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KONFISKAVO AMERIKIEČIŲ
SIUNTĄ
Amerikos katalikų . Welfare
organizacija per savo skyrių
Muenchene buvo pasiuntusi
krikščioniams tremtiniams kai
kurių dovanų maisto produktais
ir drabužiais. Siunta buvo adre*
suota Kempteno Lietuvių para
pijos klebono vardu ir turėjo
buti išdalinta apylinkes stovyk
lų gyventojams. Deja, ji netu
rėjo laimės pakliūti adresatui:
pakeliui ją konfiskavo Kemp
teno IRO vadovybė ir tremti
niai šventinių dovanėlių taip ir
nematė
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Pradėdant Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajų

(33-ti metai :: 33rd Year)
iSŠ

Valdžia Jau Ima Gelbe*
Ii Kainas nuo Pigimo

Jau esat apsipažins su val
džios pastangomis paremti rei
kmenų kainas ir laikyti jas
aukštomis.
Pastaru laiku, krintant kai
U. S. Kongreso Oro pa
noms grudų ir mėsos, kartu nujėgų tyrinėjimo komisija Beneš Pasitarnavo Pra ŠTAI KĄ DARO WA
pigo ir linų sėmenys. Sėmenų
po plačių ištyrinėjimų pa
kaina nukrito iki $6 bušeliui,
vesti Komunistų
SHINGTONAS
skelbė kad šiai šaliai reika
taigi valdžia per Agrikultūros
Užgrobimą
linga ginklų "galingesnių"
Departmentą imasi palaikyti
Amerikos vyriausybė pa
negu atominė bomba, ir ši
sėmenų kainas nuo pigimo —
raškė kad Čekoslovakijos
SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS
šalis turi imti vykdyti pen
valdžia ims pirkti sėmenis nuo
pavergimo atveju neturi
Sausio 10 d. Alpių kalnų pa kių ^ metų militarinio pasi ^ Maskvos kraugerių pri
linų
augintojų, kad kainos ne
galimybių nei protestuoti.
p ė d ė s e p a s i b a i g ė s t u d e n t ų ruošimo programą, kuriam imtu planu, Vasario 23-24 į
kristų
žemiau.
Nors Prahoje tuo metu kai
M
skautų sambūrio "Vytis" suva- pravesti butų reikalinga 95! sovietų visišką kontrolę paValdžia
nustačius k v i e č i ų
smurtas
buvo
be
1U1 Lab pravestas
s
V
ce
dolarių
jeigu
Ame-1'teko
Čekoslovakija,
ir
jai
|
?"
.
,^
™
°
žiavimas-stovykla, kuriame da bilijonų
ats
A
kainą
$2.03
bušeliui. Kornų bu
uiiijunų uuicuių, jeigu A'ne ,
šlovina ,
P
Molotovas, Ame
ap- užleista geležine uždanga rikos valdžios
j^
lyvavo apie 80 skautų-skaučių rika nori buti saugi ir ap
t
šeliui valdžia nustačius $1.44.
požiuriu per
nuo Vakarų pasaulio.
akademikų. Suvažiavimo daly siginti nuo sovietų.
Kaip tik komai ir kviečiai
versmas
atliktas
pačių
Če
viai išklausė visos eilės prane
"Politinis karas" jat* ei Iki šiol dar besigyrus de koslovakijos gyventojų.
nukris žemiau tų kainų valdžia
šimų ir nutarė visas savo jėgas na visame pasaulyje, sako mokratine santvarka, Če
tuoj imsis mokėti ūkininkams
Šiaip visoje Amerikoj
ir mokslą skirti Lietuvai gelhė- komisija, ir gali bent kada koslovakija atiteko visišūkininkams
ekstra sumas kad
Amerikos Raudonasis Kryžius pradeda savo aukų vajų.
ir visai netikėtai užsižiebti kon komunistų diktaturon, ?P?u^0^e,?VvPer .ra^°. .f'®!"
&
grudai
nepigtų
ir kad duona,
Šis
piešinys
yra
1948
metų
vajaus
atsišaukimas
ir
ragi
su Maskvos ištikimu Gott- sl5lan?a-.dldzlaus! P?slPlktl"
atviro karo ugnis.
kuri pabranginta, nebūtų gali
nimas aukoti. Visuose miestuose ir miesteliuose bus
1 1 81
lu
sm rtu lr Am
wald premjeru-diktatorium. n. , " ? °
"
f;
NAUJAS ŽURNALAS
aukų rinkimas per porą savaičių, pradedant Kovo 1.
ma pigiau parduoti.
nkos darbais kune
nvede
Respublikos
president
a
s
P
•
Prisidėkit
kiekvienas su savo auka šiam darbui, kurį
Neseniai Vokietijoje išėjo
Čekiją
komunistų
valdžion.
PALESTINOS PADA Beneš, socialdemokratų va
Amerikos Raudonasis Kryžius atlieka per visą pasaulį.
CIO
VADAI
taip pat skubi
Mujas
akademinis žurnalas
Šio karo metu, Čekoslo
nasi prisidėti prie maisto ir ki
LINIMAS SUNKUS das, rodė šiokio-tokio prie vakija galėjo patekti Ame
Vokiečių ir Anglų kalbomis
šinimosi, tačiau komunistų
'Sr-hojar'.^ Ji leidžia Lietuviai,
rikos kariuomenei, vietoje MASKVA PROTES MASKVOJE RUOŠIA tų reikmenų kainų pakėlimo,
Latviai ir Estai studentai Vo
Lake Success, N. Y. — akcijos gaujos visur pra Rusams, jei Gen. Patton'o
dienomis paskelbiant sa
TUOJA!!
MI AMERIKOS TE šiomis
kietijoje. žurnalą redaguoja Amerika formaliai kreipėsi vedė komunistų perversmą įsibėgusiai kariuomenei bu
vo reikalavimą pakelti darbi
RORISTAI
Lietuvis p. Zubras-Zemribas. į penkias didžiasias vals-, ir raudonų jų gaujos pagro- tų buvę leista eiti pirmyn
ninkams algas. Algų daugiau
Sovietai įteikę Amerikai
Jame bendradarbiauja ir kai tybes (čia ineina ir sovie bė visą šalies tvarką į savo ir įžygiuoti į*Prahą- 1945
reikalauja CIO plieno unijos
protestą prieš • planavimą
Amerikon atvykęs Bulga vadai ir CIO skerdyklų darbi
kurie Vokiečių profesoriai, pa tai) išspręsti Palestinos li rankas.
Raudoniesiems baigi ant metų pavasarį. ąTačiau bu sujungti U. S., Prancūzų ir ras patriotas, Dimitrov, iš ninkų unijos1 vadai.
tiekdami svarbių mokslininkų kimą.
vo kitokis patvarkymas — Britų Vokietijos zonas, ką trukęs nuo bolševikų, darė
Colombia delegatas siūlo tą respubliką pasmau g t i, Gen. Patton buvo sulaiky svarstys
straipsnių apie Lietuvių kalbą.
netrukus įvyks Kongrese pranešimą, priro Nors unijų vadai skelbia koTaigi musų kalba nėra tokia U. N. susirinkti ir atšaukti prezidentas Beneš paskelbė tas kad sovietų armija ga
tančioje tų trijų valstybių dydamas kad parinkti išda- voją su kainų kilimu, tačiau jie
savo sutikimą priimti jam
menka, nes ją studijuoja ir la Palestinos padalinimą.
prie kainų pakėlimo prisideda
lėtų ineiti čekoslovakijon
i vikai iš Amerikos nuvykę pabranginimu darbo.
Kaip išrodo, Palestinon varu primestą komunistinį "išlaisvinimui" jos iš Vo konferencijoje
bai aukštai vertina svetimų šareikės siųsti penkių didžių kabinetą. Taigi, Beneš tar kiečių. Toks buvo Rocse- Washingtone tas protes- j Rusijon, ten ruošiami' Ame- Jei maistas dabar atpigo per"
u, profesoriai.
jų kokias misijas, o Mask navo iki paskutinos praves- velto sutikimas ir patvar tas tapo atmestas. Sovietai | rikoje revoliuciją pravesti mėnesį
nuošimčiais, nauji
LAUKIAMA VALIUTOS
va sutiko su Amerika Pa damas savo tėvynės pajun kymas, ir Čekoslovakija ta kaltinami kliudymu suda- jr išversti šios šalies val- streikai ir algų reikalavimai
ryti vieną bendrą Vokieti-1 džią.
lestinos padalinimo klausi gimą Maskvai. Kitų šalių
NUVERTINIMO
vėl viską pabrangins.
ją. nors už tai Maskva ap- Amerika yra labiausia
patriotai
vadai,
matydami!
Stalinui,
kaip
•
Turima žinių, kad netrukus me tikėdama kad kada nors
Hltleno lalkals buvo
',ate- kaltina visas kitas tris vai- komunistų neapkenčiam a s NORS MAISTO kainos atpi
senoji Vokietijos markė bus ir sovietų atstovai ar gal ka raudonųjų teroristų pasi- kus Vokiečiams.
stybes.
| kraštas, ir komunistai ruo- go, tačiau, kaip tyrinėjimai pa
oficialiai nuvertinta, išleidžiant riuomenė turės progą įžy mojimus jų šalį pasmaugti,
Amerikos
spauda
sako,
jšiasi pagrobti čia valdžią J rodo, šeimininkės nesipuola iš
nenorėdami prisidėti prie Čekoslovakijos dabart i n i s
naujus pinigus. Dėl to labai nu giuoti Palestinon.
įsavo
rankas, įrodinėja Di pirkti atpigusias reikmenis, jos
to
pirm
laiko
pasišalindavo,
RAUDONIEJI
DE
kentės ta tremtinių dalis, ku
prietikis
gal
paskatins
ma
mitrov.
AUSTRIJOJE, prie Salz- Beneš betgi liko "preziden žai išmanančius Amerikie
perka tik kas reikalinga, ir
rie turi kai kurių sutaupų mar
PORTUOJAMI
Visi tą mato, tik nemato laiko kišenius užspaudusios ir
kėmis dar iš Lietuvos atsivežę Durgo, vienos stovyklos iš- tauti". Ar jis virs Maskvos čius greičiau remti Mar
Washingtono ponai, kurie laukia tolesnių pigimų.
Ir visos tremtinių mokyklos ir vietinti asmenys du kartu įrankiu ar bus tuoj pripa shall planą gelbėjimui liku
Vežimas
nepiliečiu
komu
duoda
Amerikos komunis Nekurios mėsos nupigo po
švietimo bei kulturos įstaigos akmenimis apmėtė sovietų žintas "liaudies priešu" ir sios Europos nuo atitekimo
nistų
vadų
laukan
iš
Ame
tams
pasportus
vykti į so 7c., po 11c ir net iki 16c sva
taro atlyginimų komisijos nespės pabėgti — netrukus sovietams.
atsidurs blogoje būklėje.
rikos
prasidėjo
uilnu
saiku,
vietus
pasiruošti
terorui, rui. Pinga cukraus, sviesto ir
delegaciją, kuri lindo prie patirsim.
Washingtonas
sako
imsis
kaip
praneša
iš
Washingnors
iš
čia
po
vieną-kitą
rte- bulvių kainos.
tremtinių raginti juos gry- Ruošdamiesi Čekijos pa tam tikrų žygių prieš ko
PAR ATVYKS ŽYDŲ
tono.
pilietį
komunistą
deportuo
vergimui, komunistai, kar munistus Čekijoje: sako su
Mėsos sandeliai, kaip prane
Teko patirti, kad Vokietijoje žti po sovietais.
Pastaromis savaitėmis U. ja.
tu
su
pačia
Maskva,
spau
Amerikos
zonos
viršinin
šama,
šiuo laiku turi daugiau
cryvpnantieji žydai šiuo metu
laikys eksportavimą į tą
gatavos mėsos negu kada tu
laukia didesnio skaičiaus pa kai už lindimą kur nerei doje ir per radio rėkė-blio- šalį sunkių mašinerijų, ku S. Imigracijos agentų ran
AMERIKA siunčia Kini rėjo nuo 1937 metų. taigi mė
bėgėlių iš Rusijos užimtų sri kia išbarė sovietu atstovus, vė esą "reakcijonieriai" už rios galės buti duodamos ka pradėjo dažniau nusilei
sti
ant
peties
nepiliečiu
ko
jos
gynėjams militąrinę pa sos trukumo galima nebijoti.
simojo
įvesti
šalyje
savo
o
tremtinius
paliko
ramy
čių. Matyti, ten nėra labai ge
kitoms šalims.
munistų
su
pareiškimu
galbą,
ginklų ir lėtkuvų,
diktatūrą,
todėl
komunis
bėje.
ras gyvenimas, kad ir žydai,
Sulaikys Čekijai ' skirtus "Štai varantas tavo depor-1 govoje su komunistais, ku- Sakoma, dabar gatavos mė
tams atėjo laikas gelfcėti milijonus dolarių kreditų,
sos skerdyklų šaldytuvuose yra
kuriais bolševikai iki šiol labai
tavimui".
i
rie
nori
Kinijąr
pavergti
'tėvynę'
nuo
"liaudies
prie
Lenkijon
uždrausta
įlei
virš bilijonas svarų, kurios iš
pasitikėjo, ruošiasi iš ten bėgti
užšaldys Amerikoje esan Jau areštuota apie 40 ko- Maskvai.
šų"
Raudonieji
tokius
sti
laikraščiai
iš
Amerikos,
Jau dabar žydai deda pastan
čius Čekoslovakijos pinigus munistų vadų ir jie vįenas Amerika užgyrė pardavi teks kiekvienam po puspenkto
melus
sufabrikuoti
moka.
svaro dabar. Tuo gi tarpu pa
Britanijos,
Prancūzijos
-gas, kad naujiems atbėgėliam?
ir kitokį turtą. Sulaikys po kitam deportuojami.
mą
Gen.
Kai-šekui
dauge
Visoj
Čekoslovakijoj
pra
janašiai
kaip
uždrausta
vi
gaminama daugiau naujos mė
butų pripažintos DP teisės.
davimą Čekijai $350 mili
lio karo likusių reikmenų. sos.
si nekomunistiški laikraš dėta "liaudies priešų" per jonų paskolos, ko jos pir
sekiojimas, areštavimas ir mesnė vyriausybė buvo už JERUZALYJE, Arabai
•
Tfį:
PRISITAIKO PRIE "MADOS" čiai į Lietuvą,
New
Yorke
Vas.
24
miiė
kalinimas.
kariautojai
surengė
sprogi
""iki šiol žydų tautybės DP sa
DEGTINĖS industrijai nu
re Will Irwin, 74 metų, ži
Nors universiteto stu siprašius.
vo kalboje visados ir visur la siunčia. Vadinas!, mainais....
Bet viskas tas jau po lai mą Vasario 22, Žydų cen nomas Amerikiečių rašyto skirta po 2,500,000 bušelių gru
dų mėnesiui. Kiekviena degti
bai girdavo bolševizmą ir So IRO vadovybę pasisakė nesan dentai dar surengė protes ko. Kartą Maskva pagro tre, žuvo apie 45 asmenys.
to demonstraciją prieš Če bia kurios šalies valdžią, Žydai keršydami už tai su jas; jo raštyį išleista yra 30 nės varykla iš tų gauna po
vietų Sąjungą. Dabar, kai ti įgaliota į tai atsakyti.
kijos pavergimą, raudonų- ta valstybė skaitosi užbai rengė užpuolimą Arabų, ir knygų.
Amerika pradėjo teisingai su
apie 6,000 bušelių mėnesiui.
MIRfi
JUOZAS
PAKNYS
jų galvažudžių gaujos, ap
ten užmušta devyni Britų
•
prasti bolševizmą ir vis daž
gtu.
CIO vadas Murray parei
kareiviai.
niau išsitaria prieš sovietinę Sausio 3 dieną tremtyje mirė ginkluotos eiti policijos pa
TRYS
didžiausios
mėsos val
Žydai sako, Arabus va kalavo kad komunistas H. gymo šalys — Argentina, Aus
santvarką, ir žydai Vokietijo Juozas Paknys, buv. Lietuvos reigas, studentus išblaškėGraikijoje sugauta ir su dovauja ir lavina kariauti Bridges, unijos vadas, ku
je pradėjo viešai girti Ameriką Raudonojo Kryžiaus Vyr. Val Mažai kas jų išliks laisvi
šaudyta 19 komunistų ban buvę nazių kariai. Žydai ris dabar yra suimtas kaip tralija ir Naujoji Zelandija —
tr niekinti SSSR. Vadinasi, vi dybos narys, Lietuvos Banko nuo NKVD areštų.
kenksmingas šaliai svetim šymet gaus tiek pat mėsos kaip
ditų kariautojų, viena iš jų visur mato nacius.
valdytojas, žinomas ekonomis
sada prisitaiko prie "mados"
gavo pernai.
moteris.
tas ir Lietuvos finansų tvarky
Jie patys nuo nacių iš tautis, mestų rėmęs Wal Naujoji Zelandija užima pir
HOOVER, buvęs prezi buvo
lace,
kitaip
bus
prašalintas
Iš Amerikos _ pasiųsta į moko atkakliai kovoti.
DP NORĖTŲ SIŲSTI SAVO tojas. Tai labai tauri asmeny dentas, ragina stiprinti tas
iš unijos vadų. Geriau bu mą vietą mėsos suvalgyme —
Graikiją
daugiau kariškų
bė,
Tremtiniai
liūdi
netekę
šio
SPAUDĄ Į PABALTIJĮ
Europos valstybes kurios lėktuvų. Graikijoje veikia
tų kad valdžia tą Bridges vidutiniai kiekvienam asmenini
Tremtinių stovyklos vis dar didelio vyro.
dar yra laisvos, sako, jos Amerikos misijos vadu Ge Lenkijoje, bolševikinė po visai deportuotų.
tenka po 2&2 svarus metuos*,
licija areštavo 22 Ukrainie
yra užverčiamos įvairiu propa
turėtų buti United Nations
daugiau negu po 5 svarus kas
čius kovotojus, kurie kal
gandiniu šlamštu iš SSSR. II-je DP GAUNA SUGEDUSI
vadovybėje ir sustiprina nerolas Livesay.
ŽYDAI Amerikoje pra savaitę.
tinami nužudymu Lenkų
spaudos konferencijoje Heidel MAISTĄ
mos Marshall planu, ^
.
Visos kitos šalys šymet ta
ber^e, dalyvaujant aukštajai
DP maistas y*a ne tik maži
BRICKER iš Ohio, komisaro generolo Swier- dėjo savo milžinišką vajų rės mažiau mėsos.
Dabar Amerika turi pati
sukėlimui $250,000,000 Pa
IRO vadovybei, tremtiniai iš namas, bet vis dažniau ir daž buti ginkluota ir pasiren kalbėdamas Virginijoj, pa czewskio.
lestinai ir Žydų pabėgėlių
kėlė tokį pageidavimą: ar ne niau buna atsitikimų, kad sto gus karui dideliu mastu, sakė kad iš U. S. valdžios
reikalams
užjuryje. Iš tos COD LIVER žuvies aliejus
butų galima pasiųsti į Baltijos vyklos gauna sugedusį maistą, nes karui kilus su sovietais , įstaigų turi buti prašalinti
Šveicarijoje, sniego spor
šeriamas vištoms kad jos dėtų
kraštus tiek DP spaudinių, kiek kurio viažflkai negalima valgyti. Amerika neturėtų sąjungi-visi tarnautojai kum Uki tininkų traukinio nelaimėje sumos $150,0QQ»00(^ skiria
daugiau kiaušinių.
, V
ma Palestinai
K. Pelėkis ninkių.
bolševikai čia į stovyklas at
užmušta 20 žmonių.
jį komunizmą.
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C. A. salėje, Highland Park, DĖMESIO LIETUVIAI!
prie kortų lošimo ir užkandžių
Antradienį, Kovo 2, nuo 6.30
bus dar ir sUrprizų. Rengimo vai. vakare, International In
komisija visa paruoš atsilan stitute, 2431 E. Grand Blvd.,
kiusiems. Bus gražių dovanų prasidės Lietuvių kalbos kur
\ dalyviams.
sai ir tautiškų šokių pamokos.
NEPRIKLAUSOMY LIETV RAUDONASIS KRY i "
ŽIUS DALYVAUJA
Norintieji dalyvauti prašomi Tėvai prašomi paraginti savo
DETROITO
BĖS MINĖJIMAS
RINKLIAVOJE
išanksto įsigyti tikiesus. Tele- vaikučius, berniukus ir mer
Nors
Liet.
Am.
Raudonojo
Amerikos Lietuvių Balso fonuokite: Mrs. Adele Mase, gaites, įstoti į tą mokyklą ir
NEW YORKE
PIANISTĖ GALINA LEO
VE 6-7338. Pelnas eis Lietu užkviečiame pačius tėvus daly
DAR VIENA ITALŲ ORGA
Kryžiaus vienetas pereitą me
NIENĖ KONCERTUOS
vių tremtinių šelpimui.
vauti. Kas norės mokytis Lie
Radio Programa
tą neveikė, bet vistiek pasikal
NIZACIJA STOJA TALKON
tuvių
kalbos gali pradėti, nePora
mėnesių
atgal
atvyko
bėjus
su
pereitų
šešių
metų
R.
Buvo pranešta kad apgyni
Vasario 15 dieną, New Yor K. veikėjomis ir aukų rinkėjo šeštadieniais 7:30-8 P. M. KONCERTAS IR ŠOKIAI
žiunt savo amžiaus, šokiams,
iš
Europos
į
Baltimorę
garsi
mui Italijos nuo komunistų ir
LVS 6 skyriaus koncertas, žinoma, reikia kas gali smagiai
Lietuvoje ir Europoje pianistė ko Lietuvių Taryba surengė mis pasireiškė noras dar ir šy(1400 Kilocycles - WJLB
jų melų | darbą stojo Sons of ponia Galina Leonienė. Pirmą Lietuvos Nepriklausomybės 39 met dalyvauti Raudonojo Kry
kaip buvo žadėta, įvyks Balan suktis.
Italy organizacija.
piano koncertą ji patieks Bal- m e t ų s u k a k a t i e s m i n ė j i m ą žiaus nacionalinėje rinkliavoje, Visais šio Radio programos džio 11 d., antrą sekmadienį po
Lietuvių kalbą, kaip ir tau
Dabar į talką stoja ir kita tiniorėje, Lietuvių salėje, 851 Webster Hall svetainėje. Diena palaikymui Lietuvių vardų prie reikalais kreipkitės į progra Velykų. Šį kartą koncertas tinius šokius, mokys Lietuviai
mos vedėją, Ralph J. Valatka rengiama buv. Lietuvių salėje. buvę tremtiniai. Prašome no
didelė Italų organizacija, Sons Hollins St., sekmadienį, Kovo pasitaikė graži, todėl ir žmonių Amerikos R. K.
Raudonasis
Kryžius
veikia
7,
nuo
7:30
vakare.
Surengi
Koncerto programą pildys rinčius dalyvauti.
of Columbus of America, ku
8029 Manila Avenue
buvo gana daug. Programa ne visame pasaulyje, išskyrus Ru
Liet. Kulturos ir Meno
mu
šio
tremtiniai
iš Europos, Lietu
% koncerto rūpinasi "Dai
Detroit
13,
Mich.
ri taip pat pasiima varyti va
blogai sutvarkyta, tik reikia siją, ir mes neabejojame kad
Draugijos Valdyba.
vos
operos
artistė
Apolonija
nos" Draugija.
Telęfonas OLive 5602
jų laiškais į Italiją, įrodant ten
Augustinavičienė iš Chicagos
Galina Leonienė yra baigus pastebėti vakaro vedėjui p. ne vieną Lietuvį Europoje pa
gyvenantiems ir komunistų iš Kauno Valstybinę Konservato
ir Pranciškus Neimanas iš CleLauČkai, kad be reikalo nepa- penėjo ir šiaip kuo nors sušel
pė.
naudojamiems ir klaidinamiems riją ir specializavus Lenkijoje
velando. Jie abu pirmą kartą RUSAI KOLONIZUO
prašė susirinkusių nerūkyti;
Lietuviai kurie pasiruošę au- Vokietijoje, susirado savo tetą dainuos Detroite.
žmonėms, kad netikėtų raudo- ir Londone pas pasaulinio var
Apolonija Augustinavičienė ir JA RYTŲ VOKIETIJĄ
donųjų melų propagandai ir do pianistą-virtuozą Egon Pe rūkymas salėje koncerto metu' ko ti*^Raudonajam Kryžiui? pra Amerikoje, p. Laurinavičienę,
kuri, pagelbstint Lietuvių Naš Pr. Neimanas pereitą rudenį
daro
labai
blogą
įspūdį
ir
nugomi
aukoti
per
Lietuvių
skytri,
kuris'
dabar
koncertuoja
kad dirbtų ir stengtųsi išgelbė
vertina vakaro svarbą.
rių. Aukas galima įteikti sky- laičių Komitetui, jas atsikvietė dainavo Clevelande p. Karpiaus
ti Italiją nuo patekimo į komu Amerikoje.
Vokiečių savaitraštis "Weltpas save ir jų sulaukus labai
Apreiškimo parapijos choras riaus narėms: pirm. M. Smai- džiaugiasi. S. Laurinavičienė 30 metų Dirvos redagavimo
Poni Leonienė yra daug kon
nistų valdžią.
press"
skelbia žinią, kad Rusai
sukakties
paminėjime
ir
suža
lienei,
B.
Keblaitienei,
M.
Sims
certavus Lietuvoje, Latvijoje, iš Brooklyno kai kurias dainas
Laiškų vajaus tikslas yra ir Estijoje, Vokietijoje ir kitur, dainavo neblogai, kiek silpniau ir kitoms, kurios turės Red dvi dukterys jau ištekėjusios. vėjo klausytojus. A. Augusti Rytų Vokietijos srityje kuria
pranešti Italijos žmonėms tik su geru pasisekimu. Prie to ji išėjo "Lietuviais esame mes gi Cross aukų dėžutes. Rinkliava Kaip gera, širdinga Lietuvė, S. navičienė dabar jau populiari stiprias savo kolonijos. YpatinLaurinavičienė gelbsti ir ki koncertų solistė Chicago j e.
rą teisybę apie Ameriką ir
skambino soliste su simfoninė- mę", kitos, nors buvo gerokai prasidės su 1 Kovo.
tiems tremtiniams Europoje,
f koncertr lC tikiėtuT" galima ! « a | c į u * t o k i « kolonijų yra
nėmis orkestromis, diriguojant sutartinai dainuojamos, bet be
pastangas gelbėti Italijai.
- į apie Berlyną, švenną ir Bran
siųsdama
nuolat
pakietėlius.
jau dabar gauti, kreipkitės
AUTOMOBILIŲ NELAIMig
Sons of Columbus organiza pasaulinio masto dirigentams gyvumo ir truko drąsos. Aiški
rengėjus: Adelė Mase, Matilda denburge.
Sunkiai sužeisti automobilių
cija Pittsburghe apielinkėj tu kaip Leo Blech, lasai Dobre- nama, kad scenoje lubos esan nelaimėsi Rožė Stankienė, jos DETROITIEČIAI
Maitienė,
Marė Sims, StephaIš kitos puačs, norėdami jgyven, Emil Cooper, Staimann ir čios atdaros ir visi balsai ten
PASVEIKINO
nia
Douvan
ir kit.
ri apie 10,000 narių.
duktė
Onutė,
ir
J.
Pilka.
Tai
ti vietos Vokiečių simpatijas,
nutraukiami, gal tas ir tiesa,
kitiems.
Vasario 13 naktf, Jievutės
vis šios žiemos šalčių ir sliduKartu su koncertistės karje- nežinau.
labai išplėtę propagandinę veik
mo aukos. Ligoniai jau sveik Paulekiutės su Winthrop Rock SVEČIAI
r
a
onia
Gražiai
dainavo
operos
so
UŽDARĖ DIRBTUVES
|
l? . L^onie^ė dermo pedaDetroite, pas Matildą Maitie- lą: teatrus, kinus, kuriuose ro
TT- • i m i
rfric'gogini darbą, būdama Kauno listė Barbara Darlys, ypač pa sta, tik O. Stankiutė dar vis efeller vestuvių proga, Detroi
to
Lietuvių
Chamber
of
Com
laikoma
ligoninėje,
nes
jai
iš
nę,
Kerševičius ir Anna Saka do propagandines filmas, pa
Frick Coke Co.
' | Konservatorijos piano klasės tiko dvi paskutinės dainos, tai
dideles savo koksų dirbtuves m o k y t o j a < Atvykus į Ameriką "Kad aš našlaitėlė", ir "Malda laužta panki šonkauliai. Buvo merce pasiuntė pasveikinimo lauskienę lankėsi Chicagiečiai skaitas. Ypą tingai bolševikai
ir menkesnių nelaimiu: Malvi telegramą su nuoširdžiais lin pusbroliai Paul Janus su su- rūpinasi jaunuomenės perauk
Uniontown, Pa., ant visada. Iš ji tęsia pianistės darbą. Ji jau už Tėvynę".
na Smailienš buvo išsilaužus kėjimais. Tai buvo noras iš num Robeitu. Jų motina Ja
darbo paleista 140 darbininkų. dirba pedagoginį darbą, ir po
Šokėja Elena čiurly te net du ranką, Dr. Sims sudaužęs savo reikšti Detroito Lietuvių džiau nušauskienė čia lankosi jau ke lėjimu komunistiškoje dvasio
šio
koncerto
Baltimorėje
žada
Prie U. S. Steel dirbtuvių įren
kartu pašoko, ypač man patiko automobilį, tik išvengęs kuno gsmą savo tautietei jos laimės letas savaičių. Vasario 15, po je.
koncertuoti
augiau Koncertuoti
. j paskutinis pagal musų dainų 1 «piftY^5a" t i r "dauo- kitu
gus naujas koksų išdirbystes, daugiau
valandoje. Tikimės kad Jievu- ni Maitienė turėjo būrelį sve
."Leoniene ryskiausms Lietavi.u,^ o t v v u s . p£ n | I g C i u r i ytė yra n e l a l m e s - l r d a u * k l t «'
tė pasiliks ištikima savo tau čių ir juos vaišino. Tai laimin
Uniontown dirbtuvės pasidarė
pianistų atstovas. Jos skambi-1 n e s e n j a į atvykusi iš tremties
tybei, nors ir pasiekus pačią gos šeimos, visi muzikalus. Jų
PIENAS Amerikoje palygi
nereikalingos.
nimas pasižymi ne tik speciti- Į•įa.lenting'a. šokėja, jos šokiai ATVYKO DVI NAŠLAITĖS
aukštumą savo gyvenimo.
tarpe atsiradus turi jaustis lin namai pigus. Duokim sau, jei
Pas
savo
tetą
Stasę
Laurina
niu talentu, bet ir aukštu yir-j^jp vaizdžiai pynėsi sii pijaniksmas, nes j'e visi skambina unijų vadai galėtų priversti
tuoziškumu", sako "Jaunakas no garsais ir su dainos melodi- vičienę atvyko jos sesers dvi
piana.
visi dainuoja.
ŠALPOS
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dukrelės
našlaitės,
Aušrytė
ir
G&Ot BE BURNOS
Žinias", Rygoje.
[ ja, kad miela buvo ir žiūrėti. Nijolė Kemešytės. Aušrytė 13
M. Sims. ūkininką samdyti tris darbinin
šeštadienį,
Vasario
28,
nuo
Uniontown, Pa., gimė vienai
"Stambių davinių pianistę
kus melžimui dviejų karvių,
Ilgą kalbą apie Lietuvos at- metų, Nijolė 17 metų. Jų tė 7:30 vai. vakare, įvykstanČiafnotinai mergaitė, kuri neturė pažinome Galinos Leonienės as;!
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platina
apšvietą.
taur
os
inteligencijos
ir
inilivi-;
perspektyva
pąaake
Lietuta reikalinga operacija, pirmu taurios inteligencijos
vos ministras p. žadeikis. Po to
New Yorko gubernatoriaus Th.
tine tos rūšies, ir išrodo kad dualybės pož>
švelnus p
"StntVoin'~ ; E - Dewey sveikinimą perskaitė
ta mergaitė galės normaliai nas,
mas....
tvirtina
Stuttgai-; jo a l s i l I į t a s Atstovas. Nežinia
gyventi. Prapjovus jai burną,J^ er Zeitung".
kodėl New Yorko miesto mayoTaigi Amerikos Lietuviai su ras neatsiuntė savo atstovo.
ji gali ir verkti.
silaukė dar vienos muzikos
Gana turiningą ir patrijotimeno žvaigždės.
nę kalbą Dr. Pr. Padalskis. Se
ŽMONIŲ PAČIŲ KALTĖ
natorius J. J. McNaboe savo
Allegheny Apskrities Medikalboje nuosekliai ir be pasi
kalė Draugija Pittsburghe pa VASARIO 16 MINĖ gailėjimo pliekė komunistus ir
skelbia kad nors appendicitas
visą Stalino gaują, sako, jeigu
Dad says , "STOP/
jau nėra pavojinga žmonių žu JIMAS CHICAGOJE nacių vadai buvo nubausti, tai
i kodėl jų dalininkai, Stalinas ir
dymo priežastis, dar vis žmo
Let's not rush into this with our eyes
, , . .
. . : Molotovas dar laisvi ir tęsia
nės nuo jo miršta bereikalin
closed . . . money doesn't grow on trees. If
30-ties metų sukakčiai paminėti s a v o p r a g a ištingą politiką. Iš
we're going to buy a fine radio, let's be
gai, iš savo kalbės.
Chicagos Lietuviai rengėsi at- j v | S O t buvo jaučiama kad minisure it's the right one!"
Mirties priežastys yra užtę sidėję. Jvairios Lietuviškos or- j m a s kalbėtojas yra gerai susisimas laiko ir nesidavimas rei ganizacijos buvo surengusios p a £inęs kaip su Lietuvos byla,
(Sound approach! Compare values and
viešus paminėjimus.
i taip ir su bolševikų šunybėmis.
kalingai operacijai.
you'll find a lot o j extra money's worth in
\ pač daug pastangų Lietu-1 ]\i a tesi salėje keletas komunisthe up-to-the-minute features
Naudojimas vaistų pasigel- vos vardui išgarsinti padėjo,^ k u r i e jautėsi labai nejauof a brilliant, neu> Strom berg-Carlson.)
bėjimui nuo skausmo, vietoje Margučio štabas. Advokato A. kj a į
Olio pastangomis Illinois vals-j Rezoliucijų komisijos pirmikreipimosi į gydytoją.
1946 metais Pennsylvanijoje tijos gubernatorius Vasario 16-į n j n k a s Adv.'K. Jurgėla turėjo
tą paskelbė Lietuvos Respubli-,
daug sveikinimų nuo Suv.
nuo appendicito mirė 178 as kos diena, ragindamas visus Į Valstijų senatorių ir kongresmenys. Medikalė profesija pa Illinois gyventojus tą dieną tin-^^y
įžymių žmonių,
k itų
Mother says, "LOOKl
siryžus appendicitą nubraukti karnai paminėti. Vasario 14 <Ujkacl dėl laiko stokos tik suminėper
didžiules
radijo
\\
GN
sto;j
i
pačius
sveiki0
var( USf
0
nuo mirties sąrašo aipe 1950
We certainly selected our
ties bangas buvo garsinamas j n į m u s žadėjo parduoti musų
metus.
furniture for good design
Lietuvos vardas. Kalbėjo L le * spaudai.
and harmony. Now I don't want
tuvos konsulas Dr. P. Daudž-f Vakaras buvo pradėtas Liesome monstrosity spoiling the ap
vardis ir buvo atlikta specia- tuvos ir baigtas Amerikos HimDEMOKRATAI KOVOJA ,
pearance of my living room."
liai komp. A. Vanagaičio pa-į n ais
PRIEŠ WALLACE
ruošta muzikalinę programa,!
Xukų buvo surinkta virs
(Leading cabinet designers
Iš Philadelphijos praneša kad kurią išpildė "Vyčių' choras, L. tūkstančio dolarių. žodžiu, didHEPPLEWHITE. ĄM-FM radio-phonograph
created Stromherg-Carlson's beau
combination in period cabinet of hand-rubbed
Demokratinės Akcijos Ameri žlmučio vadovaujamas ir solis-; m i e s č i o N e w Yorko Lietuvos
tiful styles. You'll be sure to find
mahogany. Powerful 12" speaker. Automatic
tai
Biežienė
ir
Brazis.
!
Nepriklausomybės
minėjimas
kiečiai, kuriu organizacija yra
volume control. 2 FM bands. Automatic record
one that blends perfectly with your,
Vasario 15 d. vakare, gražio- . p r a £j 0 labai pasekmingai, daly
changer with automatic stop, Hpshed-point
griežtai prieš -komunistinė libe
lovely furniture.)
".QT" Phono Pick-up.
$450.00
ralų grupė, pasiryžę kovoti iš se "leirace Casino patalpose i V a Y 0 daug žvmių veikėjų, Lat(Morrison Hotel) jvyko iškil-! vi , u E s t u j ^ L e n k u į r Ukraivien su CIO ir AFL prieš Hen mingas minėjimas. Kalbėtojai
niečių atstovai, kurie taip pat
ry W allace, kuris su komunis Dr. P. Daudžvardis ir Adv. An įteikė raštiškus sveikinimus.
Sis says, "LISTEN I
tų pagalba įsteigė trečią parti tanas A. Olis pasakė giliai pa
P. N-das.
triotines
ir
prasmingas
prakal
ją ir kandidatuoja į preziden
Jive or a 'Pop' concert, give me
bas, gi Kun. Urba perskaitė ;
music that doesn't sound as if it's coming
tus.
jaudinančią maldą už kenčiau- j 1848 METAIS šioje šalyje
through a curtain. Let's get a radio that really
Šie Amerikos liberalai gar čią Lietuvą ir baisioje tironijo-; reikalinga bus išstatyti bent 1
puts the artist right in the room with you."
bina seną New Deal demokra je vargstančius jos vaikus. Mu milijoną gyvenamų namų, pa
tiją ir jaučiasi kad reikia ko zikalinę programos dalį vyku tenkinimui reikalavimų. Betgi
(Wait'11 you hear the flawless, static-free quality
voti prieš Wallace, kuris yra siai atliko šv. Kazimiero Aka
of Stromberg-Carlson's complete FM! And what
:
statybos
žinovai
sako,
reikademijos mergaičių choras, K.
.
a thrill you'll get when your favorite records
tiesioginis Demokratų partijos Šimkus
paskambino keletą Lie-1 lmga bus daug kas apvarzya,
' and standard broadcast programs really come to
skaldytojas.
tuviškų dainų kanklėmis. Buvo i tik tada statyba bus galima,
lift in your own home.)
suvaidintas linksmas vaizdelis j Kaip dabar yra, be medžiagų
iš senoviško Lietuviško kaimo ; brangumo dar yra kitų kliūčių
PRANEŠK1T
Piišl\bos . Vaidinimas gra- jfrnUHvs
R+n+vhns nlitikurios trukdys statybos
pliti
STOP, LOOK and LISTEN I There is nothing finer than a
DVNkTOMIC. AC-DC table radio in smart
Savo Antrašo Permainę. žiai pavyko, jį atliko atvykę mą.
modern plastic cabinet. 5 /2" Alnico V speaker.
tremtiniai.
Slide-rule, edge-lighted dial. 3-gang tuning for
Kuomet rengiatės persikelti
Pereitų kelių metų % bėgyje
P. Apeikienė gražiai pade
big-set selectivity and pfjiftremftįft,, A big buy
kitur gyventi, praneškit sa klamavo porą eilėraščių. Malo gyvenamų namų statyba buvo
at a low price *$37.50
vo naują antrašą Dirvos Ad nų vaizdą sudarė A. Vanagai
Come in and see the new Stromberg-Carlson radios and
ministracijai, ne paštui, nes čio pašnekesys su mažyte 6 me pravesta visokiais suktais bu
radio-phonograph combinations. Hear our new informa
dais,
tam
tikrų
statybos
opera
paštas nesiųs jums Dirvos j tų Danute šošyte, kuri buvo
tive 12-MINUTE DEMONSTRATION. It makes it
naują vietą jeigu neprimo* apsirengusi tautiškais rūbais ir torių, kurie norėjo greitai pra
easy for you to judge radio values for yegj$eJi. Plan
kėsit. Parašykit mums už pasakė porą eilėraščių. Šv. Ka lobti. Dabar Kongrese iškelta
now to STOP, LOOK and LISTEN!
lc atvirutę prieš persikėli zimiero Akademijos mergaitės klausimas tyrinėjimo tokių apmą į kitą vieta gyventi. — grakščiai pašoko tautinius šo
gavingų namų statytojų. Sa
kius. Be to programa paįvairi ko, taip pastatyta apie 230 f Q0C
Dirva Cleveland 3, O no
savo dainomis solistai: Bie- namų įvairiose šalies dalyse.
žienė, Kirstukaitė ir Brazis.
Į minėjimą atsilankė daug
žmonių
ir salė buvo kimšte pri tik žymiai prisidėjo prie Lietu
Vincent B. Archis
kimšta. Reikia pabrėžti, kad at vos ir jos bylos išgarsinimo, bet
Dirvos Atstovas
ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL. TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS
silankiusieji buvo labai paten ir sudarė sąlygas Lietuviškai
Prenumeratoms. Skelbimam# kinti tokia Margučio paruošta visuomenei jaukioj atmosferoj
Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025
LOS ANGELES, GALIP.
turininga, įvairia ir meniška tiarai kulturingai praleisti lai
programa. Toks minėjimas ne ką.
Lizdenis
SSI So. Rampart Blvd.
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PERKO Electrical Appliances
3486 EAST 93RD STREET
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Tegul meilš Lietuvos
Dega mūsų širdyse —
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Rašo KAZYS ŠKIRPA.

LAISVA LIETUVA

(Tęsinys iš pereito nr.)

Deja, šie patarimai liko ore: jie nepaveikė

J

paseks Suomių pavyzdžiu ir at
irgi išduos nelaimingus baltus?
Lai nemano tos nesvetingos
tautos, kad bailių nekaltų žmo
nių išdavinėjimu įsigys bolše
vikų malonės. Bolševikai nesismulkina tokiais dalykais, kaip
atsidėkojimu už jų norų pildy
mą. Jei sovietai kada nors, ne
duok Dieve, užims ir Skandina
vijos kraštus, tada gal ir jų
bus atsiminta ir suprasta, koks
buvo didelis niekšiškumas tie
siai mirčiai į rankas išduoti be
teisius pabėgėlius.
Lietuvių tauta kada nors pri
mins šioms bailioms tautelėms
jų niekšiškumą.
Vainis Dainoras

SUOMIAI IŠDAVĖ PABALkaip tik tuo metu buvo atvykęs į Berlyną gauti
TIEČIUS. AR PASEKS JAIS
Džiugu buvo patirti kad atsakingesni musų iš savo vyriausybės nurodymų kaip jam pasiel
DANAI
viiuomenės žmonės Lietuvoje panašiai nusista gti akivaizdoje susikompromitavimo su mobili
tė, kaip anuomet rašiau iš Berlyno. Iš savo pu zacija.
Prisimename 1946 m. Sausio
sės, Generaliniai Tarėjai, skaitydamies su ben
Kadangi politinės išminties pas nacius tru Geroje
mėn.
pradžioje istorijoje ne
>
dru visuomenės ntfsistatyrrju prieš mobilizaciją, ko, jie sugalvojo griebtis prieš Lietuvius polici nuotaikoje
girdėtą pabaltiečių tragediją,
parodė drąsos įteikti Reicho Generalkomisarui nių bei keršto priemonių. Grįžus von Renteln'ui iš vagonų
kai neutrali Švedija kruvina
von Renteln'ui atitinkamą memorandumą, kuria į Kauną, buvo padaryta skaitlingų areštų Lietu iškraunamos
jam Kremliui išdavė 157 Estus
me jie atkreipė jo dėmesį į tai jog numatoma vių inteligentų tarpe, apšaukiant visą musų in BALF'o siuntos
Latvius ir Lietuvius. Ta gėdin
mobilizacija butų nesuderinama su tarptautinės teligentiją šovinistais, nepriklausomybės fanta- į centrinį
ga "išpardavimo" akcija toliau
teisės nuostatais ir kad jie, kaip Generaliniai zieriais, ramios ir paklusnios Lietuvių tautos sandėlį
i
tęsiama. Maskvai parsidavusi
Tarėjai, neskaito save kompetetingu organu ją kurstytojais prieš Vokietiją, ir tt. Visos aukš Vokietijoje.
Sumoijos vyriausybė šių metų
pravesti. Nurodė kad tam butų reikalinga turė tosios mokyklos Lietuvoje tapo uždarytos, o stu
Nuotr.
Suomijos vyriausybė šių metų
ti teisėtą krašto Vyriausybę, kadangi tik tokia dentija išvaikyta. Vienkart buvo pareikšta jog B. Gaidžiuno. i
tarė įgrūsti staliniškų šakalų
tegalėtų skelbti mobilizaciją, .kaip Lietuvos Kon Lietuviai nesą verti garbės, tarnauti po ginklu.
nasruosna visus baltus jau ir
Tačiau buvo pareikšta kad jie vistiek bus imami
stitucijoje numatyta.
nuo senesnių laikų Suomijoje Dar del A. Devenienės
Savo ruožtu aš lojaltit įspėjau Vokiečių pagelbinėms tarnyboms bei darbui fabrikuose
gyvenančius. Nekalti Baltijos
Lankymosi Europoje
kompetentingas vietas Berlyne kad bandymas Vokietijoje. Lietuvių S.S. legiono formavimas
kraštų piliečiai, kurie jau buvo
sumobilizuoti musų tautos vyrus karo tarnybai, tapo išdidžiai atšauktas. Kitaip sakant, Vokie
įsikūrę Suomijoje ir kaip žmo Dėl p. A. Devenienės vizito
neatstacius prieš tai Lietuvos valstybės, gali su čių okupacinė valdžia Lietuvoje viešai prisipaži
nės gyveno, buvo iš visų vietų tremtinių tarpe Krikščionių de
tikti pasipriešinimo iš Lietuviu pu&ės ir pasi no kad šio legiono sudarymas jai nepavyko.
surinkti ir uždaryti į kalėjimą. mokratų organas "Maž. židi
Tačiau, atsikeršydama ji ištrėmė apie 50 LIETUVIAI, APRŪPINKIME šis klausimas dar nėra galuti Kada jau galutinai buvo nutar nys" Nr. 14 rašo:
baigti fiasko.
>
,
SAVO VIENGENČIUS
nai išspręstas. Naujoji Tautų
Tačiau nei Berlyne nei Kaune Vokiečiai į Lietuvių inteligentų į Stutthof'o koncentracijos
"Ji gąusiai aplankė tremti
AFFIDAVITAIS
Sąjunga
(United Nations) bu ta pabaltiečius atiduoti bolševi
visus tuos įspėjimus nekreipė dėmesio. " Kada stovyklą, netoliese Danzigo. šitų naciško ker
nius. Tik apgailestauti tenka,
kams,
nelaimingieji
kalėjimo
Generaliniai Tarėjai atsisakė pasirašyti mobili što aukų tarpe buvo net keli Generaliniai Tarė Bėtfoit, Mich. — Vasario 21 vo užklausus įvairių valstybių rajone pasivaikščiojimo metu kad jos kai kurios informaci
zacijos aktą, tą aktą paskelbė nuo savęs Vokie jai, būtent, Dr. M. Mackevičius — Teisingumo; radio žinių pranešėjas iš sto kiek jos tuo reikalu nuveikė. bandė gelbėtis ir vargais pasi jos apie tremtinius bei jų nu
čių okupacinė valdžia Lietuvoje. Jį pasirašė Dr. Germantas — švietimo; ats. Majoras Puo ties WXYZ plačiai apibudino Anglijos atstovas atsakė kad slėpę bandė per spygliuotas už sistatymus, pateiktos Amerikos
pats Reicho Generalkomisaras von Renteln, lyg džius — Kontrolės; Pulk. Narakas — Vidaus; kas Washingtone yra veikiama po 1,200 išvietintų žmonių yra tvaras bėgti. Tuo metu raudo Lietuviams nevisada išsilaikė
įleidžiami kas savaitę į Angli
D. P. imigracijos klausime.
jis butų buvęs koks Lietuvos suverenas. Tačiau Prof. Jurgutis — buvęs Prekybos Tarėjas.
nieji Suomijos sargybiniai Į objektingumo ir nepartingumo
Buvau tada ir aš kiek susirupinęs kad ne- Kaip žinoma, Kongr. Strat- ją.
jis skaitė reikalinga savo parašą sustiprinti dar
bėgančius paleido šūvių seriją ribose. ALT suvažiavime per
kitais dviem parašais, būtent, jam subordinuo bučiau griebtas. Mat, buvau p. Mackevičiaus ton bilius, kuris leistų čia imi Kanados vyriausybė spaudai ir dalį jų sužeidė.
skaitytas jos laiškas apie mu
tų SS ir Policijos šefo Vysocki ir Vokiečių Ka artimųjų įspėtas jog galėjo patekti naciams į gruoti 400,000 išvietintų žmo pranešė kad 1947 metais į Ka
sų centrinių institucijų nusi
šiuo
kartu
Suomija
bilševirankas mano vienas ar du laiškai, kuriuos bu nių, yra atidėtas ir nesitikima nadą atvyko 64,127 svetimša- kams išdavė 29 ašmenis, jų tar statymus Lietuvių vienybės
ro Komendanto Generolo Just.
/f kurių 38,747 buvo , iš
Paskelbtas mobilizacijos atsišaukimas į Lie vau jam rašęs ir kuriuos jis laikė pas save port kad jį bus galima prikelti. Tope vieną Lietuvį, o likusius Es reikalu Amerikoje, kad jie ne
tuvių tautą buvo sustatytas patriotiškai-Lietu- felyje, kada buvo Gestapo suimtas. Tuose laiš dėl Michigan Senatorius Homer Anglijos, 8,970 atgal grįžusių tus. Tos 29 asmenybės keliaus są suuinteresuoti ALT ir ALM
viŠkoje dvasioje. Jame netruko gražių žodžių kuose mano buvo kaip tik patarta sukliudyti Ferguson, norėdamas tą klausi į Kanadą, ir 9,440 iš USA.
bei LVS susijungimu, buvo ne
Imigrantų iš šiaurinės Euro ne į savo tėvynes, bet į tolimo
apie laisvę ir reikalą kovoti prieš bolševizmą. S.S. legiono sudarymą ir reikalauti okupacijos mą kuogreičiausia iškelti, yra
tik kad neteisingas, bet. ir ža
šalto Sibiro taigas.
lingas
VLIKO
paskatintoBi
Tačiau, jame truko pagrindinio dalyko — pa atsišaukimo. Matomai, Dr. Mackevičiui pavyko pasirengęs įnešti naują bilių, pos į Kanadą buvo 5,482, iš
Rusai
pakartotinai
pareika
reiškimo jog reikalaujama kraujo aukų Lietu tuos mano laiškus kaip nors paskutinėje minu kuris leistų tuojau čia atvykti kurių 3,192 buvo Holandai. Ki lavo iš Danijos išduoti 1,000 Amerikos Lietuvių pastangom
tų Europos valstybių piliečių
vos nepriklausomybei atstatyti.
tėje sunaikinti ir todėl tą kartą išlikau nacių 100,000. išvietintų žmonių.
pabaltiečių "karo nusikaltėlių", sujungti visas patrijotines jė
Senato Imigracijos Reikalų atvyko 10,458 su didžiausiu iš išviso Danijoje esančių tri gas bendram darbui".
Kadangi apie nepriklausomybes atstatymą nepaliestas.
,
^
skaičium vienos tautybės, 2,610
nei žodžiu nebuvo užsiminta tai atsišaukimo
Tai ko naciams nepavyko atsiekti 1943 me komitetas turėjo tuo klausimu
jų tūkstančių.
Lenkų.
"patriotiškumas" praėjo pro Lietuvių ausis be tų pradžioje, beveik butų pavykę tų pačių metų pasitarimą, kuriame dalyvavo
Danų tauta tiesiog neapken ŠIOJE šalyje 1947 metais
Išvietintų
žmonių
apgyven
jokios įtakos. Jis tik sudarė Lietuviams ska rudenį, šį kartą pasipriešinti jų užmačiai su atstovai ir nuo Piliečių Komi
čia pabaltiečių ir musų tremti gyvenamų namų statyba ėjo
dinimo
klausimas,
kaip
mato
naus juoko iš to kad jį pasirašiusieji III Reicho imti musų vyrus karo tarnybai buvo ypač ne teto. Tame posėdyje, sako, bu
me, paliečia ne tik mus vienus niai ten yra pajuokos objektu tokiu saiku kad pastatyta po
jėgos politikos vykdytojai Lietuvoje staigiai pa lengva, nes buvo tuo klausimu pasireiškę skir vo dalykai svarstomi remian
bet daugelį pasaulio demokra ir kankiniais. Įdomu, ar Danai 401 namą kas darbo valandą.
noro tapti Lietuviškais patriotais, lyg pamiršę tingų nusistatymų pačių Lietuvių tarpe. Rytų tis visokiariopomis skaitlinė
tinių
tautų ir valstybių. To
kad visa Lietuvių tauta juos skaitė jos laisves Frontas tada jau buvo' atsidūręs nepertoli nuo mis. Sen. Ferguson nurodė
dėl
pasirodykime
darbu, o tal
ir nepriklausomybės pavergėjais.
Lietuvos sienos. Visus rūpino mintis kad Rusų kad žmonių .opus reikalai netu
kos
rasime.
J. K.
Rada tas atsišaukimas Kovo pirmomis die raudonajai armijai gali pavykti atstumti Vokie rėtų buti svarstomi vien tik
nomis (1943) buvo skelbiamas per radio, laik čių kariumenę dar daugiau į Vakarus ir buvo skaitlinėmis. Kad paveikti į
raščius ir okupanto parėdymu lipdomas ant vi bauginamasi kad bolševikai dar kartą neužplustų opoziciją, jis pakvietė kelioli- BOLŠEVIKAI UŽDARINĖJA
si} gatvių kampų miestuose ir kaimuose, Lietu musų nelaimingą kraštą. Todėl buvo pas visus ką naujų imigrantų, parody VOKIEČIŲ LAIKRAŠČIUS
Vokiečių spauda Amerikie
vių pogrindžio organizacijos ir politinės srovės natūralūs ir savaime suprantamas palinkimas mui jog jie tokie pat ir kultū
jau buvo prieš tai davusios visai Lietuvių tautai kokiu nors butu sudaryti ginkluotą pajėgą, kad riški žmonės kaip ir visi kiti čių zonoje praneša, kad šiuo
Amerikiečiai. Iš pakviestų bu metu Rusų zonoje Rusų okupa
nurodymų nacių paskelbtą mobilizaciją energin butų galima gintis.
gai sabotažuoti, o jauniems vyrams neiti regis
Ypač nerimavo buvę musų kariuomenės ka vo po du Latviu ir Estu, vie ciniai organai uždarinėja tuos
truotis į nurodytas vietas. Pasekmės gavosi rininkai. Jie geriau permatė strateginę padėtį. nas Jugoslavas ir viena našlai Vokiečių laikraščius, kurie nė
efektingos: tauta paklausė ne visagalio III Rei Tačiau ne jų amatas buvo užsiimti politika. To tė žydelkaitė. Nors Sen. Fer ra komunistų leidžiami, ir ku
cho parėdymo, bet Lietuvių pogrindžio organi kioje tat atmosferoje buvęs Lietuvos Kariuo guson prisibijo kad ir jo bilius rie karts nuo karto pakritikuo
zacijų slaptų nurodymų sabotažuoti mobilizaci menės Vadas, Generolas Raštikis, ėmėsi inicia gali sulaukti atidėliojimų, ta ja vyriausybės darbus. Užda
ją, kaip aktą priešingą tarptautinei teisei ir Lie tyvos, ir Rugsėjo 20 d. padarė von Staden'ui, čiau dėl sumažinto jame imi rymas betgi motyvuojamas ne
tuvos interesams.
Vokiečių valdžios Lietuvoje politinio skyriaus grantų skaičiaus gali buti pri politiniais sumetimais, bet "po
pieriaus stoka", kai tuo tarpu
Kai žinios pasiekė Berlyną kad Lietuviai vedėjui, konkretų pasiūlymą kad leistų Lietu imtu.
drįso mobilizacijai pasipriešinti, kreipėsi į ma viams sudaryti savo tautinę kariuomenę, pra Lietuviai čia tremtinių imi jo niekada netrūksta ka^aunifine, jei neklystu 10 Kovo, vienas Rytų Ministe džioje vieną korpą, ginti Lietuvos sienai, šį sa gracijos klausimu turėtų gy tiniams laikraščiams.
rijos direktorių, Dr. Br. Kleist su vienu iš savo vo pasiūlymą jis nebedarė priklausomu nuo to viau turėtų susidomėti. Reika
bendradarbiu, referentu Pabaltijo kraštams, pa kad prieš tai butų atšaukta Vokiečių okupacija linga išsiųsti daugiau afidavi- PASTARU ištyrinėjimu au
siteirauti kuo butų galima paaišinti tokią skirti ir leista patiems Lietuviams sudaryti Krašto tų ir tam reikalui geriau susi tomobilių važinėjimo šioje ša
ną Lietuvių laikyseną, atsižvelgiant į tai kad Vyriausybę pagal Lietuvos Konstitucijos nuo organizuoti, nes gal ir bus, pa lyje paaiškėjo kad 55 nuošim
Latviai ir Estai sutiko S.S. legionus sudaryti ir status.
galios, proga didesniam skai tis pravažinėtų mylių yra su
mobilizacijai nesipriešina. Į tai tegalėjau tiems
kitoks generolo pasiūlymas reiškė aiškų nu čiui musų tremtinių į Ameri naudota biznio reikalams; li
kus dalis šiaip sau pasivažinė
pasiteirauto jams atsakyti jog aš buvau juos aiš krypimą nuo politinės linijos, kurios buvo sek ką atvykti.
kiai įspėjęs dar prieš tai kad nei nebandytų mo mingai laikomasi iki tol. Jos esmė buvo ši: ne
Tarptautinėse konferencijose jimui.
bilizacijos daryti kol Reichas neatpažįsta Lietu kurti jokios kariuomenės ir saugoti musų tautos
jėgas nuo sumobilizavimo, kol III Reichas ne
vos nepriklausomybės.
Aiškinau, kaip kokiems vaikams, kad krau atpažįsta Lietuvos nepriklausomybės.
Kalbamas pasiūlymas sudarė rizikingą už
jo aukų iš tautiniai susipratusios tautos negali
šie žavejanti perstatymai Ohio's istorijos, romanso, asmenybių
ma reikalauti kitiems tikslams kaip jos pačios siangažavimą su Vokiečiais be jokio už tai po
ir vietų yra duodami oro bangomis tris vakarus kas savaitę ju
idealams siekti. Priminiau Birželio 23 d. (1941) litinio atlyginimo iš Vokiečių pusės prasme Lie
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS
lietuvių sukilimą ir Vokiečių padarytą klaidą, tuvos valstybės atstatymo. Jis buvo* pavojin
sų malonumui. Kiekvienas skirsnis tos THE OHIO STOftlT
304 W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028
kad nesiskaitė su to sukilimo teisiniu rezultatu: gas dar tuo požiuriu kad tuo metu dar nebuvo
buna perstatomas dramatiškoje formoje talentingų aktorių ir
MAISTO SIUNTINI& UŽSAKYMUS Į VISAS
cl? vr» „„įima
Lietuvoje susidarius bendra Lietuvių politinė
atstatymu Lietuvos nepriklausomybės.
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS,
muzinkatų.
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS
. P o š i o a t s i t i k i m o , L i e t u v i a i n e g i g a l i p a s i t i  vadovybė. Pogrindžio organizacijos ir politi
siPND
Pilniausia
garantuoja
Jusų
užsakyto
siuntinio
pristatymu.
Jei
kėti bendro pobūdžio pažadui apie išlaisvinimą, nės partijos vis dar ėdėsi tarpusavyje, kiekvie dakokSlnegalima pristatyti siuntinio, jus įmokėti pm,ų
kaip tai pasakyta mobilizaciniame atsišaukime. na siekdama įsigyti daugiau įtakos projektuoja
PIRMADIENIO,
TREČIADIENIO
SEN^ Prnma ?š kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką,
Dr. Kleist teisinosi kad nepriklausomybės nebu mame bendro vadovavimo organe. Be to, jos
kurj kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia jums.
, ,, _
vę galima vienai Lietuvai pažadėti, kada to ne nebuvo vieningo nusistatymo ir atžvilgiu sumi SEND
Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų prodUKtų
IR PENTAD1ENIO
reikalavę nei Latviai nei Estai. Toks pažadas nėto pasiūlymo kariuomenės sudarymo reikalu:
VISO 23 SVARŲ NET.
.
butų sudaręs procedentą visoms kitoms tautoms vienos buvo už, kitos prieš. Buvo pavojaus kad
3 sv. Taukų. 5 sv. Cukrau#
Siųsk Maisto Siuntinius tik p«r
6:30 VAKARE
• reikalauti nepriklausomybės. Tai verstų keisti okupantas tuo nepasinaudotų ir, pavaręs . savo
2 sv. Kavos. 5 sv. Miltų
1 sv. Ryžių. 2 sv. Mėsos
S E N D
visą politiką Rytuose, kas esą neįmanoma, kol kylį į tą partijų nevieningumą, visą kariuome
1 s v. Kond. Pieno. 1 sv. Kakao
tebeina karas ir bolševizmas nenugalėtas. Jis nės organizavimą nepalenktų vien jam vienam
SIUNTINIO PILNA KAINA:
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo
davė man suprasti kad mobilizacijos sukliudy priimtina linkme.
1 svaras Džiovintų Vaisių
tas Lietuvoje paliečia Vokiečių valdžios prestiCLEVELAND
(Bus daugiau)
"Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo kuponu
!a ir kad Reicho Generalkomisaras gali buti pri
verstas pavartoti prieš Lietuvius griežtesnių
UŽSAKYTOJAS
Vardas ir Pavardė
ravaiue
priemonių. Teiravosi ar negalėčiau ką patarti
THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANY
PASAULYJE randasi apie 500 vulkanų (ug„..MM.#... I
kaip iš susidariusios padėties butų galima išeiti. niakalnių) kurie laikomi aktyviais, lies ištu Numeris ir Gatvė
Miestas
Valst. »....
Ii
Patariau nuo bent kokių represijų susilai rėjo išsiveržimus istorijos laikais.
GAVĖJAS
kyti, nes jos padėtį ir santikius tarp Lietuvos
MECHANIZACIJA sumažino žmogaus dar Vardas ir Pavardė
ir Vokietijos tik dar daugiau sudrumstų ir paMiestas.
;Nr.
Gatvė
fiuliau grįžti prie Lietuvos valstybės atpažini bo valandas produkcijoje vieno akro kornų vie Ypatingas Adresas
Zona
Valstybė
mo. Tada patys Lietuviai butų suinteresuoti ją noje farmerių grupėje nuo 13.8 valandų iki 6.4
valandų.
3BBB83BB
ginti ir tuo nesusipratimas savaime atkristu.
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Laisvę pažinai Tauta —
Jungo Nevilks!

PABALTIEČIAI TO
LIAU IŠDAVINĖJA
MI RUSAMS
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''•>""* ^

» *

' * ' — * jf

A

Už ka Naciai Marie Areštavo

*

yjjjįUĮĮ^įy^UjįU^^ĮĮ

Dienos Klausimais
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KARPIUS—Editor

VILNIUS PABALTIJO NKVD CENTRAS

IR ČEKOSLOVAKIJA!

Lenkų spauda skelbia žinią,

S

Maskva Apkaltina
Ameriką
Visoje Rusijoje ir sovietų
okupuotose šalyse Maskva pra
dėjo skleisti atkakliausią pro
pagandą, apkaltinant Ameriką
už II Pasaulinio Karo įvykimą.
Sako, Amerikos dolariai ir Bri
tų bei Prancūzų diplomatija
paruošė šiam karui kelią.
Šitą apkaltinimą sovietai pa
darė po to kai Amerika paskel
bė Stalino - Hitlerio susitarimo
dokumentus pasidalinti rytine
Europa. Amerika tuos doku
mentus pačiupo karo pabaigo
je, bet iki šiol tylėjo apie tai.
Sovietai pasigiria "gavę" į
savo rankas kitus dbkumentus,
kurie jiems patekę užimant Vo
kietiją iš rytų pusės.
tu s apie Ameriką kaip kalti
ninkę sako raudonarmiečiai su
čiupę užimani Vokietiją iš sa
vo pusės.
Tikriausia, bolševikų skelbia
mi dokumentai ir kaltinimai
yra išgalvoti kaip atsikirtimas
prieš tikruosius dokumentus ir
sutartis su parašais Molotovo
ir Ribbentropo.
Bolševikai nebūtų laukę iki
Amerika paskelbs savo sugau
tus dokumentus, jeigu butų ką
turėję. Tačiau bolševikams ne
reikia dokumentų, jie sufabri
kuoja viską sulyg jų propagan
dos reikalavimo.

TALINAS apžiojo, kando ir nurijo dar vieną didelį kad Vilniuje šiuo metu esąs
kąsnį — štai Vasario 23-24 dienomis galutinai nu įkurtas bolševikų milicijos —
ryta viena iš didesnių Vakarų Europos valstybių, Čeko NKVD centras. Kadangi kalė
slovakija. Ta nepriklausoma demokratija pasirašė sau jimams stinga vietos, jie esą
'mirties dekretą su Maskva kai karo pabaigoje Čekoslo įruošti 80-tyje Vilniaus dides
vakijos prezidentas Beneš nusiskubino pas Staliną jieš- nių namų. Jie visi esą perpildy
koti sovietų globos ir draugiškumo.
ti Pabaltijo žmonėms.
Tada, tiesa, Čekoslovakija dar buvo savistovė, bet Ta pačia proga pažymima,
nuo pat to laiko kai Beneš atliko savo misiją į Maskvą, kad Vilniaus mieste skamba
prasidėjo komunistų vortinklių tiesimas galutinam pa klumpęs, nes odos batams nė
vergimui Maskvai ir Čekoslovakijos.
ra. Jeigu kas ir turi paslėpęs
Tas Čekoslovakijos prarijimas, reikia pasakyti, at geresnius batus bei drabužius,
liktas plačioje šviesoje visam pasauliui matant. Matė tai bijo juos nešioti, nes suėmi
tą Maskvos kruviną aktą daugelio kitų šalių korespon mui užtenka vieno tik fakto,
dentai ir diplomatiniai atstovai, nes komunistai negalė kad žmogus yra padoriai apsijo savo begėdiško darbo atlikti iki jie galutinai viską y.j£
nepaėmė po savo cenzūra ir nenuleido geležinės uždan Vilnius ir Kaunas yra Kalkę
gos Čekoslovakijai.
miestai, nes kainos, jas lygi
Čekoslovakijos vadai — Beneš ir Masarvkas (senio nant su algomis, yra milžiniš
Masaryko, jau mirusio, sunus) iki paskutinių dienų gy- į„os< Lietuvių ir Lenkų santyrėsi ir skelbė esą jie palaiką savo šalyje demokratinę kjai
geri:
šiądien
nė ra
tvarką ir jos laisvei negręsia pavojaus Taip kalbėjo jie prasm6s vesti senl} gin5lJ _
dar ir tada kai jau Maskvos buvo įsakyta Čekoslovaki- yra ^ v į enas uždavinys: apsijai nutraukti ryšius su vakarais ir pasmerkti Marshalio; ginti nuo bolševizmo vietos
planą, nes visos Maskvos pajungtos šalys turėjo pasisa- į L e n k a i mano> k a d ne g a l i b u t i
kyti kad jos Marshalio plano, skii to Europai gelbėti, ne- j ]ajSy0g Lenkijos be laisvos Liepageidauja ir pasmerkia jį
| tuvos> Paba itij 0 kraštu iauniVasano 24 d. Čekoslovakijos prezidentas Beneš ku-įmas vis dar vedą beviitišką ko
I / I
ris dar laikosi Prahoje, tikėdamas gal stebuklu išlikti j
su Rusi ^ kais okupantais.
gyvas, kuomet kitų visų sovietų pavergtų šalių patrioti-|
§ t t
H PASAULINIS KARAS U.
niai vadai buvo arba nužudyti arba įkalinti, arba turėjo;
S.
gyventojams kaštavo taksų
ARMI,A
pabėgti, - sutikęs užleisti komunistams visą šalies vai- v^ yra'
pavidale po $2460 kas sekun
džią pasiimti į savo nagus, dar paskelbė savo "sutikimą';
, užgi„čyja dą, kaip armijos žinovai skel
sovj ; ,
priimti naują komunistų pasiūlytą ministrų kabinetą Į
kie .
bia. Bet kaštai dar ir dabar
su premjeru Gottwald, Maskvos ištikimu tarnu ir tai.
^
paskelbtas nesibaigia, nes reikia mokėti
vietai paskirtu. Pranesimas sako dar. kad ir social-de- į • patįes PauIo iaiškas tuo j įvairius atlyginimu, veteramokratai yel prisidėjo prie komunistų ir tokiu budu is;^
dglto
kai
kurie ! n ams.
jų kas tai meiną j kabinetą. Skelbia buk n- kitos parti- vVokiečiai
„ww;i!l! „„„„„
gauna lBigkn
laiškų Kiš savoj Karo kaštai buvo $353,235,jos esą atstovaujamos kabinete — pasityčiojimui is pa- giminių, esančių toje armijoje. J 000,000, arba po $212,563,000
šaulio.
Viename tokių laiškų pažymi-1 dienai.
Taip Stalinas ir ryja vieną Europos valstybę po ki: ma> kad gįrciį, "mes'netrukus I Pasaulinį* karas, priešintos, ir užsigeria tų valstybių žmonių krauju — nes tuoj! atv'yksjnle ^ jus į r pasima- gai, kaštavo Amerikai apie 22
griebia visus priešingus komunizmui veikėjus areštuoti, tysime". j
bilijonus dolarių.
:
kalinti, tremti į Sibirą, žudyti, viską atliekant tuo pačiu
;
:
^
'. i ' —
planu kaip pasijungė Lietuvą ir kaip naikina ir žudo jos partija ir pats Truman jieškos visokiausių niekšingų ke
žmones.
lių rinkimams laimėti, ir dabar tie nujautimai įgauna
Amerika — Trumano administracija Washingtone— rimtą pagrindą.
pasiskelbė kad po to kas Čekoslovakijoje padaryta, ne
Išrinkus Trumaną prezidentu Amerikoje gali ištik
turi nei galimybių nei jokio pagrindo protestuoti....
ti visas baisumas kokio dar nepavykO| R^seveltui įves
Nabagas Truman, nabagas ir Gen. Marshall su sa ti, jam staiga mirus.
vo išgarsintais gabumais.... Juk reikia tikėti kad to
kiu pat budu Maskva pasivergs ir kitas Europos vals
tybes — kad ir Prancūziją ir Italiją, — kartą Amerika
nutyli dėl Čekoslovakijos pavergimo.
u
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TRUMAN NORI LAIMĖTI RINKIMUS
jjTAI yra pati pagrindinė priežastis kodėl Prezidentas
Truman ir jo State Departmento galva Gen. Marshall
pasiryžo buti švelnus, ramus ir nuolaidus. Šymet yra
prezidento rinkimų metas. Truman nori laimėti rinki
mus ir bijo nusikalsti ir Maskvai, ir Amerikos komunis
tams, ir Amerikos visuomenei jeigu drąsiau pasireikstų
už principą — už gynimą pasaulio nuo komunizmo, už
išreiškimą simpatijos bejėgei valstybei patenkančiai į
Stalino nasrus.
•
Štai kokia žinia Vasario 21 d. atėjo iš Romos, nuo
žymaus Amerikos laikraščių korespondento von Wiegand. Wiegand rašo:
"Turėdamas viltis kad susitarimas tarp Amerikos ir
Sovietų Rusijos duos Prezidentui Trumanui ir Demo
kratų partijai laimėti rinkimus Lapkričio mėnesį, Pre
zidentas ii* Valstybės Sekretorius Marshall kaip patiria
ma neformaliai ir 'privatiniais keliais' jieško tokiam su
sitarimui galimybių.
"Šie nepatvirtinti pranešimai pasiekė aukštus Vati
kano ratelius ir sukėlė daug kalbų nekuriuose diploma
tiniuose ir kituose rateliuose.
"Jeigu tuose pranešimuose iš Washingtono yra nors
kiek teisybės, tas įrodytų jog Truman ir Marshall jieš
ko kelių atgal į Roosevelto pražūtingą politiką sovietų
numalšinimui, sutinkant užleisti sovietams tai ką jie už
grobia, nutylėjimu, neprotestuojant ir nesipriešinant."
Von Wiegand primena: "Rooseveltas ir Churchill
pardavė ir išdavė Lietuvą, Latviją ir Estiją su jų nepri
klausomybėmis, laisve ir demokratija. Tai l^odėl Trumanas negali buti sugundintas apleisti Lenkiją ir Bal
kanų šalis, jeigu tas pagelbėtų Demokratų partijai lai
mėti linkimus ateinantį Lapkričio mėnesį?"
Jeigu tokius nusileidimus Maskva gaus, galime ti
kėti ji sulaikys ir Wallace trečią partiją nuo kenkimo
Trumanui ir Demokratams šiuose prezidento rinkimuo
se, bet viena sąlyga gali buti — Demokratai gali sutik
ti pastatyti Wallace kandidatu į vice prezidentus šalia
Trumano.
Nekurios Lietuvių patriotinės srovės Amerikoje vis
remia Demokratus ir rems Trumaną į prezidentus. Ar
nevertėtų joms apsižiūrėti kad tuomi pasitarnauja pra*
Žutingai politikai ir susilaikyti nuo tokio savo negeisti
no pasirinkimo — iki dar nepadarė daug nuostolių?
Dkva jau anksčiau yra pasakius kad Demokratų
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VIZIJA OKEANE
O gęstančios saulėlydžių pašvaistės,
Ir šėlstančios bangos, ką darot jus?
Per degančią okeano skraistę
Lyg paskutinį kartą kviečiat į namm.
Man rados kad plaukiu pro pakrantes,
Kur atsispindi gluosniai- ir beržai.
Ten mažas žiburėlis žiba lange, V*.
Ir grįžę broliai moja man ilgai, ilgai ...
Ten taip ramu: pakelėse kryžiai rymo,
Ten įrašyti likusių draugų vardai.
O jų kiek daug baltuoja ant arimų
Nuo saulės jau nublukę j'ų šalmai....
Ten linksta brandžios vasarojų varpos.
Mus pasitikt mergaitė bėga į marias....
Liūdnai nuaidi musų laivo varpas,
Kaž kur Atlante plaukęs pro salas....
Jonas Nevardauskas.
Atlanto Vandenyne, 1947. 8. 19.
KAI SUGRĮŠIM
Kai sugrįšim į Tėvynę
Fo ilgų, sunkių dienų,
Tai bus laimė begaline —
Pabaiga kančių, vargt|....
Atstatysim ką išgriovė
Ir sumindė svetimi.
Vėl ateis laikai gerovės,
Meilės, džiaugsmo kupini.
Dirbsim, kursim ir mylėsim
Laisvę Žemę Lietuvos,
Ir tvirtai, tvirtai budėsim
Kad nebžutų niekados.*...
Fabuoaag KųhUps.

SKAITYMAI
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo

DžIM-BIM.

KURT SCHUMACHER

TĖVIŠKĖS VAIZDAI
įtęįa VYTAUTAS K. 6V1EDRYS.
(Tęsinys iš pirmiatl)

"ISSIGIMĖLIS, išdavikas ir niekšas", šau
kia visi Vokietijos komunistai, pirštu rodydami
tmy manklaukių kaimas
į Kurt Schumacher}, vieną iš ryškiausių dabarti
nės Vokiečių nelaimės atstovą.... socialdemo
Keliaudami pajūriais pamariais, per kaimus
kratų partijos pirmininką, komunistų priešą ir
ir miestelius, mes, neaplenkdavome neaplankę ir
ištikimą.... Anglų-Amerikiečių draugą.
Pats K. Schumacheris nesijaučia esąs nei karčiamų, kurios tame krašte yra labai budin
Vokietijos išdavikas, nei niekšas; o Anglai ir gos, su sena praeitimi ir apipintos įvairių-įvaiAmerikiečiai jį vertina tiek aukštai ir jam rodo riausiais pasaokjimais, legendomis. Todėl ir jų
tokios didelės pagarbos kad su malonumu kvie aprašymui mes paskiriame porą-trejetą straips
čia jį ir j Londoną ir į Washingtoną ir atydžiai nelių.
Mes esame Šilutės apskrityje, Manklaukių
klauso jo kalbų ir pamokymų. O ir visa Vokieti
kaime.
Papasakosime ir apie šios vietovės istori
ja — bent ta dalis kurią valdo Anglai-Amerikieją,
kurią
girdėjome iš tos vietovės gyventojo E.
čiai — labai pagarbiai nusilenkia prieš kiekvie
P.
Kaip
matysime,
ir čia viskas rišasi su karčianą Schumacherio žodį, manydami kad šią tamsią
ma
valandą gal daugiau duonos atneš tie kurie eina
su gubernatorium Lucius D. Clay, o ne tie ku
Manklaukiai yra labai senas kaimas. Gali
rie linkčioja maršalui Sokolovskiui.... t
buti, kad ir tūkstančio metų senumo. Tai spren
Schumacheris teturi tik 52 metus, ir fw>r tą džiama iš vienos kriaušės, kuri augo darže ir bu
pusšimtį suspėjo išgyventi daug pamokančių da vo tokia stora, kad vos trys vyrai įstengė ją ap
lykų. Ir jo pats veidas jau rodo kad tas žmogus kabinti, o įlipus į medžio viršūnę, buvo galima
tikriausiai yra matęs "ir šilta ir šalta, ir balta ir matyti Tilžės celulozo fabriko kaminus, šita
juoda". Dešimt pilnų metų kuriuos jis praleido kriaušė buvo išrauta tik prieš kelius metus, nes
koncentracijos stovykloje, Hitleriui viešpatau jos šakos trukdė daržo vaisiams augti.
jant, Įspaudė į jo akis ilgai kentėjusio žmogaus
Pirmasis kaimo gyventojas buvo Mankius,
žvilgsnius, o jo veidą išvagojo raukšlėmis, lyg kuris buvo labai turtingas ir gudrus. Jis turėjo
plūgas kietą dirvoną. Dešimt metų tas žmogus didelį ukį ir vėjo malūną, kuris buvo vienintelis
buvo išlaikytas kalėjime ir išlaikytas už jo pa visoje apylinkėje ir žmonės iš visų šalių atvež
ties kvailystes.... Mat, prieš Hitleriui ateinant davo malti grudus. Mankus šią progą gudriai iš
Į valdžią, Kurt Schumacheris panorėjo pasiprie naudojo: įrengė krautuvę, ir žmonės, iš tolo at
šinti nacionalsocializmui ir tuo tikslu rado nau važiavę, sušalę nuo šiauraus rudens vėjo ar žie
dinga tartis ir susitarti su komunistais, kad ben mos šalčio, sueidavo į krautuvę pasišildyti/ O kas
dromis jėgomis galėtų rimčiau pasipriešinti. Už jau užklysdavo į šią krautuvę, to Mankus taip
jo tokią neatsargią ir nerimtą giminystę su ko greit nepaleisdavo. Kartais atsitikdavo, kad žmo
munistais Hitleris ir išlaikė Schumacherį kon nės per ištisas dienas gerdavo, kol viską pro
centracijos. lageryję, kur jis turėjo progos per gerklę pravarydavo: pinigus, grudus, o kartais
kratyti; n uoclugniai savo sąžinę, arčiau pažinti net ir vežimą su arkliais. O kas pelno iš to turė
komunizmą ir tvirčiau nusistatyti daugiau su davo? Tik Mankus. Todėl ir jo turtai greit didė
tais "draugais nebedraugauti".
jo. Bet juk žmogaus norams nėra galo. Taip bu
Karui besibaigiant, paleistas iš lagerio K. vo ir su Mankum. Jis kasmet vis nusipirkdavo
Schumacheris, kaip ir daugelis socialdemokratų, naujus žemės plotus. Kiti ūkininkai tai matyda
pasidarė aršiausias komunistų priešas Vokietijo mi, Mankui pavydėjo ir nutarė nei už pinigus
jam daugiau žemių nebeparduoti. Tai išgirdęs
je.
Schumacheris yra kilimo iš Rytprūsių. Pir Mankus, žinoma, buvo labai nepatenkintas. To
mame didžiajame kare, jis, kaip daugelis vien dėl jis sugalvojo kitą budą turtams įsigyti,
Buvo Joninės. Mankus sukvietė pas save
minčių, dalyvavo fronte ir karą pilnai pateisino,
kol dar buvo vilties jį laimėti Vokietijai. Grįžo kaimo ukininkus, norėdamas juos pavaišinti gė
iš karo be vienos rankos ir su pairusia sveikata. rimėliais. Kaimynai tai sužinoję ir norėdami už
Nuo tos dienos karas pasidarė Schumacheriui svetimo pinigus paulioti, gausiai atsilankė, kad
kaž kas panašu į skerdyklą.. , ir jis, įsikūręs Mankų nugėrus, kaip jie sakė. Bet iš jų nei vie
nas nežinojo, ką ištikrųjų Mankus galvojo. Jis
Stuttgarte, ėmė rašyti ir kalbėti prieš karą.
Socialdemokratų partija jam atrodė tinka davė gerti, kiek kas įstengė. Taip beuliojant atė
miausia vieta tokiai veiklai, žinoma, gyvenimas jo vidurnaktis. Visi buvo prisikaušę kaip veršiai
jį daug pamokė, parodęs kokie keliai yra ge ir šukavo lyg pats piktasis juos vilktų į pražūtį.
riausi taikai. Ir jei šiądien palygini Schumache
Bet štai tamsi naktis pasikeitė, pasklido
rio socialistinius nusistatymus su tais kuriuos šviesa. Visas dangus nušvito, tarsi be galo daug
jis beveik prieš dvidešimt metų skelbė, lengvai žvakučių butų nešviesta pasauliui nušviesti. Persurandi kad jo socializmas yra perdaug aiškiai sigėrę ūkininkai rėkavo ir duko iš džiaugsmo pa
nukrypęs nuo senų socializmo dėsnių ir net jau matę tokį netikėtą reginį. Rėkavo, kol ryto sau
perdaug pasidavęs į kapitalizmą ir suvokietėjusi lutė pakeitė naktį. O koks gi vaizdas tada pasiro
tautiškumą. Pats būdamas "mažas buržujus", dė akims? Kur dar vakar žmonių gražaus gyve
Schumacheris greičiau supranta ir lengviau su nimo vietos keleivio akį džiugino, šiandien begyvena su Amerikonišku kapitalizmu negu su riogsojo baisus trobų griuvėsiai, šen ten dar kiek
Rusišku komunizmu. Nenuostabu tat kad jisai besvylą ir berūkstą, — o griuvėsių savininkai
su pasididžiavimu keliauja į Angliją ir Ameriką, gulėjo vienas čia, kitas kur nors laukuose, kur
ir ten randa malonumo didžiausių kapitalistų juos alkoholio jėga buvo nuvariusi. Jiems sap
draugystėje.
nuose vaizdavosi kaž kokios baisios šmėklos.
Marikaus tikslas buvo pasiektas. Kaimynų
Savo griežtu nusistatymu prieš komunizmu
ir sovietus, Schumacheris įsigijo didelės simpati trobas jis buvo nupleškinęs. Jie, neturėdami gy
jos Anglų ir Amerikiečių zonų okupacinėje val venamų vietų, buvo priversti savo laukus paf*
džioje. Pasakoja kad daugelyje atvejų ta valdžia duoti. Atėjo pas Mankų ir prašė kad tik jų žemi
klausia pas Schumacherį patarimo.... Ir taip nupirktų. Mankus pasirodė "geras". Jis visus s&Vokietijos istorija panorėjo kad Anglų-Ameri- vo kaimynus guodė, bet kartu pareiškė, kad ji*
kiečių okupacinės valdžios siekimai beveik pil negali šiuo metu jiems padėti ir jų žemių nupirk
nai sutampa su Schumacherio programa. Ir vie ti, nes neturi tiek daug pinigų. Bet kad ūkininkai
nas ir antras nori vieningos Vokietijos. Ir vienas perdaug neliūdėtų, Mankus nusiminusius kaimy
ir antras neapkenčia komunistų ir sovietų; ir nus vėl pavaišino degtine. Vyrai atsigavo, pa
vienas ir antras tiki kad Vokietija bus reikalin linksmėjo.
ga trečiame kare. Taigi tokia minčių ir tikslų
Mankus, sulaukęs reikiamą momentą, pra
bendrystė dažnai suveda Schumacherį su gene dėjo derėtis su žmonėmis apie laukų kainą. Da
rolais Clay ir Robertson
bar jam pavyko už pusę prašomos kainu* nusi-'
^
Schumacheris reikalauja Vokietijai vyriau pirkti iš kaimynų jų laukus.
sybės, reikalauja Lenkijai atiduotos ir sovietų
Vėl buvo progos išgerti. Juk be magaryči||
prisijungtos Vokiškos žemės; reikalauja Vokie joks pirkimas. O Mankui to tik ir reikėjo. Dau
čių belaisvių grąžinimo, atsisakymo nuo repara gelis ūkininkų taip prasigėrė, kad liko be cento.
cijų ir greito Vokietijos atstatymo, šiais reika
Nuo to laio visa apylinkė priklausė Mankui,
lavimais jis pataiko į kiekvieno Vokiečio širdį. nes tai buvo jo nupirkti laukai.
Už tai jis ir laikomas daug didesniu Vokiečiu,
Todėl ir šiandien šis kaimas vadinamas
negu socialdemokratu.
Manklaukiąis, kur riogso sena, garsi pasakomis
Ar Schumacheris sugebės laimėti Vokietijai karčiaraa.
ateitį, parodys įvykiai. Tuo tarpu jis vis dėlto
Kur seniau Mankus gyveno, dabar yra kai
turi buti pripažintas kaip vienintelis Vokietis mo kapinės. Kaimo gyventojai yra iš kitur at
kurs yra surinkęs dideles atgailaujančių Vokie sikėlę ir todėl tik senieji šią istoriją težinę.
čių viltis..
(Bus daugiau)
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Kur Eina
Pasaulis...?
ę
R a š o
Dr. J. Audrūntt

APGAULINGA TAIKA
Visi tie sovietų protestai
KAIP GAMTOJE, taip ir politikoje, prieš didesnių neramu parodys tik vėliau jų tikrąją
mų laikotarpius beveik visa reikšmę. Galima iš anksto pa
dos eina rami ir lyg įspėjanti sakyti kad patys sovietai yra
tyla. Tarsi įvykiai norėtų už- jau pasiruošę kokiems nors žy
. klupti žmones ir pasaulį netikė giams, kurie tikriausiai pažeis
tai, kad taip užklupę, galėtų arba kokį nors susitarimą su
lengviau juos sutraiškyti. Po
paskutinio nepasisekusio "Ke Amerikiečiais arba privers juos
turių
Didžiųjų"
susitikimo protestuoti. Kad prisidengtų
Londone praėjusių metų pabai ateičiai ir kad galėtų pasitei
goje, nieko nebegirdime ir ne sinti, sovietai jau dabar įraši
bematome kaip toliau bus kal nėja į savo sąskaitas Amerikie
bama apie taiką ir kokios bus čių "kaltes".... Taip jie darė
šaukiamos konferencijos, ku visais laikais, kada tik ruošėsi
rios jau yra pasidariusios juo daryti skriaudų kitiems.
kingomis ....
Bet jei didelė tyla laiko už KAD SOVIETAI tyliai dir
gulusi visas paslėptas, bendras ba ir ruošiasi, jokių abejonių
ir taikingas pastangas atstatyti negadi buti. šiek-tiek jau anks
tvirtai ir galutinei taikai, tai čiau apvalę Bulgariją, Vengri
atskiri pasiruošimai karui ar ją ir Rumuniją, dabar sovietai
bent "kietesnei kalbai" iškyla
švieson kiekvieną dieną. Tie pa dar pagrindiniau juos valo ir
siruošimai vyksta dviejuose galutinai įjungia į savo politi
frontuose: sovietų ir Amerikie- kos tikslus. Matyti, sovietams
neužtenka kai Balkanų kraštai
čių-Anglų.
gyventų be ypatingų gynimosi
r
KAS YRA atidžiai sekęs vi sutarčių su Maskva. Jie nori
sas pokarines tarptautines kon juos prikalbinti "visiems lai
ferencijas tas gali pasakyti kad kams" prie veržlios Rusų poli
sovietų politikos yadovai yra tikos ir nori kad jie tarnautų
ne tik sukti, bet ir neapsako kuoištiikmiau komunizmui. Tuo
mai lankstus, žiūrėk, dar vakar tikslu Molotovas kviečia tų
jie gynė vieną nusistatymą ir kraštų vadovybes į Maskvą, iš
kaltino kitus už vieną ar kitą eilės pasirašinėja su jomis s%»
pažiūrą, o jau šiądien smerkia vitarpinės pagalbos sutartis.
tai ką jie vakar garbino ir gina
Ką tokios sutartys reiškia
tai ką jie vakar smerkė.
mes turėjome progos matyti
Ateina diena kada rodosi
Jog sovietai darosi sukalbames Lietuvoje ir kituose Baltijos
ni. Ir vos tik tas įspūdis prasi kraštuose. Tai yra ne ]|ąs kitas
platina, kai tuoj vėl pamatai kaip užnėrimas kilpos, ką ga
kad jie nei žingsnio nesitraukia lės patraukti kada tik panorės.
Jei ir šiaip visi Balkanų
nuo savo pozicijų. Ir jau kelin
ti metai sovietai tokiais kam kraštai per savo komunistines
puotais vingiais, užsisukimais, vyriausybes yra pasidarę Mas
šuoliais I priekį ir atgal maišo kvos vergai ir tarnai, tai nau
savo politikos pėdas ir kartu jomis savitarpinės pagalbos su
maišo savo priešininkų vienin- tartimis jie įtraukiami į visų
gesnį nusistatymą, neleisdami sovietinių suktybių politiką ir
jiems pramatyti pilnai sovietų paskandinami bendrame Mas
politikos kelius.
kvos plane. Visos kalbos apie
Va, dar šių metų Sausio Bulgarijos, Rumunijos, Vengri
mėnesį galėjai pasakyti kad so
vietai lyg mėgina parodyti ge jos bei Jugoslavijos nepriklau
ros valios daugiau: padarė tam somybę yra tik savęs apgaudi
tikrų nuolaidų komisijoje dėl nėjimas: tų valstybių savaran
Austrijos, beveik pritarė pini kiškumas yra panaikintas, ir
gų pertvarkymams Vokietijoje, jos nebegali gyventi ir veikti
beveik sutiko sutvarkyti savo kitaip negu Maskva reikalauja.
skolas Amerikai (jų sovietai Dar nėra atėjęs laikas padary
kalti per 12 bilijonų dolarių). ti jas "Sovietinėmis Respubll~
Daug kur jau buvo besiruo- komis", bet kad toks laikas ar
šiama sveikinti sovietus už jų tėja niekas negali abejoti. Vie
tokią gerą valią.... lik staiga ną dieną, jei .tik įvykiai neišva
vieną rytą visa sovietų spauda duos tų kraštų iš sovietinių
v§l užtraukė bjauriausią gies
mę prieš "Amerikos imperia replių, atsitiks su jais tikriau
listus", prieš Gen. Marshallo siai tas kas atsitiko ir su Balti
„juodžiausius tikslus" ir prieš jos kraštais.
visus jų įsivaizduotus karo kė šalia Balkanų galutinai pa
vergtu valstybių sovietai, ma
lėjus.
P.er dešimt dienų — nuo Sau tyti, ilgai "nebežais" ir su Len
ir Čekoslovakija. Iki šiol
sio 21 iki 31 — sovietai pri kija
tos dvi valstybės lyg mėgino
siuntė Gen. Marshallui keturius išlaikyti įspūdį jog jos gali
protestus ir kiekviename jų tvarkytis savarankiškai, nors
piktais žodžiais apkaltina USA. Sovietų Sąjungos tarptautinė
Amerikos karo laivų įplauki je politikoje jos visur sekė Mo
amas į Italijos uostus sukelia lotovo nurodymus ir _ balsavo
sovietams baimės, ir jie užpro taip kaip sovietai norėjo. Tie
testavo, šaukdamiesi pagalbon sa, bendrosios aplinkybės nėra
taikos sutartį su Italija: girdi palankios grynai komunistinių
Amerikiečiai sulaužė taikos su vyriausybių įsteigimui Lenki
tartį. Na, o jei taip tai ir mes, joje ir Čekoslovakijoje, nes to
Maskvos elgesiai galėtų
sovietai, jos nebesilaikysime.. kie
perpildyti ir taip jau sklidiną
Antrame proteste pasisakė pasaulinių neramumų taurę.
Molotovas prieš Amerikos pa Bet sovietai yra geri meistrai
stangas įsteigti oro ir laivyno ir mokės surasti kanalus, per
bazes Mellahoje (Italijai pri kuriuos nuleis kelis lašus iš
klausiusios Afrikos dalyje, Vi anos "sklidinos taurės" kad ga
duržemio juroje) ir vėl apkalti- lėtų be pavojaus gyvybei nu*
marinti Lenkijos ir Čekoslova
no Amerikiečius nesąžiningu kijos nepriklausomybes. ^
•BUtarties vykdymu.
Dabartinis tylusis laikotar
Trečias protesto raštas minė pis skubiai išnaudojamas ir šių
jo kad Amerikos bombonešiai paskutinių dviejų valstybių ga
prieš porą savaičių Lenki
Geltonojoje Juroje skraido virš lui:
jos ministras pirmininkas Cy-s
jBOvietų "prekybinio laivyno" ir rankiewicz jau važiavo į Krem
tuo pažeidžia sovietų saugumą. lių Stalino kviečiamas, o Čeko
Pagaliau ketvirtas protestas slovakijos komunistų partija
kalbėjo apie Amerikos bazes balsiai prašneko jog "reikia
Persijoje. Girdi, ten Amerikie padaryti galą visiems liaudies
priešams".
čiai ruošiasi puolimui prieš so demokratijos
Kam reikalingos tos pauzos
vietus, ir todėl Sovietų Sąjun- sovietams ? Kam toks didelis
ga. negalinti likti pasyvi,,
sovietų atsargumaal —*

ŠIŲ METŲ Vasario 13 dieną
Prezidentas Truman gavo pra
nešimą iš komisijos kuri nagri
nėja Amerikos apsiginklavimo
ir, bendrai, atominių ginklų
klausimą. Tame pranešime sa
koma kad tik 1952 metais ato
minis ginklas galės pasidaryti
visuotinu. Vadinasi, tik už ke
turių metų atominė bomba te
galėtų buti sovietų pagaminta.
Kaip toli yra sovietai pa
žengę atominių ginklų gamybo
je, vargiai kas galėtų užsieny
je žinoti. Amerikos admirolas
Ellis M. Zacharias 1947 metų
Lapkričio mėn. viename laik
raštyje, 'The World', rašė kad
Sovietų Sąjunga pastangos pa
gaminti atominę bombą yra to
kios didelės jog visų Vokiečių
ir savųjų mokslininkų pagalba
jie galės jau ją turėti 1948 m.
Admirolas Zacharias jaučiasi
labai išgasdintas tų'visų slap
tų Rusijos tyruose daromų ty
rinėjimų ir šaukia tuoj pat im
tis priemonių atominei energi
jai kontroliuoti, nes kitaip:
"žmonijos dienos šioje žemėje
suskaitytos".
Panašiai kalba ir Chicagos
universiteto direktorius Robert
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klaus skaitytojas. Musų giliu
įsitikinimu tėra tik viena prie
žastis laimėti laiką reikalingą
pasiruošimui rimtam karui ir
atominiams ginklams.
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HERE ARE THE
flMd double rinsing. See Launderail'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!

See your nearest dealer listed be
low and ask for a demonstration
today. Watch Launderail's exclusive
Re-Verso-Rol washing action give
each piece an individual washing
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LAUNDRY

WASHES 28 TO 41% CLEANER!
LESS SOAP

USES 18 TO

17 TO 27% LESS HOT WATER!
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SEE YOUR LOCAL LAUNDERALl DEALER FOR AN AMAZING DEMONSTRATION.

Apsliincis

PERKO

3486 EAST 93RD STREET

9213 UNION AVENUE
At&re Vakarai* iki 9:00 Vai. \
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Hutchins praėjusių metų Gruo vieno milijono mobilizuotų ka SOTUS AMERIKOS I mirčiai! Kaip turi jaustis tas
j žmogus kuris tiek daug kam
džio mėn. "American Magazi reivių gula ir kelia pilna nera
LIETUVIAI ALKA j ruošėsi, o šiądien vien tik dėl
ne", pareikšdamas kad reikia mumo. Spaudos atstovai pasa
\ duonos kąsnio turi buti išbraubaigti pasakas apie atominės koja kad visą Turkija panaši
NO NENUMANO įktas iš gyvųjų tarpo....
bombos paslaptis, nes senai jau šiądien į didelį karinės stovyk
j "Kai skaitome Amerikos Lielos lauką: visur pilna didžiulių
jokių paslapčių nebesą.
| tuvių laikraščius, beveik kiekMes manome kad tikrai ato karinių aerodromų, ginklų san
TREMTINIO LAIŠKAS
j viename jų yra aprašymai įvai*
minės bombos paslaptys jau dėlių ir karinių reikmenų. Esą
priklauso praeičiai, ir sovie visur matosi ir Amerikiečių ka Baltimorietis Dirvos bendra įrių balių-bankietų, su prabartdarbis P. P. Jaras prisiuntė se įga ir visokiais pertekliais. Jei
tams tėra reikalingas tik lai rininkų.
kas jai pasigaminti. O kol so Pasirodo kad ir sovietų prie kantį įdomų laišką, kurio svar rtie visi balininkai nors po men
ką dalelę nutrautų nuo visų sa
vietai manys kad jiems dar rei šininkai nesnaudžia toje ap besnes dalis čia patiekiame:
kia laiko tol jie prisivers save gaulingoje tyloje: ir jie skuba
Mielas dėde. Tamstos para vo balių ir pasiųstų tokiems
tylėti ten kur dar reikia tylėti. išnaudoti laiką, ir jie skuba pa- ma ne tik aš pasinaudoju, bet kaip šis studentas, kas butų?
Ir nėra nieko pavojingesnio siruošti audrai kuri būtinai eis ir kitus sušelpiu, nes tokia jau j Balininkai beveik nepajustų, o
kaip tikėti jog sovietų tyla po tylos.
mano širdis: aš negaliu ramiai 'tie kurie šiądien jau beveik tureiškia jų dvasios taikingumą
Amerikos draugiškumo su žiūrėti į savo draugą kuris dar ;ri skirtis iš gyvųjų tarpo butų
arba ramų pasaulio poilsį, ži tartis su Italija, nauja Vakarų blogesniame stovyje randasi sveiki, stiprus ir pasiruošę at
eities kovai už Lietuvių tautos
nokime kad po kiekvienos so Vokietijos organizacija, Angli- negu aš.
vietų tylos apsiaustu slepiasi jos-Prancuzijos noras skubiai
Kaipo pavyzdį tamstai pri egzistenciją! Nes tik tose jė
apgaulė ir kad kai jie sako suburti kraštus kurie naudosis minsiu, kaip anksčiau esu ra gose gludi musų ir musų tau
"balta", tai yra tikriausia "juo "Marshallo planu" ir Amerikos šęs, apie studentą Juodikį, ku tos ateitis....
da".
pinigine pagalba—visa tai rodo ris yra mano geriausias drau Tat, mielas dede, nesustebki
kad aš ir paskutiniu duonos
KOKIOS audros seks po da kad pasaulis yra inėjęs i nau gas tremtyje. Jis jau baigia kąsniu
dalinuos su savo likimo
universitetą
ir
už
pusmečio
jau
ją
sceną,
kurioje
po
tylos
ir
bartinės sovietų tylos, galima
nes aš kitaip nega
butų tik spėlioti su baime ir kantrybės uždanga ruošias pra butų diplomuotas inžinierius. draugais,
liu.
Tamsta
ir tamstos drau
Bet
dėl
blogo
maitinimosi
ir
bilti
nauji
pikti
liežuviai.
niekad gerai neatspėti, nes so
gai, jei galite, nepagailėkit su
vietai moka keisti planus net ir Mes esame tik žiūrovai to įvairių nedateklių, prieš kelias šelpti,
nes ta šalpa nenueis vė
paskutinėmis minutėmis. Vis painaus, klastingo ir kartais at savaites daktaras patikrinęs jo jais, anksčiau
ar vėliau ji at
sveikatą
pareiškė
kad
jau
pra
dėlto sovietų politikos bendro viro žaidimo. Jame mes tegali
neš
tinkamus
vaisius.
ji kryptis rodo kad jie per me dalyvauti tik tiek kiek mu deda kabintis į jį džiova. Tat,
šiądien musų stovykloje lan
Graikiją ir Turkiją vieną dieną sų širdis pasiekia per tą žaidi mielas dėde, ar gali gyvenime
mėgins pasiekti Viduržemio ju mą gerųjų vilčių Lietuvai ir ra buti kas skaudesnio? Vyras kėsi Rusas politrukas, kviesda
rą ir uždaryti kelią Amerikos maus gyvenimo pasauliui. Gi pačioje jaunystėje, baigęs auk mas mus grįžti į plačiąją "tė
laivams prie Europos krantų. atsakomybę už įgrisusią pasau štąjį mokslą per didžiausias vynę". Nei vieno norinčio ne
Ne veltui tad USA karo laivai linę netvarka neša visi tie ku pastangas, na ir kada pasiruo atsirado, ir po poros valandų
raižo Graikijos ir Turkijos pa riems pasaulis yra ne kas ki šęs pradėti gyvenimą, vietoje jo vizitacijos, "garbingą" sve
tas kaip laikas jų viešpatavi ateities džiaugsmo, gauna ne čią visi švilpimais išlydėjo....
krantes.
Jusų Petras.
malonų sprendimą pasiruošti
Pati Turkija su savo arti mams.
a mat
dm>*. mm*.
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Racent independent tsfets prove Mr
claim that Launderall does a better
fob—it washesmore clothes, cleaner
•—more economically!
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Trečiadieniais iki 1:00 Dienos

Tel^fonąs Abiejose Krautuvėse Diamond 0025
sį

A

(

*
6

D

Rockefeller Antikas
Lietuviu Žentas
v

ANNOUNCING

n e w

o w n e r s h i p

Set Beaiuu Sedan
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Metropolitan Opera vėl atvyksta
j Cleveland^ 23-čiam sezonui, kaip
praneša Thomas L. Sidlo, pirminin
kas Northern Ohio Opera Associa
tion. Per savaitę laiko bus pasta
tyta devynios operos, kurios penkios
jau nebuvo girdėtos čia per penkis
ar daugiau metų. Perstatymai atsi
bus didžiojoj Public Hali, Gegužės
10 iki 15.
Prie to. operose dalyvaus devyni
žymus artistai kurie iki šiol dar nie
kad su Metropolitan Opera čia ne
dainavo.
Tie nauji artistai-artistės yra Valdego, Miss Quartararo, Lietuvaitė
Polyna Stoska, Cleo Elmo, Ramon
Vinay, Inge Manski. Melchiore Lui
se, Kenneth Schon ir Clifford Harvuot.
Polyna Stoska, paeinanti iš Wor
cester, Mass., yra soprano atsiekus
didelių
pasižymėjimu New Yorke
įvairiuose muzikaliuose vaidinimuo
se ir pirmą karty pasirodė Metropo
litan Opera House pereitą rudenį.
Ji dainuos Eva rolę "Die Meistersinger \on Nuernburg" ir Donna
Elvira "Don Giovanni" operoje.
Kiti artistai ir aitistės kurie čia
iau žinomi ir mėgiami bus: Frances
Greer, Claramae Turner, Margaret
Harshaw, James Melton, Martial
Singher, Charles Kullman, Herbert
Janssen. Gerhard Pechner, Salvatore Baccaloni, Jan Peerce, Dorothy
Kirsten, John Brownlee, Stella Ro
man, Jussi BjoerUng, Martha Lipton, Kurt Baum, Rise Stevens, Rose
Banipton, Eleanor Steber Thelma
Votipka, Daniza Ilitsch, Francesco
Valentino,
'

Phone YEllowstone 6636

OPEN*

TUESDAY

Popieriiiotojas

Rose Basta
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Automatinių

COAL

Telefonas: POtomac 6899
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I. J. SAMAS - JEWELER
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Persikclė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

s

E
E
S
s

7007 Superior Ave.

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.
495 East 123rd St.
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POLTEE
Namų Maliavotojas

and FRIDAY EVENINGS

Ann Ferlito Mazzarino

JONAS G.
Lietuvis

I.EE ROAD ";it Washington Blvd."

Greta Ezella Theatre |
s

Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- =
rodelię ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
=
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METROPOLITAN OPERA ATVYKS SAVO
23-ČIAM SEZONUI CLEVELANDE

motina ištekėjo už Petro NeWinthrop Rockefeller apsive vecko, 1928 metais. Per de
dė su Jievute Paulekiute-Sears presijos metus, 1934 metais,
vidurnakčio ceremonijose, Va jie išėjo į ukę gyventi, prie Lo
sario 14-tai prasidėjus, kada well, Indiana. Chicagoje gy
suėjo legalis laikas sulyg Flo veno senoje Lietuvių kolonijo
ridos įstatymų galimam suriši je netoli Stockyards.
mui poros šeimyniniu ryšiu, Jievutė baigė high school ir
72 valandos nuo aplikacijos pa lankė Northwestern Universi
ty. Studentaujant, 1933 me
davimo.
Suvesdinimo ceremoniją at tais jai teko laime buti išrink
liko West Palm Beach Presby- ta "Miss Lithuania", ką dabar
terij-onu bažnyčios kunigas W. Amerikos spauda plačiai pažy
Drummond, privatiniame Win mi, ir nepagaili piešti-pasakoti
throp draugo Winston Guest kad ji yra Lietuvių imigrantųname, ir nebuvo jokios vestu ateiviu duktė
vinės muzikos nei altoriaus.
Šiose ceremonijose dalyvavo GRYŽO DIRBTI
tik keli artimiausi draugai ir
Vasario 23, iŠ New Yorko
giminės; jaunosios sesuo, kuri praneša kad Winthrop Rocke
specialiai atvyko j Floridą, ir feller su savo nuotaka sugrįžo
jaunojo brolis ir kiti artimie j New Yorką, į nuolatinę jo
ji. Diena prieš tai, jaunave gyvenamą vietą, Park Avenue,
džiai davė spaudos atstovams kur jis turi sau 15 kambarių
save nufotografuoti laikraš apartmentą. Jis pasakė, "Aš
čiuos^ j u atvaizdams įdėti, ir turiu rytoj rytą buti savo dar
suteikė reikiamos spaudai me be Soc.ony-Vac u u m, kur aš esu
džiagos apie jaunąją, nes apie paprastas tarnautojas".
Winthrop Rockefeller visi ga Kitaip sakant, bilijonierių
lėjo pasisemti žinių iš turimu sunus, o vis tik laiko savo tar
šaltinių.
nybą, už kurią gauna sau algą, štai pilnas operų repertuaras ir
Pirm vestuvių, tą vakarą, ir dirba kaip ir visi kuriems svarbiausi artistai jose:
tarp 6 ir 8 valandos, Rockefel- reikia sau pragyvenimą užsi
MANON — pirmadienio vakare,
lerio draugo Gest namuose at dirbti. Palyginkit nekuriu Lie Gegužės
10, tu Bidu Sayao, Frances
sibuvo žymių svečių priėmimas tuvių darbininkų vaikus, kurie Greer, Claramae Turner, James Mel
ir pavaišinimas. Tarp tų sve tingi dirbti, iš tėvo uždarbio lon, Martial Fingher ir Ezio Pinza;
čių dalyvavo ir buvęs Anglijos minta ir per dienas dykinėja ir Wilfred Pelletier dirigentas.
"DIE ME1SERSINGER" — antra
karalių.-* Edward, dabar Duke benaudžiai slampinėja.
dienio vak. Gegužės 11, su Polyna
of Windsor su savo žmona, pa
Ponia Jievute Rockefellerie- Stoska, Margaret Harshaw, Charles
prastos kilmės Amerikiete gy nė pasakė, ji stos rimtai į šei Kullman, Herbert Janssen, Gerhard
vanašle iš Baltimore*. Dėl jos mininkes pareigas, susitvarkys Pechner, Dezso Ernster; Fritz Busch
Edwardas išsižadėjo ir kara sau butą kaip jai patiks, žino dirigentas.
LA BOHEME — trečiadienio vak.,
liško sosto.
ma, jai nereikės nei virti nei Geg. 12., su Jan Peerce, Salvatore
Winthrop Rockefeller nerei valyti, nes jaunojo apartmen- Baccaloni, Hugh Thompson, Dorothy
kėjo nieko išsižadėti vedant pa te yra pakankamai tarnų. Ji Kirsten, John Brownlee, Nicola MosGreer; Giuseppe Anprastą Lietuvaitę.
sako nori sugryžti į savo nor cona ir Frances
dirigentas.
Kai po tų vaišių svečiai išsi mali gyvenimą ir tvarkyti sa tonicelli
1L TROVATORE — ketvirtadienio
skirstė, jaunavedžiai su savo vo namų reikalus. Kaip ir ki vak.,
Geg. 13, s a Stella Roman, Cloe
artimaisiais rengėsi vidurnak tos nuotakos, Jievutė nori pa Elmo, luge Manski ir Jussi Bjoerčio vestuvėms.
sirodyti savo namus savo bu ling; Emil Cooper dirigentas.
CAVALLERIA RUST1 C A N A —
Izabelė Paulekiutė, Jievutės vusioms draugėms, ir nuolat penktadienį
po pietų, Geg. 14, su Re
sesuo, buvo pamergė, ir jauno turės svečių. Be abejo, ateis gina Resnik, Martha Lipton, Richard
jo brolis Laurence S. Rockefel diena kad ir jos tėvai turės Tucker, John Brownlee ir Claramae
ler, buvo vyriausias pabrolis. progą apsilankyti ir pamatyti Turner; Pietro Cimara dirigentas.
Nei iš jo brolių nei iš tėvų ne kur ji gyvena ir jos antrą vy PAGL1ACCI, tuoj po pirmosios, su
Florence Quartararo, Giuseppe Valbuvo jokio protestą vimo kad rą.
dengo, Kurt Baum ir Leslie Chabay;
Winthrop veda paprąstą Lietu Pąrvykus j New Yorką, juos Pietro Cimara dirigentas.
vio ateivio darbininko duktrjVw apspito laikraščių reporteriai, DON GIOVANNI — penktadienio
Po vestuvių, artimieji turėjo ir jiedu davėsi nusifotografuo vakare, Geg. 14, su Ezio Pinza, Rose
savo vi lurnakčio pietus, su tra ti, tačiau šiaip jokių platesnių Bampton, Charles Kullman, Polyna
Stoska, Bidu Sayao ir Salvatore Bac
diciniu puošniu vestuvių tortu, pranešimų spaudai neteikė.
caloni; Max Rudolph dirigentas.
su š^n panu ir viskuo ką gali
Jaunikis jau buvo nusivežęs CARMEN — šeštadieni po pietų,
lengvai Rockefellerių turti už- Jievute į Pocantico Hills, prie Geg. 15, su Rise Stevens, Thelma Vo
komanduoti. Po vestuvių jiedu Tarry town, N. Y., kur yra jų tipka, Eleanor Steber, Martha Lipton, Ramon Vinay ir Robert Merrill;
išvyko dešimčiai dienų "honey šeimos puošnus dvaras.
Wilfred Pelletier dirigentas.
moon".
ši jaunavedžių porele dabar THE MASKED BALL —^ šešta
Lietuvių žentas palaikė ry rodoma ir filmose, ir ten pami- dienio vakare, Geg. 15, su Francis
šius ir su savo nuotakos tėvais, jnima Jievutė kaip Lietuvių at co Valentino, Jussi Bjoerling, Dani
Ilitsch, Sioe Elmo, Frances Greer
jis telefonu pakvietė jos moti eivių duktė. Jievutė atrodo za Nicola
Moscona; Fritz Busch di
ną, Patikelienę - Neveckienę at j graži ir puošni, pats jauna ve- ir
rigentas.
vykti i vestuves ir pasiūlė jai dis yra vidutinės išvaizdos vaiMetropolitan Opera baletas, va
privatinį lėktuvą atvežimui jos j kinas, aukšto ugio. Jievutės dovybėje
Romanoff vėl prisi
į Floridą. Tačiau Neveckienę i sesuo yra pilnesnio sudėjimo dės prie Boris
papuošimo operų statomų
atsisakė, sakydama kad turi (mergina ir visai panaši į savo Clevelande. Baletas dalyvaus ope
daug darbo namie, savo ukė- j motiną. Jaunojo brolis matė rose "Manon", "Die Meistersinger
von Nuernberg", "Don Giovanni",
si smulkaus ugio vyras.
je, nedali pasitraukti.
"Carmen" ir "The Masked Ball".
Pakalbėjus su savo žentu,
(Bus daugiau)
Tikietai šioms operoms gaunami
motina vėl ėmė telefonu kalbė
perkant išanksto, opera box office,
ti su Jievute Lietuviškai, taigi
didžiojoj main lobby Union Bank of
Rockefellerių ainis gal pirma
Commerce, East 9th St. ir Euclid
Skelbimai Dirvoje
karta savo gyvenime išgirdo
Avenue, atdara nuo 9 ryto, iki 5 v.
Turėdnnu parduoti ar iš po pietų, išskyrus sekmadienius.
Lietuviuką kalbą, ir savo buPavienėms operoms tikietai parsi
nuomoti namą, kambarį,
sinčią žmoną Lietuviškai k a 
duoda po $1.20, Š2.40, $3.60, $4.80,
ar parduoti kokius daiktus
bant.
$6 ir $7.20. Visoms operoms ben
kuriuos kiti gali sunaudo drai po $9.00, .$19.20, $28.80, $38.40,
Paulekiai gyveno prie Oakti, pasiskelbkite Dirvoje. $48 ir $57.60. Prie tų kainų taksai
dale, Pa., kai jų duktė Jievu
įskaityti. Paskiroms operoms tikie
Skelbimus atneškite gata
te gimė, 1916 metais. Jos tė
tai bus parduodami nuo Bal. 5.
vai parašę. Priimami iki
vai vėliau persiskyrė, motina
pietų trečiadieniais.
DIRVAI išsirašyti nereikia
išvažiavo į l'hicagą dar kai 'i
laukti pradžios metų. Išsirabuvo maža mergaitė. Ten j-,;
šykit dabar. Pusei metų $1 .50.
naktinės vestuves

I

MARGUTIS
Skaitykit "Margutį", komp.
A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei
na kartą į mėnesį. Kaina
metams $2. Užsisakant sių
skit ir pinigus.

MARGUTIS

6753 So. Western Ave.
Chicago, 111.

Amerikos Raudonojo
Kryžiaus Vajus

II Karo Veteranams
Bonus Blankos
Aplikacijos II Pasaulinio Karo
veteranams bonams Ohio valstijoje
gauti bus nuo Kovo 1 ir po to iš
dėtos ir prieinamos 52 bankiniuose
ofisuose the Cleveland Trust Com
pany, Cuyahoga, Lake, ir Lorain
apskrityse. Apie tai praneša George
Gund, banko prezidentas.
"Šis yra dykai pasitarnavimas ir
mes noriai tą. padarome", sako Mr.
Gund. "Patogios vietos musų dau
gelio bankinių ofisų prieinamos vi
siems labai tinka tam tikslui. Blan
kos, kaip mums praneša Soldiers
Relief Commission, bus galima gau
ti tik pradedant Kovo 1."
Štai kur randasi Cleveland Trust
bankai:
EAST SIDE

Broadway-57
B roadway-Harvard
Buckeye-116
Cedar-Lee
152-Collinwood
185-Pawnee
Euclid-Ivanhoe
Euclid-57
Euclid-79
Euclid-105
Euclid-Windermere
Foor Terminal
Hough-Crawford
Kinsman-Lee
Lake Shore-22^
Mayfield-Lee
Miles-133
Nela Park
Payne-55
Shaker Square
St. Clair -40
St. Clair-55
St. Clair-105
St. Clair-125
St. Clair-138
Superior-71
Superior-105 .
Superior-123
Union-93
Woodland-55

WEST SIDE

B road view-Pearl
Clark-25
Detroit-101
Detroit-117
Detroit-Cook
Detroit-191
Franklin -25
Lorain-Fulton
Lorain-93 '
Lorain-117
Lorain-130
Lorain-Rock v River
Lorain-215
Madison-124
Madison-Warren
Pearl-Ridge
NORTHERN OHIO
Painesville
Willoughby
Bedford
Lorain

AKRON, OHIO
DIRVOS SKAITYTOJO
PASIŪLYMAS
Dirvos skaitytojas iš Akron
mums rašo:
Kreipiuosi^ Dirvos redakci
ją prašydamas paraginti visas
Lietuviškas organizacijas sius
ti protestus į Washingtoną kad
ten butų atmestas komunistų
pasipriešinimas army draft įs
tatymui.
Tik žiūrėkite, kas dabar da
rosi : vaikai užbaigę mokyklą
neturi kur dėtis, eina vogti. Se
niai dirba fabrikuose, arba vi
sai darbo nėra. Maskvos agen
tai siunčia net tūkstančio at
stovų delegaciją į Washingtoną protestuoti prieš army draft
įstatymą, o tuo tarpu Rusijoje
ruošiamasi karui ir armijoje
reikia visiems išbūti nuo dvie
jų ligi penkių metų.
O čia mes visai be armijos
paliktumėme!
Taigi tegul visi raid protes
tus prieš tas Stalino gaujas ar
ba užstoja kelią ir neleidžia į
Washingtoną jų delegatų. Lai
visi pirmiau protestuoja prieš
Staliną ir jo kruviną valdžią.
Petras Jurgelis

metais ir jiems bei jų šeimoms>£§$*'
kalinga turėti apie $6,240,000.
Ketvirtas didelis reikalas kuriam
nustatyta $6,500,000 suma Nacionalėje Kraujo Programoje, kuri parū
pina visą kraujo reikalą visai šaliai
be jokių kaštų.

J« Žemantauskas
N o t a r a s *

"Dirvos" Agentas
130 Congress Avenue
Waterbury, Conn.

saukiami VETERANAI!
Jus dabar galite įstoti tiesioginiam pasky
rimui militariams Veiksmams Europoje.
Jus gafltė įstoti trims metams į vieną fl aš
tuonių pagarsėjusių vienetų — visos dabar
yra Suvienytose Valstijose.
<JL- Jus galite Įstoti į taip aukštą rangos laips
nį kaip Techniškojo Saržanto, jei esat kva
lifikuotas tam tikruose išsilavinimuose ir
amatuose.

John K. Thompson
Didžiojo Clevelando vadai ruošda
miesi Raudonojo Kryžiaus vajui pa
skelbia kad šiais metais musų mie
sto srityje nustatyta sukelti $1,096,-

Ii atitikti jusų pageidavi
mams ir kvalifikaci j o m s .
Yra daugelis ir kitų naudų
kiekvienoje srityje. J u m s
artimiausia U. S. Armijos
ir U. S. Oro Jėgų Rekrutavimo Stotis suteiks pilnas
žinias.

TOKIŲ progų niek u o iia e t
nebuvo visoje Armijos isto
rijoje—ir bent kuri jų ga-

000.

John K. Thompson, Union Bank
of Commerce prezidentas tapo pa
skirtas generaliniu fondo pirminin
ku. Prie jo prisideda visa eilė su
manių žmonių padėjėjais.

CAREERS WITH A FUTURE

II. S. Army and
U. S. Air Force

U. S. Army and U. $. Air Force
Raudonojo Kryžiaus vajus visoje
Recruiting Service
šalyje atsibus Kovo 1 iki 17 ir nu
statyta sukelti $75,000,000. Didžio
jo Clevelando dalis šioje nacionalėCleveland 14, Ohio
Room 109, Old P. O. Bldg.
je pastangoje nuskirta $1,096,000, iš
ko vietiniam skyriui 1948 metų rei
.'iiiiiimiiiiimiiiiiimmiiiiimiimimiiiiiHiiiiiiiiiimmiiKmimiiiimiimiiiiiiimii*:
kalams eis $469,000. Likusi suma
iš $627,000 eis į bendrą Red Cross
National Headquarters 1948 metų
reikalams.
Nors Didžiojo Clevelando Skyrius
sumažino savo finansinius reikala
vimus 1948 metais, tačiau Red Cross
National Headquarters negalėjo su |
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENIS—
|
mažinimo padaryti dėl keturių svar
bių priežasčių.
Nelaimių įvykiai 1947 metais ap
sunkino nacionalinės įstaigos iždą riiiniiniiiinniiinnuiiiiiimiiiiniiiinmiiinuiHMiMninininimmiiumiiiiminnm"
ir tam tikslui šymet reikalavimai i S I M I I I I I I I I I I I I I I I I I i f l l l l l l l l l l l l l l l J N i l !I l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l I C i l i n i n g
padidinta iki $4,672,000.
Skaičius vyrų ir moterų šalies
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
|
tarnyboje dabar yra keturis kartus =
didesnis negu prieš II Pasaulinį Ka I
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
|
rą. Palaikymas Red Cross patarna
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5
vimo musų ginkluotoms jėgoms na S
mie ir užsienyje pareikalaus dau E kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi, gausit patarnavimą įvai- S
5
giau negu $13,000,000 1948 metais. s riuose apdraudos-insurance reikaluose.
E
Sutaisau
paskolas
pirmo
morgečio.
Patarnavimas
ir
išpildymas
S
Šiądien randasi 18,000,000 vetera
a
nų, kurių žymus skaičius kreipsis į S garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

|

I
|

Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

I 6202 Superior Ave.

Į

Raudonąjį

Kryžių

pagalbos

United Lithuanian Relief Fund
' Of America, Inc.
105 Grand Street, Brooklyn 11,
Nw Jtuli

I
|

HEnderson 9292 5

P J KERSIS
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BALF GELBSTI REMKIT J{!
GeraSirdžiai aukotojai Lietu
viams tremtiniams daug pagel
bėjo šalčių metu apsidengti.
Visiems aukotojams nuoširdus
dėkui! Aukas daiktais ir pini
gais ir toliau siųskite BALF'ui.
BALF'o centras 1948 m. per
Sausio mėnesį tremtiniams į
Europą išsiuntė:
.. 55 statines lašinių, 10,000
netto svarų, vertės $3,660.00
laivu S S OGNA į Le Havre,
Prancūzijoje.
.. 100 belų pundų rubų, 9540
svarų netto, vertės $9,540.00,
30 dėžių avalynės, knygų ir ki
tų reikmenų, 2645 sv. netto,
vertės $1,338.00. Šis siuntinys
iš New Yorko pasiųstas Sausio
22 d. S/S American Shipper į
Le Havre, Prancūzijoje.
VISKĄ SIŲSKITE BADAU
JANTIEMS IR VARGSTAN
TIEMS TREMTINIAMS LIE
TUVIAMS ADRESUODAMI:

Keletas žobžių apie

Karštą Vandenį
Vanduo—šaltas. Jausmas—karštas. Nenuostabu jei
daugelis žmonių kuo nors greitai susierzina. Dau
giau ir daugiau jų vyksta par pardavėją ir plumberį
ir pareiškia savotiškais žodžiais kad jie nori automa
tinio, apačioj degamo, insuliuoto Gaso vandens šildf#
tojo su greito atšilimo ypatybe. Tai yra kitas budai
pareiškimo kad jie nori karšto vandens tiek kiek tik
reikia ir kada tik reikia. Ir, pirmą kartą savo gy
venime jie jį gaus.
ATMINKIT—

AUTOMATINIS

Nauji Gaso Vandens šildytojai APAČIOJ DEGA
Ttapo Gasą—Taupo pinigu*

T HE

|

INSULIUOTAS

EAST OHIO GAS

emm

Muzikos Klasika—"AFTERNOON CONCERTS"—4:30 iki 5:00— Pirmadieni iki Penktadienio—WGAR 1220
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PAINTING CO.

5

Namų Pagražinimas,ii Vidaus ir iš Lauką|
j
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[Automatinis angum šildymas

^'

—

Pigiau

—

v. 'Avlv

švelniau

TA ĮSOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS
Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas
Tools
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Su Vasario 28 prasideda Greater
Cleveland Home and Flower Show#
kuris baigsis Kovo 6. šios parod<|jf
paprastai sutraukia per savaitę lat«
ko po suvirs 125,000 žmonių, o šymet tikimasi kad pamatyti atvyk#
daug žmonių ir iš kitų aplinkini!
miestų.
Didžiojoj Public Auditorium Are
noj bus išrengta puošnus gėlynu
daržai, kurie sužavės kiekvieną lan
kytoją. Prie to, visose šalutines!#
dalyse ir salėse bus įrengimai namų
ir namų vidaus ruošos perstatymai,
kartu ir pavyzdžiai bei medžiages
namų statybai, kas tik namų savi
ninkui arba norinčiam buti savinin
ku savo namo jdomu.
Didžiojoje Arenoj gėlynai. bus nu
šviesti pritaikytomis šviesomis, ge
lių matysis iš visų pasaulio dalių,
didysis vaizdas bus Vėjinis malū
nas gėlynų darže.

A1 Samolis,

P
SrHOMEtf/afu
f FLOWER
CREATEB
CLEVELAND

ųi

PUBLIC AUDITORIUM

FEB.28,^MAIL6i
Hours:
Sat.Feb.28,opens 2 p.m.
All otherdayc, 11 a.m.—11p.m.

A TRIUMPHANT PANORAMA OF BEAUTY!
• THE STAGE,

a Holland-Belgium

Wonderland.
• SPECTACULAR DISPLAYS of roses,

carnations, and other exotic flowers.
• COMPETITIVE GARDENS of rare beauty.
• FIVE HUGE HALLS on planning,equip

ping, furnishing and beautifying
the home.
• THREE HOUSES, completely fur
nished, decorated and landscaped.
• AN ENLARGED "GREEN THUMB COURT."
• A TELEVISION THEATRE demonstra

ting accepted makes.
• ILLUMINATING COMPANY'S "Best Loca

tion in Nation" picture shown free.
REGULAR ADMISSION
including Fidiral Tn

7C £
* * •

Come early
come oftsn.
See this show leisurely.

'the Most Beautiful Show of tbe leaf
joocxwuooououpo^)

£
A

Hathaway" Mažais Taškai3

Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys.
Automatic Controls

Joe Chester, pres.

ftcMj&ojam&l
Mien&i!

1

Lengviau

11

Celių ir Namų Paroda
Prasideda

E NAY Co's Basement
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Žilinskas, iš Balabostų km., Būdami#
nos vai.

' KING PIN CLUB'

Cleveland 3

1 *•

.

",
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PAJIEŠKOJIMAI

7526 Star Avenue

t?

A

son, Prof. Watkirts, Kazlauskas gyja savo bažnyčią pilnoje žo
Vitkauskas, Juozas, gyv. Chicagoje.
Mickevičius, Vincas*
Milkeraitis, Jonas, titHi, - Miko, iš Volungevičius, Jonas ir Juzefą, iš
ir Paltus (šiedu atvykę nesenai džio prasmėje. Iki šiol, Lietu
Merkinės, gyv. Bostone.
iš tremties), Kun. Kučinskas vių bažnytėlė tilpo dideliame
Jieškomieji ar apie juos žU Tauragės vai.
Mingėlaitė, Domicėlė, iš Plungės V., Zabarskų, iš Svėdasų, giminSs |W»ir
kiti.
Lietuviai
kalbėtojai
vi
gyvenamame
name.
nantieji
prašomi
atsiliepti
į:
IŠKILMINGAI MINĖJO 30
šomi atsiliepti.
Telšių ap., gyv. Chicagoje.
Dabar jau Lietuviai ineina į
METŲ NEPRIKLAUSOMY suomet kalba ne tik lupom bet
CONSULATE GENERAL OF Monstienė - Malakauskaitė, Ona, gv. Zdanauskas (Sdano), Adolfas, Ed
ir širdimi .ir giliai sujaudina savo įsigytą bažnyčią kuri turi
Chicagoje.
vardas, Aleksas ir Zofija, iš Ry
LITHUANIA
BĖS SUKAKTI
gos, gyv. Milwaukee.
klausytojus.
Mostvilas,
Pranas,
iš
Salantų
vai.,
bažnyčios
pavidalą.
41 West 82nd Street
Los Angelss Lietuviai Lietu
Vanagas, Ignas, iš Židikų vai., Ma
Kretingos ap.
Ypatingo turinio kalba buvo
Naujos bažnyčios dedikacija
New York 24, N. Y.
vos Nepriklausomybės 30 me tai Prof. Watkink; be kitko jis
žeikių ao., gyv. Brooklyne.
Nabažas, iš Gruzdžių vai., Šiaulių a.
bus
sekmadienį,
Kovo
7,
aukš
Nargėla, Mykolas- ir Petras, iš Le Vanagas, Povilas iš Šiaulių parap.
tu sukaktį minėjo kilniai, jaut pasakė: Pažįstu Europos isto
Vasiliauskaitė - Rirjautienė, Marija,
liūnų vai., Utenos ap.
imai ir su viltimi jog ateinan riją ypatingai Lietuvos, jos tomis mišiomis 10:30 v. ryto.
Ona, iš Naumiesčio, šakių Pajaujis, Jonas, iš Rudaminos vai.,
iš Ukmergės ap.
čiais metais ne tik minės su kraštą, žmones ir jų budus, nes Bažnyčia randasi 2704 St. Ge Basčiutč,
ap.
Vekteris, Antanas, iš Lazdijų vai.
Seinų ap.
orge
St.,
Los
Angeles
27,
Cal.
kakti, bet ir džiaugsis jau lai ten buvau. Tačiau kalbėti Lie
- Ivoškaitė, Juzė, iš Pociūnas, Antanas, ii kraupių par-, Vekteris, Matas, iš Lazdijų vai.
Po pamaldų, bus specialus Baubonienė
sva Lietuva. Minėjimo progra tuviškai tai jau yra virš ma
Venclavičius Adomas, iš Nemaniūnų
Punsko vai., Seinų ap., gyv. Wil
Raguvos vai.
pietus bažnytinėje salėje, su kes Barre, Pa. ^
parap., Alytaus ap.
Pranckaitis, Antanas, iš Jurbarko.
ma buvo plati:
no intelekto. Toliau profeso gražia Lietuviškų dainų ir mu Beniušis, Antanas, attnita Juozo, iš Puišys, Zigmas, iš Žiežmarių vai., Venslavičius, Jokūbas, iš Nemaniu*
Vasario 15, sekmadienio ry rius įrodinėjo kad gilioje seno zikos
Telšių ap.
nų parap., Alytaus ap.
Trakų ap.
programa.
ta. šv. Vabiano Katedroje at vėje Lietuviai pirmutiniai jau
Dabar šios parapijos klebo Brazauskas, Justinas, gyv. New Punkevičius, Jonas ir Marijonas, iš Vilčinskas. Pranas, iš Kauno ap., ve
sibuvo pontifikalės mišios. Lo- buvo. sukurę savo valstybę; jie
dęs Valiunaitę, gyv. New Yorkč.
Yorke.
Utenos ap., gyv. Chicagoie ar
Viltrakienė - Micučiutė, Marijona, iš
yolos Universiteto rektorių-s turėjo savą religiją, kulturą ir nu yra Kun. Jonas Kučinskas, Buvelskis - Šeferis, Andrius, stmus Bostone. 1946
metais
atvykęs
iš
Euro
Vilkaviškio ap., ir 4 dukterys, jų
Račkauskas, Adolfas, brolis Izabelės
Run. Wheland pasakė tai die- gabius vadus — vadinosi Lie pos ir stojęs darbuotis prie ne- Adomo, iš Vilkaviškio ap.
tarpe Aldona, Anė, Birutei, gyv.
Draugelis, Juozas, Petras ir Vincas,
Marčauskienės, gyv. Bostone ar
llai pritaikintą pamokslą.
Waterbury.
tuvių tauta, kai atėjūnai, iš galojaitčio Prel. Maciejausko.
Lawrence.
ir ju sesuo Radzevičienė - DrauPo pietų, gražioje Patriotic vienos pusės Rusai, iš kitos
gelytė. Marija ir jos duktė Ona, iš Račkauskis, Vladislovas, gyv, Chi Virf ul is, Juozas ir Simonas, iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio ap., gyv.
Padovinio - Liudvinavo vai, Ma
cagoje ar San FrancisČe.
Hall tęsėsi turininga programa Germanai dar .nebuvo skaitomi
Bostone ar kitur.
rijampolės ap.
NUŠOVE d VAIKŲ
Radzevičius, Julius, iš Raguvos vai.
ii kalbų ir dainų. Pirmininkas tautomis.
Dvoreckis, Vincas ir Dvoreckytrs, Ražanskas, Jonas, iš Bijeikių, Skie Voice, George, gyv. Lyons. 111.
S. Uždavinys, pradėjęs progra Koncertinę programos dalį MOTINĄ
Vytaitienė - Budreckaitė, ApolioniOna ir Rožė Kašetienė, iš Varė
monių vai., Utenos ap.
Redondo Beach, Cal. — šio nos vai.
mą, primena kad Lietuviai iš išpildė žymi dainininkė Helen
ja, iš Tauragės ap.
Ridikas, Motiejus.
senų laikų turi paprotį pradėti Bartush-Swaggart, ponia Janu mis dienomis čia ištiko tokia Grigaliūnas, Mykolas ir sesuo Mari Sadauskas, R., lankėsi Griškabūdžio Warkolewicz, Bronislava, iš Kėdai
nių ap.
dieną ir jos darbą su malda, tai šauskienė ir parapijos choras. nelaimė: kaimyniniame nam1? jona iš Pašvitinio vai., gyv.Chi- valsčiuje, Pentiškių km.
cagoje.
Sajus, Juozas ir jo sunus Edvardas, Warnat, August ir Johann, iš Buchir mes, sako, pradėsime šios Didžiausį entuziazmą publikoje gyvenąs Elden Lewis, 27 me Janulis,
tos, Lietuvoje, gyv. New Yorke.
Biržų km., Kuršėnų vai.,
gyv. New Yorke, išvyko i& Radvi
dienos darbą tokiu pat budu. sukėlė savo dainomis p. Bar- tų, šovė į katę lauke, kulka ne Šiaulių išaD.
Zajankauskas, Nikodemas, iš Vilka
liškio vai., Šiaulių ap.
Prelatas Krušas, svečias iš tush-Swaggart, kitados buvus pataikė į katę, bet kaimynei Juknelis, Kazys, ii Padovinio vai., Saladžius, V. iš Vyžuonų, Utsncs a., viškio ap.
moteriai, 9 vaikų motinai, Mrs. Marijampolės ap.
Chicagos, atliko trumpą, kil Ghicagietė.
prašo atsiliepti gimines ir pažys Zaleckas, Vaitiekus ir Stefanija.
Zalmskis, Jonas ir Juozas, iš Pane
naus turinio paskaitėlę-maldą. Pats šventės finalas it ir su- Nannie Monroe, j galvą, ir ji Kačkis, Jonas, Julija, Pranciška, Zu tamus.
vėžio ap., Naujamiesčio vai., gyv.
ir Vincentina, išvykę iš Ža Šeferis - Buvelskis, Andrius, son.
Lietuvos garbės konsulas Dr. Isivaidino Dr. Bielskio puošnioj mirė. žovikas suimtas tardy zana
Chicagoje.
garės, gyv. Aurora, 111.
Adomo iš Vilkaviški^ ap.
J. J. Bielskis pradžioje savo rezidencijoj, kur, apart diplo mui.
Zertor, Kari, iš Marijampolės ap., g.
Kašetienė - Dvoreckytė, Rožė, iš Va šerkšnas, Tomas, iš Dzūkijos,
I • lluifaiM—Mtfc- kalbos priminė kaip Los Ange matinių musų konsulo kolegų
netoli Scranton.
rėnos vai.
rodos, Detroite.
les Lietuviai pradėjo minėti šią bei jų šeimų, dalyvavo nema
BOSTONE tebestovi vienati Kemeža, sunųs ir dukterys Juozo šliur-as, iš Biržų km., Kuršėnų vai., Zubrickas, Mykolas
Žardeckas, Kastantas.
šventę 15 metų atgal: Girdi, žas būrelis Lietuvių, čia, iš nis 17-to šimtmečio pastatas "Kemežos, kilusio nuo Naumiesčio, Šiaulilų ap.
Žebrauskas, Jonas, iš Š&ulėn^ **t.,
Šakių
ap.,
gyv.
Vandergrift,
Pa.,
Stakaitis
(ar
Stankaitis),
iš
Maniu
pirmus metus suėjome penki gėrę po taurę-kitą, pasisotinę
Šiaulių ap., ir vaikai, ~ Antanas,
ar Springfield, 111.
sių k., Gruzdžių v., Šiaulių ap
a
asmenys, pasistatėme ant sta skaniais užkandžiais, greitai tiktai istorijoje pragarsėjusio Klemerauskas, Adomas, arba Algir- Strimaitis,
Antonija, Jurgis ir Ona, gyv.
Vincas
ir
žmona
Karmulo dvi — Amerikos ir Lietuvos bėgančias valandas vijomės. Į Paul Revere namas, statytas das-Aleksandras, sun. Aleksandra, ziutė, Veronika, iš Keturvalakių Brooklyne ar Chicagoje.
Žemaitis, Pijus, iš Zapyškio vai.,
km., Vilkaviškio ap.
**#- mamytes vėliavėles ir šven ponų Bielskių namus pakvies-1 1677 metais. Paul Revere Lu- gyv. Bostone.
Kauno ap.
Aleksandras, iš Alytaus ap. Strolia, Petras, iš Šimonių vai., Pa
time - minėjome Lietuvos Ne tą, jie visuomet sutinka su lin- i vo pirmutinis kuris nakties Lukšys,
Žibąs, Antanas ir Juozas, iš Šiaulių
gyv. Baltimore.
nevėžio ap.
priklausomybės sukakti. Metas ksmu veidu ir šilta ranka. Ne metu raitas pasileido persergė Macevičius,
ap-. gyv. Chicagos priemiestyje.
Aleksas, iš Luokės vai., TamaševičienS - Lukšytė, Marija, iš
po meto musų šeima augo. Tei veltui Prof. Watkins pasakė, ti kolonistus kad Britų kariuo Telšių ap. •
Alytaus ap., ir vyras Tamaševi- Žilinskas. Jonas, i£ Naujamiesčio v.,
Panevėžio ap., gyv. gal Rockford.
sybė, sako, nekurie iš dalyvių viešai: Sulyg kraujo aš esu
Malakauskaitė Monstienė, Ona, gv.
čius Antanas, gyv. Baltimore.
Truškauskaitė, Marija, iš Vilkaviš Žilinskas, Juozas ir Mikadas, iš Kal
gaudavo grąsinimų iš tų Lietu Anglas, sulyg pilietybes Ame-1 menė ateina, l'as persergėji Chicagoje.
varijos par., Suvalkijoje, gyv.
vių kurie tarnavo svetimiems rikonas, o sulyg paveldėjimo— mas buvo viena, iš priežasčių Maleckas, Zigmas, it Žiežmarių vai., kio vai.
Shenandoah, Pa.
Truškauskas,
Povilas,
iš
Vilkaviškio
Trakų
ap.
dievams, šiądien jau turime Lietuvis. Tą įgijau per ponus laimėti revoliuciją ir taip galė
Žukauskienė - Radauskaitė, Veronika
ap., gyv. Pittsburgh.
Mališauskas, Antanas, Leonas ir
minią. Didžiulėj katedroj lai Bielskiu8.
jo įsikurti Suvienytos Valsti Stasys iy Mališauskaitė, Elena, iš Vaitkus, Ignacas, sunus Gaudento, iš Smilgių vąl., gyv. PhiladelphhiPranas.
joje.
komos iškilmingos už Lietuvą
iš Šiaulių ap.
Mikališkio vai., Marijampolės ap.
jos.
Mameniškytės, dukterys Nikoderr.o Valatkevičiena (Wallis) - Kažemė- Žurkau - Mauer, Emma, iš Buchtos,
mišios. Iš sakyklos reikšmin
Lietuvoje, gyv. New Yorke.
kaitytė, Liudvika, iš Sintautų vai.
iš Utenos ap.
gas balsas skamba apie paver LIETUfiii NAUJOJE
Žuromskis, Augustas ir Martynas.
Šakių
ap.,
gyv.
Clevelande.
Miglinas,
Stasys,
nuo
Panemunykų,
BAŽNYČIOJE
; DIRVA — vienatinis Lietu*
gtą Lietuvą, ir tt.
Alytaus ap., gyv. Scranton, Den- Valiukas, Andriejus ir Jonas, iš Ma
Konsulas kaip ir visuomet,
Sunkios pastangos "Lds An vfų laikraštis Ohio valstijoje
ville, o vėliau apie Baltimore ar
rijampolės ap., gyv. Pittsburgh ar
^ragino dirbti visais budais Lie- geles jaunos Lietuvių kolonijos Kaina metams tik $3.00.
Bostoną.
Pittstone.
"tuvos naudai, o tuos kurie gar pagaliau davė reikiamą vaisių:
bina kūjį ir pjautuvą ignoruo Šv. Kazimiero ^Lietuvių para
2111 Prospect Ave.
pija. a. a. %Prel. Maciejausko
ti.
SUperior 3443
Kiti kąlbėtojai buvo: Latvi sukurta iš kelių mažas viltis
A good place to ęat, drink
jos garbės konsulas p. Ander- turinčių Lietuvių, pagaliau įsiand have a good time. Where
all Lithuanians meet.
Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-451-5 |
FOOD — DRINKS
W. DEBESIS
Hall Space to Rent

LOS ANGELES, CAL
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Hardware

TRI-VET APPLIANCE SERVICE
Cleveland

7502 St. Clair Avenue

c

Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.

PO. 9548

S-

LI. 0287

g

AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793
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VISOKIA APDRAUDA
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).

r: -v*
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Visos t coliu šonais apva
dais—3 colių apačioje už-'
- Jankais. Gatavos kabinimui
;4iereik kirpti, siūti, aikvoti
ttMnžia^ą. Visos jjeros rūšies
"Hathaway" taškais . . .
lentrvai skalbiasi. Priduoda
;ražumą langams. Šviesios
vr
iTory spalvos.
Paštu ir Telefonu Užsakymai
Išpildomi—Skambinkit
CHerry 3000
Basement Curtair.g

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave..
Cleveland
HEnderson 6729

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviy Direktorė)
REIKALE VEŽIMAI LIGONI ALIS PERVEŽTI.
Kiunbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemoKamai.

Musų Pusmetinis

IR TAUPYKĮTI

Micros

OREEN STAMPS su kožnu pirkiniu. fiYlf
Al
£i a galit iškeisti savo Stamp Books.
" • IV^I
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2-55 pora

Geriausi Po

"Aš «mi Šeimos Magikė

ju

savo ELECRTIC ROASTER"
JŲS DŽIAUGSITĖS kokius šposus galit atlik
ti su Electric Roaster. Ir kaip šeima tam pa
plos! 1ikrai lyg magišku greitumu ir lengvu
mu jųš galėsite paruošti nuostabiai įvairius
valgius savo šeimai su pagalba šio parankaus
elektriško tarno.
Jis yra mažas ... lengvai nešiojamas ... ir
gali buti j jungtas j paprastą elektros įjungimą.
Su priedais, šis Electric Roaster atlieka veik
visokiausį valgių gaminimą ... spirginimą, kepinimą, kepimą, tušinimą. Ne veltui mes ir
sakome, jis tikrai magiškas!
Kitą kartą kai vyksit į krautuves, pataria
me jums pasirūpinti pamatyti pas savo parda
vėjus įvairius Electric Roasters.

Antraeili

Congoleum patiesalai, žinomi savo
ilgo dėvėjimo ypatybėmis, čia gali
ma gauti įvairių pavidalų tinkamų
kiekvienam namo kambariui. Gė
lėtų pavidalų ir visokių' tile margi
nių, taipgi šiaip visokių pavyzdžių
kurie jums tikrai patiks.
Basement Floor Coverings

T6"x9'
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S I K V 1 C (

KLAUSYKIT TEN O'CLOCK TUNES"

VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGiDgf
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadieni iki Penktadienio
Kytais nuo 10—WGAR 1220
• Vakarais nuo 10—WHK 142f

"T r»*'-" mfww %•» ' Ą?

.v

'W
'j yt

•v *• '
%

2*35 pora

9x10 6"

- THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave.
Atdara Vakarais

1

38" Pločio, 81" Ilgio Kožna Pusė

I:I I: s

Padarymui vietos naujoms Pavasario prekėm# ttie*
nupiginame viską ką dabar turim
jųs sutaupysit -

K

2*15 pora

Storų ię Tvirtų

•VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ i
REIKMENŲ
,
|

•

38" Pločio, 72" Ilgio Kožna Pusė

,

Išpardavimas

|%Ylf At
I Tv#\V

1.S5 por

Nattji Pavasariniai Pavidalai

ENdicott 1763

PIRKIT DABAR!

38" Pločio, 63" Jlgio_ Kožna Pusė

Daliniai Dirbtuves Antriniai!
'i

LITHUANIAN FUNERAL HOME

(>621 EDNA AVENUE

1.7d pora

38" Pločio, 90" Ilgio Kožna Pusė

f

Delia E. Jakubs

38" Pločio. 54" Ilgio Kožna Pusė
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DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

f

Ą*

Kai Dirvoje buvo skelbiama nesiui (nuo 1947 pradžios. Pirapie privačiu asmeny naudoji- miau mokėta tik po $350 mė
mąsi Lietuvių sale savo pslnui nesiui. Tie Lietuviai kurie ma
iš bingo, kiti net rimti Cltve- žai protauja džiaugiasi kad tai
landiečiai, norėdami užtarų sa esą didelis pelnas, iš kur kitaip
vo artimuosius kurie bingo biz salė tiek uždirbtų.
Nuostoliai štai kur: gauda
ni varo, sakė jog tie rašymai
esa tik kiršinimas žmonių.... ma po $500 už 30 dienų mėneDabar, Vasario 2"), Lietuviu sj (išeina po virš $16 už vaka
salės šerininku metiniame su rą), salė užmoka: dženitoriaus
sirinkime iškelta švieson vis algą, šviesą, šilumą, toilet pa
kas ir parodyta kaip rimtai ir per ir kitas smulkmenas ir dar
gudriai Lietuviu salė suvaryta pataisymus. Tai lieka tik apie
j bingo biznierių maišą dar iki $300 arbo po apie $10 už vaka
Gegužės 1, 1949 metų. Susirin rą. Iš tų reikia apmokėti ir
kime, specialė šėrininku komi-1 kitos salės operavimo lėšos,
sija. visą dalyką ištyrinėjus, i Dabartiniu laiku gi salių tiek
iškėlė aikštėn kokia bkr.ierij yra maža kad vestuvėms, uniklika pasiėmė bingo op?ruoti Į H? susirinkimams, šokiams ir
savo naudai, štai kas paa-'šk§jo koncertams nuomojant salę, už
šėrininkams, ir tą privalo žino-j vakarą galima gauti tarp $15
ti visi Clevelando Lietuviai, ku- * r $5'». Kad ir ne visus vakarie iki šiol troško kad butų. *a rus išnuomojama, salė lengvai
Įima bingo biznierius iš sails pasidarytų žymiai daugiau ne
išvyti ir padaryti salę vėl L12- gu po $10 už vakarą arba po
$30 ) j mėnesį. Ir salė butų at
tuvių kulturiniu centru.
Lietuvių sale išnuomavo ke dara visokiems Lietuvių reika
turių metų laikotarpiui, nuo 1 lams.
Gegužės, 194). iki tos dienos • Paimk dar prie to tuos pel194:) metais, tuolaikinis sal§3 rus kokius Chester Zuris ir St.
direktorių pirmininkas, raudo Mežanskas sau gavo iš bingo,
nukų vadas, Stasys M žanskas, kurie kaip salės direktoriai ne
tūlam Albert Flagel. Išnuoma- turėjo teisės sau iš salės pelną
vo sužiniai, bet aklai, visa salę: i * r susidaro tūkstančiai
,
'
I dolariu nuostolių.
The upper hall, ooth stages: Pridėkit dar moralinį nuoat either end of said hall, the Į s t 0 ]j c ]įr?elei Clevelando Lieturoom to f he side 01 the sta^e, | v į u ' kolonijai!
the downstairs hall and all t ha I Xr tie ' kurie užtaria savo
rest rooms incidental th ~r.to, | draugus bin«o biznierius, norėall being located in the build->
j^ ac j ^ a s ^as £j a visuomenei
? Superior ave.... į pranešama, butų užtylėta?
(ištrauka is lease.)
šią sutartį-lease pasirašė tik POLICIJA!
šėrininku susirinkime VasaMežanskas-Mazan nuo salės d>
rektoriu, kaipo bendrov ės pir-;
20, St. Mazan su Adv. F.
mininkas.
^ Bell »uvo sutarę pasaukti po
licija šėrininkams numalšinti,
KAIP SU BINGO?
• jeigu žmonės neklausys MežanKomisija patyrė kad ARert 1
: y . '^! e
P^d^rė. -Ęet
Flagel savo vardu, kaip priva-j P. 0 l l c ! l m . a Į atėję, kiek pakiutinis asmuo, negali bingo ope-! * ln V£>. n l e k o n ®? e i s t i;°. n e l ? l a _
ruoti, reikia tam kokios nors į ^ įsejo sau. Nors Mežanskas
legalios bendrovėlės, ir ta ben- n orė.»o v ienas buti susiiinkimo
drovėlė tuoj atsirado: ja suda- p l i n ?, l n l ,
' . ^ v susirinkimas
rė Chester'Zuris, Stanley Ma- ^reikalavo ir is serininkų puve^
zan ir kiti (kiti nesvarbu), ir
pastatytas pirmininku
pavadinę ta bendrovėlę "Club
Baianauskas, o Mežanskas
Lithuanica"; išsiėmė leidimą k u v ? P "'mmmku is direktorių
varvti biznj per keturis mstus,! P u ' s _ e . s *
Tik taip susirinkimas
iki Gegužės 1. 1949. Jie akai-j ? a l e J° ^ s t l s t o h a H'. . n ? r s M e ~
tosi nuomotojai Lietuvių £ a Įg S Uanskas buvo susirinkimą užiš to Albert Flegal
daręs, advokato patariamas.
Ar suprantat kas' čia yra:
^ m e t * a l ^ .apyskaitos buvo
n o s ' l s r n °kejimai
Mežanskas atiduoda salę tam į
oideli.
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ATVYKO TREMTINIAI
Į Clevelandą atvyko tremti
niai pro v. Steponas Nas vytis ir
Dipl. Inž. Juozas Augustinavičius su šeimomis. P. Nasvyčiai
yra p. Birutės Smetonienės tė
vai, o Inž. Juozas Augustinai
čius yra Nasvyčių žentas. •
OHIO valstijos iždas dabar
tiniu laiku turi apie $143,000,000 grynų pinigų, įvairiu val
stijos darbu vedimui, šie pi
nigai nepriklauso prie dabar iš
Įvairių šaltinių gaunamu naujų
mokesčių į valstijos iždą.
OHIO vlstijos viešoms mo
kykloms reikalinga po 3,000
daugiau naujų mokytojų kas
metą, per sekančius penkis me
tus, kad mokyklos galėtų turė
ti sau Reikalingą kiekį mokyto
ju.

(

Some Facts You Should Know about the
Baltic People
ihr Oswald

A. Blumit

r
(Continued)

The matter deals with tens of
thousands of Baits whom the nazis
had mobilized illegally. It is simply
impossible *to comply with the re
quirements that everyone conscripted
into the Wehrmacht should have pre
served his mobilization order and
other documents proving that he was
not a volunteer.
Without objecting to the search of
the military and UNRRA authorities
in the displaced persons camps of
the western zones of occupation for
mala fide refugees, it must be point
ed out that the screening procedures
carried out heretofore do not con
form with the basic principles of
democratic jurisdiction.
As is known the screening boards
are a kind of semijudicial body.
However, the instructions according
to which the fate of the refugees is
decided are secret, and they are
applied in various ways, despite the
fact that it is axiomatic that laws
must be promulgated. Usually the
accusation of the displaced person
is not formulated, nor is the accused
permitted to have a legal adviser or
advocate. The sentence is put into
effect before the Screening Appeal
Board has examined the appeals sub
mitted.
Naturally, such displaced
person, ejected from the camp, loses
the protection of the Allied occupa
tion forces, and becomes an object
of exploitation of the local Ger
man population as cheap manpower.
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of thf UN OĮįarter, ftnd, Unally,
it is a matter of the world.
(THE END)

Life in Russian-Occu
pied Lithuania Accents
a full Appreciation
of Freedom
By Frances Patycula
(Reprint from the
Pershing Chronicle - Detroit, Mich.)

No. V
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same as in America except for the rolled as a 10B here and we sliijtnethods of teaching.
cerely hope that the educational
background he receives will aid in
SHIP REACHES AMERICA
furthering the realization of his am
The ship docked at New York bitions.
harbor and from there, he said his
family moved to Providence, R. I # ,
where he lived for four months.
Vincent finds life in America a
bit confusing, insofar as our lan
guage and customs go, but he thinks
life "here is very interesting. He
has a variety of social interests but
baseball seems to rate first on his
list. Three weeks ago, Vincent en

NO BETTER
TERMS
ANYWHERE

"ONLY an imtnlfe'Rlnt can appre
ciate freedom in its fullest glory,"
said Vincent Dambrauskas who has
spent almost thirteen yeara in wartorn Europe.
Until the war, Vincent lived in
Utena, a small town in Lithuania.
When the war began the country
was occupied by Russian troops,
LOANS TO
who not only took away control of
R
E
P
A
I
R, MAINTAIN,
the educational system but murdered
MODERNIZE YOUR HOME
20,000 innocent people.
According
to Vincent, anyone who said some
OR BUSINESS PROPERTY
Kada jusų namai arba ra
thing against the Russians^ sighed
kandai tampa sunaikinti arb?.
his application to heaven.
The German-Russian war began •iUtfadinti ugnies, kreipkitės >
and many people were ordered to P. J. KERŠIS, del apkainaviSiberia. Some of his relatives were mo. ko visada reikalauja ap
in this group and die<|-ili'jl Siberian draudos kompanijos pirm iw
aru išmoka už nuostolius.
concentration camp.
P. J. KERŠIS
"Our family was among those on
the list to be exiled but the Ger $09-12 Society for Savings Bid
man-Russian war saved us", said
Telef.: MAin 1773.
BALTIC PROBLEM — TEST CASE Vincent.
Member Federal Deposit Insurance Corp.
OF INTERNATIONAL MORALITY
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"AND JUSTICE
TRAVELS TO GERMANY
£
=
Because of the fact that in both
After months had elapsed,; the
first and second World Wars, as Russians were coming back and ra
well as during the Russian and the ther than be tortured ,and exiled to
presents
f
German occupation of 1940-1945, it Siberia, they decided to go to Ger
was the common policy of both ag many where they planned to reach
gressors toward the Baltic nations the American or British armies.
to destroy not only the States but
In his opinion the Germans did
also the peoples, we repeatedly beg much harm to his country, but not
in the namt of humanity and Chris as much as was done by the Rus
3
tian civilization that three old, cul sians. He stayed in Germany for
tured natirffeJbe not allowed to be three years where he attended high |
In haireutting & permanent waving
1
annihilated, the decimated remains school in a D.P. camp. The sub i
i
of which have lost everything but jects taught there were much the |
Our experienced staff ready to serve you:
f
their faith in the principle that
|MR. JOSEPH PORTARO — MR. AND MRS. FRANK PORTARO |
small nations have the same right
s Wm. Adone
Sophia Mudrak
Esther Mackey
? I
to exist as large ones.
H Geo. Rudo
Laverne Pope
Lauretta Gerurla
g
The whole idea of the Baltic dis
| Grace Rudo
Lee Hoinig
.
Judy Bly
s
placed persons is an international
| Edna Behrens (Manicurist)
Helen Willis (Receptionist)
|
problem. Such it will remain un
til the consequences of Soviet ag
1
FRANK PORTARO BEAUTY SALON
j
gression will be removed and the
| 13592 Euclid Avenue
LI. 7174 LI. 9191 1
sovereignty of the Baltic States will
*lliniliWHIIIIOIi;illllllllt]||||||||||||E]|||||||||IHClUIII!IIIIIIUIillllllllllCJIHIIItlllllt]IIIMMIUIUIIIIillllMnillllllHII!UIIIIMI!IIOIIIIili:illt*
be restored. The stand of the Baits
in this war was faultless, and in
following the ideals and principles
of social life of the Western Demo
cracies they have paid with the
blood of men and the tears and suf
Penkių Mėnesiu Nuomavimo Mokestis bus
fering of women and children.
Priskaityta Perkant Naują Washer
A l t h o u g h d e m o g r a p h i c a l l y the
Mes atliekame visokį taisymo darbą prie
Baits are small peoples (a total
Visų Išdirbimų Washers.
population of six million), their prob
lem is a large one. It is a problem
of the declaration of faith of Wes
tern Christian civilization, of the
Toje pačioje vįefeoje per 11 metų.
sanctity of international treaties, of
j 11315 SUPERIOR AVE.
Cleveland
GA. 7504
the value of the political doctrine

n

6824 SUPERIOR AYE.
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of the Baltic People

Lasnik Cafe
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9820 SUPERIOR AVE.

AVON LAKE, netoli Cleve
lando, Goodrich Chemical Co.
rengiasi statyti $3,000,000 ver
tės chemikalų dirbtuvę. Staty
mo darbas prasidės pavasarį
ar vasaros pradžioje.
Toje srityje daroma kiti di
deli iiidustriniai plėtimai: Cle
veland Illuminating Co. pasky
rė
$25,000,000 didinimui elek
I trys, pernai buvo penki ar še
tinka ar ne.
ši. šymet panki ar šeši yra tros dirbtuvių; Frauhauf Trai
Kada sermmkų komisija
Lietuvių pusės direkto- ler išstatė $9,500,000 dirbtuvę,
įna kad patys buv'ę sales di- toriai. Pastebėtina kad šymet, ir ten eina apie $10 milijonų
rektouai išnuomavo salę kitam j Meranskas pabijojo net kandi- namu statybos darbai.
11 is jo nuomoja sau, bingo ep3-, ( j a tuoti. Dabar butu gerai kad
ra\imui, kas išrodė tikra m ^k- | l l a u j 0 ji valdyba jo nei į salę
1 , ( ) , \? e W i r
a P 1 0 . ^ a i i neisileistų, užbaigtų
su juo vi- KEITH'S 105TH STREET
1
i
skelbti Dirvoje, ruošdama s1 ra- j s u g reikalus, tiktai turi žiurė- THEATRE
portuoti susirinkime V asario j ^
jį s
atsakomingas 1 RKO Keith's 105th Theatre
20 senninkams, neramia 1 pasi-k^ n u o s 'talius kokius salei galė-į matysit sekančia filmą, prade
jutę Zuns ir Mežanskas sugal- j Q
p a c i a r v ti bingo ope- Į dant Vas. 20 iki Kovo 2, "Out
voja j ieškoti kitos pagalbos su-! " r a to r i a i
of the Past".
V€
a ip s i v a|j r ti :
.^! e sutaria j Direktoriais išrinkti: V. De- j
su Petru P Mulioliu, pasiūlo b e s i } ? f W m K u b e y > J u o z a s G u „ |
jam paimti tą kaistą bulvęį a u s k a s Alekas Banvs, Anta-i
REIKIA MOTERŲ
kH!n S , A R A
8 kiumos
m r m i - nas Šimkūnas, Juozas Saukevi- į
ninkui. ir operuoti bingo toMau. - i u s ? G e o ž e b r i S ( P e t r a s N s .
j Nori pagražinti savo
\ asario 16, Citj Hali paduc- m u r a j r
Mockaitis; pastari
prie siuvimo ir lopymo
ta aplikacija naujų bingo biz- t r y s r u u d o n u k a i > Geistina kad
] namus? Šauk—
rankšluosčių.
nieuų. Seuninivu komisija pa- : n a u jų direktorių dauguma nenuVl 5! i. ' a,sn _Ų į užsileistu raudonukams.
^.rus .
Mokestis nuo valandą.
ofi^a išaiškinti
j K. ŠTAUPAS
. . kad
. . ca
. . jau vel;, S u s i r i n k i m a s n u t a r ė u ž d r a u ka
\as negerai, i** k; midija neap-|
toliau bingo ar kitiems reiPIONEER LINEN and
Namų Dekoravimas
siriko, nes LRKSr. 8 kp n a r l a l j kalams salę išnuomoti, kaip'tik
SUPPLY CO.
j
musų specialybė.
dalyvavę sale^susirinkime, ^ pa- kokiems reikalams kokiems satvirtino ka i jie ne tik nieko lė originaliai įsteigta. Bet tai
3611 Payne Ave.
Kambarių Popieriavimaa
nežino apie bingo, kad tas nu«Į I g a | 5 s vykti tik po Geg. 1, 1949,
jų buvo slepiama, bet ir kad jeigu
į ^ į ^,, |>i
utį Wsci:ui n
iii •> -^irl :in r
Namų Maliavojimas
bingo
anksčiau
neužsida
jie pasmerkia tokj savo kuopos rys.
PARSIDUODA NAMAS
pirmininko pasielgimą.
Išrinkta vėl specialė komisi
1^908 Endora Road
Bet Mežansko advokatas, F. ja salės reikalams saugoti ir į 4 šeimų, 4 vonios, 2 garažai, ir
Telefonas:
tvartas;
1
butas
tuščias,
ga
O'Bell, kuris pasirūpino teisin ją ineina visi patriotiniai Lie
KEnmore
8794.
tavas
užėmimui.
$15,5
JO.
ti salės leasą, įrodinėjo kad to tuviai.
Savininkas
gyvena
viršuje.
Cleveland,
Ohio
leaso negali niekas sulaužyti,
Paaiškėjo kai Lietuvių klubo
(10)
Albert Flegal skaitosi salės sa suspendavimas vėl nuimtas ir 1355 Addison Rd.
vininkas iki Geg. 1, 1949, tru- klubas vėl rengs savo pramo
kit ar plyškit, Lietuviai. Jusų gas ir narių susiėjimui bus at
sall'je bingo bus lošiama ir daras.
tiek!
(Pastaba: 1947 me+ais Club
REIKALINGA MERGINOS
Lithuanica iš bingo gavo sau
Lengvam dirbtuvės darbui.
Puiki, Moderniškai įrengta Lietuviška Užeiga
paskiro pelno virš $5,000, taigi
Nuolatinis. Mokestit nuo
apie tiek butų turėję tekti ir
valandų.
LRKSA 8-tai kuopai 1948 me
Patyrimo nereikia.
tais. .. .)
GENERAL BOOKBINDING
(šalia Dirvos Redakcijos)
CO.
SALEI NUOSTOLIAI
2110 Superior Ave.
f
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6.
Dirvoje buvo minėta apie di
SIŲSKIT
Dirvai
žinias
apie
delius salei nuostolius, ir tas
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
buvo išaiškinta susirinkime vi mirimą Lietuvių jusų koloni
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
siems šėrininkams: Flagel mo joje, paduodant ajnžity ir kili*
ka salei nuomos apie $500 mė- mą iš Lietuvos.
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Kovo 7, sekmadienį, Lietuvių
salėje (apačioje) rengiamos įdo
mios prakalbos, pranešimas apie
tremtinius Vokietijoje. Ką tik
iš Vokietijos atvykus tremtinė
Aldona Augustinavičienė apsa
kys apie dabartinį Lietuvių gy
venimą ir apie kitus tremtinius
liečiančius dalykus.
Aldona Augustinavičienė yra
Birutės Smetonienės sesuo, tik
šią savaitę atvykus iš Europos
į Clevelandą.
Ji Vokietijoje
buvo Centrinio Pabaltijo Mote
rų Komiteto narė ir žinoma
veikėja moterų tarpe. Ji papa
sakos mums mažai žinomų is
torijų apie tai kaip tremtiniai
yra skriaudžiami ir išnaudoja
mi.
Paįvairinimui bus ir kitų
programos numerii|.
Inėjimas visiems nemokamai.
Pradžia 2 vai. po pietų. Visus
kviečiame atsilankyti, šį pa
rengimą ruošia Clevelando Lie
tuviu Tremtinių Draugija.
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KAIP LIETUVIU SALĖ SUKIŠTA I BINGO PRAKALBOS LIETU
VIŲ SALĖJE SEKM.
BIZNIERIŲ MAIŠĄ
KOVO 7, 2 VAL.
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IŠTIKUS GAiSRO
NELAIMEI

Į Joseph Po rtflTO
"THE NEW LOOK" I

PHILCO
FREEZER

SAMDYK SAU WASHER

h TEFFT Washer Co.

tf

nuo
174.50

7iCU.fi. fUt in

amf/Cetcjm

Here's amazing efficiency at a pop*
ular price. Ideal for the small
apartment, or needs of the small
family. Provides full home frees*
ing and frozen storage service.
The value sensation of the year! -

/StSeAtff Zen

Famous

PHILCO

LOCKzit

Advanced Design

REFRIGERATOR

Hie required temperature for sharp
freezing. Ample power for safe
storage of foods at all times.

Here it is , . the sensational
refrigerator with all the features
that keep foods fresher, includ
ing spacious built-ia freezer locker
for freezing and storing frozen
foods. Unequalled for Valuel

Come in and See it Today i

Limited SupplyI Come in Tadayl

MMdsfro«

$319.50
Easy Jitrnu

Electrical Appliances
9213 UNION AVE.
.

3486 EAST 93rd ST.

Atdara vakarais iki 9 val^,
Trečiadieniais iki 1 Dienos.
Telefonas abiejose Krautuv§se
Diamond 0025

9213 UNION AVENUE
3486 EAST 93rd STREET
Atdara Vakarais iki 9 Vai.
i

Trečiadieniais iki 1 v. Dieno*

Telefonas abiejose Krautuvėse
Diamond 0025
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