią su
ka nemokėdami taksų.
Nesiųskit savo proxy salės
direktoriams, kurie ir toliau
jas naudos jusų skriaudai.
Šėrininkas.
ŽUVO PENKI
šymet jau, iki Sausio 14 d.,
trafiko nelaimėse Clevelande
užmušta 5 asmenys. Pernai
per pirmas 13 dienų užmušta
buvo tik 3.
DIRVOS SKAITYTOJAMS
Vietiniai Dirvos prenumera
toriai kurie gyvena toliau, ga
li taip pat atsiųsti savo prenu
meratos užmokestį laišku, kaip
atsiunčia iš kitų miestų. Įdė
kit laiške $3 su pilnu savo ad
resu, ir jusų prenumerata bus
atnaujinta. Kalendoriaus per
siuntimui reikia pridėti 10c.

PRASIDEDA MAIXII
OF DIMES VAJUS

Join the

MARCE
OF
DIMES

i Sap of the Baltic People
-Some Facts You Should Know about the
Baltic People
A. Blumit

SPEAKING of the Baltic people,
we refer to Latvians, Lithuanians
and Estonians. None of them are
JANUARY 15-30
Slavonic or Teutonic. Latvians and
Sausio 15 iki 30 tęsis March Lithuanians speak the oldest living
of Dimes vajus, kovai su in language in Europe. It could be
fantile paralyžium.
called the parent language of Euro
Kaip kitais metais ir dabar peans and has preserved many ar
pasitikima surinkti stambios chaic features which are closely re
sumos tam tikslui.
lated to the common Indo-European
Pusė čia surinktų tam tiks I primitive language. The Estonians
lui pinigų palieka vietiniame ; belong^ to Finno-Ugrian family tree,
skyriuje, 2239 East 55th St., o i but has no direct relation to the
kita pusė eina Į The National • Mongolian group of languages, as
Foundation for Infantile Para j less accurate philologists oftee $pve
lysis.
stated. .......^
Historic Background
The history of the Baltic people
i has been a highly dramatic on?.
Their struggle against Danes, Ger1 mans, Swedes, Poles and Russians
ANTANAS RAUBICKAS, 53 covers the span of many centuries.
metų, nuo 79')7 Korman ave., Yet in all fairness it should be statmirė Sausio 11, palaidotas 14|ed that Germanic and Slavonic culd., highland Park kapinėse. I tural elements have nothing in comI mon with the historical destiny and
JUOZAS PALAIMA (nevedęs) the culture of the Baltic people. The
24 m., nuo 6202 Dibble ave., German always was looked upon as
mirė Sausio 12, palaidotas 15 the intruder and robber and the Rus
d., Kalvarijos kapinėse; pa sian as backward and tyrannical,
maldos atsibuvo šv. Jurgio ba j Though Slavonic expansion west
žnyčioje.
Liko tėvai, Mykolas ir So ward and Germanic expansion east
fija Palaimai, trys broliai, Mi ward often decreased the Baltic po
pulation almost to extinction, yet
chael, Peter ir Adam.
their outside influences have failed
Velionis buvo marine corpo
to make any impressions on the cus
ral II Pasauliniame kare.
Abiejų laidojime pasitarna toms, languages, culture and other
vo laidotuvių direktorė Delia characteristics of the Baltic people.
It is not true that the Baltic states
Jakubs.
became an independent republic as
the result of the first World War.
ANTANAS ZELONIS, senyvo Every intelligent student of history
amž., nuo 2801 Delmar ave., knows that independence of the Bal
mirė Sausio 10, palaidotas 14 tic republics implied the last stage
d., Kalvarijos kapinėse. Pamal of a tenacious struggle for freedom
dos atsibuvo Our Lady of Good and independence.
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PHONE: ENdicott 4486

850,000 DP's IN GER
MANY ARE INDUS
TRIOUS, DEMOC
RATIC"

Their tuberculosis rate is 0.03 per
1,000, compared to a German rate
of 2.5. Venerai disease runs only
0.04 per 1,000 among D. P.'s as
against 1.8 for the Germans. Every
camp has its own doctors and nurses
among the inmates, often people of
the finest profeasioiwl training.

By Banry Bingham

gic value whatsoever, that would be
useful for the security of the Soviet
Russia. Security is no longer geo
graphic. Did the occupation of the
Baltic States during 1940-1941 help
Russia ? On the contrary—it hurt
Russia considerably. A half a mil
lion fighting men, Baltic men, who
wanted to fight to the last man for
their homes, wives, children and
liberty, by the blunder of the Rus
sians, were rendered useless. Thou
sands eventually found themselves
fighting against the Russians. The
Baltics always believed in the victory
of the Western Democracies over the
Nazis. The first Soviet occupation
was so fresh in their memory that
tens of thousands fought and died
against the advancing Russians. At
places the Russians were completely
stopped for extensive periods only
through the brave resistance of the
Baits.
_
Russia does not need the Baltic
States for her "Window to the
West." Things have changed so
considerably since Peter the Great
introduced that phrase. Russia may
have so many "windows" already
that she may look like a green
house.
Modern Leningrad, unlike
Tsar Peter's primitive port in the
swamps and forests, is capable to
handle all water traffic that the
Soviets care to handle through the
Baltic Sea. The unconquerable Len
ingrad on Neva is now linked by a
canal with the White Sea to the
North and with Volga to the South.

(Reprint from Cleveland Plain
Dealer - Jan. 4, 1948)

WHAT'S NEW?

There are about 850,000 displaced
(In Cleveland)
persons stranded in Germany artd
Austria because they dare not go
home to face religious or political BOWLING —
persecution. The Soviets have de
IF THE Lith. Club doesn't
manded that all be forcibly return off that elevator soon, they'll finilk
ed. America and the western Allies themselves in the bargain basements,
at counter twelve. Liemon's tool;"
have refused.
them over the jumps this time an#
Nearly 150,000 D. P.'s from Lith that makes six straight reverses for
uania, Latvia and Estonia have no our floundering, heroes. At the sami
countries to go back to, for the time Art Lowe's boys must be r$*
smiling at the express operijU.S.S.R. has absorbed them com ally
tor. They've shot up to the cred||
pletely. These people who have an department so fast you'd think theJj^"
ti-Communist records, feel the icy were tied to a sky rocket. The
specter of Siberia at their shoulder. took two more this week from
Orpse's Stove Engineers to move
In one camp near Munich a Lat two laps ahead of the pack.
vian family of five and seven oth
Sukys' dark horses stayed within
er D. P.'s share one room in a striking distance by jumping Ja
grim German Army barracks. In kubs' three times. This series pU|'
in second, two games behirid
this unfriendly place countryless them
Omarlo's.
But on paper they'fe
Latvians have established a village way above their heads now. Park
life, with schools, churches, a clinic, er's lost three to a red hot Tree's
laundries and workshops.
Every outfit. Dunbar's shattered a seven
thing is operated by the D. P.'s game winning streak for Brazis
Clothes, while taking three closely
themselves, as in all the camps. contested contests from the punchPrivacy is impossible in these teem less cowboys. Joe's Bar got back
ing rooms, but the floors are kept into the winning column by collect*
spotlessly clean and fresh curtains ing two from Lasnik's. Our orchid
this week ffrts to
Mr. Lui*ft for
hang at the windows.
his 244.
Quota Would Admit 261
The chances of this Latvian fam BASKETBALL —
LAST week in League play the
ily to escape this strange half "A"
team made it no contest by
world and begin another life in walking over a hapless St. ColumAmerica look slim, as there are kille five 60—9. The score could
77,000 Latvian D. P.'s and our quo have been much higher but oijr
ta system would admit only 261 a boys merely went through the mo
tions during the last quarter. The
year.
(To be Continued)
B" outfit ran into a little more
Their one chance lies in action , trouble in subduing St. Jerome's,
by Congress to take some portion i The game was more or less exciting
1
rv P.'s
r» > beyond
u
j .v
.
but
its
Lietuviškos Vakaruškos ofe iu
the D.
the quotas
on all theJn wav
^ through
^reached
lagt *
when ^
an emergency basis. On that hope lead exc h a nged several times. PiA. L. Citizens
life turns in the D. P. camps, even nally with seconds left St. Jerome's
Klube
after two and a half years of all popned one in from outside to knot
Lietuvių saleje
the fruitless waiting sfcMS the end the count at the end of regulation
play. In the overtime our boys
of the war.
•»>
smagios vaka
scored a quick bucket and foul shot
The most striking characteristic and then concentrated on defense,
ruškos periktaof all these communities is their air This payed off and the final sco|?t
dienio vakare.
26—23 in our favor.
of industry. There is much beauti was
Tony O'Brites was high with 1?
ful
handicraft
in
wood,
leather
and
žuvis — Blynai — gera muzi
points and Chuck Machuta followed
ka šokiams penktadienio va metal, and expert needlework is al with 8. In an independent game
karais. Klubo nariams. Pra so produced by the women. The Sunday night the "A" gang met
young study all morning, and go to Holy Rosary at Latin Gym. It
džia nuo 8:00 vai.
turned out to be the best game of
vocational schools in the afternoon the year. St. George won 34—28.
to learn one of a dozen skills taught But don't take any credit away from
their opponents. Holy Rosary equal
J>y D. P. experts.
led St. George in aggressiveness
Animal
husbandry
is
taught
with
and speed but lost out because of
galima gauti pas
out benefit of animals, automobile their lack of height.
mechanics with no automombiles, but
TALES and inquiries by Vladis-R4 MATULAITĮ
the students are determined to learn lov Ostrotchopetch the kibitzing pina trade so as to equip themselves boy at the local alleys —
(Lait)
for a useful life in whatever coun
The Vets Dance is over and the
7829 Euclid Avenue
try will accept them.
'
flat beers are gone, so lets back
This determination to work, even the boys in their next undertaking,
the raffle of the '48 Nash. — AL
against odds, shows plainly in the BENNIS is going to Detroit this
camp records. In Austria 42 percent week to try his luck bowling. Who
s Nori pagražinti savo
of all displaced persons are now was the girl that AL DAUPER
į namus? šauk—
employed, or 97 percent of those who brought to the game Sunday night?
Mental case — a person who thinks
are physically fit and within the the
bloody bucket is in a dentist's
working age groups. In Germany office.
What's the matter BEN
only 62 percent of the employable got writers cramp? Sorry WILLIE,
D. P.'s have regular jobs, but that I don't know what to say about you
į
Mamų Dekoravimas
does not count thousands who act as this week. Has ERNIE got a girl
yet? They say the new look is
į
musų specialybe.
guards or work in service units in driving some men crazy. Why did
the camps.
they start calling AL GECEWICZ
! Kambarių Popieriavimas
"Gene Autry"? BENNIE is suee
Most
of
the
D.
P.'s
camfe
to
Ger
į
Namų Maliavoj imas
a happy man. WALL Y — the on
many in boxcars or on foot, herded ly man who can serve you a drink
by the Nazis into labor camps to and show you a bar trick at the
j 16908 Endora Road
further Hitler's war dream. Only same time. When are we going to
j
Telefonas:
the young and strong were wanted, DuBois? GEORGE is writing to
j
KEnmore 8794.
and of those only the sturdiest su- WHOM in DuBois? Who is the
"Ginger Ale" kid? Some guys are
j
Cleveland, Ohio
vived. That is why the displaced lucky, having two girls at the same
persons are probably the sturdiest dance — any of you girls want ft
ride home?
group in the world today.
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of Murder".
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Dalykas eina apie dvi besivaidi
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all Lithuanians meet.
jančias škotų šeimas, kurių karas j Jurgis ir Julė Salasevičiai iš- delj žieminį pavojų, kas turi
priveda iki mirties, karstos meiles j važiavo i šiltą Floridą pralei- buti persergėjimas važiuotojui
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FOOD — DRINKS
ir kitko įdomaus.
pritaikyti savo važiavimo grei
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Isti
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Jie
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Hall
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Parks, narys vienos tu šeimtj, Įsi
tį prie slidžių kelių, vietoje po
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Jis stengiasi užbaigti tų šeimų ne
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santaiką. tačiau ir jam par'iam pri ! pažįstamus.
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sieina susikauti su savo priešais. Jis ; automobiliu.
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kimo sudarant belaisvių pasikeitimą. be baldų, dirbančiai veteranų tik keblumas vietoje naudos.
Ant slidžių gatvių, stabdys ne
Veikalas labai jdomus ir gyvas.
visai gerai nustatytas pasuks
Prie paminėtų asmenų vaidina kiti porai, vyrui ir žmonai.
Telefonuokit HE 9500, tarp jusų karą į blogą slidimą kai
FlĮtlfit Moderniškai Įrengta Lietuvišką Užeiga
geri artistai.
8 iki 4:30 kasdien.
tik bandysit greitai sustoti.
Apžiurėkit kad jusų karas
KORTAVIMO VAKARAS
NUOMAI KAMBARYS
butų saugiame stovyje,' bet ir
(šalia Dirvos Redakcijos)
#
Rengia LRKSA Ohio Aps su visais įrengimais, patikimai neužmirkit pritaikyt savo va
kritis, Sausio-Jan. 17, Lietuvių dirbančiai porai arba dirban žiavimą žieminiams keblumams
Prie tr. S. Route 20 ir tt ;S. Route 6.
«alėje. 6835 Superior ave. Pel- čiai moteriai. Galima naudotis ir slidumams. Sumažinkit va
Has Lietuvių tremtinių šalpos virtuve jei norima. Kreiptis žiavimo greitį ir galvokit kas
Užkviečiame Lietuviu* ii kitų miestų sustoti pas mus.
Baudai. Įžanga tik 50c. Pra vakarais ar sekmadieni:
gali atsitikti ir kaip išsisaugo
džia 7:30 vai.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
448 E. 148 St., prie Lake ti nuo paslydimų kurie gali
Kviečia Rengimo Komi si j#.
Shore Blvd.
privesti jus į nelaimes.
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Wilkelis Funeral Home (
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PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS
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—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
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f 6202 Superior Ave.
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Automatinis
ANGLIM šildymas
Lasnik Cafe
6824 SUPERIOR AVE. **

Lengviau

Pigiau

—

švelniau

fAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS
S
Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas §

Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys, i
Tools
s Automatic Controls
Hardware |

TRI-VET APPLIANCE SERVICE
=
7502 St. Clair Avenue
Cleveland
5
B
g PO. 954$
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.
U. 0287
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