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LIETUVIU GYVENI
MAS VOKIETIJOJE

Kaina 6c

FREIBURGE, Prancūzų zo
noje, Lietuvių nėra daug, bet
jJe gražiai ir pavyzdingai vei
kia. Nesenai pradėjo veikti
liaudies Universitetas, kuria
me paskaitas skaito Dr. K.
Barauskas, Dr. A. škerys, poe
tas H. Nagys ir kiti.
Gražiai čia paminėta Prof.
Dr. poeto Balio Sruogos mirtis.
Puikiai veikia prof. dail. K. V.
Jonuno įsteigta Meno Akade
mija, kurią lanko 45 mokiniai,
Sausio 27, Kongreso At
mokytojauja be direktoriaus stovų Rumų komitetas uždailininkai A. Tamošaitis, A. gyrė Knutsono bilių siūlan
Tamošaitienė, A. Valeika, T. tį numažinti žmonėms inValius A. Vaičaitis, V. Kasiu eigų taksų mokėjimą už
lis ir kiti, ir poetga $Uek3is 1948 metus, šis bilius ap
Rannit.
ima numažinimą taksų apie
Freiburgo Universitete mo $6 bilijonais metams.
kosi 92 Lietuviai studentai ir
Demokratai tos komisi
Aukš. Muzikos Mokykloje trys. jos nariai rėmė Prez. TruMeno Akademija, vadinamas mano taksų planą, kurs pa
Dailės Institutas, gerai pasta lieka taksų didesnę naštą.
tytas ir kaip kuo pralenkia Vo
kiečių institutas.
Komitetui gražiai vadovauja LONDONE TARSIS
Adv. V. Varanius. čia iš žy
DĖL TRIJŲ ZONU
mesnių asmenų, be minėtų dai
SUJUNGIMO
lininkų ir kitų, gyvena Prof.
Vac. Biržiška, Dr. J. Balys, Dr.
Vasario 17 Londone pra
P. Krivickas, operos solistė
Gražina Matulaitytė - Rannitie- sidės Britų, Prancūzų ir
nė, Adv. D. Sabaliauskas. Ne Amerikos atstovų pasitari
senai šią koloniją aplankė iš mai apie ekonominį sujun
Romos atvykęs Lietuvos minis gimą Prancūzų zonos su
tro Lozoraičio sunus St\ Lozo Britų ir Amerikos zonomis
Vokietijoje.
raitis ir turėjo pranešimą.

tMASI TAKSŲ
MAŽINIMO

Ė&

.eveland.

6th, 1915, at the Cleveland Postoffief
under the act of March 3, 1879.

(33-ti metai :: 33rd Year1)

CLEVELAND, OHIO January-Sausio 30, 19481

Prancūzija Nuvertino
Franką

V. SEKR. MARSHALL IR GEN. CLAY
RUOŠIA TAM PLANUS

PRANCŪZIJA numažina sa-*

į vo franko vertę apie 44 nuoj šimčiais palyginant su buvusia
j jo verte ir su Amerikos dola-

| rio verte, eksporto atžvilgiu,
j
Šis žygis leidžia Prancūzijos
; gaminius eksportuoti ir par
duoti juos lengviau negu iki
šiolei, kada frankas buvo bran
gesnis. ~
Prieš franko nuvertinimu jG
oficialis kursas buvo apie 119
už $1. Dabar už $1 mokama
$214 frankų, ir galima bus
gauti iki 337 franku naujai
įsteigtoje laisvoje rinkoje.
Prancūzija tuomi patrauks į
save daugiau turistų kurie tu
ri pinigų praleidimui, nes ten
už dolarį galima bus gauti vis
ko dvigubai daugiau nepu iki
šiolei.
Prancūzija tuomi mano grei
čiau atsigaivelioti.
Seniau franko vertė buvo žy
miai aukštesnė, už dolarį buvo
duodama apie 5-8 frankai.

TVARKYMAS PEREI- EUROPOS RĖMIMAS
NA STATE DEPARTDAR TEBEDISKUMENTO ŽINION
KUSUOJAMAS

Washington. — Paskelb Kongrese eina tyrinėji
ta jog Amerikos zoną Vo mai geriausio budo Euro
kietijoje perima į savo ži pos gelbėjimui sulyg Mar
nią State Departmentas ir shallo plano. Pastaromis
tam dabar eina pasitari dienomis buyo pakviesti į
mai ir planų paruošimas. Kongresą du žymus Ameri
Iki šiol tą zoną valdė mi- kos industrialistai išdėsty
litariška U. S. valdžia, bet mui savo pažiūrų į tą rei
nuo šių metų Liepos 1 vi kalą. Jie įrodinėjo kad ne
sa tvarka ten pereis į Sta tiktų dabar stačiai nuskir Hideki Tojo (priešakyje), užkandžiauja laike pastaro jo tar
te Deparmento žinią.
ti numatytą sumą Europos dymo kaip Japonijos karo kaltininko No. 1. Du metai atgal
Amerikos karių, jis buvo pasimojęs nusižudyti. Da
Militarinei
valdžiai
...
.
šalių parėmimui, bet reika- suimtas
bar
jis
atsisako
Japonijos karo pradėjimą kaip kaltę
mminkaujant okupuotame linga spręsti ką už numa- už tai, nes, sako priimti
kariavimas visada buvo ir karo paskelbimas
svetimame krašte gyveni tytas sumas bus galima tuo nėra jokis kriminališkas nusikaltimas.
mas bendrai nuslopinamas ar kitu laiku pirkti ir Euro
ir suardomas, nes militari- pai duoti, remiantis Ameri
CHURCHILL UŽ ATSISKAITYMĄ
niai vadai nesirūpina ir ne kos kainomis.
•
jų tikslas savo okupuotą Buvo įrodyta taip pat
CIO
VADAI
reikalauja kad
SU SOVIETAIS
kraštą ekonominiai tvar kokią rolę gali lošti geres
vgldžia palaikytų nuomų kon
Šis posėdis yra vienas iš kyti.
nis ar blogas derlius Euro
trolę iki 1950 metų ir kad pa
BAYREUTHO (Amerikiečių eilės įvairių pastangų grei
Dabar, militarinė valdy poje ir Amerikoje sekan
Londoną*.
Buvęs
karo
I
taip
kaip
Rusai
suorganinaikintų
dabar pravestą liuoszonoje) Lietuvių stovykloje Gr. tu laiku sustiprinti Vaka ba vistiek Vokietijoje pa čiais
metais,
ir
net
kokią
metu
Britų
premjeras
Win-izavo
savo
pakalikes
rytuonorį
susitarimą
su namų sa\|10, 1947 m., mirė Lietuvos ka rų Europos valstybes prieš siliks, nepasitrauks, ir pri įtaką, įi 17,n
lAvnnc rėmimo
vSvni m ston
atnn Churchill,
Plinvp Villi kuris
Ir n vi c padė
nurlI
Eui&pos
se/
ninku
mokėjimui
15^.
riuomenės karininkas jurų kapi jų tolesnį patekimą sovietų sidės daug prie bendro rei
* H
riMv
pastangas
padarys
sovietų
jo
Rooseveltui
rytinę
Euro*
giau,
už
'namų
savininko
sutiki*
tonas Inž. Teodoras Reingardas. įtakon.
kalų prižiūrėjimo. Tačiau žygiai tą darbą ardyti.
pą padovanoti Stalinui, damą nejudinti nuomininko ii j©
Palaidotas Gruod. 13, vietos šv.
Rūpinamasi taipgi sujun ekonominis tos zonos gy Republikonai vadai siūlo i bar pradėjo raginti "vaka- ADV. VINCUI RAS- buto.
Jurgio kapinėse. Velionis buvo gti 16 valstybių kurios dar venimas bus tvarkomas ci
šelpimo ir pagalbos davimą rų demokratijas" vienytis
Dabartinė 'federalė nuomų
gimęs 1888 m. Gegužės 29 d. yra laisvos ir kurios susi vilinių viršininkų.
metas iš meto, o Demokra privedimui Sovietų prie at TENIUI PRIĖMIMAS kontrolė baigiasi su Vasario 29
Mokslus ėjo Rusijoje ir Lietu tarė pasinaudoti Marshallo
Yra betgi baimės kad tie tai nora skirti visą sumą siskaitymo, pirm negu Ru
BROOKLYNE
šiais metais.
voje.
civiliniai valdininkai gali vienu kartu ir jai vartoti s a i p a s i g a m i n s a t o m i n ę
planu.
•
Vakarų Europos valsty buti visokie UNRRA ir ki paskirti savo "žmones.
bombą, kaip sako, metų ar Gauta pranešimas kad ii KOKlA RIMTA ekonominė
KEMPTENET (Amerikiečių zo
tokie New Deal atmatos,
Prancūzijos atvyksta j U. krizė pernai siautė Anglijoje
dviejų bėgyje.
noje) Gruodžio 12-14 įvyko Pa- bes jungti į krūvą susirū
kurie
specialiai
taikysis
įsipino
Anglija,
kuriai
Ame
Atidėliojime su sovietais
žymus tautininkas veikėbaltiečių sporto šventė, kurio
kad importų perviršis
lysti Vokietijoje į lengvas PREZ. TRUMAN Sausio susikirtimo Churchill nu-'Jas ir laikraštininkas Adv. įparodo
je Lietuviai visur pirmavo, o rika tuoj pritarė.
Britaniją
$2,356,000.000
ir pelningas vietas. Vieni 27 d. pajėgė išvengti trijų mato didelį pavojų. Rusi-į yncas Rastenis. Apie jį sumą, kuri siekė
krepšinyje vėl mūsiškiai išsi
buvo žymiai dides
didelių
gelžkelių
unijų
dar
ŠALČIAMS siaučiant vi užsiims šmugeliavimu ir lė bininkų streiko, kuris turė jos paklupdymas dabar yra Plačiu rasite ant p. 5.^
kovojo Pabaltijo krepšinio mei
nė negu 1946 metais.
soje
šalyje šiomis dienomis bavimu, kiti po senovei rū jo prasidėti Vasario 1 ir geriausia priemonė išven- Am. Lietuvių Tautininkų Eksportai tuo tarpu buvo pa
sterio vardą. Paminėtini krep
pinsis pasitarnauti sovietų
gimui karo, sako Churchill. Centras, Brooklyn, N. Y., lyginamai maži.
šininkai: Birutis, Gailius, Gry sutiko mirti apie 250 žmo
šnipais.
Tokių parazitų vi butų apėmęs apie 300,000 Jeigu jis butų tai permanių
nuo
šalčio,
sniego
ir
au
Adv. V. Rasteniui Nors pernai ir gamta prisi
bauskas, Norkus I, Gružaus
sada randasi į tokias vie gelžkeliecių.
drų priežasčių.
tęs seniau, kada turėjo gaJPuęmirną Vasario 7, o Va- dėjo prie Anglijos gyvenimo
kas.
tas patekti ir jie esti kenk
ano
TOKYO, Japonijoje, at limybes Stalino godumą už-^m ei .,^ s Brooklyne įvyks pabloginimo, bet ir pati valdžia
smingi.
TREMTYJE Lietuviai ruo
Dirbtuvių darbininkų al
. ,
Lietuvių tauti- daug žalos padarė griaudama
sirado gudriausias plėšikas kirsti, šiądien nebūtų buvę | l:11
šiasi Vasario 16-tą gražiai pa gos bendrai imant pasiekė
v^kejų
pavojaus
su
kokiu
susidui
?
konferenci- šalies ekonominius pagrindus
ką kada pasaulis matė. Jis
minėti, nes sukanka Lietuvos aukščiausio laipsnio Gruo
vykdydama savo paikus sociaria visas laisvasis pasaulis,
Nepriklausomybes paskelbimo džio mėnesį, kada išpuolė GAUDYS KOMUNIS nuėjo į vieną banką, persi
listiškus
bandymus,
statė esąs sveikatos depart- Britų socialistinė vyriau^
30 metų sukaktis.
po $52.51. Tačiau kainų pa TUS DEPORTAVI mento atstovas ir patiekė sybė irgi rodo susirupinim®
PRIEŠ šventes pasirodė ne kilimas tą algų aukštumą
MUI
to banko tarnautojams iš užkirsti Europoje sovietų KRIZĖ DĖL FRANKO $4 BILIJONAI
mažai Lietuviškų knygų, žy nuvertina.
Naujų metų žinio*! api# Mos
gert nuodų, sakydamas pog agresingumą. Bevin taria
PRANCŪZIJOJE
šalies industrijų plėtimąsi yra
miausi leidykla "Patria" išlei
U.S. Teisingumo Depart tai yra vaistai atsargai nuo si su Prancūzija apsigyni*
do: V. Ramono romaną "Kry
Chicago}, skerdyklų dar mentas praneša kad pradė siaučiančios vidurių lieos. mo sutarčiai jorieš sovietus. Prancūzijoje nuvertinus tokios: Amerikos industrijos
žiai", St. Lauciaus eilėraščius bininkų unija (CIO) reika jo visoje šalyje sekimą ir Apie 15 asmenų nunuodijęs
Bevin pasakė: "Aš tikiu franką, staiga iškilo pasi- pasiryžusios praleisti $4,100,vaikams, "Po Pilkais Debesė- lauja pakelti darbininkams gaudymą nepiliečių komu plėšikas paėmė apie 500 jog jau prinoko laikas va priešinimas ir net užsimo-j000>000
dirtbuvių statyaėliais", A. ir J. Makų pasa po 29c valandai mokesties. nistų, kurie bus išvežami į milijonus yenų ir pabėgo. karų Europos konsolidavi-i jimas išversti premjero Ro-;mui' didinimui ir joms įrengikas "Knyga apie Karalius ir Tai reiškia mėsa v€l turės jiems priklausomas šalis.
mui. Mes turim teisę orga- 'bert Schuman vyriausybę. ! mŲ pirkimui per pirmą šių mežmones", ir Stepo Zobarsko pa buti pabranginta.
Paklius ir Lietuvių ko GRUDŲ naudotojai vi nizuoti vakarų valstybes, Seimo finansų komitetas tų bertainj.
1 griežtai atsisakė remti le^
saką "Brolių Iieškotoja".
Numatyta kad ir agrikultū
munistų, kurie visi pripa soje šalyje gavo įsakymus
"Sudavija" išleido: Ed. Bu
ros
srityje bus imamasi dide
žįstami
kenksmingais
šiai
| galizavimą laisvos auksu
iš valdžios pagelbėti kovoti
trimo dramas, Dr. VI. Viliamo mai iš Sanskrito kalbos "Bha- šaliai.
I prekybos, kas buvo svar lių prasiplėtimų.
su infliacija naudojant ma
gavad Gita" (Palaiminanti Gie
•
apie emigraciją knygą, ir Prof.
biausiu franko nuvertinižiausia grudų kiek tik ga
smė). šymet išeina Vydūno
Dr. J. Meškausko medicinišką
STALINAS
pažemino
ir nu
SOVIETAI užprotestavo lima. Tas paliečia gyvulių
!mo pagrindu.
mokykloms skiriama "Prabočių
1
baudė
vieną
žymų
sovietų
ekoknygą.
Amerikai ii Britanijai dėl penėtojus, malunus, duon
i Pracuzijoje dėl franko
"Musų Kelias"-Penikas išlei šešėlių" ntuij# laida ir kitos Amerikos pasiryžimo įren kepius ir tt.
j nuvertinimo įsakyta užda- ijnomistą mokslininką, Eugenijų
do Fausto Kiršos eilėraščius knygos.
j ryti bankus, spekuliacijos I Vargą už jo tikrinimus kad
gti savo lėktuvų stotį Tri
^Tolumos", Vyt. Alanto dra
KASSEL (Amerikiečių zono poli, Afrikoje. Esą tai lau UŽMUŠTA 28. Iš Kalifor
'sulaikymui, iki bus išsprę- tarp vakarų kaiptalizmo ir sfr»
mas ir Jono GrigolaiČio atsi je) Lietuvių stovykloje kuris žymas sutarties su Italija. nijos lėktuvu buvo vežami
Sta premjero Schumano au-j vietų komunizmo krizė negr#*
laikas veikia vaikų teatras, pa Bet kai sovietai užgrobė atgal į Meksiką 28 darbi
minimus, "Nacių Pragare".
jkso bilius,
ir kad jo manymu sovietai
Kiti išleido: Simo Urbono sivadinęs "Pasaka", davęs ke ištisas valstybes savo ^ karo ninkai. Sasuio 28 ore išti
i
—
••
j turėtų kolaboruoti su Amei^
noveles, "Sukuriai ir žmonės lis pastatymus, šiuo metu da bazėms palaikyti, tai vis ko nelaimė, lėktuvo spar
I CIO Plieno darbin i n k ų | kos ir Anglijos kapitalizmu.
Maironio "Raseinių Magdę" ir vė naują pastatymą, trijų vei kas tvarkoje.
Iunijos vadai pareiškia jog! Varga nemato kad Amerikos
nas nulužo, lėktuvas nukri
^Balades", dail. Osmolskio vai ksmų pasaką "Brolių Beieš
reikalaus šį pavasarį algų kapitalizmo sistema pati save
to, žuvo visi 28 Meksikie
kams "Mažųjų Metai" ir kitas. kant". Vadovauja SandargieŽUVO 173. Japottif^je čiai ir 4 lėktuvo nariai,
pakėlimo ^ 850^00 siivo sugriaus užtraukdama bedarbę
Šventės gražiai knyga sutik nė ir dail. V. Adamkevičius. keltui užėjus ant minos su
ir suirutes, ko sovietų krank*
v
narių,
tos, tik dėl popierio stokos ma Teatras turi pasisekimą ir sve sprogo laivas ir su juo žu
liai laukia, tikėdami tada puiRUSAI atsisakė įsileisti
timtaučiuose, net ypač kitų vo 173 žmonės. Spėjama žu United Nations komisiją j
las knygų tiražas.
.>
PALESTINOJE
Žydų
irjtis
su komunizmu Amerikos
Italijos
karalius Victor
Numatyta išleisti Mažosios tremtinių tautos, neturi jokio vusių galės buti apie 300.
Arabų
kovos
tęsiasi.
Ikšiol
darbo
masėse
Emmanuel
III,
parodomas
prieš
sovief^ valdomą Korėjos
Lietuvos rašytojo ir filosofo vaikų teatro, nors ir jėgų turi,
savo
mirtį
su
savo
žmona,
kuVarga,
nepaisydamas pa&$*
nuo
Lapkričio
29
žuvusių
zoną.
riedu gyveno ištrėmime Egip skaičius pasiekė arti 1,000, minimo ir Ikeršto koks jam gfąDr. Viliaus Storastos • Vydūno bet neturi pasiryžimo ir ištver
Paryžiuje, ant vienos me
te, kur jis ir mirė, sulaukęs 78
mės. čia tuo Lietuviai gali džio dirbtuvės nukrito pa«aštus.
FILIPINŲ salose žemės metų amžiaus. Jis sostą užėmė kai pradėta kovoti prieš so, atsisakė savo pažiūras at
r
pasididžiuaU.
^Sveikintina.
Pernai išleista Vydufio "Ka
sažierinis lėktuvas; užmuš drebėjime šiomis dienomis 1900 metais, pasitraukė 1944 Palestinos padalinimą tarp šaukti. Sako, Rusijoje jo nffr*
V": S
J. Zanavykas. ta 8 žmonės.
lėj imas-Lais vė j imas", ir vertikas jau 1 n e r a n d a . . . .
Žydų ir Arabų.
žuvo apie 25 žmonės.
Vf i
* *•
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Detroit, Mich., Naujienos
PAREMKIT MARCH
OF DIMES VAJŲ
SAVO AUKA

"

fALF GERYBIŲ PASKIRSTYMO
KLAUSIMU
Skirstymu Atlieka ne BALF'as, bet pašiu Tremtinių

KĄ REIŠKIA $5 VERTĖS
Pasirinkti Komitetai
SIUNTINĖLIS TREMTINIUI
Daug kas aiškina kaip yra
sunku Lietuviams tremtiniams
D. L. K. KĘSTUČIO DR-JOS
BAUG sniego
Iš įvairki pranešimų, oficia tenka: BALF dewfcra* gauna
gyventi be namų, badaujant ir
50 METŲ SUKAKTUVĖS
lių ir privačių (laiškais ir žo daiktinių gėrybių paskirstymo
„Pittsburgho srityje pastaropagaliau buti nekenčiamiems
džiu), tenka patirti apie pasi komisijų pranešimus, kurie ro
Sausio 17, L. D. K. Kęstu
Join die
Mis dienomis prašlavė smarkus
tos žemės žmonių kur jie pri
taikančius Lietuvių tremtinių do kaip kruopščiai ir tiksliai
čio
Pašalpinė
Draugija
turėjo
žiemos šalčiai su daug sniego.
siglaudę. Dabar, UNRRA pa
Vokietijoje nusiskundimus dėl gėrybės yra skirstomos.
savo
šaunų
pokilį
ir
prakalbas,
Sutramdyta komunizacija au
sikeitus j IRO, padėtis dar pa
BALF gėrybių paskirstymo.
Juozas*B. Laučka
sunkėjo.
tomobilių , trokų, traukinių ir paminėjimui 50 metų savo gy
Vienur kitur metamas įtarimo
BALF
Reikalų Vedėjas.
. Visa tai mums čia išaiškinti
vavimo sukakties.
lėktuvų.
šešėlis gėrybių skirstymo ko
yra
sunku.
Geriausia
galima
misijų
atžvilgiu,
primetant
Vakare, nuo 7:30 vai., Lie
šios savaitės pradžioje snie
suprasti tremtinių dalią iš jų
joms
šališkumą.
Antra
nusi
tuvių
Legiono
Posto
154
nariai
go užversta apie 8 coliai.
pačių laiškų, nes jie tokiu at
JANUARY 15-30
skundimų
rūšis
—
girdi,
spau
su
Vėliavomis
jmaršavo
į
salę,
' Dėl šalto oro, gaso kompaniveju parašo lyg nesivaržydami
doje skelbiama apie dideles
j6s sulaikė teikimą gaso į dirb o paskui juos, draugijos val Sausio 15 iki 30 tęsis March ir teisingai. Mes girdime iš
BALF gėrybių siuntas, o trem
tuves, taip kad tūkstančiai dar dyba ir visi garbės svečiai. Su of Dimes vajus, kovai su in sireiškimų kad gautų laiškų
tyje pašalpos reikalingieji la
nereikėtų spaudoje talpinti.
sėdus visiems į paskirtas vie fantile paralyžium.
bininkų negalėjo dirbti.
bai mažai jų gauna.
Kaip kitais metais ir dabar
Aišku, netiktų laiškus tal
Pirmiausia dėl šališkumo. KENKSMINGA SAUSRA
Plačioje Pittsburgho srityje tas, banketo rengimo komisi pasitikima surinkti stambios pinti kaip asmenišką pasigyri
Chicagietis
Carl
E.
King
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BALF
vadovybė skirstyme tie
trijų valstijų susidurime, dėl jos pirmininkas J. Kačinskas sumos tam tikslui.
Pranešimais iš San Francis
mą kad, pav., gavo siuntinį ir metų atgal nusipirko mažyti sioginiai 'nedalyvauja. Skirsty
šalčio apie 400 dirbtuvių turė paprašė Kun. Dr. Liudą MenPusė čia surinktų tam tiks gavusio pavardė, kaip ne kar alligatorių, kuris ir dabar iš mą atlieka mišrios komisijos, co, Kalifornija dabar, šios .žie
jo užsidaryti, nes joms sulai delį sukalbėti maldą. Po mal lui pinigų palieka vietiniame tą tas tenka matyti spaudoje. augęs į pilno didumo gyvūną, kurių nariais yra pačių tremti mos metu, pergyvena aršiausią
kyta gaso tiekimas. Tūkstan dai, šeimininkės ir patarnauto skyriuje. 2239 East 55th St., o Bet kada nei gavėjo nei siun švelniai apsieina su savo šeimi nių organizacijų išrinkti asme sausrą kokios neturėjo per 70
kita pusė eina į The National tėjo vardai neminima tada pra ninku, net pamėgdžioja šeimi nys. Kiek čia žinoma, komisijo metų. len siaučia sausas vi
čiai darbininkų paleisti iš dar jos davė į stalus vakarienę.
Foundation for Infantile Para vartu supažindinti Lietuvišką ninką rūkydamas pypkę.
se dalyvauja įvairių pažiūrų ir durvasario oras.
Vakaro programą pradėjo p. lysis.
bų trumpam ar ilgesniam lai
San Joaquin slėnyje, kuria
visuomenę su tautiečių reikala
(Krokodiliai nuo alligatorių užsiėmimų žmonės, tad negalė
J. Kašinskas trumpa kalba, ir
kui.
vimais ir vargais. Prie to, ga skirias tuo kad krokodilių žio tų buti jokio šališkumo kokios me gaunamas visas veik der
lima ir taip pamatuoti: Jeigu tys arba snukiai daug ilgesni nors vienos grupės naudai.
lius, jau per apie 40 dienų ne
Kokių šalčių pasitaiko Penn- toastmasteriu perstatė Petrą
sylvanijoje parodo šis pavyz- P. Jarą. šis, užėmęs toastma NEW BRITAIN, CT. aš siunčiu, tegul siunčia ir ma ir smailesni.).
Antra, dėl pašalpos davinių buvo lietaus, žymiai sunyko
no
draugas
ar
prietelius.
Juk
požeminiai šaltiniai Kaliforni
dis: Waynesburg miestelyje ster io vietą, trumpais žodžiais
mažo kiekio.
kuo
daugiau
Amerikos
Lietu
Vokietijoje yra apie 65,000 jos vandens, reikalingo laukų
Sausio 27 d. buvo atšalę iki 21 priminė šios iškilos reikšmę ir
vių susidomės tais reikalais ir me. Jau dabar žmonės tiesiog Lietuvių tremtinių. Beveik vi laistymui.
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kiek sniegu teapdulkėję, o Ka
karui pritaikinta kalbą ir tuoj ga Marijona Kazlauskienė (La- čia paduodu ištrauką iš lai dar nepervėlu pagelbėti!
gautų
maisto
bent
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dolarių
Pittsburgho Lietuviai viešai
apleido susirinkimą, nes turėjo žaunikaitė), sulaukus 77 metų ško rašyto LVS 6-tam skyriui
vertės, tikrai nebūtų jo per lifornija visą savo vandenį gau
dėkojant už prisiųstą pakietėlį.
pasiskelbė kovosią atsikraty
na iš kalnų sniegų.
amžiaus.
Ji
buvo
motina
Jieskubėti į kitą susirinkimą. Pu
PASIUNTĖ CARE PAKIETĄ daug. Paprastas skaičiavimas
Šiltas oras keliomis savaitė
mui Lietuvių komunistų iš sa blika atsistojus, gausiu ploji vos Trečiokienės, žinomos New Kadangi man žinoma kad tas
rodo
kad
BALF
vadovybė,
no
Pereitą savaitę musų geras
pakietėlis kaštavo vos $5, tat
mis
paskubino pražydėjimą vi
vo tarpe, kurių yra mažuma,
ark, N. J., Lietuvių darbuoto- galima įsivaizduoti kokį džiau prietelius Paul Kazlauskas pa rėdama nusiųsti maisto trem sų vaismedžių. Tūkstančiai ak
mu palydėjo garbingą svetį.
tiniams
kas
mėnuo
bent
po
10
bet kurie, paliekami ramybėje,
gsmą padarė ta musų visuome siuntė CARE pakietą suvis ne
rų pyčių, orandžių žydi. Gyvu
Po to kalbėjo draugijos pir jos.
skverbiasi į visas Lietuviškas mininkas
nės
sukelta penkinė. Laiškas pažįstamai šeimai, Britų zono dolarių vertės kiekvienam, tu lius reikia maitinti gatavu pa
Velionė
iškilmingai
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Vincas
Bridickas,
rėtų
maisto
pirkti
kas
mėnuo
je, kurį šaukėsi pagalbos. Bet
organizacijas ir varo savo ken- jaunosios kartos Lietuvis, to ta; atlaikyta trejos gedulingos seka:
šaru, nes nėra pakankamai žo
tuos
žmones pažįsta į čia atvy už 650,000 dolarių. Tada per lės kuri dėl sausros sunyko.
limingą darbą.
J
mišios,
kurias
laikė
Kun.
Pan"Aš tiesiog nerandu žodžių
metus tektų iškišti 7 mil.
liau, Kun. Dr. L. Mendelis, po
Pietinės Kalifornijos citrinių
Tas pasiryžimas buvo pada jo, ilgametis draugijos turto ; kus, Kun. Benesevičius ir Kun. kaip Tamstoms ir LVS galė kę tremtiniai.
300 tukst. d lai ią. .. .
vaisių
sodams pagrąsino šalnos
ryta pereitą sekmadienį Ame raštininkas Jokūbas Minkevi Matutis, šv. Andriejaus Lietu čiau išreikšti savo ir šeimos LIETUVAITĖS MOKYTOJOS
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nuoširdžią
padėką
už
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rikos Lietuvių Tarybos skv- čius, išaiškindamas draugijos vių bažnyčioje; palydėta į šv.
taip laiku mums suteiktą ma ŠELPIA TREMTINIUS
(neskaitant suauktų daiktinių sireiškė, orui atšalus.
liaus surengtose prakalbose. veikimą ir stovį.
; Marijos kapines New Britain, terialinę ir kartu moralinę pa
Man tenka susirašinėti iu gėrybių). Tad kaip Lietuviai
APIE ŽUVIS
Svarbiausiu to vakaro kalbė
ramą. Mes vargo ir bado iš dviem sesutėm, Onyte ir Adele tremtiniai gali tikėtis, daug
Sekantis kalbėjo Adv. Na- Conn.
Pastarų trijų metų bėgyje
toju buvo Dr. Albertas N. Ta- das Rastenis, Kongr. Edward
Velionė gimus Burbiškiu k., kankinti, netekę namų klajū Kadžiutėm, mokytojom, čia gi maisto iš BALF, kai jo turimi Kalifornijos Pacifiko pakrašty
musiom
Lietuvaitėm,
Amster
rulis, Carnegie Tech profeso Garmatz, Asst. U. S. Attorney Lazdijų par. 1898 metais at nai, iš giliausios širdies, su
šaltiniai yra baisiai maži, paly je apsireiškė keistas dalykas:
rius. Jis užgyrė dabartinę U. Adv. Tarnas Grajauskas ir B. vyko Amerikon su dukra Jie- džiaugsmo ašaromis, tariame dam, N. Y. Kaip smagu kad ginus su reikalu!.
staiga išnyko sardinkų spiečiai
tos panelės nuolatos siunčia paPašalpos skirstyme pirmeny ir žuvininkai bei kenavimo in
S. politiką link Rusijos, kaip D. Tarybos pirmininkas Anta Įva pas savo vyrą, kuris čia bu- ačiu, nes tamstų pakietas su kietėlius su maistu, drabužiais
didžiausiomis maisto ir rubų
bė duodama vaikams, kurių
vienatinę vilti išlaisvinimui ša nas Miceika.
jvo atvykęs keli metai anksčiau vertybėmis mus pasiekė pilno ir mokyklos reikmenimis. Jos Vokietijoje yra apie 14,500. dustrija pajunta didelius nuo
stolius, nes negali atlikti sar
lių esančių už Geležinės Uždan
Mirusieji draugijos nariai ir apsigyveno New Britąine, je tvarkoje, prieš pat Kalėdas. paskaičiusios šioje kolumnoje Norint vaikams parūpinti mais dinkų ir kitos žuvies paruoši
pranešimą nenumesti Kalėdi to bent 10 dolerių vertės per
gos.
buvo pagerbti su malda, maldą ;kur velionė visą laiką išgyve Jeigu ne jusų suteikta pagal nius
laiškus, jų surinko 500 ir mėnesį vienam, reikėtų per mė mo bizniui. Naudojama lėktu
ba
tai
ant
musų
švenčių
stalo
. . .
atkalbėjo Kun. Dr. L. Mende n o . Č i a i š g v v e n u s 5 0 m e t ų į s i pasiuntė tremtinių vaikų dar nesį skirti 145,000 dolarių ar vai tyrinėjimui kur galėjo nu
gijo daug draugų. Priklausė matytųsi tik nusiminimas ir želiams
sikelti žuvų spiečiai.
lis, visai publikai pritariant.
KOMUNISTŲ LIZDAS
su kitais daiktais.
v
kankinantis alkis, nes kiekvie
ba per metusIrillih 740,000
Amsterdame yra ir kita čia dolarių!
Draugija ir gyvieji nariai prie šv. Onos Dr-jos, šv. Ro nas šventėm gavome po 1 svaPittsburghas skaitosi Jugo
AUKSO ATRADIMO 100 ME
slavų komunistų lizdas, nes jie buvo pagerbti atsistojimu ir žančiaus ir kitų organizacijų. rą gerų miltų ir daugiau nieko. gimus Lietuvaitė, Ona Biliutė.
Štai kur gludi visa paslaptis, TŲ SUKAKTIS
Kada prakalbos buvo popu Be to jau trys savaitės kaip kuri nuolat siunčia tremtiniams kodėl tremtiniai taip mažai
šymet sueina 100 metų nuo
čia leidžia du savo laikraščius, gausiu plojimu.
pašalpą. Ne veltui jos atvaiz
Užbaigiant programą Kun. liarus dalykas tarp Lietuvių, negauname net priklausančio das tilpo tremtinių laikraštyje. maisto i šBALF gauna. Gauna to kai Kalifornijoje buvo at
' vieną Kroatų, kitą Serbų kalba
normos po 50 gr. (3
jo mažai todėl kad BALF iš rastas auksas, kur iš visos ša
ir juos kontroliuoja bendrai Dr. Mendelis atkalbėjo malda ! Kazlauskų namai buvo kalbėto sviesto
Šios trys panelės organizavo tekliai yra labai ir labai riboti. lies galvotrūkčiais veržėsi žmo
oz.) savaitei, o kitokių riebalų
Jugoslavų raudono diktatoriaus ir tuomi užsibaigė iškilmingas jų apsistojimo vieta.
niekuomet negauname. Kokio ir Lietuvių Tag Day Amster
BALF vadovybė dėjo ir deda nės, geisdami prisikasti aukso.
draugijos jubilejaus paminėji Į Velionė paliko dideliame nu- je mes esame sunkioje padėty dame, kurią įvykdė su dideliu visas pastangas ko didesnėms
Tito pasekėjai.
Kalifornija tada tapo atida
Vakarinėje Pennsylvanijo j e mas. Po vakarienės prasidėjo ; liūdime vyrą, Kazimierą, duk je daugiau nerašysiu, nes tam pasisekimu.
pinigų sumoms sukelti. BALF. ryta taip sakant Suv. Valstijų
Nors musų miestas daug di pirm. Kun. Dr. Juozas B. Kon žmonėms. Visi aukso jieškogyvena daug tamsių Jugoslavi šokiai, kurie tęsėsi iki 2 vai. teris Jievą Trečiokienę, New- stos pakankamai esate painfor
desnis negu Amsterdam, ir čia čius nepraleidžia jokios progos tojai ten veržėsi pėksti, raiti ir
muoti,
o
ypatingai
apie
Anglų
jark, N. J., Oną Lawson, New
jos ir bendrai Balkanų išeivių. ryto.
Lietuvių daug daugiau gyvena, didesnei paramai laimėti. Jis važiuoti jaučiais, važiavo ir
Reikia pastebėti kad šį taip Yorke, Ireną Jurčikonienę, du zoną.
Čia veikia ir Amerikos Sla
'"lamstų duosnumo dėka mu bet iš jaunųjų, taip gražiai hu varsto durų, duris laužo kliūčių grūdosi ten panašiu budu kaip
vų Kongresas, kuris tamsiems iškilmingą paminėjimą suren sunus, Joną ir Vincą, New Bri sų švenčių stalas buvo, anot maniškai darbuojančiųsi čia tu- kliūtis, kad tik Lietuvių trem jau buvo Dirvoje aprašyta apie
žjnonėms išdievino Tito, Wal gė jaunosios kartos Lietuviai tain, ir vieną seserį, Oną La- musų žodžiais, 'kaip Smetonos rifhe mažai. O galėtų buti j u tinių medžiaginė ir teisinė pa Mormonų kelionę į "Pažadėtą
Taipgi laikais', nes kavą ir kitus dai ne kelios, bet šimtai.
lace, negrą dainininką Paul Ro draugijos nariai, kai kurie iš žaunikaitę Lietuvoje.
dėtis butų geresnė, štai visai Slėnį" prie Didžiojo Druskos
M. Sims. neseniai jam pavyko iš Ameri Ežero. Tik Kalifornija randa
beson ir Jugoslavą imigrantą jų dar pirmą kartą dalyvauja paliko septynis anukus ir daug ktus pakeitėm į kitas gerybes.
Gavom 5 svarus gerų miltų,
kos katalikų vyskupų vardu si dar šimtai mylių toliau į va
rašytoją Adamic. Tas pratur veikime. Garbė jiems ui tai. giminių bei draugų.
truputį mėsos ir daug silkių, ŠALTIS SULAIKĖ DARBUS vestos maisto rinkliavos gauti karus ir ją pasiekti reikėjo nu
tėjo kapitalistiškoje Ameriko
Giminės ir pažįstami užsa nes tokia laimė, dabartiniame
35 METŲ SUKAKTUVĖS
Detroito dirbtuvėse iš darbų 460,000 svarų maisto, ši stambi kariauti didelius tyrynus, ki
je savo raštais, dabar dirba
kė daug šv. Mišių ir prisiuntė musų gyvenime, tiktai retkar
buvo
paleista apie 230,030 dar parama jau yra pakelyje į pa tus aukštus kalnynus ir susi
Įžymus
vietos
Lietuviai
vei
čiais kaip koks meteoras švy
prieš Ameriką, gelbėdamas so
daug gėlių.
vietas. Tai tik vie durti su tokiu pat sunkiu gyve
bininkų, kadangi dirbtuvėms skirstymo
nas pavyzdys.
vietams griauti šios šalies sis kėjai ir ilgamečiai Dirvos skai
nimu dykumose, kur stokavo ir
Laidotuvėmis rūpinosi laido stelėja."
buvo
sulaikyta
tiekimas
gaso.
maisto ir kitų reikmenų.
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temą. Geriausia butų kad val tytojai Vincas ir Ona Lukoše tuvių direktorius Kartonas.
Ir tt. Tremtinis džiaugiasi užėjus didesniems šalčiams.
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Tačiau pasiryžęs žmogus nu
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ir
džia jį pasiųstų | "sovietų ro vičiai Sausio 17 d., tykiai ir
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visus sunkumus ir ^Kaveik niekam nepastebimai, at
drabužėliu. Ar gali kada nors ; ali ir užsitęsė ilgiausia negu
jų".
riai
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talkininkauja.
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padarė tokia viliojan
žmogaus
gyvenime
atnešti
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šventė 35 metų savo vedybinio
kada buvo bėgyje 12 metų.
Visuomenės vadai, dvasininkai čia ir smagia gyventi kokia ji
PRANEŠKIT
desnę
naudą
Amerikoniška
pen
gyvenimo sukaktį. Vincas Luif pasauliečiai, nuoširdžiai ben šiądien yra.
kinė? Ir matome kaip labai
APSKRITIES TAKSAI
Įkoševičius yra išbuvęs ilgus
dradarbiauja BALF'ui. Lietu
Auksas buvo atrastas žemė
Savo
Antrašo
Permainą
reikalingą
yra
pasiųsti
kiek
Allegheny apskrities šelpi- m e ^ u s Lithuanian Federal Savviški
laikraščiai
ir
Lietuvių
ra
je
šveicaro kolonisto Kalifor
AKRON, OHIO
mo ir atlyginimų mokėjimui ings and Loan Association raš Kuomet rengiatės persikelti galint maisto musų broliams,
dijo programos be jokio atlygi nijoje, John A. Sutter, kuris
įet
ir
nuo
savęs
truputį
nu
taksai dabar siekia $15,500,000 tininkas. Taip pat išbuvo il kitur gyventi, praneškit sa braukus.
nimo užleidžia savo skiltis ir pats mirė biednystėje. Aukso
brangų laiką atsišaukimams ir atradėju skaitosi James Mar
arba po apie $10.25 nuo galvos gus metus Lietuvių Salės Ben- vo naują antrašą Dirvos Ad
Dar
kokius
metus,
laikai
gal
BALF'O NAUDAI VAKARAS prašymams
ministracijai, ne paštui, nes
duoti daugiau ir shall.
kiekvienam gyventojai,. jskai- j d r o v g s turtų raštininku ir du paštas nesius jums Dirvos*j pagerės ir Europoje ir mums
Sausio 25 d., šv. Petro pa daugiau aukų.
Skubėjimas į Kaliforniją au
tant vyrus, moteris it* vaikus, j me ^ u salės vedėju. Jo žmona raują vietą jeigu neprimo- ;al nereikės taip stropiai auko- rapijos salėje buvo rodomos
Tenka atsiminti kad Ąmeri- ksą kasti buvo vienas iš roi,
bet
dar
ypač
dabar
reikia
lyra ilgametė raštininkė Lietu- kėsit. Parašykit mums už /isas jėgas sukaupti. Ateina brolių Motuzų - Beleckų garsi koje viešų ir privačių rinklia mantingiausių Amerikos isto
lc atvirutę prieš persikėli
155 IŠSIGELBĖJO. Angliaka- j v i l i Moterų Piliečių Klubo ir mą į kitą vieta gyventi. — pavasaris, nusilpimo laikas — nės filmos. Buvo susirinkę virš vų yra daugybė, jos viena ve rijos skirsnių. Tas užsidegi
vaisus dalykai dėsis tremtinių šimto žmonių, kurie susidomė ja kitą. štai Sausio mėn. per vi mas susirasti sau aukso kasyk
sykio j e prie St. Clairsville, O., nenuilstanti veikėja Dainos DDirva
Cleveland
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O.
stovyklose
jeigu jų nesušelpsi ję sekė įdomius paveikslus. Ta są šalį yra plati March of Di las Kalifornijos kalnuose su
Sausio 26 ištiko gaisras 167 pe-I*^ i r D a i n o s c h o r e « Tal P P at
mes rinkliava vaikų paraly traukė daugybėms Amerikiečių į
dos gilumoje, bet ten buvę 155 j yra buvus ilgus metus turto
progra rinkliava BALF'o nau žiaus fondui. Vasario men. — Pacifiko pakraštį ir netrukus
vėžio ligos ir kitiem? fondams. galutinai padarė Kaliforniją
dai davė $111.10.
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Kovo
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kasyklos išeiti.
donojo Kryžiaus didysis vajus. Kalifornija valdė Meksika —
Lukoševičius,
laimingai
sulauvo surengta Lietuvių diena, bu Po to seka kiti. Be to, kiekvie tas buvo jau Dirvoje apipasa
Aštuoni metai atgi&l toje kasykloje sprogime žuvo 72 dar- kusius 35 metų savo vedybinio
vo atvykę daug svečių iš Cle- nas miestas turi savo labdary kota pereitą metą, aprašymuo
gyvenimo ir linkiu sveikiem.velando programfei išpildyti, bės ir šalpos įstaigų vajus. se apie Misijas, Ispanų misijobininkai.
laimingai sulaukti ir 50 metu
dalyvavo Clevelando Lietuvių Įvairios tikybinės organizaci nierių įkurtas išilgai visą Ka
jos vėl turi savo šalpos progra liforniją Pacifiko pakraščiu.
auksinio jubilejaus.
katalikų Dainos Choras.
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vykdyti vajus. Darbinin
P. P. Jaras.
Kalbas pasakė Jonas Valai
kų unijos kasmet kelis kartus
J. Žemantauskas
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Už ka Naciai Mane Areštavo
J^IPLOMATINfi istorija žino mažai atsitikimų
kad svetimos valstybės atstovas, priderama
tvarka priskirtas prie kito krašto Vyriausybės
ginti savo valstybes nepriklausomybę ir intere
sus, butų areštuotas. Jei dėl kurių nors prie
žasčių toks priskirtas (akredituotas) asmuo pa
sidaro nebepriimtinas Vyriausybei prie kurios
jis priskirtas, arba, kaip tai priimta tarptauti
nės teisės moksle išreikšti, nustoja buti "perso
na grata", tai toks atstovas, paprastai, savo vy
riausybės atšaukiamas"; blogiausiame atsitikime
paprašomas pačios tos vyriausybės kur jis buvo
priskirtas kad apleistų jos sostinę ir tos valsty
bės teritoriją. „ Taip, pavyzdžiui, atsitinka jei
svetimos valstybės atstovas padaro kokį nors
- Pulk. Kazys Škirpa
didesnį netaktą, užgaunantį valstybę ar jos Vy
NUO REDAKCIJOS: Su šiuo numeriu
riausybę kur jis priskirtas, arba padaro civili
pradedame teikti Dirvos skaitytojams
nio pobūdžio nusikaltimą, kompromituojantį j.
svarbų ir Įdomų aprašymą pergyveni
kaip asmenį.
mų buvusio Lietuvos Įgalioto Ministro
Berlyne, Pulk. K. Škirpos, antro Pasau
Be to, svetlfrtos valstybės atstovas paprašo
linio karo metais. Pirmutinis jo raši
mas apleisti krašto teritoriją jei tarp jo atsto
nys
yra "Už ką Naciai Mane Areštavo".
vaujamos valstybės ir to krašto kur.jis priskir
Po to seks dar ilgesnis jo raštas jo per
tas, kjla karas, šiame pastarame atsitikime jis
gyvenimų "Už Spygliuotų Vielų".
net gali buti laikinai internuotas kol neįvyksta
Pulk. Kazys Škirpa savo raštus pa
grąžinamų vienos ir kitos pusės diplomatinių at
tiekė tiktai Dirvai. Skaitymo bus ge
ram pusmečiui.
stovų pasikeitimas, tarpininkaujant kuriai nors
neutraliai šaliai arba kokiai nors tarptautinei
organizacijai, pav\, Tarptautiniam Raudonajam ri Reicho Užsienių Reikalų Ministeriui von RibKryžiui. Tačiau, svetimos valstybės atstovas ne bentropui ir aukštiesiems šios ministerijos par
gali buti ištremiamas, juo labiau areštuojamas, eigūnams atsisveikinimo vizitus, jam buvo nu
už tai jei jis politiniuose ar praktiškuose reika rodyta kad to nedarytų. Von Dornberg savo at
luose, paliečiančiuose jo atstovaujamą kraštą, sakymą motyvavo tuo kad santikiai su Vokie
laikosi kitokio nusistatymo negu Vyriausybė čių Užsienių Reikalų Ministerija nenutraukiami,
prie kurios jis akredituotas. Jis juk tam ir yra sustabdymas Lietuvos Pasiuntinybės veiklos te
priskirtas kad gintų savo, o ne svetimo krašto buvęs iššauktas susidėjusių faktinų aplinkybių
interesus, taigi reikštų nusistatymą savo tautos, ir kad Reicho Vyriausybė Lietuvos Įjungimo į
nors t&s jos. nusistatymas ir labai skirtųsi nuo Sovietų Rusiją visai nemano pripažinti.
nusistatymo Vyriausybės prie kurios svetimos
šie ilgesni paaiškinimai apie Lietuvos atsto
valstybės atstovas skaitomas akredituotas.
vo Berlyne teisinę padėtį čia suminėti tam kad
Lietuva, kaip žinoma, kare nedalyvavo, t. y. skaitytojas galėtų geriau suprasti mano padėtį
jos nebuvo paskelbus nei Sovietų Rusijai, kai ši kada pasilikęs laike karo Berlyne, turėjau ginti
Lietuvą 1940^ metais brutališkai užpuolė ir pa Lietuvos teisę į nepriklausomybę ir dėl to su
glemžė jos valstybę ir nepriklausomybę, nei be Trečiuoju Reichu aštriai susikirsti. Tačiau, tei
galėjo paskelbti karą Trečiajam Reichui, kai siniai argumentai realioje politikoje yra silpno
šis, puldamas Sovietų Rusiją, okupavo Lietuvą jo argumentai. Kada, kaip maža tauta, neturi
savu ruožtu, nesiskaitydamas su 1941 metų Bir me savo reikalavimams paremti pakankamos
želio 23 d. sukilusios Lietuvių tautos atstatyta ginkluotos pajėgos, tai teko man prisidengti tei
Nepriklausomybe bei nušalindama musų tautos sės argumentu, nors puikiai mačiau jog naciai
sukilėlių pastatytą tautinę Lietuvos Vyriausybę. nėra linkę skaitytis su jokiomis teisės normomis,
Lietuvos diplomatinio atstovo Berlyne pa jei jos buvo nepakeliui jų vykdytai jėgos politi
dėtis laike šių dviejų agresijų buvo sekanti: pa kai. ši politika juos privedė prie pavartojimo
reiškus protestą prieš Sovietų agresiją, jis išli prieš mane, kaip Lietuvos atstovą, policinės prie
ko vis tik raudonojo okupanto nagams nepasie monės pirmą kartą netrukus po musų tautos
kiamas, nes buvo ne Lietuvoje, tačiau, pasiprie 1941 metų Birželio 23 d. sukilimo, kuris pasta
šinus vėliau nacių agresijai, jis jau nebegalėjo tė Trečiąjį Reichą prieš Lietuvos nepriklausomy
jaustis saugiai, kadangi pats, būdamas Berlyne, bės* paskelbimo faktą. Tada, kaip Dirvoje jau
atsidūrė po nacišku Damoklio kardu. Tokia tai esu apie tai rašęs, buvau Vokiečių izoliuotas na
buvo faktinė padėtis.
miniu areštu. Bet tuomet tai tebuvo tik spau
Tačiau teisinė Lietuvos atstovo padėtis ne-, dimas į m*ne, kaip Lietuvių sukilėlių Vyriausy
buvo pakitėjus. Nei vienos nei kitos agresijos bės galvą, kad tą Vyriausybę nušalinus.
pasekoje jis jokios teisėtos Lietuvos Vyriausy
Kai tuo savo brutalumu jie nieko ką norėjo
bės nebuvo iš savo pareigų atšauktas. Paleckio neatsiekė, areštą nuo manęs nuėmė, išlaikę ma
"Liaudies Vyriausybės", kaip paskirtos raudo ne izoliuotą "savo bute daugiau kaip tris savai
nojo okupanto, atšaukimui nebuvo galima teikti tė*.. v
,
jokios teisinės galios. Su tuo "atšaukimu" ne
Antros areštas, apie kuri
noriu papasa
tik nesiskaitė kalbamas Lietuvos atstovas, bet koti ir kuris įvyko 1944 metų Birželio 10 d., gręir Vokietijos Vyriausybė, prie kurios jis buvo sė man daug didesnėmis pasekmėmis: jei naciai
priskirtas. Ji nepriėmė dėmesin Paleckio vy nebūtų buvę priešingos kariaujančiųjų valstybių
riausybės "notų" apie atšaukimą. Kalbamu rei pusės sutriuškinti tai gal skaitytojas to ką čia
kalu ši "vyriausybė" bandė įbrukti Vokiečiams žemiau paduosiu niekad nebūtų iš manęs gyvo
išpradžios, per Lietuvos Pasiuntinybę Berlyne, susilaukęs
vėliau, per Vokietijos atstovą p. Zechlin, Kaune,
Kad butų aišku už ką naciai pakartojo prieš
o kai nei vienaip nei kitaip nepasisekė tai grie mane policinę jėgą antrą kartą, tebus leista čia
bėsi net už šiaudo galo: siuntinėjo savo "notifi- kiek plačiau apsistoti ties mano laikysena ir
kavimus" Berlynui viešomis telegramomis Vo veikla po to kai Lietuvių sukilėlių pastatyta Vy
kiečių kalba, kurias Vokiečių Užsienių Reikalų riausybė Lietuvoje jau buvo nacių nušalinta ir
Ministerija dėjo į atmatų krepšį....
kraštas atsidūrė po Vokiečių okupacija.
Tačiau, kad butų galima skaitytis diploma
Pats kalbamos Vyriausybės nušalinimo fak
tiniu atstovu, tam neužtenka vien turėti savo
tas vaizdžiai parodė jog po to kalbos su Berlynu
Vyriausybės paskyrimą atlikti akreditavimosi
nebegalėjo buti. Iš kitos pusės, jaučiau jog na
formalumus ir likti neatšauktam iš* pareigų, bet
cių įtūžimas ant manęs už jų pastatymą prieš
tam dar yra reikalinga kad ta Vyriausybė prie
Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo faktą, o
kurios atstovas buvo priskirtas, iš savo pusės
taip pat už mano užsispyrimą apginti sukilėlių
negrąžintų jam jo akreditavimosi dokumentų
sudarytą Vyriausybę, buvo pasiekęs aukš
arba nepadarytų kokio nors kito formalaus ak
čiausią laipsnį. Ant kiek jis buvo didelis, gali
to, iš kurio sektų jog ji jo nebeskaito atstovu.
ma apie tai spręsti jau vien iš to fakto kad Vo
Vokiečių Vyriausybė nepadarė nei to, nei kito:
kiečiai nedavė man leidimo vykti į Lietuvą ap
Lietuvos atstovo akreditavimosi dokumentų jam lankyti savo senutę motiną ir gimines, kad juos
negrąžino ir juos pasiliko pas save Reicho Kan- nors paguosti dėl viso to ką jiems prisiėjo iš
c^iarijoje.
kentėti po bolševikų okupacija.
Priešingai, kuomet 1940 metais, po dviejų
Teminėsiu čia tik vieną faktą, kad .18 as
mėnesių aršios kovos su "Liaudies vyriausybe" menų iš musų artimų, giminių, daugiausia iš
ir Sovietų Ambasada Berlyne, Vokiečiai, Mas žmonos artimųjų, jų tarpe jos tikrą brolį, bol
kvai griežtiai pareikalavus, paprašė Lietuvos at ševikai deportavo į Sibirą, nors dauguma jų ne
stovą sustabdyti Pasiuntinybės veiklą bei aplei buvo jokie politiniai veikėjai, o šiaip padorus
sti Pasiuntinybės rumus, jam ir visam Pasiun Lietuviai: ūkininkai, valdininkai, moksleiviai,
tinybės personalui buvo iš Vokiečių pusės pasiū net keletą senukų ir vaikų. Tačiau žmogiškumo
lyta teisė pasilikti Vokietijoje ir naudotis toliau argumentai į nacius mažai teveikė: perdaug ma
personalinio pobūdžio diplomatinėmis privilegi no asmuo atrodė jiems pavojingas jų piktiems
jomis. Kada Lietuvos atstovas, padėkojęs už šį tikslams, kuriuos jie buvo suplanavę vykdyti
palankumą, vis tik dar pasiteiravo Vokiečių Už Lietuvoje, tikėdamies pasilikti musę kračfce am
sienių Reikalų Ministerijoje pas Protokolo šefą, žinais viešpačiais.
»
Pasiufltioj yq» Pornjbęjgą^ aj nęęęįk^tij padary.
iBus daugiau)
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NELEIDŽIA SOVIETŲ
RAŠYTOJU I DP
STOVYKLAS

NAUJA ORGANIZA
CIJA Jf REMTINIAM5
REMTI

Rašo KAZYS ŠKIRPA
Buvęs Lietuvos Ministras Berlyne
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(D. T. Mitchell-Mačiulaičio
(atvaizdas tilpo pereita me
Dirvos numeryje.)

Iš Frankfurto, Vokietijoje,
praneša kad vienuolikai Rusif
korespondentų keliaujančių l)į
S. zonoje Vokietijoje nebus lei
sta lankyti tremtinių stovyk
lų. Amerikos Armijos pareiguna pasakė, "Jų pasirodymas
tremtinių tarpe gali sukelti sąmišį".
Dauguma js 300,000 išvietintų asmenų Amerikos zonoje
tebesilaiko ten todėl tik kad jie
nepakenčia Rusiško komuniz
mo, aiškina Pulk. Eyster. Jie
Lietuviai sargybiniai, parinkti iš DP, dirba Vokietijoj Ame
atsisakė gryžti į savo namus
rikiečiams. čia jų būrelį matome laisvalaikiu.
Rusų ir kitų komunistų valdo
(Nuotrauka B. Gaidžiuno.)
mose šalyse nežiūrint įvairiau
BALF BENDRADAR Valdybos nariai retai buna sių pakartotinų raginimų, pa
centro raštinėje ir todėl jų var sakė Pulk. Eyster.
BIŲ DĖMESIUI
du rašyti laiškai pasiekia savo
adresatus pavėluotai.
3. BALF pirmininkui ir ki
BALF vadovybė ir admini tiems valdybos nariams prašo
stracija visomis jėgomis rūpi ma rašyti tik grynai asmeni PRANCŪZIJA UŽDA
nasi kad Lietuvių tremtiniu niais reikalais.
RĖ ŠNIPAMS
Pirmininko adresas yra: 37
šelpimas ir kitokia jiems būti
na parama butų atliekama grei Park Ave., Yonkers 3, N.Y.
DURIS
Sekr.
Nora M. Gugienė,
tai ir tvarkingai. Labai pagei
daujama kad visi BALF ben 127 Dearborn St., Chicago 2 III.
Iždn. — Albinas S. Trečio-1
dradarbiai ir rėmėjai, šalia sa
l*rai"fcuzija uždare kelius įva
kas,
314 Walnut St., Newark
vo didžiųjų talkos darbų, pa
žiavimui Balkanų sovietų šalių
gelbėtų BALF Centro darbui 5, N.J.
Visiems BALF rėmėjams piliečiams, ir nutraukė davus
pagreitinti, prisilaikydami sa
reiškiu
nuoširdžiausios padėkos leidimus tiems piliečiams per
vo susirašinėjime su BALF to
ir geriausių linkėjimų.
kių pageidavimų:
Juozas B. Končius važiuoti per Prancūziją, jeigu
1. Visus BALF'ui skiriamus Kun. Dr. BALF
Pirmininkas. jie važiuoja į kurias kitas val
čekius ir pinigines perlaidas
stybes.
rašykite ne pirmininko, sekre
Uždrausta Įvažiavimas Ven
torės, iždininko ar kito asmens
grijos, Jugoslavijos, Bulgari
vardu, bet tik organizacijos
oficialiu vardu — United Li M A R G U T I S
jos, Rumanijas, Čekoslovakijos
thuanian Relief Fund of Ame Skaitykit "Marguti", komp. ir Lenkijos piliečiams.
rica. BALF pinigai yra deda
Pervažiuoti traukiniais |Nir
A. Vanagaičio leidžiamą mu
mi bankan ne asmenų, bet or zikos
Prancūziją
į kitas šalis jiems
ir
juokų
žurnalą.
Ei
ganizacijos vardu.
na kartą į mėnesį. Kaina neleidžiama todėl kad tuo bu2. Visus laiškus organizaci metams $2. Užsisakant sių
du komunistai sovietų agentai),
jos reikalais malonėkite adre skit ir pinigus.
neva važiuoją į kitas šalis, ift
suoti ne Valdybos nariams, bet
tiesiog — United Lithuanian
tuaųkinių slaptai išlipa Pran
MARGUTIS
Relief Fund of America arba
cūzijoje,
ir ten pasilieka dirbWestern Are.
BALF reikalų vedėjui, Juozui t 6755 So.
bti kaip sukilimo kurstytojai,
Chicago,
111.
B. Laučkai, 105 Grand St.,
Maskvos įsakymais.
Brooklyn 11, N.Y.

Mount Vernon, N.Y.
šia
me netolimame New Yorkui
mieste įsisteigė svarbi Lietuvių
gyvenimui ir ateičiai nauja or
ganizacija. Iki šiol jos nariais
yra tik Amerikiečiai pramonin
kai. Organizaciją sugalvojo ir
jai pradžią davė American Ra
dio and Hardware Co. preziden
tas D.T. Mitchell - Mačiulaitis.
Organizacijos pavadinimas—
Lithuanian American Benevo
lent Ass'n., Inc., pasako apie
jos tikslą. Sutrumpintai orga
nizacija vadinama LABA, šias
raides sudaro pirmosios pilno
jo vardo raidės. LABA jau už
registruota teismo įstaigose.
Teismas jau davė leidimą
šiai organizacijai veikti. Orga
nizatoriai teismui pareiškė kad
LABA veiks siekdama:
"To provide for the mutual
assistance of persons of Li
thuania .descent".
Organizacijos užsibrėžti pla
nai platus. Ji, pirmiausia, pasi
ryžusi padėti atvykti Lietu
viams i Ameriką. Bet visi tos
organiazcijos nariai, kurie yra
tik Amerikiečiai pramoninkai,
nori kad atvykusieji dirbtų, už
sidirbtų ir vėliau galėtų savo
broliams padėti. Padėję atvyk
ti Lietuviams į Ameriką, orga
nizacijos nariai ir pati LABA
rūpinsis jiems gauti darbo, pa
talpų gyventi ir t.t.
Be tiesioginės, materialinės
paramos Lietuviams tremtyje,
ši organizacija dar, kaip jos
tiksluose užsibrėžta, rūpinsis
Lietuviškos kulturos kėlimu ir
Lietuviškų tradicijų palaiky
mu.
7
Reikia paminėti, kad iios
taip Lietuviams reikalingos or
ganizacijos steigėjas ir laiki
nas prezidentas' yra D .T. Mit
chell - Mačiulaitis, savininkas
stambios radijo įmonės ir kitų
J"
fabrikų. Vien tik radijo įmonė
daro apie du milijonus dolarių
(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940)
apyvartos į metus.
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
Organizacijos adresas: 152
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
McQuestyn Parkway, Mount
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.0#
Vernon, N.Y.

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE

(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoj e kalboje, Lietuviai prašomi ^ aukoti tam
reikalui. Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)

ŽINO - BET KAS
IS TO?

TIMELESS LITHUANIA"

Gen. Omar Bradley, naujai pa
1
skirtas sekantis Armijos štabo
viršininkas, pareiškė pastaroje
savo kalboje viešai, ir jis tai (Su Lietuvos vaizdais, s» Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
žino gerai, kad "jeigu Rusija
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
turėtų atominę bombą aš ne*
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
tikiu kad ji dvejotų ar naudo
rim, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą,
ti ją ant musų".
Bet, Gen. Bradley tiki, Ru
sija dabartiniu laiku nenori ir
net negalėtų kariauti tikrame
atvirame kare su niekuo. Jei
gu kuri šalis — ir ta šalis yra
Rusija, sako Gen. Bradley, —
per savo akiplėšiškumą iššauks;
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu
karą* tai karas dabar galėtų
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
įvykti, šiaip dar karui niekas
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
nesą prisirengę.
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už vieną.
Rusų tik žinojimas kad Ame
rika turi atominę bombą sulai
ko raudonuosius nuo maršavimo per visą Europą.
Rusija dabar, pasinaudoda
(Lithuania Under the Sickle and Hammer)
ma Amerikos nuolaidumu, tik
stumdo ir klastomis įsigauna Į
(80 pusi., su paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos isfcėfrija.)
svetimas šalis, bet ji taip be
sielgdama gali iššaukti ir ka
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau.
rą, — tiki Gen. Bradley.
Jau daug žymių Amerikos
Štai Pulk. Jono Petruičio aprašymas jo pergyvenimų ir kančių bolševikų naguo
vadų yra pasakę tą patį: jeigu
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rei*
sovietai turėtų atominę bombą
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, supą*
jie Ameriką užpultų be jokio
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis.
persergėjimo. Bet jie visi if
laukia kad sovietai tą padaryk
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
tų — laukia iki pasigamins
atominę bombą ir Ameriką už
Užsakymus siųskit laišku,
įdedami pinigais arba če
puls, bet patys nesirengia tą
kiais ar money orderiais.
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohi#
pavojų laiku ir reikiamai už\
yJ?
kirsti.
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William Green NevyJ
ifcęs Planas

Amerikos t)arbo Federacijos
prezidentas
William Green nu
6820 Superior Ave., Cleveland, O.
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
vykęs į Washington^, Kongre
sui kalbėti apie padidinimą ša
produkcijos, kad butų ga
Lietuvių Vardu Komu lyje
lima sulaukti kainų nupigininistai į Braziliją
mo, patiekė tokį planą, kuris
yra tikrai keistas ir nesąmo
ATIEKIAME Dirvos skaitytojams labai aiškiai išdės
ningas :
tytą, lengvai suprantamą išaiškinimą šiandieni- BRAZILIJOJE policija suse Kadangi dabar didumoje dir
nęs musų vientaučių tremtinių padėties Europoje. Šį
ir suardė komunistų sąmok- bama 40 valandų savaitėje už
straipsnį paruošė vienas buvusių tremtinių, dabar Ame- s|ą įsigalėti visur Pietų Ame sutartę reguliarį atlyginimą,
rikoje gyvenantis, T. Dambrauskas.
jrikoje. Suimta devyni asme- Green pasiūlo priimti 45 valan
Šis straipsnis aiškiai mums pasako kas tremtinių nys ir sučiuPti visi Kominter- dų darbo savaitę. Bet už tas
laukia, kaip jie gyvena ir kas galima daryti — ir kad n?. d°kumentai, kuriuose telpa 5 perviršio valandas Green rei
reikia greitai daryti — jiems pagelbėti.
I v!sl Planf1 nurodymai komu- kalauja darbininkams mokėti
merik )je
Musu broliai tremtiniai
su pavo-,I ^Kom^mi^tni
- pusantra tiek "overtime".
,
i. i šiądien
• i. i-susiduria
m
Komunistai tuo savo Į
planu
Tikrai, skamba gerai kuomet
jum ligų, nesveikatos, patekimo j bolševikų nagus - ir ruoš-si
tumėti Soviet
turi
mintyje kad darbininkai
kad mes galime jiems pagelbeti skubiai siųsdami affida- gei ielanki
litik
uždirbs
pusantra tiek už pen
l Ameriką jvaziuoU.
^
f
Tie atvykę ir suimti devym
kias priedines darbo valandas,
> Paskaitykite tą straipsnį. Lietuviai Amerikiečiai, ir komunistai įvažiavo į Braziliją bet ką tas pagelbės kainų nu
sTuibiai, bet rimtai, imkite perkratyti savo sąžinę — ar kaip Pabaltiečiai, ir penki L mažinimui, kad gaminių pada
viską darote gelbėjimui savo kraujo brolių, taip kaip tų suimtųjų yra Lietuviai (ar rymas atsieis žymiai brangiau
mums privalu juos gelbėti?!
I Lietuvos piliečiai žydai). Jie algų pavidale? Ne tik padary
visi bus skubiai deportuojami mas, bet ir medžiagų paruoši
už nelegalį įvažiavimą į Brazi amas ir žaliavų pristatymas, su
liją.
pusantra tiek atlyginimo už
KAS SUTIKTŲ PAGELBĖTI EUROPOJE PAGAL
Komunistai savo centrą įsi tas penkias" valandas padarys
kūrė Sao Paulo mieste, į pie visus gaminiu# vėi brangiais,
BOS BESIŠAUKIANTIEMS TREMTINIAMS?
tus nuo Rio de Janeiro.
neįperkamais.
Kasdien iš Europos ateina daugybė skaudžių ir pagalbos
žydai komunistai tu© hudu
Kadangi daugiausia visko su
prašančių laiškų. Visuose laiškuose atsispindi desperacija ir kenksmingai pasitarnauja Lie- naudoja patys darbininkai, jie
baimė dėl rytojaus. Baimė netekti sveikatos ir buti pasmerk-,
tautai Pietų Amerikoj^. sulauktų vėl visokių reikmenų
f f #
tam laukti mirties priešo žemėje, baimė vėl patekti bolševikams
pabrangimo, iš to sektų reika
į nagus. Ir reikia pripažinti kad tremtinių baimė yra pilnai paBANKAI visoje šalyje ben- lavimai daugiau algų, ir šauki
grįsta. Apie 30 nuošimčių jų jau gavo džiovą ir kitokias nei 9 « metais "pasiekė mas naujų streikų.
pagydomas ligas ir jų niekas nebeišgelbės. Jų nebepriims nei d
aukščiausi
laipsnį - Kas tada nukentėtų? — vėl
it
vienas kraštas. Kasdien tokių skaičius didėja.
Į ^ bmj
kurių
depozi- tie patys darbininkai.
Ne
Baimė patekti bolševikams į nagus, taip pat, turi pagrindo. į t( . privatin ė s įkaitos net
Murray, CIO prezidentas, ne
pritaria Green planui ir sako
Kas žino ką atneš rytojus, kas žino į keno rankas lai-! trigubai padaugėjo.
kinai gali patekti Vakarų Europa. Be to, nors Didžiosios Vaka-| Tie depozitai apima 6155 CIO reikalaus tiesioginiai dau
rų Valstybės garantuoja prievarta tremtinių negrąžinti į bolše- bankus> čįa nesiskaito taupymo giau algų pakėlimo.
vikų okupuotus kraštus, tačiau gyvenimas rieda savo keliu, bol bendrovių narių depozitai.
r i t
ševikai atkakliai siekia susigrąžinti tremtinius ir jie randa tam
PERSIJOJE,
jų viena reli
1939 metais bankuose taupykitokius kelius. Ar ne prie to veda naujai vykdomi tremtiniams!! mų buvo sudėta $50 bilijonų. giška sekta duoda leidimą jų
IRO organizacijos skryningai ir nuolatinis maisto mažinimas bei
'žmonėms apsivesti bent ko
t t t
kitokie suvaržymai?
kiam laikotarpiui, net iki tam
Iš Vokietijos, Britų Zonos, gautomis žiniomis, maisto nor
PRANCŪZIJA gavo virš 30- tikrai valandai, po ko vedybos
ma ant tiek sumažinta kad trijų dienų davinio nepakanka vie 000 geležinkelių vagonų iš U. vėl gali buti nutrauktos ir ta
nam kartui sočiai pavalgyti. Iki šiol, kai kuriose stovyklose, S. pereitais metąįs.
pora nesiskaito vedę.
tremtiniai savo užaugintomis ftaržovėmis ir maisto trupiniais augindavosi paršelius. Dabar, tas ne tik uždrausta, bet ir turimi,
sunkiai įgyti ir nuo savęs nutrauktais trupiniais auginti parše
liai atimami-konfiskuojami.
Per skryningus masiniai išmesti ii stovyklų tremtiniai
įjungiami į Vokiečių ukį, kitaip tariant, atiduodami vergais Vo
kiečių žinion, šiurpas ima pagalvojus apie tokių žmonių padėtį.
, Tačiau, tai dar ne viskas. Finalas bus tada kai Vokiečiai
sudarys Vokietijos ar Vakarų Vokietijos Centrinę Vyriausybę
ir krašto tvarkymą perims į savo rankas, o toks laikas ateis.
LIETUVIUI TREMTINIUI
Bukime tikri kad tada jų pirmas sprendimas bus atsikratyti
tremtiniais. Tam budų jie ras. Čia bus vienintelė vieta kur
Nustojęs tėvynės, namų, artimųjų,
bus vienos nuomonės Vokiečiai ir bolševikai. IRO ir Vakarų Val
Pametęs tau įprastą darbą,
stybės nesikiš, nes išskryninguotieji tarptautinės globos nusto
I vakarus bėgai iš sodžių gimtųjų,
ja. Skryningams taip pat galo nesimato, matomai jie veiks tol
Į
badą, į ugnį, į vargą.
kol bus ką skryninguoti.
Ir dantis sukandęs t daug iškentėjai;
Turint prieš akis tokią žiaurią ir beviltišką nelaimingų
Už bulves ir guolį skurdžiausią,.
tremtinių padėtį, dabar aktualiausiu pasidaro emigracijos klau
Paniekintas, alkanas vargti turėjai
simas. Reikia skubiai dėti visas pastangas kad sudarius sąly
Ir
darbą atlikti sunkiausią.
gas tremtiniams atvykti į šį kraštą, nes greitai gali buti pervėlu
Tikėjais
sulaukti geresnio rytojaus,
(ligoniams jau pervėlu) ir teks tada sielotis kad laiku nepagelTai
stiprino
ištvermę tavo,
bėjom tiems kuriems tikrai dar galime pagelbėti, šiuo konkre
Aukojai
sveikatą
ir jėgas artojaus
čiu atveju turiu galvoje affidavitų sudarymą.
»
Už
viltis
nuslėptas
savo
'
Nors Lietuvos imigracijos kvota į Ameriką kasmet buna
Jei
badą
pakelsi,
jei
vargą
iškęsi
pilnai išsemiama, bet Lietuviai mažai ja tepasinaudojai Čia,
Ir
jeigu
nuo
bombų
nežūsi,
reikia manyti, turi įtakos proporcingai permažas turimų affi
Tuomet.... gal sulauksi.... ir kelią surasi
davitų skaičius. Mes, kai kada, priekaištaujame žydams kad
Ir
vėl į tėvynę pakliūsi.
jie masiniai atvyksta į šį kraštą. Tuo atveju esame ne visai tei
Nes
tie
— Vakaruose juk buvo žadėję
singi. Už tai juos reikėtų gerbti ir iš jų mokintis. Karui pasi
Kad
laisvę
visi atgausią
baigus, per vienus metus, visi Europoje esą žydai-tremtiniai jau
Ir
jie
—
tik
už laisvę karą pradėję,
turėjo affidavitus ir Amerikos globėjus iš savo tautiečių tarpo.
Už
laisvę
ik
galo kariausią.
Užtai jų daug ir atvyksta. Mes tuo ne visai pilnai galime pasi
Taip,
jie
pažadėjo ir pažadas jųjų
girti. Mūsiškių tremtinių Europoje yra apie 80,000, o affidavi
Ir
tavo
tėvynę
pasiekė.
tus turi tik apie 4,000.
Iš
lupų
į
lupas,
vogčiom nuo rudųjų,
Daugelis Lietuvių-tremtinių yra gimusių įvairiuose Euro
Per
miestus,
per
kaimus jis lėkė.
pos kraštuose, kaip pav. Rusijoje, Lenkijoje, Prancūzijoje, Ita
Atgijo
miestiečiai,
atgijo
kaimiečiai,
lijoje ir kitur, ir jie lengvai galėtų atvykti į ^meriką tų valsty
Nes
pažadui
tam
patikėjo.
bių kvotų sąr#:aiton jeigu jie turėtų affidavitus. Deja,, jų netu
Lietuviai — pavergto krašto piliečiai —
ri. Be to, jei šiais metais bus priimtas bilius didesniam trem
Jau
laisvę sugrįžtant regėjo.
tinių skaičiui į Ameriką įsileisti, Lietuviai irgi pasiliks užpaka
Tu
laukei — bet tie kurie laisvę žadėjo,
lyje. Jie neturės affidavitų. Tat reikia skubiai ir rimtai šiuo
Toli
vakaruose kariavo,
reikalu susirupinti.
O
tėviškėn
tavo, kai Prūsas nuėjo,
Džiugu yra kad prie Bendro Amerikos Lietuvių šalpos Fon
Vėl
Rusas
raudonas
žygiavo.
do, paskutinio jo seimo metu, įsikūrė tarpsrovinė institucija imi
Ir
ryžtis
turėjai:
ar
Rusui
vergausi,
gracijos reikalams. Reikia tik palinkėti kad kuogreičiau pasi
Jei
savo
tėvynėje
liksi,
rodytų jos darbo vaisiai. Kaip teko girdėti, ši institucija, be ki
Ar bėgsi pro Prusą, pro ugnį keliausi
tų svarbių imigracijos reikalų, rūpinsis daugiau korporatyvinio
Ir
laisvės gynėjus sutiksi.
pobūdžio affidavitų išgavimu. Tačiau darbas yra perdidelis kad
Ryžaisi pabėgti, nes Prusai silpnėjo,
galėtume reikalauti jį atlikti vien prie BALF'o įsikurusiai in
Pro
juos gal kaip nors prasisurausi
stitucijai. Į šį darbą turime įsitraukti ir prie jo prisidėti visi
Ir
tuos
pasitiksi ką laisvę žadėjo,
Amerikos Lietuviai-patriotai.
Su
jais
Į tėvynę keliausi.
Detroito Lietuvių Buvusių Tremtinių Draugija turi begalo
Tu
laukei,
bet
kol tie lauktieji atėjo,
daug laiškų iš tremtinių prašant tarpininkauti per Amerikos
Jau
jų
atmintis
susilpnėjo:
Lietuvius affidavitų sudarymo reikalu.
Šiądien
jie
užmiršo
ką skelbe, žadėjo,
Mes kreipiamės į gerbiamus Amerikos Lietuvius ir prašome
Ir
tuos
kruie
jiems
patikėjo.
tiems nelaimingiems pagelbėti. Kas sutiktų jiems pagelbėti—
Dabar Lietuvoje burliokas laukinis,
sudaryti affidavitus — prašome atsiliepti. Norintiems galėtu
Tautiečiai — kraujuose paplūdę,
me duoti tremtinių adresus. Galima butų su jais susirašyti ir
O tu? Tau paskirtas barakas lentinis* • • •
susitarti visais klausimais betarpiai.
Ir lauki
tu laukti įgudęs; v
T. Dambrauskas, 955 Wildwood, Detroit 3, Mich.
Vytautąą.

KAS LAUKIA MUSU TREMTINIU
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SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DŽIM-BIM.
N

STAN1SLAW MIKOLAJCZYK
ŠIS keturiasdešimts septynių metų Lenkai
yra vienas iš tų apie kurį daug ir ilgai bu\o kal
bama pasaulyje nuo 1943 metų Liepos mėnesio,
kada netoli Gibraltaro sudužo lėktuvas ir žuvo
Lenkų vyriausybės Londone galva Gen. Sikorskis.
Anas įvykis dar ir dabar tebėra neišaiškintas, ir
Lenkų vyriausybė, kuriai pirmininkavo Londone
Sikorskis, turėjo ir. tebeturi daug įtarimų dėl Si
korskio mirties. Tegul istorija aiškins "Sikor
skio mirties paslaptį" — pikti liežuviai kalba
kad tai buvo darbas Anglijos Intelligence Servi
ce. Pažymėtina čia tik tai kad Sikorskio mirtis
išvedė į Lenkų politikos aikštę Stanislową Miko
la jczyką, kaip Churchillo numylėtinį.... Išve
dė kad vėliau jį sulaužytų, o kartu su juo sulau
žytų ir Lenkijos ateitį.
S. Mikolajczyk — šis žemo ugio, platus vei
do ir stačiakampių pečių politikas — jau buvo
susidaręs sau garsą prieškarinėje Lenkijoje.
Kaip "ardinarčiko" vaikas, jis iš mažens prisi
žiūrėjo į kaimiečių gyvenimą. Beaugdamas ir
suaugęs jis pats įsijungė į ūkininkų dvasią ir
per savo didelį judrumą, per savo praktišką nu
jautimą ir per savo atkaklumą išėjo į Lenkų
ūkininkų partijos vadovaujančias eiles. Vos 30
metų pasiekęs, jis jau galėjo didžiuotis didele sa
vo įtaka Lenkijos ukininkuose. Nuo 1930 me
tų inėjęs į seimą Mikolajczykas atstovavo ir .fynė ukininkijos-kaimiečių reikalus.
1939 metų Lenkijos nelaimė nutraukė ir Mikolajczyko karjerą. Kai Lenkijos vyriausybė pa
sitraukė į Rumuniją, Mikolajczykas sų, keliais
savo draugais ir šeima persikėlė į Vengriją i>
išgyvenęs ten keletą mėnesių pabėgėlių stovyk
loje, Anglijos ambasados padedamas atkeliavo į
Londoną, kur nuo 1941 metų skaitėsi Lenkijos
"vidaus reikalų ministru" ir "ministro pirminin
ko pavaduotoju". Pasakoja kad Mikolajczykas,
būdamas šalia Sikorskio, vis mėgino prisitaikin
ti prie Anglų politikos ir reikalavimų ir dažnai
nesiderino su išdidžia ir net ambicinga Sikors
kio linija.
Kaip ten nebūtų buvę, vis dėl to Mikolaj
czykas pasidarė Lenkijos vyriausybės galva ne
be Anglų įtakos.... Nuo 1943 metų Liepos msnesio iki 1944 metų Lapkričio mėnesio Mikolaj
czykas vadovavo Londoniškei Lenkijos politikai
su dideliais sunkumais, kol pagaliau "Trys Di
dieji" nutarė Jaltoje kad Londono Lenkai turi
susitarti su Lublino Lenkais ir t»«i fcarttt suda
ryti "tautinę vyriausybę".
Anglų-Amerikiečių viltis buvo Mikolajczy
kas. Churchillio raginamas ir net .spaudžiamas
Mikolajczykas sutiko ineiti į naują Lenkijos vy
riausybę, vadovaujamą socialisto Osubkos-Muravskio. Inėjo kaip ministro pirmininko pava
duotojas ir kaip žemės ūkio ministras. Nuo
1945 metų Birželio mėnesio iki 1947 metų Vasa
rio mėnesio Mikolajczykas ir išlaikė tą postą,
kol "visuotini rinkimai" atnešė jam paskutinį
smūgį. Ūkininkų partija, kurios vadas buvo Mi
kolajczykas, tegavo tik 28 atstovus
Tuo ir
buvo Mikolajczyko mušis Lenkijoje su komunis
tais ir kairiaisiais socialistais galutinai pralai
mėtas.
Pusę metų dar jis mėgino pergrupuoti savo
jėgas ir bandė priešintis komunistų-šocialistų
blokui. Anglijos ir Amerikos ambasadoriai Var
šuvoje vis jam patarinėjo laikytis ir cementuo
ti "demokratinį frontą". Bet sovietų didėjanti
; taka Balkanų
valstybėse, Petkovo pakorima?
Bulgarijoje ir Maniu nuteisimas Rumunijoje
TCominterno "atgimdymas'? pačioje Lenkijoje ir.
fip^kritai. suoratimas kad komunistai nepakęr
jokios opozicijos sovietų įtakoje priklausančiose
^alstvbėse parafino Mikola i czy ką antrą kart'
sprukti iš Lenkijos ir pasidaryti DP.
Praėjusių metą Lapkričio 20 dieną Isuve
Mikolajczyko paskutinė diena Lenkijoje. Gruo
džio 3 d. jis buvo Anglų lėktuvo atgabentas |
Londoną, o šiuo metu jis jau randasi Ameriko
je kartu su Vengrų Nagy, m Bulgarų Dimįtrovu, su Kroatų Matčeku ir>.... su buv. Lietu
vos Prezidentu Dr. K. Grinitim.
Kai 1945 metais Birželio mėnesį Mikolajį
czy kas keliavo iš Londono Varšavon, jis vežėši
didelį čemodaną Anglijos vyriausybės patarimų
... .ir dovanų. Kai jis Gruodžio 3 gryžo į Lon
doną, teturėjo "tik skustuvą, rankšluostį ir aki
nius..,.", kurie gal padės Anglijos vyriausybei
matvti kur nuvedė Jaltos susitarimai
lienkijos Valstybę.... ir kur nuves pasauli su
sitarimai su Sovietais.

TĖVIŠKES VAIZDAI
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS.

(Tęsinys iš pirmiau)
(29) JUODKRANTĖ
Smiltynės laivu plaukėme į Juodkrantę.
Ant denio radome daug vietinio jaunimo ir se
nesnio amžiaus laukininkų, kurie, atšventę tra
dicinę Joninių šventę ant Rambyno kalno, vyko
į Juodkrantę, kur sekančią dieną^ kasmet vyksta
taip pat didelė tradicinė vietos jaunimo šventė
— Joninės, šią šventę Lietuvių jaunimas šven
čia ant Ievos kalno, kuris yra viena iš Juodkran
tės gamtos puošmenų.
Musų lainTei su mumis kartu plaukė ir bū
rys Juodkrantiškų, kurie kvietė buti jų svečiais
ir dėl nakvynės nesirūpinti. Jie kaip vietos gyventojai-žvejai, pažadėjo mums pabūti ne tik va
dovais, bet pasiimti kartu į jurą pažvejoti.
— Kodėl šią vietovę jusų proseneliai Juod
krante pavdino? — klausiame vieną pagyvenu
sį žilaplaukį žveją.
— Nagi dėl to, kad žiloje senovėje čia augo
milžiniški dideli pušynai, kurie buvo labai tam
sus, o iš tolo žiūrint net juodavo. Iš tų tad pušy
nų čia buvo susidarę labai dideli gintaro klodai,
kuriuos eksploatuoti žymesniu mastu pradėjo
1860 metais. Čia į darbą buvo įkinkyta per 20
įvairių garinių mašinų, kurias aptarnavo apie
1,000 darbinikų. Nuo šių gintaro kasyklų įstei
gimo dienos per keturių dešimtų metų laikotar
pį buvo iškasta per 2,250,000 kg gintaro. Buvo
užsimota šias gintaro kasyklas "dar labiau išplė
sti, bet jas perėmė Prūsų valdžia ir, tas uždarę,
išplėtė Sambijos gintaro kasyklas.
Kalbėdamiesi apie vietovės , istoriją ir jos
įžymybes sužinojome kad Juodkrantė yra labai
sena žvejų buveinė ir vietos gyventojau jau 1509
metais turėjo kai kurių privilegijų. 1743 metais
čia buvo įkurta pirmoji pradinė mokykla, 1794
metais pastatyta bažnyčia. Nuo 1840 metų iš
garsėjo Juodkrantė savo maudyklomis ir į šį
kampą pradėjo plaukti vasarotojai, kurie vietos
gyventojams sudarė žymų pragyvenimo šaltinį.
Kas jieškojo ramaus poilsio, tas vyko į šią vie
tovę, kuri, be kita ko, buvo papuošta gražiomis
gamtos puošmenomis. Be Ievos kalno, čia dar yra
Garnių ir Raganos kalnai, nuo kurių atsiveria
garžųs apylinkės vaizdai: jų grožis dar padidė
ja, kai prisiklausai įvairių įvairiausių pasakoji
mų ir padavimų apie šiuos kalnus, kai pasijau
ti besąs tylioj, ramioj vietoj, kur kadaise įvairių
dvasių, laumių ir raganų gyventa.
Keliaudamas per Juodkrantę ir apylinkes,
kopdamas į aukštus kalnus bei nusileisdamas į
gilias daubas, kuris apaugusios tyliai ošiančio
mis pušimis, aplankai ir Nuodėmių kalną, kuria
me auga tukstantiametė garsioji Nuodėmių lie
pa, vietos žmonių dar Griekine vadinama. Ir apie
šią vietovę galima papilti žodžių juras ir pasi
naudojus senųjų žmonių kūryba, pripasakoti
įvairiausių padavimų. Gaila, kad mes šioje vie
toje jų visų papasakoti negalime. Pasitenkinsi
me pažymėdami, kad Nuodėmių kalnu ir tuo pa
čiu vardu tą liepą pavadino tik dėl to, kad čia
kadaise vykdavo teismai ir vietos gyventojai su
sirinkdavo savo dievams pasimelsti ir už pada
lytas nuodėmes atgailauti.
Aplankius Juodkrantės muziejų, gamtos
įžymybes, kapines ir kitas vietoves, mes buvo
me pakviesti į nedidelį Karvaičių kaimelį, kurį
nuošia maža bažnytėlė. Kai 1797 metais senieji
Karvaičiai po vienos audros buvo palaidoti po
smėliu, tai jo liekanos buvo perkeltos į šią vieto
vę, esančią Juodkrantės pietiniame kaš^e.
Lankydamici i Juodkrantėje mes turėjome
progos ir su-žvejais arčiau pabendrauti, nes pas
juos ne tik gyvenome, bet taip pat buvome pa
lydovais jų žvejybos metu, kai jie leisdavosi i
juros kelionę.
"
Paviešėję Juodkrantėfe, toliau vykome į
PervaUįą,
; j j
(Bus daugiau)
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288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT Į TĖVYNE
•r

(Kišeninio didumo

V

272 puslapių)

Kaina su prisiuntimu $1.00
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT l TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė.— tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau viqnomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
sio malonumo, nes rasite daugybę savo Ži»
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiaa*'
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Iš Europos žiūrint į tuos pla
*
taus masto politinius burtus, į Amerikos politika?
< M***' 4
?k' **'
žodžius, deklaracijas, progra
mas ir planus ilgai buvo stato KAIP žmonių taip ir tautų
gyvenime ateina amžius kada
mas klausimas: eina reikalas svetimųjų
globa pasidaro naš
apie taiką ar apie karą? Ir jei ta. Europos tautose galima jau
pastaroji "Keturių Didžiųjų" pastebėti nuovargi, kurs vis
i laukę, pagalia^ su
konferencija Londone nebūtų stipriau reiškiasi dėl Amerikos laukėme svarbaus, naudingo ir
pasibaigusi tokiais piktais žo globos, kurios tikslai apsupti net būtinai mums reikalingo
. R*S o
džiais, tai ir šiądien pasaulis miglų. Jau galima rasti daug asmens.
\
dar tebesikankintų nežinioje. ženklų rodančių jo^ pati Euro
Dr. J. Audrūnas
Mums malonu
viešai pa
O nieko nėra blogiau kaip neži pa nori imti į rankas savo liki
sveikinti.
atvykusį
iš
Europos
noti koks kentėjimas tavęs mą, nors jis butų ir labai skau
Adv.
Vincą
Rastenf,
kaip
žino
laukia. Galėtum pasakyti kad dus. Ir tie ženklai nepranašau
ja
nieko
gero
Amerikos
politi
mą
Lietuvos
visu
omeniniką,
«tiprieji budelišku pasitenki
kai: jie tik greičiau praplės žurnalistą," advokatą ir tremtinimu žaidžia žmonijos, o ypa atstuirį|
tarp dviejų žemynų—
111
"vr
tingai Europos tautų likimu. Ir Amerikos ir Europos — ir gal tį. Tai žmogus kurs išaugo
Nepriklausomoje Lietuvoje ir
kai šių metų pirmutinis mėnuo
YRA SENA TIESA kad no ore Amerikos Prezidento Roo- atsiuntė į Europą' net keturias net priartins dieną kada Ame
išaugo su dideliais ir kraštui
rint dainių suprasti reikia nu sevelto pažadą grąžinti laisvę didžiasias kalbas, pasakytas rikiečiai kausis su Europie
čiais. Kad to neįvyktų reikia daug žadėjusiais gabumais.
keliauti į jo kraštą. Ta tiesa visiems.
Amerikos politinių vadovų (dvi Amerikai pasistengti plačiau
tinka ir politikai:' norint gerai Bet jei Europa jieSko kalty Prezidento Trumano ir dvi G. suprasti Europos tautų dvasią, Būdamas vienas geriausių
ir teisingai suprasti kurio nors bės kitur, tai, gerai pa jieško Marshallo), Europiečiai susido jų siekimus, žmones ir jų pa L i e t u v o s ž u r n a l i s t ų , V i n c a s
krašto politiką, reikia nuodug jus, ir joje galėtum rasti nuo mėjo ne tuo kas kalbama, o tuo žiūras į laisvę, darbą ir ateitį. Rastenis anksti įsijungė į Lie
Po viso to bus lengva atsa tuvos politinį darbą ir iki So
niai pažinti patį kraštą, jo žmo stabiai tirštų dėmių. Ar ne gė kas daroma. Dėja, iš Europos
kyti,
ko laukia Europa iš Ame vietų okupacijos ėjo Lietuvoje
nes, jų troškimus, jų gyvenimo dinga dėmė priklauso ir vi žemyno žiūrint į Amerikos
rikos. Ir tada Amerikiečiai su įvairias labai atsakingas parei
budą ir, apskritai, jų visą dva siems tiems Europiečiams ku- dviejų metų taikos darbą, rei pras kad Europos tautos iš jų
sią. Ir tik tada gali pasidaryti rię pirmieji reikalavo palikti kia didžiai apgailestauti kad laukia ne, vien javų, riebalų, gas.
aišku kodėl to krašto politika "Europą Europai", kurie karš tik dabar tepradedama suvok anglių, geležies ir.... cigare Kaip ilgametis Tautini n k ų
ti jog Europos reikalai yra inė- čių, bet ir laisvės. Tai yra pa Sąjungos generalinis sekreto
yra tokia, o ne kitokia....
tai įrodinėjo kad Vokietiją pa
ię į uždarą gatvę. Ir vis dėlto grindinis daiktas, kurio laukia rius, kaip nepakeičiamas žur
Europoje daug ir su nemažu guldžius jokių kitų uždavinių nepaliaujama
ir toliau vesti Europa iš naujos "Amerikie nalistas ir. energingas visuome
skausmu nusiskundžiama kad Amerikai Europoje nebėra. To žaidimus, kalbėti, raginti ir ža tiškos taikos". •'
nininkas, jis buvo bolševikų su
Amerika nesupranta Europos. kių balsų buvo ne tik daug, bet dėti, tuo tarpu kai tikrasis Eu
Ęuropai nėra malonu prie imtas pačiomis pirmomis Lie
O pačioje Amerikoje irgi kar ir labai įtakingų. Visi Europos ropos priešas be žodžių ir be kaištauti duosniai Amerikai,
tojama kad Europa nenori su socialistai, visi socialdemokra giesmių pastoviai tiesia sau ke bet įvykiai verčia ją pasakyti, tuvos okupacijos dienomis. Il
riiniiiftio
prasti Amerikos
Kaltybės tai ir nemažai iš dešiniojo spar lią į galutiną Europiečių paver kad joks auksas laisvės pa gai buvo kalinamas Vilniuje, :u
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žadai neatstoja taikas. Iš Euro arti pusės metų išlaikytas be
Wuerzburge, Vokietijoje, Inž. Kruliko iniciatyva veikia su
je. Bet jieškant didesnio susi kietijos griuvėsių galės ramiai
pos žiūrint į platų, turtingą veik karceryje, paskui grąžin
augusi
jų institutas. Jame prityrę specialistai moko trem
AMERIKOS
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ir_ patenkintą Amerikos žemy
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nų (Europos ir Amerikos), ne naudotojų galės statytis vals
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pasitigalima apsieiti be žinojimo ko tybes be klasių kovos ir su "ar
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jie laukia iš vienas kito. Taigi timo meile", galės keltis pasau piečiams didelio įspūdžio. Jie kl-ftfper mažai įvertina kitus.
lėjimo pabėgti.
.
*
šį kartą tik vienas klausimas lis naujas, šviesus, laimingas. gerai žino kad juos išgelbėti
Jtizefa Skeraftytė, atskrido
Vokiečių
okupacijos
metu ATVYKO 13 LIETUgali
ne
skaičiai,
o
tik
valia,
ku
mums terūpi: ko laukia Euro Mirtis, kalėjimas ar kitoks pa
iš
Šveicarijos 1947 metų 23 d.
rios taip pasiilgstama iš Ame I LIETUVĄ GALI
:W. Rastenis buvo advokatu
pa iš Amerikos?
Gruodžio
smerkimas gręsė visiems, ku rikos žemyno.
VIŲ TREMTINIŲ phia, Pa. ir apsistojo Philadel
dirbo kaip mokyto
rie netikėjo tais "apaštalais" Amerika, jei ji nori rimtai da
GRĮŽTI TIK KO Šiauliuose,
jas Prekybos Institute ir buvo
Elena Mankute atskrido iš
NEREIKIA pamirlti kad an ir drįso skelbti dar toli neuž lyvauti Europos gelbėjimo dar
Šveicarijos tą pačią dieną ir
MUNISTAI
slaptos
prieš-naciškos
organi
trasis pasaulinis karas turėjo baigtą žygį.
. ^
Sausio 26. d.' laivu MARINE apsistojo Philadelphia, Pa.
buose, turi tuoj pat sugrįžti į
zacijos vadas Šiaulių rajone.
TIGER atvyko 13 Lietuvių
didelį ir sunkų pasaulinės
Didi Europos socialdemokra- Europą. Ir sugrįžti ne su ke
L.G.K.
reikšmės uždavinį: įsteigti il tijos trumparegystė sumaišė li- liais šimtais jūreivių, o su vi Pavergtos Lietuvos vyriau 1944 metais vasarą jis buvo tremtinių, kurių tarpe trys
gą, teisingą, pastovią ir žmo kiminį sprendimą. Lenkija, Če sa savo jėga, kuri butų daug sias kvislingas parsidavėlis J. Vokiečių suimtas ir išvežtas į USA piliečiai repatrijantai, o
kiti su imigracinėmis vizomis. PRIEŠ šį karą, apie 85 mi
nišką taiką, kurioje išnyktų koslovakija, Rumunija, Vengri didesnė negu buvfo mesta prieš Paleckis Vilniuje Rusų leidžia Elzasą ir ten išlaikytas kol Vo* Atvykusieji išsiskirstė pas gi lijonus tonų anglies kas metą
skurdas ir baimė. Tai buvo už ja, Italija, Prancūzija, Belgija Vokietiją. Reikia vienam kar mame melų laikraštyje trem kiečiai patys pabėgo. Nuo ka mines bei draugus.
eksportuodavo Anglija, Vokie
davinys kurį pirmieji paskelbė visų šių kraštų socialdemokra tui ant visados žinoti kad kito% tiniams ("T. Balsas", Spalių ro pabaigos p. Rastenis gyve Pranciška Ašakunaitė, f$SA tija ir Lenkija į kitas Europos
Amerikiečiai ir kuris buvo pri tai ir socialistai sulaužė taikos kio kelio į teisingą taiką nėra, 31) atvirai pripažysta kad į no Paryžiuje.
pilietė, apsistojo pas seserį, ku šalis; dabar dalykas taip suar
Mes tikime kad V. Rastenio ri buvo atvykusi į uostą jos dytas kad toms anglies šalims
imtas visų jieškančių tokios liniją sueidami į bendradarbia ir kad visi mėginimai tik pra Lietuvą tegali gryžti ir ten
ilgina pasaulio skausmą, nega
atsiradimas Amerikos Lietuvių pasitikti: Cliff side Park, N.J. pačioms trūksta anglies.
kilnios ir laimingos taikos.
vimus su komunistais. Nei An lėdami suteikti, ramybės ir gy tarp Rusų aspigyventi gali tik
Jonas Byla, USA pilietis, ap
Europos tautos sveikino glija nei Amerika nepažinojo venimo be baimės. Europiečiai komunistai, kuriuos jis mas tarpe sudarys gerų progų pla
sistojo pas tetą, Pittston, Pa.
čiau
mums
pažinti
Lietuvos
ne
kiekvieną laimėjimą tų karių komunistų, ir pamatymas kad nesupranta nei Prezidento Tru kuotai vadina "tarybiniai žmo
Marijona Didžiunaitienė, ap
kurie tą brangų uždavinį vyk komunistai bendradarbiauja ir mano nei Gen. Marshallo žo nės", visi kiti yra "karo nusi laimę, ją giliau suprasti ir at sistojo pas dukterį, Middle
jausti.
dė. Buvo didelis tikėjimas kad dalyvauja visoje eilėje "sklan džių skelbiančių jpg septyni bi kaltėliai", kurie, kaip pats Pa
Adv. Vincas Rastenis yra Village, N.Y.
po ilgų ir kankinančių laukimų džiai dirbančių" vyriausybių, lijonai dolarių Europai tar leckis dar kartą patvirtina, yra
pirmutinis ir vienintelis kuris Inžinierius Vincas Gruzdys,
baimę pakeis ramybė, o skur- išrovė ir kariams ir politikams nauja taikai. Ne ir dar kartą "teisiami ir baudžįanii",
y. atvežė mums gyvą knygą apie USA pilietis, apsistojo Minersville, Pa.
lą padorus gyvenimas. Ir kai bet kokį pagrindą toliau vesti ne! Jie taikos neišpirks, nes arba tuojau pat Hučudomi ar
Ona
Juškienė, apsistojo
jos kaina yra vm auksas, o tremiami katorginei mirčiai į bolševikų klastas, jų kalėjimus
1945 metais Gegužės 8 dieną kovą prieš komunizmą.
ir visą Lietuvos pavergimą, o Pittsburgh, Pa.
kraujas.
••
buvo paskelbta karo su Vokie
Sibirą.
t
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Daugelis klaidingai mano "Karo nusikaltėliais" sovie taip pat ir apie visas Lietuvos Domininkas Kupstys, apsi
EUROPOS socialistų ir ko
tija pabaiga, Europa, apsėsta
stojo pas tetą, Elizabeth, N.J.
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laisvės
iš
svetimų kareivių, netroško nie munistų meilė buvo neilga. Po
Povilas Petkevičius su suAmerikos,
manydama
kad tai laiko kiekvieną kas tik nė poje.
ko kito kaip tik ramybės, ma vienų metų draugystės visose
numi
Antanu ir dukrą, Valeri
ra
komunistas
ir
yra
pasitrau
Amerikos vaikai atneš ją kaip
Lietuvai Vaduoti Sąjungai ir ja vyksta pas žmoną, Pitts
nydama kad ji pati savo ran ką tik suminėtose Europos val dovaną. Europa pati nori sau kęs nuo raudonojo teroro pas
kom sugebės pašalinti skurdą. stybėse arba komunistai surijo laisvę išsipirkti; ji sutinka pati vakarų demokratus: Amerikie Dirvai yra ypatingai malonu burgh, Pa.
sveikinti V. Rastenį dar ir dėl Jonas šturas - Ignatavičius,
"Palikit mus vienus, ir mes socialistus ir socialdemokratus mokėti savo sunų krauju, tik čius, Anglus, Prancuzus.
to kad jis yra vienas iš auto apsistojo N. Andover, Mass.
Pabrėžtina kad pats Palec rių musų pernai išleistos kny Genovaitė Valunienė su sususitvarkysime", — taip kal arba šie išstūmė komunistus. jos jėgos yra išsekusios ir jai
bėjo Vokiečių okupacijoje iš Prasivėrė akys ir protas, bet reikalinga pagalba. Bet ne to kis nesenai oficialiai apkaltino gos, "Lietuva Tironų Pančiuo- numi Eugeniju, apsistojo Torrigton, Conn. .
laikytos
tautos. Kiekvienas bendradarbiavimas su komuni kia pagalba kokią jau davė ir negryžstančius tremtinius jog
se".
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šie ir dabar tęsia "karo nusi V. Rastenis atvyko su žmo Edvardas - Volskis, apsistojo
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kaltimus" ir darosi "karo nusi na, kuri prie bolševikų taipgi Middle
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kaltėliais", nors karas jau tre ilgai sėdėjo Vilniaus kalėjime kusius dar pasitiko Lietuvos
kaip tik dabar prasidės didysis
tų nuo šalčio ir skurdo, bet ti metai yra pasibaigęs.
siginti
nuo
savo
vakarykščių
uždavinys ir kad niekados sve
Gen. Konsulato New Yorke at
vpatingai dar ir tarrt kad ji gair išgyveno sunkių valandų.
Dr. K. Kern.
tache A. Simutis ir Ona Valai
timųjų pagalba nfebuvo taip draugų. Ir vyksta šiądien tai ^tų tuoj pat stoti kovon už tai
tienė nuo Bendrojo Amerikos
reikalinga, kaip dabar, kada kas niekam nei į galvą negalė ką, kurios per 30 mėnesių neli
laetuvių
Fondo.
.
jo
ateiti:
iš
kalėjimų
paleidžia
ko nėt pavyzdžiui.... Tokios
išnyko stipriausios jėgos ir pa
ARGENTINA pasirašė su
Be to pastaruoju metu dar
pagalbos
laukia
Europiečiai,
mi
nusmerktieji
už
bendradar
siliko tik vienas pavojingiau
tartį su Italija įsileidimui Ar
yra atvykę šie Lietuviai iš kitų
biavimą su Hitleriu prieš ko kurie dar nori buti laisvi ir gy gentinon šymet 100,000 Italų.
j%e>i
sias priešas.
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Europos valstybių:
venti
žmoniškai.
"Valgykit
ir
Sausio pradžioje atvyko iš
Vokietijos kapituliacija taip munistus ir kviečiami talkon nesirūpinkit, mes viską sutvar Sutartimis taipgi suteikiama
Vienas šių Kalendorių duoda
apkvailino visus Europoje kad tų pačių socialistų, kurie jiems kysime", — tokie tėviški Ame daugiau užmokesčio imigran mas dovanų tam kas prisius Prancūzijos Henrikas Krištaponis ir apsistojo Brooklyne.
rašė
net
mirties
sprendimus.
rikos balsai neatnešė iki šiol tams ir darbo užtikrinimuaną valandą nei vienas atsa
$3.C0 už Dirvą. Reikia pridė
Anėlė Riškienė su sunum Ri
kingas politikas nedrįso pakel Visokio plauko vadinami fa gerų vaisių. Valganj; ir niekuo
ti 10c persiuntimo kaštų.
mantu atvyko Sausio 20 d. iš
nesirūpinant
neišvengiamai
atti balso ir įspėti prieš daug bai šistai ir nacionalistai gražįna- *is diena kada už duonos kąsnį
Iš INDIJOS pernai buvo atT Dirva metams U.S.A.
$8.00 Šveicarijos per Olandiją laivu
sesnę nelaimę, negu ką tik mi atgal į pozicijas, kad galėtų reikės parduoti savo teisę. O siųsta virš 10,000 rišulių Tibe
MOORDAM ir apsistojo Phila
bangas. to Europiečiai nenori daryti ir to avių vilnos į Suv. Valstijas.
delphia, Pa.
įveiktoji.... Praėjo tik du su atlaikyti komunistų
Motina su Dukrele
Vaikučiai su Gyvuliukais
puse metai, ir pabudimas ne tik Vokietijoje — Amerikiečių ir
Šuo Geras Sargas\
Euopos, bet ir visos žmonijos Anglų zonose — naciai greit
Namas prie Ežero
atvėrė, ant musų amžiaus kū pasidarys garbės luomu....
"CJ a v i n g s w i l l a l w a y s
Malūnas prie Upelio
no tokią plačią žaizdą, kuri lyg Taip tad keičiasi pasaulis ii
Mergaitė su Šunimis
ui
koks iškalbingas prokuroras, jo žmonės. Bet jų padarytos
Mergina su šunim Pievoje
be important to the
klaidos
vistiek
nepasikeičia
\
šaukia mirties gyviesiems ir
Mergaitė ir Šuniukas
Mylimųjų pora su G itafta
man who wants to
dorybes: jos slegia atskirus
kaltina net mirusius.
„.Linksmi Vaikučiai
V
ašmenis
ir
ištisas
tautas,
ir
už
.
Karas buvo vestas melu. ža
look into the future
Gražuolė
dėta laisvė, taika ir duonos. O kiekvieną klaidą politikoje rei
Kražių Skerdynė
"
^
w i t h a feeling of
fcas gi duota? Nauja tiranija kia atsilyginti labai brangiai.
Lietuvaitė su Vėliava
Vytautas ir kiti KunigalJcSiti
badas ir šaltis; kerštas ir ne Politinės klaidos yra panašios
security and personal
Kristus Alyvų Darže
apykanta ; barniai ir kovos; į nuodėmes: viena traukia kitą
independence!"
Kristus prie Durų
Plus u. s. l>xtamsa ir nusivylimas. Ir už vi ir kai jau turi dvi, tai būtinai
šv.
Juozapas
ir
Jėzus
-(naujas^
T U R K f•
sa tai reikia pakaltinti ir pa seks trečia, o po jos ir ketvir
Šv. Ona ir šv. Marija
&
3 iffftUTŲ DIENOS
smerkti ne vien tuos kurie pa ta ir taip eina iki galo, kol iš
šv. Marija GegužiflĮ "
Savers always welcome
viso
imsi
savo
nusikaltimus
ne
STATION-TO-STATION
žadais ir vylionėmis užkerėjo
šv. Teresė
.
Šv. Marijos Širdies
:
KAINA
Europos tautas, o ir jas pačias, belaikyti nuodėmėmis.
Šv. Kristaus Širdiat
/
kad akimirksnio džiaugsmo ne Roosevelto ir Churchillio po
litines klaidas Jaltoje vijosi
Marija su Kudikiu (nafcjšs)
mokėjo išnaudoti sveika Ir ti
naujos klaidos Potsdame, San
Daugiau negu vieną imant, už
ro rytojaus atstatymui.
Francisco, Paryžiuje, Londone
. jĘitus pridėkit po 30c.
Istorija, be abejo, suras* kie ir.... pačiame Berlyne bei
no kaltybė kad milijoninės ar Maskvoje. Vis klupta ir klupta United Nations savo pastarame posėdyje įsteigė "Mažąją As*
rm oHio B tu
mijos iš Amerikos žemyno nuo ir kiekvienas suklupimas aiš sertibly", aptarimui tam tikrų klausimų kurie iškiltų protar*
visuotinų posėdžių. Sovietai ir jų pasekėjos tam nepri
fiLEPHONE COMPAQ f
pusiaukelo nusisuko ir sugrįžo kintas pasauliui kaip būtina piais
' Įį820 Superior Aveitit,
tarė, prisibijant kad ta maža Tautų Atstovybė nenuspręstų
{ namus, palikusios pakabintą auka taikai ir kaip neišvengia kokių klausimų kurie "pražudytų" sovietus.
Member Federal Deposit Insurance Corp.
'IJI.II. . 1 U... 111 . u . II -į I
I mil#
^* Cleveland 3, Ohio
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IŠ LAIKRAŠČIŲ

LIETUVIŲ TREMTINIŲ DRAUGIJOS
CHICAGOJE PAREIŠKIMAS
!**•
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HAUDONASIS Bimbįft, pasi
remdamas tulo komunistuojan
čio neva po«to Mažulaičio žodžiais jieško kurmių ten kur jų
nėra, tačiau bijo* pažiūrėti j
tikrą kurmių gūžtą, kad kar
tais pats save. ten nerastų.
Kas gi ištikro yra tie kur
miai kurių taip atsidėjęs Bim
ba jieško /vjeigu ne raudonieji
fašistai?
Mes Lietuviai dar iš Lietu
vos labai gerai žinome kurmius
kaip tie gyvūnai paverčia j nie
ką. gražiausias pievas, lankas
ir daržus,- kai juos užpuola
riausti.
Panašiai ir kurmiai-komunistai, užpuolę valstybes paver
čia jas į nieką, sunaikina, gyvėntojus vienus pavergdami, o
kitus visai išžudydami.
Taip tie raudonieji kurmiai
komunistai užpuolę sunaikino
dar nepražydusią Rusijoje de
mokratinę respubliką, kraujuo
se paplukdė visą šalį, paversda
mi žiauriausiu kalėjimu, kuria
me gyventojai yra terorizuoja
mi, net nelaikomi žmonėmis.
Taip tie raudonieji kurmiaikomunistai užpuolę sunaikino
jau gražiai pražydusią demo
kratinę Lietuvą ir geria Lietu
vos žmonrų ašaras ir kraują.

:

Š. m. Sausio pradžioje veik kiečių Klubas ir pan., kuriems
visuose
Amerikos
Lietuvių tačiau niekas neprikiša kad jie
laikraščiuose
pasirodė
New yra kliūtis Amerikos Lietuvių
Yorke ir apylinkėse apsigyve veiklai, nors pagrindo yra tiek
I"
nusių Lietuvių tremtinių pa pat kiek ir New Yorke apsigy
r
reiškimas dėl atvykusių į USA venusiu tremtinių priekaište
Lietuvių tremtinių visuomeni Tremtinių Draugijoms.
2. Ir New Yorke bei apylin
nės veiklos. Nors pareiškime ir
nenurodyta kam jis taikomas, k ė s e a p s i g y v e n ę L i e t u v i a i
tačiau kadangi jame kalbama tremtiniai prieina išvados kad
apie Tremtinių Draugijas, Lie tremtiniai turi palaikyti nuola
tuvių Tremtinių Draugijos Chi- tinius tarpusavio ryšius, nes
ih .
cagoje vardu turime pareikšti tremtiniai turi tokių reikalų
I;v:
kurie tik jiems vieniems terū
štai ką:
1. Lietuvių Tremtinių Drau pi. Todėl esą reikalinga nusta
gijos Chicagoje jstatuose pasa- tytais laikotarpiais rinktis j
kta: "Draugija aktyviai daly- "Tremties Ateivių Sueigą" ir
r,,:
vauja Amerikos Lietuvių veik-i išrinkti penkių asmenų "Tremji.'.
loje ir skatina pavienius Drau-jties Ateivių Bendruomeninę
gijos narius įsijungti į visuo-1 komisiją", kurios pareiga bunieninę bei kullurinę Amerikos j sianti šaukti sueigas ir tvarkyLietuviu veikla/'
ti einamuosius reikalus.
Mes manome kad čia nieko
Kuomet New Yorke gyveną
tremtiniai dar tik prieina išva nauja neišrasta, o tik tremti
dos kad visų naujai atvykusių niai pavadinti nauju "tremties
Lietuvių pareiga yi*a įsijungti ateivių" vardu, Tremtinių Drį Amerikos Lietuvių kultūrinę ja perkrikštyta "Tremties Atbei visuomeninę veiklą, Chica- j eivių Sueiga", o Tremtinių Dr
goje apsigyvenę ir į Lietuvių j jos valdyba pavadinta gramozTremtinių Draugiją susiburę dišku "Tremties Ateivių Bennaujai atvykusieji Lietuviai tai druomenes Komisijos" vardu.
Nors oficialiai mes esam pa
jau senai yra padarę.
Kaipo ištisos Draugijos Įsi vadinami ateiviais-immigrants,
jungimo j bendrąji darbą pa tačiau mes tebesijaučiame to
vyzdi galime nurodyti 1947 m. kiais pat tremtiniais kokie bu
Lapkričio 30 įvykusį vakarą vome Europoje, ir nepraranda
BALF naudai, davusį apie aš- me vilties grįžti į savo tėvynę
tuonius šimtus dolarių tremti Lietuvą.
nių Europoje šalpai, kuri su Europoje ir čia nukalama viKURMIAI ką riausia gražias
tgė ir programą išpildė mini- sokiausių naujadarų ("rikiuorengė
pievas
ir daržus maitiriasi bemoss draugijos nariai. Kaipo jautieji veiksniai" ir pan.), taČiau
tai
nereiškia
kad
visi
Liej
kraujais
gyvūnėliais, jie yra
paskirų Draugijos narių įsijun
gimo į bendrąjį darbą pavyzdį tuviai turi juos priimti. Todėl tamsiai pilkos spalvos; o ko
galime nurodyti tai kad trys mes ir toliau liksime susiburę ^ munistai kurmiai riausianti ir
Draugijos valdybos nariai įėjo į Lietuvių Tremtinių Draugiją į g r i aunan tį valstybes ir geriau.
,
T
į Illinois Valstijos BALF'o va Chicagoje, rinksimės į menesi-1..
ll
jaus komitetą (viso jame buvo nius susirinkimus ir veiksime i nekaltų zmomų kraują yra
septyni asmenys), kurio pa organizuotai. Susirinki m u o s e j raudoni kaip kepti vėžiai,
stangomis Illinois Valstijoje tarsimės, kaip ir ikšiol tarė- j Veltui Bimba jieško kurmių
tremtinių šelpimui buvo sukel mės, mums tremtiniams rupi- j ten kur jų nėra. Geriau jis pata 35,(Oft dolarių. šiais metais mais klausimais ir aptarsime • jįeškotu kurmių tikruose jų lizdu Di augi jos valdybos nariai budus ir priemones kaipi mes d
tcn kur jig suras ir
ts
ineira j BALF'o Chicagos ap galetume dar aktyviau jsi.iunskrities valdybą. Trys Draugi gti i Amerikos Lietuvių visuo- save jos valdybos nariai priklauso meninį ir kulturinį darbą, o va-. LIETUVOS kurmiai-komuniLietuvių Akademiniam Klubui ^ TiTa
^tai kaip ,udai už keHs™
(L.U.C.j Chicagoje, du valdy
al sl( * av £ tam didžiausiam dvituviu
Tremtinių
Draugijos
ChiP
bos na *iai priklauso LRKSA. ir
- tikslai.
'dešimto amžiaus kraugeriui tt. Tą patį galima pasakyti ir cagoje
apie k : tus Draugijos narius: Lietuvių Tremtinių Draugijos kurmiui Stalinui, trokšdami ne..Chicagoje Valdyba:
juos r isime BALF'o skyriuose
kalto Lietuvių kraujo, per savo
R. Skipitis, B. BudginaM, atsiprašant spaudą pradėjo vi
ir kitose Amerikos Lietuvių or
"
'• - SZ. ! } /!•<} . ,
i
* -;t; n
J. Savaitis, M. Norkus,
HEN Jack and itom were babies, people aTways asked their
ganizacijose.
If
you
belong
to the second group, don't delay a moment
sokiais
gražiais
žodžiais
vilioti
wparents: "How do you tell them apart?"
\
P. BaiitM.
Lietuvių Tremtinių Draugija
longer. Start a regular siivi&g program now. And here's the
grįžti į tėvynę tuos kurių jie
Chicag)je įsteigta ne atsiribo
best way to do it!
savo kruvinais nagais kitaip
Well, fifty years later the twins still look alike. But y«« itaven't
jimui nuo Amerikos Lietuvių
Buy U. S. Savings Eonds through the convenient, automatic
much trouble telling one from the other, have you?
negali pasiekti, bet jie nerei
veiklos, bet kaip tik tam kad
plan available.to you: (1) The Payroll Savings Plan. (2) The
kalauja kad kruvinasis okupan
tremtiniai bendrame veikime
1 hat s because when Jack was a young man he decided on
new Bond-A-Month Plan, if you can't join Payroll Savings.
galėtų aktyviau dalyvauti, nes
tas grąžintų tuos Lietuvius ku
a
regular
savings program . . . and stuck to it. And Tom always
susiorganizavę į vieną Draugi MARGUTIS RENGIA LIE- rie dar yra gyvi Sibiro taigo
lOO^r safe lT. S. Sarfngs Bonds are government-backed . _ .
meant to begin systematic Mvfng, tot somehow |tut never get
ją tremtiniai visuomet gali
pay
you $40 for every ,$30 you put into them, after only
around to doing it.
se.
daugiau padaryti negu išsimė TUVOS NEPRIKLAUSOM Y
years.
So the money you save makes more money for you!
Jeigu jums, Lietuvos kurDCS MINĖJIMĄ MORRI
tę po visokias draugijas ir jo
Which
at
these
almost
identical
twins
wUl
fm
resemble?
miai-komunistai yra brangi tėBoth the Payroll Savings and the Bond-A-Month Plan are as
kio ryšio tarpusavyje neturė
SON HOTEL
automatic as an electric clock.
dami. Galima čia pat dar nuro
.
|vyne Lietuva ir jusų vadinami
An
easy
way
to
decide
is
by
answering
this
question:
Are
Margutis rengia iškilmingą
dyti kad Chicagoje yra visokių Lietuvos
you saving regularly right now ... or do you intend to begin
Nepriklausomvbės 30! Di Pi , kuriuos jus vihojate
WITH EITHER, you just can't miss mAl, So don't delay . . .
draugijų ir klubų, kaip Suval metų sukakties minėjimą puoš- j grįžti, tai jus pirmiausia pareiat
future date?
j«§» one TODAY!
kiečių Draugija, Utenos apskri
ties Draugiškas Klubas, Jonis nioje vietoje, Morrison Hotel,; kalaukite kad jusų raudonasis (
Terrace Casino, Chicagos vi- j kurmis-kraugeris tuoj grąžindurmiestyje,,. sekmadienį, Vas. ^ vjsus tremtinius iš Sibiro į
lo, su plačia atitinkama pro
grama. Vakarienė prasidės 6 jų tėvynę ir kad pats kuogrei
čiausia pasišalintų iš Lietuvos,
vai.
Kaip kitais metais, ir šymet kurią jis neteisėtai smurtu piMargutis tikisi sutraukti daug verge.
žymios publikos į Lietuvos Ne Kaip greit kruvinasis oku
priklausomybės iškilmę.
pantas apleis Lietuvą taip greit
tie vadinami "Di Pi" sugrįš į
300 EAST 131st STREET
GLenville 5200
CLEVELAND, Q»
1945 METAIS šioje šalyje savo tėvynę Lietuvą patys nieGET OUR
neįvyko nei vieno banko užsi keno neraginami.
* ThiS iB *" ° ff ' Cial U- S- Tressursr advertisement-prepared und., auspice of T «m«, Department wd Advertising Council *
darymo, pirmą kartą bėgyje 75
W RATES AND
P, i Jaras.
metų. šiaip gi kas metą užsi
po parapijos choras, vadovau
NEUŽMIRŠKIT 3c
iLPFUL TERMS
jamas komp. a. J. Aleksio.
daro po kelis bankus, kurių ve
Rašydami
Dirvos Redakcijai,
Bažnyčioje, klebono leidimu,
dėjai savo neišmanymu arba
Administracijai
ar Agentūrai
antra
kolekta
skiriama
Lietu
WATERBURY. CT.
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
godumu biznį nuvaro nuo koto.
kokius paklausimus, visada įdė
vių tremtinių naudai.
tirtas
Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kios ^Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma
kymui.
Tas
būtina.
SVEČIŲ ARTISTŲ
PRAKALBOS PAVYKO
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
Sausio 25, Wat. Liet. Tary KONCERTAS
Vasario 8, nuo 7 vai. vaka
ba surengė prakalbas L. N. Po
galima gauti pas
litinio Klubo "Nemunas" salė re, šv. Juozapo parapijos mo
Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
2X11 Prospect Ave.
je. Kalbėjo svečias Dr. Zeno- kyklos auditorijoje įdomu kon
D-RĄ MATULAITI
ir Apdraudos Agentūra
BANK FOD A t L t H t M O F l t
SUperior 3443
nonas Danilevičius, Juozas Ka certą išpildys Lietuvos Operos
(Lait)
-6606
Superior
Ave.
Cleveland
HEnderson 6729 *
artistas
dainininkas
Jonas
Bu
zlauskas ir A. Devenienė. Lie
A good place to eat, drink
tėnas
ir
jauna
gabi
pianistė
Member Federal Deposit Insurance Corp.
tuvių
tremtinių
naudai
surink
7829 Euclid Avenue
Aldona Strumskis, iš Brooklyn, and have a good time. Where
ta žymi suma aukų.
N.
Y. Po programos bus šo all Lithuanians meet.
Vakaro programą atidarė W.
kiai.
>
N. P. M.
L. Tarybos veikėjos - daininin
FOOD — DRINKS
Naujas Modemis Narnas Nebaigtas
kės Nell Meškunas, Marcelė
Hall Space to Rent
be MONCRIEF Automatinės Šilumos
Andrikis ir Stephania Saprą- DEGTINĖS gamyba 1948 m Joe Chester, pres. A1 Samolis, Me.
nas
su Amerikos ir Lietuvos šioje šalyje susidurs dar su
GAS — OIL — COAL
himnais. Programą vedė Ta didesne kompeticija, kaip pra
rybos pirm. komp. A. J. Alek—HAMMOND VAJMSęHAI PER ŠERMENIS—
OTHE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.
neša degtinės biznio žinovai
sis.
Degtinės mėgėjai pradeda
92 Superior Ave.
HEnderson 9292 _
skirstytis
į tam tikrų degtinių
VASARIO
15
DIDELIS
^iiiiiintiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiu
PARENGIMAS
rūšių mėgėjus, ir todėl kiek Kada jusų namai arba ra įįfyimiimmlAiiiniiinmminiiiinnMiiiimmiiiiiniinmnniiinVimnmHHHuInm^l
Lietuvos Nepriklausomy b ė s viena degtinės varykla dės pa kandai tampa sunaikinti arba
30 metų sukakties minėjimas stangas publikai įtikti.
sugadinti ugnies, kreipkitės j
įvyks Vasario 15, ryte Šv. Juo Karo metu degtinės truku P. J. KERŠIS, del apkainavi609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
=
Persikėlė į Bau ją didesnę ir gražesnę krautuvę
E zapo bažnyčioje, ir 7 vai. va
mo, ko visada reikalauja ap
mas
paėjo
nuo
to
kad
nespėta
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
kare naujos mokyklos auditoridraudos kompanijos pirm ne
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre 1 rijoje. Kalbės Kun. Dr. Vikto išdirbti tų rūšių degtinių ku gu išmoka už nuostolius.
S
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- _
5 kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S
S
E ras Gidžiūnas, Prof. Dr. Pra rias publika labiausia mėgo.
• P. J. KERŠIS
S riuose apdraudos-insurapee reikaluose.
3
E Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, Žiedų, Lalk* g nas Bagdonavičius ir vietinės
T. skyriaus garbės pirminin
DIRVA — vienatinis Lietu <09-12 Society for Savings Bid. S
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 8
S
rodėliu ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą.
5 L.
Kun. J. J. Valantiejus.
vių laikraštis Ohio valstijoje.
S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
S
Telef.: MAin 1773.
= kasProgramą
pradės šv. Juoza Kaina metams tik $3.00,
;#•**
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Automatic Saving is SURE Saving - U. S. Savings Bonds

EFORE

The Weatherhead Company

U BORROW
BUY A HOME

VISOKIA APDRAUD>

AKINIAI

' KING PIN CLUB'

P. P. M U L I O L I S

pSS

Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

ir

tl fr"

Į

f

I. J. SAMAS - JEWELER j

P J KEKSIS

V

I

4

t

I

k
k

t« *4
4*4**?

V/*

#

.r.,.*,.

'bi-

rtrx '%Ą
»
^

I*',

- v> -V - '5
. -V '

i\; «v V|V :3

• "y^v-

v-.- Hp *;

VI,"Z

' ••"' į"

"v w^t-T

*,w*?vPHif.v

s«.y
Y •', - '•''

.
V "*$L &>•*'

ass

).»V*

PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI

Jieškomieji ar apie juos žinantie ji prašomi atsiliepsi Į:

MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
41 West 82nd Street

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka

.P t-; it-- V-.,

'• • "f •

,.<m':

"V. ^SL'

PASTABA DĖL
ANTANO ,TQL1Q

Daunienė - Raustytė, Monika, iš
Viekšnių vai., Mažeikių ap.
Deksnys, Mataušas, iš Žiobįškio vai.,
Rokiškio ap., vedęs Buzelaitę, iš
Onuškio v., gyv. Chicagoj ar Philadelphijoje.
Džerva, iš Birštono vai., Alytaus ap.
Endriukaitis, Antanas ir Ona, iš Ša
kių vai., gyv. Tamaqua, Pa.
Fergis - Fergusson, gyv. Bostone.
Frejeris, Ernestas ir Valerijonas' iš
Plungės vai., gyv. su brolvaikiu
Jonu Chicagoje.
Ganzelis, Juozas, sunu§ Juozo ir Ma
rijonos.
,. ,
Ginelevičius, Petras ir : Povilas, iš
Žeimių vai., Kėdainių ap., gyv.
Chicagoje ar New Yorke.
Gudaitytė, Ieva, iš Vilkaviškio ap.,
ištekėjusi, laiko restorąną.
Guntoriutė, Ona, duktė Adomo, kilusio iš Kalvarijos vai., Marijam- į Iii'M
polės ap.Gužauskas, Juozas ir jo tėvas, iš Mark

Vienas iš Europos j Chicacagą atvykęs Lietuvis rašo,
veikia ir į biznį eina Antano
Tolio vardu. Tai nėra nei tik
ras jo vardas, nei tikra pavar
dė. Jis žmonėms aiškinasi buk
tokį pasivadinimą nusikalęs iš
savo pirmo vardo, Anatolio.
Štukorius tas Anatolis. Sla
pyvardį galima iš daug ko pa
sidaryti ir jį nesunku susijieškoti. Slapyvardžių yra visokių. Ir ikšiol pas mus nebuvo
pasisavinti slapraktikuojama
pyvardį labai panašų į viešai
žinomo Chicagiečio vardą ir pa
vardę.
Taigi, gaila kad tas žmogus,
išsižadėjęs savo krikšto vardo
ir savo tėvų pavardės, pasirin
ko Antano Tolio vardą, kuris

as* r

arba jei jau gėdisi savo tikro-v
jo vardo, kad pasirinktų kitą '
kokj, kurs nebūtų maišomas su
viešai žinomo žmogaus vardu.
Ypač einant į biznį yra geriau
eiti savo tikru vardu. Tada
žmonės tavimi daugiau pasiti
kės.
Prašau poną Anatolį pagal
voti.
Antanas Tulys.
R
•% _

Hew York 24, N. If.
VALAITIENĖ Barbora, 57 m„ APIE LAKŪNĄ KAftiirš Gruod. 21, Queens VilAbakanovie - Kaupytė, Anelė, iš
PITONĄ ŠALTENĮ
Kiakių Vftl., Kėdainių ap, gyv.
fege, N. Y.
Easton, Pa.
6UIPIENĖ Pranė, 71 m., mirė
Ališauskas, Adomas, Juozas ir Ju
Gruod. 21, Brooklyn, N. Y.
ras, iš Gudelių vai., Marijampolės
Pastaba Skaitytojams
BROOKLYN-,
N.
Y.
—
Laikap.
PUODŽIUS Augustas, 65 m.,
raščiuose buvo pranešta žinios Ankudavičiutės, Marė ir Ona, • duktė
Jeigu kada negaunate kurio
mirė Gruod, 21, Brooklyn,
Juozo iš Marijampolės ap.
Dirvos numerio tai prašyda
apie
oro
nelaimėje
žuvimą
la
N. Y.
mi Administracijos prisiųsti
kūno Kapt. Povilo Šaltenio, ir Ankudavičiutė - Škemienė, Ona, dk.
Prano, iš Marijampolės ap., gyv.
MlLIUVIENfi Jieva, 77 metų,
tą numerį, nerašykit: "Ne
.
mirė Lapk. 7, Shenandoah, buvo minėta kad jis gyveno New Yorke.
gavau pereito numerio," bet
H^llinger.
filmu
rašyto
~
Atlanta, Ga. Tai yra klaidin Ašmutis, Juozas, is Šakių-Naumies8>'v' ^"Jas ir veikalų statytoiaą. vos 44
pažymėkit aiškiai: Negavau
Pa.
troftT08'
čio
ap.
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47".
0 ^w0° "*
STANKEVIČIENĖ Antanina, ga, nes Povilas šaltinis gyve Augaitis, Adolas ir Edartas, iš Sas Gabalis, Antanas, iš Leckavos km,
no Great Neck,, N. Y., neperto- navos vai., Marijampolės ap., gyv. Mažeikių ap., gyv. Chicagoje ar nuo širdies smūgio.
Tas palengvins be jokių su
49 m., mirė Spalių 24, Brook
klydimų greit pasiųsti jum*
Shenandoah, Pa.
li nuo Brooklyno.
Brooklyne.
lyn, N. Y.
Marijona, iš Palangos. Gaidys, Jokūbas ir D., iš Merkinės
tą numerį kurio negavot.
ro ir Stefanijos Pyragytėsį iŠ
Sausio 17 d. velionis palaido Aukštuolienė,
Adomaitis, Antanas, iš Vilkaviškio
vai.
11*--*'
VALATKIENĖ Ona, 57 metų,
DIRVOS Administracija.
Kriklėnų
parap.,
Pumpėnų
vai,
tas Roosevelt kapinėse.
ap., Žaliosios vai., gyv. Brooklyne. Gal kutė - Klisienė, Matilda, iš Šiau
prašo atsiliepti gimines ir pažįs
mirė Lapk. 1, Aurora, 111.
Adomaitis, Jonas ir sesuo Adomaity
lių ap.
"
tamus.
LUDAVIČIENĖ Rožė, 65 metų,
Pranė, vaikai Alijušo, iŠ Nau Garbauskas, Rokas, iš Šiaulių ap.,
Tarvydaitė,
iš Telšių ap., ištekėjus.
GEDVILAS Jurgis, pusamžis, tė
miesčio vai.
gyv. Philadelphiioje, siuvėjas
mirė Lapkr. 8, Shenandoah,
JIEšKAU Kastanto ir Jono
mirė Gruod. 13, Chicagoje. Akstinavičiutė - Dulski's ir vyras, Garuckas (Garucky), gyv. karine, į Trečiokienė, krikšto duktė Jono Vaz Pa.
iš Marijampolės ap.
n Wise.,
k
c U' AA
t
• . .r-,.
-v
yra žmonių maišomas su viešai Karpų, aria kitų sunų ir duk
(Raseinių ap. Kražių p. Ado- Albrecht
- Grundmannaitė, Marija, Gauba, Sabinas, sunus Adomo ir Ulevičius, Jurgi* i? Viktoras, is Ky. T. .
.
GARMIENĖ Elena (Butkevišiškių k.) Amerikoj išgyve išvykusi iš Latvijos ir vyras Ju Magdalenos Vaitkevičiūtės - Gau- į bartų-Kaapiškfb vai., Vilkaviškio žinomo cia ir .Lietuvoje Anta- terų Petro Karpaus, kilusių iš
iiutė), mir§ GruojJ. m.,. GilMokolų Naujienos, Marijampo
lius Albrecht, iš Tauragės ap., g.
bienės, prašo atsiliepti gimines ir
ap. ir Jurgio žmona Viktorija no Tūlio vardu.
no 35 metus.
lės ap. Atsiliepti:
berton, Pa.
New Yorke ar Melrose Park, 111.
pažįstamus.
_
| Tupčiauskaitė. „
To žmogaus toks paūgimas
Jonas iš Tauragės ap., Gaubys, Justinas, iš Mosėdžio vai., Urbonas, Aleksandras, iš Naumies
Mr. J. Kidolis,
KADIS Vincas, mirė Gruodžio VASILIAUSKAS Petras, fmf Ambrazas,
Batakių vai.
Kretingos ap., New Yorke.
Į čio vai., Tauragės ap., vedęs Ane yra jtartinas.
amžis,
mirė
Gruod.
13,
Chi
Butų gražiau
152 Dyckman street,
m., St. Clair, Pa.
| lę Gulbyte
i . . ..
., ,
j ,
Adomas, iš Alytaus ap.» Gečas, Kazimieras.
cagoj. (Raseinių ap. Kražių Amsieius,
vel
el
ls
New York, 34, N. Y.
Greičius (Urbanavičius), Jonas ir, Valis, Stasys ir Vladas, atvykę iš J J
ktų tikru savo varau
Nemunaičio vai., turi ukj.
NAVICKAS Juozas, mirė Gr.
Vincas, iš Marijampolės ap.
p. Pabutkalnių k.) Amerikoj Andriušienė, Izabelė, gim. Lietuvo
Lietuvos pas tėvą Povilą, gyv
5, Pittston, Pa.
je, ir Andriušytė, Elena, gimusi Grigaliūnienė - Gasiunaitė, TereSa,
rodos, Brooklyne ar gal Washing- j 5
išgyveno 40 metų.
i_ Rokiškio ap.
Amerikoje, gyv. Shenandoah, Pa.
tono valst.
į
AUGUSTINAS Stasys, 68 m.,
GASU
Gudijonis, Antanas, iš Tauragės.
Pranas.
Vaznelis, Adolfas, iš Suvalkų ap.,' ?
mirė Gruod. 7, Maspeth, N. MACUTEVIČIUS Petras, mirė Anuzaitis,
Gutowski,
Ludwig,
iš
Kėdainių
ap.
Arenholt
Mauer,
Berta,
iš
Buchtos
gyv.,
rpdos,
Detroite.
j
E
ANGLIM
Y. (Ukm. ap. Pabaisko vai. Gruod. 14, Milwaukee, Wise. gyv. New Yorke.
Hittas, Jokūbas ir Kristijonas, iš Venslavičius, Adomas, Jokūbas ir j S
(Rimšės p. Magunų k.) A- Aris - Baziulienė - Jonkaitė, Teklė, buvalkų Kalvarijos.
kiti. iš Birštono vai., Alytaus ap.
Griaužiečių k.) Amerikoj iš
—- Švelniau
Lengviau
— Pigiau
iš Radviliškio vai., gyv. Jersey Hoppas, Karolis, iš Suvalkų Kalva Vingelytės, Emilija, Emma ir Na
merikoj išgyveno 35 m.
gyveno 44 m.
City, N.J.
rijos.
talija, iš Raseinių ap.
s
TAISOM
IR
PARDUODAM
VISOKIUS
FURNASUS
g
ALANSKIENĖ Jieva, seno am TUMASONIS Petras, 72 metų, Bacevičius, Jonas, iš Lukšių vai., Ignotas, Izidorius ir sunus Leonas, Vingis, Jonas ir seserys Agnieška, S Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas 5
gyv. Portland, Oregon, dalytojas.
iš Šiaulių ir duktė Elena, gyv., ro
Domicėlė ir Petronė, iš Naumies
žiaus, mirė Gruodžio men., \ mirė Gruod. 12, Chicagoje. Banaitienė - Kažemėkaitytė, Anta dos, Waterbury.
= Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. |
čio vai., Tauragės ap.
(Seirijų
p.
Lapšių
k.)
Ame
nina, iš Sintautų vai., Šakių ap., Jokšas, Petras, iš Vaiguvos vai. žemantauskas, Antanas, Konstanti
Mahanoy City, Pa.
|
Automatic Controls
Tools
Hardwan* S
rikoj išgyveno 46 metus.
vyro vardas Jurgis, gyv. Cleve
Šiaulių ap.
nas ir Vincas, sun. Juozo, iš Vil
PETUŠKA Juozas, seno amž.,
Juozapavičius,
Robertas,
,is
Narčių
lande.
kaviškio
ap.
mirę Gruod. m., Shenandoah, RUDAITIS Juozas, 59 metų, Baladinskas, Vincas, i& Marijampo km., Kruopių vai., Šiaulių ap.
Žilinskaitė. Elžbieta, iš Pilviškių v.,
TRI-VET APPLIANCE SERVICE |
mirė Sausio 16, Cleveland, O. lės ap., Šilavoto vai., gyv. Phna- Ju^kauskaitė, Anėlė, iš Simno vili., Vilkaviškio ap.
Pa.
=
7502 St. Clair Avenue
Cleveland
S
del
phi
joje.
Alytaus ap.
KVIETKAUSKIENĖ
(AugaiBalčiūnienė - Belch, našlė Antano, Jakupka - sakunaife, Kazimiera, g.
MANKUS Dominikas, pusamž.,
tytė) Anelė, 59 metų, mirė ir sunus, gyv. Ohio ar Massachu Chicagoje.
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.
LI. 0237 jf
KAS platina Dirvą — tas 5 PO. 9548
mirė Gruod. 10, Chicagoje. Sausio 2 d., Leechburg, Pa. setts.
Janaitis, Juozas, iš Vilkaviškio ap., platina apšvietą.
i
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4798
8
(Raseinių ap. Eržvilko par.
- Miklovaitė, Marijona,
Bartininkų vai., gyv. Detroite.
<Kuizių k. Tauragės ap.-) Balčiūnienė
^»n»»»»iiiriimininnn»niin»iimiit»iiiniiimi»imim»iin;in;«Hi»imnuuuiMiwi
Pavisčiavo k.) Amerikoj iš Čeechburge išgyveno 27 m. duktė Juozapo, iš Naumiesčio v., Jančiauskienė - Dzekons kaitė, Sa
gyv. Chicagoje.
lomėja, duktė Karolio, iš Alytaus
•WR
gyveno 84 m.
Jonas, iš Kupiškio vai.
ap., gyv. Pittsburgh.
KALĖDA Jonas, 68 m., mirė Balnionis,
Balnytė,
Valerija,
iš
Z. Naumiesčio. Jautakiene, Grasilda, našle Stani
MAČIULIS Benediktas, 65 m.,
Sausio 17, E. Vandergrift iianionienė, nąsle Jono Banionio ir slovo, kilusio iš \ lakių vai., Ma
Mes Dmdam ir fSkefflarrt Eagle Stamps
mirė Gruodžio 12, Chicagoj.
Pa. (Suvalkų rėd.) Čia išgy keturios dukterys. Velionis buvo žeikių ap.,
kilęs iš Paršelių km., Šunskų vai., Jocaitė
Sinkartienė, Julė, gyv<
(Panev. ap. Pušaloto p. Vien
veno 45 metus.
Marijampolės ap., turėjo restora
Chicagoje.
sėdžio k.) Amerikoj išgyve BARANAUSKAS Antanas, se ną Sftenandoah, Pa.
Jočionis, Juozas, Jurgis ir^ Pianas,
- Kviečaitė, Liuda, iš Nevaii Seirijų vai., gyv. Detroite. .
no 60 metų.
nyvo amž., mirė staiga Sau Banys
rėnų.
Jončas, Vincas, sunus VinįSo.
ZINEVIČIUS Adomas, 80 m.,
sio 20, Clevelande. (Laimiš- Baranauskas, Jonas ir Petras, iš Juosuoaitis, Augustas ir jfįeopoldas,
iš Suvalkų Kalvarijoj
mirė Lapkr. 27. So. Boston, kių, Panev. ap.) Amerikoje Šiaulių parap.
?
Ę^ronienė - bavičiunaitė, Elena, B Juuzaponis.
*
Mass. (Trakų ap.)
išgyveno apie 48 m.
Panevėžio ap., Subačiaus vai., * gi Jurgelis, Adomas. •
Jurkunaita - Smith, Virginija, gyv.
KAVALIANSKAS Kazys, 75 BRTTSOKIENĖ Marė, mirė 30 Bostone.
Barvydaitė, Paulina, iš- Mažeikių a$rj Newarke.
' •' '• : ^ v
m., mirė Sausio 3, Chicagoj. į Lapk., Kingston, Pa.
Viekšnių vai.
Kandrotai, it Nemajūnų parap., Aly
(Panevėžio ap. Daukniškių; BENEVIČIUS Jonas, mirė 25 Beišys, Jurgis ir Stasys, iš Betyga taus ap.
los vai., Kaseinių ap., gyv. Pnna- Karkauskas, Jonas ir Karkauskaitė,
k.) Amerikoje išgyveno 40
Lapk., Plymouth, Pa.
delphijoje ar Shenandoah, Pa.
iš Alytaus ap., Merkinės vai.
Šviežliį Pavasariniu Geltų
metų.
JANKAUSKAS Petras, mirė Bendorius, Petras, iš Švenčionių ap. Kasparevičius, Andrius ir Pranas, iš
Daugėliškio vai.
Šakių vai., gyv. Chicagoje ar Phiant Juodo Dugno Medžiagos
Lapk. 28, Hartford, Conn. - Beržinis, Vincas, iš Marijampolės a. j ladeiphijoje.
Kazlų Rudos vai., gyv. Cnieagoje. i Kandrotas, iš Birštono vai,,.lytaus
VITKAUSKAS Adomas, „ mirė Bidvos
(Bidva), Vlado, giminės ir
i ,
ap
Nori pagražinti savo
Gruod. 5, Edwardsville, Pa. pažįstami prašomi atsiliepti.
Kasiulis, Juozas, iš Alytaus' ap.
- Koženiauskaitė, ir vyras ^ Kaupytč - Abakanovie, Anėlė, iš
namus? Šauk—
GRAŽINSKIENĖ (Kristopai- Bisienė
Bišys, Juozas, jis is Jonavos vai, j Krakių vai., Kėdainių ap., gyv.
tė) Zuvana, pusamžė, mirė Bizevičius, Gustavas, iš Lietuvos, i Easton ar Boston.
'
gyv. New Yorke.
i Kerbedis, Pranas, gyv. Bostone, iš
K . Š T A U P A S :j i Gruod. 12, Chicagoj.
Blazewicz (Blužas), Edwardas, iš
Šiaulių ap.
VILČIAUSKIENĖ E 1 e o n o ra Kėdainių ap., Vosyliškiu parap., Kirstukaitė, Ona.
'
Namų Dekoravimas
gyv. Cnicagoie, vertėsi prekyba. Kižienė - Mickevičiūtė, Anastazija,
(Juciutė), pusamžė, mirė Gr. Blažytė,
Anėlė
ir
Ona,
iš
Panevėžio
musų specialyl>ė.
iš Prienų vai. ,Matijampolės ap.
11, Chicagoj. (Karklienio k
ap., Troškūnų vai.
Krasnickas, Antanas ir Jonas, iš
Pašilės par.) Amerikoj išgy Bložė, fotografas, vedęs Pauliną Simno vai., Alytaus ap.
Kambarių Popieriavimas
Zaukaitę, kilusią iš Šeduvos vai., Kraugžlys, iš Krasnavo vai., Seinų
veno 50 metų.
Namų Maliavoj imas
Panevėžio ap.
a PJuozas, iš Kartenos vai., Lisauskiene - Žilinskaitė, Uršulė, iš
VALECKAS Jonas, 56 m., mi Bružas,
Kretingos ap., gyv. Detroit.
Salako vai., Zarasų ap., ir vyras
16908 Endora Road
rė Spalių 17, South Boston, Bubulas, Kazimieras, iš Raseinių ap. Lisauskas, Jonas.
Telefonas:
Budnikienė - Gvozdaitė, Ona, iš Tau Ludavičius, Simas, iš Slabados-MiMass. (Panevėžio ap.)
jėnų vai., Ukmergės ap., gyv,
KEnmore 8794.
roslavo vai., Alytaus ap.
ŠALTENIS Mykolas, mirė Lap Brooklyne.
Metrikas, Aloyzas, iš Kretingos v.
Cleveland, Ohio
Budreckis, Jonas, iš Tauragės ap. Mickevičiūtė - Kižienė, Anastazija,
kričio m., Chicagoj.

Automatinis

šildymas|

J

THE MAY

Vauji Pavasariniai

Pilnai

Padengta

An-irauda.

Phone EX. 0417

V/. DEBSS'S PAINTING CO.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Kreiptis arba šaukti telefoną vakarais tarp 6 ir 9 vai.

7526 Star Avenue

,

Cleveland 3
S

PeSSa

E. lakiabs

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
KKlKALK VEzlMAl LJGONIAVS -PERVlEzTI.
Kambariai pašarvo.iimui leidžiama naudotis riemoKamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME
«S21 EDNA AVENUE

ENdicott lf#S

PIRKIT DABAR!

IR TAUPYKIT!

Musų Pusmetinis

-

išpardavimas

'

VYRAMS ir VAIKINAMS D£V£JAMŲ
"
REIKMENŲ
Padarymui vietos naujoms Pavasario prekėms mes
'nupiginame viską ką dabar turim — jiįs sutaupysit
i^/i/ Al
U T IXi

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
Cia galit iškeisti savo Stamp Bool^i.

DYK'AI

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais *

Bullis, Jonas, is Joniškio, siuvėjas.
iš Prienų vai., Marijampolės ap.
Bunys, Julius, iš Šiaulių ap., Šaulė- Morkunaitės, Marija ir Ona, dukte
nų vai., gyv. Chicagoje.
rys Bernardo, gyv. pas dėdjg Chi
Burbulevičius, Pranas, is Alytaus a.
cagoje.
Buškauskas (Bush), Mykolas, ir jo Noreikiene, Apolonija, našlė Anta
brolis,
Alytaus ap., gyv. Baltino, iš Papilės vai., Biržų ap., gyv.
moreje.
Philadelphijoje.
Busilavičiutė, iš Rokiškio m.
Palčiauskas, Kazimieras, iš Žaga
Butvilas, Juozas, ir Butvilaitės, Ele
rės, gyv. Chicagoje.
na ir Johana, išvykę iš Šiaulių, Pečiulis, Stasys, iš Vilkaviškio ap.,
' gyv., rodos, Philadelphijoje.
gyv. Waterbury, Conn.
Bylytė, Marutė ir Rozalija, iš Tau Pempytė3, Agė ir Elžbieta, iš Ra
ragės ap., gyv. Bostone. ^
seinių ap., gyv. Chicagoje.
Balsevičius, Konstantas, iš Vidžių Požerskienė - Šunokaitė, Ona* Ii
vai., gyv. Chicagoie.
Andriejavo vai., Kretingos ap.
Bartusevičienė - Ludavičaitė, Roza Pumputis, iš Šiaulių ap.
.j
lija, ir vyras Bartusevičius, Jonas, Ralienė - Bumblaitė, Apolonija, ir
ii. Miroslavo vai.
vaikai Bronius ir Liudas', gyv.
Benešiunas, Bernardas, iš Panevė
Chicagoje ar Washingtone.
žio ap., gyv. rodos Detroite.
Ražauskas, Jonas, gimęs Amerikoje,
Buginis, MyKolas, gyv. New Yorke.
iš Utenos ap.
Bumblaitė - Iialienė, Apolonija, ir Saurazas ir sesuo Saurazaitė, iš Vei
vaikai, Bronius ir Liudas, gyv.
verių.
Chicagoje
„ . ar Washingtone.
_
. Skuja, Mateušas, iš Utenos ap.
Činskienė - Venckunaitė, Ieva ir vai- ' Stankevičius, Adomas ir Jonas, iš į
kai Jonas ir Marija, gyv. Maha- Į Krosnos vai., gyv. Chicagoje.
noy City Pa., iš Gųdeliy "vai., Ma- Stankevičius, F'etras, iš Šilavoto vai.
rijampolės ap.
Marijampolės ap., gyv. BaltimoCirtautas, Pranciškus, iš Telšių ap.
reje.
Stankevičius, Stasys, iš Salako vai.,
City.
čepukas, Juozas, ii Kamajų, gyv,
Zarasų ap.
s
Stankevičiūte, Magdė, ištekėjusios
Elizabeth.
černauskaitš - Hykolienė, Katarina,
pavardė nežinoma, našlė, iš Vir
balio parap., Vilkaviškio ap., tu
iš Gižų vai.
Dakinevičius, Anupras, Vacius ir
rėjo dukterį Aldoną, gyv. New
;
Zigmas, gyv. New Yorke.
Yorke.
_
'
v .
Dakinevičiutė, Marija.
Stasiukonis, Antanas, iš Pakščių k.,
Daukše v ičiutės - Bidvienės, Marijos,
Šėtos vai., Kėdainių ap.
giminės ir pažįstami prašomi at Staskevičius, Pranas, sunus Juozo,
iš Seinų, prašo atsiliepti gimines.
siliepti.
Davidonis, Jonas, if Strošiunų km. Škemienė - Ankudavičiutė, O n a, I
Rokiškio ap., Pandėlio vai.
duktė Prano, iš Marijampolės ap., i
Dulskis ir žmona Akstinavičiutė.
gyv. New Yorke.
Dzekonskas, Albinas, sunus Alek Šlega, iš Birštono vai., Alytaus ap.
sandro, iš Alytaus ap.
Šapoka, Pranas, iš Anykščių vai.,
Dzekonskas, Alfonsas ir sesuo Sa
Utenos ap.
_
•
lomėja Jančiauskienė, vaikai Ka Šunokaitės, Ona Požerskienė ir jos
rolio, iš Alytaus ap., gyv. Pittssesuo, iš Andriejavo vai., Kretin-'
gos ap., gyv. Chicagoje.
|
burghe.
DamijonaitytS, Ieva, iš Bublelių vai. Takažauskas, Jonas, iŠ Karalkrės
Šakių ap.
lio km.
*
Viifcavi#kio ap- Tallat Kelpša, Vaclovas, iš Telšių v.
Dauksyg, Antanas,
gyv. Chicagoj*.
Tamulionis, Pranas, sunus Kazimie*

'

00
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Reguliarėse Mierosef!
Didesnėse Mierose!
PANELĖMS MIEROS . . . Gražių pavidalų,
puikiais marginiais, aukštu kaklu, trumpom
rankovėm suknelės kokias labai norėsite tu
rėti. Tinkamos visokiam išėjimui. Mieros
14 iki 20.
MOTERIMS MIEROS . . . Keturkampiu Hj|iclo iškirpimu, trumpom rankovėm, sutrauktu
priešakiu . . . puikių rožių žiedų marginių.
Tai suknelė kuf,įa džiaugsitės dėvėdama - - .
tinka Pavasario ir vasaros dėvėjimui. Miero^ 38 iki 44.
Ir

išlement Dresaes
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Nepriklausomybes Mi
nėjimas N. Parapijoj

LIETUVIU SALĖS
REIKALAIS

Vasario 8, nuo b vai po pie
Lietuvių Salės Bendrovės šėrininkų metinis susirinkimas tų, naujos parapijos salėje ren
atsibus Vasario 20 d., penkta giamas Lietuvos Nepriklauso
dienio vakare. Visi šerininkai mybės 33 metų sukakties pa
atminkit tą vakarą, ir dalyvau- minėjimas. Numatyta graži ir
kit susirinkime apgynimui Lie Įdomi programa, dalyvaujant
tuvių salės reikalų nuo kelia pianistei Birutei Smetonienei.
asmenų išnaudojimo ir skriau Lietuvių Katalikų Dainos var
do chorui, ir kt.
dimo salės ir jūsų.
Be kitų kalbės ir Clevelando
Apie susirinkimą gausit pra
nešimus laišku, ir gausit savo Lietuviu Tremtinių Draugijos
balsavimo proxy, nesiųskit ją Į pirmininkas Dr. A. Darnusis.
salės direktoriams, nes jas pa I Visi Lietuviai kviečiami i šj
grobs bolsevikėliai, kurie nori ! minėjimą atsilankyti. Vakare
bus šokiai ir bufetas, šokiams
šeimininkauti salėje.
Du ar trys gudragalviai su gros geras orkestras.
Tos pat dienos rytą, 10 vai.,
pynė salės reikalus taip kad jie
bažnyčioje
puikiai iš salės bingo pinigau- naujos parapijos
jasi, o kiti direktoriai nei žino bus atlaikyta iškilmingos pa
ti negauna kaip tas "gešeftas" maldos už Lietuvos lairvę.
Regimo Komitetas.
varomas.
Raudonukai buvo sumanę tą
biznį ir toliau varyti, nes sėrininkų susirinkimą Sausio 19 Ar tas buvo Legal iška?
norėjo pravesti apgavingu budu, bet kiti šerininkai susipra
Lietuviu Taupymo ir Pasko
to ir užkirto jiems kelius.
los Draugijos susirinkime Sau
Eina tyrinėjimai ir susirin sio 15 d. buvo patiekta rezoliu
kime Vasario 20 bus išduota cija priėmimui tai įstaigai ki
raportai kurie yra tie gudra to vardo,' atmetimui per apie
galviai ką naudoja Lietuvių sa 4J metų naudoto Lithuanian
lę bingo lošimui ir pinigus sau vardo. Tai buvo įstaigos kon
j kišeniua kraunasi.
Kom. stitucijos pakeitimo klausimas,
kas galima daryti tik metinia
me susirinkime tą klausimą iš
TARP STASSEN iR SEN. kėlus, ičdiskusavus, ir tada bal
TAFTO Ohio valstijoje iškilo suoti už jį.
lenktynė už kandidatūrą R:puTačiau, dar susirinkimas ne
blikonų partijoje. Stassen at buvo atidarytas, o jau patys
vyko iš Minnesota valstijos pa- direktoriai, ypač tie kurie no
sižvejoti sau rėmėjų, kuomet rėjo vardo pakeitimo, buvo su
Ohio turi savo kandidatūros kišę į balsų dėžę savo balsavi
jieškanti Senatorių Taft.
mo lakštus. Sukibo daug bal
Republikonų kandidatų atsi sų, gautu per proxy, ir jautė
rado keli, ir kuris bus nominuo si kad vistiek jau nubalsuota.
tas laikui atėjus, pamatysime Ar toks balsavimas, be apkal
kai susirinks Reupblikon i kon bę jimo ir be susirinkimo atida
vencija.
rymo buvo legališkas ?
Ar legališkas yra įstaigos
vedėjų pasielgimas įdėti laiš
UŽKLUPO ŠALČIAI
Clevelandas pagaliau sulau kuose rėrininkams paraginimą
siųsti jiems jjroxy, pridedant
kė šalto žiemos oro. Tempera
ir gatavai voką su pašto ženk
tūra kai kuriomis dienomis nu lu, nors tie pašto ženklai yra
puola iki ir žemiau 0.
perkami už įstaigos pinigus?
Nors pasiroi\e ir keli coliai
Buvo pakelta pageidavimas
sniego, tačiau čia sniegas ne kad depozitoriams mokėtų 2\->
užklupo taip kaip jis užklupo nuošimčių. Bet čia pirminin
kitas valstijas.
kas ėmė išvedžioti, ar, esą, no
Dėl šalto oro apsireiškė gaso rit kad jusų dividendai butų
trukumas, kaip gaso kompani mažesni negu dabar gaunat, tik
ja jau pereitą rudeni persergi- taip busią galima mokėti dau
nėjo.
Visoje Ohio sulaikyta giau nuošimčio ant depozitų.
daugelyje dirbtuvių darbai dėl
Bet pirmininkas kalbėjo tik
gaso stokos ir šios savaitės už kelis stambius šėrininkus,
pradžioje apie 20,000 darbinin kurie turi daug tos įstaigos šėkų buvo paleista iš darbų.
rų. o mažai depozitų. Apie pa
kėlimą procentų už depozitus
CLEVELANDO apielink ė s e balsai kilo iš tų narių kurie tu
statoma šimtai naujų gyvena ri šioie įstaigoje mažai šėr;,
mų namų, kurie bus baigti šią bet labai daug depozitų ir jie
vasarą, kiti net pavasarį. Na | turėjo teisę reikalauti kad už
o daug kitų namų bus pradėta Į jų depozitus butų pakeliama
statyti kuriems dabar sklypai i didesnis nuošimtis,
skirstomi ir renkami.
šėrininkas.
į

Ve! Cirkas Clevelande
Cirkas vel atvyksta j Clevelandą!
šymet Al Sirat Grotto Circus vėl
bus perstatomas, pradedant pirma
dieniu, Vasario 9, Public Audito
rium. Perstatymai tęsis trylika die
nų su popietiniais perstatymais ir
vakarais, išskyrus pjrmadienius ir
antradienius, ir išskyrus sekmadie
nį, kada visai nebus perstatymų.
Per aštuoniolika metų ištisai tas
Cirkas Clevelande linksmino žmones
senus ir jaunus, Grotto tarpinin
kaujant. Šiais metais cirkas bus
das jdomesnis ir ypatingesnis, su
daugeliu naujų ypatybių, su Clyde
Be?.tty ir jo žvėrimis, kurių jis tu
rės 40 įvairių žiaurių tigrų, liūtų ir
kitokių. Taip pat bus visko kitko
įdomaus ko kiekvienas tikisi cirke
matyti. Virš 200 vyrų ir moterų
dalyvaus išpildyme įvairių aktų su
gyvūnais ir savo pačių tarpe.
Jau dabar prasidėjo reikalavimai
tikietų, iš ko galima spręsti kad
cirkas bus pasekmingas. Tikietus
išanksto galima pirkti iš Richman
Store arba Public Hall box office.
Laike cirko perstatymo bus duo
dama laimėjimui du puikus automo
biliai.

KEITH'S 105TH STREET
THEATRE
RKO Keith's 105th Street
Theatre matysite šias žymias
filmas:
Jan. 28 iki Feb. 3 — 'Ccptain From Castile".
Feb. 4 iki 10 — "My Wild
Irish Rose".
KORTAVIMAS IR ČOKIAI
Rengia buv. Raud. Kryžiaus
komitetas, sekm., Vasario 1 d.,
šv. Jurgio parapijos salėj. Bus
duodamos puikios dovanos su
įžangos tikietais ir kortuoto
jam:'*, taipgi užkandžiai ir vai
šės ; pradžia 5 v. v. Visas pel
nas tremtinių šelpimui. Taipgi
dovana už gražiausią pašokimą
polkos ir valco. įžanga 50c.
Visus užkviečia Komisija.
NUOMAI KAMBARYS
su visais įrengimais, patikimai
dirbančiai porai arba dirban
čiai moteriai. Galima naudotis
virtuve jei norima. Kreiptis
vakarais ar sekmadienį:
448 E. 148 St.. prie Lake
Shore Blvd.

PARSIDUODA DU NAMAI
Lietuviškos Vakaruškos
ant vieno loto, kuris yra 40 x
18> pėdu didumo; ineigu neša A. L. Citizens
po $235 mėnesiui.
Parduoda
Klube
savininkas,
EX 30.58
Lietuvių saleje
6201 Whittier Ave.
smagios vaka
PAJIEŠKAU Jono ir Petro ruškos penkta
Levickų (arba jų vaikų), pa dienio vakare.
eina iš Pajevonio p. Yra svar
bai reikalų.
(5) žuvis — Blynai — gera muzi
ka sokian:s penktadienio va
Mrs. P. Šeporaitienė,
karais. Klubo nariams. Pra
(Petronėlė Vilčinskiutė)
džia nuo 3:00 vai.
1024 E. 77 St, Cleveland 3, O.

NESKRIAUSKIT SA
VE GAUDAMI MA
ŽĄ NUOŠIMTI

6820 SUPERIOR AVE.

A Saga of the Baltic People
Some Facts You Should Know about th£
Baltic People

•Ęf- Oswald

A. Blumit

(Continued)
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Up to a recent date UNRRA'r.
help and regulations pertaining to
the Baltic Displaced Persons were
favorable and worthy of gratitude
and acknowledgement. < During the
last few month the living conditions
in many of the Baltic Displaced Per
son's Camps are rapidly deteriorat
ing. This change is simultaneously
accompanied by a campaign of So
viet officials who are visiting the
camps aęd ąre exploiting the situa
tion by making all kinds of promises
(which they never intend to keep)
of good treatment if they only will
return. So far this shameful cam
paign has met no success, but can the
will and the resistance of weary suf
fering people last indefintely?

and could not fit in the totalitarian
system of the Soviets. Cultivation
of the soil is to be the main suste
nance of the "Amberlanders." Since
the harvests are given by God in
the fertility of the soil and physical
strength to cultivate it, the distri
bution of the resources of the Am
berland are subordinated to the mo
tives of the service, for the needs
and welfare of the aged, sick, widows
and orphans, as well as the able
I members of the Amberland. Cooperjation in fellowship and service will
I protect and promote the welfare alI so of the "lesser brethern." This
is not a regime imposed by the BalI tic Evangelical Mission, but a free
and voluntary service of love in re
cognition of help that the Amberlanders are expecting to receive from
the Christian people in England and
America.
The continuation of Baltic Evan
gelical Mission's gospel efforts from
the Baltic, at least for the time be
ing, are being transplanted to Am
berland. May our burden and vision
endear itself to you, dear reader,
that we may have fellowship in this
work of faith and labor of love.

Tie kurie laikot pinigus pa
slėpę namie, negaudami jokio
nuošimčio, arba tie kurie lai
kot pasidėję savo sunkiai už
dirbtus pinigus banke kuris
moka jums mažą nuošimtį, jųs
tiesiog skriaudžiat save, darot
sau nuostolį.
Kam nešti nuostolį kad pirk
dami United States Savings
Bonds galit pelnyti 2'/^ pro MAN PROPOSES—GOD DISPOSES
centų, ir turėti visišką, pilną
TO MEET the needs of Baltics
savo valdžios užtikrinimą kad today, we have to do more than to
jusų pinigai saugus.
send some clothing, or to send an
Pirkdami U. S. Government "occasional" fight to someone who
Bonds darot dabar tą patį ką from time to time visits these var
darydavot ir karo metais — ious camps with the gospel (we
savo garbingą užduotį remti value this preaching very highly
savo valdžią.
and have a large share* in all the
Auginkit savo taupymus re j?ospel work that goes on among
WHY SO MANY BALTIC DP'S IN
guliariai, pirkdami U. S. Gov- the D.P.'s in various camps and
GERMANY?
erment Bonds per savo dirbtu countries). We are working on a
The displaced persons from Latvia,
vę arba tiesiog per banką.
project to enable larger numbers
Valdžia užtikrina kiekvieno i of these Displaced Persons to im- Lithuania and Estonia are the vic
jusų dolario saugumą. Kurie ! migrate to the Western Hemisphere, tims of the second World War, re
skolina valdžiai $3 už 10 metų j Our project is definitely a Chris- sulting from the unprovoked aggres
už tai gauna atgal $4. Kurie j tian undertaking. Had it not been siveness of Germany. Their only
perka Goverment Bonds dabar i for the fact that the Soviets have fault is the fact that, due to the
sakysim už $300, už 10 metų very long arms that reach beyond geo-political situation of the Baltic
jie gaus $490. Perkant Bonds their frontiers and even across the area, they again had to serve as an
už $3,000. praleidę 10 metų iš oceans, we would give full names anvil for the Slavic and Teuton
valdžios gaus sau net $4,000. of all the people ąnd the places, ! hammers, just as was the ęase in
Dabar eina visuotinas U. S. but for the time being the name is the first World War and all earlier
wars. The only "crime" of the Bal
Savings Bonds vajus, kuris tę- "Amberland."
tic peoples is the fact that they
ris iki Vasario pabaigai.
-"AMBERLAND" is the result of
Bet ir po to vis galima ban the prayers and work of several recognized neither communist sickle
ko pirkti U. S. Savings Bonds years. Ever since the events indi and hammer nor the nazi swastika.
su geru procentu,
me cated the coming tragedy for the They believed, and still believe, that
tams, ko labai retai kur gali Baits. wę have prayed to be guided the Baltic area, which has been their
ma gauti privatinėse taupymo to meet the new situation. Amber- home for 400 years, historically and
culturally belongs within the sphere
įstaigose;
land is a cluster of colonies, some
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WHAT'S NEW?

This attempt is made by & titan
who makes no apologies about pat
terning his work along the "Du
rante" line and insists that he is
the only man who spells womert-—
W -o-e-m-e-n. His name is "Meat-,
ball" Soupis and we find his article
in the "St. George Veteran". Ser
iously though wue wish Vitis and
his publication all the luck in the
world and hope it blasts over every
goal it sets its sight on. Aside to
Vitis — Paul wasn't really a wall
flower before he went to college,
he just didn't have his Ford.
Incidently, who took five girls
home from the Sodality Dance? The
big hog, and to think that a month
ago he was still taking one girl
home.
How times have changed.
Last week two fellas were in great
turmoil about a seemingly ambiguous
statement by this column. We still
say you're wrong. What two guys
go to dances and act as hosts, stand
ing in the same spot, greeting peo
ple as they come in. Nuts to the
coat checking system at the last
dance. Nuts also to bartenders who
take more mula than they're sup
posed to. The next dance is Feb.
7th and is being thrown by the La
dies Auxiliary. Let's get down thar.

(In Cleveland)
BOWLINC—GUESS who's ill fifrat place now,
yep, Sukys'. They knocked off Bra
zis' twice while Omarlo's were get
ting laced by Liemon's, 3—0. What
is wrong with our floundering he
roes??
You better have another
party, Joe.# Lith. -Club, struggling
to keep in the running for first place,
took two from Parkers. This race
is starting to look like the last lap
of the thriller at Euclid Beach —
up and down. Joe's Bar grabbed a
couple more this week, dumping
Trees twice and Lasnik's took two
from Dunbar's. Tri-Vets got beat a
couple of times by Jakubs, but F.
Orpse likes it that way. He says:
"Last place brings more publicity
than fifth or sixth." So let's make
him real happy next week and get
everyone to congratulate him for
making a good "rear guard."
BASKETBALL —
BOTH teams will travel down to
DuBois this weekend to see how they
fare with the Keystone Clubs. St.
George is twice as good as they were
last year, but the reports say that
the Litts also are highly improved.
Please-se-se fellas, no poifitS*-$ive
me odds.
Last week the "A" outfit completed
an undefeated first half by taking
St. Aloysious 31—16. This gives
them six straight wins and no de
feats in sight, if they can keep the
hat size down.
The "B" team got dumped by St.
Thomas 31—23. This gives them
two wins and three losses, but they
still have an outside chance for the
playoffs which begin after the com
pletion of the next round. This team
is ready for a rash outburst of the
points, let's hope it happens against
DuBois.
PHRASE OF THE WEEK —"I'm
going to DuBois to play basketball!''
TALES and inquiries by Vladislov
Ostrotchopetch the kibitzing pinboy
at the local alleys —
Gentlemen, we are happy to in
form you that another distilled silt
column has been inaugerated and
is entitled "Scoop the Soup" ahh,
I mean "Soupy Scoop" ehhhh, no
it's called "Scoop wid Soup".

WHILE WE FREEZE
Can you imagine the nęrve of
some people. While it's zero here,
George Lucas writes us from Miami:
"I hear it's been pretty 'COOL' at
home." Boy, what a lot of us un
fortunates would like to do to a guy
like that.
Of course he goes on
rubbing it in — "Going down to the
beach this afternoon, to cool off and
look the scenery over." He's such
a nice guy, we're not even going to
mention receiving his card, up here.

NOTARY PUBLIC
PADAROMI AFFIDAVITAI
REIKALINGI GIMINIŲ
PATRAUKIMUI Į
AMERIKĄ
Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės i

K. s. KARPIUS

of Western civilization, and that
for the Baltics, others for the Chris
6820 Superior A v®. '
therefore the same basic principles
tian Slavic refugees. Programs for
ENdicott 4486
governing human society in the Wes
the life and the work in all the
tern democracies must also be re
felonies is identical — including
vived in the Baltic.
daily gospel services. Other mis
Already in the first World War
sionary forces are invited to share
MISS ANNA STUCKA, 51 m., with us to enlarge the project to the blood sacrificed by the Baltic
nuo 455 E. 143 street, mirė meet the need more effectively. Am j peoples for the benefit of the Allies
Sausio 25, palaidota 28 d. Kal berland is strategically located in I was relatively greater than that of
Fvnkiu Menesiy Nuomavimo Mokestis bus
varijos kapinėse; pamaldos at and among countries where deep I any other nation. Thus, for instance
sibuvo šv. Jurgio bažnyčioje. heathenism still has its sway and the Latvian nation of 2.5 million per
Priskaityta Perkant Naują Washer
Liko «ec,Mo,
Rose Kolka, .where the only "Christianity" is sons, lost between 1914-1920 some
Mes atliekame visokį taisymo darbą prie
[700 thousand persons, or 27 percent
ir broiis, Antanas Stucka.
Roman Catholicism, undisturbed by
s
j
Visų Išdirbimų Washers.
of
the
total
population.
In
spite
of
Laidojime pasitarnavo laido any evangelistic efforts. We pray
tuvių direktorė Delia Jakubs. that many of the D.P.'s will be ! that the vitality of the Baltic peo
ples was so strong that in their land,
come missionaries in regions be
which had suffered more from the
DIRVOS ADMINISTRACIJA yond the AMBERLAND—such is the
Toje Pačioje Vietoje per li Metų
war than Belgium, they raised upon
atsiprašo skaitytojų už Kalen aim and the purpose of the location ruins and in a very short time three
113lt>
Superior
Ave.
GA. T564
dorių išsiuntimo pavėlavimą. of the Amberland.
democratic republics, which, in re
Tai įvyko ne dėl musų kaltės,
gard to economic, social and cul
šią savaitę kalendorius baigia LOVE THE SOIL —
tural progress, could well have serv
LOVE YOUR NEIGHBOR
me išsiųsti visiems užsisakiu
Earthbound human beings cannot ed as a model for many small and
siems.
older states.
Kartu primename kad norin easily be annihilated or stamped out.
The love for the soil is peculiar to
MQLGTOV'g AND RIBBENTROP'S
tieji dar gauti sau Dirvos 1948 į
all the Displaced Persons who are
8ECRET AGREEMENTS
metų Kalendorių gali gauti at- j
asking us to include them in our
naujindami savo prenumeratą j
In
August
1939 in Moscow Foreign
project. They are stout-hearted, in
dabar.
I trepid defenders of the sacredness Commissar Mr. Molotov signed with
Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves
of the individual human personality the German Foreign Minister Ribbentrop the Russian-German non-agSTASIUI ČERAUKAI ran
A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING
agression pact, and in addition two
dasi laiškas nuo tremtinio iš
secret agreements: one on August 23
Vokietijos.
and the second on Sept. 28, 1939.
By these agreements Stalin obtain
ed from Hitler free hand in the Bal
' \
tic States as being within the Rus
"THE HOME OF FINE CARPETING*'
sian sphere of interests. In the op
L i e t u v i s
20156 SO. MORLAND BLVD.
—
8K. 6464 ?
erational maps printed at the end of
( A t W a r r e n s T i l l e and Kinsman)
Namų Maliavotojas
Sept. 1939 by the general staff of
the Red Army, the Baltic States are
'TERMS ARRANGED
EASY PARKING
I
Popieriuotojas
marked as being Soviet republics and
Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M.
parts of the U.S.S.R. All the further
495
East
123rd
Si.
political
events
in
the
Baltic,
includ
AL SIRAT
ing the puppet parliaments packed
Telefonas: POtomac 6899
by the Russian occupation authori
Apkainavimas ar patari
ties with communists and fellow-tra
mas reikale jusų namo
velers, were only a clumsily played
pagražinimo suteikiama
farce produced by Moscow.
nemokamai.
(To be continued)

MIRIMAI

SAMDYK SAU WASHER

I ^#į TJSFFT Washer Co.
CARPETING FOR THE
DISCRIMINATING
IMMEDIATE DELIVERY

JONAS G.

POLTER

I

/fyriadsofNEWand-STAEJUNG fcabi®
JATTLING
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iCRISTHAN II

'FAMILY- RENOWNED faucsOua* STARS
SPA\N«DilLIEILA\WlD

TICKETS

Tt&w-

^RICH MAN'S STORE
and MUSIC HAUL O F F I C E
~g=>(TAX INCLUDEDY

•frsMzšp"

Lasnik Cafe

Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVIS,
P.

(šalia Dirvcw Redakcijos)

Prie U, S. Route 20 ir U Jįk Route 6»
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

%

R. W. Duke Co.

VENETIAN
BLINDS
PLIENO ir ALUMINUM-Bonderized, galvani
zuotos. Deginto enamelio išbaigimo, laikys
visą gyvenimą. Lengvai veikiantis jm
mekanizmas pakėlimui ir nuleidimui. .Kaina už sq. pėdą
**
JOKIO {MOKĖJIMO • LENGVOS IŠLYGOS
Telefonuok dabar gavimui Apskaičiavimu
Salesmonas atsilankys su Sampeliais

PEARL VENETIAN BLIND CO.

10318 SUPERIOR AVE.

GĄ. 2771

