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Rusai, Trukšmaudami del
Europos, Grobia Aziją

IŠ LIETUVIŲ STUDENTŲ
DARBO TREMTYjį,
BRITŲ ZONOJE
• "Kiekvienas yra savo laimės
KODfiL MAISTAS brangsta
kalvis", ši tarptautinė patart
stai dar viena priežastis, paro
ie 1945 metų rudenį suburė Į
danti kad valdžia pati stengia
Hannoverio priemiestyje t u o
si
palaikyti aukštas valgomų
AMCRIKA^fURIS APGINff, TIKRINA
metu buvusią Lietuvių stovyk
produktų kainas.
lą 40 Lietuvių studentų. Jų ti
Valdžia remia bulvių augin
GEN. CHENNAULT
kslas buvo užbaigti Lietuvoje
tojus, kiaušiniu, grudų ir kitų
nutrauktas, arba naujai pradė
produktų gamintojus.
Indusų vadas ir kovoto
ti studijas Hannoveryje esan
Dabar Agrikultūros Departčiose aukštosiose Veterinarijos jas už jų teises, Mohandas MASKVA SUDARO PAŽABOS U.S.A. KO
mentas
pasiryžo primokėti 6
K. Gandhi, Sausio 30 tapo
ir Technikos mokyklose.
milijonus
dolarių taksų pinigi|
PRIEŽASTĮ
TRE
MUNISTUS
Stovykla buvo perpildyta. užpuoliko nušautas politiš
parėmimui
"grapefruit" kainų.
ČIAM KARUI
*
Dalis studentų miegojo ant kais sumetimais. Gandhi
Taigi,
kai
perkant
"grapefruit"
turėjo jau 78 metus amž.
suojų ir ant grindų. Prasidė
pajusit
kad
jo
kaina
pašokus,
Iš
Kongreso
eina
žinios
Policija jo užpuoliką su Gen. C. L. Chennault, at
jus .žiemos šalčiams užšalo van
nekaltinkit
savo
groserninko,
kad
bus
padėta
pastangų
dentiekis ir kanalizacija, kurį ėmė tuoj pat. Jis yra aukš sistatydinęs, dabar rašantis paimti komunistų partiją )
kaltinkit pačią valdžią. Val
laiką nebuvo elektros šviesos. to luomo Indusas. Jis tri Amerikos spaudai straips legalę kontrolę.
džia
supirks "grapefruit" sul
Tik kraštutinis užsispyrimas mis šūviais iš pistolieto at nius iš Azijos, įrodinėja
tis
dabar
esančias skardinėse,
Nežiūrint
vienų
dedamų
sulaikė studentus nuo kapitu liko savo pasirinktą piktą kad Mandžurijoje kuriama pastangų įrodyti buk ko
ir
dės
jas
kur norės, bet da
darbą.
trečio pasaulinio karo gais
liavimo darbo pradžioje.
bartiniams
naujų "grapefruit"
munistų
partija
esanti
pa
Tą įvykį matė daugelis ras, kurį sulaikyti privalo
Bet Lietuvio studento kelias
augintojams
patieks šešis mi
našiai
kaip
Republikonų
ar
niekuomet nebuvo rožėmis klo aplinkinių, nes tas atsitiko Amerika, atsižiūrėdama į Demokratų partija, kiti vi
lijonus
dolarių
paramos, kad
maldų sueigoje.
savo ir Kinijos interesus.
tas. Tiek prieš I Didyjį Karą,
jų
užauginti
produktai
nebūtų
sai
aiškiai
supranta
kad
Gandhi už poros dienų Maskva, keldama visokį
Cleveland, Ohio, įvykusioje pasaulio Metodistų jaunimo kon pigiau gaunami.
tiek vėliau, besikuriančioje tė
komunistai
yra
svetimai
vynėje, Lietuvis studentas tu buvo iškilmingai ant laužo trukšmą Europoje dėl Mar- šaliai parsidavę agentai ir vencijoje, dalyvavo apie 10,000 jaunų delegatų. Prie šio že
e
mės skritulio pavidalo, virš kurio matosi baltas kryžius, po
rėjo sunkiai kovoti kol pasiek sudegintas, Indusų papro shallo plano, siuntinėdama
ra
FEDERALS
valdžia paskyrė
čiu. Jo ftiirtį apgailauja Washingtonui protestų no-!*i^r
f,^ Snauti sios zuoja jauni delegai iš Norvegijos, Kinijos, Korėjos, Brazilijos.
davo savo tikslą.
Šveicarijos,
Filipinų
salų,
Indijos,
ir
Suv.
Valstijų.
$5,300,000
tyrinėjimui
ir sura
ir milijonai jo pasekėjų ir tas, palaiko Amerikos dė- šalies valdžios pamatus ir
Kudirka, Vaičaitis, Biliūnas
ls
r
sa
es
va
dimui
naujų
šioje
šalyje
šalti
mesį nukreiptą nuo Azijos, ^? ? u ^
^dzia. ^
ir daugelis kitų nežinomų mok kitų šalių valdžios.
us
s
a
1S1
ITALIJA
ČIUPS
KO
VOKIEČIŲ
MAISTAS
nių
variui,
švinui
ir
zinkui.
Iš
Jo laužo pelenai pora die kur visu pasalumu tęsia už. . ^ įyf ^ ^ad ?
slo karių palaužė savo sveika
nar
valdžios
gauna
paramą
atras
vi^ Amerikos komunistų
MUNISTUS I NAGĄ tos 3o8 mažos kasyklos ir pa
tą studijų metu. Taip buvo ir nų vėliau susemti ir nuvež kariavimą Mandžurijos,
-budu
- kaip
- ' da partijos bus priversti uzsi- JUODOJOJ BIRŽOJ
ti
į
Gango
upę
ir
suberti.
sai
tuo
pačiu
taip yra, bet dirbti juk reikia.
registruoti kaip svetimos
skirta parama 76 dideliems tų
Anglų karinė valdžia ir UN Taip baigėsi žemiškas^ gy rė Japonai, rašo Chennault. valstybės agentai ar kito
Vokietijoje, Britų ir U. Italijoje komunistai susi metalu kasimo projektams.
venimas
to
išgarsėjusio
ir
Jeigu
greitai
nebus
kas
grupavo
savo
taip
vadina
RRA perėmė Hannoverio Lie
S. zonose pradėta protesto
daroma, Mandžurija netru kie suvaržymai bus įvesti. streikai reikalaujant geres mą 'raudonąją armiją', ku Dabartiniu metu šios šalies
tuvius studentus į savo' globą. gerbiamo žmogaus.
industrijas labai daug priklau
Valdžia susekė daug ko kus bus pagrobta sovietų
1946 m. Sausio 9 d. Lfptuviai,
nio maisto. Kad maistas rios tikslas yra griauti sal pi/ švino( ir zinko gavimas nuo
po
tos
žudystės,
tačiau
ne
globon,
kur
dabar
Rusų
ap
ŽYDU-AR^BŲKO duodama menkas tai tiesa. lies valdžią, net užkariauti Kanados, Meksikos, Peru ir
Latviai, Estai ir Ukrainiečiai
studentai gavo atskirą bendra skelbia nieko, seka ir to ginkluoti, Rusų vadovauja
Tačiau paskelbta praneši šalį savo kontrolėn.
VOS PLEČIASI
Čile. Jau dabar daugiau baubutį. Apgyvendinta buvo po liau. Nors tikėta kad po mi Kinijos komunistai tę
mai
kad Vokiečiai įvežamą Italijos vyriausybė, pasi xito — naudojamo išdirbimui
šios
žudystės
Indusų
vals
sia
pasekmingą
darbą.
6 asmenis nedideliame kamba
kiek galėdami grai- naudodama savo ,nauja ja alumino — importuoja iš Katybėje kils riaušių ir kitų Užėmę Mandžuriją ir Ko Jeruzalyje, Arabai sude maistą
bo
ir
nusuka
į juodąją rin-! konstitucija, kuri draudžia
ryje.
gino Žydų laikraščio pen
ribejos salų negu gaunama pa
Per du metus (keturis studi politiškų žudynių, kol kas rėją, sovietai susikurs sau kių aukštų namą, sunaikin ka pirm negu maistas gali steigtis slaptas draugijas
čioje
U. S. A.
to
neįvyko.
1
1
stiprią
atsparą
Azijoje,
o
racionuotus pirkė-; . * militariškas organizacijų semestrus) Hannoverio Lie
dami visus įrengimus. Ara pasiekti
e
Daug
nužiurėtų
asmenų
tada
jau
galės
laisvai
ir
at
y
Į jas politiniams tikslams,
tuviai studentai pasiekė rezul
bai pradėjo naudoti Žydų us
areštuota,
išardymui
orga
virai
tęsti
savo
užgrobimą
Toliau, pastaru keliu mė-! Pasiryžo visu smarkumu CUKRAUS šiais metais bus
tatų kurie yra verti pasididžia
įvestas bačkines bombas.
nesių
bėgyje 731,000 gaivi- «upti komunistus } nagą pakankamai, kaip praneša Ag
vimo. Nei viename kitame Vo nizacijos kuri galėtų vyk Europos.
dyti toliau politišką karą Gen. Rennault įrodinėja Damaske, Syrijoje, ren
rikultūros sekretorius Ander
kietijos universitete per tą lai
jų, 4,255,000 kiaulių, 1,333,
kad Amerika privalo tuoj kasi Arabų pulkai, kurie ti 000 avių pranyko juodojoje
ir sako kainos bus priei
ką neužbaigė mokslo toks di- Indusų tarpe.
LEJWIS SKELBS MAI- son,
Trys savaites pirm to, imtis ginkluoti Kiniją kad kima rengiasi pradėti ge
delis musų tautiečių skaičius.
namos.
baigęs vieną paskutiniųjų ji galėtų smogti komunis neralinį Palestinos Žydų biržoje. Žmonės nenori su
NERIŲ STREIKĄ
1948 metai# ialvje bus apie
Iki Gruodžio 1, 1947, Han
užpuolimą. Spėjama, Ara sitvarkyti ir patys sau pa7,800,000 tonų cukraus, kurio
noveryje baigė aukštąjį moks savo badavimo streikų, M. tus ir sovietų pasalingą ga bai pasiryžę smarkiai Žy sigelbėti. Nors už tai skel
John L. Lewis, angliaka- užteks visiems pakankamai ir
lą 14 veterinarijos gydytojų ir Gandhi pasisakė norįs su lybę iki ji dar Mandžurijo dus pulti apie Vasario 15. biama griežtos bausmės,
gyventi
iki
125
metų.
je
neįsigalėjo.
s
keturi diplomuoti inžinieriai.
birža veikia pilnai. "į u"įj°s va.df • £r3sina nebus reikalo kainų kelti. To
United Nations rengiasi juodoji
Jie visi savo studijas buvo pra
pasiųsti kelių tautų komi Butu gerai kad Ameri- apšaukimu ^ minkstos^ ang- cukraus išteks po 105 svarus
dėję Lietuvoje. Devyni vete 3 MILIJONAI VOKIE TAKSŲ MAŽINIMO siją į Palestiną, ruošiantis kiečiaf ir^itJ^ulaik^l} i ll68 darbininku streiko - nuo galvos per visą metą.
nuslopintų Vokiečiu ir J/s tikrina kad anglies in- Laike racionavimo kiekvie
rinarijos gydytojai, išlaikę rei
ją padalinti tarp Arabų ir nuo
BILIUS PRIIMTAS Žydų.
kitu žmonių išnaudojimo dustrya nesilaikanti savo nam išpuolė nuo 70 svarų 1946
ČIŲ STREIKAVO
kiamus egzaminus, gavo dak
savo ten pasiustus valdi- sutarčių su unija ir nestei- metais iki 95 svarų paskutinė
taro laipsnius.
Iš Hamburgo praneša Washington. — Atstovų
ninkus, kurie taip pat pa-1^ .mainenams senatves je dalyje 1947 metų.
Šiuo metu laiko baigiamus
egzaminus bei dirba diplomi kad šios savaitės pradžioje Rumų Republikonų 'diduma EISLER BUS DEPOR sinaudoja sunkia Vokieti- Pensi.,1} fondo.^ tais raAnderson taipgi tikrina kad
kalauja
po
$100
mėnesinės
nius darbus du veterinarijos apie 3 milijonai Vokiečių priėmė $6,500,000,000 taksų
trumpoje
ateityje bus sugrą
jos padėtimi.
TUOTAS
pensijos maineriams virš žinta mėsos racionavimas.
studentai ir keturi studentai darbininkų išėjo 24 valan sumažinimo bilių 297 bal*
60 metų amžiaus.
Mėsos racionavimas, tikrina
technikai. Vienas veterinarijos dų streikui, protestui prieš sais prieš 120.
Gerhard Eisler, sugautas RUSAI dar vis tebelaiko
gydytojas« dirba disertacijos maisto trukumą. Streikas
Anderson,
turės efektą ant ki
Tas bilius perduotas Se komunistas No. 1, kuris čia belaisviais apie milijoną II
CIO
VADAI
praneša
paapėmė
visą
Britų
zoną
ir
tų
maisto
Nereikadarbą.
natui, kuris be abejo pada veikė slaptai po įsigavimo Pasaulinio
IIUUSLU reikmenų.
imtiniu ir
rasaunnio Karo
įvaro niiunių
u . 5 iScnivti komunistus
Iš pradėjusių studijas Han dali Amerikos zonos.
naudoja
juos
vergais
darisspiiti
ko
u
,
rys tam tikrus apdailinimus Į šią šalį iš Vokietijos, pa
;
jnga bus tur§tl kontro ie, ant
Streikai išrodo taikomi kad Prez. Truman negalėtų imtas
noveryje trys veterinarijos stu
g.
maistlJ (^ykl,
galutinam deportavi buose, kaip oficialės skait- į ^»Jai
dentai išlaikė visus ir vienas prieš Vokiečius maisto vir atmesti kada jam bus pa mo sprendimui. Jisai gal
linės parodo.
įstojo karo pabaigoje. Ap*
dalį egzaminų iš pirmų keturių šininkus. ne prieš okupuo tiekta tas bilius pasirašyti. bus pasodintas kalėjiman,
SUV. VALSTIJŲ gyventoją.
semestrų kurso. Penki studen jančias šalis. ;
Truman sutinka taksų ma o paskui deportuotas, jei IRAKE, kur susidarė vy sižvalgę jie pamatė kad tą skaičius 1947 metais pasiekįi,
tarptautinę
darbo
organi
tai technikai taip pat išlaikė
žinimui, bet žymiaį mažes gu valdžia galės pritaikyti riausybės krizė dėl pasira
zaciją komunistai tvarko. aukščiausio kiekio, ačiu smar
dalį arba visus egzaminus iš
Paryžiuje sudegė maisto nėje sumoje.
jam tam tikrą įstatymą.
šymo sutarties su Britani
kiam padaugėjimui gimimų ir
keturių semestrų kurso.
sandėlis kuriame radosi du nėje sumoje, apie $3,200,- Komunistai naudojasi vi ja, iškilo komunistų sukur Boston, Mass. — Audyk- žemam mirčių skaičiui. Pernai
f
Egzaminams pasiruošti nėra tūkstančiai tonų tik ką iš 000,000.
sais šios šalies įstatymais stytos riaušės. Premjeras ių darbininkai 21,000 skai- gime 2,400,000 daugiau negu
lengva, nes mokslas vyksta Amerikos atvežto maisto.
Prie to, Republikonai dar jo išsukimui nuo bausmės turėjo lėktuvu apleisti ša v.
. laimėjo algų
_i
čiuje
pakėlimą kad per visą metą mirė.
Vokiečių kalboje. Mokslas už Nužiurima tame komunistų nori numažinti $2,500,000,- ir deportavimo.
lį. Susidarė naujas kabine keliolikoje American Wool 1947 metais gimė apie 3,900,trunka: Aukštojoje Veterinari pikta ranka, nes gaisras 000 nuo Trumano biudžeto,
Valdžia turi sugaudžius tas. Riaušėse užmušta apie en. Co. dirbtuvių.
000 kūdikių. Gimimų skaičių*
jos Mokykloje 4l/i metų ir Au prasidėjo sprogimais kelio kuris apima $39,700,000,000 dar 50 kitų komunistų, ku
išpuolė po apie 27 kudikius ant
15
žmonių.
kštoje Techniko® Mokyklai# 4 se vietose, po vidurnakčio. sumą.
riems paruošiama deporta
kiekvieno 1000 gyventojų.
Reunion salose audrose Apie 1950 metus Suv. Valf• "MĮIHIH ą, 1 , ymetus
vimo aktai.
Sausio
31 iiivo apie 300 tijos pasieks 150,000,000 gy«
Per du metus išvyko į už nos sveikatos studentų gavo po
BRITŲ socialistų valdžia Komunistų gaudymas ei
žmonių.
jūrį : į USA. viena studentė vienkartinį maisto priedą tri išleido uždraudimą didinti na plačiai visoje šalyje.
ventoj ų skaičių, žinovai tikri
chemikė; į Kanadą vienas ve mis atvejais.
darbininkams algas ir pel
na.
terinarijos ir vienas technikos
Iš Chicagos Lietuvių Studen nus. Tai yra pastanga su
BRITŲ lėktuvas skridęs Valst. Sekr. Marshall p&» • TURKIJA atšaukė savo
jftudentai, į Australiją vienas tų Klubo gauta du CARE pa- laikyti infliaciją.
į Bermudą, Amerikos pa reiškė kad reikalinga bus ambasadorių iš Maskvos, ANGLIES šioje šalyje iška
veterinarijos daktaras ir vie kietai.
kraštyje, žuvo su 29 pasa- dar bilijono dolarių dau po kai sovietai atsisakė su sama po apie 600 milijonų to*
nijas studentas technikas.
Broliams Amerikiečiams už
AMERIKOS valdžia pa žieriais kur nors Atlantike. giau vykdymui Amerikos grąžinti savo ambasadorių
f Ankarą. Taip diplomatiš-! nų kas metą. Dabar žinomų
; Iš BALF'o gaunama pašal teikiamą pagalbą ir vargo pa tyrė kad sovietai šmuge
užsibrėžimų užjuriuose.
šioje šalyje anglies klodų aplengvinimą
Hannoverio
Lietu
nos po 115-150 markių per mė
liuoja į Palestiną komunis AMERIKOS Darbo Fe Reikalinga teikti milita- ki santikiai tarp Turkijos skaičiuojama
yra dar virš trys
ir
sovietų
prastėja.
viai
studentai
yra
nuoširdžiai
nesį. Už šią sumą galima nutus agitatorius šimtais. Jie deracija įstojo į Amerikos rinė pagalba Graikijai ^. ir
trilijonai
tonų.
Iš anglies ruo
gipirkt 250 gramų sviesto arba dėkingi.
turi įsigauti ten su kitais valstybių bendrą darbinin Turkijai, reikia šelpti Kini
šiamasi
gaminti
gasoliną, nęt
ARGENTINA pasiryžus akVisų studentų tikslas yra Žydais vykstančiais į Pa kų konfederaciją, kovai su ja ir išlaikyti okupacinės
$-6 kepalus duonos (po 3 *vafus svorio). Taip pat gauta grįžti į laisvą Tėvynę Lietuvą. lestiną iš sovietų valdomų komunistų skverbimusi į Austrijoje, Vokietijoje, Ja stinti imtis savų lėktuvų dir- petrolejinio gasolino sako tud|
vietoje.j&ktj^ kitur.
paramos rubaia ir keletas «&p- v. Kand. Med. Vet* T. P. šalių.; - 'V ' •
ponijoje ir Korejoje.
r
darbo unijas.
ij
• r' i ^..'
4H
JA

GANDHI NUŽU
DYTAS

MARSHALL NORI
DAR BILIJONO
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PENNSYLVANIJOJE

Detroit, Mich., Naujienos

PLANUOTO SOCIALIZMO ŠALYJE
Apie tremtinių iSvykimą J
Angliją ir jų gyvenimo pradžią
jau buvo rašyta ir kartoti to
čia netenka. Tačiau labai pra
vartu atvirą žodį tarti apie jų
gyvenimo sąlygas ir numatomą
ateitį.
Išvykstant iš Vokietijos mes
žinojome kad vykstame į šalį,
kurioje toleruojamos žmogaus
teisės, ir vykstame dirbti turė
dami Darbo Ministerijos pa
tikrinimą jog skiriant mus į
darbą bus atsižvelgta į musų
norus, o vėliau pareiškus pa
geidavimą nebedirbti tokio dar
bo į tą pageidavimą bus atsi
žvelgta ir leista pasirinkti ki
tą darbą, žinojome kad darbo
sutartį su darbo Ministerija
pasirašome vieniems metams
ir kad busime apgyvendinti ba
rakuose arba kitokiose patal
pose po du viename kambarė
lyje ("o musų barakai yra kitoki!" — vienoje stovykloje
pareiškė » Darbo 'Ministerijos
atstovas).
Pasiekę Angliją buvome gra
žiais žodžiais sutikti. Patį gy
venimą joje pradėjome tik pa
lengva pažinti ir dabar, jau be
veik po septynių darbo mėne
sių, galima apie jį pašnekėti.
Iš pereinamųjų stovyklų į
darbus skirstė visiškai neatsiklausdami skyriamojo. Pasta
rasis, radęs savo pavardę pa
skyrimo sarašuose, turėjo va
žiuoti. Tik ypatingai griežtai
pasipriešinus, palikdavo. Tokiu
budu Darbo Ministerijos paža
das leisti darbininkui pareikšti
savo nuomonę, bu^o nevykdo-

nominio stovio, padidinant dar
bo jėgas kai kuriose pramonSa
tlETUVOS NEPRIKLAUSO
šakose, kur tų darbo jėgų bu
MYBĖS MINĖJIMAS
vo jaučiamas trukumas.
ŽINUTĖS Iš SAULĖTOS
Šį ^sekmadienį, Vasario 8, bu
Iš to seka kad šis tiksiąs
TREMTINĖS LAIŠKAS
ALLEGHENY apskrityje su LIETUVOS NEPRIKLAUSO
vusioje Lietuvių salėje bus iš
nebūtų pasiektas, jei E.V.W.
FLORIDOS
pabaiga Sausio visokių valsti MYBĖS 30 METŲ MINĖJIAš gavau laišką iš savo jau
kilmingai minima Lietuvos Ne
(užsieniečiams D.P.) butų leis
jos pašalpas gaunančių asmenų
Miami Lietuvių Amerikos Pi priklausomybės 80 metų sukak nystės dienų kaimynės Lietu
VAS VASARIO 15
ta pasirinkti kokį kitą darbą,
ir kad tas laikotarpis, per ku
skaičius siekė 9125, kas yra
voje. Ji su šeima dabar ran
Philadelphijos Lietuviai^ mi liečių Klubas turėjo surengęs tis.
rį jie turi pasilikti tame darbe
Nors musų tėvynė šiądien dasi tremtyje. Tat iš jos laiš
146 daugiwi negru savaite pir nės Lietuvos Nepriklausomybės smagų balių Sausio 14 d. Bar
į
kurį jie buvo paskirti, turi
yra
pavergta
raudonojo
oku
ma to.
paskelbimo 30 metų sukaktį vi lius puikiai pavyko, žmonių bu panto, bet toli gražu neparblok- ko patiekiu budingą ištrauką
aiškų ryšį su busima ekonomi
Visoje valstijoje tą savaitę si kartu sutartinai: visos pa vo susirinkę apie 40$ Ir* visi tu šta laisvo Lietuvio širdis ir sekančią:
ne padėtimi.
pašalpas ėmė 300,618 asmenų. rapijos, BALF'o skyrius, Raud. rėjo gerą laiką.
svajonės. Laisvas Lietuvis yra
"Mes dabar randamės trem
E. V. W. buvo įsileidusi į
Tas pats klubas rengia kitą giliai įsitikinęs kad raudonas tyje Vokietijoje. Vokiečiai mus
Didumoje bedarbes atlygini Kryžiaus skyrius ir Lietuvių
Didž. Britaniją neribotam lai*
mų kreipėsi darbininkai nete Muzikalio Namo bendrovė, sek savo balių toje pačioje vietoje fašizmas žlugs ir tada plėšrus išvarė iš namų, kuomet fron
kui, ką rodo ir jų asmens doku
Mongolas bus priverstas pasi
mentai,
o ne 12 mėnesių, kaip
Vasario
10
d.
kę darbo dėl šalto oro.
madienį, Vasario 15, Lietuvių
traukti iš kulturingų ir taiką tas artėjo. Ir dabar tebevarg
iš pradžių buvo numatyta. Td«r
B
ALF
skyriui,
kuris
čia
su
Muzikalėje salėje, Allegheny ir
mylinčių šalių, o tarp jų ir iš stame, nes grjžimo nėra, nes
dėl jų darbo kontrolės laikotar
sitvėrė pernai, buvo surengęs Lietuvos. Tada visi laisvi Lie bolševikai baisiai elgiasi Lietu
pis nėra apribotas.
8ALTIS pereitą savaitę bu Tilton gat.; pradžia nuo 2:30
smagų pikniką Sausio 25, pas tuviai kartu užgiedosime savo voje. Aš manau jums viskas
Amžiaus ribos nuostatas, re
vo priežastimi uždarymo dau vai. po pietų.
Himną iškilmingiau ne yra gerai žinoma.
guliuojąs Britų darbininkų paKalbas pasakys nesenai at Lietuvius ukininkus, Mockus, Tautos
gelio dirbtuvių Pittsburgho sri
gu kada jį giedojome.
samdymą nėra taikomas E.V.
"Nors čia tremtyje mes ir
tyje, nes dirbtuvėms buvo su vykę iš Europos Pennsylvani- kurie čia yra seni gyventojai.
W. Samdymas Ę,V.W., nežiū
Detroito, Nepriklausomyb ė s
Piknikas
gerai
pavyko,
žmonių
laikyta gaso tiekimas.
labai vargstame, nedavalgę ir
jos Universiteto Prof. A. Sa
rint
jų amžiaus ribos, yra reminėjimo
proga
kalbas
sakys
buvo daugiau negu rengėjai ti
Taip pat negalėjo dirbti ne- lys ir.mokytojas J. Vaikšnys.
nudriskę,' bet tiek ramus kad
guliojamas atvykimo sąlygos
svečias
autorius
Antanas
Tolis
ir jiems gali buti leidžiama pa
kurios kasyklos.
Šie vyrai pergyveno šiurpulin kėjosi. Į pikniką įžangos tikie- ir buvęs tremtinys, University niekas musų nenužudys."
keisti darbas tik su Darbo Mi
Panašių laiškų mes Ameri
Ta šalta padėtis užsitęsė ir gus momentus, tarp gyvybės ir tų nebuvo. Oras buv5 šiltas ir School lektorius Dr. Br. Kaz
nisterijos sutikimu.
į šią savaitę. Darbininkai ne mirties, rudųjų ir raudonųjų gražus, virš 80 laipsnių; pelno lauskas. Bus perstatytas bu kos Lietuviai gauname tūks
Ministerija žino apie dauge
vusių tremtinių vaizdelis, ku
ša po apie $250,000 nuostolių okupantų režimus. Išgirsime BALF'ui liko virš $80, kuris ir rį parašė p. Alė Arbačiauskie tančiais. taipgi jau yra atvy
lio E.V.W. norą turėti daugiai*
pasiunčiamas
į
centrą.
kusių ir gyvų liudininkų. Visi
algomis kasdien.
iš jų daug ko įdomaus. Po kal
laisvės pasirenkant darbą, bat
Už šios pramogos surengimą nė.
vienodai liudija apie bolševikų
bų bus muzikos ir dainų pro
kaip jau minėta tas reikalas
garbė priklauso pp. Bubniam SIRGO
gali buti įmanomas tik tada,
atliktus ir dar dabar atlieka
grama.
J.
V.
G.
Kor.
ŠALČIAMS užėjus, žmonės
ir Popieram, kurie daug truso
kada pagerės ekonominė padė
Adelė Mase-Maslauskaitė bu mus kruvinus žygius. Tie ku
»•
pradėjo šokinėti gauti anglies
pridėjo, o už kitokią pagalbą vo susirgus ir net atsidurus li rie rašo, ir jau asmeniškai čia
tis. E.V.W. darbo įnašas šiam
namų šildymui, ir negali taip
tikslui yra vertingas.
Paužam (kurie vadinasi Page). goninėje. Jai padaryta opera mums Amerikoje liudija, jie
Išgyvenę Britanijoje nusta
greitai sulaukti. Anglies par
Jie yra Amerikoje gimę ir au- cija ir ji jau sveiksta.
patys tas kančias ir terorą per
tytą
laiką (5 metus) E.V.W.
davėjai už anglies trukumą
bet susipratę Lietuviai.
Adelės mamytė ponia Mase
galės paduoti prašymus, kaip
gyveno
ir
matė.
nuolatos
darbuojasi
tremtinių
kaltina pačius žmones: žmonės
Darbu prisidėjo ir Noreikai
ir visi kiti svetimšaliai gyve
A. L. V. POSTO VEIKLA
Bet dar yra tokių Lietuvių
niekad neišmoksta užsisakyti
(buvę Clevelandiečiai), ir kiti, gelbėjimo vakarėlių parengi
ną Didž. Britanijoj, gauti Bri
čia musų tarpe kurie neigia to
Lithuanian
American
Vete
muose.
Jai
patinka
humaniš
sau anglį anksti rudenį, žinoda rans Post savo metiniame su kuriems visiems, kas tik kuo
tų pilietybę. Jei pilietybė bus
kas pasidarbavimas, ir į poli kius liudymus. žinoma, tokių
duota, aišku, jie bus laisvi nuo
mi kad žiema vis tik ateis.
sirinkime išrinko sekančius sa prisidėjo, Mockams už davimą tinį sukurį patekti vengia. Jos nesusipratėlių nepertikrinsi ki
tų sąlygų reguliojančiii sve
Yra šeimų kurios neišgali vi vo viršininkus:
nemokamai vietos, priklauso iniciatyva yra ruošiamas LVS
taip,
jie
patys
turėtų
į
tuos
timšaliu dąfbą."
6-to skyriaus tremtinių šalpai
sai žiemai vienu kartu nusipir
C o m m a n der: Anthony V. širdingas ačiu.
žiaurumus
patekti
ir
pergyven
vakaras
Vasario
28
d.
Apie
tai
Vadinasi esame |kliuvę. Iš
kti anglį, tačiau kitos gali, bet Washkewich; Senior Vice Com
Taipgi turiu pažymėti kad
ti. Tada jie tikės, sykiu ir
bus
pranešta
vėliau
daugiau.
mander:
Al
Andrews;
Junior
vykdami
iš Vokietijos tik retas
iš apsileidimo to nepadaro.
šiame piknike susitikom savo
J. A. Urbonas.
Jos dvi dukrelės ir sunai vi ršks.
Vice Commander: Walter Kra- gerus draugus iš Clevelando,
galvojome apie žemės ukį. No
nowski; Finance Officer: An- _ ,
.„.
. . . suomet prisideda prie ruošiamų
TT . , .
rėjome lr norime į fabrikus.
KOVOJA KOMUNISTUS
thonv Winskus; Truseees: John • Salasevicius, Velykius, sake n šalpos vakarėlių, jei ne darbu
Mes
labiau kaip kas kitas tiki
CIO United Electrical, Radio Arlot'f, Ben Kralik, Richard Le- Garniai čia kur yra; dalyvavo tai auka ar dovanėlėmis.
me
Lietuvos
atsistatymu, bet
Linkime panelei Adelei daug
dar ir daugiau Clevelandiečių,
and Machine Workers unijoje lasher.
Bent 70% atvykusių "sava
sveikatos.
M.
Sims.
tai
nereiškia,
kad
mes nenorė
Executive Board: Peter Mit tik jų neteko sueiti.
eina atkakli kova už prašalininorių Europos darbininkų" bu
tumėme
jau
dabar
progresuoti,
chell,
John
Scrip,
John
Rappel,
Taip pat buvo malonu susiAPIE BALF SKYRIAUS PA vo paskirti į žemės ukį. žemės
mą komunistų ir kairiasparnių
SVARBUS
SUSIRINKIMAS
Victor
Lewis,
John
Lelasher.
RENGIMĄ
išmokti
amatų,
daugiau
uždirb
, ,
.tikti ir vieną mano branginamą
iš vadovybės. Sausio 30,* Fort
ūkio .darbai yra labiausiai ne
Sekmadienį, Vasario 15 d., 4
Adjutant: Edward Thompson,; L i t t u v v s t < į s l a b u i darbuo toją,
Musų
BALF
34
skyrius
vei
ti.
žemės
ūkyje
nėra
jokių
Pitt hotelyje įvyko riaušės kai Historian: Gene Morris; Service^
vai. po pietų, šv. Antano para kia sulyg išgalės. Sausio 25 d. mėgiami pačių Anglų, todėl čia
"
„ n
perspektyvų.
1
Xiu
unijos susirinkime kalbėjo auk Officer: Albert Jadelis; Ser'era Strumslų, Brooklyme- pijos mokykloje įvyks antras Čia atsilankė Vyt. Beleckas pa didžiausias darbo jėgos truku
Todėl visų rūpinamasi ką
geant-at-Arms: Al York; Chap- tį, kuris čia šiuo tarpu vieši, Lietuvaičių Kulturos ir Meno rodyti Lietuvos filmas. Smagu mas. Jį sumažinti turime mes,
štesnieji unijos viršininkai.
toliau daryti?
Anksčiau pirm to taip pat lain: Gene Lewis; Ways and j Tai tiek naujienų iš musų Ratelio susirinkimas. Prašome buvo žiūrėti linksmų dalių, bet atvykėliai.
j
nares dalyvauti*ir .naujas atsi kai pradėjo rodyti bolševikų
buvo iškilusios riaušės 'tarp de Means Committee: John Alloff, j saulėtos Floridos šį kartą,
Apie darbo sąlygaair.atlygi- Į Vokietiją grįžti nenorime.
lankyti
įsirašyti į ratelį. Bus nužudytų, nukankintų Lietuvių
Joseph
Lewis
(Past
Comman
Jonas ir Marge Verbela.
nimus
žemės ūkyje su Vokieti-1 ,^ au * r Anglija po tiek pa
šiniųjų unijos narių susirinki
apkalbama daug įvairių ir ge lavonus žiurpas žmogų ėmė.
der), Peter Mitchell, John Paljoję dirbančiais Darbo Ministe-1 keistų musų nenaudai pažadų
me .Turtle Creek High School. dunas, John Scrip.
ru dalyku.
Valdyba.
Stalino bernai rado paaiški rijos pareigūnais buvo atskirai, P as *darė perdaug nemiela. Ir 5
Kairieji atakavo Mashallo
Naujų išrinktų viršininkų už
nimą ir tam, sako tai esą pra
šnekėta ir gauta informacijų I metus_ joje išgyvenę mes vargu
planą Europoje gelbėti ir agi ėmimas savo pareigų bus Posto
simanymas.
susirinkime Vasario 24.
VEJA Iš UNIJOS RAUDO
kad
žemės ūkio darbininkai gy- j ^ enor čsime priimti jos pilietytavo už Wallace.
Programą atidarė Lietuvis
Postas
ruošia
taisykles
įkūri
NUKUS
nors
patriotas Kun. Bartis, pasakė vens hosteliuose, iš kur vyks
Fort Pitt hotelyje riaušėms
^ *r
b e * teimui Ladies Auxiliary.
LIETUVOS NEPRIKLAUSO
Detroite, Ford Local 600 C. įžanginę kalbą; Clevelandiečių į darbus ir kad dirbti reiks- 48 sės pažadamos. Praeityje ma
numalšinti buvo atvykę net 30
John Rappel išrinktas pirmi
MYBĖS MINĖJIMAS
tėme daug viliotojų, deja, jiemI.% O. UAW, didžiausio lokalo grupė sudainavo kelias dainas. valandas į savaitę.
policininkų.
ninku Posto rengiamo metinio
nepavyko.
Bostono Lietuvių Komitetas automobilių darbininkų unijoje Kalbėjo Dr. A. Damušis, trem
Gerai kad patys darbininkai pikniko Birželio 27, Kenilworth,
Praktikoje iš šių informaci
Lietuvos Nepriklau s o m y b e i vįsoje šalyje, darbininkai nuta- tinys iš Lietuvos, priminė kad
Baigiant norisi priminti dar
ima komunistų atsikratyti, jie N. J.
jų
teišpildoma tik viena: žemės
ir
mes
seni
Amerikiečiai
bėgom
Musų Postas nutarė prisidėti Siekti, kurį sudaro visi patrio- rė priversti penkis unijos vir- iš Lietuvos prieš 40-50 metų ūkyje reikia dirbti 48 valandas vieną:
tikriausia to atsieks.
prie Veterans Alliance of Essex tiški Lietuviai, rengia iškilmin-N.
Pasirašydami darbo sutartį,
šininkus pasirašyti affidavitus
Man tik tiek prisiminė kad: per savaitę. Toliau, Darbo
County, N. J. Delegatais išrin-ig? Lietuvos Nepriklausomybės
DU UŽMUŠTA. Mahanoy Ci kti: Walter Kranowski, John ! 30 metų sukakties minėjimą kad jie nėra komunistai, o jei mes nebėgom nuo teroro ar žu Ministerija, tur but, "nežino žinojome kad pasirašome me
ne tai jie turi išeiti iš lokalo dynių, daugiausia važiavom čia ką jos agentai Vokietijoje šne tams. Pasibaigus jiems, kiek
ty, Pa. — Sausio 31, gaso spro Arloff ir Peter Mitchell. Rep. Vasario 15 dieną.
Tą rytą, šv. Petro Lietuvių valdybos. Už privertimą pasi sau laimės pajieškoti, ir galė kėjo.
man tenka girdėti iš kairės ir
gime Maple Hill kasykloje už
bažnyčioje
10 vai. bus atlaiky rašyt affidavitus balsavo 7,539 jome į Lietuvą parvažiuoti. Ki
dešinės,
ta sutartis žadama pri
mušta du darbininkai, penki
Dirbantieji Žemes ūkyje į
tokia istorija su dabar išbėgu
iškilmingos pamaldos daly nariai, prieš balsavo 4,650.
minti
Darbo
Ministerijai visu
ATVYKO 16 LIETU tos
kiti sužeista.
siais,
kurie
išnešė
savo
gyvas
darbą turi važiuoti dviračiais,
vaujant organizacijoms su vė
griežtumu:
baigiau,
pagal ju
tis
iš
bolševikų
nagų.
Tas
lokalas
turi
apie
70,000
VIU Iš VOKIETIJOS liavomis ir šiaip visuomenei. narių, tačiau balsavimuose da- Kalbėjo ir Jonas Valaitis, iš sunkvežimiais arba autobusais. sų nurodymus, o toliau
bukite
MEDŽIO darbininkų streikas
2 vai. po pietų, So. Boston
Dviračiais važiuoti riba nenu
High School, Thomas Park, at- lylavo mažiau negu 12,509. Ir Brooklyno, BALF rubų sandė statyta. Ji gali buti viena my- malonus darbą leist pasirinkti
plačioje trijų valstijų trikam
. __ . . .
.
sibus iškilminga paminėjimo tokiu atveju pasirodo kad ko lio vedėjas. Nurodė kiek jau a
0
pio srityje po 25 dienų baigėsi.
esame nuveikę, bet darbas dar j l* > g&K buti ir 8 mylios. Ką arba.... mes nedirbame. Tai
Sausio 29 d., laivu Marine programa. Tarp kalbėtojų užStreikavo apie 11,000 darbinin Flasher, atvyko 16 Lietuvių, j kviestas Kongresmanas John munistų ir jų šalininkų skai nėra baigtas, turim toliau rin- j reiškia važiuoti 8 mylias dvira- jau kraštutinumas, bet apsi
kų gaminančių rąstus - balkius kurių tarpe du USA. piliečiai, F. Kennedy, kalbės nekurie žy čius yra menkas. Kas atsitik- kti rubus ir pinigus. Tą Ak-!čiu vėjuotoje Anglijoje, žino rinka tie ponai, kurie mano,
į a s k ur į s važiuoja. Kitų jog atsivežė sau vergą, šitaip
palaikymui kasyklose uolų po 0 kiti su imigracijos vizomis. mesni Lietuviai, ir bus išpildy-jtŲ .iei£'u žymi dauguma 70,000 ronas šiądien ir daro: šiame
parengime sudėta aukų $116. i , ,
'
v 10,c
galvoja ir Estai ir Latviai.
narių
eitų
balsuoti.
Komunis
menine
programa.
anglies iškasimo.
Atvykusieji apsistojo pas gi
Aukojo: Trumpickas $10; po , darbovietes yra uz 12-15 m>Viršminėto komiteto ir šio tai paprastai balsuoja visi iki
Kazys K.
Nekurios kompanijos sutiko mines bei draugus:
Vežami autobusas ar sunk
parengimo pirmininkai yra du vienam, ypač kur eina klausi $5: Lukoševičius, H. Hollish,
pakelti streikeriams algas, ki
sugaišta maždaug
P. Hollish, G. Pulkus, V. Sle- vežimiais
Juozas AbramaviČius, USA. musų veiklus advokatai, John
Red. prierašas: Čia pateik
mas jų kovos principo. Tas soraitis, J. Salasevičius, J. Mi- tiek laiko, kiek ir dviračiais va
tos dar nesutiko.
.pilietis, į Braddock, Pa.
J. Grigalus ir Charles J. Kali
ti
faktai aiška parodo kad
parodo kad tame lokale jų nuo lickas, K. Kupris. Po $3: Kun. žiuojantieji, nes mašinomis iš1
Julius ir Stasė Baliutavičiai, nauskas.
tremtiniai
Anglijoje yra so
šimtis yra mažas. Bet jie toli Bartis, A. Gutauskas; Glugo- vežiojama po labai plačius ra
Bl'YO DINGĘS BRITŲ
į Bellwood, 111.
dienė
$2.50;
po
$2:
Lietuvis,
J.
cialistinės
Anglų vyriausy
j nueina kad ir mažame skaičiuEX-KONSULAS
jonus. Tokiu budu darbo diena
Dr. Edmundai Butrimavičius
Zdanis,
L.
Glinskis,
B.
Yaraka
bės
begėdiškai
išnaudojami.
WISCONSIN valstija įstei-!je, * kiti nariai nekreipia de
Prieš kurį laiką iš Pitts į Rochester, N. Y.
šius, Mrs. Kubilius, Levulienė, žemės ūkio darbininkui ištįsta
Taip,
ištikrųjų,
rūpinamasi
burgho buvo dingęs buvęs BiiJ. Grigas. Po $1: J. V. Ra iki 12.-ir daugiau valandų, arba
Kazys česnavičius su sunu- gia kriminališkų tyrimų labo-•;' mesio į unijos reikalus.
darbininkais
vadinamoj
Dartų konsulas Galbraith, kurs at- j mis Alvidu ir Kaziu, į Euclid, ra tori ją savo kaštais, j ieškoji
DIRVAI išsirašyti nereikia moška, M. Garijonas, A. Žen darbo savaitė — iki 70 valan
biečių
partijos
valdomoje
1
t
mui priemonių sumažinti kri- 'aukti .pradžios metų. Išsira- telis. J. Sebestinas, V. Zente- dų, o atlyginimas mokomas už
sirado Los Angeles, Calif. Jis Ohio.
lienė, A. Lukas, G. Rokas, K. 48 valandas. Pažadas mokėti
Anglijoje. Tiek tėra verti vi
minališkus
nusikaltimus.
susektas kai pradėjo susirašy
šykit dabar. Pusei metų $1.50. Gaškienė, Miliauskaitė, P. Gaš
Jonas ir Marė Kazlauskai, į
si skambus socialistų šūkiai,
ti su savo draugais dėl pinigų, Waterbury, Conn.
ka, Nevulienė, Savukinas, No už nuvykimą į darbą ir grižikai
juos tenka Įgyvendinti
kurių jam ten pritruko.
reika, Kuprienė, Kazlauskas, S. mą iš jo -— užmirštas.
Dr. Genovaitė Kazlauskiene,
praktikoje.
Baldauskas, Baranauskienė, S.
Išvažiuodami iš Vokietijos
į Waterbury, Conn.
Lucen, P. Rasnikas, Mockevi pasirašėme darbo sutartį dirb
J. A. Urbonas
Vladas ir Vanda Kondratavi-į
čius, Lapinskas, Yanickas, P. ti Darbo Ministerijos nurodytą
Dirvos Agentas Day tone
čiai su dukra Janina, į Brook
Praspal,
O. Zdanis, V. Darulis,
ir apielinkėje.
lyn, N. Y.
i
O. Šimkienė, P. Tarulis, P. Yur- darbą vienus metus. Jei tokia
1302 Lamar St Dayton, O
gelis, J. Antanavičius, K. Gri- padėtis butų pasilikusi ir to
Vaistininkas Bronius Paviloginienė, Vaiveckienė, Milickie- liau, šios eilutės visai nebūtų
nis, į Brockton, Mass.
I
nė, Vebrienė, Norkus, Andreš- rašomas. Deja -— Darbo Minis
Stasys Tarasevičius, U.S.A.
kevičius, Mockienė, Mrs. M. Jo terija ir čia nuėjo įprastu ke
pilietis, į Pittsfield, Mass.
LOS ANGELES, Cal. — Se.
nas, J. Puišis, Kirtiklienė, Mrs.
BUY YOUR
Atvykusius, be giminių ir Į
S. Olekna. Kiti aukavo po ma liu: jau paskelbta jog mes vi nų pašto ženklų rinkėjas, Otto
draugų, pasitiko Lietuvos Gen.j
žiau negu $1. Visiems širdin są laiką turėsime dirbti Darbo Krumbauch, 72 m. amžiaus,
gai ačiu. Nepykite jeigu keno Ministerijos nurodomą (sun buvo plėšikų užpultas jo vieš
Konsulato New Yorke Attache
pavardė neaiški ar neįrašyta. kiausią) darbą, štai pats atsa- butyje' Sausio 30 d., sumuštas
SAVINGS A. Simutis, ir Ona Valaitienė
®ALF 34 skyriaus sekr. j kymas, paskelbtas Britanijos ir pavogta jo $149,000 vertės
nuo BALF'o.
L.G.K.
J. V. Ramoška Lietuvio 3 numeryje:
~j.
—
pašto ženklų kolekcija.
su
A.
S.
Trečiokas
*Aš
gavau
Jusų
laišką
Petras Lalas
Užklausimais dėl E.V.W.
Vincent B. Archis
INSURANCE AGENTŪRA
Dirvos Atstovas
Atsakydamas turiu pareikš
Dirvos
Atstovas
Prenumeratoms, Skelbimams
* Dirvos Atstovas
SECURITY j
Prenumeratoms, Skelbimam* ti kad "Westward Ho" planas Prenumeratoms, Skelbimams
verbuoti D.P. darbams yra eko
89 Union Street
Prez. Trumanui padovanotas šuniukas, iš jo namų miestelio
314 Walnut Street
nominis planas, kurio tikslas
PROTECT YOUR FUTURC
LOS ANGELES, GALIP.
AMSTERDAM, N. Y.
^ptoe, Mo.
HEWARK 5, N. J.
yra pakėlimas šio krašto ekoJW1 So. Rampart Blvd,
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WATERBURY 9-TAS LVS SKYRIUS
PAMINĖJIMĄ RENGIA VASARIO 14

*

(Tęsinys iŠ pereito nr.)

pakeitimas nebūtų Vokietijos priešų paskaitytas
Pamaldos ir Pietus bus Vasario 16 dkftg
Kaip buvo ruošiamasi Hitleris nužudyti, šios pastarosios silpnybės ženklu. Dr. Hasselblatt net/buvo pažadėjęs man duoti žinią kai pa
ir kaip tas atentatas nepavyko
aiškės memorandumo įteikimo rezultatai.
WATERBURY, Conn. — L. retorė Mrs. M. J. Colney; iždi
Kadangi man leidimo nuvykti į Lietuvą neDeja, grįžęs į Garmisch - Partenkirchen jOr
V.
S. 9-tas skyrius ir American ninkas, Albinas KušliS; globė
daV€, o Berlyne nebeturėjau reikalo pasilikti, tai kios žinios iš jo nesusilaukiau. Tai buvo neabe
Friends
of Lithuania, Inc., ren jai, Juozas Mikėnas ir Steven
sumaniau nekuriam laikui pasitraukti iš šio na jotinas simptomas kuris rodė jog memorandu
gia
Lietuvos
Nepriklausomybės Geonaitis; tvarkdaris, Antanas
cių širšelvno, kad išmušus priešui iš rankų bent mo įteikėjai neturėjo pasisekimo ir kad Hitleris
30
metų
sukakties
paminėjimą Kishonis; delegatai į konferen
kokj pretekstą mane persekioti. Man buvo ži palinko į Himmler'io pusę, daugiau pasitikėda
žinomame
Hotel
Elton,
šešta- ciją, Jonas Itoreila ir Dr. M. J.
noma jog* naciai tik laukė tinkamos progos kad mas šiuo savo ištikimu policininku kaip kitų,
dienio
vakare,
Vasario
14,
nuo j Colney.
mane griebti išnaujo, nujausdami jog spaudos jam irgi artimų asmenų, politine išmintimi.
7
vai.
Skyrius nutarė šią vasarą
propaganda, kuri išsivystė neutraliuose kraštuo
Kaip vėliau paaiškėjo, nuo to pat momento
turėti
du piknikus, kam išrink
Paminėjimas b&S pravestas
se, Šveicarijoje ir Švedijoje sąryšyje su Lietu
pradėjo kristi žemyn Rosenbergo žvaigždė. Nors
ta
ir
komisija.
su
dviem
specialėmis
radio
pro
vių sukilimu ir sukilėlių Vyriausybės nušalini
šis nacionalsocializmo apaštalas pasiliko dar ir
Skyrius nutarė remti vlėtoje
gramomis, nuo 7 vakare ir nuo
mu, pasireiškė ne be mano žinios. Jie tame ne
i*
toliau Reicho Ministeriu užimtiems Rytuose
veikiantį
"Lithuanian Care and
9 vakare, iš Hotel Elton.
klydo, nes buvau pasiuntęs eilę ilgesnių prane
kraštams, bet, atrodo, tik dėl pasaulio akių: tų WuerzbTlrge, Vokietijoje. Įsteigta maža Lietuvišku tautinių
Relief
Club",
kuris darbuojasi
šimų Į užsienį kitiems musų diplomatiniams pos
Kalbės žymus kalbėtojai, bus
kraštų valdymą ir visą Vokiečių politikos vyk
rubų
audvkčfcf.
čia
matome
audėją
prie
savo
staklių,
paties
Lietuvių
tremtinių
šelpime.
muzikalė programa ir garsinė
tams kad žinotų kaip musų tautos sukilimas bu
dymą Rytuose palaipsniui ir vis daugiau užgro
pasidarytų. *
(Nuotrauka B. Gaidžiuno.)
Nutarta surengti važiavimą
filmą iš D. P. stovyklų ir Lie
vo paruoštas, kokių davė rezultatų, kaip naciai
bė S.S. vadovybė, taigi vyriausias III Reicho po
į N. Y. Zoologinį Daržą šį pa
tuvių
gyvenimo
tose
stovyklo
į tai reagavo, nušalindami sukilėlių pastatytą
SKYRIAI, IšRINKIT NARIŲ
licininkas Himmler'is su savo gestapistų armija.
vasari, važiuoti galės kad tik
Vyriausybę ir likviduodami Lietuvių Aktyvistų
DUOKLES Už 1948 METUS se.
Nors Garmisch - Partenkirchen buvo toli
norės prisidėti. Tą organizuo
Vietos
Lietuviai
kurie
atvy
Frontą, o taip pat, kokia padėtis susidarė po šių
Šiuomi prašome visų LVS
nuo Berlyno, bet belukuriodamas čia patyriau
naciškų smurtų į k$ tik atgautą Lietuvos nepri nemažiau įdomių dalykų kaip atsilankydąmas Narių Mokesčiai, ir Pi skyrių pasirūpinti sušaukti su ko iš tremties, bus viršpaminė- ti išrinkti Kishonis, Mrs. Eliza
beth Matalunas ir Mrs. Colney.
klausomybę.
sirinkimus ir išrinkti iš narių tų dviejų organizacijų svečiai
nigai už Knygas
laikas nuo laiko į Berlyną nustatyti Vokiečių po
šiame susirinkime paaukota
šioje
programoje
ir
susipažini
Nors visi tie pranešimai mano buvo siun
duokles už 1948 metus. Tuolitikos pulsą. Mat, Garmisch-Partenkirchen bu
du maisto pakietai sergantiems
me
kuris
seks
po
programos.
čiami per patikimas rankas, bet 100f r garanti
mi pagelbėsite Centrui grei
vo Vokiečių ^mėgiama poilsio vieta, žinoma net
Pirmadienį gi, Vasario 16, Baltijos Universiteto studen
jos negalėjo buti kad Gestapo agentai užsieniuo
ŠIE
LVS
SKYRIAI,
NARIAI,
čiau
išleisti Angliškai knygą
užsieniams savo žiemos sporto parengimais.
Rep.
šių
grupių nariai išklausys šv. tams.
se nesuuostytų kur buvo tikrasis pasklidusių už
žiemos metu į čia atvažiuodavo daug asme IR PAVIENIAI AUKOTOJAI "Lietuva Tironų Pančiuose" ir
;mišių
ir
po
to
turės
pietus.
sieniuose apie įvykius Vokiečių okupuotoje Lie
nų iš Berlyno prasivėdinimui ir pasportavimui, PRISIUNTĖ SAVO NARIO atlikti kitus reikalingus dar
Kalbėtojų tarpe pietų metu
tuvoje žinių šaltinis.
bus.
o per kitus sezonus — pakvėpuoti tyru oru ir
PADĖKA TREMTI
MOKESTIS IR AUKAS
bus
miesto mayoras ir kiti ži
Atlikęs viso ko reikalavo iš manęs Lietuvos pasigrožėti gražia šios srities gamta su žavėti
Kurie skyriai ir pavieniai
NIAMS UŽ SVEI
atstovo pareiga, Spalių 8 d. 1941 m. pasitrau nais iš visų pusių kalnų vaizdais. Svarbiausia Aukos didumoje yra parėmimui d^r negavot savo Lietuviškos nomi Lietuvos draugai.
Paminėjimo rengimo komi
kiau su šeima iš Berlyno, pradžioje į Tyrolio tai kad suradau keletą gerų pažįstamų iš se išleidimo "Lietuva Tironų Pan laidos "Lietuva Tironų Pan
KINIMUS
kalnus, o už poros mėnesių nusileidome nuo tų niau, Hitlerio atleistų iš pareigų ir apsigyvenu čiuose" Angliškoje kalboje.
čiuose" rašykit apie tai cen tetas yra: Albinas Kušlis, Juo
zas Mikėnas, Antanas Dzimikalnų į Garmisch-Partenkirchen, pietų Bavari sių pačiame Garmisch-Partenkirchen. Tai buvo
trui.
Sietuvai Vaduoti Sąjungos
das,
Jonas Tareila, Dr. M. J.
joje. šis pasitraukimas buvo reikalingas ne vien du Vokiečiai generolai ir vienas civilinis asmuo,
Visas aukas LVS siunčiant
LAWRENCE, MASS.
Centro
valdyba gavo nuo dau
Colney, Stella Romanauskienė,
poilsiui
adresuokit:
.
... Trbei. sveikatai
. pataisyti,
. . . , bet ir laikui lai- buvęs profesorius. Ypač bjivo malonu atgaivingybės
Lietuvių
tremtinių as
LVS 10-to skyriaus narių
Mrs. Anthony Kishonas, Mrs.
LVS CENTRAS
me i.
a ovavausi mintimi ad gal Berlynas ^ pažintį su vienu iš sakytų aukštų kariškių.
meniškus
ir
nuo
tremtinių or
M. J. Colney.
pasidarys sukalbamesnis kai naciai atšipins sa Tai buvo Generolas Kiihienthal. Tuo laiku kai duoklių prisiuntė M. Penkus:
6820 Superior Ave.
ganizacijų
Kalėdų
ir Naujų
Visi kviečiami šiuose paren
vo dantis besiverždami yis toliau į Rytus ir į aš skaičiausi Lietuvos Karo Attache, Gen. Kiih A. F. Sweetra
Cleveland 3, Ohjio.
2.00
Metų
sveikinimus,
kurie
papra
gimuose dalyvauti.
Rusų stepes.
2.00
ienthal tuomet dar pulkininko laipsnio, turėjo J. Penkus
stu paštu siųsti pasiekė mus
Mano spėliojimas neužilgo ėmė pasitvirtin svarbų postą Vokiečių Karo Ministerijoje ir su M. Vilkišius
VARGONININKAS, nesenai
2.00
atvykęs
iš Europos, j ieško vie LVS SKYRIAUS VALDYBA tik dabar, — už ką siuntusiems
ti. Kai Vokiečių kariuomenei nepavyko greitai, juo esu turėjęs daug reikalų. Jis rodė Lietuvai Mike Zaleckas
2.00
*
reiškia nuoširdžią padėką.
tos Lietuviškoj parapijoje. Esu
kaip naciai tikėjosi, sumušti Rusų raudonąją ar palankumo ir, mano pasiulymu, buvo musų Vy Stanley Suslavičius
Vasario 1, LVS 9 skyriaus
2.00 baigęs Kauno Valst. Konserva
Gaila kad dėl laikraštyje vie
miją, kuris vis traukėsi į Sovietų Rusijos gilu riausybės apdovanotas D. L. K. Gedimino *>rde- Jane Vilkišienė
2.00 torijos 3 semestrus (dainavimo susirinkime, prie kitų dalykų tos stokos negalima tų sveiki
mą, pradėjo mane pasiekti gandai iš Berlyno kad nu su žvaigžde. Taigi mudu jungė sena asme Agnės Vilkišiutė
2.00 kl.) ir Salzburgo (Austrijoje) buvo išrinkta skyriaus valdy nimų ir linkėjimų sutalpinti.
ten politinėse sferose vis daugiau kalbų apie rei niška prietelystė. Paskutiniu laiku prie karą August Povilonis
2.00 Konservatorijos "Mozartum" 4 ba. Pirmininku vėl išrinktas
K. S. Karpius,
kalą keisti rytų politiką: I^uhrerio Hitlerio bu Gen. Kiihienthal buvo Vokiečių Karo Attache Wm. Mizaras
2.00 semestrus (dainavimo kl.) ži musų veteranas veikėjas Jonas
LVS
Centro
Sekretorius.
nau
visas
pareigas,
be
to
galiu
vus padaryta didelė klaida kad pradedant žygį į Paryžiuje, bet tapo Hitlerio atleistas iš kariuo Antanas Shinkonis
Tareila; I vice pirmininkė Mrs.
2.00
organizuoti
ir
vesti
chorą.
Rytus nepažadėjo nepriklausomybės Sovietų Ru menės, kaip buvo trumpai prieš karą atleista Jonas Kanciavičius
Stella Romanauskienė; II vice
2.00
KAS jjlatina Dirvą — tfei
Jurgis Endriukaitis,
sijos pavergtoms tautoms, pirmoje eilėje suda kelios dešimtys kitų generolų, kurie narėjo su Vytautas Vilkišius
2.00 222 So. Bissell St. Virden, 111. pirm. Antanas Dzimidas; sek- platina apšvietą.
rymo nepriklausomos Ukrainos, atstatymo Pa laikyti Hitlerį nuo karo avantriuros.
'j'fo'j' 'Į' 'Į''j'
baltijo valstybių, išlaisvinimo Kaukazo tautų ir
DETROIT, MICH.
Tas mano Vokietis bičiulis buvo neblogai
tt.
LVS 6-to skyriaus susirinkiorientuotas politiniuose klausimuose ir dar ge
I^Vd konkrečiai tariamasi Trečiojo Reicho riau apie karinę Vokietijos padėtį. Nors pats me užsimokėjo 1948 m. nario
viršūnėse apie laidimą Estams, Latviams ir Lie tada jau nebesiskaitė aktyvioje karo tarnyboje, duokles šie:
tuviams turėti savo tautines vyriausybes. Apie jis susieidavo su savo buvusiais draugais, kitais J. Tamošiūnas
2.00
keitimą politikos net buvo pradėta rašyti Vokie Vokiečiais, aukšto rango karininkais, likusiais J. Gužauskas
2.00
čių laikraščiuose, kurie buvo ne tik nacių val tarnyboje. Taigi žinojo kokia susidarė III Rei Dr. J. J. Sims
2.00 (Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940)
džios cenzūruojami, bet stačiai diriguojami iš chui sunki padėtis kai Vokiečių kariuomenei ne Marija Sims
2.00
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
viršaus per Propagnados Ministeriją, kuriai va pavyko greitai sumušti Rusų raudonosios armi Mrs. M. Greivis
2.00
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
dovavo daugiausia išgarsėjęs nacių partijos pro- jos, pasitraukusios į Sovietų Rusijos teritorijos Mrs. M. Smailienė
2.00
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00
k
pagandistas Dr. Gobbels. Laikrašiuose nieko gilumą. Gen. Kiihienthal jau 1942 metų pra Ambrose Kizis
2.00
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam
negalėdavo tilpti kas III Reicho viršūnėms butų džioje reiškė nuomonę kad karo operacijos Ry Ant. P. Aurila
2.00
reikalui.
Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)
buvę nepriimtina ar nepageidaujama
2.00
tuose gali užsidelsti begaliniai ir neprivesti prie A. Rinkimas
Kai kuriuose straipsniuose ypač buvo pabrė karo galo su Sovietų Rusija. Pasekmė to esą J. Kripas ,
2.00
žiama skirtina Lietuvos padėtis: atvirai prisi butų tokia kad Vokietijai pristigtų kariuomepažįstama kad kryžiuočiams prieš daug šimtme menės ir gali prisieiti trauktis atgal su labai di PAVIENIŲ NARIŲ DUOK
čių nepavyko sugermanizuoti musų Žemaitijos deliais nuostoliais.
LĖS IR AUKOS KNYGAI
ir kad Lietuviai turi gilias tradicijas savisto
LĖS ir KNYGOMS
Iš pasikalbėjimų su Gen. Kiihienthal, su ku
Kaina
viam valstybiniam gyvenimui.
riuo susitikdavome gana dažnai, paaiškėjo jog George Bosas,
Tačiau,, turėjau informacijų kad nuomonės ne tik jis asmeniškai šitaip galvoja, bet kad pa
Watertown, Conn.
5.00 (Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
III Reicho viršūnėse apie politikos keitimą buvo našiai numato dauguma aukštas vietas užiman
Mrs. Jennie Linkus,
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
pasidalinusios ir kad esama tuo reikaly stiprių čių Vokiečių karininkų, armijų vadai ir net pa
Chicago, 111.
6.00
priklausomos
Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No»
rietenų pačių naciškų dirigentų tarpe.
ti Vokiečių Karo Vadovybė. Tačiau Karo Vado Mike Chaplinas,
rem,
Amerikos
Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą.
Smalsumas susiorientuoti tame ka% buvo vybė buvo bejėgė ką padaryti, nes Hitleris lai
Binghapton, N. Y.
6.00
ištikrųjų, paskatino mane kelis kartus atvažiuo kęsis fanatiško užsispyrimo tęsti karą, kuris vir
K. Balanda
ti iš provincijos į Reicho sostinę. Išviso buvau to jam asmeninio prestižo klausimu.
Chicago
"2.00
•atvažiavęs į Berlyną tris kartus: pabaigoje 1941
Kadangi tai gali nustumti Vokietiją f feai- Frank Bafcir
metų, Vasario gale 1942 metų, ir Gegužės mėne sią katastrofą, tai esą karininkijoje bręsta pasi
Union City, Conn.
10.00
sį. Nors Reicho Vyriausybės paslaptys man ne ryžimas priversti Hitlerį pasitraukti nuo valsty
Yuskevicz F.
buvo prieinamos, tačiau šį-tą vis tik galėdavau bes vairavimo, arba, jei jis geruoju nepasitrauk
Baltimore, Md.
5.00
patirti per savo asmeniškas pažintis. Jų gi tu tų, jį nušalinti jėga, kada tam baigs pribręsti
Anthony P. Pushis
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau š§tf jdomių knvgų-albumų su plačiu
rėjau nemažai, kaip išbuvęs Berlyne 10 metų laikas.
Chicago, 111.
10.00
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San FranLietuvos Karo Attache pareigose ir nuo 1938 m.
Pamažu besišnekučiuojant išryškėjo jog šio J. M. Šaltenis
cisco.^ Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietu
Gruodžio mėnesio Lietuvos Pasiuntiniu. Be to, Vokiečių karininkų sąjūdžio siela buvo Genero
Chicago, 111.
7.00
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už vieną.
kai ką patirdavau iš kai kurių savo diplomatinių las Beck, buvęs Vokiečių kariuomenės Generali
A. J. Kaniušis
kolegų, kitų Diplomatinio Korpo narių, užsiliku nio štabo Viršininkas. Nors jis skaitėsi tikruoju
Philadelphia, Pa.
15.00
sių laike karo Berlyne.
Vokiečių kariuomenės reorganizatorium, išple Geo. Aleknevičius,
Per paskutinį atsilankymą Berlyne sužino čiant ją iš mažo Reichwehr'o (vos 100,000 vy
Timmins, Ont. Canada 1.00
jau jog grupė blaiviau politiniai galvojusių Vo rų) į milijoninę armiją, Hitleris jį buvo iš Ge Juozas Zeleniauskas
kiečių veikėjų, jų tarpe ir žymių nacių partijos neralinio štabo Viršininko pareigų ir kariuome
(Lithuania Under the Sickle and Hammer)
Pittsburgh, Pa.
5.00
narių, įteikė Hitleriui ilgesnį memorandumą, ku nės atleidęs už tai kad Gen. Beck drįso pasiprie Mrs. M. Marcinkevičien§
riame reikalavo pagrindinio Reicho politikos pa šinti nacių agresijai prieš Čekoslovakiją. At
(80 pusi., BU paveikslais, su Pulk. Petruičio biografija, su Lietuvos istorija.)
Manchester, Conn.
5.00
keitimo Vokiečių okupuotuose kraštuose Rytuo leistas iš kariuomenės, Gen. Beck apsigyveno C. S. Kairis,
Gaunama 1 už $1. 6 už $5; 15 už $10. Reikalaukit jų tuojau.
se. Pagal šį pasiūlymą, Pabalti jos kraštams nepertoliausia ir nuo Garmisch - Partenkirchen.
iBrooklyn, N. Y.
5.00
turėjo buti leista sudaryti savas tautines Vy Gen. Kiihienthal su' juo laikas nuo laiko susitik K. Demikis,
Štai Pulk. Jono Petruičio aprasymas jo pergyvenimu ir kančių bolševikų naguo
riausybes, o Vokiečių okupacija butų buvus at davo, kaip seni prieteliai.
New Britain, Conn.
5.00
se. Knyga parašyta Angliškai, su Lietuvos istoriniais bruožais. Būtinai rejU
kaukta.
Pastebėsiu jog ir man teko pažinti Gen. A. Jekulevičius,
kalinga platinti tarp Amerikiečių ir musų jounimo, skaitančio Angliškai, silpti
Vienas iš suminėto memorandumo autorių, Beck asmeniškai, kai buvau Lietuvos Karo At
Brooklyn, N. Y.
IP
žindinimui jų su bolševikų žiaurumais su jų pavergtais žmonėmis.
Dr. Hasselblatt, senas mano pažįstamas, man tache. Turėjau su juo gerus santikius: esu ne Tarnas Cirkelis,
tvirtino buk net pats Alfred Rosenberg šiam su kartą buvęs jo pakviestas pas jį į svečius ir jis
Brooklyn, N. Y.
*>
2.00
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
manymui pritariąs ir dedąs pastangų paveikti nekartą yra svečiavęsis pas n^ane, mano bute. J. Kalėda,
>
^
Hitlerį kad sutiktų. Tačiau, esama didelio užsi Buvau apie jį susidaręs nuomonę kad tai gilaus
Pittsburgh, Pa
2.00
Užsakymus siųskit laišku,
spyrimo iš S.S. vadovybes pusės, priešakyje su proto žmogus, jokiu tyudu nelinkęs į bent kokias Jonas Stinulis
įdėdami pinigais arba če
\
Himmler'iu, kuris iš principo esąs prieš bent ko- ąy§nj^ipp jr didelis savo krašto patriotas,
kiais ar money orderiais.
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
/V
Mayville, Mięh.
kf kompromisą, prisibijodamas kad siūlomas
Brentanos', N. Y.
1.66
(Bus daugiau) ,

AUKOS

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS

LIETUVA TIRONU PANČIUOSE

"TIMELESS LITHUANIA''
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE

$3.00

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA
K JOS DARBAI

"KAIP JIE MUS SUŠAUDĖ"

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGAS.
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Trumanas Tris Kartus
Kvieti Staliną

-Tie kurie kaltina Tnimaną
"nutolus" nuo Roosevelto po
litikos it tuorrji privedimą šios
Superior Ave., Cleveland
KARPIUS Editor
Redaktorius—K.
šalies prie atkaklių kivirčių su
Sovietų Sąjunga, visai nesiskai
su faktais. Jie laikas nuo
V£L PERSERGSTI to
laiko kelia reikalavimus kad
PROTESTANTUS
Prez. Truman vėl pasimatytų
su Stalinu^dalykų "sušvelnini
mui".
AMERIKIEČIŲ daugelis sako, asmeniškai jiems PreW. A Vuser 't Hoof t,
zidentas Truman patinka, tačiau jie nemėgsta jo po- Pasaulio Bažnyčių Tarybos ge- Bet Prez. Truman, kaip palitikos. Ne kitaip tą politiką nepersenai perstatė ir pats neralinis sekretorius, Londone aiški, kvietė Staliną net tris
Rašo D2IM-BIM.
Truman, kuris pasakė: "Baltasis Namas yra tiktai auk-ĮBritų Studentų Krikščionių su kartus atvykti į Ameriką pasi
<
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS.
stos klasės kalėjimas".
| važiavime pareiškė persergėji- tarimui. Potsdame susitikus,
Nors likęs prezidentu, Truman parodė gerus norus, jprotestantams kad jų pas dar kada buvo tarp jų drau
tačiau jo žygiai kokius tik jis padarė, buvo pirma pada- tangos P ar f mti komunistų ko gingi ryšiai, Trumanui užkvie(Tęsinys iš pirmiau)
ANNA PAUKER
ryti o tik paskui vis dasiprotėti kad negerai padaryta. į s u kapitalizmu yra kenks- tus Staliną į Washingtoną, tas
(80) PERVALKA-PREILA
atsakęs: "Bog znajet, gal ir
Tik prieš kelioliką metų tepasirodė mote
" Jis daro ne tai ka pats nori ar supranta kaip turėtu ™ ngos n
protestantiz- teks atvažiuoti**. (Tėmykit pa
Keliaudami Kuršių Neringa iš Juodkrantės
rys ministrų kėdėse. Mat, seni kapitalistiniai ir
pasake
buti padaryta, bet jis yra nelaisvis Baltojo Namo kale- mul"Krikščionys
' Dr ' 4 Hooft
pietų kryptimi, pasiekiame du kaimus — Per
Dievo vardo,
kurie pasiren minėjimą
„
. j Sen.U buržuaziniai kraštai ilgai tikėjo kad visas mojime — jis priklauso nuo savo politiškos mašinos ir tu ka palaikyti Rusijos ir komu Rusisku
papročiu, kurio dar vis t e r s gyvenimas turi guktjg trikampyje kurj Vo . valką ir Preilą, kurie vienas nuo kito yra šešių
ri su ja skaitytis. Jis pribuvo į Washingtona nežinoda nizmo pusę prieš vakarų vals Stalinas laikosi....)
kilometrų atstume ir įsikūrė dėl tos pačios prie
atžymėjo
trimis Kx (Kinder, Kueche tllld
mas kas einasi Baltajame Name. Jis norėjo gauti pasi tybes arba kapitalizmą daro Kitą, rimtą ir stiprų kvieti- kiečiai
J
žasties kai anksčiau gyventos vietos buvo nu
"r
V/' . * .
_\
1. ,
rį'
^ -4. -i - Q+ni;m„i* Kirshe — vaikai, virtuve ir bažnyčia),
matymą su Prezidentu Rooseveltu per keletą savaičių pavojingą klaidą".
šluotos nuo žemės paviršiaus — užpustytos, ta
ma Trumanas jteike Stalinui
'
Bet lalkai
bet to negalėjo eauti, ir į tą tarpą Rooseveltas numirė. Ant kiek toli net Amerikos atvažiuoti į Ameriką po to kai!
keičiasi, o su jais kartu keičiasi riamai pagal milžinės Neringos pageidavimą,
1
Taip su juo pasielgta nors Truman buvo Suvienytų Val kapitalistiški protestantai savo Churchill pasakė savo kalbą "* papročiai.... Vadinamosios "tikros liaudies kad neliktų nei žmonių pėdsakų.
stijų Vice Prezidentas.
P e r v a l k o s kaime žvejai įsikur§ 1836
neišmanumu buvo palinkę ko prieš Rusijos pavojų pasauliui, i demokratijos" pirmos "išlaisvino" moteris iš pa
iš tarnybos tik Dievui ir virtuvei, metais, kai buvo užpustytas Naglių kaimas. Jei
Žinantieji sako, Prezidentas Trumanas yra puikus munistų pusėn parodo pereitų universitete Columbia, Mo., kur žeminimo
joms suteikdamos direktorių, ambasadorių ir mi
žmogus, mėgsta skambinti pianą, bet jis galima prily metų pabaigoje vieno žydo ra- dalyvavo ir Prez. Truman.
Senųjų Naglių kaimo tragedija vyko 55 metus
nistrų
vietas.
ginti prie to žmogaus kuris skambina pianą alinėje, ne-jbino" "pažįstančio komunizmą, Kai Kremlius pradėjo protes
ir iš čia vietos gyventojai palengva galėjo išsi
Iki šiol dar netfeko girdėti kad valstybe, be kelti ir įsikurdinti kitur, tai Naujųjų Naglių
žinodamas kas dedasi kitame aukšte virš jo galvos.
j V i e § as Amerikos spaudoje per- t u o t i A m e r i k a i d ė l l e i d i m . o
Dabar, kai artinasi laikas jo partijai laimėti rinki- j sergėjimas protestantams su Churchillui taip atvirai išsirei- sitvarkanti pagal "liaudies demokratijos" dės tragedija buvo staigesnė ir ši vietovė žiauriosios
muš ateinantį rudeni, Truman paliko dar didesniu nelai-! silaikyti nuo pasidavimo komu- kšti, Truman per naujai pa- nius, turėtų prezidentą ar maršalą gražiosios ly valdovės buvo skubesniu keliu sunaikinta, bū
sviu negu kada buvo. Jis apstatytas "smegenų trustu""" nistu klaidinimams, iki dar ne skirtą savo ambasadorių Mas ties atstovą. Tačiau užsienių reikalų ministrą tent per 10 metų (1836-1846 m.)
kvai pasiuntė Stalinui pakvieti jau turime Anna Pauker. Tai pirmas kartas pa
(braintrusters) rašymui jo kalb i kurias jis sako Kon- pervėlu
Apie Naglių kaimų išnykimą vietos gyveiy
mą
atvykti į Ameriką ir pasa- saulio istorijoje kad moteriai suteikiamas už
# / t
gresui ir ner radio; visos tos kalbos taikomos palaiky
tojai mena daug pasakojimų. Anot jų, Perval
mui ir patraukimui kairiasparniu i Demokratu partiją, PENICILLINAS pasirodė la-ikyti savo kalbą ten pat, Co- sienin reikalu ministro titulas. Ir tas įvyko kaip kos žvejų kaimo vardas kilęs iš to, kad po pasku
ir Trumano pareiga yra svaidyti į juos visokius patai bai pasekmingas lytiškų ligų lumbia, Mo., kur ir pats Tru tik Rumunijos "liaudies demokratijoje".
tinės Naglių kaimo tragedijos žmonės, neturė
'
Anna Pauker — ir rami ir kukli Rumunijos dami arklių žvejų valtims iš marių į juras per
kavimus ir rodyti kompromisus, gavimui kairiųjų šim gydyme, kaip skelbia Amerikos man dalyvaus.
Stalinas atvykti atsisakė — žydelkaitė. Prieš keturiasdešimt metų kilus iš
pa tiju.
medicinos draugija. Tačiau savežti, turėjo patys jas vilkti skersai Užmarį ir
ir
tas senas kraugeris taip ir neturtingos šeimos, pačioje jaunystėje turėjo
Did*fąttsią klmdą Tru^an padare Amerikos žmonin ko gal truks dar 20 metų iki
dėl to daug vargo pernešti, kuris buvo ir daino
pati sau pelnytis duoną. Vargas ir nedateklius se apdainuotas ir įvairiausiais pasakojimais api
akvse tai pavesdamas atominės bombos kontrolę David bus tikrai ištirta ar penicilli- mirs Amerikos nepamatęs.
# » /
buvo jos "ištikimiausi" palydovai, įstūmę ją dar pintas. šiam valčių vilkimo žygiui prisiminti jie
Lilienthalui, pro-komunistiškam Žydų kilmės p:liečiui. nas sifilį panaikina visiškai, ar
KUa didžiausia jo klaida yra tai skelbimas gražinimo tik laikinai išgydo. Mat, sifi- DIDŽIAUSIA grupė turinčių jauną | revoliucinius judėjimus ir padarę iš jos ir naujai pasirinktą gyvenamąją vietą Pervalka reikmenų racionavimo ir kainų kontrolės. Amerikos gy- lis turi ypatybę vėl atsinaujin- uždarbio ineigas pernai šioje karštą marksistinio dievo garbintoją ir mylėto- pavadino, kad ainiai žinotų apie kadaise pergy
ventojai to visiškai nenori. Jei Kon^res^s atmes jo siu- ti po to kai žmogus buna nuo šalyje buvo tie kurie uždirbo įją. Bemokytojaudama žydų mokykloj Bukareš- ventą senolių vargą.
tarp $2000 ir $5000 metuose. i te, Anna Pauker jau tada slaptai organizuoja
lo^ą racionavimą žmonės pasipiktins Trumanu už spy- jo išgydytas.
Netoli nuo Pervalkos yra romantiška Negy
Ji sudaro 21.6 ftuoš. visų šei moksleivius komunistiniam darbui, už kurį vė
t t §
rimasi racionavimą grąžinti. Jeigu racionavimas bus
voji kopa, kur nematyti jokios augmenijos ir
Įvestas, Amerikos žmonės už tai kaltins Trumaną.
PEREITAIS metais žymiau mų ir pavienių asmenų šalyje. liau išvejama iš mokyklos. Nebegalėdama moky nuo čia prieš akis atsiskleidžia žavus, gražus
t t t
Pastarame savo pranešime Kongresui. Truman su- siu
_ atradimų eilėje buvo pagatojauti, ji pereina į paprastos darbininkės ama-| mar jų plotai.
kėlė prieš save pietinių valstijų Demokratus įr visa tą m į n į mas lietaus beriant iš lėk- GAISRAI šioje šalyje 1946 tą ir ima energingai skleisti komunistinį "moks
Pervalkos kaimynas Preilos žvejų kaimas
krašta. kuris pamatai būdavo už Demokratų partiją. tuvo ant debesų chemikalus metais sunaikino tiek gytena- ]ą» ferp darbininkų.
savo įsikūrimo istoriją taip pat veda nuo Nag
Pietų valstijų baltieji žmonės tiesiog pagrąsino at vadinamus "sausas ledas" (dry mų namų kiek išviso namų tu
1918 metais ji dalyvauja įvairiose darbinin lių kaimo tragedijos, iš kur bėgdami žvejai nau
ri
Nebraska
valstija.
simesti nuo 1948 metų Demokratų rinkimų.
ku manifestacijose, sako komunistines kalbas ir joje vietoje įsikūrė 1843 metais.
ice).
Pildydamas savo partijos mašinos bosų nurodymus,
kviečia pagarbinti Leniną. Už tas visas pastan
Keliaudami iš Pervalkos į Preilą pereiname
Truman padarė pareiškimą, kuris buvo taikomas P ri . v > tikimą.
gas Rumunijos valdžia jai "atlygina" kelių mė- vietovę, kur senovėj buvo, o dabar po smėliu pa
lioti pietinių valstijų negrus ir Įgauti daugiau simpatijų
Maskva užprotestavo pries Amerikos pasiuntimą 26 nesių kalėjimu. Nuo 1S22 metų ji kartu su sa- laidotas Karvaičių bažnytkaimis, musų moksli
šiaurinėse valstijose gyvenančių negrų: jis paskelbė kad g^yo karių į Iraną, militarinei misijai. Toks žygis esąs vo vyru, taip pat aršiu komunistu ir inžinieriu- ninko Liudviko Gedimino Rėzos (1776—1840)
Kongresas turi pravesti Įstatymus kurie panaikintų ra- pavojingas sovietams, kurie turi nustatę savo sieną, di~ mj, išrenkama į Rumunų komunistų partijos gimtinė, šios vietovės tragediją jis aprašo eilė
siu skirtumą (baltieji ir juodieji turėtų jaustis lygiais ir (Iriausiomis armijomis.
centralinį komitetą. Bet 1924 metais Rumunijos raštyje "Paskendęs kaimas".
#
>
draugiškai sugyventi), siūlė Įvedimą kitokių palengvi- >
Ketvirtas sovietų protestas yra tai kad Amerikos komunistų partija buvo uždaryta, ir Anna PauKarvaičiai buvo senai gyvenama vietove,
minima net 1509 metų raštuose. O kai kryžiuo
čių laikais žemaičiai vykdavo į pagalbą Sambiams, tai šis bažnytkaimis buvo jų sustojimo ir
poilsio vieta, iš kur pasirengdavo tolimesniam
žygiui kovoje su priešu.
šiais nesimaiso. Truman pareikalavo tokios "lygybės
P r e i l o s kaimas yra graži Neringos vie
kas patinka tik New Yorko
tovė. Netoli nuo čia yra taip vadinamas Bulvikio
Mes, ir visi kiti, pripi
ragas, kuos išsikiša į marias ir turi aukštus kal
čiau ten kur jie gali baltuosius _
_
^
.
.
;
r
£
1
nus. Jo pašonėje yra didysis elnių raistas — re
naudoti, negrai tą daro kuopilniausia. Tą mes matome apšaukė Amerikos lėktuvų tramdymu sovietų komerci- i Anna Pauker. Po metų tardymo pagaliau ji bu- zervatas. šie puošnieji Neringos gyvuliai turi
šiauriniu valstijų miestuose kur negrai turi lygias teilaivu judėjimo. ...
vo karinio teismo nuteista dešimčiai metų kalėti. labai patogias gyvenimo sąlygas ir dauguma jų
ses su baltaisiais. Todėl, baltieji vis tik jaučiasi kad jie — 1 1
Teismo metu Anna Pauker laikėsi labai išdidžiai, čia gyvena- ištisus metus. Tik maža dalis jų ke
turėtų gyventi sau, ir sutinka lai juodieji gyvena sau.
didžiavosi esanti komunistė ir kaltino Rumunijos liauninkų padaro ekskursijas ir į kitas Nerin
Keno ^nors siekimas priversti įvesti lygybę, kurioje bal
fašistus.... Nuostabus sutapimas: tas pats Ta- gos vietas, padarydami džiaugsmo vasarotojams
tųjų teisės tuojau buna suminamos, ne visiems patinka.
tarescu, kuris dabar buvo pabalintas iš užsieniu ir su jais padraugaudami.
k
Pernai du kartu Prez. Trumanas atmetė Kongreso
reikalų ministro kėdės, Užleidžiant ją poniai An
Viešėdami Pervalkos ir Preilos kaimų žvesiūlymą sumažinti gyventojams taksus, bet Trumanas ir
na Pauker, buvo ano teismo metu Rumunijos ių tarpe, mes pastebėjome kad jų būdas išsiski
jo mašina ta atmetė.
ministras pirmininkas. Ir vėl kaip keista tas pats ria iš kitų kaimynystėje gyvenančių'žmonių tar
Švmet, kada artėja rinkimai ir kada partijai pasi
Julius Maniu, kurs dabar buvo komunistinės val po, ir senolių pergyventa tragedija paliko savo
rodė naudingu, Truman paskelbė taksų numažinimą,
džios nuteistas kalėti ligi gyvos galvos, tada su antspaudą. Mus nepaprastai žavėjo jų nuoširdu
kuomet Republikonų Kongresas pasiryžo tikrai taksus
visa savo ūkininkų partija reikalavo paleisti An mas, kuris visuomet buvo ir yra ryškus tų žmo
PRIEŠ APŠVIESTĄ LANGĄ
mažinti.
na Pauker.
nių tarpe, kurie patys yni pergyvenę didelius
Republikonai jau pernai permatė kad galima yra
Atklydau, sustoju prie didelio lango,
Iki 1940 metų Anna Pauker išsėdėjo Rumu vargus, nelaimes.
apkarpyti federalės valdžios išlaidas, ir dabar tą pripanijos kalėjime, kol buvo Stalino išmainyta į vie
ir skverbiasi akys Į vidų slapčia —
Iš Preilos mes vykome toliau į Nidą.
žysta, ir todėl imasi apkarpymo rimtai.
Kalėdų varpeliai taip tyliai sužvanga,
ną ūkininkų partijos atstovą, paimtą nelaisvėn
(Bus daugiau)
Atstovų Rūmuose šiomis dienomis ja'u nubalsuota
raudonosios armijos.- Maskvoje Anna Pauker
ramybė ir laimė kai įžengia čia
sumažinti taksus bendroje sumoje $6,500 000,000. Bal
Raudonos, auksinės ir melsvos žvaigždelės
tuoj pat tampa sovietų pilietė ir kartu su Bulga
savimo pasekmės buvo 297 prieš 120, reiškia daugiau ne
rijos
Dimitrovu bei Vengrijos Rakosi — ruošia
sumirga, o . širdį taip gelia, taip gelia —
gu du trečdaliai balsu reikalingų priėmimui, taip kad
si sugrįžimui. 1941 metais ji sugrįžta į Rumuni
Kaina su prisiuntimu tik $1.00
prezidento veto neturėtų reikšmės.
Ramybė ir laimė
Tik čia, tik prie šito
ją ir. skubiai perima vadovavimą komunistų par
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c)
Šis Atstovų nutarimas bus už poros mėnesių paduo
tūrtinero ir didelio stalo švitės — '
tijos. Kartu su Višinskiu, kurs buvo Stalino at
šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
tas ir Senatui nubalsuoti. Senatas gal ką ir pakeis, ta
Kas džiaugsmą benamiui. širdin įprašytų,
siųstas į Bukareštą, Anna Pauker priverčia jau
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir
čiau tai bus Republikonų pastangos ir nuopelnas numes
kas ranką žvakutei uždegti išties?
nąjį karalių Mykoliuką pašalinti Gen. Rudescu
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie
ti žmonėms dalį karo laikų naštos,'nes karas jau senai
Tik šaltis ir badas, tik vargas ir skausmas,
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
ir paskirti komunistą Groza. Per tris metus An
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą.
pasibaigęs.
eglutės nušvitusios ten nesulauks jie
na Pauker iš komunistų partijos centrales tam
pė Rumunijos vadeles. Dabar ji įlipo į Rumuni
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ
Ramybė
ir
laime,
dangaus
dovanotos,
jos užsienių politikos sostą.... Na, bet jei ji
JAU MASKVA PROTESTUOJA
o tiesias ranka kruvina ir paims
tikrai yra Rumunijos politikos valdov®, tai jos
KREMLIAUS budeliai pradėjo_ protestų ofensyvą prieš
Ir sutartys, ginčai, ir ginklai, ir notos
valdovas yra Molotovas ir Stalinas....
Amerika, diplomatiniais keliais. Per 10 dienų pro
išplėšia ramybe mažosioms širdims —
Reikia pripažinti kad Anna Pauker yra tik
(Kišeninio didumo — 272 pusjapių)
testai skelbta net keturiais frontais. Sovietai protes
Ir žydi lašai visur ašarų, kraujo,
ra! "vyriška moteris". Nei laikai, nei virtuvė,
tuoja prieš Amerikos karo laivų buvimą Italijos vandeir giltinė sparčiai po žemę keliauja.
Kaina su prisiuntimu $1.00
nei bažnyčia jai niekados nerūpėjo. Ji gula ir ke
nuose. Tai esą priešinga taikos sutarčiai su Italija. Ši
lia su Kremliaus dievukais. Ir tos "laiiflės" jai
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
tą atkirto pati Roma, kurios vyriausybė pasakė kad tai
Lygybės vardu.... jie kankina.
Ir tiki
nepavydi jokia moteris.
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
nėra Maskvos biznis. Kadangi Italija yra savistovė val
minia jiems nežinančių melo, klastos —
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
stybė, ji turi teisę pasikviesti į savo vandenis kitų val
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
Nejaugi daina tebevirpanti tykiai
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
prie Nemuno pievose kartą sustos?
stybių laivus kurių tik nori.
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vieKaina su prisiuntimu $1.50
Maskva užprotestavo Amerikai už atnaujinimą sa
Ir traukiuos nuo didelio, apšviesto lango,
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
vo pirmiau turėtos lėktuvų stoties Lybijoje, Šiaurinėje
Kalėdų varpeliai man gūdžiai sužvanga
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
Afrikoje. Kadangi Lybija yra Britų kontrolėje, nors
Ale Rūta.
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiauyra kuvus Italijos kolonija, Amerika tam turi Britų «u- Detroit, 1047, prieš Kalėdas.
Su užsakymų siųskit pinigus.
žihotl. Išleido ''Minti#*. Vokietijoje :
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TREČIAS klausimas Jaltos
konferencijoje buvo: nustaty
mas politikos tuose kraštuose
kurie bus išlaisvinti iš Vokie
JSTiir
čių okupacijos. Stettinius buvo
paruošęs projektą kaip turėtų
tvarkytis tie išlaisvinti kraš
tai. Bet Stettinijaus projektas
nepilnai patiko ir Rooseveltui,
o Molotovas su Churchilliu pa
siūlė naujų pataisų. Po ilgų
R a š o
diskusijų buvo nusistatyta: tie
kraštai turi tvarkytis pagal
Dr. J. Audrūnas
Atlanto čarterio dėsnius, lei
džiant tautoms laisvai pasirink
ti valdžios formas, ir garantuo
jant piliečiams visas demokra
PIRMAPRADIS NUODĖMĖS
tinių valstybių laisves.
18 Lietuvių Rašytojų Tremtinių gyve
Rašytojai St. Santvaras ir Faustas Rašytojas Santvaras kalbasi" su rašy
"Trys Didieji" įsipareigojo
nimo.
Iš
kairės:
Rašytojas
Liudas
Do
toja Augustaityte-Vaičiuniene ir Uk
Kirša
išveda iš susirinkimo "Amerika
padėti tokiems kraštams susi
vydėnas kalbasi su rašytoja Vlada
rainiečių rašytojų draugijos pirminin
Pirtyje" autorių — Keturakį-Vilkuorganizuoti,
pravesti
rinkimus
PRIEŠ TRIS METUS, Vasa Vokietijos negalės buti įgyven
Proščiunaite ir tašyto ja Karole Pože
ku Samčuk.
taitį.
rio 4 dieną, 1945 metais, Jalto dintas. "Tokių reparacijų aki ir užtikrinti vidaus taiką. Ben
raitė.
«\
(Nuotrauka B. Gaidžiuno)
neprieštaravo
je, Livadijos pilyje, kur kadai vaizdoje aš jau dabar matau drai, Stalinas
Roosevelto kalboms apie garan
se Rusijos caro šeima sustoda Vokietiją bado šmėklos nasruo tavimą laisvės ir lygybės ir čiau ir po 45 tostų Byrnes ne
BENDRAS
v o v a s a r o j i m u i , s u s i r i n k o se...." taip trumpai įvertino apie demokratijos įgyvendini matęs nei vieno delegacijos na
"Trys Didieji" — Rooseveltas, Churchillis Vokietijos ateitį. mą Europos valstybėse. "Aš rio besivoliojant. ...
Ir jis gerai prisimenąs Stali
IMIGRACIJOS
Churchillis ir Stalinas — pas "Ir jei nori kad arklys gerai norėčiau", kalbėjo Rooseveltas, no žodžius: "Nėra sunku išlai
kutinei ir labai reikšmingai ka temptų vežimą, privalai jį ge "kad Lenkija butų šviesiausias kyti vienybę karo metu, turint
kitoms valstybėms.
KOMITETAS?
ro konferencijai. Tos konferen rai ir šerti", tokiu palyginimu pavyzdys
Aš norėčiau kad rinkimai Len aiškų tikslą: priešo sunaikini
mą.
Sunkiausias
uždavinys
bus
cijos nutarimai buvo kartoja įspėjo Churchillis nuo perdide- kijoje butų be priekaištų, kaip
Naujienos Sausio 22 d. pir
mi, aiškinami ir ginčijami be lių Vokietijos reparacijų.
Cezario žmona, kurios aš nepa tada kai baigsis karas ir kai
sąjungininkų
interesai
pradės
mame
puslapyje paskelbė kad
veik visuose "Didžiųjų" poka
Bet Maisky jam atskkS: žinojau, bet kuri, šnekama, bu kirstis".
vusi
skaisti...."
Stalinas
šyp
riniuose susitikimuose, jieškant "Vis dėlto nereikia arklio šerti
Tą vakarą Churchill pavadi š. m. Sausio 21 d. Washington,
tikrosios tų susitarimų pras tiek kad jis spardytųsi...." sodamasis pastebėjo: "Taip tik no Rooseveltą "taikos kalviu", D. C., įvykus konferencija nu
šnekama, gi iš teisybės, ir ji
mės ir vis noript juos išaiškin Rooseveltas taip pat suabe nai nebuvo be nuodėmių...." o Staliną "galingos tautos tau tarė sudaryti bendrą Lietuvių
riu vadu, kurs išvijo tironus iš i m i g r a c i j o s k o m i t e t ą , š i o j e
ti savo naudai.
jojo ar tokios didelės reparaci 1947 metų" Sausio 19 dienos savo
žemės".
konferencijoje dalyvavę ALT
Ilgai niekas negalėjo pasaky jos galės patarnauti laimingai rinkimai Lenkijoje parodė kad
Jei tikrai taip Churchillis V y k d o m o j o K o m i t e t o n a r i a i
Stalino
pastaba
turėjo
paslėp
ti, kas toje garsioje Jaltos kon taikai, nes po pirmojo karo
kalbėjo apie Staliną tai sunku
ferencijoje buvo nutarta. Vie Amerika turėjo skolinti dide tą prasmę: Lenkijos rinkimai patikėti kad Jaltos konferenci (L. šimutis, P. Grigaitis, M.
buvo vaizdingiausias klastos
Vaidyla), Devenienė, Buivydie
na tik buvo aišku kad visa Eu les sumas Vokietijai. Kad Vo pasireiškimas. Mykolaičiko pa ja praėjo blaiviame stovyje.
nė, kaip IRRC atstove nuo Lie
cm:
ropos taikos politika, kuri dide kietija mokėtų savo reparaci bėgimas ir visos opozicijos pa
tuvių grupės; taip pat paminė
liais vingiais raitosi iki šios jas darbininkais, Rooseveltas naikinimas, o ir visas Lenki
SOVIETAI REIKA ta kad dalyvavo Lietuvos midienos, nesurasdama sau lai pasisakė prieš tokį reparacijų jos susovietinimas yra tikrai
nisteris p. žadeikis ir Adv. K.
mingo galo, buvo bendrais budą, pareikšdamas: "Mums Jaltos susitarimo "sąžiningo
LAUJA BAUDŽIA Jurgėla.
bruožais nustatyta Jaltoje. Tai nereikia nei Vokietijos darbi vykdymo" įrodymais
Butų labai įdomu žinoti kas
MŲ TREMTINIŲ
gi, ji yra viena iš tų konferen ninkų, nei jos mašinų, nei jos KETVIRTAS klausimas Jal
tą
konferenciją šaukė, ką at
cijų kuri davė pradžią dabarti fabrikų".
toje buvo sudarymas tarptau
Britų militaris teismas pako stovavo Devenienė? Jeigu nuo
nei nesantaikai ir ypatingai vi Pagaliau vis dėlto ir Roose tinės organizacijos, taikai ir
sokiems nesusipratimams tarp veltas ir Churchillis sutiko kad ramybei pasaulyje užtikrinti. rė dešimt pabėgėlių nuo bolše IRRC (liberalų) Lietuvių gru
Prieš 60 dienų Rooseveltas bu viku, kurie gyveno ir nusikalto pės buvo kviesta atstovė, kodėl
Sovietų Sąjungos ir U.S.A.
"reparacijų komisija smulkiau vo įteikęs Stalinui ilgą memo Britų zonoje Vokietijoje. Jie
nebuvo kviesti atstovai iš se
Iki šių dienų, nei vienas to išdirbtų planą dėl Vokietijos randumą apie tokios tarptauti
rasti kaltais žmogžudystėmis kančių organizacijų: National
je konferencijoje dalyvavęs as reparacinių atlyginimų, paim nės organizacijos sudarymą.
ir kitokiais žiauriais darbais. Catholic Resettlement, Church
muo nebuvo paskelbęs tikrų ži dama pagrindan sovietų pada Bet Jaltos konferencijoje Stali
Bet už tai sovietų zonos ko World Service (protestonų),
nių kokiais klausimais ten bu rytus pasiulymus, pagal ku nas pasisakė to memorandumo
misaras
pakėlė griežtą protes L i e t u v a i V a d u o t i S ą j u n g o s
vo kalbėtasi ir kaip dėl jų su riuos reparacijų suma turi dar nespėjęs gerai išnagrinėti.
tą prieš Britus, ir tą protestą (tautininkų) ir Katalikų Fede
Vis
dėlto
ginčai
buvo
ilgi
ir
sitarta. Ir tik neseniai James siekti 20 bilijonų dolerių ir
sunkus.
pasiuntė ir Amerikos zonos racijos Tremtinių^ Komiteto?
F. Byrnes, buvęs užsienių rei 50% tos sumos turi Atitekti
Molotovas pareikalavo kad valdytojui Gen. Clay.
Jeigu organizuojamas bend
kalų ministras ir Prezidento Sovietų Rusijai".
U.N. organizacijoje dalyvautų Britai turi suėmę tokių pabė
ras
Lietuvių Imigracijos Komi
ABRAOMAS LINKOLNAS, 16-tas Amerikos PrezidentaSj
Roosevelto patarėjas Jaltoje, Šiądien reparacijų klausimas šalia Sovietų Sąjungos pilnu
gimė Vasario' 12, 1809 metais, iš biednų tėvų. Jis preziden
savo knygoje
"SPEAKING yra pasidaręs vienas iš rim balsu dar trys respublikos: Gu gėlių nusikaltėlių virš 200, ku tetas, svarbu kad visos vei
tu tapo išrinktas 1861 metais, nužudytas Balandžio 15, 18d5
FRANKLY" smulkiai išpasa čiausių Sovietų Sąjungos-Ame dija, Ukraina ir Lietuva. Stali riuos sovietai pareikalavo grą kiančios imigracijos reikalais
žinti jiems į nagus.
metais,
pradėjus antrą terminą. Jo nužudymas priskiriama
nas
paremdamas
Molotovą
pa
organizacijos
butų
pakviestos
kojo viską kas ten buvo kalba rikos nesusitarimo priežasčių» stebėjo kad bent dvi pirmosios
atkerštui
už paliuosavimą negrų vergų pietinėse valstijose.
Kitaip
sakant,
sovietai
griež
sudaryti tą bendrą kuną.
ma. Mes tikime kad ne visi Dir Jis buvo iškeltas dar kartą respublikos turėtų būtinai da
tai
užsistojo
už
tokius
niekšiš
Labai įdomu žinoti kas buvo
vos skaitytojai yra turėję pro paskutinėje Keturių Didžiųjų lyvauti U. Nations organizaci-1
AMERIKA PALAIKE vadintas, kurion® duodamos
kus
gaivalus,
norėdami
juos
iš
toje
konferencijoje nutarta?
joje.
Churchillis
parėmė
Stali-;
gos susipažinti su Byrnes kny konferencijoje Londone, ir ties
aukos eina komunistų partijos
KOMUNISTINES
ga ir todėl laikome naudinga tuo klausimu iširo laikinai vi no reikalavimą. Rooseveltas bi gelbėti, parsigabenti sau atgal, Draugas Sausio 23 d. klai
darbams.
Tas lyginasi Fedečia atpasakoti tas vietas kur sos pastangos taikos sutarčiai jodamas kad jo prieštaravimas nes tokie geriausia tinka bol dingai skelbia kad imigracijos
ralio
departmento
pagelbėjimu
ORGANIZACIJAS
nepakenktų U. N. organizaci ševikų valdininkais ir šnipais. biuras esąs jau įsteigtas su
Byrnes kalba apie Trijų Di su Vokietija pasirašyti.
toms
organizacijoms
išversti
jos pastangoms, pasiūlė kad
Sovietai tuos nusikaltėlius centru New Yorke. Tame pa
džiųjų susitikimą Jaltoje prieš
šios
šalies
valdžią,
sako
Bali.
vėliau užsienių reikalų minis vadina savo piliečiais, Vokie čiame numeryje dar rašoma:
Senatorius Ball, Rep. iš Min
tris metus.
ANTRAS reikalas kur* Jal trai išspręstų klausimą ar rei čių prievarta atvežtais į ver "Susirinkime be BALF ekze- nesota, apkaltino U. S. Iždo Šio iškėlimo pasekmėje, Va
Byrnes atvirai pasako kad tos konferencija turėjo išspręs kia tam tikroms valstybėms gų darbus, todėl nori juos iš
kutyvio komiteto (L. šimučio, Departmentą už palaikymą ko sario 4 iš Washingtono prane
Rooseveltas keliavo j Jaltos ti, buvo Lenkijos sienų klausi suteikti daugiau negu vieną
P. Grigaičio ir M. Vaidylos) munistinių organizacijų, kurios ša kad žinomoms komunistų
balsą tarptautinėje taikos or laisvinti ....
konferenciją nepakankamai pa mas. Stalinas įsakmiai reikala ganizacijoje. Ilgai ir plačiai
vo kad Sovietų Sąjungos sienos
dalyvavo ir Lietuvos ministe- yra U. 4S. Generalinio Prokuro organizacijoms paliuosav i m a i
siruošęs. kVos dešimt dienų pra eitų pagal 1919 metais nustaty buvo kalbėtasi dėl veto teisės,
ro sužymėtos kaip priešingos^ nuo * aksu atšaukiami.
ris
"
ėjus po prezidentinių rinkimų, tą taip vadinamą "Curzon lini bet jokių konkrečių projektų
Nuo kada BALF ekzekutyvį šalies tvarkai, yra grynai ko
SOVIETAI SPIRIA
Rooseveltas ne tik buvo nuvar ją", prijungiant prie Rusijos nebuvo pasiūlyta ir jokio galu
komitetą sudaro L. šimutis, P. munistinės. Joms duodama pa- SUOMIJOJE 30 suimtų Pa
gęs nuo kelionių, bet ir jautė trečdalį Lenkų teritorijos. Nei tino susitarimo tuo klausimu DANIJĄ GRĄŽINTI
liuosavimai nuo taksų ir tt., baltijo tautų pabėgėlių atiduo
Grigaitis ir M. Vaidyla?
si gerokai pasilpnėjęs. Liguis Churchillis, nei Rooseveltas ši nebuvo padaryta.
PABĖGĖLIUS
Užklausta- BALF vadovybė nes jos yra užregistruotos tarp. ta sovietams į nagus. Jie iš
tu veidu, įkritusiom akim, be tam Stalino reikalavimui nesi PAGALIAU paskutinis kon
vežti kalinių vagone į Lenin
priešino. Bet kai Stalinas parei-|
upo, be energijos ir be valios kalavo kad Lenkijos sienos Va ferencijos punktas buvo susi Iš Kopenhagos praneša kad ir administracija atsakė kad "labdaringų, religinių, moksliš gradą. Nekurie nelaimingi be
kų, literatinių" draugijų.
atplaukė Amerikos prezidentas karuose eitų iki Neisse upės, tarimas kad Sovietų Sąjunga sovietai pareikalavo Danijos apie tai nieko nežinanti.
Tokioms draugijoms auko laisviai dėjo pastangas pabėg
Gabrielius
Bartašiunas.
į Maltą kreiseriu Quincy. Kol tada Churchillis suabejojo ar įstos į karą prieš Japoniją ir vyriausybę grąžinti 3,000 Pa
jantis
yra paliuosuotas nuo ti, liet nepavyko.
lėktuvu pasiekė Jaltą, Roose toks sprendimas gali buti pro kad jai bus perleistos Kurilų baltijo piliečius atgal į jų tė N«o Redakcijos: Sis* raši
velto kūniškas ir dvasinis nuo tingas. "Ar tik nebūtų didelė salos, o taip pat Sahalino salos vynes. Danijos vyriausybė sa nys atkreipia visų dėmesį į iš mokėjimo taksų už aukotą su
SIAMO valstybė Azijoje pra
kvailybė penėti Lenkijos žąsį šiaurinė dalis; bus išnuomotos
mą.
%
vargis dar ryškiau atsispindė tokiu gausiu Vokietijos maistu Port
Arturas, kaip bazė sovie ko veda derybas su Kanada ir kraipymą padėties bendro Lie Sen* Ball įvardina aštuonias dėjo pirkti daugiau laivų išve
jo jo veide. Harry Hopkins, aš bijausi kad ji jo nesuvirš tų laivynui, ir bus sutarptau- Argentina tiems pabėgėliams tuvių Imigracijos komiteto jeikomunistines organizacijas, vi žimui saw ryžių derliaus į ki
vienas iš" pa tarėjų, taip gi stip kins
Juk tuo atveju reikė tintas Dairen uostas, šis su išemigruoti.
kale.
sokiais padengtais vardais pa tas šalis.
riai negalavo visą konferenci tų apie 9 milijonus Vokiečių iš sitarimas buvo visiškai slaptas
Pabėgėlių atstovas įrodinėjo Kiek mums žinoma, BALF'o
ir
net
pačiam
Byrnes
nežino
kelti.
..."
jos metą.
kad tie pabėgėliai apleido savo seimo proga, pereitą Lapkričio
• Pirmasis konferencijos tiks Į šiuos Churchillio teigimus mas iki tos dienos kol jis nebu namus pirm sovietų užgrobimo mėnesį, New Yorke, Tėvynės
vo
pakviestas
į
užsienių
reika
las buvo: susitarti del tarptau Stalinas atsakė kad nereikės lų sekretorius.
jų šalių, todėl tie žmonės nega redakcijoje, įvyko bendras vi
9 milijonų iškelti, nes beveik
tines taikos organizacijos. Bet visi Vokiečiai yra išbėgę, iš ten Jaltos konferencija buvo Sta
li buti skaitomi sovietų pilie sų srovių pasitarimas ir tame
karo eiga iškėlė naujų klausi kur sovietų kariuomenė įžygia lino politikos laimėjimas. Roo
čiais, taipgi Rusų reikalavimas pasitarime, kurį vadovavo Kun.
mų, iš anksto jiems nepasiruo vo.
seveltas ir Churchillis pripaži juos grąžinti privalo buti at J. Balkunas, buvo padėta pa
šus. Sąjungininkų kariuomenės
Toliau buvo ilgai kalbama no So v. Sąjungai dideles tei
grindas tokiam bendram Lietu
greitas žygiavimas į Vokieti apie naujos Lenkijos vyriausy ses ir paliko plačios vietos jų mestas.
vių Imigracijos komitetui. Tas
jos gilumą ir sovietų armijos bės sudarymą. Stalinas aukšti įvairiems susitarimų aiškinisusirinkimas
išrinko ir komisi
nimams.
Per
tris
metus
nuo
skubus artėjimas prie Berlyno no Lublino komiteto autoritetą Jaltos konferencijos "Trys Di
ją projektui pagaminti, ir toje
ir įrodinėjo kad jis turi pilną
pastatė konferenciją prieš nau krašto pasitikėjimą. Bet Chur dieji" kaltina vienas kitą tų
komisijoje ALT. ekzekutyvis
jus uždavinius. Pats Preziden chillis nenusileido įrodinėjimais susitarimų nesilaikymu.
komitetas nefiguravo; tas bentas Rooseveltas, atidarydamas kad reikia Lenkijai duoti pil Ir įvykiai rieda taip greitai
jdras
Imigracijos komitetas bu
konferenciją pareiškė kad atė nai demokratinį režimą. Roose ir tokiais keistais keliais kad
vo
proponuojamas
buti BALF
jo laikas pasisakyti, "ką meb veltas vaidino šiame klausime visi Jaltos konferencijos susi
globoje.
tik
tarpininko
rolę.
Pagaliau
tarimai yra pasidarę tik prie
ŽMONIJOS ISTORIJA
darysime iš Vokietijos".
Trys Didieji susitarė: rytinės danga: sovietams jų komunis
Kam tokia dalykų sumaišy
Stalinas tuoj pat pasisakė Lenkų sienos eina pagal "Cur tinei politikai reikštis; gi An
610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00
mas pasidarė reikalingas? Ko
kad jis norįs aptarti Vokieti zon liniją" su 5-8 kilometrų pa glams - Amerikiečiams jų dide
dėl Kun. Balkuno vadovaujama
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
jos kapituliacijos sąlygas ir iš taisomis Lenkijos naudai; va lėms klaidoms pateisinti. Jei
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
komisija
pastumta
į
šalį?
spręsti reparacijų
klausimą. karinės Lenkijos sienos bus ga gu ne Jaltos aiškus, silpni ir
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
Kodėl
tokį
bendro
darbo
ar
Komisaras Maisky išdėstė so lutinai nustatytos tik Taikos nuolaidus "susitarimai" tai gal
raidėmis.
Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
dymą nesulaikė p. Lietuvos Mi
konferencijoje; laikinoji Len butų buvę galima išvengti daug
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
vietų planą dėl reparacijų, pa kijos
vyriausybė turi buti per bereikalingų nuodėmių trijų
nistras, kuris apie reikalą žino,
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
reikalaudamas Stalino vardu tvarkyta platesniais demokra metų taikos darbe....
nes pats dalyvavo BALF'o sei
karai
kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
kad Vokietija sumokėtų Sovie tiniais pagrindais, įtraukiant į
James F. Byrnes randa rei
me ir jam buvo žinoma bend
valstybių persitvarkymus.
tų Sąjungai 10 bilijonų dolerių ją užsienyje gyvenančių Lenkų kalinga savo knygoje paneigti
ras Lietuvių Imigracijos komi
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir1
q kitą dešimt kitoms valsty atstovus.
gandus kad Jaltos konferenci Prancūzijoje, Nice mieste, pa
teto
kūrimas?.
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
Kuo baigėsi tas Jaltos susi joje "Trijų Didžiųjų" delega vasarinio karnalavo metu, ga
bėms.
didumo žmonijos istorijos knygą.
Churchillis pasipriešino tf>- tarimas dėl Lenkijos visi žino cijos išgėrusios labai daug Ru minama viena iš milžiniškų
me: Sovietų Sąjunga sutvarkė
vietų planui, pareikšdamas kad Lenkiją taip kaip jai atrodė siškos "vodkos". Ir Byrnes tei galvų kuri bus nešama karna
NAUJUOSE automobiliuose
Reikalaukit Dirvoje
Ten
gimu visi buvę blaivus.... Tik valo eisenoje gatvėmis.
#20 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio.
pij-mojo karo patyrimas rodo jiaudingiau, nekreipdama do konferencijos uždarymo proga po karo metįmai karnavalai vėl gumas šiądięn vartojamas apie
jog tokių~ sumų reikalavimas iš mesio į jokį susitarimą. .
65 vietose. 4
buvę pakelta 45 tostai.... Ta- atnaujinti. '..
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SKAITYTOJŲ. DOVANOS IR
PARAMA DIRVAI
Šie Dirvos skaitytojai, mokė
dami savo prenumeratą už Dir
vą, pridėjo savo dovanas Dir
vos paramai, kas pagelbsti pa
dengti kattus Dirvos siuntinė
jimui tremtiniams Vokietijoje
ir kitur.
Ir jusų visų kitų prašome tą
padaryti, pridėti dolari-kitą pa
dengimui tų kaštų, kad ir to
liau Dirva galėtų tremtinius
lankyti.
Dirvos prenumerata metams
kaštuoja $3. taigi čia skelbia
me tik tuos kurie pridėjo dolarį ar daugiau dovanų:

Katrina Arlauskiene,
Philadelphia, Pa. '
Marta Kazlauskiene,
Binghamton, N. Y.
Mike Chaplinas,
Binghamton, N. Y.
Mrs. M. Lucas
Youngstown, Ohio
F. Černiauskas,
Kingstone, Mich.
J. Plečkaitis,
Aliquippa, Pa,
Miss Anne Billiift
Amsterdam, N. Y.
V. Sharkus,
Montello, 'Mass.
John Slezus,
New Milford, Ohio
Adomas Slavinskas
Shelton, Conn.
Antanas Navalinskas,
Lorain, Ohio
August RinkunM,
Detroit, Mieh.
Jonas Rouika, Columbus,
Dirvos palaikymui

5.00
4.10
5.00
4.-00

8.00
3.50
4.00

4.00
Adv. P. J. Keršis,
4.00
Cleveland, Ohio
$10.00
Mrs. A. Kančius, vietine 7.00
4.00
L G. Šamas, vietinis
5.00
Marge Sėlius, vietinė
5.00
5.00
P. Baranauskas, vietinis
5.00
A. M. Praškevičius,
4.00
vietinis
5.00
O.
Ig. Užkuraitis, vietinis
4.00
4.00
J, Vilčinskas, vietinis
4.00
P. W. Urban, vietinis
4.00
TREMTINIAMS DIRVAI
Jos. Lubeck, vietinis
4.00
SIUNTINĖTI AUKAVO
Anna Raymond, vietinė
4.00
5.00
P.
W.
Urban, vietinis
3„ Montvila, vietinis
4.00
Thomas
White
Felix Yucius, vietinis
4.00
5.00
Brooklyn, N. Y.
Vincentas Kasparavičius,
V. Sharkus,
Shenandoah, Pa.
$4.00
3.00
Montello, Mass.
Mrs. Victoria ELsbergį
Justinas Sakalas,
Naugatuck, Conn.
4.00
2.00
Dayton, Ohio
Vytautas Markuzas,
Walaitis John,
Detroit, Mich.
5.00
2.00
Detroit, Mich.
Jonas Civas, Holyoke, Mass.,
Mrs. Nellie Stugis
už Dirvą ir knygpaa
9.00;
1.00
Rochester, N. Y.
Joseph B. Gailius,
Helen Smith,
So. Boston, Mass.
5.00
1.00
Worcester, Mass.
Mary Navickas,
Detrc it, Mieh.
5.00 V. Butch,
2.00
Homestead, Pa.
Frank ?ukas,
Ą. J. žvirblis,
Phil* ielphia. Pa.
4.10
2.00
Chicago, 111.
James Rulis,
KAS DAUGIAU?
New Britain, Conn.
4i)0
Siųsdami savo prenumeratą
Emil .* Dickson,
Toronto, Kanada '
5.00 už Dirvą, kurie išgalit, pridėkit
savo dolarį-kitą paramai Dir
Mrs. C'ias. Grimsby j
»
Brae ord, Canada
11.00 vos, arba Dirvos tremtiniams
siuntinėjimui. Pinigus siųskit
Frank Baker,
Uiic.i City, Conn.
4.00 įrašydami pilną savo vardą ir
adresą ir kuriam tikslui pinigai
Vincini Ambrose,
Bcdf ird, Ohio
4.00 siunčiami. Adresuokit:
Thoria . White,
DIRVA
6820 Superior Ave.
Brooklyn, N. Y.
5.00
Cleveland 3, Ohio
Anton Sky-Skaisgiris,
Cc rd 41, Canada
5.00
Ant i or y Skirka
Bridgeport, Conn.
5.00
Adam Radzevičius,
Amsterdam, N. Y.
"2.00
Vienas šių Kalendorių duoda
Mrs. I ranees Matlus
mas dovanu tam kas prisius
Chir° go. in.
4.oo S3.00 už Dirvą. Reikia pridė
ti 10c persiuntimo kaštų.

1948
KALENDORIAI

Persikėlė į naują didesnę Ir gražesnę krautuvę

5

5 7097 Superior Ave. .
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Greta Ezella Theatre 5

E
Da!>ar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- s
rodėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
E
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Pakėlimą

1 daugelis Dirvos

PROF. ČIURLYS
FORT WAYNE

THE H€ N R Y FURNACE CO, MEDINA, O

Į

V

NE VIEN TIKTAI DUONA
ŽMOGUS GYVAS

MONCRIEF^T

I. J. 8AMAS - JEWELER

R

Per visą tą laiką kuris praė
jo nuo karo pabaigos, tur but
nebuvo ir nėra kitų tokių uolių
radijo klausytojų kurie steng
tųsi taip atydžiai sekti radijo
žinias, kaip pabėgėliai visose
Vakarų Europos tremtinių sto
vyklose. Tie žmonės įprato į
Dirviečiai kurie turi didesnes širdis prideda ir do
savo neaiškią ateitį žiūrėti pro
lari-kitą
dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galime
politinių įvykių plėtotę, o to
siųsti
nemokamai
šimtus Dirvos egzempliorių tremti
dėl įvairių tolimų bei žymių vy
niams
Lietuviams
atsiradusiems
visuose pasaulio kam
rų pasisakymai jiems yra ke
puose.
Prašymų
yra
daugybė
—
kiekvienas atsidūręs
leriopai svarbesni negu visiems
tarp
svetimųjų,
be
kalbos,
be
spaudos,
kreipiasi į Dir
kitiems
normaliai
gyvenan
vą
prašydamas
siuntinėti
jam
laikraštį
nemokamai —
tiems žmonėms.
ir
mes
tą
darome.
Mes
suprantame
kad
ne viena tik
Pabėgėliai žinių klausosi iš
duona
žmogus
gyvena,
reikalinga
ir
dvasinio
maisto —
visur, iš kur tik gali jų pagau
Dirva
yra
dvasinis
maistas
tūkstančiams
tremtinių,
ku
ti jų įvairios kokybės radijo
aparatai. Ypatingai paskutinių rie ją skaito leisdami iš rankų i rankas, imdami iš tų ku
kelių mėnesių bėgyje jiems riems mes išgalime ją nusiųsti.
tenka pastebėti labai budingą
Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų
reiškinį. Ar aparatai yra stip skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti, kiti dešimtys tūk
rus ir nauji, ar jie silpni ir seni stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var
visiems jų savininkams tenka gą palengvinti teikiant jiems kuodaugiausia dvasinio
šis veteranas, kare netekęs rankų, Gordon Taylor iš Cuyahoga vienodai pastebėti kad Suvie peno.
Falls, Ohio, praktikuoja pritaikytas dirbtmag lankas skritulio nytų Amerikos Valstybių ra
dijo stotys paskutiniu laiku
Mes tikime kad ir jus norėsite jiems pagelbėti. Išmėtymui.
yra labai susilpnėjusios, (čia rašykit Dirvą savo giminėms patys — į užsienį $4.50 me
PRANEŠIMAI APIE Jack Sharkey bus Refe minima Amerikos radijo sto tams, arba prisiųskit Dirvai savo auką, mes siuntinėsitys Europoje. Red.) Nekalbant me Dirvą prašantiems ir toliau.
v
ree Central Armory jau apie didžiuosius Suvienytų
SUKILIMUS UKRAI
Valstybių siųstuvus, kuriuos
Imtynėse
NOJE
dar neseniai visi gerai girdėjo
Cleveland 3, Ohio
Promoteris Jack Ganson surengė me 17 ir 19 metrų bangomis, 6820 Superior Avenua
Plačiai paplito žinios apie ypatingas imtynes antradieni, Vasa net ir tokia artima stotis kaip
rio 10, Central Armory, kuriose su
Anglų ar Rusu
Antras steb§tinas supuolimas
Ukrainiečių sukilimus prieš so poruotas Bobby Bruns su Mr. X ir Miunchenas, kuris dalį New tą laikę
stočių
siunčiamas
programas tai kad greta beveik visų stip
vietų valdžią. Tą patvirtino kurių referee bus garsus Lietuvis Yorko stočių programos per
vienas sovietų aukštas valdi ex-čampionas kumšti ninkas Jack transliuoja, dabar irgi pradėjo stengėsi nuslopinti Vokiečiai. resnių Suvienytų Valstybių ra
ninkas Londone. Jis priskyrė Sharye. Kurie jau užmiršote Shar girdėtis dažniausiai blogai. Ko Jie tai darydavo atvirai, siųs dijo stačių randame stiprias
tą sukilimą Amerikos ir Britų key Lietuvišką pavardę, čia prime kia galėtų Imti to reiškinio dami tomis pačiomis bangomis Sovietų Sąjungos stotis, kurių
name: Žukauskas.
kokią nors lentpiuvių pjūklų, bangos, bent Vakarų Europo
priežastis ?
nuopelnu, sukurstymu.
Imtynū tarp Bobby Bruns ir Mr.
arba
verdančio puodo "muzi je, sudaro
Pirmiausia tenka pastebėti
Amerikoniškoms
Maskva, žinoma, ėmėsi visų X bus du paritimai iš trijų, kova iki
ką".
Tai
mums tuomet neatro bangoms labai stiprią "konku
žiauriausių priemonių sukilimą pergalės. Jeigu Mr. X bus nugalė kad tas stebuklingas Amerikie
tas jis sutinka nusiimti savo maską čių stočių susilpnėjimas sutam dė tiek bjauru, nes pagaliau renciją". Tai labai nemalonus
nuslopinti.
pa su tuo laiku, kada iš New tuo. laiku buvo kariaujama ir dalykas visiems dabartiniams
Molotov pastaroje savo kal ir pasirodyti kas jis toks yra.
Prie jų bus kitos poros gerų imboje irgi gal but turėjo minty
Yorko buvo pradėta siųsti ži kariaujama visais budais ir vi pabėgėliams, nes Šiuo laiku
tikų: Texas Champion Dick Raines
je tą sukilimą, pareikšdamas su Don Mclntyre. Doc. Ed Meske nios Rusų kalba. Dažniausiai somis priemonėmis. Dabar ofi jiems labiausiai patinka tų
kad Ukrainoje "reikalinga to su Tommy O'Toole. Fred Bozik su atsitinka taip. kad kaip tik tuo cialaus karo dar nėra ir neži valstybių programos kur jau
limesnis socialistinės kulturos Australijos čampionu Ken Kenneth. metu New Yorko didžiosios nia kada jis prasidės, todėl ga pradėta kalbėti bent kiek aiš
ir sovietinio susipratimo plėti Pradinė pora bus Italas Frank Ju stotys pradeda įtartinai švilp lingiausios demokratinės vals kiau ir atviriau, o tokių Euro
lian, su Al Korman.
ti, užti ir pagaliau priverčia tybės programai stengiamasi poje beveik nesigirdi, išski
mas".
Imtynių pradžia 8:80 vakare; tiKaip ta "kultura" ir "sovie kietai $1.20, rezervuotos vietos po klausytoją perstatyti savo apa trukdyti mažiau viešu, bet ne riant Sovietų Sąjungą, kuri
tizmas" pavergtose šalyse gy $1.80 ir $2.40. ; Gaunami Richman ratą ant kokios nors kitos sto mažiau sėkmingu budu. Nebū jau senokai stengiasi įtikinti
ventojams "pritaikoma" žino Bros. tikietų ofise ir Central Ar ties siunčiamos programos, ar nant radijo technikos žinovu pasaulį kad imperijalistiškiauma iš žiaurių NKVD žygių: mory imtynių vakare.
ba dar mėginti laimę tų pačių sunku pasakyti koks trukdymo sia, agresyviausia, fašistiškiaupradedama žmonių gaudymas,
žinių pasiklausyti per Miunche metodas dabar yra vartojamas, sia ir bendrai bjauriausia pa
skerdimas, persekiojimas, šei
ną, kas kartais pakenčiamai tik nėra abejonės kad jis jau saulio valstybė, tai — Suvieny
taikomas, o taip pat supranta tos Amerikos Valstybės.
mų plėšymas, deportavimas ir The Ohio Bell Company -is<^
Pabėgėlis.
kitokios visokios teroro priemo
Nori Gauti Kainų
Mes gana gerai atsimename ma keno.
nės.
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TAI NĖRA TIKTAI
ATSITIKTINUMAS

Sausio 8, Fort Wayne, Ind.,
išeinantis The News - Sentinel
Motina su Dukrele
Įdėjo pasikalbėjimą su Profe
Vaikučiai su Gyvuliukais
sorium čiurliu, kurio pradžioje
Šuo Geras Sargas
Savings will always
įdėta ir profesoriaus fotografi
Namas prie Ežero
ja paskaitos, metu. Reportažui
important to the
Malūnas prie Upelio
duota antraštė— "I). P. Fort
Mergaite su šunimis
Wayne, Lietuviui profesoriui
in who wants to
...Mergina su Šunim Pievoje
patinka U. S. A., maistas ir
Mergaitė ir Šuniukas
postas Technikos Kolegijoje".
k into the future
Mylimųjų pora su Gitara
Reporteris nurodo kad bolše
.Linksmi Vaikučiai
tfi a feeling of
vikams okupuojant jo gimtąją
Gražuolė
šalį Lietuvą, proefsorius kaip
urity and personal
Kražių Skerdynė
ir daugelis kitų Lietuvių buvo
Lietuvaitė su Vėliava
priverstas iš Lietuvos pasitrau
lependence!"
Vytautas ir kiti Kunigaikčiai
kti ir galų gale atsidūrė India
Kristus Alyvų Darže
na Technikos Kolegijoje, kur
Kristus prie Durų
dėsto mechanikos dalykus. Pro
Suvers always welcome
Šv. Juozapas ir Jėzus (naujas) fesorius reporteriui papasakojo
Šv. Ona ir Šv. Marija
apie vargus Baltijos Universi
Šv. Marija Gegužinė
{OUNOfj
teto Hamburge, kur profeso
Šv. Teresė
riai dirba labai sunkiose sąly
Šv. Marijos Širdies
gose. Ten, universitete, žie
Šv. Kristaus širdies
,
mos metu temperatūra audito
Marija su Kudikiu (naujas)
rijoje buna tokia pat kaip ir
lauke, todėl profesoriai bei stu
dentai buna su paltais ir audi
torijoje.
6820 Superior A venai
Užbaigdamas reporteris nu
Member Federal Deposit Insurance Corp.
Cleveland 3, Ohio
rodo gad Indiana Tech. College
prezidentas Dr. A. T. Keene
praleidęs devynis mėnesius beNAMŲ STATYTOJAI Tęskit Savo Dolarius!
susirašinėdamas su įvairiausio
mis valdžios įstaigomis kol jam
pavyko profesorių atsikviesti.
o AUK
OIL
L.G.K. .
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NAUJI traukiniai, kuriuos
jsitaiso Chesapeake & Ohio ge
ležinkelio kompanija, bus to
kie greiti kad galės važiuoti
iki 150 mylių į valandą. Iš
New Yorko į Chicagą jie nuva
žiuos per 12 valandų, skerstai
šią šalį nuo Atlantiko iki Pacifiko pervažiuos į 43 valandas.
Dabar greiti traukiniai iš New
Yorko į Los Angeles važiuoja
56 valandas.

TAMSTOS PRENUMERATA U2 DIRVĄ JAU

Ohio Bell Telephone Com pa-, =
= oVoitvtoiii
sir n i t vt. m i l
ny, kuri aptarnauja 1,432,560 tele- • 5 '
foną turinčius namus ir biznius i š § kurių prenumerata
170 savo punktų, kreipėsi į valsti- j i baigėsi, Šiuo tarpu
jos viešų reikmenų komisiją prašy-1§ gavote pranešimą
dama kad butų duota sutikimas lei- |
j
apie tai, SU ŠIUO
sti pakelti telefono patarnavimo lė-į| dideliu žodžiu:
šas 10^r..
,
I=
Kadangi ima tam tikras laikas iki 1 1
aplikacija pereina reikalingąs įstai- i I
{ras, truks keli mėnesiai iki bus pa- ! 1
Atnaujinkit savo prenumeratą dabar, už 1948 metus, ir
siekta kokio nors sutikimo, o atsiti- j 3
gaukit sau 1948 metų Dirvos "kalendorių. Vienų prenu
tikime jeigu kuriai aptarnaujamai; i
sričiai kainų pabranginimas nepati- i §
merata baigėsi su pabaiga 1947 metų, kitų kiek anks
ktų ji turi teisę kreiptis i valstijos j I
čiau.
Prašome visų skubiai atnaujinti, prisiunčiant lai
teismą pabranginimą sulaikyti.
ške
$3.00
ir Dirva jus lankys nepertraukiama.
Clevelando sričiai numatyta tele
fono pabranginimas maždaug sekan- i
Iš Kanados siųskite $4.00 pašto ar banko perlaida,
čiai: Binio įstaigose, individualiams,
nes
už
Kanados dolarius mes negauname pilnos vertės.
$6 mėnesiui; namuose, individuali?
telefonas, $3.35; dviejų partijų, po |
$4.05 už neribotą skaičių; dviejų
^WWWWWWWWWWWVWVWVVWJWWWWWWtfWWyi
partijų (55 pasikalbėjimus), $2.75.
Dabartiniu laiku telefono naudo
tojai vis mokės seną kainą.
Rašydami Dirvos Redakcijai,
Kompanija apskaičiuoja kad jos Administracijai ar Agentūrai
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
prašomas kainų pakėlimas sudarytų kokius paklausimus, visada įdė
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
$8,500,000 ineigų metuose daugiau, kit už 3c pašto ženklelį atsa
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Tod&l pirma
kas reikalinga naujų pagerinimų ir kymui. Tas būtina.
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
patarnavimo patobulinimui, išstaty
mui naujų patalpų telefono patar
navimo praplėtimui ir tt.
c

I B A I

DIRVOS KAINA METAMS TIK $3.00

NEUŽMIRŠKIT 3c

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

' KING PIN CLUB *

HIPPODROME
The Voice of the Turtle

Vienatinė Vietine Pastovi Lietuviška Real Esfitfe
ir Apdraudos Agentūra
SUperior 3443
6606 Superior Ave.
Cleveland
HEnderson 672S
fcAAAAAAAVWlAAMMAAMnAflAA/WJWWWWVWWVVVVM*
A good place to eat, drink illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllMIIIIIIIIIIIMIIIHIIIIIIIIIIIItllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^
and have a good time. Where
all Lithuanians meet.
FOOD — DRINKS
Hall Space to Rent

2111 Prospect Ave.

i

Wilkelis Funeral Home

Warner Bros, pagamino dar vieną
žymų Broadway veikalą } filmą, tai
"The Voice of the Turtle", kuri yra
žymiausia šio laikotarpio komedija. Joe Chester, pres. A1 Samolis, see.
Ji pradedama rodyti Hippodrome
Theatre trečiadienį, Vasario 11.
i
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
|
Vadovaujamas roles tame veikale
tori Ronald Reagan ir Eleanor Par
ker, prie jų vaidina Eve Arden ir
Wayne Morris. Dalykas apima dvie
jų jaunų asmenų romansą ir meilę
5iiinunininiiniinniinitiininiiiiinnnniuimnmnminnniniinniiinnninmim"
ir išvystytas tokioje aplinkumoje
JlflIlIlIlIlIlIlIUnilllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIlIlIlIt'i
Kada
jusų
namai
arba
ra
kad žiurėtojus tikrai suįdomina.
Miss Parker vaidina Sally rolę, o kandai tampa sunaikinti arba
Reagan jo# mylimąjį Bill.
sugadinti ugnies, kreipkitės f

I
Į

PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

IŠTIKUS GAISRO 1 620Ž Superior Ave.
NELAIMEI

Į

AKINIAI
galima gauti pas

D-RĄ MATULAITI
(Lait)
7829 Euclid Avenue .

1
Į

HEnderson 9292 I

P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
P. J. KERŠIS, del apkainavi- S
mo, ko visada reikalauja ap-|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
g
draudos kompanijos pirm ne
E
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, krtijH 5
gu išmoka už nuostolius,
5 kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą !•§§«• S
E riuose apdraudos-insurance reikaluose.
S
P. J. KERŠIS
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas §
609-12 Society for Savings Bid. E
E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
2
Telef.; MAin 1773.
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