'W7.0te, >-

Qh^'Oj) *,m fr> ^
^J0 «5

«C$«

DIRVA

LITHUANIAN WEEKLY

THE FIELD

No. 9

PAMINĖTA VASARIO 16
Vasario 16 buvo netik Lietu
vių, bet ir kitų tautybių DP
Įlventė, jų atstovai iškilmingoiie Lietuvių posėdžiuose sveiki
no Lietuvius ir išreiškė jiems
nuoširdžiausius savo tautų lin
kėjimus. Estų, Latvių, Gudų,
(Jkrainiečių ir netgi Lenkų
laikraščiai paskelbė Lietuvos
Nepriklausomybės
klausimais
eilę straipsnių, pažymėdami,
kad Lietuva turi pilna teisę
lluti laisva ir nepriklausoma.
Kai kuriose tremtinių stovyk
lose buvo suruoštos specialios
įįaskaitos apie Lietuvą. Visur
ffeiškėsi gražus, sugyvenimas ir
draugiška nuotaika, nes gi ne
laimingieji puikiai supranta
nelaiminguosius.

Kaina 6c.
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March-Kovo 5, 1948
Paremkit Amerikos Raudonąjį Kryžių

Dar apie Bulves

Pranešimais iš Washingtono,
valdžia praleido $40 milijonų
nuo pereito Gegužės mėnesio
sulaikymui bulvių nuo pateki
mo į krautuves dideliais kiekais, ir taip palaiko bulvių kai
nas aukštas bulvių auginto
jams — ir valgytojams.
žinovų apskaičiavimu, tokia
valdžios bulvių branginimo pro*
grama bulvių sunaudotojants
šymet atsieis $200 milijoinj
brangiau, iškeltom bulvių kai
nomis.
Bulvių augintojams tas duo
da riebius uždarbius.
Valdžios pastanga palaikyti
bulvių kainas paremta apskai
čiavimu viduinio derliaus taip
1919 ir 1929 metų, kuomet vi
dutiniai nuo akro gauta tarp
100 ir 112 bušelių bulvių.
Dabar gi, išradus naujus va
balų naikintojus ir pagerinu*
auginimo metodus, bulvių def»
lius siekia iki 182 bušelių ak
rui. Gaudami po apie 150 iki
175 bušelių bulvių nuo akro
ūkininkai gali dikčiai pelnyti Ir
pigiai bulves parduodami, to*
dėl valdžiai nėra prasmės pir
kinėti bulves iš ukiftiak^ jtf
sunaikinimui.
. Bet kiek žinoma, ūkininkai
tuo budu pinigausis iš taksų
mokėtojų kišenių dar iki Gruo
džio mėnesio.

STALINAS KIMBA SENATAS REMIA SUMAŽINTĄ EU
Į SUOMIJĄ
ROPOS GAIVINIMO PLĄNĄ

.V

x
Stalinas įteikė Suomijai
pareikalavimą atsiųsti de McArthur Nesutinka su Senatoriai Vandenburg
legaciją sudarymui milita- Marshallo Politika Kiš
ir Taft Remia Skyri
rinės sutarties su sovietais
tis i Vidaus Reikalus
prieš Vokietiją.
mą $15,300,000,000
Tai kvaila ir klastinga
priekabė, bet vos spėjo ap Washington. — Gen. Mc Sen. Vandenberg, užsie
sidirbti su Čekoslovakija. Arthur pradėjo raginti ir nių reikalų komisijos pir
Maskva tęsia savo prievar įrodinėti Prez. Trumanui mininkas, užsitarnauja kre
tavimą mažų bejėgių kai ir Valst. Sekretoriui Mar- dito už nustatymą Senato
mynių
toliau, nes nėra kas shallui apie reikalingumą atsižiūrėti į įropos gaivi
TREMTINIAI SKRYNINją
nuo
to sulaikytų.
teikti Kinijai skubios mili- nimo reikalą,, kaip priemo
GUOJAMI
Nuvykus
Suomijos
dele
tarinės
pagalbos prieš ko nę "sulaikymtui trečio pa
Nežiūrint dėtų pastangų ir
gatams
į
Maskvą,
ta
vals
munistus,
kurie pasekmingai saulinio karo?\ Republiko- Amerikos Raudonojo Kryžiaus darbuotojos pagamina be
rašytų memorandumų, tremti
tybe
bus
priversta
pasira
užgrobia Mandžuriją.
nai sumažino Marshallo pa galines daugybes suaugusiems ir kūdikiams reikalingų rubų
niams nepavyko palaužti IRO
Gen. McArthur paskelbe reikalautą sumą Europai ir reikmenų, kuriuos dalina įvairiose šalyse ir čia pat rei
organizacijos užsispyrimo iš- šyti viską ką Stalinas pa
kalingiems. iHuo laikotarpiu eina Raudonojo Kryžiaus pa
naujo skryninguoti tremtinius, diktuos, kaip tai įleidimą jog nesutinka su Marshallo remti iki $5,300,000,000 ir
sovietų
kariuomenių
j
Suo
laikymui
aukų vajus, visi prašomi paremti dolariu-kitu.
iki šiol laikytasi politika Sen. Vandenberg vadovau
^oks skryningas ir Amerikiemiją,
sudarymą
vyriausy
linkui Kinijos: Marshall, po ja diskusijas senate už tcs
zonoje jau vyksta. Daviniai
KOVOS UŽ ČEKUOS SUGLERIMAS STATE
dSabar neskelbiami. IRO tai da bės kuri butų ištikima Mas savo misijos Kinijoje pora sumos užgyrimą.
kvai,
na
o
po
to
ir
seks
tos
metų atgal, kuria nieko ne Smerkdamas klas t i n g ą
ro dėl to, kad tremtiniai paju
DEPARTMENTE
LAISVĘ
tę blogus rezultatus nenustotų šalies pavergimas, kaip pa laimėjo, nes norėjo sutai Maskvos propagandą, kalti
daryta su Lietuva 1940 me kinti Kinijos nacionalistus nančią Ameriką "imperia Washingtone buvęs Če Kongreso komisijos tyri
€ję skryninguotis.
tais ir kaip padaryta pasta su komunistais ir priversti lizmu", Vandenberg parei
ambasadorius nėtojai raportavo kad Sta
ru laiku su Čekoslovakija. Gen. Kai-šeką priimti ko škė kad dar likusių 16 va koslovakijos
Juraj
Slavik
iš te Departmente viešpatau
SAUKIAMAS SUVA
Suomijos prezidentas dar munistus į Kinijos kabine karų Europos valstybių tu savo pareigų, rezignavo
ja didžiausia betvarkė ir
kai
komunis
ŽIAVIMAS
sako nereikia skubinti ta tą, iki šiol laikėsi nusista ri buti išgelbėtos nuo eko tai užgrobė Čekoslovakiją, suglerimas, kas reikalauja
Kovo m. 4 dieną Schweinryboms su sovietais, reikia tymo kad Kinijoje turi bu nominio sugriuvimo, ta ei ir negryždamas atgal į sa greito pataisymo.
v
fjurto Lietuvių stovykloje šauprie to eiti formaliu keliu. ti daroma vidaus reforma, lė draugingų valstybių ne vo tėvynę pasiryžo Ameri Kiekvienas sekretorius po
kiamas vėl Lietuvių Tremtinių
Bet komunistų mašina "sudemokratinimas" šalies turi buti leista komunistų
tęsti kovą už Čekoslo Cordell Hull stodamas Sta
Bendruomenės skyrių atstovų
Suomijoje jau užsukta vi valdžios, kas, sulyg Mar pavergimui, geležinė uždan koje
te Departmentu vadovybėn
vakijos
suvažiavimas — tremtinių sei
•
suotinam reikalavimui kad shallo, galima atsiekti tik ga neprivalo buti leista už Slavik išlaisvinimą.
tikrina
kad
čekoskelbė savo pasiryžimus išmelis. Nuo 1,000 tremtinių bus vyriausybė kuogreičiau s i a
KIAULĖS
ir
grudai pereitos
jeigu visos partijos — kar tiesti Atlantiko pakraštvje slovakijos prezidentas Be- taisyti ir sutvarkyti įstaiilunčiama po vieną atstovą.
vyktų į Maskvą tų sutartį tu ir komunistai — sudarys musų apsileidimu, sako Se neš buvo prievartaujamas gos reikalus, bet nieko ne- savaitės pabaigoje Chicagos
Bus aptariami svarbus tremti
pagaminti.
rinkose parsidavė vėl pigesnė*
vyriausybę. To Maskva tik natorius Vandenberg.
ir terorizuojamas ir tiktai į buvo padaryta.
nių gyvenimo reikalai.
Visoje Suomijoje rengia ir laukia: kur tik komunis Sen. Taft, žymus Repufc- tokiose sąlygose jis sutiko' Kaip paaiški, dėl State kaina. Kiaulės parsidavė 75c
ma komunistų demonstraci tai įsileidžiami į kabinetą likonų vadas, taipgi prita sudaryti naują kabinetą su į Departmento galvų dirbimo iki $1.00 pigiau ant 100 svarui
REIKALINGA PAGAL®*
jos, darbininkai kurstomi ta šalis lieka nusmerkta ko ria skyrimui $5,300,000 000 komunistų premjeru.
kitų darbų, pati ta Įstaiga gyvos.
MAISTU
rėkti už sutartį, ir nekuriu munistų pagrobimui.
sekančių 12 mėnesių laiko Pranešimai sako kad Dr. nesulaukė jokio sutvarky- Kviečių ir komų kainos vėl
Šįmetinė žiema, nors nėra partijų vadai jau pritaria
nukrito po kelis centus buše
Dėl Gen. Kai-šeko nesu
tokia šalta kaip pernai, tremti sutarties sudarymui, patai tikimo komunistus į val tarpiui, pradedant Balan- Beneš yra laikomas po ko- mo ir ji augo ir augo taip liui.
dšb 1.
kad dabar State Departmunistų areštu.
niams betgi yra labai vargin kaudami Maskvai.
džią prisiimti, Gen. Mar
mentą
sudaro 20,000 valdi Kai vieną dieną pasitaiko iš
ga. Tremtinių maitinimo bukPadėtis sudaroma tokia shall, kuris po sugryžimo iš
ninkų
ir
tarnautojų. Aišku judinti kainas ir jos vėl pašo
lė pasidarė tiesiog nepakenčia kad visa Suomija jaustųsi Kinijos tapo valstybės sek
REIKIA
DAUGIAU
PERKA DAUGIAU
kad tokiame mišinyje ran ka, kią dieną vėl nupuola.
ma. Trūksta daug ko, bet la jog atsisakymas pasirašyti retorium, taip rodos į Ki
•
dasi
visokių net šaliai kenk
PAGALBOS GRAI
biausiai reikalinga riebalų vai- sutartį išstatys tą šalį Mas nijos reikalus žiurėjo pro MAISTO EUROPAI
gaivalų ir išdavikų. ANGLIAKASIŲ unijos pre
liams.
Nelaimingų
vaikučių kvos kerštui. Maskva duo pirštus. Tuo tarpu komu
KIJAI IR TURKUAI smingų
Kongreso
"komisija pasi zidentas John L. Lewis pasiry
Valdžia pradėjo supirkti
Sveikatos būklė yra labai blo da du pasirinkimu: patys nistai jau per porą metų,
ryžo
numušti
virš $17 mi- žęs pareikalauti tuojau po $1C0
ga.
žudykites arba mm mau Maskvos visokiariopai re grudus pagaminimui miltų Sekr. Marshall ir šalies
State
Depart- mėnesinės pensijos angliakfc*
dysime. .
miami, tęsia Mandžurijos siuntimui Europos maitini Apsaugos Sekr. Forrestal j "jonų
kuriems sueina 60 me
-jmento biudžeto ko pasek- siams
mui. Balandžio mėn. eks įrodinėjo Kongrese
VERČIA KLAUSYTI RUSŲ
užkariavimą.
tu
amžiaus
po išdirbimo 20 me
pi- m?Je1!)US Paleista.
g
Amerikos, Britų ir Pran Prez. Trumano reikalavi portu reikalinga miltų iš lingumą skirti daugiau
tADIJĄ
tų
kasyklose.
Tą reikalavimu
IRO vienas karininkas pa cūzų protestai Maskvai iki mas kad Kongresas skirtų 9,300,000 bušelių grudų.
nigų militarinei „„.J.;
paramai reikalingų tarnautojų, ku- stato del 400,000 angliakasių,
Valdžia pasitiki kad šis Graikijai ir Turkijai, ku rie ima geras algas.,
skelbė tokio turinio įsakymą: šiolei nesulaikė ir nesulai $570,000,000 ne-militariniam
ir jeigu nebus šis reikalavimas
" Prašom iškabinti skelbimą, kys sovietų grobišavimų.
Kinijos gelbėjimui išjudino grudų pirkimas neprivers rios randasi rimtame pavo
išpildytas, Balandžio mėnesį jia
kad kas turi radijo priimtuvus, Amerikos atsakymas Sta Gen. McArthurą paraginti vėl ^ iškelti grudų kainas, juje ir negalės išsilaikyti KALTINA DR. CON gali iššaukti angliakasių strei
prašomas užstatyti juos ant linui turi buti daugiau ne savo vyriausybę remti Kini kurios pereitą mėnesį kiek nepriklausomos be militariką.
DON SOVIETŲ
škos pagalbos iš Amerikos.
gu tik žodžiai, kurių nie ją militariškai, nes, sako ge nupigo.
iovietinių stočių".
Kadangi tokia $100 pensija
AGENTU
Vargšams DP taip ir pasida kas nepaiso ir neklauso.
nerolas, Kinijos klausimas Iki šių metų Birželio 30 Jiedu remia skyrimą dar
turi paeiti iš kasyklų operato
rė neaišku: Amerika veda proPo Suomijos, žinovai spė yra bendras pasaulinis rei numatyta Europai patiekti $270,000,000 pirkimui karo
rių kišenių, operatoriai jau da
Atstovų Rumų komisija bar ima skelbti kad jie jokiu
pogandą prieš sovietus, o IRO ja, Stalinas grobs Italiją, kalas, kuris turi buti svar grudų apie 520,000,000 bu lėktuvų, kanuolių ir kitų
už sovietus. Patarkite, katrų po to Austriją ir tt.
stomas pilnumoje kaip U. šelių, nuo Liepos pereitų ginklų toms dviem valsty- j tyrinėjanti kenksmingų as budu nesutiks to plano priim
metų.
bėms."
įmenu veiklą Amerikoje, iš ti. Kaip apskaičiuojama, tas
daugiau klausyti....
S. užsienio politika.
•augai dėl Vokiečių nedraugiš
Sekr.
Marshall
pareiškė,įkėlė
viešumon kad Dr. Ed- planas tuoj pabrangins anglies
Su Gen. McArthur min
kų demonstracijų. Hochfeldo timis sutinka William Bul
apginklavimas Graikijos ir ward U. Condon, Naciona- toną po 40 centų. Per metus
TREMTINIAI PRISIMINĖ
stovykla buvo apsupta \r sau litt, buvęs U. S. ambasado Rusai Klastotais Dola- Turkijos sutramdys sovie- tfo Standartų Biuro direkIŠDUOTUS BALTUS
J tas šalis grob torius, yra neištikimas, pa turėtų susidaryti $240 milijo
Suomijos valdžia, SSSR lie goma policijos. IRO dėl šio fak rius Maskvoje, ir eilė kitų riais Varo Savo Pro tų užgaidas
nų pensijų fondui, remiantis
laikantis ryšius su sovietų 1947
piama, išdavė Rusijai keliasde to visai nereagavo.
ti
ir
pavergtu
(Amerikos vadų.
metų produkcijos skaitli
pagandą prieš U. S.
inipais agentais.
šimt pabėgėlių, daugumoje Es
nėmis.
Dr. Condon užima atsatų, kurie bolševikams okupa NAUJI PABĖGĖLIAI
•
Iš Paryžiaus vienas Ame FBI ikšiol padare tyrinė
vus Baltijos kraštus gavo ten IŠRYTŲ
DANIJOJE, Švedijoje ir rikietis korespondentas pa jimus 85,000 valdžios įstai komingą vietą, jis dėl to U. S. VALDŽIOS išlaikymo
šiuo metu vis atsiranda dar Norvegijoje prasidėjo pro
pavadintas "silpna kilpa
prieglaudą. (Apie tai rašėme
skelbia įdomų faktą: kaip gų tarnautojų, bet tik 143 atominės energijos ^ slapty kaštai nuo 1939 metų pervirši
praėjusiame Dirvos num. Rd.) naujų pabėgėlių. Daug bėga iš testo demonstracijos prieš
sovietai, prisidirbę klastin rado kurių ištikimybę rei bės išlaikymo retežyje". ^ jo visokius pakilimus -maisto,
Tremtiniai Vokietijoje, protes Vokietijos Rusų okupuotų sri pajungimą mažų Europos
gų, negerų Amerikos dola- kia tyrinėti. Ar komunis J j skubiai šoko apginti rubų ir kitų reikmenų kainų,
to ženklan nuleido savo vėlia čių, o taipgi ir iš Jugoslavijos, craštų, kas padaryta su Če
Vengrijos, Čekoslovakijos. Bai koslovakija ir jau grąsoma rių jais finansuoja Europo tai moka taip pasislėpti kad! otai ino^ wietelius Wallace, kaip praneša Nacionalinė In
vas pusiau stiebo.
dustrines Konferencijos 'Tary
je visą propagandą prieš jų valdžios įstaigose nesu
sių dalykų apie komunistų kru Suomijai.
seka, ar tas sekimas yra STREIKUOS. Iš Chica- ba.
viną žiaurumą pasakoja pabė
VOKIEČIAI PUOLA
Suomijai atsidurus pavo Ameriką.
menkas. Kad valdžios įstai gos praneša kad CIO sker- Ta taryba, tik ką sudarius
gėliai iš Čekoslovakijos, kurių juje visiško patekimo sovie
TREMTINIUS
valdžios kaštų sutrauką, paro
Vokiečių spaudoje vėl pasi nėra labai daug, nes Čekoslova tų įtakon, tas sudarė rūpes
AMERIKA pasiuntė Ki gose raudonųjų yra daug dvklu darbininkų unijos va do kad federalės valdžios išlai
dai įsakė 100,000 skerdyk
rodė straipsnių, nukreiptų prieš kijos sienos yra nepaprastai čio ir Švedijai, kuri rube- nijai 936 kariškus lėktuvus, tas aišku kiekvienam.
lų darbininkų visoje ša kymui taksai nuo 1940 iki 1947
tremtinius. Tos akcijos pasė stipriai saugojamos.
remdama
Kinų
kovą
su
so
žiuojasi su Suomija,
pašoko 677 nuošimčiais, ir at
Naujų pabėgėlių būklė labai
koje, pavyzdžiui, Augsburge
vietų apginkluotais Kinais ARMIJA iš savo finansų lyje streikuoti nuo Kovoja sieina po dolarj nuo galvos kas
Vokiečiai buvo taip įkaitinti, sunki, Vokiečiai jiems neišduo
komunistais. Amerika nu centro St. Louis, Mo., palei jei nebus išpildyta unijos
kuomet prieš karą atsi
kad DP buvo mėtomi iš tram da maisto kortelių, o komunis
Anglijoje, nukritus j>asar> sistačius teikti Kinijai ka*- do iš tarnybos 7 asmenis, reikalavimas pakelti darbi dien,
eidavo
po 3# centų
galve#
vajų. Policija Sausio 22 ryty tiškoji IRO juos atsisako glo žieriniam lėktuvui Kovo 2 ro lėktuvų už $300 milijo- kurie buvo pripažinti kejik- ninkams algų dar p® 29c
kasdieną.
i
K. Peltkis d- ulmųšta 19 keleiviųv
turėjo imtis
priemonių DP apv boti.
valandai.
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Detroit> Mich., Naujienos

JAUKUS SALPOS
VAKARĖLIS .
«
Pereitą šeštadieni, tyas. 28 d.
surengtas LVS 6 skyriaus va
karėlis buvo linksmas ir jau
kus. Nors mažutėje saliukėje,.
be kaip be šokių, sutilpo apie
60 žmonių, kurie palošė korto
mis,, kauliukais ir pasikalbėjo.
Po žaidimų buvo užkandžiai,
kuriuos pagamino ponios Ma
tilda Maitienė ir Adelė Mase.
Užkandžiu metu buvęs trem
tinys inž. Povilas čečkauskas,
kaipo atstovas nuo Tremtinių
Draugijos, pakalbėjo apie Lie
tuvos sunkų prisikėlimą, o vė
liau išaugimą, išbujojimą į ša
lį laisvą ir visako pilną, į šalį,
kurios mes dabar visi gailime
ir stengiamės jos nelaimės me
tu jai visaip pagelbėti.
Lt. Col. Francis W. Williams
Inž. P. čečkauskas dar jau
paskirtas naujas Prez. Trumanas
vyras ir tikras laisvos Lie
no privačio lėktuvo vyriausias
tuvos
auklėtinis, jis gal but dar
kontrolierius.
geriau supranta tą tragediją
kuri ištiko musų tėvynę, negu
mes, palikę Lietuvą prieš 20
PHILADELPHIA ar
dar daugiau metų.
Prie kiekvieno staliuko buvo
SVARBUS SUSIRINKIMAS dovanėlė, tad kiekvienas ket
virtas svečias laimėjo po dova
Vasario 22 d., buvo sukvies- nėlę. Be
_ to buvo dar 6 dovanė
tas svarbus susirinkimas 204 jg s " T prie~ inėjimo tikietų, kurias
Broad Street, kur dalyvavo padovanojo: panelė Adėlė Ma-

)
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DETROITO

LOS ANGELES, CAL

Rockefeller Anūkas
LietuviuŽentas

DAR APIE LIETUVOS NErašys, nes jfu kalbos ir smerki
(Tęsinys iš pereito nr.)
PRIKLAUSOMYBĖS
mų bei pasipiktinimų žodžiai
PATYRĖ PATS SAVO
MINĖJIMĄ
Radio Programa
#
netinka net spaudon talpinti.
KAILIU
Vasario 15 rytą rengiausi ap"Aš iš visos Lietuvos
Kas darėsi New Yorke tarp
Kiti žmonės netiki kad rūky
šeštadieniais 7:30-8 P. M. vaikščiojimui musų didžiausios
panelių kurios geidė jį gauti
"N'išsirenku
sau
pačios
•
ti tramvajuje arba gatvekaryšventės, musų senos Tėvynės
sau už vyrą, pasako tik keliais
(1400 Kilocycles - WJLB
"Kuri butų man į širdį,
je draudimas gali privesti prie
žymus, teatralis žmo
30
metų
Nepriklausomybės
su"Aš nejieškau turtingos". žodžiais
Visais šio Radio programos
pabaudos. Tą patyrė šiomis
gus, Billy Rose, kuris Ameri
katies
paminėjimui.
Mano
min
reikalais kreipkitės į progra
dienomis Albertas Zusinas, 28
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už žmoną pakreipia Rockefelle- bai garsiai kalbėti ir didžiuotis
Pirmiausia susirinkime pri-'kaV iš Italijos. Tas pats Jonas šis, ir aukų gaunama apsčiai, su mumis į bažnyčią.
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už 1/nviQc
kurias siančiami
Amerikos Slavų Kongresas,,
{
'{bės
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Harrisburgo, pienas bus nupi vių Tag Day rinkliavai. Tam gerumu visus padarys jo drau lietis, apsistojo Newark, N.j. b .
je. Jau žinoma kad jos mot':Juozas ir Aldona Augustinarinkimą
sunkiai apsirgo sky
gintas Pittsburghe vienu centu tikslui gautas Adv. H. Horan, gais. Laukiame to koncerto, to
na,
po
persiskyrimo
su
Julium
vičiai su dukrom Birute ir Eg žodžių pasakė. Taip pat kai' ėriaus vice pirmininkas V. VelPauleku,
gyvendama
Chicagoje
kvortai per Gegužės ir Birželio kaip garbės pirmininkas ir tos dvasios atsigaivinimo.
le, apsistojo Cleveland, Ohio. jo ir tik iš Švedijos atvykęs vėliau ištekėjo už Petro Nevec- žis; ligoninėje jam tapD pada
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GERAS BIZNIS Iš KETURIŲ
Dainų programą pradėjo pa
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LATROBE, Pa. — Vasario nų.
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PENNSY LV ANIJOS vieske- gyveno Clevelande. Dabar jo
kas, sulaukė keturių vienu kar- „ sistcmoje inejna 20 ,338 tilJuzefą ir Steponas Nasvy- Chicagos nesenai atvykus p, sivedė su aukštos kilmės jauni gėja, taip kad man rašyti pa
tu gimusių kūdikių. Nors to- tai, iš kurių 248 yra padengti, dukrelei apsilankius, Dr Sims čiai, apsistojo Clevelande, O. Janušauskienė, kuri keletą dai- kaičiu Sears, ir Bostone ji jau sidarė jau visai neįmanoma.
visa gerai prisiminė ir nors
Tos priežasties dėlei man ir
kis vaikų skaičius tėvams pa su stogais, išlikę iš senų laikų. Mildos nematė jau daugelį me lai^r New m S S ' a P S 1 S t 0 J ° neli* Padainavo labai gra ž iai. buvo įsigavus į "aukštu drau prisieina atsisveikinti, gal, ant
sidaro našta, tačiau šiai šeimai
Tada pasirodė p. Bartush- giją". Po persiskyrimo su pir visados, su maloniais Dirvos
tų, bet ją pamatęs atpažino.
Erna TunkunaitS, apsistojo
vyru, Jievutei pasitaikė su skaitytojais, kuriems aš teikiau
pasidarė ir pelningas biznis.
A. S. Trečiokas
Swaggart, tai yra musų žvaigž mu
Gardner, Mass.
Winthrop
Rockefeller susipa
ŠELPIANČIŲJŲ SKAIČIUS
Vasario 27 d. Carnation Milk INSURANCE AGENTŪRA
Antanas ir Sofija žygaičiai, dutė, ne tik smagų ir žavų bal- žinti New Yorke; juos į pažin žinutes iš vietos Lietuvių vei
DIDĖJA
Co. sudarė savo pieno skelbi
apsistoio Chicago, 111.
są ji turi, bet ir išvaizda jos tį suvedė turtuolių kilmės gy kimo nuo rat Dirvos įsisteigiDirvos Atstovas
Šiądien Detroite šelpiančiųjų
Atvykusiu tarpe buvo ir ke- ] a b a i m a l o n i jj tikrai žavėjo vanašlė, Liz Whitney, buvus mo. kada ją paėmė redaguoti
mo sutartį ir sumokės tėvams Prenumeratoms, Skelbimams
V. S. Jokubynas.
skaičius nepalyginamai dides turios našlaitės: Regina Keme-' .
, .
$25,000, jeigu tie kūdikiai ne
311 Walnut Street
Sytė - 17 m., Rita Kemešytė
klausytojus, padainavus pabkn- milijonieriaus Whi*ney žmona,
Gaila kad reikia išsiskirti,
nis
negu
buvo
urieš
du
metu.
kuri pati turėjo akį ant Winthmirs tuojau. Ta šeima yra
NEWARK 5, N. J.
Prieš porą metų būdavo net pa 12 m., Gražina Reimontaitė -1 tas tris daineles, ji buvo dar rop'o. Ji netikėjo kad iš tos bet kitos išeities nėra.
Slovakai.
Jusų
P. P. Jaras.
sipriešinimų šiam šventam dar 15 m., ir Aldona Reimontaitė - keturius kart iššaukta, ir vis pažinties įvyks vedybos.
bui, bet dabar tremtiniams pa 14 m.
tas neperstojantis plojimas.
>
NUO REDAKCIJOS: Reiš
J, Žemantauskas
šalpos teikimas taip išsišakojo
Atvykusius be giminių ir paDidelė garbė mums Los An- KAS DARĖSI tarp milijo-! kiame užuojautą musų ilgameVincent B. Archis
' N o t a r a s
kad retą gerą Lietuvį rasi ku žįstatnu pasitiko Lietuvos Gen.
, i c č i a m s t u r ė t i s a v 0 tarpe nierių panelių ir gyvanašlių, ir čiui korespondentui dėl jo to
Dirvos Atstovas
tarp jų tėvų, ypač motinų, kai kio prietikio. Mums visada buris nesiųstų pavietėlių į Euro- Konsulato Attache A. Simutis
^oinininlfP
"Dirvos"
Agentas
Prenumeratoms, Skelbimams
ir nuo Bendro Amer. Liet. Fon- tokia talentinga dainininke.
paskilbo žinia kad Winthrop vo^ malonu gauti jo aprašymus
Minėjimas buvo baigtas ne veda šią neturtingą, bet sau "į api<v Balti m orės Lietuvių kolo
KAS platina Dirvą — tas do Ona Valaitienė, kurie paLOS ANGELES, GALIF.
130 Congress Avenua
platina apšvietą.
gelbėjo su fom&iumais. L.Q.K. tuvos Himnu.
V. B. Archis. širdį" Lietvaitę, niek&a
Wąterbufy, Conn.
Ml So. Rampart Blvd.
nijos vykimą.
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LAISVA

Tegul meili Lietuvos
Dega musų širdyse

Už ka Naciai Mane Areštavo
Rašo KAZYS ŠKJRPA.

Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilks!

TREMTINIŲ LIKI
MO EIGA

Lietuvos Nepriklausomybes Minėjimas Waterbury, Conn.

zistuoja bei realiai dalyvauja pasiprieši
nime okupantui ir stovi ant feietuvos tt©*
GENEVOJ, Šveicarijoje, In
priklausomybės pagrindo;
ternational
Refugee organizaci
Nors, kaip jau buvo suminėta, mano rolė ir
4. Klausimus spręstlitifc balsavimo, bet su
ja
svarstė
Europoje išsiblaš
LITHilANIAS
mano įtaka Lietuvių pasipriešinime laike Vokie
sitarimo budu;
kiusių
tremtinių
klausimą.
Tų
čių okupacijos buvo daug kuklesnės kaip paruo
5. Vieton nuolatinio pirmininko, sudaryti
tremtinių ji turi suregistravus
šiant mūsų tautos sukilimą prieš bolševikus, bet
prezidiumą iš kelių asmenų, geriausia
857,000,
kurie iki Liepos 1 d.
nestigo pakartotinų raginimų iš Lietuvos kad
nusimanančių politikoje.
1949
metų
turėsią buti apgy
kaip nors prasiveržčiau į Kauną paveikti po
šis, siekiąs kompromiso, pasiūlymas nebuvo vendinti kur nors. Iš jų 197,.
grindžio organizacijas ir partijas greičiau suda joks idealinis kūrinys. Kairiosios srovės juo ne
000 bus grąžinta į jų buvusias
ryti bendrą vadovavimo organą.
buvo sužavėtos, prisibijodamos kad jis neišeitų
Jo reikalingumo niekas neginčijo, visa vi į naudą jų politiniams oponentams, katalikiškos tėvynes, o 678,000 išvežti kur
suomenė jau senai jo pageidavo, o karinink'ja, pakraipos organizacijoms, šios gi jautė kąrtu- nors kitur.
Tam tikslui IRO paskyrė ar
kuriai jkirėjo jos tampymas j partinius bučius, mo kad neparėmiau jų pretenzijos į pirmininka
ti $270,000,000.
net statė partijų veikėjams ultimatyvius reika vimą. Partijos nebūtų partijos jei jos nesuras
lavimus kad savitarpiniams ginčams butų pada tų priekaištų viena kitai ir tam kas jokiai par
AUSTRALIJA atidarė duris
ryta galas. Todėl buvo gyvas reikalas nuvykti tijai nepriklauso, o tesirūpina vien bendru val 9,000 tremtinių iš Europos
šiomis dienomis ten nuvyko ir Lietuvai Vaduoti Sąjungos 9 skyrius ir Ame- fo Snyder atstovas; Miss Anna Stulginskas, šo
i Kauną. Reikalą dar daugiau padidino sumi stybės ir tautos reikalu.
nėtas pasiūlymas kariuomenės klausimu.
Ne man pačiam spręsti apie tai kiek saky virš 400 Lietuvių.
rica n Friends of Lithuania Lietuvos Nepriklau- listė, Miss Sophia Stulginskas, solistė, EdmunAustralija mano įsileisti 70,- somybės 30 metų sukakties iškilmės programos das Stulginskas, solistas; Denis Moore, pianisTačiau gauti Vokiečių įstaigų leidimą tokiai tas pasiūlymas ir mano įtikinėjimai galėjo pa
kelionei man nebuvo lengva. Jį galėdavo gauti veikti ir paveikė į paskiras partijas ir organiza 000 imigrantų 1948 metais. IS dalyviai ir žymesni svečiai Hotel Elton, Vasa- tas akmpanavęs Mrs. Snyder.
eilinis žmogus, dar lengviau juos gfcudavo įvai cijas. Teleisiu sau čia tik pažymėti patį faktą, jų apie 50,000 tikima iš Brita rio 14: Stovi iš kairės: Jonas Tareila, LVS. Iš kairės dešinėn sėdi: Mrs. Madeline Gauya;
rus biznieriai, nekalbant jau apie visokio plau jog už kelių dienų po mano intervencijos ben nijos, kiti 2%Q00 iš kitur vi 9-to skyriaus pirmininkas; Mrs. Nat. Ritten- Adv. Vincas Rastenis, nesenai atvykęs iš Euroband, Pres. Leage of Women Voters; St. Z o- pos; Congr. James Patterson, Dr. M. J. Colney,
ko kolaboratorius, kuriems kelias į Lietuvą, ar dras vadovavimo organas susidarė. Jis pasiva sur.
barskas, Pranė Lapienė; Hedwiga Stulginskas, programos vedėjas; Mrs. Raymond Snyder-Vaiš jos į Berlyną, buvo laisvas, — tik ne Lietu dino: Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komite
BRITANIJA įsileido 35,000 pianistė; poni Rasteniene; Thom Corby, Mayo- siliauskaitė, Johnnie Klikna, Jr.
vos Atstovui. Buvau prieš tai net tris kartus tas. Jį sudarė atstovai nuo sekančių partijų ir išvietintų asmenų 1947 metais
prašęs "Passierschein'o", bet vis jo negavau. organizacijų: krikščionys-demokratai, liaudinin iš Vakarų Vokietijos.
Apie Waterburio LVS. skyriaus ir American F riends of Lithuania rengiamą programą Lietu
vos Nepriklausomybės 30 metų sukakčiai paminėti plačiai jau Dirvoje buvo rašyta prieš tą
Kadangi normaliu keliu jo gauti negalėjau kai, socialdemokratai, tautininkai, nacionalistai,
KANADA, kuri tūkstančiais
parengimą, čia yra vaizdas to parengimo žymesnių dalyvių. Kongreso atstovas James T.
tai teko surasti budą kaip Gestapą aplenkti. Tuo Darbo Federacija, Lietuvių Frontas, Laisvės Ko
Patterson pasakė keletos minutų kalbą, pabrėždamas Lietuvos teise į nepriklausomybę. "Mu
įsileidžia
tremtinius
iš
Euro
tikslu buvo man prisiųsta iš Lietuvos mano bro votojų Sąjunga ir Vienybės Sąjūdis. Nors slap
sų sąžinės neprivalo ir negali nurimti iki Lietuvos žmonės nebus paliuosuoti iš po jiems uždė
pos,
skirdama
juos
į
visokius
lio, ūkininko, alarmuojanti telegrama kad mano tai veiklai bei konspiracijai išlaikyti buvo per
to
jungu, ir iki jie vėl neatsieks savo taip trokštamos nepriklausomybės", pasakė jis.
senutė motina pavojingai susirgo ir prašo mane daug sudėtingas organizmas, bet svarbu buvo sukontraktuotus darbus, pra
tuoj atvykti ją aplankyti. Šią telegramą patie kad jis susidarė ir kad blokų antagonizmas tapo neša savo pasitenkinimą viso
kių tautų imigrantais iš Euro
SOVIETAI GINKLUO
kiau Vokietijos Užsienių Reikalų Ministerijai. prašalintas.
pos. Kanadon atvyksta šimtai
Tokiomis aplinkybėmis jai buvo nepatogu lei
Apart šio organizacinio reikalo nemažiau
JA PRANCŪZIJOS
dimą man atsakyti. Kadangi žinojo jog naciš svarbus dalykas buvo aptarti bendrą politinę pa Lietuvių iš Britų zonos. Dau
KOMUNISTUS
kas Saugumas vistiek pasipriešintų tai kalbama dėtį ir gaires kaip toliau laikytis, o taip pat pa gumoje šie tremtiniai yra pa
ministerija surizikavo ir parūpina man "Pas- sidalinti nuomonėmis apie savo tautinės gink rinkti sveiki asmenys, vyrai ir
LVS pasiuntė Lietuvių Ra už jo sonetų rinkinį "Vilniaus
sierschein'ą" be Gestapo žinios. Leidimas ga luotos pajėgos sudarymo problemą. Kokių nors moterys.
šytojų Tremtinių
Draugijos Varpai". Premijas dar paskyrė
Kanadoje
tarp
tremtinių
at
liojo vienam mėn'esiui.
preciziškų nutarimų priimta nebuvo, nes teko sirado įsigavusių ir slaptu, ap- pirmininkui p. Stasiui Santva- laikraščiai "Mintis" ir "Nauja
Sovietai stengiasi visuose
Kad ir tik už dviejų metų po musų talitos tai palikti sudaromai slaptai vadovybei. Įvyko
kraštuose
sudaryti savo komu
rui sekančio turinio laišką:
sis Gyvenimas". Jos atiteko ra
sukilimo, bet buvau laimingas galėdamas pama tik platesnis pasikeitimas nuomonėmis su parti gavingu budu. Septyni tokie
nistines
kolonas
ir jas gerai ap
šytojui Liudui Dovydėnui už
suimti, su žydiškomis pavardė
Didžiai Gerb. Pirmininke!
tyti savo kraštą nors trumpam laikui. Deja, tai jų ir organizacijų vadovais.
ginkluoti,
kad
jos
butų pajėgios
mis, kurie įvažiavo klastotais
Jums rašto žmonėms, daug jo pasakų rinkinį vaikams "Gy kovoti prieš savo krašto val
buvo vienintelis ir paskutinis kartas, už kurį
Reikia pasakyti jog ano meto padėtį visi dokumentais.
rašyti neprivalome, nes Jus pa veno kartą karalius", ir rašy
naciai, nepraėjus nei metams laiko, atsilygino įvertino maždaug vienodai, būtent, ta prasme
Tie žydai sakf> jie mokėjo po tys rašote ir rašykite kitiems. tojui J. Jankui už geriausią re džią. Prancūzų "Epoque" ben
man areštu ir internavimu už spigliuotų vielų, kad III Reichas karą pralaimi ir kad vargu ar į
dradarbiu praneša, kad Pran
liginio turinio novelę.
kada patyrė apie tikrus tikslus tos paminėtinos karo galą bepajėgtų atsigriebti, ypač kai pasi $1,500 tūlam agentui kuris pa Rašykite širdimi. Atkursite
cūzijoje
St. Leonard apylinkė
rūpino jiems dokumentus Ka musų tautos didybę ir vargus,
mano, kaip Lietuvos Atstortt, "kelionės |14etuvą reikš Sąjunginingų jėgų desantas Vakaruose.
se
dažnai
apie vidurnaktį "su
nadon įsigauti. Tas parodo žy
po Vokiečių okupacija.
Tuo visi džiaugėsi, nes tai davė pagrindo vilčiai dų didelį užsispyrimą apleisti ruošitės žygiams ir pranašau
genda" elektros stotis ir visa
site ateitį. Tam Jus ir esate ra
Pasiekimui motinos, kuri gyveno toli pro kad nuo nacių okupacijos pavyks nusikratyti.
SLAPSTOS TIK 18 apylinkė paskęsta tamsoje. Ta
Europą.
šytojai.
vincijoje, Saločių valsčiuje, pas mano brolį — Bet tas džiaugsmas buvo ne pas visus vienodas:
tam tikrose vietose pradeda
šie septyni bus deportuoti
PABĖGUSIU KARO da
paprastą ūkininką, — teko važiuoti pro Kauną, tie kas besąlyginiai pasitikėjo Didžiųjų demo
žibčioti
žiburiai, pasigirsta lėk
Ir
šiądien,
kai
žvelgi
atgal,
turint mintyje kad Europoje
vykstant į ten ir grįžtant atgal. Ta proga tat kratijų pažadais, t. y. Atlanto čarteriu ir kitais
BELAISVIU
tuvų
burzgimas.
Į žiburiais pa
nuo
Mažvydo
Katekizmo
iki
randasi eilės asmenų kurie leir pasinaudojau tam kad sustoti šiame politikos skambiais pareiškimais, buvo ramus, įsitikinę
paskutinių
rašytojų
tremtinių
žymėtas
vietas
numetami
spe
gališku budu laukia įvažiavimo
centre vieną ir kitą kartą, maždaug po 10 dienų. kad Lietuvos nepriklausomybė tuojau bus at
cialios
dėžės
su
ginklais.
Gau
knygų,
gali
pasidžiaugti,
kad
Šio karo metu į Ameriką fyuį Kanadą, kuri šymet įsileis
Galėja intimiai išsikalbėti su visų pogrindžio statyta kai tik III Reichas bus sutriuškintas.
Lietuvis rašytojas sukurė, nei vo parveža šimtai tūkstančių tieji ginklai išdalinami patiki
20,000 tremtinių.
veiklos organizacijų ir partijų vadovaujančiais
Tačiau, daugiau buvo tokių kurie galvojo
laiko nei piktų priešų nesunai Italų ir Vokiečių karo nelais- miems komunistams visoje ša
AMERIKOJE, Minnesota gu kinamus, didelius dvasios lo vių. Iš jų 2803 buvo pabėgę lyje.
asmenimis visais man ir jiems tupėjusiais klau realiau: ne dėl to kad nebūtų jiems buvę prie
simais.
širdies minėti gražus pažadai, bet dėl to kad bernatorius užsikvietė 13 kitų bius.
iš belaisvių stovyklų, bet tik
'Epoque' korespondentas pa
Musų visuomenę radau kaip ir suskilusią į dažnas statė sau klausimą ar Didžiosioms Demo gubernatorių į St. Paul pasi
18
iš
jų
—
du
Italai
ir
16
Vo
žymi:
"Sovietų invazija prieš
Ir mes, Suvienytų Valstijų
clu didelius blokus: tautininkiškai - liberališką, kratijoms tuos savo pažadus pavyks įvykdyti, tarti apie galimybes įsileisti
kiečių
—
teišliko
pasislėpę
ir
Prancūziją
jau prasidėjo. Rau
sudariusį Vyriausį Lietuvos Komitetą, ir kata ypač kiek tai liečia Lietuvą ir kitas Pabaltijo tukstančius išvietintų asmenų j AMERIKOS LIETUVIAI, tais nesugauti. Pabėgusieji beveik donoji penktoji kolona žygiuo
likišką, kuris organizavo Lietuvos Tarybą. Pir valstybes. Mat, Rytų Fronto artumas visus USA. Montanos gubernatorius lobiais naudojamės, gęstančią visi gerai kalba Angliškai.
ja.... Tiesa, ne visos Prancū
masis blokas buvo apjungęs liaudininkus, social jaudino. Tų mažų kraštų gyventojai instinkty jam atsakė į pakvietimą raš Lietuvybę kurstom, į bendrą
Tie
pasislėpusieji
gal
buLgy
zijos
sritys yra taip visiškai
demokratus, tautininkus ir pritraukęs į savo pu viai nujautė naują bolševikų pavojų. Kiekvie tu : "Aš sužiniai neprisidėsiu darbą jungiamės; ir kai prie vena normalį gyvenimą greta Maskvos agentų rankose, ir ne
sę Laisvės Kovotojų Sąjungą su nauja Naciona nas su kuo susitikau, statė man klausimą ar Ru prie pabloginimo musų ekono šai vėl Lietuvą sukaustė, per musų visų ir valdžia negali jų visi gyventojai taip įbauginti.
Amerikos Lietuvius nuėjo su
listų Partija.
sų raudonoji armija dar kartą neužplus musų minių keblumų kviesdamas iš- krečianti ir darban šaukianti susekti. Jeigu liktų nors ir Tačiau viršum visos Prancūzi
vietintus
asmenis
atvykti
į
šią
Po sukilimo Ir nacių smurto prieš sukilėlių krašto ir ką reikėtų daryti ir kaip gelbėtis jei
žinia. Tuojau pakilome Tėvų vienas toks pabėgęs belaisvis, jos sklendena didelio grėsmin
pastatytą Lietuvos Vyriausybę jos buvo atski taip atsitiktų. Sunku buvo duoti bent kokį pa valstiją, ir aš geidžiu kad nei
šalį ginti ir tiesos jieškoti. Jieš- valdžia jo jieškojimo nesulai- go pavojaus šmėkla".
lusios nuo Lietuvos Aktyvistų Fronto, apjung tarimą, ar tvirtinti kad to neatsitiks, kai pats vienas iš tų 850,000 išvietintų
žmonių kurie bus įleisti į Uni kokite tiesos dabar ir Jus, dirb kyWdamos jo buvusius narius taptiniai-liberališkos tam netikėjau.
ted States neatvyktų apsigy-. kite, kiek galite. Tais darbo
pakraipos. Kai dėl antrojo bloko tai jį sudarė
Pasikalbėjimuose su partijų ir organizacijų
EUROPOJE ši žiema yra pa
vaisiais džiaugiamės ir mes
BRITANIJA atsiuntė savo
katalikiškosios musų visuomenės srovės, kurių vadovaujančiais asmenimis dėsčiau nusistatymą, venti Montana valstijoje".
Amerikiečiai ir visi jėgas su naują ambasadorių į Washing- lyginamai švelni, panašiai kaip
atrama buvo taip vadinamas Lietuvių Frontas, kurį buvau sau susidaręs dar prieš karą: nerem
telkę išvien padėkime pramušti toną Sir Oliver Franks, 43 m Amerika turėjo pernai. Pernai
apjungęs katalikiškos pakraipos buvusius Lie ti musų politikos jokiais kariaujančiųjų pusių
"SUNAIKINSIME
geležinę uždangą. Atgal prie buvusį profesorių moralinės fi- gi Amerikoje buvo švelni žietuvių Aktyvistų Fronto narius. Nors šis pasta pažadais, kaip jie bebūtų skambus, bet remtis
Nemunėlio, prie Šešupės!
losofiios Oxford Universitete, ma, o Europoje labai žiauri.
AMERIKĄ"!
ras, kaip matome, buvo suskilęs net į kelias or realiais faktais ir žiūrėti kaip butų galima juos
Didžiai vertindami Jusų di
ganizacijas (į keturias, priskaitant "Vienybės geriau išnaudoti Lietuvos reikalui.
delį
darbą ir didelį organizuo
Sąjūdį"), bet jos kiekviena atskirai inspiravosi
Viename laiške ii Pabaltijo
Kadangi 1943 metų rudenį jau buvo paaiš
tumą,
šia iškilminga proga
L. A. F. idėjomis, skaitė save jo palikuonėmis kėję jog nacių militarinis milžinas perbloškia- rašoma:
sveikiname
visus rašytojus, šių
ir faktinai, pagal jo įžiebtą kovotojišką pasiry mas, bet buvo neaišku ar demokratiškieji Są
— "Mes esame dabar labai
metų
laureatus,
Jusų valdybą
žimą už Lietuvos Nepriklausomybės atstatymą, jungininkai suspės ateiti Lietuvai į pagalbą pirm stiprus ir niekas negalės mu
SHIPMENTS'tO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS
ir
Jusų
energingą
pirmininką,
rodė daugiausia veiklumo ir dinamikos pasiprie negu Rusų raudonoji armija baigs prasimušti sų plačiosios Tėvynės nugalėti.
304
W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028
Stasį
Santvarą.
Jusų
kasdieni
šinime naujam, naciškam, Lietuvos laisvės pa iki musų krašto, vis daugiau atstumdama Vo Už Uralo, toli nuo V. Europos
niams
reikalams
LVS
siunčia
SEND PRIIMA MAISTO SILNTINI& IŠSAKYMUS Į VISAS
vergėjui.
kiečius į Vakarus, aš siauliau, iš vienos pusės, centrų, Rusai profesoriai ir Vo
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS,
Tačiau jau ir politinės srovės vystė savo toliau tvirtai laikytis ir priešintis nacių okupa kiečiai mokslininkai gamina auką, kaipo broliškumo ir vie
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS
nybės
ženklą.
veiklą, statydamos į griežtą opoziciją naciškam cijai, iš kitos pusės — reikalauti iš III Reicho atominę bombą. Mums dabar
SEND Pilniausia garantuoja Jusų užsakyto siuntinio pristatymą. Jei
okupantui ir vieningai laikydamosi nepriklauso kad atpažintų Lietuvos nepriklausomybę.
dėl kokių priežasčių negalima pristatyti siuntimo, jusų įmokėti pini
svarbu nutęsti laiką, kad Ame
Lietuvai Vaduoti Sąjunga.
gai bus grąžinami.
•
mybės reikalavimo. Vienu žodžiu, pagrindinis
rikiečiai su Anglais neužtiktų
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką,
šis
laiškas
buvo
pasiųstas
ry(Bus daugiau)
tikslas buvo pas visus tas pats: Siekti Lietuvos
nepasiruošusių. Tačiau musų
kuri kariu su pakvituotu orderiu prisiunčia jums.
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš grynų produktų —
nepriklausomybės atgavimo. Skirtumų tebūta
darbas sparčiai eina pirmyn, šiumi su premijų įteikimu šių
VISO 23 SVARŲ NET.
TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
taktikoje ir ypač ambicinio pobūdžio: kiekvie
mes sunaikinsime buržujus, jų metų tremtinių rašytojų lau
3 sv. Taukų. 5 sv. Cukraus
Si^sk Maisto Siuntinius tik per
LIETUVIAMS
nas iš sakytų blokų norėjo užtikrinti sau dau
miestus ir paimsime pas save. reatams. Premijos buvo paskir
2 sv. Kavos. 5 sv. Miltę
tos
sekantiems
rašytojams:
giau balsų projektuotame bendrame pogrindžio
Visas pasaulis greit bus komu
S
E
N
D
1 sv. Ryžių. 2 sv. Mėsos
veiklos vadovavimosi organe, o jo priešakyje pa
nistine valstybė. Kapitalistinė Švietimo Vadybos 5,000 RM
1 sv. Kond. Pieno. 1 sv. Kakao
SIUNTINIO PILNA KAINA:
premija paskirta poetui Faus
statyti savo žmogų. Ginčams nesimatė galo,
IĮAINA SU PRISIUNT1MU TIK
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo
Amerika žus".
1 nors jie buvo bergždžias laiko gaišinimas.
1 svaras Džiovintų Vaisių
— Bolševikinės Latvijos da tui Kiršai už jo eilėraščių rin
(Galite siųsti pašto ženklais)
kinį
'Tolumos".
BALF'o
3,000
Kad palengvinus partijoms ir organizaci
Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka bartinis "prezidentas", (kaip
Tuojau pasinaudokit žemiau esančiu užsakymo kuponu
joms greičiau surasti kompromisą, pasiuliauiš lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity Paleckis Lietuvoje), Kirchen- RM premija paskirta V. Ramo
UŽSAKYTOJAS:
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas šteinas, prašė sovietų valdžios nui už jo romaną "Kryžiai".
savo pusės sekančią išeitį:
Vardas ir Pavardė
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Numeris ir Gatvė
"
Blokų ambicijas atidėti į šalį,
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo Maskvoje, kad butų sugrąžin
Sudaryti bendrą organą*iš sekančių na me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami- "Mu ta iš Sibiro dalis ištremtųjų 3,000 RM premija atiteko ju Miestas
GAVĖJAS
rių: po vieną atstovą ir jo pavaduoto sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem Latvių, ypač esą reikalingi gy moristui Pulgiui Andriušiui už
Vardas ir Pavardė
Lietuvos
gamtos
vaizdų
rinki
ją,
nuo
kiekvienos
partijos
ir
organizatinius
—
visas
pelnas*
eina
tremtinių
naudai*
dytojai
ir
profesoriai.
.-Hv
Gatvė
Nr. ........
Miestas.
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.
cijos;
v
Kirchensteinas taip pat pa nį "Anoj pusėj ežero". Knygų
Ypatingai Ądresaą .
»»»« » >»»»» M
»«
4»»«
»
S. Leisti turėti savo atstovą kiekvienai par
reiškė protestą prieš labai dide leidyklos Patria premija pa
Valstybe
...:
Zona
D I R V A
skirta poetui Kaziui Bradunui
tijai ar organizacijai kuri faktinai eg- 6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio lį (Latvijos miškų naikinimą,
(Tęsinys iš pereito ftr.)

LVS SVEIKINA LIETUVIUS TREMTI
NIUS RAŠYTOJUS

S E N D , Inc.

MŲSŲ KALENDORIUS 1948

TIK $10.00
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CORDELL HULL NE
NAUDINGOS IŠVA
DOS

Buvęs Valstybės Sekretorius
prie Roosevelto, Cordell Hull,
rašydamas savo atsiminimus
apie dalykų eigą vedančią į II
Ir Farley Apkaltina Pasaulinį Karą, viename savo
straipsnyje nukalba kad, esą,
Rooseveltą
tik lošimas į raudonųjų kortas
išlaikė Staliną sąjungininku.
CUOMIJOS vyriausybe, ant tų pėdų kai Čekoslovakijai James A. Farley, buvęs Da- Bet Hull nenusako kiek ža
^ buvo užnerta Stalino virvė ant kaklo, gavo Krem- mokratų partijos vadas, kuris los toks lošimas padarė ir ko
liaus kruvino valdovo "pakvietimą" susitarti pasirašy- pradžioje vadovavo Roosevelto kią nelaimę Amerika, per Roomuiii "savitarpinės pagalbos" sutarties
Tas reiškia išrinkimo vajus, šiomis dieno- seveltą, užtraukė visam pasau
tą patį kas atsitiko, pradedant su Lietuva 1940 metais, mis pareiškė "kad jo įsitikinimu liui pasilaikant Staliną sąjun
su kiekviena sovietų kaimyne valstybe, iki tik pereitą daugelis nelaimių kurios dabar gininku šiame kare.
savaitę buvo galutinai pasmaugta Čekoslovakijos nepri- užgulė pasaulį, paeina nuo ve- Yra žinoma kad Stalinas, »&»
idausomybė.
lionies Prez. Roosevelto trečio rėdamas mažai permatantį ir
Dar neataušus Prahos įvykiams, nulėmusiems visos ir ketvirto termino.
daug pasitikintį Rooseveltą su
Čekoslovakijos likimą, ir pasauliui teiraujantis kas bus Farley sako kad Rooseveltas, vedžioti, apgauti ir išgauti iš
sekantis sovietų sutrempimui, atėjo naujos žinios apie į galą jau nusidėvėjęs vadas, Amerikos kuodaugiausia lendHtaskvos įsakymą kad Suomija pasiruoštų "savitarpinės paskutiniais savo gyvenimo lease karo reikmenų, pradėjo
apsigynimo" sutarties pasirašymui. Tokios sutartys yra metais įvairiais užsileidimais ir sakyti kad "taikysis" su Hitle
priverstinas kiekvienos mažos bejėgės sovietų kaimynės slaptomis sutartimis dalino pa- riu jeigu nebus atidarytas an
valstybės pasirašymas sau mirties dekreto.
šaulį tiems kam pasaulis nepri- tras frontas.iš vakarų ir jeigu
Suomijos socialdemokratai ir kitos radikalinės par- klausė, ir dabar pasaulis atsi- Rusijai nebus duodama lendtijos pareiškė savo sutikimą tartis su sovietais tos su- dure kraujo, mirties ir baimės lease ne tik ginklai bet ir mai
tarties sudarymui. Kaip paprastai, socialdemokratai stovyje.
stas ir visokios reikmenys, ku
palaikydami komunistų pusę, jiems pataikauja iki pri- Paminėdamas Teherano ir rias ir po karo pabaigos dar iš
veda prie pražudymo savo valstybės. Taip elgiasi ir Jaltos konferencijas su Stalinu Amerikos davė ir davė per me
Suomijos socialdemokratai, nors ir jų tarpe yra tokių Farley sako jog šiame savo ti- tus ar daugiau laiko.
kurie, po laikui, dar rodo pastangų pasipriešinti komu- kėjime apie Roosevelto kenks- Amerikos diplomatai galėtu
mingus žygius, turi pritvirtini pasigirti jeigu butų ką laimė
nistų diktatoriškam užvaldymui.
mą
beveik visų rimtų pasaulio ję palaikydami Staliną savo
Dar gelbėdamas padėtį, Suomijos prezidentas Dr.
karo talkininku. Dabar, kai ir
Paasikivi pakėlė balsą jog kalbant su Rusais apie Mas vadų.
"Politikierių savimeilė ir ne pačiai Amerikai jau buvo ruo
kvos pareikalautą sutartį, reikalinga panašią sutartį pa
daryti ir su Britanija. Tai tik tuščia svajonė, nes než'u- pasotinamas geismas turėti sa- šiama komunistinė revoliucija
rint kokią sutartį su kita valstybe padarys, kartą gauna v<> rankose galybę sugriovė! tuoj po ^aro pabaigos, Ameri
Maskvos isakvma atwkti į Kremlių kurios šalies atsto- daugelio politikierių karjeras",^ jabaj ^aug pralošė palaiky
vai "sutarčiai" padaryti, ta šalis jau nusmerkta komu- pasakė Farley, prilygindamas dama draugiškumą su sovietais
nistams nušiaušti. Jeigu Kremlius šaukia "taryboms" kaiP Rooseveltas, silpnas kunu | vietoje j0 nutraukimo laiku ir
tai jau turi paruošęs pilnutėlį planą tą šalį užvaldyti, ir nuvargusiu protu, dar vis, sumušimo Vokiečių savomis jėatsisakė užleisti vadovybę ki gomis.
įvedant komunistinę diktatūrą.
r,
žioplų dalykų pridaryta dar
Kas su Suomija nutiks patirsime greitoje ateityje. tiems.
i i t
karo pabaigoje, kada Amerikos
armijoms
birvp įsakyta palauk
WUO 1939-40 metų vieną valstybę po kitos užgrobdama DANIJA pasipiktino pastati
nuo
užėmimo
Vokietijos ir
ru
ir pavergdama, dar karo sąlygų dėka gavus Roosesovietų atakų Danijos, kalBerlyno,
iki
sovietų
armija į
velto ir Churchillo sutikimą paimta įvairias kaimynines
leidimu Britams-AmeriBerlyną
ineis,
šalis savo sferon, Sovietų Sąjunga pasidarė nepasotina- kiečiams įsirengti orlaivių sto
mal drąsi. Jai drąsą padidina Amerikoje nuokat kar- vykią ant Danų salos Anholt.
tojami pareiškimai ir dedamos pastangos nedasileisti Ten Danai įsirengė sau rezor- VĖŽIO liga užima antrą vie
kad kiltų trečias pasaulinis karas. Maskvos kraugeriams tą ir porą kelių lėktuvams nu tą kaip mirčių priežastis šią
tik tokio užtikrinimo iš Amerikos pusės ir reikia — o sileisti. , dien tarp vyrų ir motetų.
Redaktorius—K.

KARPIUS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

IR SUOMIJAI ĮSAKYMAS

šiądien tik Amerika tegali trečią pasaulinį karą praves
ti ir laimėti. Ar rytoj gali tikėtis laimėti kitas klausi
mas.
Iš Washingtono eina žinių dar kad Amerika dėjo
pastangas Čekoslovakijai gelbėti kad nepatektų anapus
"geležinės uždangos". Tas gelbėjimo pasikėsinimas bu
vęs padarytas pereitą Liepos mėnesį.
Kuomet Čekoslovakijos vyriausybė patyrė apie Marshallo planą ji pasiuntė emisarą į Genevą, Šveicarijoje,
pasimatyti su U. S. pa-sekretorium Clayton, patikrini
mui jog Čekoslovakija nori stoti vakarų valstybių eilėn.
Pirm to, Washingtonas visai nekreipė dėmesio į iš
tiesimą Čekoslovakijai rankos. Tuo tarpu Rusija dykai
siuntė Čekijon grudus.
Clayton sutarė su Čekų atstovu gavimui $50 milijo
nų kreditų, ką Washingtonas užtvirtinęs. Bet tuo tar
pu Maskvą ėmėsi viso spaudimo, komunistai pradėjo
siausti, ir Čekų kabinetas neatsilaikė. Tai šaliai atimta:
galimybės kovoti prieš komunistus, ir £aip viskas suiro, i
Amerikos taip sau be intereso kalbėjimas ir žadėji
mai gelbėti valstybes kurioms gręsia patekimas į Mas-;
kvos nagus taip ir lieka be pasekmių, nes Amerikiečiai
ne tik neturi noro, bet ir rimto supratimo apie pavojų
iš komunistų pusės.
Maskvos despotų grobinėjimai jau perviršijo Hit
lerio, jų pavyzdingo mokytojo, laimėjimus.
Pirm stojant į karą, Hitlerio Vokietija jau turėjo
pagrobus 100 000 ketvirtainių mylių kaimynių šalių že
mių ir 2S milijonus gyventojų.
Nuo karo pradžios ir iki dabar, Maskvos įtakon ir
komunistų valdžios pateko 680 000 ketvirtainių mylių
kaimynių šalių teritorijų ir suvirš 110,000,000 gyventojų.
Kur ir kada susikirs Amerikos interesai su viską
grobiančios Sovietų Sąjungos interesais, kada Amerika
pasakvs sovietams kad jau gana svetimas valstybes ry
ti — jokių žymių dar nesimato.
AMERIKOS didžiausias žioplumas, kujris išeina soviet
tams į naudą, yra tai tikėjimas ir reikalavimas kad
kiekvienoje šalyje kuri iš Vokiečių ar iš Japonų tapo iš
laisvinta, turi buti pravesta "demokratiški rinkimai".
"Demokratiški" rinkimai ir yra komunistams pyra
gai visur, kaip jau žinome nuo 1940 metų.
Komunistai tuo budu įsilindo į daugelio kraštų mi
nistru kabinetus, noriai socialdemokratų, kaip kur ir
krikščionių demokratų, prisiimti kaip bendradarbiai....
Po to jau komunistams lengva šalyje savo lizdus sukur
ti ir perversmus sudaryti. Jie tiesioginiai dirba su Mas
kva, kuri teikia visokiariopą pagalbą, planingam tos ša
lies užgrobimui. Amerikiečiai ir kiti pasitenkina tik
"pašalinio stebėtojo" role.
Amerikiečiai gali gražiai apsigauti ruošdami "de
mokratinius rinkimus" pietinėje dalyje Korėjos, nors
komunistai tam priešinasi. Komunistai bus pasiruošę
tiems linkimams, Amęrikiečiams gali likti tik tuščias
r
maišas laikyti
Rinkimams ruošiasi ir Italija, kuri praeitą vasarą
ir rudenį šiaip-taip atlaikyta nuo atitekimo komunistams
bet ir dabar dar nenutolo nuo to pavojaus.

BE NAMŲ
(Balys Gaidžiunas)
O klydom klydom ant didžio kelio,
Paklydom paukščiais dangaus mėlynėj.
Takuos takeliuos ramunės želia,
Vaikai be vietos savoj tėvynėj.
O, želmenėli, ar tu žaliuosi? —
Svetimų rankų sėjamas grūdas!
Arimuos dainos liūdnai dainuosiu —
Į arimėlį daug kraujo plūdo.
Ar begirgždėsi, kiemo svirtele,
Jei nėra sesių prie šulinėlio?
Ar bedainuosi k^i širdi gelia,
Jei tematyti tik debesėliai?
Kas eis paMistvt leliios žiedą,
Kas pins vainiką nedėlios rvtą?
Kodėl paukšteliai, taip liūdnai giedat?
Kodėl šakelės medžių nuvytę?
O oraudžiai, graudžiai dainos dainuosis,
2els da.us: ramuniu ant mųs takelių.
Svetimoj žemėj vė.iuos lineruosiiitį
Kol nesugrįšim į gimtą kelią.
ŽUVUSIEMS BROLIAMS
Jųs likot pavyzdžiu žmonijai,
Ir savo priesaikai šventai.
Tėvynę skęstančią ugnyje
Tšėję ginti,, žuvot tenai
Paliko vėliavos, granatos,
Ir puikus vasaros žiedai.
Paliko jusų pilkos gretos,
Arime kryžiai ir vardai.
Jųs kritę kovose didvyriai,
Garbės paminkluos amžini.
Kiek skausmo ir kančių patyrę,'
Jųs žuvot laisvę nešink...
Žemelę matėte saulėtą,
Palikę klonius ir laukus,
Ne sau gyvenimą žadėtą,
B e t pasirinkote k a p u s . . . .
Jonas Nevardaųskas.

SKAITYMAI
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DŽIM*TOI.

TĖVIŠKĖS v A l tbAI
Ra5» WTAUTAS K. ŠVIEDRYS.

LEONAS BLUM

(Tęsinys iš pirmiau)

ILGOJE virtinėje Europos socialistų atne
(34) V.AKARAS PAJŪRIO KARCIAMOJE
šusių tam žemynui daug gero, bet dar daugiau
Žvarbaus rudens lietaus sulyti sėdime vieno
blogo, sutinkame visa galva išsikišusį aukštyn
je
pajūrio
karčiamoje ir, atrodo, negreit dar ga
Prancūzijos socialistų partijos vadą Leoną Blum.
lėsime iš jos išeiti. Prieš mus esančio lango stik
76 metų nepailstamas socializmo karys, kilęs
lais, už kurio slepiasi tamsa, bėga vandens
iš žydiškos šeimos, bet senai jau viską pamiršęs čiurkšlės.
"
X
apie savo senuolių tikėjimą, yra vienas tarp tų
Sutvarkėme
korespondenciją,
Išsiuntinėjo^
kurie sudaro Prancūzijos smegenis ir širdį
me laikraščiams savo paskutinių dienų kelionių
Kai jis kalba, sakytum, klausai pamokslau aprašymus, perskaitėme naujausius laikraščius,
jant prityrusį parapijos kleboną: balsas dreba, kalbėjomėsęir keitėme tuščius alaus bokalus į
lėtai ir ramiai kerta žodi po žodžio ir visu išmin pilnus, putojančius. Karčiamoje pradėjo virti
ties svoriu skverbiasi į klausytojo ausį.. Kai be kasdieninis gyvenimas. Prigužėjo daug senių —
veik kiekvieną dieną gali skaityti jo straipsnį ūkininkų, kurių vieni lošė kortomis, kiti kalbėjo
partijos dienraštyje apie svarbiausius valstybės si, "plauderiavo" apie įvairius kasdieninius rei
ir pasaulinės politikos klausimus, nenoromis turi kalus, o jaunimas krykštavo, šoko. •
nustebti iš kur tas paligoj^s senis dar traukia
Pajūriečiai ūkininkai ir miestelėnai mėgsta
tiek energijos ir tiek valios.
pabuvoti karčiamose, kur praleidžia turimą lais
Po tų visų nelaimių, kurios iki kaulo ao- valaikį, susitinka su kaimynais, pažįstamais. Jie
eraužė Prancuziios kuną, nedaug beliko Pranču- prie alaus bokalo praleidžia vakarus, atsikvepia
zu žemėje politikos vyrų kuriuos galėtume sau po sunkaus dienos darbo.
pasirinkti pavyzdžiu. Vieni iš jų vis dar nepajė
Laikrodžio dužiai kas valandą prideda dar
gia prisikelti po keturių metų Vokiškos okupa po vieną garsą, daugiau išeina, mažiau ineina ir
cijos; kiti prisikėlę nebemoka surirasti naujojo karčiamos kėdės tuštėja.
amžiaus, dar kitiems sunku berakilti iš nuobo
Prie musų stalo atsisėda savininkas. Jam
džios politikos lygumų į tolį numatomos ateities pasiūlome išgerti su mumis vieną molinį bokalą
aukštumą. Leonas Blum bent socialistų masėje alaus, ir jis tam maloniai pritaria.
išsilaikė su savo pirmykščia pagarba, o gal net
Dūsta žmogus nuo storumo ir pilvą ant ke
ir pralenkė ją, išsinešęs iš kalėjimo daug ir tur lių paklojęs pučia cigaro dūmus. Dejuoja savo
tingos medžiagos savo klaidų perkratymui ir sveikata. Turi širdies ligą, kuri paguldė į karstą
Prancūzijos bei pasaulio politikos naujam įver jo tėvą, senelį, prosenelį ir dar bent kelias kartas
tinimui.
nes visi jie buvo karčiamninkai, stipriai nutukę
Kai 1936 metais pirmą k&rtą L. Blum'a# bu ir su silpnom širdim. Bet ką darysi, kad tokią
vo pakviestas į ministrus pirmininkus, pranašai profesiją paveldėjo jis, paveldėjo jo sunųs ir suskelbė kad po dešimties metų būtinai Prancūzi naus vaikai.
ja turės ministrą pirmininką komunistą. Ir tik
Seniui karčiamninkui patinka musų turimi
rai: 1946 metų pabaigoje buvo galima beveik ti Itališki cigarai, kurialš mes jį vaišiname, o alaus
kėti kad anų pranašų žodžiai išsipildys. Ir jei ne atrištas liežuvis ima pasakoti labai įdomių, mus
tas pats Leonas Blum'as, kurs prieš dešimtį me suįdominančių dalykų ir mes visiškai užmiršta
tų užkure Prancūzijoje taip vadinamą "liaudies me sekti laikrodžių dužius ir azartiškai didina
frontą" ir sudarė socialistų vyriausybę su komu me saskaitą, kad tik šeimininkas nuo musų ne
nistų pritarimu — jei jis vėl nebūtų sutikęs su pasitrauktu.
daryti naują Prancūzijos vyriausybę vien tik iš
Jis dievojasi, kad tiek jis, tiek visa giminė
socialistų tai gal komunistai ir butų paėmę val yra gryniausi Lietuviai, nei viena karta nebuvo
džią Prancūzijoje į savo rankas..
sumaišyta su Vokiečių krauju, bet iš kur pilvas,
žinoma, tuo dar nepasakyta kad Blumo so anot jo, Prūsišką formą įgijo, jis pats nežino.
cialistinės reformos, padarytos prieš 10 metų,
Įmaišydamas į savo pasakojimą skoningą
neatneš Prancūzijai komunistinio derliaus. Kaip jumorą, jis moka gražiai kalbėti, pasakoti. Pasa
visi nuoširdus socialistai, taip ir Leonas Blum'as kojimą pradėjo nuo pirmojo prosenelio karčiailgai vis tikėjo jog darbo klasei pagerinti gyve mininko ir taip palaipsniui priėjo prie savęs, ka-~
nimą gali patys darbdaviai. Ir šiądien jis vis dar da pradėjo gaidžiai giedoti.
tebekalba apie tai kad darbininkų būklė gali ge
Pagal jo kalbą, per visą giminės istoriją iprdrėti kartu su darbdavių bei kapitalistų p?lno di seneliai karčiamininkai ilgiau vienoje vietoje nedėjimu. Ir šiąndien jis įtikinėja Prancūzų darbi išsilaikydavo, kaip iki trijų kartų; ketvirtoji sa
ninką kad šis pasitikėtų savo "patronu", nestrei vo karčiamą turėdavo perkelti jau į naują pasta
kuotų ir su gera viltimi lauktų savo dalies.. Ko tą. .
munistai juokiasi iš to Blum'o socialistiško pa
čia jums, malonus skaitytojai, aš papasako
mokslo, ir nelaukdami kol patys darbdaviai pa- siu girdėtą pasaką iš karčiamninko apie pirmą
siulys iiems aukštesnes aJgas, streikais, demon trečios kartos prosenelį, pergyventą tragediją ir
stracijomis ir visomis kitomis priemonėmis rei jo karčiamos sunaikinimą. Po to visos giminės
kalauja didesnio atlyginimo, įmonių suvalstybi- trečiasis palikuonis pergyvendavo vis panašią
nimo ir pelnų sumažinimo.
tragediją, kada iš jo karčiamos tik akmenų krū
Socialisto Blum'o balsas, kurį visi socialis va palikdavo. (Anot jo, šiame name jis karčia
tai laiko išmintingu, paskęsta komunistų parti mą laiko kaip antras įpėdinis ir kai ją perims
jos obalsiuose ir meluose. Raudonosios žvaigž valdyti jo sunus, — vadinasi, trečiasis, aišku,
dės kilimas Prancūzijoje iki šių dienų buvo už kad karčiamos vietoje paliks tik griuvėsiai, šiuo
tikrintas. Socialistai yra persilpni kad galėtų su metu neseniaį mane pasiekė žinia, kad buvusią
laikyti komunistinę srovę. Ir pats Blum'as net karčiamą sunaikino artilerijos sviedinys. Išeina,
savoje partijoje yra tampomas sparnų: vienas istorija tradicingai ir lemtingai kartojasi.)
ji traukia arčiau komunistų, kitas toliau nuo ko
Apie tai parašysime kitame numeryje.
munistų.
(Bus daugiau)Ilga Blum'o patirtis, jo geras ateities paži
nimas ir aštrus protas jau daug sykių išgelbėjo
VlfrCTfNJS Amerikietis 1947 metais nau
Prancūzijos socialistus iš komunistų glėbio. Be dojo žmogaus maisto po apie 3,400 kalorijų kas
veik kiekviename socialistų partijos suva*iavi- dien. Tai palyginkit su mažiau 1,500 kalorijų
mev Blum'as sulaiko savo draugus nuo komunis gaunamo maisto tremtinių, kurie ir tai negau
tu kilnų, ispėdamas juos apie pavoju, kurs ne na jo kasdien.
paliaujamai tyko komunistinės meškos nekalta
me rube.... Maskva už tokį Blumo budrumą ji
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ
kasdien "apdovanota" šlykščiausiais žodžiais, va
dindama jį "parazitu", "išsigimėliu", "reakcio<nieriumi" ir net "socialistiniu fašistu".
(Kišeninio didumo — 272 puslapiu)
Kartu su Attlee, Bevinu, Trumanu ir Marshallu, Leonas Blumas yra laikomas komunistų
Kaina su prisiuntimu $1.00
didžiausiu priešu ir atsakingiausiu asmeniu už
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
visas blogybes. Maskva nesigėdi apgailestauti
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokię
kad Leonas Blum'as nebuvo Hitlerio sunaikini*
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
tas taip kaip milijonai kitų žydų Europoje, lt
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
niekados Maskva neprisimena kad be Leono Blity
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
m'o Prancūzijos komunistai gal niekados, nebū
ną
iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau*
tų taip Išaugę.
sio malonumo, nes rasite daugybę savo žįk
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtumei
žinoti.
Išleido "Mintis", Vokietijoje. •
REUMATIMAS yra antra dažniausia
čių priežastis šioje šalyje tarp asmenų 20 iki 24
Reikalaukit Dirvoje
metų amžiaus grupėje.
582? Superior Ave, r Cleveland 3» OJii#
v

LEISKIT Į TĖVYNĘ
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Kur Eina
Pasaulis...?
r

žuazinių pažiūrų į šeimą, religi
ją, valstybę ir tautą
Buržuazija ir kapitalizmas
sukėlęs klasių kovas, vienus pa
darydamas
viešpataujančiais,
kitus tik dirbančiais. Gi komu
nizmas einąs tiesiai į klasių be
reikalingos kovos panaikinimą,
išbraukdamas iš visuomenės vi
sus religinius prietarus, panai
kindamas privatinę svetimu
prakaitu uždirbtą nuosavybę ir
iškeldamas proletariatą į val
džią.

DIDŽIAUSIO LIETUVOS KOMUNISTO
ĮDOMINA MIRĖ
TREMTYJE

iš bekraujės revoliucijos gimė
naujas kapitalizmo žmogus.
Tuo pačiu laiku atsirado ir jo
priešas komunizmas. Per ištisą
amžių jie vienas antro galuti
nai neįveikė, nes 1848 metų re
voliucijoje socialistai komunis
tus apgavo...:
Šiądien vėl tie du priešai sto
vi vienas prieš kitą. Bet prieš
šimtą metų' socialistai per revo
liucijas nuėjo į mažiau ar dau
giau nuosaikesnį kapitalizmą.
Šią valandą socializmo jėgos
nebėra: ji ištirpo tarp komu
nistų ir kapialistų nagų. Pasili
ko tik du galiūnai. Katras jų
katram užleis vietą sekančiam
šimtmečiui? Kiekvienas amžius
turi savo madą, ir kas iš musų
galėtų pasakyti kad šio am
žiaus mada bus tikrai antras
kapitalizmo šimtmetis ? 1848
metų revoliucija nepasikartos.
Tai ir yra pati didžioji pamoka.

Sausi® 27 d. Hanau stovyk
loje,
Vokietijoje, mirė Marijo
- t*'
R ai o
na Sniečkuvienė, 85 metų am
žiaus, žinomo komunisto, Lie
Dr. J. Audrūnas
tuvos komunistų partijos vy
riausio galvos (generalinio se
TEGUL komunistams pasi
kretoriaus) A. Sniečkaus tikra
lieka jų 'Manifestas' brangiau
motina. Kai jos tikras sunus
sia šventenybe. Ir tegul jie jį
pradėjo Maskvos diriguojamas
minės kaip jiems patinka. Mes
nuo 1840 metų "tvarkyti Lietu
manome kad šiuo metu yra
PRIEŠ ŠIMTĄ metų — 1848 sės išsilieja į mažus ir nereikš daug svarbiau ne tai ką prieš
vą, ne tik visiems ramiems gy
metais vasario mėnesį Paryžiu mingus kanalus ir ten dingsta, šimtą metų komuntemo "apaš
ventojams bet ir jo tikrai mo
Cenralinio
BALF'o
sandėlio
vedėjas
Vokietijoje,
P.
Ulėnas,
talai" skelbė, o tai ko šiądien
je prasidėjus revoliucija pra neatsiekusios savo tikslų.
tvarko
sandėlyje
gautas
siuntai;
tinai
nebebuvo vietos savame
laužė Prancūzijos sienas ir įsi Taip atsitiko ir su 1848 metų komunistiniai judėjimai siekia.
(Nuotr.
B.
Gaidžiuno)
krašte.
Jei pagal "Komunistų partijos
liejo į didžiąsias Europos vals revoliucija: valdžios pasikeitė, Manifestą"
Jo motina labai daug kentė
visi karai veda prie
gi kad nebridome į Jordano jo kad sunus nuėjo negerais
tybes: Italiją, Vękietiją, Aus karaliai pasitraukė, naujos kla klasių didesnės neapykantos ir
vandenį ir nepriėmėm tikėjimo. keliais, tačiau niekaip nebega
triją.... Tai buvo pirmoji ki sės iškilo viršun, bet greitai prie vienos ar kitos klasės per
Be
tikėjimo žmonės nyksta ir lėjo jo paveikti. Sunus buvo
birkštis, kuri lengvai ir pavo vėl gyvenimas sugrįžo į senas galės, tai ir 1939-45 metų ka
žūsta. Kvaili mes seniai bu toks negailestingas kad išve
ras
turi
reikšti
komunistams
ne
jingai nukrito j didelę statinę, vagas, nes revoliucija neturė
vom kad nesikrikštijom su vai žimų j Sibirą metu jis leido (o
pripildytą įsisenėjusiais nepa jo aiškios ir tvirtos programos. ką kitą kaip dviejų klasių neiš
kais".
gal but net įsakė) išvežti į Si
vengiamą kovą. Toje kovoje
sitenkinimais, reformų reikala Visuotinų balsavimų teisė ne ateina laikotarpis kada viešpa Broliai iš anapus "Geležinės Uždangos" šaukia
Apie Jordano krikštą kalbė birą savo tikrą dėdę, motinos
vimais ir naujos santvarkos iš atnešė masėms duonos ir jų ne taujančios klasės ima merdėti,
dami štai ką jie nori pasakyti: brolį, švogerį, pusbrolį ir kitus.
kad pabėgėliai negryžtų namo — jiems kelias Jųs
laimingi kad sėdote į lai Kai motina bandė pas sunų sa
siilgimu. Nesunku tat buvo už aprengė. Lygybė visų prieš vi blaškytis ir skirstytis. Ūkinės
velius ir per Baltijos bangas vo artimuosius užtarti, komu
degti tokį "sausą paraką" ir ne sus nedaug tesustiprino vilčių, krizės pagreitina kapitalų ga
tiesiog į Sibiro plotus
pabėgot j Švediją ar kitur. Jųs nistų vadas Sniečkus taip jai
sunku buvo sukelti minias nea o vyriausybių pasikeitimas te lą ir atima iš valdančių energi
ir palikit prie to tikėjimo: jųs atkirto:
ją.
pykantai JLr kerštui ano meto davė tik laikiną pasitenkinimą,
Reikia sutikti kad kapitalis .(Dirvos koresp. iš Švedijos). Gotlando salą. Jie yra gyvieji pabėgėliai ir pasilikite kur esa
— čia vežamos tik Kauno
valdovams.
nes visos "iškovotos laisvės" tinėje santvarkoje klasių at
te pabėgę. Kas nepabėgo tie paleistuvės. O jie dvarininkai,
liudininkai
kas
dabar
dedasi
nyksta ir žūsta. Gailisi seniai buržujai, išnaudotojai — tegu
Paskutiniu laiku bolševikai
Nerami, pykčiu ir neapykan pasibaigė tokiomis pat juodo sparumas auga tol kol viskas
už
geležinės
uždangos,
Pabalti
kad
nebėgę su kitais.
labai
sustiprino
Pabaltijo
pabė
važiuoja. Ten gaus darbo ir
ta pritvinkus Europos visuo mis dienomis kokias gyveno einasi gerai. Gi kai "rūmas"
jo kraštuose.
Kaip tai praspruko pro cen duonos.
pradeda
braškėti,
nepaprastu
gėliams
skiriamą
propogandą.
mene tik ir laukė progos paju žemesnieji luomai ir prieš re
greičiu tirpsta kapitalizmo jė Per Berlyno radiją tris kart sa Į Klaipėdą yra suvaryti jau zūrą tokie žodžiai: "Jųs ten
Kai bolševikai 1944 metais
dėti. Ir ta proga buvo tokia ne voliuciją.
gos ir į atsiradusius plyšius vaitėje kalbama visomis tri ni Estų, Latvių, Lietuvių ir sakote galite verstis. O mes vėl grįžo į Lietuvą, bėgo visi,
kalta: Vasario 22 dieną Pary Vos tik vieni metai praėjo, veržiasi nauji žmonės ir naujos
be laiko sunyksim. Vilnų ne kas tik pajėgė išbėgti. Neatsi
mis Pabaltijo kalbomis. Rau Rusų žvejai. Jie skaitomi iš beturim, jokių rubų geresnių liko nei tikroji Sniečkaus mo
žiuje turėjo įvykti opozicijos ir vėl visuotinas nnepasitenki- idėjos.
bandytais ir patikimiausi ko nebeįsitaisysim, žiemą mezgam
susirinkimas su tikslu pasisa nimas pasidarė tiek pat stipras
Vadovaujantis šimtmetine donieji apgavikai mano kad munistams, nes tik tokiems lei pakulines kojines ir pasidirbam tina su artimais jo 'giminėmis.
Sniečkaus broliai pasitraukė ir
kyti dėl visuotino balsavimo koks jis buvo revoliucijos išva praeitimi ir jos patyrimais, ga Pabaltijo pabėgėliai yra tary
vyžas, nes klumpėm neturim
teisės. Karalius Liudvikas-Pily- karėse. Darbininkija ir viduri lima butų pasakyti kad tarp tum avių banda ir išsižioję džiama žvejoti ir tai tik labai odos. Baisu į žmones išeiti. gi į Vakarų Vokietiją.
Praeitais metais sergan<!l|
pas, veikiamas siauros, bet ga nės klasės, užuot suradusios tautinių santikių klausimas re klausosi ir "širdin dedasi" me griežtoje apsaugoje, kad nie Nebepripažyštame jokių šven
Sniečkaus motiną aplankė ke
miasi daugiau ūkiniais reiški lą, kurį turi taukšti Pabaltijo kas negalėtų pabėgti. Ir visgi čių".
lingos buržuazijos ir aristokra tikrą kelią į bendrą visų gero niais. Yra pilno pagrindo ma
li Amerikos laikraštininkai ir
žvejys J. ž. buvo užklausęs jos paklausė, kodėl ji negrįžtijos, įsakė tokio susirinkimo vę, telaimėjo tik tai kad kapi nyti kad ne tiek politiniai skir tautų likę intelektualai (vienas- tie jaunuoliai pabėgo iš to "ro
neleisti. To ir užteko kad tą pa talai iš vieno žmogaus rankų tumai tolina vieną valstybę nuo kitas!), verčiamas NKVD na jaus gėrybėmis pertekusios" apie ukį, tai jam atrašė: "Ar tanti namo, ar ji nenorinti pa
klius paėmė su vežėčiom ka
čią naktį Paryžiuje buvo išsta perėjo į bendroves, bet savo kitos, kiek ūkinės santvarkos ganu. štai vieną sekmadienį vergijos. Tie laimingieji pabė riuomenei, karvės išbėgiojo, pa matyti savo sunaus. M. Snieč
gėliai
pasakoja
ir
tvirtina,
kad
kuvienė j tai atsakė kad ji su
tytos barikados ir minios išėjo spaudimo į darbininkų klasę jas verčia kovoti vieną prieš neva kalbėjo prof. J. Balčikonis
dargus išsidalino tavo geri pa naus nebeturinti ir jo matyti
kiekvienas
pabėgėlis,
kuris
tik
kitą.
kurs kvietė kalbininkus Dr. Sa
nesumažino. Priešingai, revo
žįstami. Tavo čia nieko nebė
I gatvę.
Kaip atskiroje valstybėje at lį ir Dr. Skardžių ir kt. grįžti į bando grįžti į savo Pabaltijo ra. Javus mes atiduodam į san nebenorinti. Taip pat nenorinti
liucija
be
ūkinės
programos
pa
žinia apie revoliucinius ju
matyti ir išprievartautos tėvy
skiros klasės rungiasi savo ter
tėvynės — jų nemato, jie be
nės, nes to vargo kaltininkas
dėjimus taip greitai pasiekė suko gyvenimą į kapitalizmo pe daugiausia dėl ūkinių reika "laisvą" tėvynę ir dirbti sau išimties tremiamas į Azijos gi dėlius".
Tarp kitko pažymi: "Daug esąs ir buvęs jos sunus.
Italiją, Vokietiją ir Austriją pusę ir visiškos laisvės obal- lų, taip ir valstybės eina į ka "ramiai" tarybų" laisvai" liau», lumą.
Lietuvių išvyko uždar b i a m s
A. A. Sniečkuvieai palaido^jog už kelių dienų jau visose siais parėmė pikčiausį žmogaus rą arba ruošiasi jam tik daž džiai ir p.
Prūsų burų atlietuvinti. .. ."
ta
Hanau kapinėse. ,.
K J*!.
niausia
dėl
to
kad
apsaugotų
išnaudojimą.
Ir
ne
veltui
tada
Taip
mes
tikime,
kad
kalbė
KĄ KALBA GAUNAMI
Labai gražiai laiško pabai
. šiose valstybėse liepsnojo revo
savo ukinius reikalus. Bismargoje padejuoja: "Tėvas labai
liucijos fakelai ir skambėjo buvo klausiama ar nebūtų ge ckas puolė Prancūziją ne dėl to jo prof. J. Balčikonis, bet mes LAIŠKAI
nemyli berniokų, o mergaitėm
riau
pasitenkinti
mažesnėmis
naujai gimstančio amžiaus šū
kad jam butų nepatikusi Pran iš patyrimo žinome ir matėme, štai, midi skaitytojai, dar daug geriau gyventi". Taigi PADĖKOS LAIŠKAI
kiai. Vyriausybės griuvo viena laisvėmis, bet turėti šiltesnę ir cūzų respublikinė santvarka. kad jis taip kalbėjo, o jo užpa nauji faktai. Iš Lietuvos pajū suprasti kad "tėvas" Stalinas
BALF'ui
Hitleris pradėjo žygį prieš So kalyje stovėjo kraujotom ran rio į Švediją išbėgo' veik visi su NKV.D voratinkliais bernio
po kitos; karaliai paliko savo sotesnę gūžtą.
sostus; senieji politikos vado šimtui metų praėjus, yra ne vietų Sąjungą ne todėl kad ne kom du enkavedistai Mongolai žvejai, beveik jie visi buvo su kų, t. y. vyrų, nemyli, juos tre
patiko komunizmas: pars pa ir laikė į jo pakaušį įrėmę du vargę, atseit proletarai. Neku mia, naikina, o moteris palie
vai gelbėjosi kur kas išmanė. sunku pasakyti kad 1848 me grindinis
tikslas buvo užvaldy
ka dažnai vietoje, privežtų bur Lietuvių Tremtinių Bendruo
Griuvo ir aižėjo skeveldro tais socialistų skatinama revo ti Rusijos turtus, taip jam rei milžiniškus užtaisytus naga riu arčiau pajūrio pasiliko tik liokų
ir Mongolų išnaudojimui. menės Detmoldo (Š.Reino ir
mis senos politinės santvarkos. liucija tebuvo tik pradžia nau kalingus pasauliniam viešpata nus. Tai mes žinome iš 1940-41 giminės.
Pasirodo,
jei Lietuvos pilie Westfalijos) Apygardos atsto
Žvejai yra gavę daug laiškų čiai pasiunčia laiškus iš Latvi vų suvažiavimas sveikina Ben
Tas kas buvo iki šiol galingas, jo kapitalizmo laikotarpiui. Tos vimui. Jei ne Rusijos turtai tai metų patyrimų savo akimis!
Kai kada girdisi Lietuviškas iš už "geležinės uždangos". jos, NKVD cenzoriai netaip 'iš drojo Amerikos Lietuvių Fon
trupėjo ir virto dulkėmis. Kas revoliucijos neatsiektas tikslas joks Vokietis nebūtų sutikęs
mirti kovoje prieš komunizmą. balsas per Berlyną iš Vilniaus, Gaunam iš jų ir dabar. Tie lai filtruoja' ir kartais daugiau ži do bendradarbius ir visus Fon
davė
pradžią
kitam
judėjimui,
buvo niekis — dabar darėsi
O pagaliau, kuri gi Amerikos
škai daug mums pasako, mes nių prasiveržia. Mes štai tu do rėmėjus, jautriai atjaučian
"viskas". Miestų proletariatas, kurs ir šiądien po sovietų kūjo valdžia išeis į k&rą prieš komu kur savo "nuoširdžiausius įspu- iš jų matome visą vaizdą.
rime tris paskutinius laiškus, čius laikinai Tėvynės neteku
kaimų vergai, užguiti proto ir pjautuvo ženklu nepermal nizmą, kol mirtinai nebus pa džius pasakoja" pasakoja vie- Tenka stebėtis kad tie varg adresuotus žvejui J. ž., pasiųs sius ir varge atsidūrusius savo
darbininkai ir prispaustos ma daujamai stumia visą pasaulį liesti Amerikos ūkiniai reika nas-kitas grįžęs DP iš Vokieti šai musų pajūrio žvejeliai kai tus iš Liepojos, su sovietų paš brolius ir taip gausiai remian
lai? Tuščia svajonė tikėtis kad jos, kaip jį neva Lietuvoj suti kurie kad ir nedaug raštingi, to ženklais, štampuotais Rygo čius juos nuolatinėmis daikti
žumos — visi šie dabar kaupėsi prie sienos....
Amerika ir Anglija pasiryžtų kę "išskėstom rankom", kaip kaip jie gražiai išmoko perdė je. Taip mes gauname gyvus nėmis ir piniginėmis aukomis.
į vieną revoliucionierių bloką
kariauti prieš Sovietų Sąjungą bankai apipylę tūkstančiais ta prasme (alegoriškai) apra dokumentus iš už "geležinės
Už moralinę paramą, medžia
NEBŪVI)
'joks
atsitiktinis
ir suspaustomis kumštimis grū
tik dėl to kad jos nemėgsta ko
gines pašalpas ir už vilčių tei
uždangos"
iš
sukruvintos
Lie
šyti
kas
dabar
dedasi
Lietuvo
rublių,
kaip
tas
buvęs
vargšas
sutapimas
kad
tuo
pačiu
metu
mojo valdantiesiems.
munistinės santvarkos.
kiančias BALF pastangas ras
tuvos !
je.
Jei kas butų anų minių pa kada revoliucinis gaisras plėtė Jei karai kiltų dėl garbės, dėl DP dabar Lietuvoje gerai įsi Tarp šių metų Vasario 8-10
Ką jųs j tai sakysite, Rusiš ti benamiams Lietuviams laiki
klausęs ko jos neapkenčia, tik si nuo vienų valsybės sienų prie kitų tautų laisvės ar dėl demo kūręs ir turįs "pastovų" darbą. žvejys J. ž., kuris dabar gyve ko imperializmo klugrodurovai ną pastogę svetur — suvažia
kratijos tai jau senai turėjo
Jus, Amerikos Lietuviai, gal na prisiglaudęs su šeima Šte- Bimbalai ir Mizarai? Ką jųs vimas širdingai dėkoja BALF
riausia butų iš jų išgirdęs: "iš kitų, Londone susirinkę iš įvai Amerika paskelbti karą sovie
rių
kraštų
komunistų
partijų
kartais
galite ir patikėti, kad dijoje, gavo iš Lietuvos net pasakysite apie tą "Staliniškos vadovybei ir jo asmenyje vi
naudotojų". Bet į klausimą ko
tams, kurie beveik kasdien try
tris laiškus nuo artimųjų.^ Vie saulutės" paršvytruotą "rojų" siems geros valios Lietuviams
vadai
paskelbė
"Manifestą",
jos nori vargiai butų sulaukęs
pia kojomis kitų tautų laisvę ir tikrai grįžtantieji DP taip ir nas laiškas siųstas oro paštu, o į kadai gražią, atstatytą buvu ir kitiems USA piliečiams ku
aiškaus atsakymo. Visus betgi kuriame pirmą kartą viešai iš net pačių Amerikiečių garbę.. sutinkami, nes jus nesatę ma kiti du paprasti. Oro paštu sią musų ir jusų tėvų žemę —- riuo nors budu prisidėjusiems
kankino noras naujos geresnės dėstė komunistų tikslus, pažiū Deja, visi įvykiai turi savo tę ir pergyvenę bolševizmo.
siųstas laiškas ėjo pusantro Lietuvą? Ką jųs atsakysite į palengvinti sunkią tremtinių
Mes esame gana patyrę, kad mėnesio, o paprasti laiškai — tai, kad vargšai proletarai pa buitį.
tvarkos, pastovesnio gyvenimo, ras ir veiklos priemones. Tas dėsnius, ir dėsnis kad pasaulis
remiasi ne sutartimis, ne garbe
(Pasirašo)
mažesnio išnaudojimo ir mažes "Manifestas" iki šios dienos te ne tikėjimu ir ne kitokiais dva vienas-kitas grįžęs buvo sukru apie tris savaites! Bolševiki jūrio žvejai ir dabar iš to "ro
Suvažiavimo pirmininkas.
jaus" per Baltijos vėtras bė
bėra
laikomas
komunistų
ne
nėje
sistemoje
mat
vis
nežmo
vinta
širdimi
priverstas
ir
dre
nio skurdo.
siniais reikalais, o duona, auk
Vaijtiis Dainoras.
ga!
kintama evangelija, kurią pasi su ir kitais medžiaginiais daly bėdamas nuo šalčio (nes Rusai niškai !. .. .
Šalia turtingosios buržuazi
Laiške
pusbrolis
rašo:
"Ru
rašą pats Karolis Marksas ir kais, yra pats didžiausias ir viską jau spėjo atimti prie mui
jos, šalia puošnių karaliaus rū
Viena ūkininkė, aplankius
Friedrichas Engelsas ir kuri pats įtakingiausias. Tegul tik tinės ir apvilkdino skarmalais, denį Lietuvoje keliai buvo van SOVIETAI fsakė raudonar
deniu užpilti, o dabar žiemą už
savo kaimynę, su pasididžiavi
mų ir lėbaujančio aristokrati
santikių
su
sovietais,
kai
tuoj
turinti tarnauti kartų kartoms,
kad tuo "parodyti" Lietuvos pustyti, tai pašto susisiekimas miečiams gaudyti ir naikinti mu pasakojo, kad jos duktė ga
jos pasitenkinimo, plačiųjų ma
kaip visokios komunistinės iš pradės stipriau veikti į atskirų liaudžiai, kaip biednai DP ren neįmanomas". Supraskit, žino Austrijoje, Sovietų zonoje, bu vo pirmą dovaną muzikos eg2g|*
sių skurdas ir paniekinimo ju
tautų ūkinį gyvenimą, kaip pa
minties šaltinis. Jei nebūtų bu sigirs
laiškas iš Lietuvos į Šve vusio Valstybės Sekretoriaus minuose.
tuoj balsų apie naujo ka giami Vokietijoje!), per radiją kad
timas sudarė stipriausį variklį
diją
Laiškai įmesti James Byrnes knygą 'Speaking
— Aš galiu suprasti jusų Iš
vę 1848 metų revoliucijos, tai ro reikalingumą.
kalbėti tą melą, kurį jam įbru Liepojnenueis.
visoms politinėms aistroms.
u
j
e
ir
per
Rygą
pasiekė
didumą,
— palingavo galvą
gal ir komunistinio "Manifes
Frankly' (Atvirai Kalbant). Jo
Tegul tik Ameriką apims ko NKVD, o jam kalbant sto
Reikia tik prisiminti kad 1845kaimynė.
— Aš pati gerai at->
Švediją.
to" pasaulis (tor ilgai nebūtų ūkinė krizė, tegul tik rimčiau vėjo NKVD sargai ir laikė įrė Viename laiške rašoma: "Da je iškeliama Stalino žulikystės simenu kaip
aš buvau išdidi,
46 metai derliaus beveik netu
susvyruos
gerovė
ir
"prosperi
su Rooseveltu ir Churchill Jal kai musų kiaulė gavo pirmą do
mę
plikus
naganus.
Pabaigus,
bar
pas
mus
visi
susirupinę
ku
rėjo. Maisto kainos nežmoniš- turėjęs.
ty" ir tegul tik tas viskas atsi
ro gamyba. Kad šilčiau butų, toje.
vaną žemės ūkio parodoje.
.kai išaugo ir visu sunkumu už Gi socialistų iššauktoji revo tiks dėl nenormalių tarpautinių tokiam vargšui kalbėti, jis nei daugelis
eina miško kirsti ir
liucija, apsirubežiavus vien po santikių su sovietais, kai tuoj na į "pastovų darbą", bet turi
spaudė miestų varguolius. An litinėmis laisvėmis ir nesuge
sekmadieniais. ( Kadangi beveik
glijos ekonominė krizė, persi- bėjus apimti ūkinių masių tiks pat užtrimituos naujas karo žygiuoti tukstančius mylių į visi vyrai eina į miškus, eina ir
šiaurę, kur saulė neaukštai te moterys, tai važiuojam į miš
metus į Europą, griovė gamy lų, tuo pačiu lyg paskatino ko dievaitis.
bą, augino bedarbę ir platino munistus išeiti viešumon su ki SKAITYTOJAI paklaus: kur pakyla, kur šimtų tūkstančių ką visada dainuodami. ..."
Supraskite kad į miškus va
nusivylimą. Turtingieji sluoks ta, nauja revoliucine programa, gi čia slepiasi ta 1848 metų Baltiečių jau ir kaulai supuvę..
%
prievarta ir net sekmadie
niai galėjo savo ištekliais apsi išdėstyta ilgame komunistų pamoka? Atsakymas mums ru O jei dar jis, tas vargšas DP ro
niais, žmonės vyksta ne dai
partijos "Manifeste". Pats En
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
ginti nuo sunkumų. Gi biednio- gelsas viena proga rašė kad pi tik vienas: prieš šimtą metų nepajėgia žygiuoti per pusnis nuodami, o suprask, ašarodami.
kur nors į Lediniuotojo Vande
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
kui nieko kito neliko kaip tik iš 1848 metų revoliucijos buvo
Toliau cituoju laišką: "Per
nyno sritis, tai NKVD naganas Kalėdų šventes taip pylė lietus
eiti į gatves ir lipti ant barika "buržujų revoliucijos", parei
AUKOS KUPONAS
jį šalikelėje dabaigia. • •
pas mus kad nei vienas nevykalavusios darbininkų tarpaudų • • • •
Kad nei vienas pabėgėlis ne kome į mišką ir galėjome švę United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
tinio susivienijimo ir gyvo jų
" Taigi, jei ne lietus, ir
ISTORIJA rodo kad jokia re judėjimo. "Manifestas" atvirai Skaitykit "Margytį", komp. paliekamas sugrįžus savo tėvy sti
per
Kalėdas
butų tekę skubėti 105 Grand Street Brooklyn, N. Y.
išdėstė komunistų siekimus, vi
voliucija negali turėti pakanka sur pakaltindamas buržuaziją.* A. Vanagaičio leidžiamą mu nėje, tai mes gerai žinome, ir kirsti Lietuvos miškus, kurie
Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF
mai jėgų jeigu jos nestumia kuri, prisidengdama laisvės vė zikos ir juokų žurnalą. Ei Rusų parsidavėlių visokių drau per ilgas okupacijas taip bai
aukoju $
'
žemiausieji žmogaus jausmai liavomis, "užkrovė darbininkų na kartą į mėnesį. Kaina gų Bimbų ir Mizerijų geres giami išnaikinti.
Kai į revoliucijos šūkius įsive klasei tiesiogini ir žiaurų iš metams $2. Užsisakant sių niam įtikėjimui, štai paduoda Antrame laiške labai užmas
,
skit ir pinigus.
kuotai rašoma, bet daug pasa Vardas-Pav
me tikrus, gyvus faktus:
lia apskaičiavimai, teisybės bei naudojimą^ Tikras išlaisvini
mas
tegalįs
ateiti
tik
per
pilną
koma:
"Laimingi
jųs,
vaikai,
Praeitų metų Gruodžio 7 d.
Adresas
*
MARGUTIS
doros dėsniai, žmoniškumas ir
darbininkų klasės viešpatavimą
kad Jordano bangomis apsi£&
Klaipėdos
uosto
dideliu
žve
visoks kitoks atsargumas, pati ir per proletariato valdžią —
1755 So. Western Ave.
krikštijot. Jųs dabar ir laiky
jų kateriu pabėgo keli Estų kitės to savo tikėjimo ir nepa M i e s t e s . • • • • « • • • • • « • • » • • . » • » . . . . t'*,* • » V a l s t i j a . . . . *
Chicago, 111.
revoliucija praranda savo aš tiksliau: diktatūrą — ^ ir per
žvejai i Švedijai priklausančią meskit jo. Kokie mes nelaimin (Iškirpkit šį kuponą ir au iavo auka pasiuskit BALF adresui
trumą, o revoliucijonierių ma pagrindinį pakeitimą visų bur

1848 METŲ PAMOKA

PERSERGĖJIMAI TREMTINIAMS KAD
NEGRYŽTŲ Į NKVD NAGUS
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goje savo kalboje, kuri buvo matomas plataus masto gyven ginimai, palyginus su priekių ir rio laiku, bet žolė buvo sausa dienomis iššaukdavo skaudų
transliuojama per radio, kvietė tojų padauginimas, įsileidžiant pragyvenimo pigumu, yra ga ir ruda. Pasak vietos gyven odos išbėrimą ir perštėjimą,
mus čia jaustis kaip savo tėvy didelį skaičių D. P., Anglų kil na aukšti. Tačiau čia didelis
tojų, ji niekuomet savo spal bet vėliau su tuo apsiprato mu
nėje, žadėjo tokias pat teises mės ir Europiečių.
trukumas gyvenamų butų, tat
sų kraujas.
kokias turi Australai darbinin Sekančią dieną traukiniu bu kol kas Australija galės įsilei vos nekėičianti. Medžiai taip
Australijos visa gamta, nie
kai. Be to, priminė kad me vome nuvežti apie 140 mylių į sti tik viengungius-ges, gi emi pat buvo rusvi ir musų akys
kuo
nepanaši į Europinę, čia
Lietuviai Tremtiniai iš Vokietijos Apsigyveno tus laiko teks išdirbti darbo įs
šiaurę ir apgyvendinti Bone- grantams su šeimomis butai greit pasigedo Europinės žalu medžiai keičia žievę vietoje la
mos. Milijardai mažų juodų
taigų skirtose darbovietėse, ir gillos stovykloje, kur išbuvom ruošiami.
"Kitame Žemes Gale"
pų, kai kurie paukščiai žindo
muselių čia tikras žmonių pra
tik po to galėsime gauti darbą iki Sausio mėnesio vidurio šių
savo vaikus. Ir skirtingas dan
keikimas, nes jos taip įkyriai
pagal turimas savo specialybes, metų. Per tą laiką praėjome GAMTOS KEISTENYBĖS
gaus žvaigždynas keistai vei
NUO REDAKCIJOS: šis laikraštuką, "Pabaltijo Vikin nes šiuo metu Australijai la
lenda į akis ir lupas kad lauke
krašto,
gyvenimo
sąlygų
paži
AUSTRALIJOS klimatas pra būdamas nieko daugiau n t gali kia musų nuotaiką.
straipsnis yra antras, nuo kito gas", davėme laivo įgulai ir biausia reikalingi darbininkai
nimo
ir
Anglų
kalbos
kursą.
'Dirvos korespondento, apie Lie IRO atstovams Lietuviškų dai paprasti ir pusiau specialistai,
džioje keistai mus nuteikė. Pa veikti kaip tik muses nuo sa
(Pus daugiau)
tuviu kelionę j "kitą pasaulio
Lankant
aplinkinius
mies
lyginus su vidurine Europa, čia vęs baidyti. Laimė kad jos
nų
koncertą;
be
to,
kasdien
tu
kokių
jaučiamas
didelis
truku
galą" — Australiją, už keliu
tus ir pavienes gyvenvietes, te saulėtų dienų metu gana karš
ŽUVININKYSTĖS industrija
tūkstančiu mylių nuo Europos. rėdavom po vieną valandą An mas.
ko
susipažinti su vietos gyven ta ir tvanku. Pučiant pietva mėgsta tik saulėtą orą ir pavėAustralija yra pietų kontinen gliškos kalbos pamokų.
sin bei kambarin jos neskren* y r a dar v į ena į§ ke i e t 0 svarbių
Apsirengu^ tautiniais rūbais
tojais. Pasirodė kad Australi karių ar rytų vėjui, oras buna
tas, ten dabar vasara kai pas
Lietuvaitė įteikė ponui minis
da*
šios šalies biznių kurie dabarmus žiema. Paskaitykit šį įdo
LAPKRIČIO 28, ryte išvydo trui dovaną — perrištą tauti ja yra vienintelė pasaulyje ša pakenčiamas, bet šiaurės vė
Uodų įkandimas pirmomis tiniu laiku dar galima plėsti.
mi* aprašymą.
me vakarų Australijos krantus nių raštų juosta Lietuvos vaiz lis kur nėra masinio skurdo. jas iš vidurinių krašto dykumų
*
*
«
ir tą pačią dieną musų laivas dų albumėlį su trumpa Lietu Bedarbių visame krašte nėra. visuomet atneša didžius smė
Turėsit Smagumą I
"Ar
( GAS
Nedarbingumo ar senatvės at lio sukurius ir nepakenčiamą
* Yallourn. North, Australija, išmetė . sayo inkarą Frementle vos istorija ir tautos nelaimių
veju,
kiekvienas
gyven
t
o
j
a
s
karštį. Kartais siaučia labai
COAL
Automatišku.
Vasario 16, 1948. uoste. Nuo Bremerhaveno at tragedija (Angliškoje kalboje).
likta viso 10,231 mylia kelio. Ministras nuoširdžiai padėkojo gauna valstybinį aprūpinime, smarkus lietus; normalus oras
šildymą su
/
*
*
•
( OIL
KIEK MUSŲ VAŽIAVO
Vokietijoje likę musų drau už dovaną ir pažadėjo visokia- todėl niekas čia nedreba dėl sa retai kada pasitaiko. Naktimis
1947 metų Spalių pabaigoje gai, linkėdami mums laimingos riopai remti naujųjų Australų vo rytojams. Įvairių specialis oras visuomet smarkiai atšala.
THE HENRY FURNACE; CO., MEDINA, O.
843 PabaltieČiai (114 moterų, kelionės, abejojo ar visi pakel įsikūrimą šiame krašte, kur nu tų ir paprastų darbininkų atly
čia atvykome pačiu pavasa
729 vyrai; jų tarpe 439 Lietu sime ilgos jurų kelionės sunku
viai, 262 Latviai ir 143 Estai), mus, nes du trečdaliai kelio
susirinkę iš Amerikiečių ir An reikia atlikti tropiškame karš
glų sričių D. P. stovyklų, Diep- tyje. Tačiau pasirodė kad tas
Amazing New
holzo tranzitinėje stovykloje, karštis, kuris, tiesą pasakius,
Vokietijoje, baigėme bado ir mus gerokai kamavo nuo vidu
klaikaus netikrumo dienas. Spe rio Raudonosios juros iki Indi
cialios Austrų komisijos patik jos vandenyno ties Sumatra,
"Bendhč""Radio
rinti politiniu ir sveikatos at nėra jau toks baisus ir nepake
žvilgiu ir pripažinti tinkamais liamas kaip jį įsivaizduoja Eu
emigracijai į Australiją, ruošė ropiečiai. Visi gerame upe ir
mės padaryti drąsų ir milžiniš savom kojom išlipom iš laivo.
ką šuoli iš Europos į mažai
Uoste mus pasitiko skaitlin
Mvorks Mvonder® wmiM
mums žinomą pasaulio žemyną, ga minia Australų, daugybė
esantį pietų pusėje ekvatoriaus. korespondentų ir filmuoto jų.
Spalių 30 d. Bremerhaveno
Šiltai, nuoširdžiai priimti ir
uoste sėdohi į U.S.A. transpor skaniai vaišinami, kelias die
your Records!
tinį laivą "Gen. Stuart Heint- nas ilsėjomės Frementle, mums
zelman". Vakarop laivo kauk- anksčiau paruoštoje pereinamo
liui paskelbus kelionės pradžią je stovykloje. Per tą laiką ap
ir pamažu tolstant nuo kranto, žiūrėjome kelių mylių atstume
\
Even old records sound like new
/f ?
g* J- *
vis dar nesinorėjo tikėti kad esantį puošnų Perth miestą, jo
with exclusive Bendix Hush-Opradedame naują gyvenimą, o apylinkes, artimesnes l'armas,
*^
5 ," -f tT
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4fi
Matic—the finest phonograph ad
savo šiurpią ir sunkią pastarų ir susipažinome su keliomis,
I f ..
A?.*
metų praeitį paliekame čia, jau 15-20 metų čia gyvenančio
vancement since electric record
Vokietijoje, kur dar teberiog- mis ir gražiai įsikūrusiomis
ing. It really remov es scratch and surface
sojo klaikus miestų griuvėsiai, Lietuvių šeimomis.
noise
... really restores the original beauty
m
kur siaučia bado, skurdo ir ne
Nuo Gruodžio 2 d. kelionę
of old records . . . really increases your
žinios šmėklos, kur įkyrus ir tęsėme Australų transportiniu
pleasure from new records. Hear it, and
rustųs rytų debesys kaskart
laivu ^Kanimbla".
Neramus
labiau niaukia padangę, o iš Pietų vandenynas laivą nuolat
you'll never he satisfied with an^ ordinary
tų debesų išnirę kruvinos rau smarkiai supo. Prieš galą ke
record player again!
X S r* 4 V
"V 4t
donojo siaubo rankos nuolat
^^
lionė'labai pabodo ir nekantriai
tyko mus pagrobti ir pasmau
laukėme dienos kada galėsime
gti.
kojom jausti nors ir. svetimą
Here's everything you've wanted in a posiwar
Daugumas iš musu čia palie žemę.
radio-phonographl
kame ir savo tėvus, brolius, se
ViWtHi
Galų gale, Gruodžio 7 d., pa
A ma <įniliMnt value in a genuine luxury instrument. Decorator-styled
seris ir sužiedotines. Daug čia
siekėme Melbourne uostą, Pie
inalioi',anv cabinet with matched veneer panels is antl cntic period
lieka musų širdims brangių as
furniture. Statie free FM. lilectric push button tuning. F?-isli-0-Matic.
tų Viktorijoje, čia, lygiai taip
Modei
1524—Mahogan
Swinji-A-Door and other wonderful ' firsts," plus aviation OOQ fkTI
menų, su kuriais drauge liki
1525—Vtelftut
kaip ir Frementle, mus entu
quality. This treasured possession costs only
mas lėmė palikti karo liepsno
ziastiškai pasitiko minios žmo
se paskendusią tėvynę, dirbti
nių, filmuotojai ir laikraštinin
vergiskus darbus Vokietijoje
kai.
ir vėliau skursti D. P. stovyk
Laive mus aplankė ir pasvei
m
lose. Vienas Dievas težino ka
kino emigracijos ministras Mr.
da teks juos pamatyti. Vėliau
Cahvell ir miesto visuomenės
gal ir jie galės pasekti musų
atstovai. Ponas ministras ilpėdomis, bet dabar jie lieka
• Mm
9
m
kietose nežinomo likimo ranko
se. . . .
ism*#?.**
Tokių minčių slegiami, sakė
me Vokietijos žemei sudiev ir Tiesiog nuo medžių, švieži, neda
No more waiting for postwar radiožyti ir kitaip nesugadinti orančiai |
pradėjome ilgą kelionę į ten iš gali pasiekti jus.- Aš, Orančių au-;
phonographs. Here's the most advanced in
kur ne visiems bus lemta su .trintoja?, aplenkdamas didžių kom- I
Only Bendix Radio-Phonographs
glorious, static-free FM, record
'riiii
panijų "packing houses", pradėjau į
grįžti atgalios.
rcnroduciion, standard and shortwave
Combine
all
these
Advancements
išsiuntinėti savus Orančius nupigin
radio, true furniture styling. Outstanding
ta kaina, tiesiai j namus tiems ku- j
fk'KELIONĖ VIRŠ 10,000
quality
is assured by unparalleled Bendix
rie prisius užsakymus.
į
MYLIŲ
experience—and
they're
priced
to
bring
Advanced engineered Bendix
I
back prewar values. See them, hear them—
""Jdomią ir neužmirštamą ke štai mano Orančiu kainos:
iŠį
^ '° detector FM providing
prove for yourself fhat this is the year,
(Patys »eriausi "Temples")
lionę — Bremerhaven, Gibralgreater distance reception . . .
$7.00
and these are Uie
to buy.
automatic FM votume control
tar, Port Said, Suez, Raudonoji įsvarų box
5.95
. . . amazing Hush-O-Matic . . . fast,
jura, Arabų jura, Ceylon, In-į'™ svarLJ i Bu
::.oo
quiet, twclve-record automatic record
7
2 Bu
diįos
vandenynas.
Frementle,]"
\
•'
.
. . .
fKitos rusies):
changer with simple button control . . ^
trumpam tesustodami Anglijos] w yvarų Box
S6.00
fit all the world no instrument
exclusive Bendix Swing-A-Door for easy
kanale, prie Dover, Port Saide, 55 svarų Bu.
±-.
5.00
record loading . . . ample record
to match it!
2.75
Sueze ir Colombo, — atlikome 27 svarų Vs Bu.
storage space . . . two high efficiency,
The most patrician of radio-phonographs — in handketurių savaičių bėgyje. Visi] Grapefruits:
built-in antennas, Super-Signal AM end
rubbed inlaid mahogany veneer. K.vJusive crystal con
long-range Dipole FM • • • twelve-inch
laiką mums tarnavo puikus 90 svarų Box ~
trolled I'M, \M-I : M push button tuning. Genuine
$5.00
concert-type dynamic speaker.
sapphire stylus—110 needle talk. Truly
|?A
oras. Nei vienos audros nete 55 svarų Bu.
4.00
Model 12170
great
beauty
and
performance
for......
*
2.75
27
svarų
fa.
Bu.
ko pergyventi.
5.00
Tangerines 55 svarų Bu.
Indijos vandenyne, Javos sri
tyje, keliolikos mylių atstume, Tokių viršsuminėtų citrinių vaisių
BRILLIANT BENDIX RADIO TABLE MODELS AS LOW AS $19.95... SMALL DOWN PAYMENT... EASY TERMS
neužkliudęs musų laivo, praūžė ir tokiomis kainomis jųs niekur ki
tur negausite. Kartą išbandę mano
milžiniškas ciklonas.
'iiv 'į' .
į
V:"'"'orančiut? ir daugiau reikalausite. O
• , ^ į; .'-tV-' . TjTi '•
Kelionės metu, Atlante, mi o aš-mielu noru jums pasitarnausiu.
Bendix
ffijė f built by |hę- -fq{ii<iįuY.
Bendix l^Ayiatibri
l^^idtiori Co rf»fe>
rf »feVat i o n
ry -t-t re no.v<rv$rd
no.v^rv^įd
nėjome Vėlinių dieną ir Lietu Kreipkitės šiuo adresu:
PRODUCTS O f
the
world-over
for
the
finest,
in
ovibtfbn'^l^
RADIO
vos kariuomenės šventę (Lap
L. J. LIETUVNIKAS
commooicotion radip — yo^r assurance' pf
kričio 23), išleidome kelionei
P. O. Box 8252,
top per^ormahce ti'om every Bepdjxj Rcidib!,
ęOfbPĄRATION
Orlando, Florida
prisiminti suvenyrą - rotatorini
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J . SAMAS - JEWELER

Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Ave.
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Greta Ezella Theatre |

Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- g
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
s

PERKO Electrical Appliances
3486 EAST 93rd STREET
ATDARA VAKARAIS IKI
v

~

9213 UNION AVENUE
9 VAL.

TREČIADIENIAIS IKI 1 VAI* DIENOS

Telefonas Abiejose Krautuvėse Diamond 0025 -
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ILLUMINATING CO. VEDA DIDELIUS
PLĖTIMOSI DARBUS

150,000-kilowat įrengimas Lake
Shore jėgos dirbtuvė su priediniais
pastatais.
Be to, kaip skelbia kompanijos
vadovybė, šimtai kitų smulkių ir di
delių projektų pradėta arba ruošia
The Cleveland Electric Iilumina-1 "Čia daug statosi naujų dirbtuvių masi pradėti, kurie visi apims geres
(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka. ting Company užsisakė dar vianą ir įmonių, kas sudaro daugiau nau- nio ir tikresnio elektros pėgos pa
tarnavimo tiekimą.
75,000-kilowatt generatorių įdėjimui jų darbų ir bendrai visokių progų.
1951 metais į savo Lake Shore jė Musų Development Division dirta
BOKAS Pranas, 67 m., mirė BARANAUSKIENĖ Mlkfclina gos dirbtuvę, prie Memorial Shore- teikdama paaiškinimus apie šios sri
Sausio 10, Waukegan, 111.
(Liesytė), 51 m., mirė Vas. way, East 70th street, Cleveland, ką ties galimybes atidaryti naujas dirb
praneša Elmer L. Lindseth, kompa tuves, kas reiškia daug milijonų
LEVECKAS Antanas, 57 Mė 6, Chicagoj. (Vilniaus r. Ma- nijos prezidentas.
naujų investmentų, kurių dauguma
"My Girl Tisą"
lėtų p. Mažupės vn.) Ameri Tai yra ketvirtas generatorius ką pareikalaus ir naujos elektros jė
ty, nuo 1382 Giddings Road,
SMMsis pasaulis susitinka naują
koj išgyveno 34 metus.
mirė Vas. 12, Cleveland, O.
gos.
the Illuminating Company turi už
jį veikale "My Girl Tisa", puikioje
GRAIČIUNAS Kastantas, 51 VALUKONIS Ignas, mirė Sau sakius. Du iš tų keturių generato Patikimas, Atsakantis Patarnavimas United States Pictured filmoje kurią
rių yra po 75,000-kilcwatts kiekviesio 30, Askam, Pa.
metų, mirė Clevelande, Vasa
ir patiekia Warner Bros. Hippodrome
r.oc
u,,* iAxu t _i, eu
—
i "Nežiūrint padidėjusių
r
-—t kaštu bus ideti Lake Shore jeges kitokių kliūčių, Illuminating kom- T h e a t r e pra dedant trečiadieniu Korio 11 d.
KAMARAUSKIENĖ Ona, feeno dirbtuvėje.
Kiti du generatoriai po panija pildo savo istorinę užduoti ,
m H
JUSEVIČIUS Stasys, 96 metų,
amžiaus, mirė Sausio iiaėn., 90,000-kilowatts kiekvienas, bus įdė aprūpinti patikėtinu ir pakankamu 0
Veikalas apima romansft - dramą
mirė Sausio m. Granville, 111.
Connerton, Pa.
ti šios kompanijos Avon jėgos dirb- elektros aptarnavimu visus Cleveland-Northeastern Ohio srities rei pereito šimtmečio pabaigoįę New
KATLIENĖ Julė, 64 m., mirė STRIPINAITĖ Veronika (Vie- tuvėje, prie Lake road, Avon take, kalavimus.
Yorke, kuri jums patiks.
Sausio 19, Peru, 111.
nuolė M. Zita)* 45 m., mirėjLorfin county"1947 metais padidinimams ir ge
Veikale vadovaujamą rol? p«skyketur
rinimams musų įstaigų praleidome
16,
Mt. Providence,
L
! ec"eratorif
MAŽRIMAS Adomas, 76 metų, Sausio
~
v m •
ti i •
" l^eti P° v i e n $ kas met per ketu- $15,580,000, ir tai buvo vir* du kar- rė gabiai Lilli Palmer, o vyiiškoje
mirė Vas. 4, Chicagoj. (Tau
Pa. (Mažeikių ap. Ilakių p. r į s metus", sako Mr. Lindseth, "ir tu daugiau negu buvo praleista 17' rolėje prie jos vaidina Sam War.aragės ap. Karklėnų p.) Ame Stripinių k.) Amerikoj išgy- Į padidins bendrą elektros jėgos ga- metu pirmiau. Statybos darbai nu- i maker.
mybą nuo 804,000 kilowatts iki 1,- skirti 1948 metams _bevelk dusyk j D a l y k a s einasi ifcii j&iną Tisa
veno 24 metus.
rikoj išgyveno 41 metus.
didesni negu buvo atlikta pernai
(Miss Palmer), kuri atvykus į žią
134,000
kilowatts. Pirmutinis iš tų
VILŪNAS Antanas, 76 metų, SKARBIENĖ Marė, 60 metų,
"Musų dabartinė $105,C0,,000 pro
šalį sunkiai dirba norėdama sutau
generatorių,
vienas
iš
90,030-kilograma
nlėtimuisi
ir
didinimuisi
ap
mirė Gruod. 17, Chicagoje.
' mirė Sausio 23 d., Detroit,
watt vienetų Avon įstaigoje, nume ima $45,000,000 jėgos dirbtuvėms ir p y t i p i n i g ų l a i v a k o r t e i j o s t l v ^ i a t 
(Alytaus ap.)
Mich. (Iš Klampupio), Det
tytas pradėti operuoti 1949 ir.et'j $60,000,009 elektros laidams ir ij- važiuoti čia. Ji susipažysta su Mark
KAMINSKAS Leonas, m lfi., pradžioje".
roite išgyveno 26 m,
platinimo sistemai, garo šildymo (Wanamaker), jaunu ir energinga
sistemai vidurmiestyje Clevelande ir kaimynu vaikinu.
mirė Gruodžio 17, Detroit,
JANKAUSKAS Ignas, pusam
kitiems reikalams."
Investmentas iš .(105,000,Ott
Veikale įpintas ir Prezidentas TedMich. (Telšių ap. Kuntaucių
žis, mirė Vas. 4, Chicagoje.
Priskaitant tą ketvirtą generato Dabar Atliekami Darbai
dy Roosevelt, į:urs išgelbsti tą mer
vals.)
(Tauragės a. Pavandenių p.)
rių dabar užsakytą ir daugelį kitų
Projektai kuriuos dabar Illumina giną nuo deportavimo kai ją sukti
GRIEŠTARAITIENĖ Marė, se projektų, Illuminating kompanijos ting kompanija statydina yra:
Amerikoj išgyveno 48 m.
agentai pačiumpa į savo nagus.
no amž., mirė Sausio 6 d., statybos programa sudaro viso $105,- 180 000-kilowatt instaliacija Avcn Prie jos vaidina kiti geri artistą'.
ŠIDLAUSKIENĖ (vardas ne
jėT-os
dirbtuvėje,
su
visais
reikalin
Pittston, Pa. Amerikoje iš 000,000, anot Mr. Lindseth.
pažymėta), mirė Sausio m ,
"Šis didelis statybos užsimojimas gais įrengimais, ir 18-niylių 132,0C0voltu perlaidų linija.
gyveno 50 metų.
Gary, Ind.
/
ir investmentai parodo šios kompa
Instaliacija naujų tranmisijos pa
ZAROMSKAS J., mirg Sausio SKUČIENĖ Marė, mirė Sausio nijos pasitikėjimą Cleveland6-Š'aur- dargų
Switch House No. 2, Lake
30, Sugar Notch, Pa.
*
rytinės Ohio srities ateitimi, kurią Shore jėgos dirbtuvėje.
mėn., Gary, Ind.
Dvi transmisijos substotys, HumMAŽEIKIS Kazys, F., 38 m., DAUMANTAS Feliksas, 85 m. mes aptarnaujame. elektvfc", sako mell
ir pietvakarinėje Clevelando Kuomet rengiatės persikelti
mirė Sausio mėn., Detroit, Mr. Lindseth.
mirė Vas. 7, Chicagoj, kur
dalyje, ir Avondale netoli Avon j!"Karo bėgyje ir po karo', ši si gos dirbtuvės
kitur gyventi, praneškit sa
Mich.
buvo ir gimęs.
vo naują antrašą Dirvos Ad
tis — kurią šita kompanija visoje
Priedas prie Lloyžl transmisijos
NAKROšIUS Jurgis, 68 metų, ŠIMANSKYTĖ Ona, 27 m., mi- šalyje ir vietoje reklamuoja kaip substoties Wickliffe. fr pakeitimas ministracijai, ne paštui, ne.*
re Sausio 4, New Britain, 'geriausia sritis šalyje daugybei in transmisiios sistemoje.
mirė Vas. 8, Chicagoj. (Fapaštas nesiųs jums Dirvos j
Priedinė 16-mvlių 132 000- v o 11 ų
naują vietą įeigu neprimodustrijų' — parodė nepalyginamai
Conn.
nev. ap. Kubilių k.) Ameri
transmisijos linija tarp Mayfield
• sujungimo stoties Chester ir Lloyd
kėsit. Parašykit mums uVELIČKIENĖ Ona, mirė Lapk. didelį aughną.
koj išgyveno 45 m.
:
lc atvirutę prieš persikai
"Pasekmėje
bendrų
pastangų
dau
transmieij6s
siibstot
es.
12, Bristol, Conn. (Veliuo
RUŠKYS Jonas, senyvo
Perdirbimas Illuminating St. Clair
į kitą vieta gyventi. —
gelio konstruktyvių pajėgu šio.'e
nos par.)
/
mirė Sausio 24 d., Norwood,
srityje, bizniai ir industrijos* ir dar Buildingo, kuris bus sujungtas su
Mass. (Marijampolės ap. Pil VAITEKŪNAS Jonas, mirė
bai žymiai pakilo bėgyje praėjusiu komnantfos biznio ofiso pestata 75 Dirva Cleveland 3. O
Public Square, kas duos vietas dar
Gruodžio, Newark, N. J.
10 metų, ir dar vis didėja.
viškių p. Gaisrių k.) Ameri
del 800 ofiso tarnautojų.
ą
LUKŠIENĖ Ona, 72 m., mirė
koj išgyveno 40 metų.
•9*
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MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
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Amerikos Raudonojo Kryžiaus Vajus

HIPPODROME

PRANEŠKIT
Savo Antrašo Permainis

mą

STADALNIKAS Benediktas
mirė Vas. 3, Norwood, Mass.
DENČIKAS Jonas J., mirė Va
sario mėn., Shenandoah, Pa.
Amerikoj, išgyveno 40 mstų.
PUPLAUSKAS Povilas, 56 m.
mirė Vasario mėn., WilkesBarre, Pa.
STANKEVIČIENĖ lElena, 69
metų, mirė Sausio x20, Ply
mouth, Pa.
PENKAUSKAS M a tas, sene
amž., mirė Sausio m., Seltzer
City, Pa. Amerikoj išgyve
no 36 metus.
BALTUšKIS Ignas, 66 m, mi
rė Vas. 6, Chicagoį (Rokiš
kio m.)
ALESIENĖ Mare, 49 m., mirė
Gruod. 8, Greenfield, Mass
(Gelgaudiškio v. Krakšdančių k.).
^

¥

Sausio 15, So. Boston, Mass.
(Ilakių par.) Amerikoje iš
gyveno 41 metus.
"r
ŠIURYLA Juozas, mir§ Sauįo
IŠ, So. Boston, Masš. (Ma
žeikių par.) Amerikoj išgy
veno 35 metus.
BENDžIUS Juozas, 42 m., mi
rė Sausio 10, Brooklyn, N.Y.
SKIRI US Jonas, 65 m., mirė
Sausio 21, Chicagoj. (Taura
gės ap. Gaurės par. Traklaukių k.) Amerikoj išgyveno
47 metus.
*
GRUžINSKAS fladas, 4? tn,
Sausio 19, Chicagoj, ktir bu
vo ir gimęs.
TUMIENĖ Veronika (Vaičiu
lytė) , pusamžė, mirė Sausiu
20, Chicagoj. (Kauno ap. Ra
guvos p. Juostinikų k.) Ame
rikoje išgyveno 33 metus.

Pilnai Padengta Apdrauda.
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Iškeičiam Eagle Stamps
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W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
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Lengviau
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šiidymasį

Pigiau
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TAISOM IR PARDUODAM VISOKIUS FURNASUS
f
: Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas E

[ Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. |
\

j

;
į

Jj

Automatic Controls

Tools

Hardware

s

PO. 9548

Cleveland

Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.

1

LI. 0237

AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadiUm 4793

SPECIALIS PIRKINYS 870 GARSIČ
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VISOKIA APDRAUDA \

DALINAI NEREGULIARIAI IS 9.98 RŪŠIES!

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

Laidotuvių

J

ENdlcott 1763

mVisA
-

M^

&

* "2C ^
; s :

b,">

EACH

\
-%r-

-

98

Basemeęt Domestics
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KAIP
ATNAUJ1HT
DIRVĄ

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusu namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

Kaip tik jūsų prenumerata už Dirvą baigiasi,
paimkit pas jus esamą
Dirvos voką ir atnauji
nimo kortelę, įdėkit $2
popierinius ir įrašę sa
vo pilną adresą, isšiųskit, užlipinę ant voko
už 3c pašto ženklelį.

495 East 123rd St.

D I R V A
6820 Superior Avi.

Lietuvis

Užsakymai Telefone ir Paštu llpildomi iki Jų
gliėksimt — Skambinkit Cliefry 80W>

REIKALE VEŽIMAI LIGONI ALIS PERVE2T1. •
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai,
6621 EDNA AVENUE

Purvinytė - Barkienė, Rozalija ir
Barkus, Balys ir Kazys, iš Dūkšto
vai., Zarasų ap.
Jieškomieji ar apie juos ži Serbentaitė
- Jančiuvienė, Magdale
nantieji prašomi atsiliepti į:
na, iš Veiverių vai., Marijampolės
ap., gyv. Cleveland, Ohio.
m •
CONSULATE GENERAL OF
Stancelis, Jonas ir Basė, iš Laukuvos
LITHUANIA
gyv. Chicagoje.
41 West 82nd Street
Strazdauskas, iš Kuršėnų miestelio.,
New York 24, N. t
Šiaulių ap., gyv. Chicagoje, ir jo
sunųs.
Šviesa, Juozas, iš Radviliškio.
Arlauskas, vaikai Jono, anūkai Ado- Tirevičius, Juozas, iš Platelių vai.,
Kretingos ap.
mo, kurs buvo kilęs i3 Liudvinavo
Traskauskas, Jonas, iš Vilkaviškio ap.
vai., Marijampolės ap.
gyv. Waterbury, Conn.
Arlauskas, Juozas, sun. Adomo, iš
Urba, Antanas, iš Naujamiesčio vai.,
Marijampolės ap.
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.
Ašukunaitė, Elena, iš Kybartų. *
Avižienis, Juozas, iš Liudvinavo vai., Urnevičius, Mykolas, iš Šumsku vai.,
Mariįampolės ap.
Marijampolės ap.
Bagdonavičius, Jonas, iš Kietaviškio Urnevičiutės, Konstancija ir Marija,
ištekėjusios, dukterys Jcno ir Ones.
parap., gyv. Indianos valst.
Baltrušaitytė, Irena, ištekėjusi, iš Varnauskas, Steponas, iš Kražių vai.,
Vidginis, Stasys, iš Lygumų vai.,
Ramygalos vai., Panevėžio ap.
Šiaulių ap., gyv. New Yorke.
Barkienė - Purvinytė, Rozalija, ir su
Vilnonis, Antanas, iš Rokiškio ap.
nųs, Balys ir Kazys.
Bartkaitė, Valerija, iš Kražiif vai., g. Vorkulevičius, Jonas, 13 Krekenavos
vai., Panevėžio ap.
Chicagoje.
Vyšniauskas, Petras, sunus Jono, iš
Eršovas, Jokūbas, iš Ukmergės.
Grinius, Jonas, sun. Jurgio ir Petro Kaltinėnų vai., Tauragės ap, gyv.
Brooklyn.
nėlės, iš Vilkaviškio ap.
Gudauskas, Jonas, iš Riefc»vo vai., Zaremba, Kazys, iš Latvių' kaimo
Giedraičių vai.
Telšių ap.
Gulbinas, Longinas, gyv. New Yorke. žoromskis, du broliai, iš Baisogalos
Jančiuvienė - Serbentaitė, Magdale
vai., Kėdainių ap., gyv. San Fran
na, iš Veiverių vai., Marijampolės
cisco, Calif.
a
Žutautas, Juozas, iš Švėkšnos.
P-, gy v - Cleveland, Ohio.
Jazdauskienė - Leveckienė - R : mka- Žilinskienė, iš Pakuonio vai., KatiRO
ap.
tė, Marija, iš Kvėdarnos v*L, Tau
ragės ap., gyv. Westville,
Žygas, iš Saločių vai., Panevėžio ap.
| gyv. Chicagoje ar apylinkėje.
Jazdauskų šeima, iš Ladavo®.
Kairaitytė Narvydienė, Marijona, iš
Marijampolės ap.
Kaušakis, Pranas, iš Šimonių vai., DIRVAI išsirašyti nereikia
laukti pradžios ir.etii—pasiu
Panevėžio ap.
Kellncris, Karolis, iš Batakių, Tau skit prenumeratą dabar ir
ragės ap.
Dirva jus tuoj lankys.
Lapinskas, Vincas, iš Kruonio par.
Leveckienė - Jazdauskienė - Rimkutė,
Marija, iš Kvėdarnos vai, Taura
gės ap., gyv. Westville.
Rašydami Dirvos Redakcijai,
Liegus, Petras, iš bimno vai., Aly
Administracijai ar Agentūrai
taus ap.
Limontienė - Šukaitė, Liucija, iš Kur kokius paklausimus, visada įdė
šėnų par., Šiaulių ap., gyv. New kit už 3c paštu ženklelį atsa
Yorke.
kymui. Tas būtina.
Lipskas, Domininkas, gyv. Bostone.
Lukoševičius, Antanas, iš Veiverių v.
Marijampolės ap.
Naciutė, Anėlė, gyv. Chicagoje.
Turėdami parduoti ar iš
Matjošaitienė - Griniūtė, Ona, iš Vil
nuomoti namą, kambarį,
kaviškio ap., ir vyras Matjošaitis,
Petras, iš Sudargo vai., šakių ap.
ar parduoti kokius daiktus
Mažeika, Motiejus, iš Alovės vai.,
kuriuos kiti gali sunaudo
Alytaus ap., gyv. Pittsburgh, Pa.
ti,
pasiskelbkite Dirvoje.
Mažuika, Motieius, iš Papiiio vai.,
Skelbimus atneškite gata
Biržų ap.
vai parašę. Priimami iki
Micevicius, iš Krosnos.
Narvydienė - Kairaitytė, Marijona iš
pietų trečiadieniais.
Marijampolės ap.
Naudžius, Andrius ir Juozas, iš Vei
verių vai., Marijampolės ap., gyv.
Brooklyne.
Navickaitės, Anastazija ir Ona, iš
Skaisgirio par., Šiaulių ap. į
2111 Prospect Ave.
Noreika, Aleksandras ir Jonas, iš Ši
SUperior 3443
lalės vai., Tauragės ap., ir jų bro
lio Petro sunus Stasys Noreika.
Pavlovas Stasys, sun. Petro, iš Ute A good place to eat, {trink
nos ap., gyv., rodos, Chicagoje.
Pauželytė, Veronika, ištekėjusi, iš Jo and have a good time. Wheft
niškėlio vai., Birių ap., gyv. Brook all Lithuanians meet.
lyne.
FOOD — DRINKS
Petkunas, Petras, iš Troškūnų vai.,
Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.
Hall Space to Rent
Plioplys, Viktoras, iš Vilkaviškio ap.,
gyv. Chicagoje.
Joe Chester, pres. A1 Samolis, aN
Povilonis, Juozas ir Stasys, gyv. New
Yorke.
Šaltis, Antanas, šaltaitė, Ona ir kiti I
vaikai Jurgio šalčio, iš Kražių vai.

POLTER

Dėl menkų netikslumų išdirbime, šie blanketai neat
sakė visoms specifikacijoms d€l Cannon's 9.98 rūšies.
Mes pasiūlome juOB jums už sutaupymą trij j dola
rių ant kiekvieno! Geros ruš:es tikros vilnos, tpvedžiojimais plačiu rayon satinu, 72">:84" colių p©f
s«j.didumo. Mėgiamose pastel s?*lvo£«.

Direktorė)

LITHUANIAN FUNERAL HOME

PAIEŠKOJIMAI

JONAS G.

#ŲS SUTAUPYSIT PO 3.00 NUO PIRKINIO '

Delia E. Jakubs

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota

iai Manketai

Cannon

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

Vienatinė Vietinė Pastovi Lietuviška Real Esstate
ir Apdraudos Ajrentura
6606 Superior Ave..
Cleveland
HEndersin 6729

Chapter kooperavo su visa to orga
nizacija, kaip ir prisidėjo prie aukų
sudėjimo pernai.
Kovo mėnesio bėgyje, Raudonasis
Kryžius vėl kreipsis į jus prašyda
mas paramos toliau tęsti tą gelbėji
mo programą. Metinė Raudonojo
Kryžiaus dalis šymet iš Diditej)
Clevelando numatyta $1,096,000.
Aukų vajus tęsis iki Kovo 17.

KING PIN CLUB

Rožes
Cedro
žalios
Mėlynas

TRI-VET APPLlXNCE SERVICE |
7502 St. Clair Avenue

Amerikos Raudonasis Kryžius pra
dės savo metinį aukų rinkimo vajų,
tarptautinei ir šioje šalyje reikalin
gai pagalbai teikti. Ta pagalba ga
li buti tik tokia kiek ctipri buna ei
organizacija kurį metą.
Pernai nukentėjusiose šalyse Eu
ropoje pasiųsta pagalbos iii kelis
milijonus dolarių.
Didžiojo Cleveland Red Cross

Skelbimai Dirvoje

Cleveland 3

{Automatinis

I

NEUŽMIRŠKIT 3c

UTah 1-4515

7526 Star Avenue
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Namų Maliavotojas
Popieriuotojas

Telefonas: POtomac 6899
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

IŠGIRSKIT VĖLIAUSIOS TREMTINĖS PRA
KALBĄ SEKM. KOVO 7, LIETUVIŲ SALĖJE

uanian ' Digest

si
*

CLEVELAND 3, OHIO

6820 SUPERIOR AV^.

I R I M A I Votį Wiegand Analyzes
CHARLES SCHULTZ, .55 me
tų, mirė Vasario 22, palaido
tas Knollwood kapinėse Vasa
rio 25.
Velionis kilęs iš Lietuvos,
Suvalkų Kalvarijos; Amerikon
atvyko 1)1<) motais.
čia liko jo žmona, Ona, su
nūs Edvardas su žmona, Jurgelyte, i ' anūkai.
Amerikoje turi tris seseris,
viena seruo iš Lietuvos pabė
go Vokietijon nuo bolševikų;
Lietuvoje liko vienas brolis po
Rusais, ar.ie iĮ nieko nežinoma.
Cha"''le:4 Lc.ijltz Cleveland 1
isteige ir operavo U. S. Steel
Spring Co.; pradžioje turėjo
visokių sunkumų ir nepasiseki
mų ; pagaliau dirbtuvę taip iš
augino kad dabar joje dirba
apie 200 darbininkų; jo darbi
ninkai daugiausia* buvo Lietu
viai, jaunuoliai kurie prieš ši
karą ir dabar atvyksta Ame
rikon, jis visiems stengdavosi
duoti darbo kad galėtų pragy
venti.
Šiuomi dėkojame draugams
ir giminėms už prisiųstas lai
dotuvėms gėles, už dalyvavimą
šermenyse ir palydėjime Į ka
pines, grabnešiams už jų pasitarnavimą ir giminėms iš Det
roito, kurių trys automobiliai
atvyko Į laidotuves.
žmona, Ona Schultz
ir šeima.

'DAR APIE LIETUVIŲ SALĖS
Si sekmadieni, Kovo 7, Lie
tuvių apatinėje salėje, rengia ŠĖRININKŲ SUSIRINKIMĄ
ma prakalbos paskiausia iš Eu | Lietuvių Salės valdybą suda
ropos atvykusiai į Clevelandą ro rimti patriotai vyrai: pir
tremtinei, p. Aldonai Augusti- mininkas Antanas Šimkūnas;
navičienei. Rangia vietos Lie užrašų rašt. Juozas Saukiavituvių tremtinių draugija. Pia- čius; firansų rašt. Juozas GukalVm pradžia nuo 2:30 vai. po žauskas; iždininkas V. Debe
pietų, salė atdara nuo 2'0j vai. sis. Raudonųjų pusei, kurių j
Inėjimas' visiems nemokama'. dirtktDrius pateko tik trys
fonia Aldona Augustinavi- duota vice pirmininko vieta.
ęienė, Lietuvos moterų Veikė
Dabar visi šėrininkai ir hen-,
ja ir plačiai darbavust tremti drai Lietuviai galvoja kaip iš
nių tarpe Vokietijoje, atvyko i laikyti Lietuvių salę. Pirmiau
Clevelandą su savo vyru, Inž. turėjom tik du salės priešus—
Juozu Augustinavičium ir šei tai Lietuvišką Hitlerį ir Lie
ma, pas savo seserį, p. Birutę tuvišką Staliną. Dabar jie pri
Smetonienę. Ji yra gera kal sikalbino dar trečią — tai Lie
bėtoja, taigi atsilankiusieji iš tuvišką Himmleri. Pirmesni du
girsit daug įdomių žinių apie kiek galėjo prisipelne iš slot
musų tautos nelaimę pasekmė mašinų ir bingo. Da' ar klau
je bolševikų okupacijos.
simas kaip išsaugosim nuo to
Prie kalbų bus dar šiaip pa trečio. Bet reikia Lietuviams
įvairinimų; girdėsite ir kitus buti susipratusiems ir neužsi
naujausius tremtinius išsireiš leisti suviliotojams.
kiant savo mintis.
Gal teks apsiginti ir nuo to
Kadangi apatinė sale yra ne
trečio.
Seniau, kai jis kalbė
didelė, kurie anksčiau ateisit
gausit atsisėsti, pavėlavusiems davo salėje tai net sienos dre
bėdavo, bet dabar, kai žmonės
reikės stovėti.
jam pabaubė tai jo balsas su
silpnėjo ir nėra toks drąsus.
1948 AUTO TAGS GAUNAMI
Broliai Lietuviai, nenuleiskim
DIRVOS OFISE
rankų, dirbkim, gelbėkim savo
Šymet vel galit pirkti sau Lietuvišką Įstaigą nuo išnau
1948 Auto License Dirvos ofi dotojų, nes ten musų pinigai
se, kuris šiokiomis dienomis at sudėti musų kultūriškiems reidaras nuo 9 iki 8. Paskutinė ikalams kelti ir pastūmėti. Dirdiena Auto License tags įsigy ibkim iki musu Tautos namas
Velykiniai Ženklukai
ti bus Kovo 31.
ĮkokĮ mes jĮ steigėm ir per daug
Raišiems Paremti
Šymet visi tags po $10, nera j metų palaikėm, vėl liktu Lietunei pigesnių nei brangesni;. |Vių garbės kėlėjas ir visų muPradedant Vasario 26 bus
:sų džiaugsmas.
Sėrininkas. tęsiamas Velykiniu ženklų va
KEITH'S 105TH STREET
jus, iki Velykų, Kovo 28. Tie
THEATRE
ženklukai platinami už tam ti
PtKO Keith's lf!5th Street VIESfiJO PITTSEURGHE
krą auką, o surenkamos aukos
Theatre matysit šias Įdomias j Mrs. A. Zdanis buvo išvykus eina paremti Draugijai kuri
filmas:
'porai savaičių paviešėti pas gi- globoja ir mokina raišus ir be
Kovo 3 iki 6: " Treasure of j mines Pittsburghe ir apielin- sveikatos vaikus. Vajui suda
Sierra Madre".
įkėje. Pereitos savaitės pafoai- rytas komitetas iš žymių vie
Kovo 7 iki 9: "I Love Trou Jgojo A Zdanis nuvažiavo ją tos biznio žmonių, kurie tą dar
ble" ir "Prince of Thieves"'. [parsivežti. Mrs. Zdanis parve- bą atlieka savo pasišventimu.
Easter Seals — Velykiniai
į/ė Pittsburgho laikraščių, kurie
OHIO valstijoje bus įsteigta jdar plačiau rašė apie Jievutės ženklukai — pasiunčiami paš
kita atominės energijos dirbtu I Paulekiutės ir Winthrop Rocke- tu Į namus ir biznių Įstaigoms
vė ant 1,20) akrų ploto buvu fellerio vestuves n :gu kiti lai Cuyahoga apskrityje, už ką
siose karo meto Scioto karo kraščiai, r.es Paulekiutės tėvas prašoma prisiųsti auka sulyg
dirbtuvėse, prie Marion, Ohio. gyvena ir dirba angliakasyklo- išgalės. Adresas buna pridė
Tos dirbtuvės įrengimas kaš je netoli Pittsburgho, ir Jievu- tas su prisiunčiamais ženklutuos $5 milijonus.
tė yra gimus mainerių kaime kais ir kiekvienas žino kur au
ką pasiųsti.
lyje.
The Society for Crippled
Dr. Petras Vileišis, iš Wa- Children užlaiko visus raišus
KORTAVIMO VAKARAS
P>ALF"o 38 skyrius rengia terbury, Conn., gryždamas iš ir negalojančius vaikus iki 17
kortavimo vakarą šeštadieni, ilgos kelionės Floridoje ir Kali metų amžiaus, juos lavindama
Kovo 6, Šv. Jurgio parapijos fornijoje, pakeliui iš Chicagos visokių amatų, kad vėliau galė
salėje; pradžia 7:3) vai.; tikie- Į namus buvo sustojęs Dirvos tų r»cr" kokį sau pragyvenimu
pasidaryti.
tas 5?c. Pelnas našlaičių fon redakcijoje.
Vic Andersonas su žmona
Tos draugijos ofisas randa
dui. Komisija kviečia atsilan
kyti visus geros valios Lif tu sugryžo iš Floridos.
si 1900 Euclid Avenue ir prie
vius, paremti Lietuvos tremti
A. Grigienė lankosi pas sa Child Treatment Center, 2239
vo sunų Tucson, Arizona.
nius našlaičius.
East 55th Street.

VETERANAI GAUNA OHIO BONUS BLANKAS THE MAY CO. IŠTAIGOJ
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• By Karl H. Von Wiegand
«OME, Feb. 21—With alleged
hopes that an agreement between
America and Soviet Russia would
sweep President Truman and the
Democratic party again into office
and power in the November election
the President and Secretary of State
Marshall are reported to be infor
mally and through "private channels"
seeking to establish a basis for such
an agreement.
These unconformable reports have
reached high Vatican circles and
have arounsed speculation in some
diplomatic and other quarters.
If there is any truth to the Wfor
sational dispatcher from Washing
ton printed in a section of the
Swiss press, it would indicate that
Truman and Marshall are trying to
find a way back to Roosevelt's illfated policy of appeasement of So
viet Russia but on an alleged basis
of "mutual concessions."
PROGRESS REPORTED
The "Berner Bund" a paper with
a reputation of being close to the
Swiss government, says that these
alleged . "private negotiations" be
hind the scenes have made consider
able progress.
The "Bund" gives details of what
it calls interesting but scarcely be
lievable concessions which Truman
and General Marshall are said to be
willing to make another appease
ment course according to behind-thescenes information in Washington.
In thtetfiam,'these Concessions axe
l ' '
alleged to be:
America will give recognition to
Communist Soviet Russia's special
security interests in eastern and in
southeastern Europe;
Soviet Russia' to have a "free
hand" in Poland, Romania, Hungary,
Bulgaria, Jugoslavia and Albania:
Recognition to be given that Fin
land and Czechoslovakia are in Rus
sia's sphere on influence;
Soviet Russia to be given the
equivalent of a "free hand" in Man
churia and' North Korea;
America''to grant Soviet Russia
a large loan in proportion to a re
duction in Russia's demand for $10000,000,000 in reparations from Ger
many.
'•*

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS
Namų Dekoravimas
musų specialybė.

Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

išdalinimą.
Darant aplikacijas, veteranai turi turėti originslius savo paliuosavimo (discharge) raštus. Kiek
vienas aplikantas gaus gatavai atspausdintą voką
PU kiekviena aplikacija. Padėjėjais tos budelės pa
tarnavime bus May Memorial American Legion
Post No. 580. Bus suteikiama ir Notaro patarna
vimas.

Secretary of State Byrnes at the*
Paris peace conference in July, 1940,
which plan was adopted by his suc
cessor, Marshall. The latter again
brought up the proposal at the Mos
cow foreign ministers' conference last
spring, but it was rejected by Mo
lo to v;
That Soviet Russia, together with
the eastern countries she dominates,
co-operate in—at least cease oppos
ing—the Marshall plan;
'
That the Soviet regime agree to
cease encouraging, supporting and
aiding communism outside the bor
ders of the Soviet Union Arid Its'
satellite states.
That Soviet Russia cease encourag
ing and aiding, directly or indirectly
Gen Markos, chief of the Greek gue
rillas and head of the free govern
ment of Greece, and use its influence
to that end with Yugoslavia, Bul
garia and Albania.
That Soviet Russia will agree to
an 11-power conference to draft a
peace treaty to be imposed on Ja
pan.
;• !
That Moscow agree to withdraw
Soviet occupation troops from the
eastern zone in Germany simulteanously with withdrawal of Ameri
can, British and French troops from
the western zones.
There have been whisperings for
some time that President Truman
would take a "bold step" in re
gard to Soviet Russia in order to
take the wind out of Henry Wal
lace's sails.
Roosevelt and Churchill sold Lith
uania, Latvia and Estonia, along with
their independence, freedom and de
mocracy, down the river. So why
should Truman not be tempted to
abandon the democratic elements in
Poland and the Balkan countries in
the situation that indisputably exists,
if that should add to the Democratic
party's chances of victory in Novem
ber?
•
(,
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PHONE: ENdicott 4486

DP's might l?e ^happily and pros

perously resettled" in Minnesota. The
commission is conducting its survey
through ministers and priests. In
turn these invite their flocks to
(Reprint frtftir'the Michigan CathoH*) list relatives in refugee camps and
to indicate work or business oppor
AMONG the victims of World war tunities open for immigrants. Iowa
II are more than 5.0,GOO displaced is following Minnesota's example
persons in Europe
refugees with with a volunteer committee survey
out home or country
mostly per ing possibilities for DP's.
sons driven from eastern Europe and
This is taking the guesswork olft
understandably unwilling to return
of the DP problem. If other states
to Red-ruled lands.
and communities were to imitate
Numerous organizations, have call Minnesota and Iowa, congress might
ed on Congress to amend our immi be encouraged to pass the Stratton
gration laws to permit some DP s to bill. It would have practical data
come to America. One of these, .showing that our country could safe
The National Catholic Rural Life ly take in a considerable number of
conference, contends that tens of these innocent victims of the war.
thousands could be resettled in this
Giving refuge to those fleeing op
country with benefit to our national^ pression is an old American custom.
economy. The Protestant Federal And ah older Christian one!
Council of Churches of Christ camo
out the* other day for adoption of
the Stratton bill to admit 100,000
DP's a year for the next four years.
Some persons fear this last num
galima gauti pas
ber would be too large. However,
they might consider these facts:
D-R4 MATULAITĮ
Most of the DP's are from rural
areas of Europe. Many states in
our grain and corn belts have lost
7829 Euclid Avenue
thousands of workers in the past 10
years. Official census figures are:
North Dakota, 148,417;, South Da
kota, 131,272; Wisconsin, 99,528;
Minnesota, 97,022; Nebraska, 92,568;
Savings w i l l always
Iowa, 83,546; Missouri, 119,912, and
Kansas, 20,659.
be important to the
Minnesota is taking practical steps
to make up for its lost population
m a n w h o v / a n l s to-and at the same time to help the
look into the future
DP's. Gov. Luther Youngdahl ap
pointed a commission that is making
with a feeling of
a survey to determine how many
security and personal

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

itada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, del apkainavimo. ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostoliim.

i n d ep e nd ei i c e ! "

Savers always welcome

&

P. J. KERŠIS
$09-12 Society for Savings Bid
Telef.: MAin 1773.

Member Federal Deposit insurance Corp.
LAST HOPE
DEMOCRACIES
The formal recognition of the dom illlllllllllllll!ltlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHII!IIIIHIIIHII!lllll!llllllllllllllll£
inating Soviet Communist power in
the states of eastern and southeas
tern Europe would extinguish the last
spark of hope of democratic elements
resisting dictatorship.
Aversion* of the American people
to war is considered to be so deep
that the belief prevails in some
-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
European sections' that they would
follow any course, however delusive,
HEnderson 9292 E
if they were convinced ft would lead
~«inmnnnimmnmiininniimnnnmnininnimnnnnininn»mimnnnninunm^
to peace.
Stalin, at Roosevelt's urging, "dis ^uiiiiHiiiiiiiiiiinuiiiiimiiuiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiuuiiiuliiU^liliJj
solved" the Comintern. But it mere
ly went underground and reappeared
as the "Cominform," with its seat |
61)9-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohiaė
in Belgrade instead of Moscow.
|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
f

Į

Wilkelis Funeral Home

I

REPORTED U. S. AIMS
As reciprocity appeasement of tlie
United States by Soviet Russia, the
following demands are reportedly
being made at the secret ©r "pri*
vate" negotiations:
That Soviet Russia will cease to
block peace in Europe by coming to
an agreement with the Western Al
lies, particularly with America and
Britain, on a peace treaty for Ger
many;
That Moscow will come Iq « mu
. PARSIDUODA NAMAS
tual understanding with the Western 4 šeimų, 4 vonios, 2 garažai, ir
Allies on the political and economic
tvartas; 1 butas tuščias, ga
future of Germany;
tavas užėmimui. $15,500.
That Russia will agree to ą fourSavininkas gyvena viršuje.
power treaty or alliance to keep 1355 Addison Rd.
(10)
down Germany for 40 oę 50 years,
on lines first proposed by former DU MIEGAMI KAMBARIAI

16908 Endora Road

J via. in::*,-;, Cwaunainlei ih.au tje>, ir Vincent Basehart, narys (dešinėje) iš May Memorial Ame
rican Lesion Post No. ?>HG, parodoma apkalbant Ohio Bonus applikacijų formas su veteranu Bob
Mack ir keliais kitais veteranais, prie Veteran's Information Booth, septintame aukšte The May
Company. Ta budelė dabar $tdara pagelbė jimui veteranams išpildyti bonų formas.

MINNESOTA SHOWS
THE WAY

Truman Russian Deal seen as bid for votes

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavoj imas

Ohio State bonus aplfkaiijų blankos išduodamos iš
Veteran's Information Booth, septintam aukšts The
May Company, pradedant pirmadieniu nuo 10:00 iki
5:30 po pietų.
Pagalba aplikacijų išpildyme bus suteikiama lftisvanorių darbuotojų iš Cuyahoga County Council
of the American Legion, kurie dalyvavo pamokoje
duotose valstijos valdininkų vadovaujančių bonus

*»
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3611 Payne Ave.

Lasnik Cafė

P J KERSXS f

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba prieiniesčiuoee, kreipkites j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iipildymas
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniikai.

• (Salią Dirvos Redakcijos)
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6.
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas musKastantas ir Oną Lesnikauskai — Savininkai
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SAMDYK SAU WASHER
Penkių Mėnesių Nuomavimo Mokestis bus
Priskaityta Perkant Naują Washer
Mes atliekame visokį taisymo darbą prie
Visų Išdirbimų Washers.
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TEFFT
Washer
Co
Toje pačioje vietoje per 11 metų.

11315 SUPERIOR AVE.

Cleveland

GA. 7504

Ateina Velykos!
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRĄMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ
REIKMENŲ
Skrybėles! Kelnės ir Visoki Parėdaiai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkię|tĮ||

Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.
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REIKIA MOTERŲ

PIONEER LINEN and
SUPPLY CO.

PILNAS LAIDOTUVIŲ.
PATARNAVIMAS

| 6202 Superior Ave.

IŠSINUOMOTA
Lietuvių name. Tinka porai
merginų arba rimai vedusiai
porai.
(10)
1212 E. 87th Street

prie siuvimo ir lopymu
rankšluosčių.
Mokestis nuo valandų.
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Už POPULIARES KAINAS
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GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
čia galit iškeisti savo Stamp Booką,
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THE KRAMER & REICH (0.
7010 Superior Ave.

Atdarą VąĮęarais

