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TREMTINIŲ GYVE'
NIMO ŽINIOS
GREITAI NEBUSIĄ GALI
MA RAŠYTI LAIŠKUS, IS
LIETUVOS
Vokietijoje gauta kai kurių
betarpiškų žinių iš Pabaltijo
kraštų. Iš jų matyti kad bolše
vikai ruošiasi netrukus už
drausti savo piliečiams siųsti
laiškus iš Sovietų Sąjungos į
Vakarų valstybes. Ypač tas liesią pirmoj eilėj Pabaltijo kraš
tus, kurių gyventojai turi daug
giminių Amerikoje ir palaiko
su jais betarpišką ryšį. Įvedus
šį suvaržymą, ir Amerikos Lie
tuviai negautų laiškų iš Lietu
vos. žinoipa, negalėtų irt savo
giminėms parašyti keletą rami
nančių žodžių.
KAS ĮVYKSTA SU TREM
TINIAIS, KURIE DABAR
GRJžTA Į PABALTIJĮ
Prieš trejetą mėnesių viena
Latvių šeima iš Memmingeno
stovyklos išvyko savo noru į
bolševikų okupuotą Latviją.
Dabar gauta žinių kad ši šeima
savo tėviškėje išgyveno vos du
mėnesius. Vienas šios šeimos
narys "staiga mirė", kiti gi du
išvežti į Sibirą.
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Pasireiške staigus Maisto Keli Gubernatoriai Išlei
do Proklamacijas
Kainų Kritimas '

M

Lietuvos Nepriklausomybės 30
RAUDONItJI TEBĖ metų
sukaktį šiomis dienomis mi
TAI ESĄS DIDŽIAUSIAS BIRŽOSsSUni
ir
švenčia
visame pasaulyje iš
RA STATE DEPARTsiblaškę
Lietuviai.
KRĖTIMAS 100 METU BĖGYJE
MENTE
Minėjimą atlieka laisvos Ame
rikos Lietuviai kai kuriose kolo
Miasto Kainos Krautu darymui įspūdžio kad šaly Washington. — Atstovu nijose ir didelėmis ceremonijo
je siaučia gerovė, o tas la Rumų Appropriaciiij komi mis.
vėse Daug kur
bai reikalinga girtis prezi teto slanti tyrinėjimai pa Keletos valstiją gubernatoriai,
rodė kad State Departmen- Lietuvai Vaduoti Sąjungos, Ame
dento rikimų metu.
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The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100.000 Lithuanians in the
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GASOLINAS IŠ ANGLIES

įį JULIUS KRUG, U. S. Vi
daus reikalų sekretorius, patie
kė Kongresui sumanymą kad ši
šalis imtųsi $9 bilijonų progra
mos ištobulinti ir gaminti, bė
gyje sekančių penkių iki de
šimt metų, sintetinius (dirbti
nus) aliejus ir gasoliną biznio
pagrindais. Dabar, kaip išro
do, gasolino trukumas didėja,
ir anot Krug, ši šalis negalės
pasiremti išimtinai ant petrolejaus gavimui ateityje reikia
mo kiekio skysto kuro.
Išradimai dirbtinam aliejui
ir gasolinui jau turima, tiktai
įteikia imtis gamybos tokiais
kiekiais kad butų galima pa
tenkinti busimus reikalavimus.
* Dabartiniu laiku šioje šalyje
sunaudojama po 7 bilijonus ga
lionų petrolejaus daugiau negu
Junaudota per didžia u s j karo
metą. Dabar sunaudojama alie
jaus ir gasolino po 20 bilijonų
galionų metuose daugiau negu
buvo sunaudojama 1940 me
tais.

Dar daugiau, iš Washin- te dar vis tebelaiko darbus rikos Lietuvių Misijos valdybas
gtono skelbia kad kainų 109 komunistų i simpatizatoir šiaip patriotų Lietuvių
Chicago. — Jau kelinta kritimas gali sulaikyti nu riai ir ima valdžios algas. nariu
pasidarbavimu,
išleido Lietuvos
diena kaip biržose krinta matytą taksų sumažinimą.
State Departmento virši Nepriklausomybes proklamacijas.
žemyn grudų ir mėsos kai Greta to, tas leis pertvar- ninkai tuomi apkaltinami
nos, ir. kaip Chicaę-os Pre kyti MarshalPo plano Eu- neatlikimu savo pareigų iš- Lietuvos Nepriklausomybės 30
metų sukakti iškilmingai apvaikkybos Taryba skelbia, vyk ropai paremti sumas.
i valyti šalies užsieniu santi- ščioja Kanados, Pietų Amerikos
sta didžiausias biržos su
kių štaba nuo asmenų ku ir Australijos Lietuviai.
krėtimas 100 metų prekia
riuos FBI nužvmėio neišti Savotiškomis aplinkybėmis tą
NERAMUMAI SO kimais ir kenksmingais.
vimų laikotarpyje.
švente švenčia musu tremtiniai
DAUG LATVIŲ
GYDYTO
Grudų kainų persilauži
Nors State Departmento išblaškyti Europos šalyse.
VIETŲ TARPE
JŲ IŠTREMTA Ift LATVI mas prasidėjo Vasario 4 ir
viršininkai skelbė kad Da- Savo sieloje, mintyse švenčia tą
JOS Į SIBIRĄ
tęsiasi toliau.
leido
iš tarnybos 40 tokiu
Nors Stalinas laukia ka
Tremtiniai Latviai gauna kai
Nukrito kainos kviečių, da Amerikoje "liaudis su kenksmingų asmenų, tyri šventę ir Lietuvos Lietuviai bei
tremtiniai Sibire. Jie giliai savo
DABAR, taikos metu, U.
kurių žinių iš bolševikų oku kornų ir avižų po keliolika
kils", depresijų prislėgta, nėtojai atrado kad tokių sielose prisimena šias 30 metų su
ginkluotos pajėgos, kurios
puotos Latvijos. Iš jų matyti ir net keliasdešimt centu;
pačioje Rusijoje eina val paleidimų kaip skelbta ne- kaktuves. ir trokšta kad laisvėje
yra
pilnai' mechanizuotos, sukad daugelis Latvijoje pasili kviečiai nukrito jjri ,apie 50
džios narių tarpe sukrėti padarytą. . 'i. .
esantys
Lietuviai
neliautų
dirbę5
I
naudoja
3^500,000,000 galiorvų
kusių gydytojų jau yra ištremp centų bušeliui.
T"* mai. Tas parodo kad pa
kovoję
kad
Lietuvos
Nepriklauso
Lietuvos
LaisvSs
Statute
gasolino
metuose
daugiau ne
ta j Sovietų Sąjungą. Atrodo
Grudus pasekė gyva mė- čių sovietų galvos bruzda
Karo Muziejaus Sodelyje
mybės
tąsos
retežys
nebūtų
musų
GAUDO
KOMUNIS
gu
sunaudojo
1941
metais.
keista, bet ištremti ir tie gydy- j sa: galvijų ir kiaulių kai- ir neišsitenka vieni kitais.
Kaune, Nepriklausomybės
tautos
žudikų
nutrauktas.
IBe
to,
dabar
trokai
ir busai
laikais.
tojai, kurie jau iš seno žinomi nos £mė kristi po $1 ir to Padaryta pakeitimų aukš
TUS IŠVEŽIMUI
į sunaudoja po 3 bilijonus galiosavo bolševikiniais nusistaty liau iki $4 nuo 100 svarų tųjų komisarų eilėse, o ką
mais. Jų vietoje Latvijoje dir gyvo svorio. Nukrito kai besakyti kas dedasi žemu
New Yorke FBI agentai ROCKEFELLER VE- PABALTIJO ATSTO |'nų gasolino daugiau per metą'
j negu sunaudodavo 1941 m.
ba Rusų gydytojai.
nos ir rūkytų mėsų po $4 tiniuose sluogsniuose.
suėmė John Williamson, koDA LIETUVAITĘ
VŲ ŽYGIS
j Anglies trukumas dėl John
nuo 100 svarų.
Visoje Rusijoje siaučia munistų partijos darbo se
;L.
anglies streiSUNKI BERLYNO LIETU
Farmeriai kurie laikė sa suglerimas, vagystės, val kretorių, deportavimo va- 'Garsaus John D. Roeke- Washington, Vas. 6. — . Lewis
. iššauktų
,
VIŲ DALIS
vo gyvulius laukdami kainų džios pinigų grobimai ir rantu. Williamson paeina fellerio anūkas, W. Rocke- \ Lietuvos, Latvijos ir Ėsti- . prlv?r, ,e dauge i zmomi^ Pa;
šiuo metu Berlyno mieste pabrangimo, išgirdė apie
1:1
slldym ^ nuo
an # le3 l
iš Škotijos, jis nugabentas feller, 36 m. amžiaus, veda j jos akredituoti minis t r a i
kitoki netikslumai
gyvena apie 100 Lietuvių. Ta kainų kritimą pradėio sku
j Ellis Island, kur bus tar Lietuvaitę, Barborą Nevec- drauge lankėsi Valstybės,*ludegma^a 1,0
čiau jų skaičius nuolat mažė bėti vežti parduoti, bet ta
domas išdeportavimui. Jis kaitę, 31 m. amžiaus. Jos Departmente ir buvo priim- 2,^00,000,000 gahonu ahejaus
ja. Kai kam pavyksta išspruk da pirkimas sustojo, nega MASKVOS GESTAPO klastingai per kelis metus motina gyvena Chicagoje. ti aukšto pareigūno. Kon- me,tuose c a".g,au;
u
ti į Vakarus, kiti gi išvažiuoja li gauti savo kainų.
pozavo kaip Amerikos pi taigi Barbora hm kilus iš ferenciia tęsėsi arti valan- .
^ 8unau °"
ŠVAISTOSI
į Rytus neaiškiam (arba jau
Iš New Yorko praneša
dos, ir, sprendžiant iš da- Ja 2,»00,000,000 galionų gasolietis ir elgėsi kaip toks.
Chicagos.
per daug aiškiam) likimui. apie kritimą cukraus kaiIš spaudos patyrėme kad Valdžia tęsia gaudymą Barbora dabar yra di- lyvių nuotaikos, buvo sek-; i™ metuose daugiau negu su
Amerikiečių sektoriaus Lietu nų.
sovietų verčiama Suomija ir kitų komunistų, nepilie- vorsuota, ji buvo ištekėjus minga . Ten neabejotinai j "aurtoda™ 1941 metais.
vių gyvenimas esąs panašus j
Šis kainų kritimo^ apsi turėjo išduoti Rusų polici čiai bus deportuojami.
už Richard Sears, tarnavu buvo paliesta einamieji ir Daug geležinkelių jgijo nau
kitų DP gyvenimą Vakarų Vo reiškimas vyksta biržose. ^ jai 30 politinių pabėgėlių
sio Amerikos diplomatijoje svarbus reikalai, kurie rei jus diėsel inžinus aliejum kurikietijoje. Rusų sektoriun dau
Tačiau iš kai kurių sri Estų, sulaužant kulturingu BULGARIJOS komunis Paryžiuje. Dabar ji gyve kalingi nuolatinio aptarimo namus, tą padarė ir daug nau
ju laivy, kas viskas paima petgiausia yra pakliuvę buvę ka čių praneša kad maisto kai tautų "laisvos prieglaudos" tų vadas Dimitrov paskel no paprastame bute New bei patikrinimo.
rolejaus daugiau negu jo buvo
riai, t.y. tie, kurie prievarta bu nų pigimas pasirodė ir par pradą, kas sovietams nepri bė, esą Amerika kursto ša Y orke.
sunaudojama prieš 5 metus.
vo suvaryti bolševikų armijon duotuvėse, nors tas^ negali imtina.
lis prie naujo karo, ir kad Winthrop Rockefeller sa
Sintetiškas gumas dirbamas
ir karo metu sunkiai sužeisti. taip greitai pasireikšti, nes
Dabar, Sausio 15, Danų per Marshallo planą nori koma yra aukštas, tamsia CIO. VADAS PERiš aliejaus, taipgi farmeriai suGulinčius ligoninėse juos ir at krautuvėse dabar turimos laikraštis skelbia kad so užvaldyti pasaulį. Tais me plaukis, patogus vyras, na
SERGSTI SAVO
mechanizavo daugelį savo ūkio
rado Rusai. Juos kartais aplan maisto reikmenys yra su vietai panašu spaudima da lais sovietai ir jų pakalikai ir Barbora Neveckaitė be
padargų, viskam tam naudoja
KAIRIUOSIUS
ko vienas Berlyne užsilikęs Lie pirktos aukštom kainom.
ro Danijai dėl 1,000 Balti per radio ir savo spaudą abejo yra gražuolėj jeigu
ma daugiau 'aliejaus ir gasoli
Jei maisto reikmenų kai jos tremtinių išdavimo. Ta ik ir šeria jiems tikinčius. jai sekasi gauti tokius žy
tuviams žinomas kunigas.
Philip Murray, CIO pir no.
nos pasiliks nuDuolusios tai čiau yra vilties kad Danų Tikrenybėje, daug kas lau- mius vyrus.
.
•
su laiku pasirodys kainų at vyriausybė tvirtai laikvsis da kad išsipildytų bolševi Pranešimas sako, ji bu mininkas*, piktai išbarė vi
LIETUVIAI BELGIJOJE
pigimas ir krautuvėse, kai žmoniškumo p r i e g l a u d o s kų kalbos apie nąųją karą, vo veik nežinoma Ameri sus CIO kairiuosius vadu£ GAISRAI šioje šalyje perei
NORI SUORGANIZUOTI
pardavėjai galės gauti pi principo ir nepasiduos Azi Davergtos tauto® atgautų kiečių aukštesniuose sluog ir pareikalavo kad jie lai tais 1947 metais padarė nuos
SAVO MOKYKLAS
Visi gerai žinome kad Lietu gesne kaina mėsos ir kitų jatų užgaidoms.
laisvę.
sniuose ir pastebi, "Tikrai kytųsi organizacijos linijos tolių už $700,000,000, daugiau
sia negu bent kada taikos ase*
vių vaikai, lankantieji svetimas valgomų dalykų; .
kitos New Yorko mergelės arba bus išmesti.
AUTOMOBILIU t a rny turės ko ašaras lieti kad ne Murray reikalauja €10 tu buvo padaryta.
(nelietuviškas) mokyklas labai
Politikos laukėjo tarpu
Palyginant tuos kasdieninius
greitai atitolsta nuo musų tau Senatorius Taft, Republi- PASIKORĖ. P a r y žiaus boje darbininkų skaičius su joms tokia proga pasitai narius atsisakyti palaikyti
tos kamieno ir tuojau ištautė- konas, paskelbė kad Demo kalėjime pasikorė Vokietis pradžia šių metų pasirodė ko". Jaunojo Rockefellerio Wallace trečią partiją, ku gaisrus ir jų nuostolius su ka
ja. Labai didelis ištautėjusių kratų valdžia savo politi- Gen. von StulpnageĮ 70 m., didžiausias koks kada bu tėvai sako esą patenkinti ri pavirto komunistų žais ro meto nuostoliais Britanijoje
vo : dirbo virš milijonas savo sunaus pasirinkimu. lu, ir ragina visus unijis- kada Vokiečiai kasdien naiki
Lietuvių procentas yra šiaurės kos sumetimais rūpinasi iš-J buvęs Vokiečių
•
'Paryžiaus
gubernatorius,
darbininkų.
Žinovai tikri Barbora Neveckaitė lan tus remti Marshall'o Euro no Angliją, per du karo metu
laikyti
aukštas
maisto
ir
ir Pietų Amerikoje ir vis dau
Jis
Paryžiuje
elgėsi
žiau
Anglams padaryta nuostolių
na
kad
šymet
automobiliu kė Northwestern Universi pos gelbėjimo planą.
giausia dėl savo Lietuviškų kitų reikmenų kainas, suriai
laike
Vokiečių
okupa
CIO
vadai
tiki
daugiau
nuosavybių
sunaikinimu tik ui
išdirbs
daugiau
negu
1929
mokyklų nebuvimo. Todėl labai
ty Chicagoje.
cijos,
už
vieną
nužudomą
pešti
iš
Demokratų
parti
kyklas
ir
rūpintis
savom
jė
$400,000,000.
metais,
kada
buvo
padary
pagirtina kad Lietuviai nuvykę
•
Belgijon, pradėjo rūpintis Lie gom rasti mokytojus lituanisti Vokietį kardavo po 100 ar ta 5,400,000. Dar iki šiol
IŠ RUSIJOS ir Rusų už jos, kurią remdami gali vėl
dagiau
Prancūzų.
paversti
unijų
diktatorių
PIETINĖSE
valstijose, Coo
automobilių
eksportas
be
niams
dalykams."
grobtų Europos sričių žmo
tuviškų mokyklų steigimu.
Pirm
to
nusižudė
Vokie
sa
River
laikraštinės
popieros
įnagiu.
veik
neprasidėjo.
Ten krikščionių sindikatų są
nės bėga į vakarine Vokie
tis
Gen.
Blaskowitz,
kuris
30
LIETUVIŲ
VIENUOLIŲ
dirbtuve,
Birmingham,
Alaba
tiją dideliais skaičiais, ne
jungos iniciatyva buvo sukvies
buvo
valdytoju
Holandijos.
ma,
pasiryžo
sukelti
$32
mili
BELGIJOJE
ŠALTIS šiomis dienomis paisydami didelio pavojaus PARVEŽĖ 2812 lavonų.
tas užsieniečių mokytojų suva
Jie
žudėsi
norėdami
išven
Kaip
praneša
"Gimtoji
ša
jonų
kapitalo
išstatymui
dide
žiavimas, ' kuris bandė spręsti
peršlavė veik visą šalį. žuti. Be abejo, žinoma tik San Francisco uostan par
gti karo kriminalistų teis vėl
Tačiau šios savaitės vidu apie atbėgusius, kiti ir žūs vyko U. S. laivas su 2812 lių laikraštinės popieros dirb
tremtinių mokyklų klausimą. lis", Belgijoje yra dar iš prieš
ryje pasirodė šalčio persi ta nuo bolševikų ginklų, Amerikos karių lavonų iš tuvių. Dabar daug laikrašti
Paaiškėjo kad teisinių kliūčių karinių laikų 30 seserų-vienuo- mo.
lių
įvairiuose
vienuolynuose.
nes pro visokias raudonųjų Pacifiko karo laukų. Jų nės popieros perkama iš Kana
iš Belgijos vyriausybės pusės
laužimas.
Vienos
jų
nemačiusios
Lietu
Belgijoje
pradėjo
streiką
tam nebūtų. Tačiau nei vyriau
sargybas pralysti nėra len giminėms išsiųsta praneši dos.
vos
apie
25
metus,
kitos
20
me
apie 55,000 angliakasių, be BELGIJOJE, gaisre ne gvas darbas. Sovietų "ro mai pasiruošti saviškiu la
sybė, nei kuri kita įstaiga tam
ANGLIJOJ, sumažinus cukneskiria lėšų. Taigi tuo reikalu tų. Jos labai džiaugiasi gauda veik pusė tos šalies kasyk toli Warsage, Va$. 9 sude jus" nėra toks malonus gy vonus priimti palaidojimui.
mos
Lietuviškų
religinių
laik
lų darbininkų. Jie reiką gė 18 žmonių, busui sudu venti ir kas tik turi progą Valdžia prideda dali laido-j raus davimą alaus gamybai,
"Gimtoji Šalis" ir rašo: "Belie
sumažinama alaus išdirbimas.
raščių.
Yra
ir
mirusių
seserų.
lauja daugiau mokesties. žus ir užsidegus.
ka leisti vaikus į vietines moijimo kaštų.
bėga iš jo.
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TIKTAI DU RUBLIAI 80 KAPEIKAI
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VIENAS - KIT j® tremtinys tenkintis dar mažesniu atlygiprispaustas didelio vargo Vo nimuf
_
V
kietijos stovyklose ir negalėda
Buv. Tremtinių Draugi
Kai duonos kaina yra tokia'
DETROITO
mas niekur rasti išeities, nuta
aukšta, nesunku įsivaizduoti
jos
Detroite
PranešiLIETUVOS NEPRIKLAUSO
Amerikos Lietuvių Balso ria grįžti Lietuvon.
kad ir kitų prekių kainos yra
40 ŽUDYSČIŲ 1947 METAIS LĮJPA Už DEGTINĘ
MYBĖS MINĖJIMAS
mis
Kai kurie iš jų tikisi kad bū atitinkamai aukštos.
Pennsylvanijos gyventojai i&
1947 metais Pittsburghe bu
Radio Programa
Baltimorės Lietuvių Draugi
dami pirmieji propog'andos su
šiomis dienomis spaudoje pa
vo papildyta 40 žmogžudysčių. moka už degtinę žymiai per jų Taryba rengia Lietuvos Ne sirodė New "torke gyvenančių
Palyginimui galime pažymėk
metimais bus gerai priimti. Tai
šeštadieniais
7:30-8
P.
M.
Kitokių visokių kriminalinių daug, ir valstijos degtinės mo priklausomybės 30 metų sukak "tremties ateivių" pareiškimas
ti
kad Nepriklausomos Lietu
gudruoliai, kurie žino bolševi
(1400 Kilocycles - WJLB
nusikaltimų per metą buvo pa nopolis 1947 metais turėjo 8Va ties minėjimą Vasario 15 ir 16 dėl buvusių tremtinių draugi
vos
laikais duonos kilogramas
kų metodus ir supranta kad jų
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P&tyręs kad Gen. Beck dedasi prie Vokiečių
karininkų konspiracijos, tegalėjau sau iš to pa
daryti išvadą jog tai ne kokių nors karštakošių
darbas, bet labai rimtas dalykas. Vėliau paaiš
kėjo jog neklydau. Kaip žinoma, Gen. Beck da
lyvavo paruošime padėjimo bombos Hitleriui
1944 metų Liepos 20 d. pačioje jo vadovybėje.
Tik, deja, bomba nors ir sprogo ji Hitlerio ne
išnešiojo j šmotelius, kaip ją padėjęs Pulkinin
kas von Schtaufenberg tikėjosi. Atentatui ši
taip, visai atsitiktinai, nepavykus, Gen. Beck
padarė iš to sau išvadą: paleido sau į galvą kul
ką, kad nebūtų priverstas išduoti kitus
są
mokslo dalyvius.
Pradėtas 1942 metais ruošti Vokiečių kari
ninkų sąmokslas prieš Hitlerį buvo Vokiečių vi
daus dalykas. Tačiau, buvo savaime aišku jog
jis butų turėjęs didelių pasekmių Vokiečių už
sienių politikai, jei butų pavykęs. Patirtos ži
nios kad ruošiamasi prie tokio akto, pridavė
man vilčių kad gal susidarys palankių aplinky
bių atgauti Lietuvai nepriklausomybę, kai Hit
leris ir jam atsidavusių nacių klika bus nuša
linti
Todėl apsisprendžiau laikytis sekančios tak
tikos: kontakto su Berlynu politinėmis sferomis
nevengti, atydžiai stebėti kas ten darosi ir ar
neįvyks kokių nors svarbesnių pasikeitimų; kol
jų nėra — kantriai laukti, diplomatiškai laviruo
ti, o Lietuviams veikėjams Vokiečių okupuotoje
Lietuvoje' duoti nurodymų kad į jokius kompro
misus su okupantu neitų, bet taupytų musų tau
tos pajėgas ateičiai, ypač dabotų kad okupantas
nesumobilizuotų musų vyrų UI Reicho kairo rei
kalams.
„ .
Ištikrųjų tai nebuvo joks naujas nusistaty
mas. Panašus nusistatymas mano jau buvo for
muluotas 1941 metų Liepos 26 dienos laiške
Ministerio Pirmininko pavaduotojui, Prof. J.
Ambrozevičiui, trumpai prieš nacių smurtą prieš
musų tautos sukilėlių sudarytą Lietuvos Vyriau
sybę. Šio laiško turinys jau buvo Dirvoje ma
no pacituotas. Todėl jo čia nebekartosiu, o tik
paduosiu vieną jo vietą:
"Vienintelis musų interesas tokiomis są
lygomis yra šis-: stengtis laimėti laiką ir iš
saugoti galimai daugiau musų tautos narių
nuo sunaikinimo. Karas dar nežinia kaip il
gai gali užsitęsti ir kokių dar gali pasitaikin
ti musų tautai naujų sukrėtimų, žiūrėkime
daugiau pirmyn, o ne vien, to kas vyksta šią
dien."
*
Kada Vokiečiams da*#si Rytų fronte vis
sunkiau, III Reicho politinė vadovybė pasijuto
priversta sumažinti savo išdidumą ir meškerioti
okupuotuose kraštuose Vakarų Europoje sau tal
kininkų. Prasidėjo organizavimas taip vadina
mų "tautinių SS. legionų". Buvo sudaromi to
kie legionai iš Prancūzų, Belgų, Holandų, Nor
vegų ir tt. Teko laukti kad bus to pareikalauta
ir iš Pabaltijo tautų, ypač atsižvelgiant jų griež
to anti-bolševistinio nusistatymo. Tas nusista
tymas buvo suprantamas ir natūralūs, prisime
nant raudonojo teroro žiaurumus laike pirmu
tinės Sovietų okupacijos. Naciai tat turėjo itin
palankias sąlygas suvilioti Pabaltijo tautas ir,
operuojant motyvu jog reikia pasiruošti gynimuisi nuo naujo bolševistinio pavojaus, išran
kioti musų tautos sveikiausį elementą III Reicho
karo tikslams, be jokio už tai politinio atsilygi
nimo prasme Lietuvos valstybės atstatymo.
Taigi brendo rmisų tautai didelis pavojus.
Tokiomis aplinkybėmis mano pareiga buvo grįž
ti į Berlyną, nežiūrint to kad nacių įtūžimas
prieš mane, kuris buvo priežastim mano laikino
pasitraukiau© į provinciją, mažai dar.lebuvo at
slūgęs.
Kadangi nesiskaičiau ištremtas, o savo laivalia pasitraukęs į provinciją, mano grįži
mas į Berlyną negalėjo buti iš Vokiečių įstaigų
pusės kliudomas. Bet teisė ir praktika prie na
cių režimo buvo dar daugiau skirtingi dalykai
kaip jie dažnai esti skirtingi gyvenime. Instink
tyviai nujaučiau kad naciški ekstremistai, paju
tę apie mano ruošimąsi sugrįžti, dės pastangų
daryti tam kliūčių. Todėl buvo reikalinga šį su
manymą slėpti. Bet tai buvo ne taip paprasta.
Mat, išvykdamas iš Berlyno buvau laikinai iš
nuomavęs savo butą kitam. Kai nuomą jam
atsakiau, tuojau pasklido gandai jog ruošiuosi
grįžti. Jie pasiekė ir Berlyno Lietuvių koloni
ją, kurioje Gestapas turėjo savo agentų. To
pasekmėje susilaukiau įspėjimo kad be Gestapo
sutikimo į Berlyną grįžti nebandyčiau.
Tas įspėjimas buvo padarytas per Lietuvių
Sąjungos valdybą ir įvyko šiuo budu: Liepos
24 d. šios Sąjungos pirmininkas, Adv. R. Skipi
tis su valdybos nariu, Dr. P. Ancevičium, buvo
atsilankę jų atstovaujamos draugijos reikalais
į Vokiečių Saugumo valdybą. Reikalą atlikus,
kalbėjęs su jais aukštesnis saugumo pareigūnas,
Policijos direktorius Geisler, nei iš šio nei iš to,
pasiteiravo kaip man einasi ir ką aš veikiu.
Vieton kad laikyti sučiauptas lupas, Dr. AncevičHis atsakė girdėjęs kad a# ruošiuosi grįžti
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Vasario l6-tos Išvakarėse

prašė suminėtus Lietuvių Sąjungos atstovus kad
jie įspėtų mane to nedaryti be jo įstaigos žinios,
pagąsdindamas jog priešingu atveju galiu turė
ti nemalonumų. Lyg nesuprasdami ką tai reiš NELAIKYKIT KAD IR MAŽO
KIEKIO PAS SAVE
kia, Lietuvių Sąjungos atstovai apsiėmė praneš
ti man apie Geislerio įspėjimą.
Daugelyje salių ir. sandėliu
Už dienos gavau Dr. Ancevičiaus pasirašy kų yra Lietuvių suaukotų, su
m*
tą laišką, kuris pastatė mane į begalo keblią rinktų rubų, apavo, medika
padėtį prieš Vokiečių įstaigas, nes tuo budu kad mentų, maisto ir kitokių gery
ir per mano neprašytą tarpininkavimą, buvau bių, kam į BALF sandėlį pa
formališkai įspėtas negrįžti J Berlyną, neatsi siųsti vis laukiama didesnio
klausus Gestapo sutikimo.
kiekio. Tuo tarpu Europoje
Atsiduriau prieš dilemą: skaitytis su įspė Lietuviai laukia maisto ir dra
jimu ir tuo netiesioginiai pripažinti Gestapui bužių, vaistų, vitaminų ir mo
teisę leisti ar neleisti man grįžti, arba su gautu kykloms reikmenų. Ypač vis
įspėjimu, kaip pikta intriga, nesiskaityti, rizi ko daugiau reikia žiemos metu.
kuojant turėti nemalonumų, gal net buti Gesta Dėl to prašome visus BALF'o
skyrius, parapijas, salių vado
po areštuotam.
Ryžausi pasilikti prie nusistatymo grįžti į vybes ir pavienius žmones ne
Berlyną, nes to reikalavo iš manęs Lietuvos At atidėliojant tuoj visas gerybes
Dalis Karo Muziejaus sodelio, Kaune, kaip jis išrodė Nepriklausomybės laikais. Pačioje
stovo pareiga ir, antra, praktiškai man , sunku siųsti į BALF sandėlį.
kairėje aukštame bokšte, radosi Lietuvos Laisvės Varpas, Amerikiečių padovanotas Lie
Prašome drabužių dovanoto
bebuvo grįžimą atidėti, nes savo butą Berlyne
tuvai. Nuo to bokšto dar į kairę (paveiksle nematyti) stovi Lietuvos Nežinomo Kareivio
jau buvau atsakęs, o tą kuriame pats su šeima jus nelaukti iki kad ateis jų
kapas. Matoma priešakyje statula yra Lietuvos Nepriklausomybės paminklas. Didysis pa
laikinai išsinuomavę# Garmisch-Partenkirchen, paimti. Dabar, žiemą, esant
statas užpakalyje — Karo Muziejus. Ką bolševikai su tais paminklais padarė nežinia.
blogiems keliams, sunku tikė-į
pažadėjęs apleisti.
«
«
«
Kad konfliktą su Gestapu nukreipus į teisi tis kad greit automobiliais jū
nes vėžes, parašiau direktoriui Geisleriui raštą, sų dovanas kas pasiimtų. Ge
Jonas Nevardauskas.
AMERIKOS LIETUVIŲ LAISVĖS VARPAS
paaiškindamas jog jo įspėjimą skaitau nepagrįs riausia, greičiausia — patys
(Vasario 16-tos proga)
"REDDE QUO© DEBBES"
tu, t. v. priešingu man Reicho Vyriausybės su tuoj siųskite, nelaukdami, sių
skite
į
savo
BALF
skyriaus
— Atiduok ką privalai (savo
teiktai teisei gyventi Berlyne ir kad aš savo
. O skambėk per amžius
dispoziciją pakeisti negaliu, nes negaliu rizikuo sandėliuką, arba tiesioi į BALF tėvynei) — šitie žodžiai yra iš
Vaikams Lietuvos —
Centro
sandėlį,
105
Grand
St.,
kalti ant aukuro prie Nežino
ti atsidurti su šeima gatvėje, likęs be buto. šį
Tas laisvės nevertas
mo Kareivio Kapo, musų tėvy
raštą pasiunčiau paštu su tokiu laiko apskaičia Brooklyn 11, N. Y.
Kas negina jos!
Pavasariui artėjant, kai šei nėje, Karo Muziejaus sodelyje
vimu kad jis pasiektų direktorių Geisler neanksčiau mano faktino atvykimo su šeima į Ber mininkės valo rubų šėpas, at Kaune.
siranda daug daugiau drabu
Paklausę to šauksmo, šimtai
lyną, t. y. grvžimo į savo nuolatinį butą. '
Atlanto bangos mus atskyri
Tačiau, šis gudravfmas ne ką pagelbėjo. žių. Dėl to ką galite siųsti da ir tūkstančiai Lietuvos sunų,
Ir
švietė saulė vėl laukuos....
bar,
nelaukite.
Iki
didesniais
prieš trisdešimtis metų, atida
Gestapas nebuvo paleidęs manęs iš savo akių ir
.
Žaliais
berželiais puošėsi tėvynė
siuntiniais
spėsit
atsiųsti
ma
vė brangiausį savo turtą —
provincijoje. Kada jau buvau susidėjęs daiktus
figai
kentėjus
priespaudų varguos.
žesni
siuntiniai
jau
bus
pasie
gyvybę. Jų nuopelnas didis.
vykti į stotį, staigiai tapau iškviestas į vietinę
kę
tremtinius,,ir
jiems
pagel
Krauju aplaistyta žemė atgavo
policijos įstaigą, kur man buvo pranešta štai
Ten marių rūkas žemę šventą, tylią
savo laisvę. Iš griuvėsių pri
kas: esą gautas iš Berlyno nurodymas perduoti bėję.
Naktim gaivino drėgnumų rasų.
Tremtiniai
negali
šiądien
gy
sikėlė Lietuva.
man kad nuo grįžimo į Berlyną susilaikyčiau ir
Kalneliuose,
prieš baudžiavą sukilę,
venti
ir
misti
pernai
padovano
iš Garmisch-Partenkirchen niekur neišsikelčiau.
Kiekvieną metą, Nepriklau
Ilsėjos
tūkstančiai
sukilėlių basų.
tu
ir
sunaudotu
maistu!
Trem
Kada pasiteiravau kokiu pagrindu ir už ką
somybės paskelbimo — Vasa
tinių
negali
pridengti
pernai
šitaip suvaržoma mano asmens laisvė, kalbėjęs
.
rio 16-tos — išvakarėse, Kau
#
Didvyriai septynioliktųjų metų
su manim pareigūnas atsakė jog jis nieko dau-i^fu^ ®r -*au su dė vėti ri j )ai - ne, prie Nežinomo Kareivio
Ten kryžiais puošė žemę tą.
e
aau
giau man paaiškinti negalįs. Jam tebuvę pa-Į^^ " P kot°s tremtiniams Kapo rinkosi minios pagerbti
Sruveno
Nemunas ir sukosi vef*petai
vesta perduoti man tą ką jis pareiškė. Esą pa-į^ei7^®s Pag^kės.
žuvusių didvyrių. Saulei lei
Pakrantėm
kur kūrenosi ugnis šventa.
pildomų nurodymų pažadėta prisiųsti vėliau.
ateities Lietuvą.
džiantis, | dangų kilo aukuro
Man neliko nieko kito kaip pareikšti protes-l Viską siųskite aaiesuocami. dūmai ir skambėjo Laisvės
Dainuodami artojai paskui žagrę ėjo,
tą prieš tokį Vokiečių policijos suvaiiavimą ir United Lithuanian Relief Fund Varpas. Motinų akyse pasiro
Pražydo laisvėj sodai prie namų.
of
America.,
Inc.
dydavo ašaros, o jaunuolių šir
mano asmens laisvės varžymą. Pasakiau jog
Išleidžiant sunų, motina kartojo:
105
Grand
Street
dyse užsidegdavo dar didesnė
Gestapo centro man perduotą nurodymą skaitau
"šitie
kariai ten saugos kraštą mųs tėvų!"
Brooklyn 11, N. Y. meilė savo Tėvynei.
neteisėtu aktu ir kad aš savo dispozicijų grįžti
Karių kapinėse tą dieną prie
į Berlyną pakeisti faktinai nebegaliu, nes atsi
Už jurų-marių, už tolių nematytų
kiekvieno
kapo mirgėdavo žva
durčiau su savo šeima ir visais daiktais gatvėje.
Tėvynės džiaugsmu plakė tūkstančiai širdžių.
Kalbėjusio su manim pareigūno nuramini
WATERBURY. CT. kelės. O ypač, gyvomis gėlė
"Šalelėj mųs išaušo laisvės rytas,
mis mergaitės papuošdavo ne
mui, pasakiau jog jis visa tai gali perduoti savo
"Tik mes negirdim skambant ten varpų....
vyresnybei ir kad grįžęs į Berlyną aš išaiškinsiu LIETUVOS NEPRIKLAUSO žinomų karių kapus.
Tą vakarą, kiekvienas pra
reikalą Vokiečių Užsienių Reikalų Ministerijoje
"Tėvynei skirt reik dovaną brangiausią", —
MYBĖS MINĖJIMAS
eidamas
pro žuvusiųjų poilsio
Kada netrukus po to sėdau į traukini, bu Lietuvai Vaduoti Sąiun gos
Kalbėjo nepamiršęs tėviškės sunus.
vau susirupinęs kad nebučiau tuojau pat polici 9 skyrius ir American Friends vietą, savyje pakartodavo pa
Ko nematysi, bet širdyj tą jausi,
minkle įrašytus žodžius: "Mes
jos jėga vėl išsodintas.
Atmins tėvynė visados ji mus.
of Lithuania minės Lietuvos žuvome kad jųs gyventumet
Apsisprendimu grįžti*į Berlyną pasukau dar Nepriklausomybės 30 metų su
kartą prieš nacių nepalankų Lietuvai vėją, o at kaktį šeštadienio vakare, Vasa laisvi".
Iš Bostono, New Yorko ir Chicagos
O šiądien? Kas padės vaini
sisakydamas skaitytis su gestapiniu įspėjimu rio 14, su programa Hotel El
Kaip žaibas lėkė ši mintis.
pasistačiau prieš pikčiausį nacių politikos vyk ton, nuo 8 v. Programoje kal ką prie Lietuvos Nežinimo Ka
O Lietuvoj vis tiesės naujos vagos,
dymo organą.
bės miesto ma.voras Snyder, reivio Kapo? Kas uždegs žva
Daina lakštutės puošė dienas ir naktis.
Antras kritiškas momentas buvo persėdant Kongresmanas James Patter keles kapinėse? Kam skambės
Munchene iš Garmisch-Partenkirchen traukinio son, Rev. Laurence Skelley ir Laisvės Varpas, jei laisvės nė
Amerikos Lietuviai — Laisvės Varpą
į Berlyniškį, ypač kad teko stotyje laukti kelias nesenai atvykęs iš Europos Ad ra? Kas drįs rinktis Karo Mu
Tėvynei
siunčia per marias.
vokatas Vincas Rastenis, žino ziejaus sodelin jei aplinkui bu
valandas. Tačiau, ten irgi nebuvau sulaikytas. mas
Telinksta
brandžios vasarojų varpos,
Lietuvos žurnalistas, taip
Tai buvo šioks-toks rodyklis kad Geisler susvy gi dalyvaus atvykęs iš Europos di svetimi tankai ir paruošti
Tuoj brolių aidas pasveikins jas.
ravo pavartoti prieš mane kraštutinę priemonę. rašytojas Stepas Zobarskas ir kulkosvaidžiai?
Prožektoriais, kaip ir kiek
Kadangi nieko neatsitiko tai galėjau ta pro daug kitų įžymių svečių.
Po visą kraštą nuaidėjo skambus dužiai
Tiesiog iš viešbučio bus duo vieną vakarą, bus apšviesti tik
ga pasimatyti dar ir su savo kovos draugu LiaIr tiesės vėliavos bokštuose aukštai.
vu Prapuoleniu. Jį pavyko Gegužės mėnesį iš dama dalis programos per ra kalėjimai ir prispaudėjų pokiArtojai iš sulinkusių bakužių
gelbėti iš Dachau koncentracijos stovyklos. Nors dio nuo 9 iki 9:30 vakare, per lių salės.
Išėję
tarė: — Baigėsi vargai!
WWCO stotį.
'Tik jokios užtvaros ir sargy
jis skaitėsi po policijos priežiūra, bet nesusvy
Toliau, yra užprašytos meti
Ir slinko metai taip po metų,
ravo su manim pasimatyti, kad man paspausti nės mišios už II Pasauliniame bos nesulaikys tą vakarą min
čių
kurios
skris
pradedant
iš
Skambėjo Laisvės Varpas, kilo Lietuva.
ranką ir palinkėti laimingai grįžti į Berlyną to Kare žuvusius Lietuvius karei
Sruveno tyliai upės, sukosi verpetai,
lesnei kovai už Lietuvos teisę į Lietuvos nepri vius St. Mary's Chapel. Prie Sibiro, Australijos, Brazilijos,
Egipto,
Kanados
miškų,
ir
tų
to,
Gubernatorius
McConaughy
Ir sakė: — Amžiais mųs tėvynė bus gyva!...
klausomybę.
Paskutinis šios dirksnius dilginančios kelio išleidžia programaciją Lietuvos nežinomų vietų kuriose vargs
Nepriklausomybės dienos pro ta Lietuvis netekęs savo namų.
nės momentas buvo tai išsisodinimas Berlyne iš ga.
Tą vakarą Tėvynėje, nuleidę
traukinio. Atvažiavome Liepos 31 rytą. Buvo Programa bendrai bus įdomi
deja, šiądien vėl kruvina mųs žemė.
galvas,
liūdės pasilikusieji bro
loginga laukti jog stotyje mane pasitiks III ir svarbi. Nuoširdžiai prašome
Gimtuos
laukuos nutilo Laisvės Varpas....
liai ir sesės. Giliame sniege
Reicho jėgos politikos vykdytojai: Geislerio pa visus atsilankyti.
Ten
Motinos
Tėvynės širdį skausmas remia,
skęs karių kryžiai ir pakelėse
siųsti Gestapo pareigūnai, kad, vieton į mano
Ten
svetimiems
palinkę vasarojų varpos....
koplytėles, bet visų širdys kar
nuosavą butą, mane tuoj pat palydėjus f kitą, VEDYBINIO GYVENIMO
SUKAKTUVĖS
tos:
nemokamą....
Kaip baltas rožių žiedas krauju aptaškytas,
Pp.
Kazys
Matulunas,
38
Po
Bet to neįvyko. Buvau laisvas grįžti pas
"Virš
musų
kapų
žydėk,
Tėvynės veidas stovi prieš akis.
plar st., minėjo savo 37 metų
save, lyg nieko nebūtų atsitikę. Jaučiausi pir vedybinio gyvenimo sukaktį.
Tėvyne,
Visoms tautoms jau aušta laisvės rytas,
mą kovos rundą laimėjęs, tačiau išsyk vis dar
"Graži ir didelė laisvųjų
Pp. Juozas žemaitis, 378 Wil
Kada išauš gi Lietuvai — kas pasakys?....
negalėjau buti tikras ar nesusilauksiu piktos na son st., minėjo 35 metų vedy
sakalų tauta žydfcki"
e
cių reakcijos. Juk taip elgdamasis kaip pasi binio gyvenimo sukaktuves.
Paklydę paukščiai sukasi virš girių,
elgiau, paliečiau Vokiečių Saugumo organų pres Pp. August Neumann, 602 S.
Tėvynės kloniais brenda vėl naktis.
tižą. Jie buvo neįpratę kad kas drįstų nesiskai Main st., minėjo 36 metų vedy
AMERIKOS valdžia įsiry
Darželiuose jurginai, astros jau nubiro —
bų sukaktį.
tyti su jų reikalavimais. Tačiau Vokiečių Ges Pp. Frank Penevich, 9 Hud žus raginti žmones šį pavasarį
G Laisves Varpo skambant negirdėti vis.
tapas, koks jis bebūtų .buvęs piktas, vis tik dar son st., atlaikė savo 23 metų užvesti naminius daržus savo
skyrėsi nuo Rusų GPU ar dabartinio NKVD. vedybinio gyvenimo paminėji- kiemuose, auginimui daržovių,
Dar ateis diena, skambėsi Laisvės Varpe,
Matydamas jog turi reikalą su žmogum kuris mą.
kaip darė karo metu. šie dar
Skambėsi
Lietuvai per Amžius tu!
Jų šeimos, gimines ir artimi žai bus pavadinti "Freedom
remiasi teise, Geisler suvaldė savo ambiciją ir
Skambėsi
pasaulio Lietuvių tarpe
•
draugai linki šioms poroms ge
tuo budu susidarė galimybe konfliktą numarinti. ros sveikatos ir sulaukti 50 me Gardens". Kas ką užsiaugins,
Už marių, už Atlanto vandenų!
Kanados miškai, 1948.
Jonas Nevardauskas.
tų jubilejų....
Koresp. nereikės pirkti.
(Bus daugiau)
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legramos Stalinui, kurių turi
nys maždaug" vienodas: "Jo1 kios priešų jėgos negalės sulai
kyti eiti mums tuo Jceliu, kurį
tu mums rodai"
Superior Ave., Cleveland, O.
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PETROLEJAUS produkci j a
1947 metais visame pasaulyje
padaugėjo 9 nuoš. Visame pa
Ir Pačioje Rusijoje dar saulyje kasdien vidutiniai pa
gaminta po 8,£25,800 bačkų.
esama "iLaudies
Amerikoje vidutiniai petroPriešų
# Jejaus
AI VASARIO 16-TOS šventės proga atsigręži į anuos
gauta 1947 metais po
laikus kada dygo, augo ir prinoko Lietuvos Nepri
5,078,000 baskų kasdien, arba
klausomybes vaisius, pajunti žmogus kaip sunkus ir kaip
62 nuoš. viso pasaulio kiekio.
Žmonės, kurie nepritaria bol
klaidus yra kelias j Laisvę.
Iš petrolejaus daroma gasONeminint senų ir ilgų šimtmečių, skirtų aršiai kovai ševizmui, komunistų valdžios linas ir įriti šalutiniai produkdėl Lietuvos prisikėlimo, trumpas prisiminimas net Pir vadinami "liaudies priešų" var-jtai.
mo Pasaulinio Karo eigoje pasireiškusių pastangų Lie du. Maskvos "Pravda" nusi- Kai vieni tikrina kad gasolituvos valstybei atstatyti aiškiai rodo kad bendros tarp-' skundžia kad kai kuriose Rūsi- nas ir aliejus gali greitai išsi
tautinės aplinkybės ir ryžtinga tautos valia nulemia jos vietose ir naujai įjungtose baigti, kiti žinovai įrodinėja,
krašto politinį likimą. Vos tik karui prasidėjus 1914 rytinėse provincijose silpnai šiai šaliai gasolino ir aliejaus
metais, tiek Lietuvoje, tiek užsienyje gyvenančiuose Lie-j veikia komunistai. Kai kur ne- ištekliai tarnaus dar per 30 OC
tuvifcose prasidėjo gyvas judėjimas su aiškiais reikala- j są sudaryta nei komunistinių metų.
f
vimais pilnos laisvės ir senai kadaise pagarsėjusiai Lie-j jaunimo organizacijų. Patys
^
t i*
tuvių tautai.
I sovietų valdžios pareigūnai dir- KUOMET tafiakas džiovina
1915 metais Rugpjučio mėnesį Vokiečiams f žengus bą kaip apsnūdę.
mas cigaretų dirbimui, dalis
} Kauną, tuoj pat Basanavičiaus ir Smetonos vadovau-į Kadangi Rusai jaučia kad tabako nikotino išeina su karjamas komitetas prisistatė su Lietuvos nerriklausomy- vis labiau ir labiau auga demo- štu oru džiovinimo mašinose:
bės planu. Gi Amerikoje jau 1914 metais Rugsėjo mė- kratinių kraštų pasipriešinimas tas oras*tada perleidžiamas per
nesi sušauktas Chieagoje Lietuvių Seimas paskleidė vi- komunizmui, "nusiraminimui" vandenį nikotino ištirpinimui,
so pasaulio Lietuviams mintį kad jų gimtinė Lietuva IIO- partijos iniciatyva esą nuolat ir jis sunaudojamas tam tik
ri ir turi iciiti laisva.
.
raginama siųsti sveikinimo te- riems industriniams tikslams.

TRISDEŠIMTIES METU PAMOKA
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SKAITYMAI
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DžIM-BIM.

WILLIAM A. HARRIMAN

TĖVIŠKĖS VAIZDAI
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRY&

(Tęsinys iš pirmiau)

(31) HlDA DAR ir šiądien tebeskamba triukšmas, ^ku
riuo 1946 metais pasitraukė paskutinis RoosevelNidos vasarvietė buvo viena iš labiausiai
to ministras Henry Wallace. Į jo vietą tada atė mėgstamų vietovių, kur vykdavame j ieškoti ra
jo William Avarel Harriman. Atėjo tiesiai iš maus poilsio ir pasigrožėti nuostabiomis gamtos
Londono, kur jis buvo nęseniai atsikraustęs kaip grožybėmis. Jei keliaudami per Kuršių Neringą
ambasadorius, po savo sunkios misijos Makvoje. žavėjomės kiekvienu žvejų kaimu bei miesteliu,
Finansų sluoksniai nesitikėjo kad Preziden tai atvykę į šį pasakiškai gražų kampą mes tik
tas Truman atiduos finansų portfelį žmogui, ku rai savo sieloje pajautėme stebuklingą paveikslą.
ris savo knygoje "Misija Maskvoje" su tokia
Kai gerai susipažįsti su savo krašto viso
simpatija ir tokiu dideliu atodairumu kalba apie mis vietomis ir galiausiai patenki į Nidą, kur
sovietini režimą. Bet Henry Wallace išmetimas gyvendamas ir gamtos burtų paveiktas Nobelio
iš kabineto, tuolaikiniam užsienių reikalų minis literatūros premijos laureatas Thomas Mann
trui Byrnes reikalaujant, buvo Kremliuje su sukurė nemirštamų dalykų, pamatai, kad nors ir
1916 metnis Kovo, Balandžio ir Birželio mėnesiais .i
~
~
;
prastas
kaip nesmagus akibrokštas Sovietų Są mažas musų kraštas, bet koks jis gražus, savas
Įvvkusios Lietuvių konferencijos Šveicarijoje ir Holan-: dvasia, kruopščiai surinkta per visus nepriklausomybės
jungai.
Kad tas neskanumas ilgai nepasiliktų ir mielas. Kad taip milžino ranką turėtum, o bu
dijoje Chicarros seimo reikalavimus dar daugiau paryš- į metus ir giliai įdiegta i kiekvieno tyro Lietuvio širdį,
Maskvoje, Truman tikėjosi atsilyginti kitu "ne- tų gera jį visą priglausti prie savo širdies ir my
kino ir dar kartą parodė kad nebus nurimta tol kol Lie- f
-1
T. .
Mogu
Rusijos draugu-Harrimanu". Gandas skli luoti, myluoti....
tu vos že~*ei nebus pripažinta teisė gyventi ir tvarkytis
do.
kad
Harrimano pasirinkimas buvo geras darf
Atvykę į Nidą pirmiausiai užsukame j mu
savarankiškai.
ir
dėl
to
jog
Truman
pasisodino
šalia
savęs
Har
ziejų. Teprakalba į mus seni istorijos lapai ir tie
Ir kai 1916 metais Lapkričio mėnesį Vokietijos prie-!tai kai ta kova tęsiasi be pertrūkio. Ji sudaro neatjun
šininkai priražino Lenkijos nepriklausomybę, palikdami; giamą dali to bendro trisdešimties metų gyvenimo, kurs rimano asmenyje puikų sovietinių reikalų žino turtai kurie šneka apie vietovės praeitį, čia su
Lietuvos klausima neišspręstą, Amerikos Lietuviai su- buvo pradėtas 1918 metais Vasario 16 dieną Vilniuje, vą, kurs geriau negu kas kitas pažįsta sovietų žinome, kad tuo vardu Nida minima net 1437
organizavo Pre^'dento Wilsono pritarimu "Lietuvių die- paskelbiant Lietuvos Nepriklausomybę. Ir tas trisde- užkulisų politiką. O be to juk Harriman buvo iš metų raštuose, o senesniuose ordino dokumen
ną". o Lietuviu Tautos atstovai Dūmoje su Martynu Yču šimties metų laikas turi tarnauti Lietuvai ir Lietuviams tikima s Prezidento Roosevelto palydovas visose tuose minima Noyken ir Noyden. Bet spėjama,
priekyje paskelbė deklaraciją (1917 m. Vasario 21 d.), kaip viena didelė ir iškalbinga pamoka, atskleidus daug pagrindinėse konferencijose su Stalinu ir pui kad tuo vardu buvo vadinama senoji Nida, bu
kurioje reikalavo Lietuvai savarankiškumo ar bent au- paslapčių, parodžius nelaimingas klaidas ir vineius, pa- kiai žifio viską, kas tose konferencijose buvo kal vusi netoli nuo dabartinės vietovės. Tai patvir
tonomijos.
j mokius ką mylėti ir ko nekęsti. Ji yra vienintelė pamo- bama, kaip kalbama, kas jose su'sitarta ir dėl ko tina užsilikusios senovės kapelių liekanos, kur
(ka iš kurios mes turime semtis ne tik jėgų tolesnei kovai nesusitarta. Turėti tokį žmogų šalia savęs tik atrandama įvairių senienų. Tuos kapelius vie
JOKIŲ plačių, nerimstančių ir energingų pastangų aki-' už Lietuvos valstybės atstatymą, bet ii' Tšminties kokiais rai galėjo buti Prezidentui Truman labai vilio tos gyventojai markapiais vadina.
jantis daiktas.
vaizdoje 214 Lietuvių atstovų, susirinkę Vilniuje 1917 keliais musų pastangos turi eiti į pilną laimėjimą,
Yra dar ir kitos kapinės prie bažnyčios, ku
Harriman su savo 57 metų amffumi priklau rių antkapiai primena prieškrikščioniškųjų lai
metais Rugsėjo 18-28 dd., nutarė kad 'Lietvva, po šimt"
mečio gėdingos priespaudos išbraukta iš Europos žeme- ^ASARIO šešiolikta .diena mums reiškia brangų prisi- so .prie tokios kapitalistų grupės, kuri yra vadi kų stabmeldžių antkapius. Apžiūrinėdamas tuos
lapio. keliasi kad užimtų savo vietą laisvų tautų t^rpe." j
minima ilnrai ir kantriai siektos laisvės Lietuvai. Ji nama "pažangioji". Tuo žodžiu Harriman niekad originalius kapelius ant jų paminklėlių randi
nesidid*iuoja, bet jis jį perduoda visu savo gal daugiausia Lietuviškų pavardžių, tatai aiškiai
Vykdomasis šios konferencijos komitetas, pavadin-|^uirs reiškia brandų bnnąos ;os.!vpb?,bmo22
tas "Taryba" ir vadovaujamas Antano Smetonos, 1918 .-ums primena kruopštų musu tėvų, musų brolių ir se- vojimu, visais savo finansiniais planais ir visa byloja apie vietos lietuviškumą.
met'iis Vasario 16 dieną paskelbė Lietuvos valstybės at-Įfrų. ir visu ^usų viengenčių darba ir aukas kad jie gy- administracija. Stambaus bankininko sunus, jis
Keliaudamas per Nidos vasarviete (ji susi
vis dėlto, kaip ir daugelis didžiųjų Amerikos ka deda iš trijų kaimų: Nidos, Skruzdinėf ir Purvi
statymą demokratiniais pagrindais. 1918 metais Lap-jventu laisvai, kaip senos tautos palikuonys.
kričio 11 dieną buvo sudaryta pirmutinė Nepriklausomos!
Jei skausmas neveržtų mums širdies dėl liūdno Lie- pitalistų, perėjo darbo ir valios mokyklą, prieš nės; kodėl taip pavadinti du paskutinieji kaimai,
Lietuvos vyriausybė su ministru pirmininku Prof. A. i tuvcs vaikų likimo tėvynėje, dėl tremtinių Lietuvių skur- patapdamas didelių kapitalu viešpačiu. Iš savo aišku iš žodžių reikšmės), pastebi, ir tas labai
Voldemaru.
^
....
Įdzios dabarties ir dėl visu kitų musu krašto ateitį lie tėvo Wiliam Avarell paveldėjo didelę geležinke ryškiai į akis krinta, kad beveik visi žvejų na
sis greitas ir paviršutiniškas datų prisiminimas čianein klausimu, mes galėtume su džiaugsmu atšvęsti lių eksploataciją ir pirmenybę dviejose gelžke- mai yra išlaikę seną Lietuvišką pajūriečių stilių.
mums parodo kad ištisą ketvertą metų reikėjo sunkios, trisdešimties metu sukaktuves. Deja, gelbėjimo šauks- lių bendrovėse: "Union Pacific" ir "Illinois Cen Stogų galai papuošti stilizuotais žirgeliais, o gra
patvarios ir išmitingos valios kol buvo nugalėtos visos irai iš pavergtos Lietuvos ir skausmingi skundai iš ne- tral Railroad". Prieš pasidarydamas tų bendro žiais puošniais ornamentais išdabintos pastogės,
kliutys Vasario 16 dienos aktui. Bet jei reikėjo atkak- laiminau tremtinių stovyklų nustelbia visokį tos tauti- vių direktoriumi W. A. Harriman atliko didelį prieangių ir langų rėmai, durys, kurios nudažy
"stažą" paprastu darbininku lokomotyvų gara tos ryškiomis spalvomis (vyraujanti spalva yra
lumo, proto ir kantrybės Lietuvos Nepriklausomybės nes šventės linksmumą.
,
paskelbimui tai dar daugiau reikėjo budrumo, jėgų iv
Ateitis, mes tikime, atneš džiaugsmingesnį Vasario že, vėliau traukinio mechaniku ir pagaliau trau- mėlyna ir balta).
išminties Nepriklausomybės išlaikymui.
^
šešioliktą. Gi šiais metais ta šventė mums atneša nie- j kinių inspektoriumi. Pereidamas visus darbo
Nidos vasarvietę puošia ir jai ypatingą gro
Vos Vokiečiams pasitraukus iš Lietuvos, bolševikų ko daugiau kaip kietą reikalavimą budėti, aukotis ir ne laipsnius, Harriman turėjo progos pažinti dar žį teikia aukšti kalnai, kopos. Pirmiausia, žino
gaujos veržėsi į Vilnių ir gilyn į Lietuvą. Gen. Goltz su paliaujančiai veikti Lietuvos Nepriklausomybės atstaty- bininkų socialinius klausimus ir išmoko supras ma, aplankome Lietuvos Aero Klubo Nidos
savo bandomis iš Šiaurės mėgino vėl užimti Lietuvą, o mui. Ji atneša reikalavimą tvirtos vienybės, taurios šir- ti darbo žmogaus naštą.
sklandymo mokyklą, prie kurios yra gražiausios
Karui prasidėjus, Harriman buvo Roosevel- Neringos kopos, Baltieji arba Parnidos kalnai su
tas pašauktas suorganizuoti pagalbą Anglijai. 63 metrų aukščio aštriomis, lūžtančiomis viršū
T
is tą uždavinį atliko sklandžiai ir be priekai-tų. nėmis. čia pat, netoliese, pamario šlaite yra is
O
kai reikėjo tokią pat pagalbą teikti ir Sovie toriškoji ir garsioji Tylos pakalnė, kur buvo
mvbės bandvnams, ir tik 1920 metais Vasario mėnesi kie yra jos draugai, ir kaip reikės gvventi ir dirbti kad
tų
Sąjungai, tai ir tadafHarriman pasirodė tin irengta Prancūzų belaisvių stovykla. Toj vietoj
I
kamiausioje
vietoje.... Iki 1943 metų Spalių m. auga tik dyglios dykumų avižos. Prisiminus apie
simmu
:?
s
ir
nešė
visą
atsakomvbę už tvarkinpą ir gau- Nidos augalus verta pastebėti, kad miškų pievo
sil.
visus Lietuvius kurie bent kokiomis aukomis prisideda -•"* Amerikoniškų ginklų ir maisto pristatyme se .galima rasti labai retą šiaurės gėlę linnea bof)AR naujos sienos Europos valstybėms nebuvo guluti- V Y ' l0 : bendros musu kovos už Lietuvos laisvę ir kurie sa Sovietų Sąjungai. Kaip žmogus tokiose sunkiose realis, o smėlio sulaikymui labai jMŪkiai tarps
liai nustatytos, dar tebebuvo kalbama apie taikos su- vo jausmais jungiasi prie Lietuvių Tautos skausmo. ^ Te- nareigose, Harriman buvo vis kartu su Roosevel- ta keliaujančios kopų pušelės.
tartis, o Lietuva jau viduje valėsi, tvarkėsi ir skubiai ? l ". - a d^na bus musų visų dvasinės stiprybės, atsinau- Lu. JĮ matome šalia Roosevelto pasirašant At
Ant Nidos Urbo kalno (58 m. aukščio) sto
lanto čarterį; vėliau jį randame kartu su Roose- vi 1874 metais pastatytas švyturys, kuris blyk
ruošėsi naujam gyvenimui. Žemės reforma, finansai Jimmo, vilčių ir neišsenkamo ryžtumo tyli priesaika,
veltu Casablancoje, Quebece, Kaire, Teherane ir čioja kas dešimt sekundžių ir jo šviesa matoma
mokvklos, kooperacijos ir visa eilė kitų skubių reikalų
Taltoje.... Visur ir visados ramus, atsargus, 35 km. tolume.
turėjo buti greitai sutvarkyta. Trukumas patyrusių
•
tylus ir užsidaręs. Beveik visados su lietpalčiu
žmonių, stoka priemonių našiam ukiui atkurti, įvairus
Mes aplankome ir garsiąją Rasytę, kur
ant rankos ir pilka skrybėlė tarp pirštų. Visa buvo įrengta paukščių stotis ir čia jie buvo žie
tarptautiniai sunkumai — visa tai ypatingai trukdė pir
V
dos susimastęs, vengiąs žurnalistų, fotografų ir duojami. Neringa eina didysis paukščių kelias,
mutinius laisvos Lietuvos žingsnius. Bet atsidėjimas ir
viešumos.
kantrybė padarė tai kad per keletą metų Lietuva suspė
kuriuo jie keliauja, palikdami gimtąjį kraštą ir
1943 metais Spalių mėn. Rooseveltas jį pa į jį vėl sugrįždami. Iš to turi daug naudos ir vie
jo ineiti į tarptautinę valstybių šeimą, suspėjo atsistoti
siuntė į Maskvą, kaip ambasadorių, šneka kad tos gyventojai. Netoli Rasytės yra taip vadina
ant savų "kojų ir galėjo be baimės ir ramiai ruoštis ry
•sas 4
iis buvo Maskvoje vienintelis ambasadorius, ku ma žuvėdrų kūdra, kurioje paukščiai sudeda tiek
m
tojui. Kiekvieni Nepriklausomo gyvenimo metai nešė
riam Stalinas negailėjo laiko pasikalbėjimuose. daug kiaušinių jog pakanka maitintis vietos gy
vis daugiau ir daugiau dvasinės ir medžiaginės stipry
Kai jis po trijų metų gyvenimo Maskvoje atsi ventojams ir daug jų net išvežama.
bės Lietuvos valstybei ir jos gyventojams.
ŠUKLIŲ MADONNAI
sveikino su Stalinu, šis jam padovanojo du gryReikėtų didelės knygos kad butų galima pilnai ap
Iš Nidos toliau vykome į Rusnę. Met* su sa
Aš
palikau
Tave,
Madonna,
nakraujus žirgus: vieną pačiam ambasadoriui vimi vežėmės vieno žvejo padovanotą brangią
žvelgti tuos laimėjimus kurių pasiekė Lietuva per 22 me
Ten kryžkelėj stovėt,
pajodinėti, o antrą jo dukrai pasismaginti. Ir iš dovaną — lazdą, kurios viršūnė išdrožinėta taip,
tus savo nepriklausomos veiklos. Visose srityse — že
Gimtosios
žemės
skurdžią
duoną
jojo Harriman iš Maskvos, palikęs ten ginklų už kaip išdrožinėtos valščių ribų stulpų viršūnės.
mės ūkyje, pramonėje, prekyboje, švietime ir, apskritai,
Ir
žmones
jos
gailėt.
'
kelioliką
bilijonų ir padėjęs sovietams atkeliauti
valstybinio ir tautinio subrendimo srityje — pasiektų
(Bus daugiau)
' •
Kai
Šeimenos
karklynais
tankiais
ligi
Elbos.
Už tą aklą duosnumą, kurį vykdė Roo
laimėjimų skaičius gali nustebinti kiekvieną pašalietį.
Tą naktį aš bridau,
seveltas su Harriman, dabar tenka Amerikos
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELft
šešiasdešimt, nuošimčių daugiau gyvulių negu prieš
Tavo
meilingos
širdies
dužiais
žmonėms mokėti dideliais pinigais, o paskiau ti
karą; žemės ūkio gamyba 30 kartų didesnė; iki 200 mi
Save vis raminau.
krai dar reikės mokėti ir krauju. Senovėje už
lijonų litų išaugęs eksportas, nei kai tą nenuvertintas pi
Ir
kai
tremty
j
mirtis
žiauri
didesnes klaidas plikydavo akis. Harrimano
nigas; virš 300 000 jaunimo mokyklose, moderniškiausi
(Kišeninio didumo — 272 puslapių)
Siautėdama
aukas
šienavo,
klaidos yra nemažos, ir tas prablaivėjimas kurį
švaros, draudimo ir visokios kitos socialinės globos įs
Velionė motina ties Tavimi
dabar rodo, vargiai galės išpirkti jo nuodėmes
tatymai, visiems pakankamas uždarbis (1938 m. emigra
Kaina su prisiuntimu $1.00
Už
mane
prašė
ir
maldavo.
Maskvoje.
Kokių klaidų jis pridarys būdamas
vo iš Lietuvos tik 170*) asmenų ir tai daugiausia ne Lie
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
Aš palikau Tave, Madonna,
finansų sekretorium parodys ateitis.
tuvių tautybės), ramus ir saugus gyvenimas, gera atei
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
Ten kryžkelėj budėt,
tis vaikams ir pilnas gražių planų rytojus — tokia buvo
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
Betgi tikiuos Tave ir Lietuvą
nepaprasta knygelė — tiesiog didėlė knyga,
Lietuvą kai į ją Įžygiavo sovietų armijos 1940 metais
S A P N I N I N K A S
Išlaisvintas regėt.
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 28d
Birželio 15 d.
Andrius
Vilkaviškietig.
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vieKaina
su
prisiuntimu
$1.50
Kaip skaudu širdžiai minėti aną sovietinio smurto,
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
Lausanne,
IX-18-47.
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
šlykščios vagystės, žmogžudystės ir mirties dieną! Kai
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži-c
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
po 22-jų metų pūslėtų rankų, taupaus gyvenimo, auku ir
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau(šuklių dvaro, žaliosios vai., Vilkaviškio ap.
Su
užsakymu siųskit pinigus.
audringų kelionių Lietuvos laisvė buvo tirono Stalino
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
kryžkelėje Dievo Motinos statula, šeimeišplėšta, pasiliko gyva ir nemirštanti Lietuvių tautos
pa — šešupės intakas.)
Re&aJswkit Dirvoj*
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Tatai pravartu žinoti visiems
KĄ PASAKOJA 15 tą) sriubos be jokių riebalu
truputį džiovintų bulvių ir žu
ir kaip pavyzdį parodyti sovie
RUSIJOS GRI2Ę
tų pasielgimą su Lietuva, kuri
vies. Mėsos, riebalų ir cukraus
turėjo aiškiausių sutarčių ir
mes
nematėme.
BELAISVIAI
pilniausių pasižadėjimų iš so
Ukrainoje,
Andrinovsko vie
vietinės valdžios. Rygoje pasi
tovėje
prie
Bugo
upės belais
rašyta 1920 metais Liepos 12 d.
Dažnai Vokietijoje galima vių stovykloje už spygliuotif
sutartis tarp Lietuvos ir Sovie
matyti nuskurdusius, nuplyšu vielų tarp Vengrų, Rumunų ir
tų Sąjungos vyriausybių nu
statė kad Sovietų Sąjunga pri
sius, klumpėmis apautus žmo kitų tautybių karių, esa»&f#r
pažįsta Lietuvos Nepriklauso
nių griaučius, aptemptus oda. Latvių belaisvių grupe.
R a S o
ŠEŠIOLIKTAI VASARIO 1948
mybę su visomis iš tokio pri
Jie siubuoja nuo mažiausio vė
pažinimo išeinančiomis pasėly*
Dr. J. Audrūnas
Šią kilnią mųs Laisvės minėjiųio dieilą
jelio pūstelėjimo į visas šalis.
mėmis ir kad "visiems amžiam
atminkime tuos kas dėl laisves kovoja;
Nuolat kosi ir spjaudo krau
atsisako nuo bent kokių viešpa
kas kelia dėl laisvės ir žodį, ir plieną,
jais. Iš pradžių jie tyli kaip že Lenkijoje ir Ukrainoje
tavimo teisių į Lietuvių tautą
ir Lietuvos teritoriją".
mė. Po to, apsidairęs į šalis ir
ir savąją gyvastį laisvei aukoja^
Sustiprintas Ūkininkų
1926 metų Rugsėjo 28 d. su
nebematydamas bolševikų, pa
tartimi Sovietų Sąjunga dar
Atminkime musų piliakalnių garsą,
Varymas į Kolhozus
traukęs į jo lupas įkištos eiga*
kartą pakartojo kad jokie mo
ir
knygnešio
neštąjį
knygų
maišelį;
retės
dumų
ir
pasistiprinęs,
jii
tyvai
—
nei
politiniai,
nei
eko
PRIEŠ TRISDEŠIMT metų, tepimą gavęs ligonis dar vis ti
ir musų močiutės didvyrišką narsą
pamažu pradeda kai ką pasako
kai kėlėsi Lietuvos ir kitų Bal- kisi atsikelti.... O kodėl nesi- nominiai, nei kariniai — negale
Londono katalikų laikraščio
pateisinti
kitos
valstybės
už
kai
mokė
vaikučius
slaptai
prie
ratelio.
ti.
štai vienas jų, 1947 metų
tijos kraštų laisvė, Europos po tikės tauta, kuri savo ilgoje is puolimą. 1939 metų Spalių 10
"The
Tablet" pranešimu, bolše
pabaigoje apleidęs sovietų Ru
litinis veidas dar buvo sumai- torijoje daug, kartų išgyveno dienos sutartimi vėl Sovietų
vikų
valdomoj Ukrainoje ir
Atminkime žygį skurdžių savanorių,
siją, papasakojo:
gytas, niurus ir sunkiai atpa mirties valandų?! Vilniaus su Sąjunga pareiškė kad ji jokia
okupuotoje
Lenkijos dalyje su
parnešusių Laisvę į musų tėvynę;
— Dirbau Stalino mieste ka
žįstamas. Dideles drąsos ir va grąžinimas lyg koks saldus atveju nesikiš į Lietuvos vi
stiprintai
ūkininkų
varymas į
ir džiugesio psalmes prie musų altorių ;
ro pramonėje. Daugumas dir
lios šauksmas betgi padarė tai gurkšnis pastiprino viltis. Ir, daus reikalus ir nepažeis jos
kolhozus.
Pirmiausia
steigia
trispalves, plevenusias musų židrynėj.
bančiųjų ir buvome mes, karo
kad po tiek ve#gystės metų turbut, 'apgaulės dievaitė' taip politinės laisvės.
mos
mašinų
—
traktorių
sto
yisos
tos
sutartys
taip
gra
belaisviai. Mes dieną ir naktį
Lietuvos valstybė galėjo atsi norėjo kad Lietuvos budrumo žiai ir taip aiškiai nustačiusios
tys,
kurių
inventorius
sudaro
'Atminkim kad vėl mųs tėvynėj vergove,,
pilnu tempu gaminome naujus
kurti ir pradėti naują savaran akis nusigręžė daugiau j Va santykius tarp Lietuvos ir so
benamiais
vėl
tūkstančiai
brolių
pavirto;
ginklus. Skyrius, kuriame aš mas atimant iš ūkininkų žemės
karus, į Vokietijos siautėjimus, vietų, 1940 metais Birželio 1?
kiško gyvenimo vagą.
kad musų miškai tapo laisvės tvirtovėm,
dirbau, gamino tankams vikš ukiui reikalingas mašinas ir
Vokietijos pralaimėjimas ir tvirtai tikint kad iš ten — ir dieną buvo su tam tikru išdidu
kur ginas Lietuvis galingas ir tvirtas.
rus. Kiti liejo sunkiausius pa- net gyvulius. Privatiniai ūkiai
caristinės Rusijos suirimas di tik iš ten — gali ateiti mirtis. mu paniekintos; visi pasižadėbuklus (armotas) ir gamino likviduojami, ūkininkas ir jo
džiai palengvino Amerikos Pre Gi tuo tarpu iš kitos pusės ga jimia ramia sąžine sulaužyti, ir
visa
Lietuvos
valstybė
prievar
Per
amžius
vis
teka
mųs
kraujas
kaip
upčs,
kariškus automobilius. Dauge šeima turi dirbti ne sau, o kolzidento Wilsono dėsnių įgyven lando Lietuvai dalgį Sovietų tos keliu panaikinta. Panašiai
lemtingajai
kovai
baigties
nematyti
—
lis belaisvių dirbo ir gyvojo si- hozai. Pabaigai dar tenka su
dinimą, dėsnių kur buvo pripa Sąjuiiga.
pasielgs Soyietų Sąjunga su vi
bet laisvas Lietuvis, kovoj neparklupęs,
? dabro, kuris reikalingas karo minėti faktą kad ūkininkai iš
somis sutartimis kurias ji yra
žinta kiekvientai tautai laisvo
iškels vėl tėvynėj trispalvę ir Vytį!
ŠVENČIANT 30 metų sukak pasirašiusi, jeigu tik jai atro
pramonei, kasyklose. Iš viso kurių atimami ūkiai, invento
apsisprendimo teisė.
tį nuo Lietuvos nepriklausomy dys naudinga.
šiuo metu Sovietų Sąjungoje rius ir gyvuliai, turi siųsti už
Jurgis Kastytis Gtiauda.
Istorija vis dėlto mokė kad
bės paskelbimo dienos, butų
yra apie 2 milijonai Vokiečių visa tai "draugui" Stalinui pa
Lietuva stovi ant labai pavo
maloniau pakalbėti apie Lietu SU SUSPAUSTA širdimi rei
karo belaisvių. Jų paleidimo dėkos telegramas.
jingo kryžkelio, pro kurį eina
vos atliktų darbą. Bet mes kia minėti Lietuvos Nepriklau
reikalu
nei nekalbama. Palei
ir grįžta didelės, net pasaulinio esame, galima sakyti, pačiame somybės sukaktį: jau aštunti
džiami
tik
tie, kuriuos gydy
metai kai Lietuvos pavergimas
viešpatavimo siekiančios jėgos,
pasaulinių grumtynių įkarštyje persekioja musų viltis, Kai ka
tojų
komisija
pripažįsta nebe
Rengiama Jam Keliose Kolonijose Prakalbcfc
viską pakeliui naikindamos. Ir ir esame lyg kariai dideliame
VASARIO MĖNESIO
tinkamais
darbui.
da lyg- norėtųsi prileisti kad
dažnai buvo kalbama kad Lie pasaulio mūšyje, kuriame išsi Lietuvių
Tautos nelaimės reiš
RETENYBE
Sovietų miestai, karo' metu
tuvos laisvė yra lyg žirnis prie spręs ir Lietuvos ateitis. To kia brangią kainą už taiką.
Vasario 6 d. į New Yorką venimo.
tako ir kad juo jis yra dides kiu atveju musų rankoje stip Ir gal mes jaustumės pakanka atvyko vienas iš žymių buvu Adv. V. Rasteniui rengiama ėję iš rankų į rankas, teliko
nis ir gražesnis tuo daugiau pa resnis ginklas yra tas kas pa mai atlyginti jei tikėtume kad sių tremtinių, Adv. Vincas Ras prakalbos keletoje Lietuvių ko griuvėsių krūvos ir istoriški
pavadinimai. Jų atstatymo dar Kaip žinoma, Vasario mėnuo
vojų yra jam buti praeivio nu deda mums geriau suprasti jog tikrai tokiomis kainomis gali tenis su žmona, Emilija.
lonijų. Pirmiausia jis pakvies
bas kaip ir nevyksta. Taigi, jie kas keturi metai turi po vieną
ma išpirkti pasaulinę ramybę.
skintam.
Apie p. Rastenį Dirvoje jau tas kalbėti Vasario 14 į Waterdieną daugiau, arba 29 dienas.
kova eina ųž musų teisę. O tą
Gi visiems gerai žinoma kad
dar ilgai negalės atsikelti.
bury, Conn. Toliau numatyta
Kad mažiau kaimyno grobo- teisę išplėšė Lietuvai ir visiems sovietų klasta Baltijos kraštuo buvo platesnis pranešimas..
Tarp Vokiečių belaisvių pie šymet pirmą kartą į 28 me
Šia proga paminėsime apie jam prakalbos Amsterdam, N.
nišką aki vyliotų, gamta norė Lietuvos žmonėms Sovietų Są se yra tik pradžia jų didelių ir
čiai kalbama kad Vokiečių tus pasitaiko kad Vasaris turi
jo kad "Lietuva butų ir tam junga, smurto keliu prijungda geidulingų planų, siekiančių pa Am. Lietuvių Tautininkų Cen Y., Cleveland, Ohio, Detroit,
Feldmaršalas Paulus yra suda penkis sekmadienius. Paskuti
si ir juoda". Bet išsiilgtas lais ma žydinčią 'Lietuvos valstybę vergti visą pasaulį. O jei taip tro surengtą jam ir jo žmonai Mich., Chicagoje ir kitur.
ręs dviejų milijonų Vokiečių nis toks atsitikimas buvo 1920
vės rytas, ilgi priespaudoj^ iš prie savo vergingos santvar tai visi gali pasakyti kad kaina priėmimą, kuris atsibuvo Va Sekančią dieną, Vasario 8, armiją, kuri yra Raudonosios metais.
kurią Lietuva apmokėjo sovie sario 7 vakare, Cornish Arms
gyventi metai ir veržlus sku kos.
Vasario mėnesį kas keturi
tams savo Nepriklausomybe,
atsibuvo tautininkų veikėjų pa armijos sudedamoji dalis.
bios pažangos geismas reikala Dar antram Pasauliniam Ka peržengia visokias gėdos ribas. viešbutyje, New Yorke. Pri sitarimas, į kurį dar atvyko
metai
dadedama viena diena
Musų maistas blogas. Parai
vo iš Lietuvių Tautos kuosku- rui neprasidėjus — 1939 me Ji nenuramins sovietų apetito ėmime dalyvavo apie 50 tauti
sulyginimui
kalendoriaus laiko
mums teduodavo 350 gramų
biau vytis kitas tautas, *kuo- tais Rugpjučio 3 dieną — Mo ir nepatarnaus pasaulio taikai. ninkų veikėjų, ne tik vietinių Dr.. M. J. Colney su žmona, iš
su
saulės
laiku.
Rep. duonos, pietų metu litrą (kvordaugiau ir rimčiau dirbti kad lotovas susitarė su Ribbentro- Priešingai, ji tik skatina vis di ir iš apielinkių, bet ir iš toliau. Waterbury, Conn.
desnius
sovietų
norus,
kuriems
Iš Chicagos dalyvavo Adv. A.
pilniau įrodytume jog Lietuvių pu Maskvoje kad Baltijos krašvis tiek vieną dieną reikės pa
A. Olis, iš Clevelando K. S.
gentis sugeba pati savarankiš .tai bus jų pasidalyti. Pagal tą sipriešinti.
kai tvarkytis ir nėra reikalin susitarimą Lietuvą turėjo sau Kai prieš okupaciją švęsda Karpius, iš Baltimorės Adv.
ga jokios globos iš šalies. Toks prisijungti Vokietija. Ir jei vo Lietuva savo Nepriklauso Nadas Rastenis, V. Rastenio
įrodymas ir buvo pasauliui pa-1 ne sovietų pavojuSj kur į Vokie- mybes sukakatuves, daugelyje giminietis, ir kiti. *
Po vakarienės, kalbų progra
tiektas: per keletą metų visos
jj0r§jo laikinai nustumti valstybių prisimindavo ją ge
valstybės pripažino Lietuvą tin tai ir 1939 metų Rugsėjo 28 ru ir maloniu žodžiu. Bet nuo mą pradėjo Brooklyno žinomas
dienos kai sovietai ją už veikėjas J. P. Ginkus; po savo
kančią į pasaulinę tautų šeimą dienos sutartimi (tarp Moloto tos
valdė, eilėje valstybių užsimir
vo ir Ribbentropo) gal Lietu šo Lietuvos istorija. Tegul tai įžanginės kalbos toastmasteriu
kaip laisvas jos narys.
va butų pasilikus Vokietijos bus visų mažų tautų likimas,j perstatė V. G. Abraitį, A.L.T.
KOL Lietuvos didžiųjų kai glėbyje, iš kurio ji butų galė kurį vis dėlto mes sutinkame Centro pirmininką.
. . savo jėgomis išsiveržti ( n e k a i p D i e v o n e i š v e n g i a m ą
mynų godumas buvo suvaržy jus .net
Vokietijos
kapituliacijos dieną., b ausm ę, o kaip piktų ir negar- Kalbas pasakė šie: A. Simu
tas jų visokiais vidaus ir už Bet ana sutartimi
Ribbentro- bj g žmonių tamsią valia, kū tis, Dr. M. J. Vinikas, A. S.
sienio sunkumais tol Lietuvos pąs apmokėjo Molotovui uz dvi riain Umes priesinames ir priešin Trečiokas, K. S. Karpius,' Juo
žmonės galėjo ramiai gyventi dešimt vieno mėnesio taiką... simės tol, kol Lietuvai vėl bus zas Tysliava, Adv. Nadas Ras
ir tvarkytis. Ištisus dvidešimt Apmokėjo svetimais pinigais sugrąžinta Nepriklausomybė.
tenis, Pranė Lapienė, ^Adv. A.
metų galėjo rnusų tėvynė kur ir ta kaina nebuvo Vokietijai 1940 metais Spalių m. 15 die A. Olis, ponia Baltus, kuri įtei
tis be ypatingų grąsinimų iš brangi, bet ir labai gėdinga. Ji ną ^Prezidentas Rooseveltas pa-^ kė naujai atvykusiems pp. Rasdelegacijai:" teniams dovaną nuo ALTC iž
savo kaimynų pusės; galėjo sutiko kad Sovietų Sąjunga reiškė Lietuvių
okupuotų Lietuvą, polikdama
stiprėti, augti ir bręsti vis ge jai (Vokietijai) tik mažą ruo "Lietuva nėra praradusi savo dininko (J. C. Baltus); toliau
Nepriklausomybės. Jos laisvė
resniam ir turtingesniam gy žą kairioje Nemuno pusėje. Ru yra tik laikinai sustabdyta".
kalbėjo J. Sagys, Paulina Šivenimui. Ir kiekvienas kurs sų armija bet gi, įsiveržus Lie 1945 metais Kovo 4 dieną mėnienė, Petras Atkočaitis, p.
matė Lietuvą 1918 metais ir tuvon, užėmė, ir Vokietijai skir Grew, tuo " laiku ėjęs U.S.A. Emilija Rastenienė, ir paskuti
1939 metais turėjo nustebti tą Lietuvos kuno dalį, o į Ri- Valstybės Sekretoriaus parei nis, pats garbės svečias Adv.
bentroppq beveik tylų protestą gas, patvirtino kad Amerika
kad su tokiomis mažomis prie Molotovais
Vincas Rastenis.
atsakė kad "dabar
monėmis tokia maža tauta ant tinėse sąlygose yra sunku tą tebepripažįsta Baltijos kraštų
Po to. vėl p. Ginkus baigė
tokio mažo žemės ploto suge teritorijos dalį atskirti nuo vi Nepriklausomybę ir tų kraštų kalbų programą, o svečiai dar
vyriausybes. Niurnbergo teis
bėjo per tokį trumpą laiką tiek sos Lietuvos".
mas 1945 metais Spalių 6 dieną ilgai tarp savęs kalbėjosi.
neapsakomai daug padaryti vi Ir taip po kelių mėnesių pa pasisakė kad Sovietų Sąjungos
Adv. V. Rastenis pareiškė
sitarimų Stalinas sutiko apmo valdžia neturi teisės atstovauti
sose srityse.
kad
jisai buvo prašomas savo
Hitleriui 31,500,000 mar Baltijos kraštų. O 1946 metais
Rodėsi kad niekas nebegali kėti
draugų
vienminčių tremtinių,
kių už tą Lietuvos žemę kuri
'sulaikyti tos senos ir kartu pagal Rugsėjo 28 dienos sutar Liepos 29 dieną Paryžiaus tai likusių Europoje, kad atvykęs
kos konferencijoje buvo nutar
taip pajaunėjusios tautos. Sun tį turėjo pereiti Vokietijai.
ta neleisti Molotovo atsivež Amerikon stotų dirbti musų
Taigi — du plėšikai: Stali tam "Lietuvos tarybinės res visuomenėje, ne tik sau dolaku buvo prisileisti kad vieną
dieną pikta likimo ranka galė nas ir Hitleris — pasidalino publikos užsienių reikalų minis rius krauti, kaip yra padarę ki
Rotomskiui"
dalyvauti
tų užspausti Lietuvos" laisvą Lietuvą, pirmasis ją visai pa trui
vergdamas, antrasis gaudamas konferencijoje kitaip kaip tik ti tremtiniai, atvykę Amerikon
augimą.
gerą sumą pinigų. Tokio gėdin sovietų delegacijos nariui, o ne ir veik pranykę iš Lietuvių gy
go, taip niekšiško ir tokios bar
B E T . . . k e i t ė s i E u r o p o s v e i  bariškos prekybos kitų tautų "Lietuvos užsienių reikalų mi
jisteige Lietuvių Rašy
das — keitėsi ir Lietuvos pa laisvėmis iki šiol dar niekur nistrui".
Skaitlingų
pavyzdžių
aki
dėtis. Kaimynas Vokietija pa pasaulyje nebuvo galima su vaizdoje, švenčiant Vasario 16,
tojų Draugija
budo su \risais piktais jausmais rasti !
reikia
šalia
liūdesio
ir
gėrėtis
ir, kaip siaubas apėjęs visą sa Vokietija jau apmokėjo už kad tarptautinė viešoji nuomo
visus savo piktus pasielgimus;
vo pasienį, sustojo prie Lietu- apmokėjo savo miestų, griuvė nė, sveika pasaulio sąžinė ir
NEW YORK, N. Y. — Va
Betty's tėvas žino kaip patikt savo šeimai. Jis yra keliau
vo. Ir pirmutinis smūgis tei s i a i s i r j v a i r i o m i s k i t o m i s teisingumo jausmas nepaliauja sario 7 d., Lietuvių Informaci
jantis pardavėjas, bet jis pasiekia namttš ūmai per Long
kalbėjęs
už
Lietuvos
Nepri
sei ir laisvei buvo suduotas Lie bausmėmis. Gi Sovietų Sąjun
jos Centre, įvyko Lietuvių ra
klausomybės
atstatymą.
Tegul
Distance
pasakyti "Labanakt" jaunikliams arba pasikalbėti
tuvai atimant iš jos Klaipėdos ga dar ir šiądien tebesididžiuo- artima ateitis pakeis tą gėdingą šytojų, buvusių tremtinių ir
su
motina.
Išrodo lyg jis niekad nepasišalinęs iš namų.
ja
anais
plėšikiškais
veiksmais
kraštą 1939 metais Kovo 22 d.
taikos kainą, kurią apmokėjo senų Amerikiečių, kurie įsteigė
ir
ramiai
sau
gėrisi
grobiu,
ku
Nuo tada pasijuto Lietuva kaip
valstybės, į taurų at Suvienytų Valstijų Lietuvių
Dabar kada vielos laisvos'nuo daugelio pasikalbėjimų, jųs
rį ji smurtu ir apgaule užvaldė. Baltijos
lyginimą pilnos Nepriklauso Rašytojų Draugiją.
žmogus kuriam išpjauta puse
galit pasinaudoti savo papročiu esant toli nuo namų pasi
mybės sugrąžinimu ir pažeisto
plaučių.
Ąpie tai vėliau bus draugi
kalbėti per Long Distance. Kaštai yra tokie maži kad ati
KAIP NEAPSAKOMAI juo teisingumo atstatymu!
Mirties šmėkla lydi kiekvie kinga kada po viso to ką pada
jos valdybos oficialis praneši
tinka jusų biudžetui. Pamatykit viduje telefonų knygos
ną tokio sužaloto žmogaus pė rė sovietai Lietuvoje ir kituose*
mas.
surašą.
dą, ir besiartinąs gyvybės ga Baltijos kraštuose, vis dar šnel
Dirvos Redakcija sveikina tą
las atima iš jo bent kokį kama apie susitarimus su So* PASAULIO aukščiausi kal naują Amerikos Lietuvių gyve
džiaugsmą. Taip buvo ir Lie vietų Sąjunga. Jokios sutartys nai yra jauniausi. Seni kalnai, nime žingsnį.
THE O H I O BELL TELEPHONE C O M P A N Y
ir jokie pasižadėjimai nevaržė
tuvai pa Klaipėdos krašto ne ir nevaržys sovietų valdžios kai kitados buvo aukšti, sumažėjo
i
tekimo.
jai ateis laikas veikti savo pa nuo amžių dėvėjimosi ir plovi
tas
KAS platina Dirvą
,
Tačiau, jukjr paskutinį p&- saulinio vietšpatavii*© - labui. mo rango .ir vandenę.
platina apšvietą.
*

Pasaulis...?

GĖDINGA TAIKOS KAINA

ADV. VINCO RASTENIO PRIĖMIMAS

"Tėvas skambino

MAN iš Chicago!"
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Po karo, kompanija pasirū
PASSGAILĖKITE! JEI NE -PASISKAN- TELEFONO KOMPA pino
vėl sutelkti visas galimy
NIJA. PAGEIDAUJA bes aptarnavimui praplėsti ir
F
. DINSIU ...
tas buvo pasiekta greičiausiu

h K1
f,

KAINŲ PAKĖLIMO

Našlės Tremtinės Prietikiai — ir Pagalba

•tį

Pirmą kartą bėgyje 20 me
tų, The Ohio Bell Telephone
Company kreipėsi į Ohio val
stijos The Public Utility Com
mission prašydama leisti ben
drai pakelti kainas už telefono
patarnavimą. Tas pabrangini
mas pageidaujama palyginamai
mažas, tačiau tas duotų kom
panijai ineigų apie $8,500,000
metuose daugiau arba devintą
nuošimtį.
,
Kaip kompanijos vadovybė
praneša, nuo šios kompanijos
susidarymo 1921 metais, ji dė
jo pastangas gerinti ir tobulin
ti patarnavimą taip kad visuo
menė gautų geriausią už ma
žiausia kaštų, tik taip kad ji
galėtų saugiai-finansiniai ope
ruoti.
Bėgyje karo ir po karo bu
vo parodyta didelio susirūpini
mo kad nebūtų sutramdyta ga
limas patarnavimo tiekimas ir
po karo tas stengtasi daryti,
su nuolat didėjančiais kaštais.
Prieš karą, kaip atmenama,
sako kompanijos vedėjai, šios
teritorijos aptarnavimas telefo
nu buvo galimas ir prieinamas
kiekvienam.

Mes sustoję koridoriuje kal
— Aš jiems pasakiau, —
bamės su apie 30 metų mote paleido ant žemės laikytą kū
rim. Du vaikučiai vežimėlyje, dikį, — kad aš jau daugiau
o trečias ant rankų. Jos turtas kentėti negaliu. Pasigailėkite
telpa vaikų vežimėlyje, šios jų ir priimkite į stovyklą. Jei
Lietuvės vyras žuvo, kaip ir ne, tai mes visi keturi pasi
daugelis kitų tarp griuvėsių, o skandinsime.
,v
ji pati, kiek pavargusi Vokieti
— Ir jųs tai butumėt pada
joje, nutarė grįžti į namus. riusi? —^ paabejojau.
Tris mėnesius išbuvo pereina
— O kas gi beliko? — sako,
moje, Rusų zonoje kareivių — jeigu nėra gyvenimo ir dar
saugojomoje, "stovykloje, tris visą laiką alkana, be cento, be
mėnesius kentė vargą ir baimę. ateities. Taigi pasižiurėjo į ma
••— Vos tik uždarius, — pa ne Amerikiečių karininkas, vai
sakoja ji, — Rusų tonas pasi kučius pakėlė iš eilės ir pasakė
keitė. — Užteks, — girdi, šo "Okey". Davė valgyti, baltos
koladą valgyti. Pas mus "niks" duonos, mėsos.
šokolado. Mes jums parodysim
— Ak, kaip buvo skanu..?
svolač".
nusišypsojo moteriškė. — Da
Rupi, apyžalė duona, men bar visgi turėsiu pastogę ir
kutė sriubelė, nieko geresnio mano mažuliukai pilės ramiai
v
vaikams. Mažyčiai mano vyto, miegoti.
prašė valgyti, bet ką gi duosi,
Ji džiaugiasi, šypsosi, lyg
jei pati negaunu. Ir vis dar tie vargo jau nebūtų. Paltelis va
grąsinimai kad pirma reiks at sarinis, be pamušalo, ištrintu
statyti sugriuvusią Rusiją, o pilvu, nuogas kojas sukišus į
mano vaikus atskirs.
skylėtus, nukreiptom kulnim
Ji nutarė bėgti. Pasinaudoju vyriškus batukus. Bet visviesi proga, be rubų, baltinių, pa na džiaugiasi kad jos didelis
siėmusi į glėbį vaikučius — su vargas pusiau sumažėjo, kad
rizikavo. Bėgo visą naktį, pas nors laikinai galės įsikurti, ap
kui tempdama mažuosius, lipo siplauti ir ramiai pamiegoti.
— Einam, •— sakau, — Rau
per stačius griovius, griuvo,
kėlėsi ir vėl toliau tempė iš don a s i s K r y ž i u s g a l k ą t u r ė s į
j
pražūties jaunas gyvybes. Kai i š r u b ų j u m s i r v a i k u č i a m s .
Ji sekė ridendama vežimėlį j
imdavo jie verkti, delnu užgniauždavo burną kad Rusų pa į s a n d ė l į , k u r i a m e v i s a d a y r a į
sienio sargybiniai neužgirstų. palikta maža atsargėlė rubų, j
Gerų žmonių padedama perbė nes tokių vargšų "Lietuvių, Į
ypač išskryninguotų, pasitaiko!
go sieną.
"
S
Paskiau klaidžiojo po Vokie dažnai.
Jai davė paltą, batus, siūlų j
tiją. Į stovyklą jos nepriėmė,
kaip jau repatriavu'sią į namus. nusimegsti kojinėm, vilnonę j
Vargo traukiniuose, stotyse, s u k n e l ę , v a i k u č i a m s m a r š k i n u -j
be rubų ir be nuolatinio stogo. kų, kelnaičių. Ji skubiai dėstė j
Buvo Prancūzijoje, norėjo ten gautus rubelius, skirstė kiek-j
J
įsikurti, bet jai pasiūlė vykti i vienam, garsiai kalbėdama:
—
Šitos
bus
tau,
Ramuti;
namus. Kas gi norės moterį su
trim mažais vaikučiais globoti, Kaziuk, mieruokit tas; o, Die-!
kas norės sunkiomis alkio die ve, kaip jam tinka! šiltos, a?. . |
Džiaugsmas veržėsi iš jude-;
nomis užsikrauti sau naštą.
sių,
iš judrumo, o paskiau ne-j
Vilties nustojusi grįžo atgal ir
išlaikius
prapliupo ašarom, pa-j
atėjo i Control Center.
.i
griebdama už rankos Raudono-Į
jo Kryžiaus pareigunui:
;
— Ačiu jums už širdį, kuom[
2111 Prospect Ave.
aš vargšė atsidėkosiu....
;
SUperior 3443
— Neverkite, — ramina par
A good place to eat, drink eigūnas, — visi esame vargšai,,
and have a good time. Where visų toks pat likimas. O už
rubus dėkokite ne mums, bet
all Lithuanians meet.
Amerikos
Lietuviams, kurie j
FOOD — DRINKS
taip
gausiai
tremtiniams su
Hall Space to Rent
aukojo.
Joe Chester, pres. A1 Samolis,
C, Spirauskas.

laiku negu kitados kada. Bet
ir tai nebuvo galima visų rei
kalavimų patenkinti.
Šiądien dalykai virto taip
kad su kiekvienu nauju įveda
mu telefonu, kompanijai atsi
eina kaip nuolatinis investmentas apie 50 nuoišmčių daugiau
negu atsieidavo prieš karą. Ir
kiekvieno telefono aptarnavimo
kaštai pašoko daugiau negu in
eigų gaunama. To pasekmėje,
sako kompanijos vedėjai, pel
nas nuo kiekvieno naudojamo
telefono susitraukė taip kad iš
visko naudos tėra tiek tiek kiek
turėta prasčiausiais depresijos
laikais.
,
Nežiūrint to visko, kompani
ja numato reikalą plėsti ir ge
rinti patarnavimą, taigi imasi
naujų ir didelių pagerinimų ir
patobulinimų bei naujų patal
pų statybos, kas apima bendrai
su virš $125.000,000 kitų trijų
metų veikloje.
Kaip mažas yra kainų pakė
limas parodo pavyzdys iš Clevelando. kainų. Dabar individualis rezidencinis patarnavi
mas yra $5; nauja kaina bu
tų $5.35.
2-Partijų rezidencinė kaina:
3.75, nauja kaina butų $4.03.

Y
HHw; P
UI
88

2-Party rezidencinis (ribotas
50 pasikalbėjimų) dabar $2.50,
nauja butų $2.75 (už 55 pasi
kalbėjimus).
Rezidencinio pratęsimas yra
.60, butų .75.
Main bizniui dabar $5.50, bu
tų >$6.00.
Suprantama, didelė dalis tų
ineigų savu keliu atitektų val
džiai įvairių taksų pavidale, ir
tik dalis tų $8,500,000 sudary
tų kompanijos padidėjusių kaš
tų padengimui reikalingą sumą.
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VISOKIA APDRAUDĖ

Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus)^

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estati
ir Apdraudos Agentūra
6<50(5 Superior Ave.
Cleveland
HEnderson 6729
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Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS
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GET OUR
W RATES AND
tPFUL TERMS

•H I B A N K FOR A L L THE PEOPLE

Member Federal Deposit Insurance Corp.

MATYK

n

MONCRIEF S 1948 EILĖ
Automatiški šildymo Padargai

TUOJ!

pas savo MONCREAF Pardavėją.

GAS-OIL-COAL

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.
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I. J. ŠAMAS- JEWELER
Persikėlė į

naują

| 7007 Superior Ave.
E
E
S

didesnę ir gražesnę krautuvę

Į

»yc-

E
Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantu, žiedu, Laik» s
rodėlių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą.
. E
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EV-C'OfM P LET E LY AUTOMATIC
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H O M E j L A U N D R Y -Mį
t. - .

WASHES 28 TO 41% CLEANER!
USES 18 TO 27% LESS SOAP17 TO 27% LESS HOT WATER!
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SEE YOUR LOCAL LAUNDERALL DEALER FOR AN AMAZING DEMONSTRATION

PERKO Electrical Appliances
9213 UNION AVENUE

§

Greta Ezella Theatre |

"S

N

Cirkas Clevelande Jau :
Prasidėjo!

U BORROW
BUY A HOME

^

and double rinsing. See Launderall's
convenient Top-Fil-Dor that means
no bending or stooping—the SaftiLatch that guards against accidents.
Note from the moment you flick the
switch until you lift out your clothes
damp-dried—ready for the lineit's all done automatically—your
hands never touch water!

KI NG PIN CLUB

Didėji 19-ta laida Al Sirat Grotto1
Circus jau prasidė.io ir tęsiasi nuo'
dabar iki šeštadienio vakaro. Vasa-1
rio 21, kaip žymiausias viduržiemio
jvykis Public Auditorium.
Gal niekad pirmiau Grofcto nebu-'
vo sutraukęs tiek daug įvairaus ir
puikaus talento ir daugybės skirtin- i
gų rusių vaidinimų ir veiksmų kaip!
šiame cirke, su daugybe žvėrių ir
gyvūnų, su žymiais klaunais, įvai-1
riais akrobatais ir viskuo kitu kas I
tik cirke galima tikėtis matyti.
Išviso, perstatymuose
dalyvauja
virš 200 vyrų ir moterų atsižymėju-!
sių savo srityje.
į
Perstatymai prasideda vakar a i s
nuo 8:15 ir popiečiais kasdien, iš
skyrus pirmadieni ir antradienius,
nuo 2:15. Durys atdaros nuo 1 ir 7 !
valandos.
Tikietus galima įsigyti j
išanksto Richman Brothers krautu- j
vėje ir Music Hall Box offisuose.
;

«.N

HERE ARE THE
Recent independent tests prove our
claim that Launderall does a better
fob—it washes more clothes, cleaner
—more economically!
See your nearest dealer listed b*>
low and ask for a demonstration
today. Watch Launderall's exclusive
Re-Verso-Rol washing action give
each piece an individual washing

Atdara Vakarais iki 9:00 Vai.

1

OHIO kareiviai su Kovo mė
nesiu pradės gauti bonus. Lie
tuviai kareiviai kurie skaitosi
Ohio gyventojais, be abejo su
—HAMMOtfft VARGONAI PER ŠERMENIS—
|
ras vietas kur aplikacijas pa|
duoti gavimui šių piniginių
| 6202 Superior Ave.
HEnderson 9292 |
bonų. ,
Gub. Thomas J. Herbert pa
skelbia kad* nežiūrint reikiamų
apie $250,000,000 bonams mo
kėti, Ohio gyventojams galės
E
#09-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
S
buti sumažinta taksai 1949-50
|
OFISO
TELEFONAS:
MAin
1778.
|
dvimečiui, jeigu ineigos į val
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5
stijos iždą bus tokios kaip da E
E kites Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą jvai- =j
bar. Gubernatorius sako, ne
E riuose apdraudos-insurance reikaluose.
E
simato reikalo aptaksuoti real E
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S
estate valstijos reikalams bent E garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
5
šešiems metams.
5lllllllllllllimilllllltllllllllllllllllllilllllllllltllllllllllllll3t!IIIIIIIIIIMIII!llllllllllll9ll?

mm ii m

W

ūv* t

*h

? **:
.» **<•v-

•%

3486 EAST 93RD STREET
Trečiadieniais iki 1:00 Dieno#

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025

' '.V.Į.'
1
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