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ČEKIJOJE RENGIA
'RINKIMUS'

LIETUVOJE STATOMI DIDE
LI AERODROMAI
Ponia M. nežino ar sovietai
stato kariškus sustiprinimus
kurioje nors Lietuvos vietoje.
Tačiau, sako, dygstąs Lietuvo
je naujų aerodromų tinklas.
Vienas toks aerodromas, ku
riame gali nusileisti keli šimtai
lėktuvų, pastatytas netoli Šiau
lių, kitas prie Latvijos sienos.
Ji girdėjus kad palei Latvijos
sieną statoma daug aerodromų.
MONGOLAI i LIETUVĄ
Aerodromams statyti reika
linga darbo jėga papildoma iš
Rusijos gilumos atgabenamais
Mongolais. Jų kalbos niekas
iš mūsiškių nesupranta, tačiau
niekas neabejoja kad jie taipgi
deportuoti: jų stovykla izo
liuota, juos saugo ginkluotos
NKVD sargybos. Visi kaliniai
Mongolai nuplyšę, išbadėję, ne
švarus. Kiekvienas turi mai
šą, pririšą prie nugaros virvu
te; to maišo nepasideda ir dirb
damas.

PRAVEDĖ TAKSŲ
MAŽINIMĄ

TRIESTĄ ATIDUO
DA ITALIJAI
Amerika, Prancūzija ir
Anglija sutarė pasiūlyti so
vietams kad prie Italijos
taikos sutarties budų pridė
tas priedas atiduoti Tries
to teritoriją Italijai.
Iki šiol buvo nustatyta tą
sritį tarp Italijos ir Jugo
slavijos padaryti tarptau
tine. Visu tuo laiku Jugo
slavai dirbo už pagrobimą
ir prisijungimą tos srities
sau. Italus iš ten išvaiko
ir stengiasi padėti savo, iš
tikimus Jugoslavus.
Maskva dėl šito pasiūly
mo pradėjo rėkti, Jugosla
vai taip pat kelia trukšmingus protestus.
Triesto atidavimas Itali
jai yra taikomas sustiprin
ti Italų upą prieš ateinan
čius rinkimus.

Šios pajėgos buvo aprūpintos ir
nedideliais tankais. Visoje ša
DANIJA pradėjo atsar
lyje pilna NKVD kariuomenės.
giai
sekti visą priešingu
Taip Šiauliuose jų stovi vienas
gaivalų
veiklą, kai* sovietai
garnizonas — per 3,000 vyrų.

pradėjo drąsiau dairytis į
Skandinaviją.

BELGIJOS senatas užgyrė 50 metų sąjungą su
darytą su Britanija, Pran
cūzija, Nederlandti ir Luksemburgu. •>
KAUNE PREKĖS SU
UNRRA 2ENKAIS
Didesniuose Pabalti|i| mies
tuose esą galima gauti rank
šluosčių, baltinių, miltų ir pa
našių dalykų su UNRRA ženk
lais. žmonės puikiai žino kad
šios prekės yra iš Amerikos ir
kad Amerika dėlto yra "galin
ga šalis".
Kai kiirie net taip kalba, gi**
di, pirmiausia
Amerikiečiai
siunčia mums šiuos daiktus* o
greitai ateis patys ir padarys
musų gyvenimą laimingą...
IR NKVD PAKELTŲ
RANKAS
Amerikiečių čia laukia visi.
žinios apie galimą jų atėjimą
yra kalbamos ne tik Pabaltijy
je bet ir Rusijoje. Net įsigėrę
NKVD pareigūnai dažnai pasa
ko: "Tuo momentu kai Ameri
kiečiai pas mus ateis, mes pa
Washington. — šalies vy (Karo metu, laike Roose- MILANE, Italijoje, sukelsime savo rankas aukštyn".
riausi
militariški vadai Ko velto, jdaug milijonų State kurstinti komunistai spausMat, visi Rusijos gyventojai
vo
25
prašė Kongreso tuoj : 3epartmentas išleido plati tuvninkai surengė užpuoli
laukia ir meldžia tik vieno da
leisti
praplėsti Amerikos nimui pro-Rusiškos litera- mą spaustuvių kurios lei
lyko — karo!

Kalba apie Draftavtmą 220,000 Vyrq Armijon

$3.00
$4.50

(33-ti metai :: 33rd Year)

Washington. — Kovo 24
Atstovų Rumuose priimtas
bilius 298 balsais prieš 62,
numažinimui gyventoja m s
"income taksų" $4,773,000,sumoje. Tikima kad tokio
skaičiaus balsų pakanka to
įstatymo prayedimui, jeigu
Prez. Truman ir nepritaria
ir žada tą bilių vetuoti.
Senate taksų mažinimas
pravesta 78 prieš 11.

Iš Prahos praneša kad
užėmę Čekoslovakiją į savo
kontrolę, komunistai sku
biai rengia visuotinus bal
savimus Gegužės 23 d.
PASKIAUSIOS ŽI Tai bus tokia pat kome
dija kaip buvo sulošta Lie
NIOS IS LIETUVOS pos mėnesį 1940 m. Lietu
voje. Tada irgi, po Lietu
vos užgrobimo Birželio pra
Rašo K. Pelėkta. •
džioje, tuoj skubino praves
ti "rinkimus", kurių išda
(Tęsinys iš pereito nr.)
va buvo buk pati Lietuva
SPECIALĖS PAJĖGOS
skubiai "prašė" priimti ją
PRIEŠ PARTIANUS
į "sovietų šeimą".
Jas suorganizavo bolševikai
Tokias komedijas Mask
1947 metais. Jos susidėjo iš vos batlaižiai praveda vi
NKVD ir vietinių komunistų. sur kurią tik šalį užgrota.

Elsewher*
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RUSIJOJE komisarai po
senovei, kaip ir caro valdi
ninkai, aikvoja, vagia val
džios pinigus taip kad vy
riausias sovietų prokuroras
ėmėsi žygių gaudyti tuos
"ištiikmus svieto lyginto
jus" ir daugeliui jų teks ne
tekti galvos.

KAIP Iš KONGRESO eina
žinios, iki šių metų galo bus
baigta valdžios primokėjimai
už daugeli ūkių produktų, kaip
iki šiol kad valdžia daro.
Jau jums gerai žinoma bul
vių, grudų, sėmenų, kiaušinių,
kiaulių, vištų, kalakutų, pieno,
ir kitų ūkių produktų istorija,
kurių kainų palaikymui aukšto
mis valdžia farmeriams moka
tam tikras sumas pinigų.
•

1947 METAIS mes — visi
šios šalies reikmenų pirkėjainaudotojai praleidome $20 bili
jonų dolarių daugiau negu 1946
metais, kaip skelbia Komerci
jos Departmentas.
Daugiausia tas perviršis bu
vo dėl pabrangintų kainų.
Pernai už visokius pirkimu*
visoje šalyje išmokėta $164,000,000,000.
žmonių ineigos pernai taipgi
buvo didesnės $20 bilijonų, ar
ba viso $197,000,000,000. Tak
sus atskaičius, šalies gyventojų
ineigos buvo $175,000,000,000.
•
Už METO laiko nuo dabar,
kaip pranešimai sako, nekurie
automobiliai jau važiuos varo
mi naturalio gaso jėga. Pora
kompanijų jau pradeda staty
dinti dirbtuves kurios gamins
sintetinį gasoliną iš naturalio
gaso. Tas gasolinas, sako, bus
lygiai taip geras, ir gal kaštuos
pora centų galionui pigiau.
Tos dvi kompanijos bendrai
išdirbs po apie 12,000 bačkų
gasolino į dieną.
GYVENTOJŲ DAUGĖJA
Pereitais metais šios šalies
gyventojų skaičius pašoko tri
mis milijonais, daugiausia ne
gu kuriuo kitu paskiru metu.
Pernai Liepos 1 d. gyventojų
skaičius buvo nustatytas 144,022,000 asmenų.
žinovai apskaičiuoja kad da
bartiniu augimu, per sekančius
50 metų šios šalies gyventojų
skaičius pasieks 175 milijonus.
Daugėjant gyventojams, ša
lyje bus reikalinga visko dau
giau, išlaikymui^ dabartinio ge
resnio gyvenimo laipsnio.

VISOJE RUSIJOJE STATO
NORS valdžia neturi ati
AERODROMUS
tinkamo kiekio alkoholio,
Ponios M. pasakojimu, vie
kuris reikalingas karo me
nas Lietuvis inžinierius, kuris
tu amunicijai ir gumui ga
1944 m. buvo deportuotas į Ru
minti, tačiau valdžia leidžia
siją, 1947 metais grįžęs atgal
laisvai kuodaugiausia alko
pasakojo savo draugams kad
holio sunaudoti degtinės išjis dirbo geležinkelio einančio
armiją dar 220,000 vyrų, uros, net leido Maskvos džia laikraščius prieš ko dirbimui.
iš Sibiro iki Mandžurijos sie NE VISKĄ GALI PASAKYTI draftuojant dabar ne-vete- nuskirtų redaktorių reda munizmą. Jie stengėsi su
•
nos statyboje. Jo liudijimu, iš
Ne viską poni M. pasakoja. ranus vaikinus tarp 19 ir guojamus žurnalus....)
deginti tuos laikraščius ir PREZ. TRUMAN deda
tisos serijos didžiulių aerodro Ypač ji nenori daug kalbėti 25 metų amžiaus.
Sekr. Marshall pastaroje leidinius.
pastangas sulaikyti anglia NORI IŠSTATYTI 15 MILIJO
mų statomos lygiais protarpiais apie savo kelionę.. Apie tai ko
savo kalboje pasakė kad Italija ruošiasi visuoti kasių streiką, kurį John L. NŲ GYVENAMŲ BUTŲ
Šalies Apsaugos Sekreto Rusija turi buti sulaikyta niems seimo rinkimams Ba
tiesia linija iš Vakaru j Rytus kiu budu jai pavyko pabėgti
U. S. Senate įneštas bilius,
rius
Forrestal rimtai nuro senu nacišku budu vykdžius landžio 18. Komunistai pa Lewis neteisėtai iššaukė. kuris siūlo pradėti šalyje gy
iš
Lietuvos
ji
visiškai
nutyli.
per visą Sibirą.
Vokiečiai belaisviai ir politi
venamų namų statybos 10 me
Vienintelis dalykas ką ji sa dė šių dienų pablogėjusią Europos šalių pavergimą. siryžę rinkimus laimėti.
niai kaliniai dirba čia kaip dar ko yra: Atvykau per Lenkiją pasaulinių reikalų padėtį
AMERIKOS f a r m e r i a i tų programą iki 1958 metų, ir
Pats Marshall betgi no
bininkai. Daug Vokiečių spe su padirbtu Lenkijos pasu. Mu ir ragina Ameriką greitai rėjo kad komunistai butų
JAPONIJOJE sušauk t a sako yra pasiryžę šiais me išstatyti 15 milijonų naujų na
cialistų duoda nurodymus. Su sų mažoji mergaite ir šiądien sudaryti šalies apsigynimo priimti į Kinijos valdžią, o valdžios kabineto posėdis tais išauginti daugiau mė mų ir butų.
inžinieriais, įskaitant ir musų nekalba Lietuviškai dėl to kad jėgas lygias komunistinės kai Gen. Kai-šek atsisakė apsvarstymui 1,350,000 val sos, pieno produktų ir pau Sen. Flanders (Rep. iš Vt.)
Lietuvį, Rusai elgęsi žmoniškai, keletą mėnesių ją Lenkiškai Rusijos jėgoms.
ragina tą programą vykdyt ne
tai padaryti, Marshall at diškų įstaigų tarnautojų kštienos.
netgi davę šiek-tiek laisvės.
Amerikai reikalinga tu sakė duoti Kinijai Ameri reikalavimo pakelti jiems
partiniu pagrindu.
mokėme. Ji turėjo užmiršti
Turbut dėl to kad šios staty gimtąją kalbą, kad kartais per rėti dabar bent 1,355,000 kos pagalbą prieš komuni algas.
AMERIKA pasiryžus ii
bos vietos buvę visiškai neap tlaidą negalėtų išduoti musų. vyrų visose militarinės tar stus.
savo zonos Vokietijoje par NAMŲ STATYTOJAI visoje
gyventose dykumose, kur meš Lenkijoje jos įsėdo į Švedijos nybos srityse, sako ForresAMERIKA susirupf n u s sigabenti ten esamą išmė šalyje pradėta raginti mažinti
kos vaikšto apie barakus.
tal.
laivą ir mažytė buvo vieno ju
U. S. ARMIJOS vadovy kad šį pavasarį gali įvykti tytą seną geležį ir plieną, namų statymo kaštus, atpigi
Dabar
reikalinga
bus
ša
rininko įnešta į laivą. Ji buvo
bė pradėjo rūpintis įgijimu krizė Austrijoje, didžiausia nuo susprogdintų ir sudau nimui gyvenamų namų kainų.
PRIEŠ AMERIKĄ
lies
apsigynimo
reikalams
kariuomenei daugiau kariš nuo karo pabaigos. Maisto žytų kanuolių, trokų ir kt. Nereikia tikėtis kad ištiks
Minėto Lietuvio inžinieriaus įvyniota į dekes ir atrodė lyg
dar
apie
$14
bilijonų.
stoka yra taip kritiška kad Ten esama apie 10 milijo koks stebuklas ir po nakčiai
kų lėktuvų.
liudijimu, šie specialistai, dir jų ryšulys. Per visą kelionę ji
Rusija atvirai įtariama Iki šiol Amerika laisvai gali buti bloga jeigu'nebus nų tonų plieno ir geležies. išgirsim kad kainos nupigo, ta
bą kariškus sutvirtinimo dar neišleido nei vieno garselio, nes
čiau žinovai tikrina, namų sta
bus prieš USA, maitinami A- motina jai pasakė: Tu busi iš gręsianti Europos ir pa pardavė sovietams kariškų pasirūpinta patiekti Aus
tyboje gal yra tam tikras permesta
į
jurą
jeigu
kas
nors
ta
TRIESTE,
Italija.
Ang
šaulio
taikai,
ir
Amerikos
lėktuvų
motorus,
ką
Kon
trijai
maisto.
Dėl
skurdo
merikonišku maistu: bekonu,
didelis
uždarbiavimas, kas tu
lies
kasyklos
sprogime
už
ve
išgirs....
grese
iškėlė
Ats.
O'Konski.
gerovei.
plačiai
veikia
kenksmingų
lašinukais, mėsos konservais,
rėtų
buti
nukirsta, arba kokia
mušta
60
darbininkų
Istria
Taip
ji
gulėjo
6
dienas
geležį
gaivalų
įtaka.
Pradėjus
draftavimą
nebiskvitais, šie maisto produk
operacija
prie
namų kuri galė
pusiausalio
srityje.
vežančio
laivo
dugne.
Visi
bu
veteranų
vyrų
tarp
19
ir
25
SEN. BRICKER parei
tai tebesą dar net su mėlyno
tų
buti
atmesta
ir tuo susima
vome
alkani
ir
ištroškę,
bet
metų,
bus
paliesta
apie
3,kalavo kad iš svarbesnių AMERIKAI pradėjus at
mis Amerikiečių etiketėmis..
žintų
namų
kaštai.
daugiausia
kentėjome
nuo
šal
ITALIJOS
valdžia
ruoš
600,000
to
amžiaus
vyrų.
valdiškų vietų ir darbų bu sisakyti nuo Palestinos pa
Ir tai ne tik Sibire! Ameriko
niško maisto esą galima gauti čio ir trukšmo, kurį padaryda "ištikimus svieto lyginto tų prašalinta komunistai ir dalinimo tarp Arabų ir Žy damasi apsaugoti Bal. 18 Vargu statybos atpigimo ga
ir Kauno bei Vilniaus juodoje vo ledo lydys atsimušdamos į
Be didinimo savo milita jiems artimi tarnautojai. dų, Žydai vistiek pasiryžę visuotinus rinkimus nuo lima bus sulaukti greitai, kuo*
geležinę
laivo
sieną.
biržoje! Jo esą pakankamai
rinių jėgų, State Depart- Jie yra kenksmingi ir jie savo dalyje įsteigti Žydų komunistų smurto paruošė met statybos darbuose kai ku
(Pagal "Newsletter from Be- mentas imsis dar visuotino bus pirmutiniai sabotažuoti valstybę kaip tik baigsis kariuomenės dalinius į in riuose miestuose darbininkams
Rygoje ir kituose didesniuose
tb* iron Curtain")
miestuose, tik jam pirkti rei
vajaus prieš komunizmą ir viską, iškilus nesusiprati- ] Britų globa Palestino je šį dustrinius centrus kur ko vėl pakelta po $1 dienai mo#
kesties daugiau.
munistai turi įtakos.
K.
Pelėkis.
pavasari.
kia turėti labai daug pinigų*
tam reikės daug pinigų. mams su Rusija.
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
SANDAROS PRAKALBOS IR
fUOZO VIRBICKO PAGER
BIMO VAKARIENĖ

REIKIA PLIENO
Amerikos petrolejaus indus
trija pranešė plieno išdirbystėms kad jai reikalinga suvirš
15 milijonų tonų plieno sekan
čių 18 mėnesių bėgyje, kad iš
vengus aliejaus ir gasolino pritrukimo sekančių kelių metų
bėgyje. •
Plienas reikalinga# paipoms
gasui ir aliejui atvesti iš toliau
ir taip pat vagonams ir kati
lams aliejai ir g »soliniii tal
pinti.

Detroit,yMich., Naujienos
į DAYTON, OHIO 1

Linksmų Velykų!

KUNIGŲ PATRIOTIŠKOS
KALBOS

Dar maža būdama išmokau
vieno musų poeto žodžius apie
Velykas, kurie skamba taip:

r

DETROITO

\

Amerikos Lietuvių Balso

Radio Programa

šeštadieniais 7:30-8 E. M.
Kovo 14, vakare, Lietuvių
parapijos salėje įvyko gana "Jau artinas linksmos Velykos,
(1400 Kilocycles - WJLB
Gurgena linksmai vandeniai
Pereitą sekmadienį L. Pilie
skaitlingas Lietuvių susirinki
Ir
pievos
nuliudusios
plikos
Visais šio Radio programos
čių klubo salėje buvo sureng
mas. Pradėta su Lietuvos him Sau apdaro laukia senai!"
reikalais kreipkitės į progra
ta prakalbos, pradžia nuo 4 vai.
nu. Pirmutinis kalbėjo musų
Prieš kiekvienas Velykas mos vedėją, Ralph J. Valatka
po pietų. Kalbėjo A. Devenieklebonas Kun. L. J. Praspalius.
man
šie poeto žodžiai skamba
8029 Manila Avenue
n§, nepersenai lankiusi Euro
Antras kalbą pasakė Kun. Po mintyse ir kiekvienas pasirodęs
Detroit 13, Mich.
poje tarp tremtinių.
vilas Gailevičius, iš Cincinnati, naujas diegelis vis šnabžda
Telefonas
OLive 5602
Po jos kalbos, P. Pivaronui
kuris yra atvykęs į šią šalį apie to poeto žodžius, kiekvie v
;
;
paprašius sudėti kiek aukų pa
na vandens srovelė, kiekvienas
prieš antrą pasaulinį karą.
žemės sklypelis kuris dabar,
dengimui iškašeių, sudėta viTrečias kalbėjo tik ką atvy prieš Velykas, ruduoja ir lau
supakavo Juozas Kripas, nuta
8o $81.05. Likę pinigai bus pa
(Courtesy of The Detroit News)
kęs iš tremties Kun. Vaclovas kia savo to džiaugsmą nešan rimų raštininkas, ir Marė Sims,
siųsti tremtinių reikalams.
Katarskis, kuriam teko pergy čio žalio apdaro.
vice pirmininkė. Paštan nuve
DAŽNOS VIEŠNIOS U. S. A. PAŠTE. Viduryje, Stephania
Vakare, nuo 7 vai., atsibudo
venti Lietuvoje pirmą Rusų
Tikėkime kad Velykų rytą žė Rinkunas su Sims. _ Išsiun Douvan-čiurlionytė, ir dešinėje, Marija Sims, Detroito Lietu
Juozui Virbickui pagerbti va
bolševikų okupaciją ir Vokie daugelis iš musų grįždami iš timui pakietėlių pinigai paimti vės veikėjos, parodoma pašte išsiunčia Kalėdų dovanų pakiekarienė už jo 35 metų darbaviankstyvų pamaldų pastebėsime iš pereito vakarėlio. Už liku tus Lietuviams tremtiniams, čia jos išsiunčia po 150-tą pačių nacių okupaciją.
mąsi Lietuvių tarpe. Vakarą
žalumą, ko nematėme per išti-, sius pinigus nutarta išsiųsti
Jis atpasakojo ką Lietuvos są žiemą ir jau jo gerokai pa daugiau maisto po businčio kietą. Su savo siuntiniais jos nuvežė ir LVS 6-to skyriaus
atidarė Sandaros kuopos pirmi Iš SPAUDOS KLUBO
17 pakietėlių ir p. Helenos Rauby penkis pakietėlius, taip kad
žmonės pergyveno ir perken- siilgę.
koncerto.
išviso sudarė 40 pakietėlių šiuo vienu kartu.
ninkas P. Marmokas, pavesda
Kovo 19, SLA Centro rašti tėjo nuo abiejų tironų nežmo
To linksmo ryto proga svei
Pranešus pašto tarnautojams kad atvežta tiek šalpos pakie
mas toliau kalbų programą ve nėje įvyko Lietuvių Spaudos niškai jiems šeimininkaujant.
kinu Dirvos leidėjus, bendra RAUDONAJAM KRYŽIUI
tėlių,
o tai yra didelė krūva, pašto tarnautojai pasikvietė pa
sti F. Rogers. Perstatyta kal Klubo metinis susirinkimas. Į
Nupasakojo ir dabar kas de darbius ir skaitytojus, linkėda SURINKTA $539.79
ti pašto viršininką Roscoe B. Huston, o tas ir savo padėjėją
bėti visa eilė vietos veikėjų, P. valdybą išrinkta tie patvs, ir
Lietuvių patarlė sako, "Ma William R. Latham, parodyti šiuos siuntinius. Jie pagelbėjo
dasi už tos "geležinės uždan ma Linksmų Velykų ir daug
Pivaronas, Adv. W. F. Laukai aptarta aktualieji klausimai. Iš
žas kupstas didelį vežimą ver sintinius priimti, ir stebėjosi sakydami kad dar jie nematę
gos". Taipgi paaiškino skurdų gražių margučių!
Užjūrio broliams ir sesutėms čia". šį kartą taip išėjo ir su
tis, SLA. prezidentas iš Balti pasireiškusiu minčių paaiškėjo
gyvenimą Lietuvių tremtyje ir linkiu kad šios Velykos atneš Amerikos Raudonojo Kryžiaus nei vieną tautą pasiunčiant iškart tiek pakietėlių savo tautie
čiams. Pagaliau jie apie tai pranešė ir Detroit News, kurie
more, ir kiti. Gauta pasveiki kad veik kiekvienas narys yra
artimai įsijungęs į musų tau ragino neužmiršti jų, teikti pa tu viltiško džiaugsmo, kad su Lietuvių vienetu. Labai grei siuntėjas nufotografavo su ju gausiomis labdaros gerybėmis.
nimų iš kitur.
tos gelbėjimo darbą ir stengia galbą siunčiant maisto pakie- Kristaus prisikėlimu prisikeltų tai susioranizavus pasirodė kad
Pašto viršininkas ir jo padėjėjas linkėjo Lietuvėms ir to
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naujas jums gyvenimas, jau mes turime tik penkias rinkė liau šelpti savo tautiečius, pastebėdami kad, girdi, mes turi
tus ir aukaujant per BALF.
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apie 150 svečių šioje vakarie laiškų ir siuntinius dvasinio,
HELEN DAILYDAITĖ
vius. Ir matyt visos talkinin
kuris iki šiol dar neišmokta iš pie $40.
nėje.
kės tą patį mąstė ir stojo į dar PAREIŠKIMAS DĖL kusijomis dėl Ostlando'. Kodtt
matuoti kalorijų nei vitaminų
Reikia pažymėti kad Kun. KONCERTO PIANISTĖ
gi dabar, esant tai pačiai padS-?
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Balandžio 11 d. koncerte So bą visu pasišventimu. Jį atli
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siškio
Daytone
susilaukus,
ku
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$10
auką
stengėsi ją priruošti aukštes
Popiežius Pijus XII prisky
Todėl kai reikalas Jiečia oku
nėms studijoms, bet kai Hele ir tiems Lietuviams kurie pri- suruošti debatus. Iš to laiško puotos Lietuvos vargų bei ne
rė prie seno Pittsburgho vys sričių, kaip W. M. Chase, kuris
Karaliaučiaus
turinio
debatų
tema
atrodo
veik vienas baigia išjudinti T.
sidėjo
su
aukomis.
Pinigai
įtei
na jau gerokai pakilo muziko
laimių pavaizdavimą musų vi
kupo Hugh C. Bovle, kuris yra M. D. į darbą, A. Devenienė,
dvejopa: norima debatuoti dėl
je jos mamytę ištiko ligos, ji kti A.R.K. Centrui Kovo 18.
Gyventojams
suomenei, tremtiniai yrą tokios
jau 74 metų amžiaus ir vysku jDr. M. J. Colney su ponia, ra
turėjo pasiduoti net kelioms
M. Sims. "teikiamų kažin kokio Detroito nuomones:
pauja Pittsburgho dWezijoje šyto jas St. Zobarskas.
operacijoms, kas Sutrukdė He
radio klubo žinių iš "tarybinės
Dviejų išeilės okupantų pa
Pasigesta naujai čia atvyku
netoli 27 metus, jam pavaduo
Iš visų pusių eina elgetos į lenos tolimesnes studijas.
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iš
esmės,
"tarybi
daryta
ir tebedaroma žala Lie
sio žurnalisto Vinco Rastenio,
Panelė Helena man kartą pa
toją vyskupą.
tuvių tautai kiekvienanj musHf
nės Lietuvos klausimu".
kuris, rodos, šiuo laiku dirba nuteriotą Lietuvą: iš Rusijos, reiškė. "Kai pati užsidirbsiu tę
SIŪLO LIETUVIŠKU Tuo laišku A. Tolis neva yra neabejotinas blogis. Ta te
Naujas vyskupas koadjuto Vienybėje, Brooklyne. Pagei iš Gudijos ir Ukrainos, bet,
siu toliau studijas, o dabar, ka
ma išeina iš diskusijų sferos.
rius yra Msgr. John Francis dautina kad visi spaudos dar kaip praneša Vokiečių laikraš
kviečiamas debatuosna; jeigu Buv. tremtiniai kartu su Ame
da mamytė serga ir tėveliui la
KNYGŲ
Dearden, tik 40 metų amžiaus, buotojai susitelktu į burį ir tuo tis, ateina elgetos ten ir iš Vo bai daug kainuoja,,: aš negaliu
js negalėtų atvykti asmeniš rikos Lietuviais organizuoja
taigi retas atsitikimas kad to senai dirbančius Amerikiečius kietijos. štai ką pasakoja ta imti iš jų paskutinius centus
kai
tai, kaip laiške rašoma, te Amerikos Lietuvių visuomenis
Pr.
Lapienė,
kurios
adresas
kio amžiaus ką į vyskupus ski paremtu ne tik darbais bet ir me laikraštyje pabėgėlė ponia savo muzikos studijoms, kurios yra Box 526, Stony Brook, N. gul Jis "skiria kitą arba kitus" teismus Lietuvos okupantams
jau dabar irgi daug kainuoja". Y., siūlo vėliausios laidos Lie
ria. Jis yra Clevelando Šv. Ma moraliniai.
Hildegard:
tremtinius su tais nežinomais teisti. Tuose teismuose buv.
Suprantama, pasiekus gana
rijos kunigų seminarijos profe
tuviškų
knygų,
atsiųstų
iš
Eu
"Seniau paliegusių žmonių ir aukšto muzikos išsilavinimo,
"mes" paminėtomis temomis tremtiniai dalyvaus kaipo liu
PAGERBTA
dininkai, galį įrodyti okupanų
ropos,
tremtyje
esančiu
Lietu
sorius. Jis paeina iš Valley M. AVIETĖNAITĖ
mažamečių vaikų beveik nebu pamokos pabrangsta bent kelis
debatuoti.
padarytą
žalą. Tuose teismuo
vių
išleistų,
kaip:
"Tremties
Falls, R. I., bet Clevelande įsi
Atreipę dėmesį | šią negud se galės dalyvauti ir kiekvienas
Kovo 23 d., viename New vo matyti Karaliaučiaus gatvė kartus. Taigi p-lė Helena nors Metai', Jonyno "Monografija",
šventino į kunigus. Jam tenka Yorko restorane buvo pasvei se. Baisi pereita žiema ir ba nutraukė studijas, bet ji turi
Kasiulio piešinių knyga, Ramo rią provokaciją, kuria norima asmuo jo laisvu pasirinkimu:
garbė buti dešimtam iš Cleve- kinta prieš dvi dienas į čia at das nuvarė juos į kapus. Pra pakankamai mokslo skambinti no "Kryžiai", Maironies "Pa įtraukti Lietuvišką visuomenę ar kaip • okupanto piktų darbų
lžyido katalikų diocezijoje pa vykus p. Magdalena Avietėnai- ėjusią žiemą gatvėmis važinė klasiniams koncertams, ką ji vasario Balsai", "23 Svetimie į diskutuoti kiekvienam Lietu- liudininkas, ar kaip okupanto
tė, Nepriklausomoje Lietuvoje jęs laidotuvių vežimas, rankio ir daro. P-lė Helena, kaip ge ji"; Lietuviškų Vaizdų Albu
gynėjas. Atviros durys į tuos
siekti vyskupo laipsnį.
ra Lietuvaitė, laikosi prie Lie mas; vaikams puikių knygučių, i viui patriotui visiškai nedisku- teismus bus ir to "atviro laiš
ėjus vienas iš reikšmingiausių
pareigų ir vėliau tremtyje va damas mirusius nuo bado ir tuvių ir yra visų Lietuvių my kaip Zobarsko "Brolių Jieško- į suotiną musų tėvynės pavergi- ko" autorei bei tiems anonyrius žut-butinę kovą už musų šalčio. Gatvėse matyti tiktai lima.
NAMIE
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toja", "Gandras ir Gandrytė", |mo klausimą ir tuo vis lafyiau miems "mes". Visi jie gales
tautos
egzistenciją.
raudonarmiečiai,
nudriskę
Vo
įteisinti "tarybinės Lietuvos" duoti pareiškimus pagal savo
ir
daugel kitokių.
NELAIMIŲ
Jos garbei suruoštuose pie kiečiai ir iš rytų atvežti kol- Iš LVS SUSIRINKIMO
^
Taipgi
ji
turi
stalui
ir
kito
terminą Lietuvių sąmonėje, gy nusistatymą.
Pereitais metais Allegheny tuose dalyvavo didelis būrys
Kovo 21 d. įvyko LVS 6-to kiu kalendorių iš Europos.
Kartu kreipiamas patriotė
chozininkai.
veną
Detroite
buv.
tremtiniai
apskrityje namuose ištiko dau jos pažįstamų ir gerbėjų. Ta
skyriaus susirinkimas, čia pa
Knygos kaino tokią: gavęs liko reikalinga pareikšti Lietu nės visuomenės dėmesys į šių
"Lietuviai išgelbėjo Kara sikalbėta apie koncertą, kurį
giau mirtinų nelaimių negu už proga buvo pasakyta kalbų, ku
teismų organizavimą.
iš
Pr. Lapienės prašytą knygą,
mušta automobiliuose ant vieš riose be priminimo viešnios žy liaučių!" — rašo toliau pabė ( skyrius rengia sekmadienį, Ba- pasiųsk kuriam nors tremtiniui viškai visuomenei kas seka:
Atminkime . kad " Klaipėdos
1. Kiek reikalas liečia disku sassininkų (užmaskuotų nacių)
kelių, praneša apskrities dakta mių darbu, buvo pareikšta ^il gėlė. "Naktimis Vokiečiai savo 'landžio 11, buvusioje Lietuvių savo nuožiura maisto siuntinė
ties kad ji tuoj įsijungs į šios paauglius vaikus slaptai pasių- J salėje. Išrinkti tam vakarui lį, kurių kelių adresai bus pri sijas dėl pro-tarybinių
apie byla buvo pirmas -įvadas į
ras.
šalies visuomeninę veiklą ir sdavę su Rusų prekiniais trau | darbininkai ir sutvarkyti toli dėti drauge su knyga. Rašykit Lietuvų žinių -teikimo per Det Nuernbergo bylą. Mažytė Lie
Automobilių nelaimėse per kad jos darbai turės nemažes
mesnė veikla.
tuojau!
roito bolševikų radio programą, tuva pirmutinė pasaulyje driso
nai Allegheny apskrityje už nę reikšmę kaip jie turėjo ano kiniais į Lietuvą. Ten atsiras
Ponia Adelė Mase išdavi ra
nacius pasodinti į kaltifiamojci
davę pasišventusių
ūkininkų, portą iš praeito skyriaus vakatremtiniai pareiškia kad jie tą suolą. Tat ir antram okupan
je pusėje Atlantiko.
mušta 207 asmenys.
PARSIDUODA
FARMA
žinių neseka ir jomis nesidomi. tui ruošiami visuomenės lais
Kalbas pasakė Jonas Budrys, kurie juos sušelpdavę. Vaikai 'rėlio. Visi džiaugėsi pasekmė
Visokiose naminėse nelaimė
74 akrai žemės, su budinkais,
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Adv.
K.
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grįždavę
namo
mis.
Tačiau
iš spaudoje tilpusių la voje Amerikoje tebūna įvadas
se sutiko mirtį 218 asmenų, j u
be gyvulių; yra elektra, šalti
Jurgėla, Dr. Padalskis, Pranė sočiai pavalgydinti ir pilnais
M. Sims pranešė kad už perbai
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atsiliepimų į naują Nuernbergą, kur kal
nio vanduo, kaina $5,000. Grei
tarpe 28 mirė nuo nuodingų du- Lapienė, Adv. Mulks, J. Tysoitą susirinkimą paskirtus $30 tam pardavimui. Labai puiki apie tas "žinias" tenka daryti tinamojo suole sėdės nusikalti*
bulvių
ar
vaisių
krepšiais.
jų-monoxide, pasikurę pečiukus liava, Ona Valaitienė, D. Aver"Dažnai naktimis ištisos Vo pasiųsta 4 siuntiniai įvairaus vieta kas mėgsta ukę.
(13) išvadą kad tos "žinios" yra že lis prieš žmoniškumą, dabar
pasišildymui.
*
ka ir kiti. Kalboms vadovavo
maisto, kuriuos čia perskaitė.
dar nenubaustas, vakarykštis
Rašyti
Marie
Skeel
miau bent kokios kritikos.
nacių draugas.
Visokiais nupuolimais namų viešnios ilgametė draugė Salo kiečių šeimos iškeliaudavę į Maistą supirko skyriaus pirmi
R. D. 2„
Rome, Ohio
Toms
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Buv. tremtinių Detroite
nelaimėse užsimušė 121 asmuo. mėja čerienė-Mulks. Po vaka Lietuvą pas giliai religingus ninkas Juozas Gužauskas ir iž
(prie U. S. Route 6)
pavedimu buv. Tremtinių
ka ne žinių bet anekdotų pava*
Kiti žuvo nuo elektros paim rienės dainininkės Barbara Dar- ukininkus dirbti už šiltą valgį". dininkas Augustas Rinkunas,
lys ir Marijona Kižytė sudai
Draugijos valdyba.
(ant upelių hydroeleįcdami šlapiom rankom elektros navo momentui pritaikytų dai
Oranges ir Grapefruit dinimas
trinės
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tremtiniai
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vielas, arba stovėdami vande nų. P-lė Avietėnaitė susijau
iš Saulėtos Floridos esą "nepatikimas elementas", MINNESOTA valstijoje |ĮiŲ
dinus dėkojo visiems ir nuošir
nyje.
metų Sausio 1 ukėse turėta tik
Norėdamas supažindinti Lietuvius Lietuvos paštininkai vien tik
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užmigus.
šviežių Oranges jr Grapefruit tiesiai mi ir pan.). Diskutuoti dėl tų
SLA VALDYBOS RINKIMAI
Maži vaikai užsimušė nupuo
nuo medžių. Pristatom į jusų namus
New Yorke ir jo apielinkėje
absurdų neįmanoma; tegalima
limais; kiti paėmė lengvai pri entuziastiškai sutikta žinia kad
nekvarbuotus, bet gražiai ant metik pratarti tam radio klubui
dių nunokusius.
einamus namie laikomus nuo žinomas visuomenininkas Adv.
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žinių tarnybą padaryti
Sykį paragavę jų, ir daugiau no
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į
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savęs verdančius katilus arba deda suprasti kad šiai musų or
Lietuvis
>
už 1 3-5 bušelių dėžę
1.75 niuje leidžiamos Tiesos patiria
puodus/
ganizacijai pakeitimų būtinai
Oranges už Vz bušelio
1.60 visai kitokio pobūdžio žinias iš
Jfpmų Maliavotojas
reikia, jei nenorima pamatyti
už pilną bušelį
2.60
okupuotos
Lietuvos.
ją atiteksiant į visai nepagei
Popieriuotojas
už 1 3-5 bušelio dėžę
3.50
NAIKINS GEMRLERYSTES
2. "Tarybų Lietuvos" termi
daujamas rankas.
Koresp.
Su užsakymu siųskite #ekj arba
Pennsylvanijos Degtinės kon
nas yra pro-sovietin§ fikcija.
Apkainavirmts ar patari
money orderj, o aš tuoj pasiųsiu ju- i
mas
reikale jusų namo
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trolės taryba pasiūlė miestų
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Čia
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Lie
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tuvą.
Kai
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pasigrol)ė
Lie
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1000
Lietuvių,
nors
ir
kareivinėse,
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buvo
gražiai
susitvar
1
Floridos vaisių.
•
ti gemblerystę iš klubų. Da
Dirvos Atstovas
tuvą ir pavadino ją "Ostland"
kę ir įsirengę nemažai įmonių. Dabar iš šios vietos, žiemos
bar klubai turi slot mašinas ir Prenumeratoms, Skelbimams
L. S. LIETUVNIKAS
I jokiam padoriam Lietuviui ne
metu, tremtinius iškraustė į šveinfurtą. Tokie kraustymai,
495 East 123rd St.
kitokius prietaisus, kurie iš
314 Walnut Street
P, O. Box 3252,
kiltų mintis, norint aptarti Lie
ypač žiemos metu, atneša tremtiniams daug naujo vargo.
Telefonas: POtomac 6899
Orlando, Florida tuvos vargus, pavadint tai 'dis
traukia iš žmonių pinigus.
NEWARK 5, N. J.
(Nuotr, B. Gaįdžiuno.)

IŠ NEW YORKO
PADANGĖS *

JONAS G.

POLTEK

LAISVA LIETUVA

Tegul meilS Lietuvos
Dega musų širdyse

LIETUVIŲ MENO
MOKYKLOJE
FREIBURGE

RENGIA VAJŲ SUKELTI ŠALPOS
REIKALAMS $60 MILIJONU
ŠALPOS TEIKĖJAI JUNGIASI DIDŽIAM DARBUI
Balandžio 23 Milžiniškas Paradas New Yorke
American Overseas Aid —
United Nations Appeal for Chil
dren, kurių nariu yra ir BALP, visoje Amerikoje mobili
zuoja žmonių sąžinę ir jų ge. rus norus, tikslu kuodaugiausiai
pasiekti geros valios žm o n i ų
ir gauti daugiau pagalbos nuo
karo nukentejusiems šelpti.
Gelbeti išlikusius -dar gyvus
kenčiančiuosius vaikučius šią
dien yra pati didžiausia žmo
nijos problema. Jei šioje srityje
karą pralaimim, visi kiti laimė
jimai nieko nereiškia! Ketvir
tis bilijono vaikučių, jaunesnių
15 metų, šiądien badaujai! Vie
nas iš trijų pasaulyje gyvų
vaikų ŠIĄDIEN BADAUJA!
Gelbekim trečdalį pasaulio
vaikučių
Karas nelaimėtas vien tik su
naikinant priešo karines jėgas.
Laimėjo badas ir skurdas. Tuo
du žmonijos naikintojai šiądien
t ė r a vieninteliai l a i m ė t o j a i . .
Dėl to kenčia nekalti ir silpni
žmonės. T e b e k e n č i a n č i ų nuo k a r o
skausmai yra baisus. Vargšai
gyverlii vien viltim, kurią gauna
tik iš dosniosios Amerikos gy
ventojų rankos. Tik mus pa
galba nelaimingiesiems d u o d a
kibirkšėlę energijos gyventi.
Absoliutus vargas!
Mums žinoma vargo sąvoka
dar galima apibudinti ir paly
ginti. Jų vargas visiškas! Prie
to visiško vargo ir bado kare
nukankintuosius žmonės dar
baugina ir nauja pasaulinė tra
gedija, bijojimas naujo baisaus
karo!
Badauja pusė žmonijos
Šiądien badauja pusė pasau
lio žmonijos. Normaliai ir per
tekliuje gyvenantiems Amerikos
žmonėms tas faktas jau pats
savaime iškelia neišvengi a m ą
atsakomybę — dalį savo perte
kliaus duoti — nieko neturin
tiems gyvybei palaikyti, aukoti
jų moralei atstatyti ir duoti vil
ties, ne tik duonos, kol jie pa
tys galės ant savo kojų atsisto
ti ir savomis jėgomis išsilaiky
ti.
Buvo laikai, kada ž m o n i
grupėms tolimuose kraštuose
buvo galima leisti mirti. J ų
žuvimas nei kiek nepalietė kitų
pasaulio gyventojų. Šiądien ki
taip. Dabar pasaulis mažesnis.
Kol žemę apsupantis oras nėra
visur gaivinantis, tol visas pa
saulis bus apnuodytas. K o 1
vienoje pasaulio dalyje viešpa
tauja badas, kol viena žmonijos
dalis iš bado miršta ir dėl visko
nedatekliaus žūsta, mes gyveną
kitoje pasaulio dalyje, negalime
ramiai gyventi, negalim džiau
gtis gyvenimu jo pilnumoje,
negalim nei buti laimingi, nors
visko patys sau ir turėtume,
kada žinome, jog kiti badauja
ir žinome, kad be musų pagalbos
jie negali buti išgelbėti.

Vyriausybe paskatina papil
doma pašalpa bendromis
jėgomis
AOA - UNAC, šalpos jstaigų
sąjunga, kurios dalimi yra ir
Lietuvių BALF, stengiasi vėl
veikti platesniu mastu, sten
giasi gauti daugiau pagalbos
labiausia kenčiantiems.
AOA - UNAC įsteigta U.S.A.
vyriausybei pritariant. Ji įs
teigta paties šalies Prezidento,
Baltuosiuose Rumuose. Jai ak
tingai gelbsti ir Valstybės Departmentas.
Organizacijos svarbia u s i a s
tikslas buvo įtraukti didžiasias
šalpos įstaigas bendram vajui,
prašyti iš Amerikos visuomenės
daugiau aukų. Svarbiosios šal
pos įstaigos per AOA ir Uni
ted Nations Amerikos sekciją
pasaulio vaikučiams nuo bado
gelbėti, atsišaukia į plačią vi
suomenę prašydamos dar gel
bėti nukentėjusius, šia proga
Prezidentas Truman pareiškė:
"Ši organizacija yra mano
oficialiai užgiriama ir susilau
kia šiltos ir entuziastiškos pa
galbos musų visų kurie žino
kad taika ir gyvenimo užtikri
nimas negali buti garantuota
kol žmonija badauja ir kol jai
dar visko reikia".
AOA-UNAC sudaro 26 Šal
pos organizacijos.
AOA-UNAC vajus vedamas
įvairiuose miestuose, pagal jų
vietos sąlygas, prisitaikant ap
linkybėms vietoje.
New Yorke vajus skelbiamas
Balandžio 12 ir tęsis iki Gegu
žės 15.
Dalyvaus bažnytinės draugi
jos, moterų organizacijos, tau
tinės grupės, pramonės įmonės
ir darbininkų organizacijos.
Dalyvaus ir BALF bei kitų
Lietuviškų draugijų veikėjai.
Vajaus proga New Yorko ga
tvėse bus paradas — penkta
dienį, Balandžio 23.
Dėl tikslių žinių šalpos darbo
reikalais visada kreipkiės:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Inc.
105 Grand Street,
Brooklyn 11, N. Y.

TREMTINIAI DEGI
NA BOLŠEVIKU
LITERATŪRĄ
Hanau stovyklą, Vokietijoje,
aplankė bolševikų politrukas.
šiuo kartu jis buvo labai atsar
gus ir savo mašiną paliko sau
gioje vietoje, kad jos nesude
gintų, kaip buvo padaryta ki
tur. Be to, jį saugojo Ameri
kiečių karinė policija.
Tuo pačiu metu gausiai buvo
pradėta dalinti Lietuviams pro
pagandinė bolševikų literatūra
jų gimtąją kalba. Tremtiniai,
paėmę bolševikiškas knygutes
ir laikraščius, tuoj pat sukurė
laužus ir tą "literatūrą" politruko akyse sudegino.

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!
AUKOS

KUPONAS

United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF

Gerbiamieji:
aukoju f..
Vardas-Pav. ....
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VELYKŲ VARPAI
Skambėkit širdyse varpai Velykų,
Ir skelbkit Aleliuja kloniams ir laukams.
Kur debesys beplaukdami suny&o,
Nuneškit džiaugsmą ten gimtiems narnama*
Skambėkit vargdienio keliuos Velykų rytą,

Vieną popietę, per švarzvalSkambėkit aušroje benamių mųs.
do kalnus, mes pasiekėm FreiDraugai ir broliai, šioj kelionėj kritę,
burgą. čia yra įsikurus kelių
Tą rytą aplankykit tėviškės namus.
šimtų Lietuvių kolonija ir me
no mokykla. Apie ją jau buvo
tekę daug girdėti gerų žinių,
Skambėkit, kur žiedai panudę rymo
bet kol neįsitikinau savo akim
Tuščiam šventoriuj prie bažnyčios pamatų.
maniau kad mano tautiečiai
Kur ėjo minios iš Prisikėlimo,
kiek perdeda. Ir kai įsitiki
Kųr
ėjom mes visi kartu!
nau, savo kelionės draugams
pasakiau kad atsiektais darbo
Skambėkit, nors ir širdys plyš iš skausmo.
rezultatais jie gali didžiuotis.
Tą šventę praeities jausmai atšvęs.
Meno mokykla jau veikia anNelauks šeimos būryj diena jaunystes džiaugsmo
truc metus. Joje fnokosi apie
80 busimų dailininkų. Dau
Velykų rytą grįžtančio tavęs.
giausia mokinių yra Lietuviai,
bet yra ir kitų tautų, net ir Skambėkit kad viskas, viskas praeitų
Prancūzų, čia mokosi ir sri
Ką eidamas neviltyj sutikau
ties gubernatoriaus duktė. Tai
Skambėkit kad greičiau žmonijai vėl ateitų "
ženklas kad Prancūzų karinė
Diena kurią svajonėse matau.
vyriausybė, kurios žinioje yra
Jonas Neverdauskas.
Freiburgas, ta mokykla pasiti
ki ir ją aukštai vertina.
Mokytojų tarpe teko sutikti
visus geriausius Kauno meno LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGĄ ITE1c
c
a k a d e m i j o s b uv . m o k y t o j u s ,
kaip dail. V. K. Jonyną, dail.
K£ TREMTINIAMS RAŠYTOJAMS
Vizgirdą, dail. Muriną, dail. A.
Tamošaitį, dail. Valių, dail. V.
DOVANA
Kasiulį, dail. Valešką, meno is
toriką A. Ranitą ir k.. Dail.
Galdikas jau buvo iškeliavęs f
Lietuvai Vaduoti Są j u n g a
RAŠYTOJŲ DRAUGIJOS
Prancūziją ir, žinoma, mokyk jau antri metai savo dovana
PIRMININKAS DĖKOJA
la tai apgailestavo.
atžymi tremtinių organizacinę
Už DOVANĄ
Pirmutinis mano klausimas tautinę veiklą. Praėjusiais me
buvo kaip jie čia įsikūrė. Dail. tais, Lietuvių tremtinių rašy Lietuvių Rašytojų Tremtinių
Jonynas, modamas ranka, pa tojų tradicinėje premijų įteiki Draugijos pirmininkas St. San
sakė kad tai jau praeitis. Da mo šventėje, 5000 markių do tvaras, dėkodamas Lietuvai Va
bar, esą, rupi kad mokykla, at vana apdovanojo žinomą "Čiur duoti Sąjungai už paskirtą do
einant emigracijos dienoms, lionis" vardo ansamblį. Gi šiais vaną, pasiuntė sekančio turinio
•
galėtų kur nors kaip kolekty metais tokia pat dovana buvo laišką:
vas išsikelti ir savo darbą to apdovanota Lietuvių Tremtinių "Didžiai gerbiamam ponui
liau tęsti. O įsikurti jiems te Rašytojų Draugija. Su dova Pijui J. žiuriui,
ko iš nieko. Radę Prancūzų ka na tremtiniams rašytojams bu Lietuvai Vaduoti Sąjungos
rinėje valdžioje gyvo pritari vo įteiktas sekančio turinio ra Pirmininkui,
mo, jie "okupavo" vieną prie štas:
Clevelande, USA.
miesčio restoraną ir čia pradė
"Lietuvių Rašytojų Tremti
"Mes einam per neišbrenda
jo organizuoti.
nių Draugijai, Vokietijoje:
mą naktį, mes regim tolimoj
Mano buvimo metu, dar į
"Jums rašto žmonėms, daug pakrantėj vilties žibrėlį, bet vis
keramikos skyrių buvo gabena rašyti neprivalau, nes Jųs pa negalim jo pasiekti, mes bel
ma visokios iš griuvėsių išim tys rašote ir rašysite kitiems. džiamės į žmonių širdis, tačiau
tos triubos, kad galėtų pradė Rašysite širdimi, atkursite mu reta kuri mus teišgirsta....
ti veikti ir antras keramikos sų tautos didybę ir vargus, "Todėl prašau nesistebėti kac
deginimo skyrius.
ruošite žygiams ir pranašausi nelaukta rašytojams tremti
Sako, Vokiečiai pradžioje į te ateitį. Tam jųs ir rašytojai niams buvo Lietuvai Vaduoti
musų darbą žiurėjo kaip į ne
"Ir šiądien, kai žvelgi atgal Sąjungos dovana, netikėti, už
sveikų žmonių užsimojimą, bet nuo Mažvydžio Katekizmo iki tat labai mieli, Tamstos žodžiai
kai pamatė kad darbas eina ge paskutiniųjų rašytojų tremti kuriuos mes išgirdome š. m.
riau ir už jų panašios apimties nių knygų, gali pasidžiaugti Vasario 15 d. Fellbache prie
mokyklas, pradėjo pavydėti ir, kad Lietuvis rašytojas sukurė Stuggarto, kai buvom susirin
pavyzdžiui, dabar kai reikia nei laiko nei piktų priešų nesu kę pagerbti Lietuvos Nepri
gauti keramikos skyriui molio naikinamus didelius dvasios lo klausomybės 30-ties metų su
jie daro visus sunkumus. Mato bius. Ir mes, gęstančią Lietu kaktį ir įteikti premijas 1947
kad atsirado labai rimti kon vybę kurstom, į bendrą darbą metų grožinės literatūros lau
kurentai.
jungiamės. Ir kai priešai Lie reatams.
Kelias valandas turėjom ko tuvą vėl pančiais sukaustė, per
"Toje tradicinėje rašytojų
žiūrėti. Darbų pridaryta labai Amerikos Lietuvius nuėjo su šventėje Lietuvai Vaduoti Są
daug, o kai kurie tiesiog žavi. krečianti ir darban šaukianti junga pagerbė Lietuvių Rašy
Mokyklos mokytojai ir mo žinia. Tuoj pakilom Tėvų ša tojų Tremtiniu Draugiją ir at
kiniai jau yra surengę daug lį ginti ir teisybės jieškoti.
žymėjo mano asmenišką veiklą
savo išdirbinių parodų. Jose
"Jieškote teisybės dabar ir Pats aš nesijaučiu didžių darbų
atsilankę kitataučiai stebisi iš jųs, dirbate kiek galite. Tais nuveikęs, bet Jusų dėmesys
Lietuvių, kad ir vargan pakliu darbo vaisiais džiaugiamės ir Lietuviui rašytojui tremtiniui
vę nenuleidžia rankų. Tos pa mes Amerikiečiai. Tat visi, musų draugijos valdybą ir ma
rodos Lietuvius plačiai išgarsi jėgas sutelkę, sutartinai padė ne asmeniškai nepaprastai ma
no. Apie parodas daug rašo, o kime pramušti geležinę uždan loniai nuteikė, paguodė ir su
dailininkų darbus tiesiog gau gą. Atgal prie Nemunėlio, prie stiprino. Mums tai yra ženk
las, Pone Pirmininke, kad mes
Šešupės!
do.
Anksčiau buvo galvojama
"Didžiai vertindami Jusų di per Tamstos kilnų asmenį iš
kad Vakaruose mes turime dar delį darbą ir Jusų gražų orga girdom L. V. S-gą taip ryžtin
kiekviename žingsnyje moky nizuotumą, šia iškilminga pro gai atsidavusią kovai už Lietu
tis; dabar pasirodo kad ir Va ga Lietuvai Vaduoti Sąjungos vių tautos laisvę ir jos kultukarams mes, jau daug ką gali vardu sveikinu visus rašytojus, rą. žinoma, tai mus veda į nešių metų laureatus, Jusų val suardomą šeimą, tai mus bro
me auoti.
(Dirvoje ym tilpę Iwletas dybą ir Jusų energingą pirmi liškai sujungia.
šios meno mokyklos dailių iš ninką, Nepriklausomybės kovų
"Už dovaną, už malonius
dirbinių kiek anksčiau. Red.) aktingą dalyvį, Stasį Santvarą. sveikinimus, už nepamirštamą
Jusų kasdieniniams reikalams rūpestį siunčiu Tamstai ir L.
siunčiu Lietuvai Vaduoti Są V. S-gai Liet. Rašytojų Trem
GRĮŽĘS LIETUVON jungos auką, kaip broliškumo tinių Draugijos valdybos ir sa
ir vienybės ženklą.
vo nuoširdžią padėką. Tamstai
TEN NUSIŽUDĖ
Pijus J. žuris,
asrAeniškai linkiu visokiariopo
LVS. Pirmininkas." pasisekimo.
Kaip praneša Tėviškės Gar
"Su gilia pagarba
sas, 1947 m. Spalių mėnesį iš
Stasys Santvaras,
vienos stovyklos Britų zonoje
L. Rašytojų Tr. Draugijos
J.
Žemantauskas
grįžo į Lietuvą tremtinys Vapirmininkas."
N o t a r a s
bolis. Nesenai gautame iš Lie
"Dirvos" Agentas
tuvos laiške rašoma kad mini
SIŲSKIT Dirvai žinias apie
mas asmuo nusižudęs. Smul
130 Congress Avenne
mirimą Lietuvių jusų koloni
kiau nieko nerašoma* fočiau
joje, paduodant amžių ir kiliWaterbury, Conn.
viskas aišku ir be to.
iš Lietuvos.
ml Hn

Adresas
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B. GAIDžIIJNAS,
(Dirvos Koresp. Vokietijoje)
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Jau antri metai. L i e t u v i a i tremtiniai r a š y t o j a i , susiorganiza
vę į savo Rašytojų Draugiją,^ už geriausius veikalus skiria
premijas. Pirmoji premija už *1946 m. išleistus veikalus teko
Bernardui Brazdžioniui už eilėraščių knygą "Svetimi Kalnai".
1947 metų pirmoji premija teko Faustui Kiršai už eilėraščių
knygą "Tolumos". Nuotraukoje matome Rašytojų Tremtinių
Draugijos pirmininką St. Santvarą (kairėje) su 1947 m. lau
reatu Faustu Kirša (viduryje) ir 1946 m. laureatu Bernardu
Brazdžioniu (dešinėje).
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)

LIETUVA TEBĖNAIKINAMA

ciuose.
Partizaninis judėjimas esąs
beveik visiškai aprimęs. Tai
Nesenai iš Lietuvos atbėgęs , dar nereiškia kad partizanų vivienas Lietuvis, su kuriuo Dir-isai nebutų: jie tik esą pakeitę
vos korespondentui Vokietijoje kovos taktiką.
teko kalbėtis, pareiškė kad vi
so Lietuvos krašto naikinimas
Iš DANIJOS VEŽA
tebevyksta pilnu tempu.
PRIEVARTA
Tame valsčiuje kur jis gyve*
Kaip Lietuvių žodis Vasario
no, iš bendro to valsčiaus gy
ventojų skaičiaus 8,000, į Sibi 16 praneša, šiuo metu iš Dani
rą ir kitas Rusijos vietas išga jos priverstinu budu išgabena
benta esą jau 1,500 žmonių. mi visi Pabaltiečiai su šeimo
Į jų vietas atkelta per 1,000 mis. Vienus veža į Angliją,
kitus į Argentiną, trečius į
naujų Rusų kolonistų
Panašiai esa ir kituose vals- Braziliją.

MONCRIEF

Automatis šildymui

reiškia "Metai Pirmyn" šildymo Patogume
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"Geriausioms Vakarienems-aš tik užtaisau ir užmirštu ji"
JŲS LAISVA atlikti kitus dalykus kuomet jusų Auto
matiškas Elektriškas Pečius gamina vakarienę geriau
sia.

Pečius pats pradeda bent kuriuo jušų numatytu

laiku ... ir užsisuks kuomet maistas pilnai iškeptas.

Tai virtuvės patogumas kokį kiekviena moteris įver
tina. Bet yra daug kitų ypatybių kurios gaunamos II
elektriško gaminimo. Štai broiler, paveizdan, išduoda
#

karštį kaip atvira anklis. Ant pečiaus viršaus, randasi
gilus pečiuje puodas kuris telpa į gilią skylę ir jame ga

lima pagaminti visą maistą, naudojant tiktai vieną pa
skirą ekonomišką šildymo vienetą.
Kitą kartą kai eisit krauluviii, atfŽfttrfkit savo par

davėjo pilną eilę Automatic Electric Ranges. Jis turi
modelių kiekvienos šeimos dydžiui ir biudžetui.
»

KLAUSYKIT 'TEN OCLOCK TUNES'
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDĖS
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
pytais nuo 10—WGAR 1220
• Vakarais nuo 10—WHK 14«*
h:
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K.

VELYKINIS PRISIKĖLIMAS

6820

Remia Sovietus # Tiek

Po Prezidento Trumano kal
bos Kongrese Kovo 17, kurioje
ĖSUOTINIABfE žmonijos sąmfšyje ir drebulyje Ve jis ragino Kongresą imtis visų
lykinių Varpų gaudimas primena greičiau mirtį ne pasiruošimų šalies apsigynimui
gu prisikėlimą. Kur tik paklausai ir kur tik pa akivaizdoje gręsiančio komu
žiūri — visur matai ir visur girdi skausmingą susirūpi nizmo, tuoj spaudoje iškelta
nimą ir gilią dejonę. Pasakytum, lyg žemė paskendo Įrodymai kad pati Amerika vis
tamsiame nusivylime su visomis žmogiškomis ir gyvu dar siunčia Rusijai įvairias
reikmenis, ir katf kalbos apie
liškomis būtybėmis.
Rusijos
suvaldymą neužtenka,
Kai kalendorius reikalauja švęsti džiaugsmingą Alereikia
tuoj
sulaikyti visą pre
liujišką dieną, kai gamta kelia iš žemės kiekvieną daigą,
kių
davimą
Rusijai.
kai Evangelija skelbia didžią ir paslaptingą KristausTrumanas
tada ėmė aiškinti
Mokytojo prisikėlimo tiesą — tuo pačiu metu žmonijos
kad
esą
negalima
uždrausti da
žemiškąją kelionę apsupa baisus mirties šešėliai. Ir
vimą
Rusijai
jai
reikalingų
iš
švęsk tu, vargingasai žmogau, prisikėlimą tame šiurpu
dirbinių iš Amerikos pirktis,
lingame mirties šokyje!
nors ne visai viską parduota.
Dabar paaiškėjo kad iki šios
KAIP butų miela širdyje jei Kristaus prisikėlimo savaitės
pradžios dar Rusijai
vaizdas Bažnyčioje sutaptų su visų žmonių ir visų tau buvo parduodama lėktuvai ir
tu
prisikėlimu
iš nevilties,
iš vargo,
iš vergystės.
Kaip Jjiems
•^ j *
v* •
i
•
i
i
• • •
l t S I H S reikalingos
i t ? l f t č i l i I l į £ O i S svarbios
S V č l I U 1 U S dajaudinančiai spaustume vienas antram rankas, įei pir- , ,
., , s pagaliau
.. sa
ys
prezl 011 a s paga lau
mutiniai saulės spinduliai velykinę dieną skelbtų mums vo ' proklamacija
^
susiprato su
ne vien Kristaus išsivadavimą iš mirties, bet ir visų žmo varžyti.
nių ir visų tautų.
Tas suvaržymas padaryta tik
Norėtųsi kad Velykų šventė apimtų daug daugiau po griežtų kongreso narių rei
negu paprastą istorinį prisiminimą, kurį mes kasdien kalavimų liautis duoti sovietų
kartojame ryto ar vakaro maldoje.
vyriausybei reikalingus daly
Bet tai ko mes geidžiame ir tai su kuo esame pri kus kurie gali būti panaudoti
versti skaitytis'turi savo prasmę ir prie velykinio stalo: prieš pačią Ameriką.
trokštame kad visi butų sotus, laisvi ir saugus; gi esame Daugelis prikišo prezidentui
verčiami bejėgiškai stebėti kaip milijonai žmonių alk 1941 metus, kada iki paskuti
sta, velka vergystės pančius ir dreba dėl savo ir savo nės veik dienos buvo Japonijai
Vlaikų rytojauš. ^ Visa tai mus ragina dar stipriau ryžtis j gabenama iš Amerikos visokios
if tvirčiau tikėti kad didžioji visokiariopos laisvės prisi- reikmenys, kurios buvo paverskėlimo valanda turės ateiti.
tos į karo reikmenis ir panau
Jei pagal Evangeliją gyvenimas nugalėjo mirtį per dota pačios Amerikos užpuoli
kančią, pasiaukojimą ir kraują, tai kaip netikėti Velykų mui, Pearl Harbor užatakuodieną kad laisvės ilgesy^ būtinai anksčiau ar vėliau nu jant.

V

naudos, jeigu kas ir slaptai no
rėtų pasiklausyti tų programų.
State Departmentas instruk
tavo savo ambasadorių Mask
voje kad paprašytų Sovietų vy
riausybės tą radio bangų truk
dymą sulaikyti.
Nejaugi State Departmento
viršininkai tik tokios mažos iš
minties vyrai kad nesupranta
bolševikų tikslų. Ims tau savietai ir leis Amerikai teikti
radio žinias ir pranešimus, dar
Rusiška kalba, sovietų vergams
šviesti!
Tai sovietai tramdo kur ga
li ir savo okupuotose ir komu
nistų pajungtose šalyse.
'# f #
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SKAITYMAI
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DŽIM-BIM.

JUHO PAASIKIVI

TĖVIŠKĖS VAIZDAI
Rašo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS.

(Tęsinys iš pirmiau)

SEPTYNIASDEŠIMT septynių metų senis,
50 Metų Lietuvių Tau- stambaus kuno sudėjimo, sunkios eisenos, sle (37) VIEŠNAGĖ PAS ŠILUTĖS LAUKININKĄ
giamos gyvenimo ir patirties, suvargusio vei
tos Himnui
Saulei leidžiantis mes pasiekėme Mažosios
do, ramių ir iš anksto apsvarstytų judėsiu, gerų Lietuvos laukininko ukį. Vežimas sustojo prie
ir atsargių akiniais pridengtų žvilgsnių — toks namo durų, ir malonus šeimininkas pirmiausia
Lygiai prieš 50 metų —
atrodo mažos Suomijos dabartinis nemažas pre pasiskubino parodyti kambarį, skirtą svečiams.
1898 metais — Varpo 6-me nu
zidentas. Pačiai Suomių tautai jis sudaro da
Pasidėję daiktus ir dulkes nusiplovę, šeimi
meryje, buvo atspausdintas pir
bartinėse aplinkybėse politinės išminties Ir lai ninko lydimi, nuėjome prisistatyti jo žmonai,
mą kartą Lietuvių Tautos Him
svės švyturį/*
*
tėvams. Tai buvo trumpa tradicinė šių namų
ną# —- "Lietuva Tėvyne Mu
Paasikivi, trečias Suomijos prezidentas, tiek oficialė dalis. Pasikeitę bendrais posakiais, bu
sų". Kartu buvo pridėtos ir
savo amžium, tiek ir savo autoritetu nepasilie vome pakviesti į valgomąjį vakarienės,
himno gaidos.
Teksto autorius ir kompozi ka nuo dviejų pirmųjų; tarp pirmutinio Suomi dar nepasidavė nacizmo dvasiai, tie taip pat buJei iki šio laiko mes jautėme iš šeimininkų
torius buvo Varpo redaktorius jos prezidento Staehlberg, kurs jau baigia gy
venti 83-čius metus, ir antro, Maršalo Manner- pusės oficialumą, kas mus, turistus, labai nejau
Dr. Vincas Kudirka.
ši giesmė nebuvo dar vadi heimo, su 81 metų amžium, Paasikivi ar tik ne kiai nuteikė, tai susėdę prie stalo pajautėme jų
nama Tautos Himno vardu, o bus daugiausia Suomijos nelaimių pergyvenęs didelį nuoširdumą, koks vyrauja visų Lietuvių
tarpe.
tik "tautiška giesme". Atro ir daugiausia jai patarnavęs....
Jau du kartu jis buvo pašauktas lemtin
Po valandos mes pakeitėme savo nuomonę
do kad pirmą kartą Lietuvių
tautos himnas pagerbtas atsi gomis Suomijos valandomis. Pirmą sykį 1940 apie laukininkus, kurie buvo įtariami esą nenuo
stojimu 1905 metais Didžiojo metais po didelių, kantrių ir kilnaus vardo ver širdus, dideli materialistai, užsidarėliai, žodžiu,
tų Suomijos aukų kare su Sovietais, Paasikivi paveldėję, ar, geriau pasakius, persisunkę PruVilniaus seimo metu.
Ilgą laiką dar buvo abejoja kaip "taikos ambasadorius" keliavo į Maskvą sišku (Vokišku) budu ir visomis kitomis tam
Jis kraštui budingomis ypatybėmis, kurios vis su
ma kurią giesmę pripažinti prašyti paliaubų ir taikos protingos
anuo
metu
buvo
vienintelis
kuriuo
Stalinas
pa
Lietuvos himnu.
kosi apie blogį. Juk ne veltui yra sakoma kad,
Vieni siūlė Maironio "Jau sitikėjo ir kuriam Suomių tauta galėjo pavesti patepus taukais Prūso, usą, galima nuvesti jį
Slavai Sukilo nuo Juodmarių tokią svarbią misiją, tvirtai tikėdama kad šis net į peklfi.
Krašto", kiti jo "Kur Bėga Še vyras tiek pat myli laisvę kiek ir taiką.
Tiek šį posakį, tiek visas kitas blogasias
Sunkus buvo anas metas Suomijai; sunkios Prūsiškas ypatybes pilnai galima pritaikyki čia
šupė", ar Maž. Lietuvos poeto
J. Sauerveino "Lietuviais Esa buvo derybos ir Maskvoje. Bet Paasikiviui pa gyventi atvykusiems Vokiečiams, kurie, norė
vyko išprašyti iš Stalino Suomijai tokios taikos dami buti ir už popiežių šventesni, persisteng
me Mes Gimę". .
t t f
Tik Lietuvą paskelbus nepri kuri neatėmė laisvės, o tik teritorijos dalį.
galės prievartą ir nušalins akmenį kurs taip kietai sle
dami pasidarė blogesni ir už blogiausią Prusą.
Antrą kartą Paasikivi buvo pasiųstas Mas
klausoma galutinai įsitvirtino
gia ir musų Tautos kapą. Bukime tik kantrus, vienin
Visai kitas mastelis laikomas vietiniams gy
Tuščias Maldavimas Dr. V. Kudirkos giesmė musų kvon 1944 metų Vasario mėnesį. Ir vėl jam bu ventojams,
gi ir duosnųs!
kurie čia begyvendami suvokietėjo,
vo duotas sunkus uždavinys, daug sunkesnis ne bet turi savyje Lietuviško kraujo. Kuris iš jų
tautos
himnu.
Amerika įvedė teikimą radio
gu 1940 metais, nes Maskvos pergalė jau buvo dar nepasidavė nocizmo dvasiai, tie taip pat bu
///
VfELYKŲ rytą bažnyčiose mums skelbs kad Marija- programų, "Voice of America",
apsvaiginus
Sovietų vadus ir pats Stalinas šį vo humaniški, gana nuoširdus, draugiški.
ir- Salomėja/
prisipirkusios -kvepalų, ėjo Rusijos Rytams ir Tolimiems STIKLO pagerinimo atžvilgiu
i«fA1Magdaiena
.• - - • ,
XT
sykį
buvo
įpykęs
ant Suomių tautos. Tačiau
Gėrėdamasis suvokietėjusiais vietiniais gy
tttepti Kristaus is Nazareto Kūną, kad jis ilgiau issilai- j Rytams. Sovietai pataikė ta padaryta tokia pirm y n ž a n ga
Paasikivi
tebeturėjo
Kremliuje tokį didelį pa ventojais (supraskite teisingai — jų budo savy
kytų. Ejo susirupmusios ir klausdamos kas joms nu-j pačia radio banga leisti kokius kad stiklas, stiprus ir saugus
sitikėjimą kad Stalinas sutiko pasitenkinti tik bėmis), labiausia gėrėjomės tais kurie išlaikė
ritins akmeni nuo karsto.
! savo barškalus, tyčia trukdyti nuo sumušimo ir skilimo, taps
Suomijos apkarpymu, palikdamas jai vyriausy Lietuvišką kraują ir kartu Lietuvišką charakte
Ir mes esame panasus j Magdalenas: visi vaikštom i kad Amerikos Balso niekas ne- daug plačiau naudojamas namų
bę, vidaus santvarką ir net prezidentą Maršalą rį. O kiek daug pas juos yra idealizmo, pasi
susirupmę ir visi klausiame vienas kitą — kas nuritins galėtų suprasti nei iš jo turėti padarguose.
Mannerheim.
akmenį nuo musų Tėvynės karsto, kad ji galėtų prisi
šventimo tėvynės ir bendriems Lietuviškumo
Po dviejų metų Paasikivi pakeitė "landos reikalams!.... Kiek daug dėl visų tų reikalų
kelti anksčiau negu jos kūnas ims trunėti.
politikai" nebetinkantį prezidentą. Pakeiti te jie yra parodę pasiaukojimo, kuris dažnai jų ne
Magdalena ir Salomėja tikėjo kad jų Mokytojas kel
veik rinkikų maldaujamas, nes iš 184 balsų 159 vieną ir į materialinį vargą nustumdavo.
sis. Ir kad jo kūnas išsilaikytų sveikas, norėjo ji ištep
buvo
atiduota už Paasikivi. Ir nuo 1946 metų
ti kvepalais
'
_
Jei mes čia bendrais bruožais palietėme te
Kovo
mėnesio Paasikivi, kaip Suomijos prezi nykščius gyventojus, tai dėl to kad visa tai bu
^ Ir mes Lietuvos vaikai tikime — ir tikime taip kaip
dentas, budriai žvalgėsi ir atydžiai stebėjo pa vo paliesta musų pasikalbėjimo metu ir mes tu
tikime į rytojaus aušrą — kad Lietuva kelsis iš grabo į
saulinės politikos kelią, į kurį paskutiniu laiku rime tikslą išsklaidyti piktas, nepagrįstas kal
kurį ją įtraukė apgauie ir jėga Sovietų budeliai. Bet
buvo įtraukta ir Suomija su Stalino pasiulytu bas kurias daug kas apie juos paskleidė.
kelsis kada?
savitarpinės pagalbos paktu.
Po vakarienės sutemo. Mes persikėlėme j
Velykinį prisikėlimą nustato musų kalendorius. Mu-,
AMŽINAJAI MOTINAI
Smulkaus prekybininko sunus Juho Paasi verandą ir toliau tęsėm savo pasikalbėjimą, šei?
1
sų krašto prisikėlimo diena niekam nežinoma ir niekas
kivi jau suvirš 40 metų yra atidavęs Suomijos mininko tėvas pasakojo apie Lietuviškos drau
(Balys Augunas)
negali jos nustatyti. Gali tas prisikėlimas įvykti rytoj!
tarnybai. Pabaigęs teisių mokslus Paasikivi gijos "Laisvė" veikimą, jos darbus ir turėtus
. . . . gali jis įvykti už metų.... gal net ir vėliau. Bet į
Daug pasaulyje žinau brangių metalų:
mažiau rūpinosi patapti geru ir daug uždirban įvairius nesusipratimus, kaip jis pavadino ko
mes, kaip Magdalena su Salomėja, turime budėti kad!
Auksą ir sidabrą, ir baltą platiną....
čiu advokatu, o visą savo dėmesį paskyrė kio vas, su naciais Vokiečiais, kurie visokiais, net
Lietuvos kunas^ išsilaikytų sveikas iki tos dienos kada!
Bet prieš Tave lenkias karūna karalių,
klausimams. Politika jo neinteresavo, ir nieka
pačiais nekulturingiausiais budais stengėsi truk
jam bus skirta išeiti iš grabo. Mes turime jį kasdien tep- j
Ir išminčių galvos, ir vergų bedalių —
dos jis nesvajojo įsimaišyti sprendžiamu balsu
dyti
Lietuviškam veikimui. Negalėdami šiai
ti kvepalais: gaivinti musų visų širdžių šiluma, šaukti!
Blanksta kalnai lobių marių ir žemyno!
į ne visada švarų politinį rezginį. Jam geriau
draugijai
pakenkti visokiomis piktąmis, šmeiž
pasaulin visais balsais kad nėra žemėje laisvės tol kol
patiko ištarnauti 20 metų Suomijos Nacionali
nio Banko direktorium negu verstis partinės pro tų pilnomis kalbomis, jie pavartodavo dažnai
bent vienas žmogus yra verčiamas kf&ti jėgos ir netei
Kūdikio akyse Tu skaisti Aušrinė,
pagandos amatu, maišytis tarp "lyderių", sedeti kumščio ar smurto jėgą, kuria užsiimdavo susybės naštą.
O širdyj — lakštutės nuostabi giesmelė.
parliamente
ir imti gerą algą už tuščius žodžius. fanatikėję, nekultūringi bernai, Vokiečiai, tikra
Prieš tą Obeliską Meilės Begalinės
Ir iki pat 1940 metų ne daug kam galėjo ateiti to žodžio prasme. Jie išdaužydavo langus Lie
Klaupia kartų kartas, lenkias minių minios
JAU bus aštuntas kartas kai mes visais musų jau
į galvą kad šis biznierius vieną dieną reikš Suo
tuviškų karčiamų bei salių, užpuldinėdavo iš
smais sustojame prie Kristaus prisikėlimo paveikslo,
Ir kaip ryto saulė Tu švieti jiems kelią —
mijai daugiau negu visos partijos drauge.
pasalų
iš ten išeinančius žmones. Taip pat daž
Tiesa, senai buvo žinoma kad Paasikivi yra
klausdamiesi kaip ir kuo galime pagreitinti Lietuvos
nai
išprovokuodavo
įvairias muštynes iškylų bei
nuoširdus
šalininkas
gerų
Suomijos
santikių
su
Laisvės prisikėlimą.
Laiko dantys kanda geležį ir varį,
Sovietu
Sąjunga
ir
kad
Maskva
pakartotinai
Lietuviškų
vakarėlių
metu.
t Suaižėja plienas, marmuras suduli —
Jau bus ketvirtas kartas kai mes sėsdami Velykų
yra
minėjus
jo
vardą
kaip
išmintingo
Suomio.
Nežiūrint
į
visa
tai, Lietuviškas kulturinis
Gęstančiame žvilgsnvj žūvančio jau kario
dieną^ prie stalo, globojame Nekalto Velykinio Avinėlio,
Bet kas galėjo pagalvoti kad ateis valanda kacįą veikimas žydėte žydėjo ir daug nutautėjusių
1
Tu spindėsi amžiais, lyg žvaigždė Vakari,
klausiame savo sąžinę ar ji yra rami ir ar mes viską paSovietų "draugiškumas" reikš Suomiams tą pa
Lietuvių, vėliau susipratę, grįždavo prie savo
Ir sukepę lupos Tau šnibždės: "Motule"
dai ėme kad ir musų brolių klajūnų stalas butų bent kiek'
tį ka ir klausimas: "To be or not to be?"
tautos
kamieno, ir didindavo Lietuviškos šeimos
panašus į velykinį
Taip, matyti, Suomijos istorija pareikala
skaičių.
vo kad dabar Rusai vel panorėjo prisijungti t į
Tie klausimai nėra paprasti: į juos mes sudedame
darbščią, atkaklią šviesią trijų milijonų taute
Ilgai mums pasakojo senelis, gražiai ir įdo
visą musų kilnumą, visą musų gražiausių žodžių vertę
lę. Ir vėl tas vargšas Paasikivi turėjo išeiti į miai mums atsakinėjo į rupimus klausimus.
Ž
I
B
U
R
I
A
I
ir visą musų širdies auką. Ir tik teigiamai atsakę į tuos
areną tretį kartą. Išeiti su Stalino laišku, rei
Pas malonų ir nuoširdų Šilutės laukininką
du klausimu, jaučiamės kad kartu su velykiniu prisikė
(Bernardas Brazdžionis)^
'
kalaujančiu sudaryti savitarpinės pagalbos su
mes
viešėjome tris dienas. Turėjome parodyti
limu esame ir mes prisikėlę. Jaučiamės kad prie Mag
tartį.
Kur
eisi,
keleivi,
kai
žaros
užblėsta*
labai
didelį užsispyrimą kad galėtume palikti šį
Ką tokia sutartis ženklina, Lietuva geriau
dalenos ir Salomėjos šventės galime ir mes savo skais
kai
apsupa
žemę
juodi
vakarai:
svetingą
Lietuvį. Nors mes per tą laiką aplapisia gali pasakyti iš savo pritįminimų apie tokios
tumu prisijungti nesigėdydami sąžinės akių ir nesibijo
nei
lauko
trobelės,
nei
kaimo,
nei
miesto
pat
rūšies
sutartį
iš
1939
metų
Spalių
10
dienos.
kėme
ir
daugiau
jo kaimynų, bet buvome gafę
dami prisiminti jog esame vaikai Lietuvos laukų ir avi
Kaip anuo laiku a. a. Prezidentas Smetona ilgai tiek daug kvietimų kad norėdami juos patenkin
toli
nesušvis
tau
kelyj
žiburiai.
ganiai nelaimingos avydės, kurią užpuolė vilkai"
galvojo ar siųsti Maskvon užsienių reikalų mi ti butume ttirėjf pasisvečiuoti dar kelias savai
( t Tas kurio prisikėlimą šiądien švenčiame, kartą Fa
nistrą,
taip ir dabar Paasikivi arti dešimt die
Tik vėjas, išplėšęs iš drebančių rankų,
riziejams pasakė: "Geras aviganis miršta už savo avyde,
nų svarstė: kvietė pasitarimams partijų vadus,, tes.
ir naštą ir lazdą į purvą numes,
Sąmoningai aš praleidau pasakojęs apie
teisininkus, profesorius.... ir pagaliau nutarė
ir tik pirklys bega nuo avių kai jas užpuola vilkai".
tik jausi kaip debesys pažemiu slenka
atsakyti
Stalinui
jog
Suomijos
vyriausybė
su
Lietuvių
laukininkų gražų, kultūringą gyver$Bukime ištikimais musų gimtojo krašto aviganiais
ir viesulas bloškia į veidą žemes....
tinka sudaryi su Sovietais savitarpinės pagalbos mą, nes apie tai mažiau ar daugiau mes esame
ir rūpestingomis Magdalenomis! Tada kasdien gyven
sutartį.
girdėję, o daug kas ir savo akim matę.
sime velykinio prisikėlimo jausmais.
Du kartu Paasikivi išgebėjo Suomiją. Bet
Ką sauski, keleivi, tamsoje paklydęs,
Iš Šilutės arkliais mes vykome į Kintus, ku
Toks yra musų sveikinimas ir linkėjimas visiems
šį kartą palaidoja ją: su sutartimi — kokia ji
ir kas tavo kurtų balsą begirdės?
rie
yra
apie 13 kilometrų atstume.
bebūtų
—
ateis,
anksčiau
ar
vėliau,
galas
Suo
Lietuviams!
(Seka: KINTAI-PRIEKUL )
mijos laisvei. Ir jei visa Suomių tauta bus ne
0^ skamba Jo vardas galingas ir didis
laiminga tai jos prezidentas Paasikivi jausis ne
už vėtros baisios, už toliausios žvaigždės.
laimingiausias.
FINANSIERIUS Thomas W. Lamont, buvu
AMERIKOS metalo ištekliai yra tokie maži, sako ži
sios J. P. Morgan & Co. firmos narys, savo po
Pro naktį, pro lietų, pro audrą parpuolęs,
PIETŲ AMERIlCOJE tam tikras medis iš mirtiniame palikime paskyrė $5,000,000 Harvard
novai, kad dabartiniu laiku šioje šalyje nebūtų pakan
"Išyesk".... sau širdyj tyliausia tarei,
kurio gaunama svarbus odų apdirbimui ekstrak Universitetui, Cambridge, Mass. Tai manonii
kamai metalo šalies apsigynimo reikalams, staigiame at
stoja sraunus upeliai, skyla akmenys, uolos
tas, yra toks kietas kad vietos žmonės tą medį yra didžiausias vienkartinis palikimas kokis k*»
itikime.
vadina kirvio-laužytoju.
ir šviečia po kojų dangaus žiburiai.
da Harvardo mokinio paliktas.
\
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KATARINA I BUVO UETUVAITE '
Gen. Tadas Kosciusko Plačiai Paskelbiami
buvęs Lietuviu — vis Ačiu Jievutei
/
Be visų kitų aprašymų apie

'^Generolas Kosciuško, kuris
Winthrop Rockefellerio vestu atvyko į 'šią šalį išstatydinti
ves su paprasta Lietuvaite, Jie- West Point tvirtoves, gyveno
vute Paulekiute, kurie tilpo to Philadelphijoje per eilę metų,
mis pat dienomis kai ta žinia pradedant nuo 1796, ir taip ati
buvo visai nauja, dar visu mė darė Pennsylvaniją Lietuviams
nesiu vėliau savaitinis žurnalas kaimiečiams apsigyvenimui, at
Everybody's Weekly, Kovo 14 vykstantiems į Ameriką. Ank
įdėjo visą puslapį dar didesnių styvais 1900 m. Julius Pauleir malonių sensacijų, kurios kas pasekė kitus savo vientau Rašytojas Stepas Vykintas,
prisidėjo labiau išreklamuoti čius per Atlantiką ir apsigyve ilgą laiką gulėjo ligoninėje at
musų tautos vardui šiose jos no Noblestowne, netoli Pitts- sinaujinus džiovai, čia mato
sunkiose dienose.
burgho, kur jis dirbo anglies me jį išėjusį iš ligoninės ir
Everybody's Weekly, gražiai kasyklose. Ten jų duktė Jie skaitantį draugų parašytą laišką.
(Nuotr. B. Gaidžiuno)
spausdinamas žurnalas duoda vutė, arba Eva, gimė 1916 me
mas daugelio Amerikos dien tais. Už meto ar daugiau jos
raščių* priedu sekmadieniais, motina divorsavo tėvą ir išsi ir ji tęsė valdymą viena. At
visame dideliame puslapyje įdė kėlė su savo kudikiu ir su vy sižymėjo energija, gera išmin
jo straipsnį "Blind-Date Cinde resne dukrele* Isobel, į Chica- timi, buvo žymi rėmėja mokslų
ir meno naujai beplintančių ir
rella" su nuotrauka Jievutės gą
Paulekiutės ir jos vyro Winth "Jievutė pakeitė savo vardą i taip reikalingų tamsiai Rusijai.
(Katarina II, gyvenus tarp
rop Rockefeller bei Kun. Win. Barborą, kai ištekėjo už labai
Drummond, kuris sveikina jau žymios Back Bay Bostone šei 1729-1796, buvo Vokiškos kil
navedžius po jų surišimo mo mos ainio, 1941 metais. Jų ve mės. Ji atsižymėjo įvairiais
terystės ryšio.
dybinis gyvenimas nebuvo pa skandalais, ir jos valdymo lai
Kiti atvaizdai prie to straip sekmingas, ir ji divorsavo jį kotarpiu buvo Rusų užimta ir
sudraskyta Lietuva ir Lenki
snio yra: Jievutė kaip ji išrodė pereitą Gruodžio mėnesį.
"Pasakiškas jos apsivedimas ja.)
Chicago je 1933 metais kuomet
buvo "Miss Lithuania" Lietu polo lošėjo Winston Guest Palm
vių Dianoje, Chicagos šimtme Beach namuose buvo praves IR BIRUT* TOKIA!
Einant dar toliau į Lietuvos
čio Progreso Parodoje. Kitas tas priešvestuvinėmis vaišėmis
istoriją,
randame pačią pirmu
atvaizdas: puošnus .trijų aukš kuriose dalyvavo karaliai ir ka
tinę
"vargdienę
mergaitę", Bi
tų namai, Palm Beach, Flori ralienės, princai ir princesės
rutę,
kurią
pamatė
pačios Lie
doje, kurio savininkai yra 'ar aukštosios Amerikiečių turtuo
tuvos
valdovas
Kęstutis,
ir pa
timas Winthrop Rockefellerio lių draugijos; ten taipgi daly
milęs
ją
vedė,
padarė
Lietuvos
draugas Winston Quest su žmo vavo ir tikras buvęs karalius,
na. Tuose namuose įvyko ves Windsoro Kunigaikštis ir jo kunigaikštiene, ir ji pasiliko
Lietuvių legendose kaip gražuo
tuvinės vaišės ir tuose namuo kunigaikštienė.
se Vasario 14 dienos pradžioje, "šio įvykio didingumas pri lė vaidilutė, kuri pagimdė su
tuoj po 12 valandos, atsibuvo minė nekuriems kad Jievutė nų Vytautą, kuriam lemta bu
vo pragarsėti tais laikais viso
jų suvesdinimo ceremonija.
nėra pirmutinė Lietuvaitė ku
K.
Ketvirtas atvaizdas pridėtas ri taip didingai ištekėjo, ir nė je Europoje.
prie to aprašymo sudaro pačią ra pirmutinė patekus į Lietu
svarbiausią sensaciją ir nau vių legendą.
FEDERALĖS valdžios apie
dingą informaciją Amerikiečių
"Suvirs pora šimtmečių at 2,000,000 tarnautojų, jeigu tai
visuomenei — kad Rusijos Im gal viena mergaitė iš tos ma
Kongresui pavyks pravesti, su
peratoriaus Petro Didžiojo žmo žos Pabaltijo šalies, Morta
silauks algų pakėlimo po apie
na, istorijoje žinoma kaip Ka- S k a u r o n s k a i t ę , p a k e i t ė s a v o
$500 metuose.
tarina I, irgi buvo Lietuvaitė! vardą į Katariną Aleksiejevną,
Ji, kaip istorija pasako, buvo nes Petras Didysis įsimylėjo į
paprasta mergaitė, savo likimo ją iš pirmo pamatymo. Ji taip
ARBATOS šį sezoną Suma
sumetimais patekus į aukščiau pat ištekėjo dideliame puošnu
tra
ir Java salose, Azijoje, pa
sią tų laikų Rusijoje vietą.
me, karališkuose rumuose, ir
ruošta
tik 2,200,000 svarų, pa
Rusijos Imperatorius Petras patapo Imperatore ir bendra
lyginus
su 248,000,00d svarų
Didysis buvo garsiausias ir visų Rusijų valdytoja. Pirm
prieš
karą.
progresyviausias Rusi jų valdo to ji buvo ištekėjus už švedo
vas, ir jis sau už žmoną pasi dragūno, kuris žuvo kare, ji
rinko ne ką kitą kaip paprastą, tiuvo paimta Rusų karo nelais
bet gražią, išmintingą Lietu vėn ir parduota Rusui Princui Trys berniukai Jėjo Į vieną
krautuvėlę.
vaitę, Mortą Skauronskaitę. Ji Mešnikovui už 1 rublį.
— Ko norėtum, vaikeli? —
taip pat kaip ir Jievutė, ne iš "Katarina buvo žinoma kaip paklausė senas pardavėjas pir
sykio pateko Carui Petrui, bet nepaprastai graži moteris, ir, mo berniuko.
buvo tulą laiką Švedų dragū pažymėtinai, kaip Jievutė, tu — Už 10 centų saldainių.
no žmona, tais laikais kada Pe rėjo nepaprastai gerą budą ir Senis palipo kopėtėlėm ligi
tras Didysis kariavo su šve gerą išmintį. ' Toli atskirtos palubės, nuėmė skardinę dėžę
su saldainiais, atsvėrė už de
dais, kada švedai buvo dar ga laiko, kaip jodvi yra, abi šios šimt centų saldainių ir vii pa
linga tauta ir nusiautė Prūsi moterys turėjo kitą bendrą da statė ją į vietą.
ją, Lietuvą, net Rusijoje nužy lyką. Katarina sulaukė dvyli — O ko tau reikia vaikeli, —
giavo iki Poltavos, kur buvo kos sunų ir dukterų. O Mrs. paklausė jis antro.
Petro Didžiojo sumušti ir išvy Winthrop Rockefeller išsitarė — Už 10 centų saldainių.
— Tai ko nesakei kartu! —
ti atgal į vakarų pusę Baltijos savo draugei, 'aš noriu turėti supyko
senis. — Gal ir tau rei
juros.
tiek vaikų kiek tik galimai pa kia saldainių už 10 centų? —
Jos vyras švedas buvo ta jėgsiu'."
kreipėsi jis į trečią.
me kare nužudytas, ji pateko
Imperatorė Katarina I (Mor — Ne, — atsakė trečiasis.
Vėl senis užlipo, atsvėrė ir
Rusams į nelaisvę, ir atsiradus ta Skauronskaitę) gyveno nuo
Petrograde arba St. Peterbur 1683 iki 1727, apvainikuota im padėjo dėžę į vietą.
— Tai ko tu norėtum? —
ge, pakliuvo išdidaus Caro Pet peratorės vainiku 1723 metais, paklausė
jis trečiojo.
ro akims, jis ją pamilo iš pir išvien su Petru didžiuoju valdė — Už penkis centus saldai
mo pamatymo, ir pakeitęs jos Rusijas. Petras mirė 1725 m. nių.
vardą į Katariną Aleksiejevną,
su ja apsivedė.
GEN. T. KOSCIUŠKO
ATIDARĖ KELIĄ LIETU
VIAMS Į AMERIKĄ
Kada kiti aprašymai didumo
je laimingą Jievutę prilygino
prie Cinderellos (kurios pasaka
Dirvoje buvo paduota), Every
body's Weekly rašytojas Gwen
Brewster pasiriausė po tikrą
Istoriją padarymui Jievutei ir
Lietuviams daugiau kredito.
įBe jau Dirvoje tilpusių apra
šymų apie šią garsią porą, ta
me žurnale Gwen Brewster nu
eina į tolesnę Lietuvos praeitį,
į pačią LJetuvą 1700 metų, iš
kur, sako jis, paėjo Jievutės
tėvai. Jis nueina į du šimtu
metų atgal, prie Tado Kosciuš
kos, kurio vardas, kaip jau ži
noma, yra įrašytas Amerikos
istorijoje kaip Revoliucijos ka
riautojo Gen. Jurgio Vashingtono padėjėjo. Rašytojas sa
ko;

*

Dr, Bonifacas Ramanauskas

(AMŽINKIME PASAULIO LIETUVIŲ
KOVĄ UŽ LAISVĘ!
Labai Svarbiu Reikalu
inir

milui

Vi ji

-

TREMTINIO LAIŠKAS
yra daug parankiau negu visų
Pasaulio Lietuvių organizaci davinių jieškoti bylele ar stal
jos ir įstaigos veda šiądien ko čiuose.
vą už Tėvynės reikalą visame Tokių dokumentų kiiygf dar
pasaulyje. Ta kova eina idea daug kas nusipirktų Amerikoje
liausiom priemonėm. Iš vienos ir kituose kraštuose, kas ir to
pusės — nepripažinimu smur mo išleidimo kaštus padengtų.
to, neteisybė, iš antros pusės Pagaliau, toks dokumentų
— klastos demaskavimu, ape rinkinys yra reikalingas kiek
liacijomis į Laisves, čarterius, vienam Lietuviui, vykstančiam
Deklaracijas, sutartis bei pa į visas pasaulio šalis. Jis rei
kalingas išlaikymui visos ko
saulio sąžinę.
Ta kova prasidėjo 1940 me vos medžiagos Tėvynei, nes
tų Birželio mėnesį ir tęsiasi iki stalčiai ir bylos yra mažiau pa
šiol. Tat jau turime aštuntus tikima negu dokumentų rinki
savo kovos metus. Per tą lai nys. Toks dokumentų rinkinys
ką daug yra padaryta, daug dar reikalingas ir kiekvienam žur
bus padaryta. Pasaulio įstai nalistui, politikui, veikėjui, o
gos yra apverstos memorandu bylos ir stalčiai ne visiems pri
mais, prašymais, peticijomis.
einami. Todėl šį darbą atidė
Ta kova eina dvilypiškai: ją lioti negalima. Jis turi buti
veda Amerikos ir kitų už jūrių tuoj padarytas ir visur kur rei
Lietuviai, ją veda ir tremtiniai kia išsiuntinėtas.
per savo įstaigas.
Tokį dokumentų tomą-rinkiAš jau prieš metus esu ragi nį-knygą galima butų pavadin
nęs atitinkamus organus šitą ti "Lietuvos Respublikos Bal
Lietuvių kovą už Tėvynę ir jo toji Knyga". Jai išleisti lėšas
je kenčiančius dokumentuoti tektų surankioti. Europoje ją
ateičiai, šį raginimą aš karto išleisti butų sunku. O Ameri
ju ir dabar, nes šis reikalas yra koje bus lengva. Toks rinki
degąs ir jo atidėlioti negalima, nys turi apimti visų partijų ir
nes tokiu atidėliojimu yra ati įstaigų darbus. Tam reikalui
dėliojamas ir musų pačių ko ir redakcinę tarybą galima su
vos pasisekimo.
daryti mišrią. Parankiausia
Per tuos septynis suvirs me butų šiam darbui imtis ALT.
tus, Amerikos Lietuviai ir
Jeigu tokio tomo "Baltosios
tremtiniai prirašė eilę memo Knygos" butų išleista bent 5
randumų, peticijų, atsišaukimų, tūkstančiai egzempliorių tai vi
laiškų. Tai yra brangi musų so pasaulio politikai, organiza
kovos medžiaga musų istorijai. cijos, užsienių ministerijos, klu
Visa ta medžiaga guli išmėtyta bai ir bažnytinės herarchijo#
stalčiuose ar bylose, į kurią žinotų musų bylą, žinotų ko
niekas nežiūri, nes po bylas mes norim, ko siekiam, kokį
knisasi žmonės tik iš būtino savo kraštą norim turėti, ir tt.
reikalo.
Toks tomas musų kovos do
Todėl ai vi! Hiiauj« - slalau kumentų butų musų liudinin
visus Amerikos Lietuvių išlei kas ir šauklys viso pasaulio lai
stus memorandumus, peticijas, kraščių redakcijose, kurios aatsišaukimus, surinkti ir išlei pie mus ne ką težino.
sti atskira knyga. Tai butų
Aš nežinau ar kas gal&tų ra
jau geras dokumentų tomas.
sti priežasčių šiam darbui ati
Tie dokumentai turėtų buti dėlioti. Jei kitaip nebūtų ga
išleisti toje knygoje dviem kal lima surasti lėšų tai kiekvienas
bom — Anglų ir Lietuvių, o pasaulio Lietuvis galėtų šios
dar geriau ir diplomatine Pran knygos išleidimui paaukoti sa
cūzų kalba. Kitaip sakant, ta vo vienus pietus.... Tat ir
kalba kuria koks memorandu linkėtina kad ši knyga kuogreimas įteiktas, o prie to Lietu čiausia atsirastų musų pačių
viškas vertimas.
gerovei ir istorijai.
Į tą rinkinį reikėtų lygiai
įtraukti ir tremtinių įstaigų
bei organizacijų memorandu
mus, peticijas, atsišaukimus.
Savings wil! always
Jei prie to šioje knygoje bu
tų rimta studija apie Lietuvą,
be important to the
ateities Lietuvos žemėlapis ir
man who wants to
kitos reikalingos žinios, tai tu
rėtume puikų savo kovos do
look into the future
kumentų tomą. Tas tomas ap
with a feeling of
imtų tos rūšies dokumentus iki
security and personal
1948 metų Vasario 16 dienos.
Tai butų ir dokumentas mu
independence !"
sų nepriklausomybės paskelbi
mo ir 30 metų sukaktuvėms at
žymėti.
Savers always welcome
Iš tokio darbo laimėtume la
bai daug. Tokią knygą musų
3>UNe<2
dokumentų butų galima išsiun
tinėti vio pasaulio universitetų
ir įžymesnių organizacijų bib
liotekoms. Toks dokumentų to
mas butų parankus visoms įs
taigoms ir politikams, nes jis
apimtų visą musų kovos me
džiagą vienoje vietoje, o tai M e m b e r Federal Deposit I n s u r a n c e C o r p .
>

TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
LIETUVIAMS

Best Wishes for a

Easter

JOHN V. DLOUHY
CAWDTOATE FOR

STATE REPRESENTATIVE
Republican Ticket
PRIMARY — MAY 4t*

R S A L T O R S
1»8» STATE ROAD

FLorida 1555

Best Wishes for a Happy Easter

DAN SAMMON
CANDIDATE FOR

COUNTY PROSECUTOR

Republican Ticket
PRIMARY * — MAY 4*h 1.

Greetings and Best Wishes

JOHN M. LEWANDOWSKI
Candidate for

COUNTY RECORDER
Republican Ticket
PRIMARY — MAY 4th

Best Wishes for a Happy Easter

JOSEPH W- KOVACH

MUSŲ KALENDORIUS 1948

Candidate for

KAINA SU PRIS1UNTIMU TIK 50c.

COUNTY TREASURER

(Galite siųsti pašto ženklais)

B ALF pirmininkas Kun. Dr. J. B. Končius New Yorko uoste
pasitinka naujai atvykusius tremtinius. Paveiksle matome
Vincės Jonuškaitės-Zauriienės-Leskaitienės, Lietuvos operos
artistės, šeimą, tik atvykusią iš tremties. Antroje eilėje Ona
Valaitienė, pasitinkanti naujai atvykstančius BALF vardu
ir Lietuvos Generalinio Konsulato Attache Anicetas Simutis.

ią»i»npiy

Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mu
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius — visas pelnas eina tremtinių naudai.
: |gž gautus pinigus siunčiame jiems maisto.
D I E V Ą
6820 Superior Ave,
Cleveland 8, Ohio

Democratic Ticket

PRIMARY — MAY 4Mi

P IR V A
Pilnai Padengta Apdramda.

PIRK U. S. SAVINGS
BONDS SU GERU
PELNU

UTah 1-4515

W. DEBESIIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

Cleveland 3

|Automatinis £nagsl.m šildymas j
i

Lengviau

—

Pigiau

—

švelniau

|

S
TAISOM IR PAKDUODAM VISOKIUS FURNASUS
3
S Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas =

%

| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. |
5

Automatic Controls

Tools

Hardware s

dilia

Bonds darot dabar tą patį ką
darydavot ir karo metais —savo garbingą užduotį remti
savo valdžią.
Auginkit savo taupymus re
guliariai, pirkdami U. S. Goverment Bonds per savo dirbtu
vę arba tiesiog per banką.
Valdžia užtikrina kiekvieno
jusų dolario saugumą. Kurie
skolina valdžiai $3 už 10 metų
už tai gauna atgal $4. Kurie
perka Goverment Bonds dabar
sakysim už $300, už 10 metų
jie gaus $400. Perkant Bonds
už $3,000, praleidę 10 metų iš
valdžios gaus sau net $4,000.
Dabar eina visuotinas U. S.
Savings Bonds vajus, kuris tęris iki Vasario pabaigai.
Bet ir po to vis galima ban
ke pirkti U. S. Savings Bonds
su geru procentu, 2 />7< me
tams, ko labai retai kur gali
ma gauti privatinėse taupymo
įstaigose.

Tie kurie laikot pinigus pa*
slėpę namie, negaudami jokio
| TRI-VET APPLIANCE SERVICE |
S
7502 St. Clair Avenue
Cleveland
5 nuošimčio, arba tie kurie lai
kot pasidėję savo sunkiai už
ji PO. 9548
Frank Orpse (Urbšaitis) Sąv.
LI. 0287 |dirbtus pinigus banke kuris
|
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793
|moka jums mažą nuošimtį, jųs
*^MOHHni»JiHimiiiiniiiiininiiiuiiiiwimnnmi»miumiunnniniiiiMiMwiBii—5 tiesiog skriaudžiat save, darot
sau nuostolj.
VANDUO negalima naudoti
JWWWWVWWWWWWWWWVWWW1WWWVW
Kam nešti nuostolį kad pirk gesinimui ugnies kilusios apie
dami United States Savings elektros padargus iki elektros
Bonds galit pelnyti 2*4 pro
centų,
ir turėti visišką, pilną jega nebūna išjungiama.
Mes esame pasirengę suteikti visiems pilnas musų pa
savo valdžios užtikrinimą kad
tirtas Informacijas ir praktiškus patarimus reikale viso
jusų pinigai saugus.
kios Apdraudos (Insurance) visai dykai. Todėl pirma
Pirkdami U. S. Government
šaukite mus negu ugniagesius (firemonus).
x

VISOKIA APDRAUDA
\

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

^ Vienatinė Vietfnė Pastovi Lietuviška Real Estate
ir Apdraudos Agentūra
6606 Superior Ave..
Cleveland
HEnderson 6729
^WVWVWWWWVWWVVWWWWJWWWWWWWWVWWW-

Naujas smagus muzikalis roman
sas, vaizduojąs 1912 metų San Fran
cisco, yra tai Warner Bros. "April
Showers", su Jack Carson ir Ann
Sothern, pradedamas rodyti trečia
dienį, Kovo 31, Hippodrome Theatre.
šiame veikale Jack Garson atsižy
mi savo nepaprastu gyvumu ir juo
kingumu, kartu atlikdamas ir dra
matines dalis puikiai. Miss Sothern
yra, kaip visada, žavėjanti ir graži.
Prie jų vaidina jaunas Bobby El
lis, iš radio, ir žinomas artistas Ro
bert Aida.
"April Showers* apima jausmin
gus prietikius, ir papuoštas gražiais
vaizdais, muzika ir šokiais.

SKRUZDĖS vidutinis amžius
yra aštuoni iki dešimt metų.

PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRAMS Ir VAIKINAMS DEVEJAMU
REIKMENŲ
Skrybėlės! Kelnės ir Visold Parėdalai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui
Už POPULIARES KAINAS

DYKAI

GREEN STAMPS su kožnu pirkiniu,
čia galit iškeisti savo Stamp Books.

DYKAI

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

i!>niiiiiluiiiJii|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiin%

I
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P J KERSIS

409-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

MINNESOTA valstija dabar|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
turi 42 nuoš. arklių mažiau ne
ĮE
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s
gu 10 metų laikotarpyje 1937- S
kites į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- s
46, kada turėjo 597,000.
S riuose apdraudos-insurance reikaluose.
s
S
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas
5 garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

Best Wishes for a Happy Easter
Greetings and Best Wishes

K. ŠTAUPAS
musų specialybė.

(JAKUBAUSKIENĖ—Ilnisnuota Laidotuvių Direktore)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUB

"APRIL SHOWERS"

Ateina Velykos!

Namų Dekoravimas

Delia E. Jakubs

i

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

HIPPODROME

ENdicott 1763

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

WM. R. GERDON

Candidate for
M A Y O R

MMMNMMHIHIIIIMIIMIIUIIIIIMIIIHHIIIIMNMIM

THE MAY CO's

ROBERT a JOHNSON
SHERIFF

of

CUYAHOGA HEIGHTS

BASEMENTE

•UfaW V

• * •

Republican Ticket
Portage County

Grynos Vilnos Milo Velykoms

PEIMARY — MAY 4th

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS
)
» <

CLARENCE L. BOND

Greetings to All on Your
EASTER HOLIDAY

Candidate for
Visai jaunos ir spalvingos skrybėlaites
mergaitėms ir jaunoms panelėms šia
me gausiame Velykinių skrybėlaičių
pasirinkime. Grosgrain ir Plaid taffe
ta apvedžiojimų styliais.

m

STATE REPRESENTATIVE

PAUL C. SHAFER

Basement Millinery

Democratic Ticket
Mažoji Sesuo Mėgsta Taipgi šitas

Gibson-Girl

PRIMARY — MAY 4th

PORTAGE COUNTY ENGINEER
Greetings and Best Wishes
HAPPY EASTER

MATHEWS FUNERAL HOME
Dydis 7 iki 14

9.95

* AMUULANCĘ SERVICE

Thomas F. McCafferty
Candidate for

ię

1 •?

»

Taip puiki ir pilna kaip didelės
sesers išeiginė suknelė, ši vatinės
broadcloth medžiagos mažosioms
mergaitėms. Užstumiamomis ran
kovėmis ir balto vatinio viršaus,
langučiais pakakle pritaikyta prie
sijonėlio, tikrai žavėjanti tai ku
ri ją dėvės.

SHERIFF

Pearl and 31st Street

1783 E. 31st Street
Lorain, Ohio.

GREETINGS TO ALL MY LITHUANIAN FRIENDS
ON THIS EASTER HOLIDAY

Republican Ticket

SCH ELL Y * S CAFE

Paštu ir Telefonu Užsakymai
Išpildomi — Saukti CHerry 3000

PRIMARY — MAY 4th
Basement Giriswear

•

Finest Choice Wines, Beer and liquors
7019 SUPERIOR AYE.

ENdicott 9043

S

§

P I R V A

z

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka:
ČIAPAS Antanas, 53 m., mirė ROSILINĖ Pranė, 56 p., mirė
Kovo 12, Cleveland, Ohio.
Vas. 22, Chicagoj. (Raseinių
RUKšTELIS Jonas, 74 metų, aps.)
mirė Kovo 13, Cleveland, O. KUIZINAS Tadas, pusamžis,
ČEDIUKIS Juozas, 58 m., mi mirė Vas. 16, Chicagoj. (Ši
re Gruodžio 24 (automobilio lalės par. Pagramanto k.)
užmuštas), Chicagoj. (Tau BRAINSKIENĖ (Aleksiunaitė)
ragės ap. Skaudvilės p., Se- Magdalena, pusamžė, mirė 15
menių k.)
Vasario, Chicagoj. (Marijam
AUŠRA Juozas, 78 m.,, mirė polės ap. Prienų par.) Ameri
Kovo m. (automobilio užmu koj išgyveno 45 m.
štas) Hollywood, Fla. Seniau BELVAINIS Kazys, 43 metų,
gyvenęs Chicagoj.
mirė Vas. 17, Chicagoj, kur
KUKANAOSKAS Jonas, 74 m. buvo ir gimęs.
mirė Sausio 26, DuBois, Pa. NAŠLĖNAS Jonas, Mrė Vas.
(Suvalkų rėd.)
5, Detroit, Mich.
GIRAITIENĖ Magd€, 67 metų, ANDRIULIENĖ Domicelg (Beimirė Sausio 12, Manchester, noraitė), 55 m., mirė Vas.
Conn. (Suvalkų rėd.)
19, Chicagoj. (Tauragės ap.
MIEŽELIENĖ Kazė, 60 metų, Batakių par. ir k.) Amerikoj
mirė Sausio 17, Springfield, išgyveno 35 m.
111. (Telšių ap.)
ALELIUNAS Jonas, pusamžis,
LAPENSKAS Simanas, 65 m., mirė Vas. 20, Chicagoj. (Pa
mirė Sausio 28, Jackson, nevėžio par. Mažėnų k.) AMich.
merikoj išgyveno 33 metus.
TENENIS Vincas, 71 m., mirė URBONAS Kazys, 61 m., mi
Sausio 17, Danbury, Conn. rė Sausio m., Kenosha, Wis.
(Alytaus aps.)
KUČINSKIENĖ Agota, mirė
STANIRUNAITĖ Justina, 70 Vas. 12, Kingston, Pa.
m., mirė Sausio 17, Brook-; KLIMKEVIČIUS G. F., mirė
lyn, N. Y.
Vas. 13, Larksville, Pa.
GAIŽAUSKAS Jonas, m Sau SUTKUS Antanas, mirė Vas.
sio 24, Glen Lyon, Pa.
10, Wilkes-Barre, Pa.
VALINSKAS Vincas, mirė Gr. BARTUŠKIEN Ė Marė, mirė 12
10, Baltimore, Md.
Vasario, Duryea, Pa.

. AUSTRALIJOS bankiį tar KUNCA Adomas, 63 m, mirė
nautojai siunčia maisto pakie- Sausio 27, Shenandoati, Pa.
EASTEI GREETINGS
tus į Londoną tenaitiniam ban (Marijampolės ap.)
kų tarnautojams, kurie mažai VALUKONIUTĖ Karalina, mi
rė Sausio m., Mahanoy Ci
tegauna maisto.
.
RUŠKYS Jonas, mirė Sausio ty, Pa.
Wethered's Bakery
AFTUKAS Stasys, mirė Sau
24, Norwood, Mass.
LUKOŠEVIČIENĖ Emilija, 55 sio m., Shenandoah, Pa.
« * • m., mirė Vas. 1, Cambridge, NORKEVIČIUS Juozas, mirė
Sausio m., Ashland, Pa.
Mass.
RADVILA Vincas, mleS Sau PETRONAVIČIENĖ Ona, mirė
7020 Superior Ave.
rė Sausio mėn., Minersville,
sio m., Baltimore, Md.
KRINICKIENĖ Liudvika' (Sa- Pa.
HKadarson 5310
paliauskiutė), pusamžį, mirė TUMONIS Vaitiekus, 27 metų,
Vasario 20, Chicagoj. (Tau mirė Sausio m., Philadelphia,
Pa.
ragės ap. Šilalės p. štruikių
GERDAUSKAS Jurgis, mirė
kaimo.)
VALINČIUS Vincas, mirė Sau Sausio m., Shenandoah, Pa.
sio m., New Britain, Conn. ' ALEKNAVIČIUS Mykolas, mi
EASTER GREETINGS
GAIŽAUSKAS Jonas, 77 me rė Sausio m., Shenandoah,
tų, mirė Sausio 24, Glen Pa.
AND BEST WISHES
Lyon, Pa. (Suvalkų rėd.)
DILLIJONAS Benediktas, 73 DIRVAI išsirašyti nereikia
m., mirė Gruod. 10, Westvil- laukti pradžios metų.* IšsiraCOMMUNITY
šykit dabar. Pusei metų $1.50.
le, 111. (Raseinių ap.)
DRY CLEANERS
ANČIULIS Vincas, 62 m., mi
rė Sausio 11 d., Chicagoje.
(Šiaulių ap) •
/
JUKNEVIČIUS Antanas, 65 m.
HAPPY EASTE
mirė Sausio 12, Chicagoj
mi SUPERIOR AVE.
MISIŪNAS Petras, 61 m., mi
rė Sausio 24, Brooklyn, N.Y.
ŽELVIS Jonas, 60 m., mirė 17 Leoną Lee'š Beauty
Sausio, Brooklyn, N. Y. (Tel v
Salon
GREETINGS
šių ap.)
ASTRAUSKAS Kaeys, 54 m.,
WAKEFIELD
mirė Vasario 6, Norwood, Specializing in all lines of
Mass.
SPRING CO.
Beauty Culture
BALČIŪNAITĖ Teresi, mirė
Sausio 27, Newark, N. J.
«§13 CEDAR A¥fiL
HE. 3164
5808 SUPERIOR AVE.
»»

Greetings to all my Lithuanian Friends

•94ft

EARL R. HOOVER
Candidate for
COUNTY COMMISSIONER

Republican Ticket
PRIMAftY — MAY 4th

r

HAJPPY

Best Wishes for a Happy Easter
from

For Good Baking See Wiehn's

lįtAPP^

& ASTER

EĄJSTER

Candidate for

Beer - Wines* - Liquors
1820 COVENTRY RD.

J

FA. 9727

240 SUPERIOR AVE. W.

12429 ARLINGTON AVB*

on your Easter Holiday

COVENTRY CAFE Inc.

Libman Jewelry Co.

'•

My sincere Greetings to all the Lithuanian People

WILBUR H. BREWER

ENdicott 010$ ?

HAPPY EASTER

WIEHN'S BAKERY

VERNE T. BENDER

»

STATE REPRESENTATIVE
Republican Ticket

CHerry 6487

GLenville 3756

PRIMARY — MAY 4th

HAPPY .EASTER

AKRON FLORAL Co.
Best Wishes for a Happy Easter

FLOWERS FOR ALL
OCCASIONS

My sincere Greetings to all the Lithuanian
People on your Easter Holiday

. 199 S. Main Street
*.
•\ *

>

Clerk of Courts

SUMMIT COUNTY

•

Phone franklin 6148

5
'

AKRON, OHIO

Edward W. Chadcajne
Candidate for

ARTHUR F. RANNEY

COUNTY ENGINEER
GREETINGS

Republican Ticket

We Extend Our Sincere Greetings on Your
EASTER HOLIDAY

i "at-

BEST WISHES

SUMMIT COUNTY ENGINEER

Ralph, filser

Tjp

Yeager's

SHERIFF

Greetings and Best Wishes

PRIMARY — MAY 4th

GREETINGS TO ALL THE LITHUANIAN
PEOPLE ON THIS HAPPY HOLIDAY

from
Mahoning County

Jane Adams, Yeager's Personal Shopper,
will shop with you or for you

.

JOHNNY KILBANE

CHAS. W. FRANK

Candidate for

COUKTY TREASURER
Phone JE 1851
AKRON, OHIO
'V

SUMMIT COUNTf
an

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

SHERIFF

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti upnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, del apkainavimo. ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos nirtm ne
ini išmoka už nuostolius.

Democratic Ticket

P. J. KERAIS

PRIMARY — MAY 4th

•09-12 Sfodety for Saving Bid.
Telef4: MAin 1773.
>

•MM

GĖLIŲ ĮAMŽINIMAS. Pater- rože išsilaikius visame savo gra
SULYG Talf - Hartley naujo ] SMULKUS SIUNTI
darbo įstatymo, unijų vadams
son, N. J., du broliai daktarai, žume. Reiškia, jiedu išrado
X i bandoma uždrausti naudoti uniNIAI
1 F
Philip ir Sidney Joffe, keli me mišinį kuriame išmarkinę gėles
i jų narių sumokamas duokles V . Be didelių siuntų, drabužių,
išsaugoja jų naturalę spalvą ir
tai atgal dirbo išradimui che
maisto, mokykloms reikmenų
gyvumą ilgiems laikam?.
|
politiškiems
rinkimams.
Unijų
DIRVA—6820 Superior Avenue.
ENdicott 4486—Atdara vakarais
|
j vadai užkrauja narius visokiais ir kitų kasdieniniame gyveni mikalų kurie išlaikytų popierų
SUAUGĘS asmuo sveriantis
daiktų, BALF nuo pasenimo. Tas nepasisekė,
••••I' 'i*•> '1' •!• 't' 't M' į« į'4^»Hs'
j mokesčiais, iš to ima sau mil- me reikalingų
apie
175 svarus, kas 24 valan
bet
į
tą
skystį
vienas
jų
iš
ap] žiniškas algas, ir paskui dar siunčia ir mažus maisto ir dra
dos
išgeria
apie ttfls svarus
SLOVAKAI
NEPASITIKĖJO
maudos
įmetė
rožės
žiedą.
Už
Dar vis apie Lietuvių DR. BENEŠU
Mirė Bernice Guenther- ; švaisto narių pinigus MIV6 fM> bužių siuntinėlius tiems Lietu
visokių
skysčių.
savaitės
laiko
patėmijo
kad
ta
viams tremtiniams kurių ben
litikieriavimams.
Amerikos laikraščiams dabar
Rasiulyte
Salę
dra
BALf 1 pašalpa nepasiekia
Dabar
prie
to
dar
unijų
va
ir anksčiau giriant ir garbinant
No. 3
Dabar kuomet Lietuviai at Čekoslovakijos prezidentą Be
dai turi valdžiai priduoti finan ir negali pasiekti. N
eina j Lietuvių salę, arba i neš, kuris skubiai su Maskva
sines apyskaitas, parodant gau
Šių metų Vasario mėnesį to
YOUR CAR MOST HAVI THIS EQUIPMENT
Klubą (užtat kad salė dar yra pasirašė draugingumo sutartis
namas
duokles
ir
kur
pinigai
kių
smulkių siuntų išsiųsta
pavergta metams laiko kita ir kuris dėjo viltis Į Maskvą, ? .
išviso išleidžiami.
per 50, jos adresuotos Lietu
Headlights
c - .
taučių), tuojau matyt žmonėse o dabar pagelbėjo komunistams
RearView n * ,
(with wgh
Mirror i
Reor Registration
smagus pasitenkinimas. Man paimti šalies valdžią | savo ran
viams įvairiose valstybėse iš
and low beam) G'«S
pačiam atsilankius daug sykiu, kas ir Čekoslovakiją pasmaug
Plate and Light
skiriant
Prancūziją,
Vokietiją
"LIETUVA PANČIUOSE"
Windshield WipersA .
girdėjau net kelių žmonių išsi ti, prabilo ir Clevelando Slova
ir
Austriją.
Bendras
tų
siunti
Jaunų Lietuvių Ratelis ir
reiškimą, sako: Mes dabar jau kai, kurie yra Čekoslovakijos
p="—
^V^Morri Jtartnot bell
Clevelando ALT. skyrius ruo* nėlių svoris yra 722 svarų,
•J—
whistle or siren)
čiamės kaip namie....
dalis.
šia didelj vakarą, pirmą sekma $1,258 vertės.
Iki pastarų salės bendrovės
f
_
7^-H,nd Brake
Slovakas Kun. Pier, pirmidienį po Velykų, Balandžio-ApTremtiniams daugiausia trū
direktorių išrinkimo niekados | ninkas Slovakų Lygos Ameri
Foot Brake
ril 4.
tokio išsireiškimo iš Lietuvių | koje istorinio departmento; paksta
maisto,
vyrams
drabužių
Jaunimo Ratelis yra sudary
klubo lankytojų nebuvo girdėti, j tiekė Amerikos laikraščiams ži/
tas
iš Clevelando jaunų Lietu ir avalinės; vaikams maisto ir
Jeigu kokis žmogelis ir užeida- n ią kad Beneš kaip socialistas
Muffler
drabužių
(ypač
mokyklinio
am
vių
ir
tų
Lietuvių
kurie
yra
at
Red Tail Light/
Front Registration
vo į klubą jis jausdavo lyg ko- prastai tepasitarnavo čekoslovykę iš Europos, kaip tremti žiaus vaikams ir kūdikiams).
Red Reflectors
Plate
kią baimę, lyg tai koncentraci vakijai. Jis buvo politiškas
niai iš Lietuvos.
and Stop Light
jos stovykloje atsidūręs.
Iš maisto produktų daugiau
gembleris, kaip jį teisingai api
Veikalas 'Lietuva Pančiuose'
Kodėl taip buvo? Užtat kad brėžė vienas Prancuzis diplo
pra parašytas Al. Kunevičiaus, sia »reikalingi riebalai, cukrus,
Lietuvių salę ir klubą buvo lai matas ; Beneš gembleriavo ir
su pagalba Ratelio narių; vai mėsa ir pienas. Pienas ir rie
kinai užvaldę žmonės parduo susitarimus darė visu akiplė
zduoja Lietuvą Rusų komunis balai ypač reikalinga vaikams,
ta savo sąžine, vienas Hitleriui, šiškumu, kur matydamas ką
tų rankose. Jaunimas pasiren kurių daugybė serga džiova ar
Bronė Guenther-Rasiulvte
kitas Stalinui. Arba, teisin naudingo savo tikslams.
gęs veikalą atitinkamai persta turi palinkimą į džiovą.
Jis pasitarnavo ne tik Čeko
giau sakant, "vienas raudonas
tyti.
Mokykloms reikia popierio,
kaip velnias, antras rudas kaip slovakijos pardavime bolševi
Kovo 24 d., po sunkios ligos
Taipgi, gus šokiai, monologai
šuo", kaip Lietuvos žmonės sa kams, bet ir persekiojime Slo mirė žinoma Clevelandietė Lie ir dainos. Pasistengkite šiame sąsiuvinių, plunksnų, trintukų,
ko apie bolševikus ir nacius. vakų, šaudyme ir žudymu jų, tuvaitė dainininkė Bronė Guen- vakare dalyvauti. Įvyks šv. rašalo miltelių ir kitų daiktų.
Mums užtenka žinoti su kuo jkalinime daug kitų patriotų, ther (Rasiulytė - Russell), nuo Jurgio parapijos salėje, nuo 6
Vaikučiams dar reikia dra
tie Lietuvių salės išnaudotojai ir pagaliau balsavo su Sovietų 726 E. 127 St. Ji mirė Huron vai. vakare; įžanga 75c.
bužėlių ir žaislų.
Sąjunga prieš visą pasaulį, at Road ligoninėje, kur buvo pir
draugauja.
Ligoniams reikia priežiūros
Mus salės šėrininkus jau per metimui Marshallo plano ir nu miau nuvežta ir paskui po at
eilę metų jie mulkino. Musų neigimui United Nations.
ir vaistų.
kritimo vėl išvežta ir ten jau KEITH'S 105TH STREET
tarpe ėjo daug barnių, visokių
mirė.
Drabužius, maistą, avalinę ir
THEATRE
spėliojimų apie jų darbus, ne LAUKIATE KŪDIKIO?
šiomis dienomis matysit šia kitas daiktines dovanas siųski
Velione pašarvota Wilkelis
žinojom ar tikėti ar ne. Mes
Visiting Nurse Association Funeral Home, 6202 Superior me teatre sekančias filmas:
te į BALF sandėlį
;
daugelis tuo melavimu buvome praneša motinoms lauikančioms avenue. Laidojimo apeigos at
Kovo 28 iki 30 — ''Return
105
Grand
Street,
suklaidinti.
kūdikių, kad ta organizacija sibus toje įstaigoje šeštadie of the Whistler" ir "Mary
Brooklyn 11, N. Y.
Bet šis paskutinis salės šėri- Kovo mėnesį turės motinoms ni, Kovo 27, 2 vai. po pietų.
Lou".
ftirikų susirinkimas mums vi pamokymu ir paruošimo^ kur
Bronė paliko vyrą, Walter
siems akis atidarė. Ir jeigu sus kūdikių reikalu. Apie tas
dar ir dabar kas abejoja tai aš pamokas informacijų klauskite Guenther ir naujai gimusią du
sakau kad tų žmonių nei ge iš Visiting Nurse Association, krelę, Patricia Maxine. Liko
jos tėvai, Mykolas ir Petronėlė
riausio daktaro vaistai proto telefonas PR. 3910.
presents
Rasiuliai,
gyveną Cambridge
to neišgydys.
Springs, Pa., ir broliai bei se
Dabar kuomet jau salės di
serys: Clement, Bertha An
rektoriai didumoje vra tikn SERGA DR. TAMOŠAITIS
drews, Thomas, Julius, Gene
Dr.
S.
T.
Tamošaitis
susir
patriotai Lietuviai, kuriems ti
krai rupi salės gerovė, musų go, pasidavė i Polyclinic ligoni vieve, Caroline, vienos jos bro
visų šėrininkų ir klubo narių nę, Dr. Kazlaucko priežiūroje, lis žuvo karo pačioje karo pra
džioje.
yra 'pareiga viskuo prigelbėti į Linkėtina greitai pasveikti,
Ji buvo gimus Charleroi, Pa. Į
In haircutting & permanent waving
dabartiniams salės vadams.
ir dabar turėjo 39 metus am
Yra jau gerokas bu ris Lie FLORIDOJE
tuvių atvykusių iš Europos pa
|
Our experienced staff ready to serve you: .
Musų biznierius I. J. Šamas žiaus.
starais laikais, musų' tremti- su sunum Ernest išvažiavo paBronė Clevelande išgy v e n o |MR. JOSEPH PORTARO — MR. AND MRS. FRANK PORTARO
nių. Musų pareiga yra visus Į v ješeti saulėtoje Floridoje. Šu 24 metus, eia dalyvaudama su
=
Wm. Adone
Sophia Mudrak
Esther Mackey
tuos žmones pritraukti j save| t i n k a t e n d a u g Lietuvių, suva- Lietuviais veikime ir dainavi §
Geo. Rudo
Laverne Pope
Lauretta Gerwin
me
choruose
ir
solo;
ji
turėjo
be mažiausių jiems kastų.
žiavusių iš visų miestų.'
j=
Grace Rudo
Lee Hoi»i|{
Judy Bly
Musų Lietuvių salė už metų
—
gerą contralto balsą.
| Edna Behrens (Manicurist)
Helen Willis (Receptionist)
laiko pasiliuosuos nuo tų svetiitampapttt
Bronė buvo plačių .pažiūrų
mu"
r
, FRANK PORTARO BEAUTY SALON
-f okupantu". Tuomet mes
„
Gera
darua turinčiam nau.iai Lietuvaitė, viskuo įdomavosi ir j
1 u sa
a! ,m
t
rttl
aa
prieš kelis metus ištekėjus už 1 13592 Euclid Avenue
LI. 7174 LI. 9191
f
?
"
atvvkusiam
Lietuviui
inžinie
T' . ? ! S
re Lietuviu salę visokiems sa- . ..
reikali
b u t a s . Vokiškos kilmės vyro, vis tarp
*iiit]iinuiiiiitt]niiiiiwioiiiiiiimoiiwiMiiC]tiii!iiimit!iiii;iiiiiiitimiimiiiic]iiiiiimiiiuiiiimi!iiiuiiiiiiiiMiiMiiiiiiiiiiii[]iiiiiir,:i!ic<
vo kultūriškiems reikalams.
, N o r i n č i ( , i š n u o m o t i a ? ž i n a n č i ų Lietuvių dalyvaudavo, dainuo
Tik dabar, jau kartą pamo laisvą butą Clevelands, Euclid, davo, ir paremdavo Lietuvos
kinti, turime saugotis kad Sta ar Shaker Heights prašoma reikalus aukomis.
lino ir Hitlerio pasekėjai mus
Ji 1938 metais su Ona Karpranešti:
daugiau neapgautų.
piene kartu buvo nuvažiavus j
J.
Augustinavičius,
Salės šerininkai.
511 Babbitt Rd. Euclid 17 Lietuvą, kuri ją sužavėjo ir su-|
Persikėlė | naują didesnę ir gražesnę krautuvę
sryžus
dar veiklesnė
Telef. RE 8185.
IMTYNĖS CENTRAL
lietuvaitė ir gera patriotė.
Greta Ezella Theatre
ARMORY BAL. 30
Bronė ir jos tėvai visada | 7007 Superior Ave.
Promoter's J a c k Ganson surengė
prenumeravo Dirvą.
5 Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedu, Laik- —
dideles imtynes Central Armory, an Patyrę power machine opera
tradienį, Kovo 30, kuriose suporuo toriai siuvėjai, gera mokestis
s
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
g
ti Dick Rain.^, Texas čampionas, su nuo valandų.
(13)
GREETINGS
"iitiimiuniiniiiiiinnnniniiiiiiiimiiimiiiiniiiiiinniiinumiiinmiiiiiuiiHuimirš
Whipper Billie Watson, Rritų čamTHE CITY AWNING &
pionu. Imtynė iki pergales, du iš
and
SUPPLY CO.
trijų nugalėjimų.
5345 St. Clair Ave.
Tik dvi savaitės laiko atgal Music
BEST WISHES
all imtynės® Dick Bains nugalėjo REIKALINGA KAMBARIAI
Dr. Meske.
Dirbanti suaugus Lietuvių
Visada žinomi kaip geros rūšies už žemas kainas, Rich man
Prie jų bus kitos poros gerų imti- pora, be vaikų, nori gauti sau
2152 Rockwell Avenue
Brothers Vyriški drabužiai šiądien yra tikrai geresnės ver
ku: Kay Bell su Jack Dillion; Car -įbuta iš 5 ar 6 kambarių.
Kas
diff Giant su Lee Henr.ing ir kt. i turite ar žinote apie tokį butą
Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius
tybes negu kada nors yra buvę.
Imtynės prasideda nuo 8:30 vak.; tuoj praneškit: Vakare telef odurys atdaros nuo 7 vai.
nuokit GL. 0233.
Pietus nuo 11 ryto iki 2 po pietų
MMcaiitiiit>iiitc3niin(iiiiK3Hitiiiiiiimtifiiiiitiit«fiiiuiititicaHit»iitii!niiiiiiiiiii;aiiiiiiitiiHC3tiiuiiiiiiicaiiiitiiiiiiicatiiiiiitiiiicaiiiiiiHiiiieaii
Atdara kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ryto.
Paveizdan, musų drabužiai dar vis yra siuvami iŠ geriausiu
;

•J*

C VELANDO IR APIELINKES ŽINIOS

RICHMAN BROTHERS

Joseph Portaro
"THE NEW LOOK"

|

I. J. SAMAS - JEWELER

SEWERS

PALAIKANT SAVO
RUBQ KAINAS NEBRANGIOMIS

CHUNG KING RESTAURANT

J. & I. Weiss Furs, Inc.

GAUKIT PRIEŠ KOVO 31 D. SAVO

1948 Auto Licenses

Prospect and East 4th Bldg.

DIRVOS OFISE — 6820 SUPERIOR AVE.

2077 East 4th Bldg.

Atdara vakarais iki 8:00 valandos.

PRospect 1866

iiiMittiiimiitjiinnmtiiiMfiiiiiiiMmoiMimiiiOiiiiiiiiiiitiiiMiiiimtciiiiimiiitiuiiiiimimtiimiiiiiMtiiiiiiuiiiiitiHmiMiiiniiiiiimiiiMii

GREETINGS

Jack Harris' Frnit Market

BEST WISHES

6901 SUPERIOR AVE.

šalia Lietuvių Salės.

IR VISŲ KITŲ MAISTO REIKMENŲ
ŽEMOS KAINOS

GERIAUSIA RŪŠIS

Mes duodame Green Stamps
Pristatoma Į namu.s

Phone EX 5868

grynų vilnoninių medžiagų; musų fasonai yra žavėjanti, pa

Rezervacijoms šaukit MAin 9364.

togus, ir su geru skoniu; ir rankos musų atsižymėjusios siu
vėjų šeimos niekad nenustojo savo gabumo.
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Padarykit

Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.

Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

—HAMMOND

VARGONAI PER ŠERMENIS—

| 6202 SUPERIOR AVE.
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HEnderson 9292 |

plačiausi pasirinkimą kaip medžiagų taip ir modelių.

Lasnik Cafe

SUPERIOR
BEAUTY SHOPPE

Puiki, Moderniškai {rengta Lietuviška Užeiga

7013 SUPERIOR AVE.

(Šalia Dirvos Redakcijos)

6824 SUPERIOR AVE,
Prie V, S. Route 20 ir U. S. Route 6.
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

Atsi

lankykite ir patys persitikrinkite kokį atsakantį darbą jusų
Richman Brothers parduotuvė atlieka pagelbėdama palaiky
ti žemai jusų drabužių kainas.
NAUJI PAVASARINIAI SUITS, TOPCOATS

and

HEnderson 4825

Pagaliau, pasirinkimai pas mus žymiai pagerėjo, ir suteikia

SIM, 34.50, 39.50

SMAGUS VILNONIAI SPORT COATS

18.50

VISA GAUSYBE SLACKS, KELNIŲ

5.50 M 11.75

RICHMAN BROTHERS
736 EUCLID, ARTI EAST 9th STREET
PROSPECT, KAMPAS ONfARIO
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GEROS SĄLYGOS SO
VIETŲ ŠNIPAMS
AMERIKOS
ZONOJE

Kur Eina
«y Pasaulis*..?

Paskutiniu metu Vokietyje

bolševikai labai išplėtė savo
šnipų veikimo tinklą, padidin
dami apmokamų ir neapmoka
mų agentų skaičių. Kiekvieną
partijos narį įpareigojo teikti
žinias apie gyventojų nuotai
kas ir varyti propagandą prieš
Amerikiečius, ypač prieš Mar
shallo planą.
Šnipai yra gerai apmokami.
Be to jie turi geras sąlygas sa
vo surinktas žinias perduoti so
vietams: čia pat Vokietijoje
daugelyje vietų, pačių Ameri
kiečių globojamos, veikia vie
šos bolševikiškos įstaigos, ne
va repatriacinės įstaigos. Ofi
cialiai skelbiama kad jų tiks
las rūpintis DP repatriacija.
Tačiau, kadangi SSSR piliečių
Amerikos zonoje kaip ir nėra,
tos įstaigos neturi kito darbo
kaip tik organizuoti špionažą
prieš pačius Amerikiečius ir
kelti Vokietijoje riaušes.

R a S o
Dr. J. Audrūnas
skyrus Angliją) savo karine
galybe nedaug tereiškia prieš
Sovietus. Be to, reikia nepa
miršti kad kai kurių tų valsty
bių (pav. Prancūzijos) viduje
komunistinis gaivalas yra labai
stiprus, turi užėmęs tvirtas po
zicijas darbininkų masėje ir
gali kiekvienu metu sukelti vi
sokių neramumų ir atlikti di
delių patarnavimų Sovietams.
Pačios tų penkių valstybių
vyriausybės, kad ir nusistačiu
sios prieš Sovietus, susidaro iš
tokių partijų kurios viena aki
mi vis žvairuoja į revoliucijas
.... ir vis dar palinkčioja so
cializmui.
Taip netvirtai, ne iš įsitiki
nimo, o tik iš baimės prieš ko
munizmą nusistačiusių vyriau
sybių vienybė, savaime aišku,
negali buti labai tvirta. Ir So
vietams padarys didelį įspūdi
Vakarų Europos Unija tik ta
da kada ji aiškiai pasirems
Amerikos karine galybe.
Reikia manyti kad po kurio
laiko — ir gal but ne po ilgo
laiko — tai anti-sovietinei uni
jai Europoje pavyks išgauti
U. S. A. garantiją ir pavyyks
sudaryti bendrą anti-sovietinės
savitarpinės pagalbos sutartį
tokią kokią Sovietai yra suda
rę su savo satelitais.
Tokia įvykių eiga turėtų
džiuginti visus tuos kurie ma
to ir jaučia besiartinančią pa
saulio katastrofą, be kurios vis
dėl to žmonija negalės buti ra
mi. Reikia atvirai pripažinti
kad toks skubus vienijimasis
prieš Sovietus reiškia gerą žin
gsnį į protingą ateitį. Tiesa,
jis yra gerokai pavėluotas, bet
...•••geriau vėliau negu niekad.

Blogis Išėjęs į Gerą

t

v -

Kad ir sugriautuose pastatuose naujas gyvenimas eina.... čia dviejose nutraukose matome Memmingeiio (Vokietijo
NĖRA to blogo kurs neišeitų
je) tremtinių stovyklos gyvenamas patalpas, ir viduje,'tos stovyklos gyventoją, Lietuvę besidžiaugiančią savo sunum.
į gerą, — taip šneka visi ku
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
riems nelaimė baigiasi laimin
gai .... O ji baigiasį laimin
mažinti jos budrumo. Visiems Prispjautas Šulinys...
PABALTIJO UNIVERSITETAS PRAŠO
gai. ... tada kai žmogus iš jos
yra gerai žinoma kad Ameri
JEI
IKI
ŠIOL
nepavyko
su
pasimoko ir pasimokęs padaro
kos karinių sričių vadovai tu
viską kad išvengtų kitų dar di
STIPRIOS PARAMOS
ri giliai įkišę nagus į visą Tur sitarti Amerikai, Prancūzijai ir
Anglijai
dėl
jų
turimų
Vokieti
desnių smūgių.
'
kijos karinį pasiruošimą ir kad
Taip atsitiko ir stt Čekoslo
ten kartu su Turkais gudi ir joje zonų sujungimo ir dėl ben
Pabaltijo Universiteto Lietu jos valdyba prašo, kiek sąly
vakijos nelaime: senai ir ilgai
U. S. A. ginklas.... žinoma, dro Vokietijos ūkinio ir politi
vių
profesorių draugijos valdy gos leidžia, teikti paramą ir to
buvo kalbama ir įrodinėjama
tokia padėtis sovietams nėra nio vertinimo, tai didelę kaltę
ba
(Prof.
Myk. Biržiška, Vla liau, ypač turint galvoje liūd
kad visos Europinės valstybės
maloni ir verčia juos ypatingai reikia priskirti Prancūzijai. Ji,
das
Stanka,
Vacl. Biržiška, J. nas Pabaltijo Universiteto stu
kurioms gręsia Sovietų pavo
sekti kas darosi prie jų sienų. turėdama tiek blogo patyrimo
Puzinas
ir
Pr.
Čepėnas) šiomis dentų gyvenimo sąlygas.
jus, turi burtis į uniją ir vie
Jų didelis interesas yra paša iš Vokietijos, bijosi Vokiečių
dienomis
atsiuntė
BALF val
Universitetas veikia dabar
ningomis jėgomis spirtis prieš
linti aną "Turkišką pavojų" ir kaip velnias kryžiaus. Už tai
dybai
laišką,
kuriuo
reiškia
gi
Hamburgo
priemiestyje Pinnekomunistinį smaką.
kartu kliūtį, neleidžiančią jiems ji darė viską kad Vokietija ne
lią
padėką
už
globą
ir
šelpimą.
berge:
maisto
problema visur
Tačiau nei viena valstybė
pasistumti į Pietus... iki Sue- begalėtų įstoti į tautų bendruo
Pabaltijo
Universitetas
pra
sunki,
bet
čia
didmiestyje ji
menę, kaip stiprus ir sveikas
Europoje iki šiol nedrįso atvi
zo kanalo.
dėjo
veikti
1946
metų
pradžio
ypač komplikuota.
rai ir energingai kviesti savo
Iki šiol Sovietai daug pas narys. Naikinti ir spausti,
je. Lapkričio 17, 1947 m., pra
spausti
ir
naikinti
—
toks
bu
kaimynus į vienybę prieš So
tangų turėjo paskirti savo pa
dėtas penktas semestras arba
vietus, bijodama tuo daugiau
sienių sutvarkymui, kol jie ga vo Prancūzijos šūkis Vokieti
treti mokslo metai.
įkiršinti komunistus. O paga
lutinai įsitvirtino visoje eilėje jos adresu.
liau ir ne visi vienodai suprato
kaimyninių valstybių, įsteigiant Bent koks bendradarbiavi Mokslo personalo skaičių su
Sovietų pavojų, ir ne Visiems
jose "liaudies demokratijas". mas su Vokiečiais Prancūzijai daro arti 200, studentų arti
BEST WISHES FOR A VERY
tas pavojus atrodė vienodai di
Dabar, kai tas reikalas jau ga vaidenosi kaip naujas baisus 1,000. Per dvejus mokslo m£Germanų
užpuolimas.
Kiekvie
delis. Tokiu budu ir rtturdėsi
tus viso buvo perskaityta arti
lutinai sutvarkytas, tikriausia
"HAPPY EASTER
laisvieji Europos kraštai lyg
Sovietai susikaups Europos pie nas kurs mėgino Prancūzijoje 20,000 paskaitų valandų. Daug
kalbėti
apie
lygų,
bendrą
ir
"velnio baloje", kiekvienas mė
studentų kurie dėl karo veiks
tuose
Tai yra: naujais di
gindamas savo jėgomis išsi
plomatiniais žygiais mėgint su taikingą dviejų tautų — Vokie mų buvo nutraukę savo mokslą
krapštyti ir išsilaikyti.
ardyti Turkijos ir Persijos ąn- čių ir Prancūzų — darbą buvo dabar gavo progą studijas bai
laikomas neišmanėliu ^ir net gti.
Deja, įvykiai parodė kad tuo
ti-sovietinį nusistatymą.
Prancūzijos
priešu.
metu kai Vakarų Europos kraš
Graikija, be abejo, čia su
• * •
Pabaltijo Universiteto Lietu
tai dėl baimės prieš Sovietus ir
vaidins svarbią pagelbinę rolę. Bet įvykiai keičia žmonių vių skyrius beveik visą laiką
dėl baimės kitiems sukelti bai
avasariui auštant, Graikai su protą ir širdis.... Ir štai, jie sudarė vieną trečdalį viso šio
mę, tuščiai ginčijosi dėl smulk
oleliai turėtų pagyvinti savo taip griežtai pakeitė Prancūzi universiteto profesorių ir vie
menų savitarpyje, Sovietai ri
veiklą.... kurią nuoširdžiau ir jos vadovaujančius asmenis jog ną trečdalį jo studentų. Tik
jo vieną grobį po kito ir dide
atviriau parems Sovietai. Kas šiądien jie jau pirmutiniai šau pastaru laiku dėl emigracijos į
liais žingsniais artėjo prie vi
gali buti tikras kad už nesiki kiasi bendradarbiavimo su Vo Angliją ir Kanadą šis studentų
sų sienų kraštų....
šimą į Graikijos reikalus So kiečiais.
nuošimtis kiek sumažėjo.
Reikia dėkoti dangui kad Če
vietai nepareikalaus Amerikie Kovo 7 d. Generolas de Gaul
Dėl ypatingų gyvenimo są
koslovakijos ir Suomijos nelai
čių nesikišti į Turkijos reika- le pirmą kartą nustebino visus
Prancuzups
tokiais
žodžiais:
lygų
studentai gyvena kartu
mės sužadino laisvosios Euro
us. Juk atydžiai stebint su
"Vokiečių
tauta
priklauso
su
profesoriais.
Tuo budu su
pos vienybės jausmus ir per
kilėlio Gen. Markos judesius
Vakarams,
ir
mes
jai
turime
sidarę
glaudus
santikiai
pade
kelias savaites padarė tai ko
Graikijoje, galima įžiūrėti juo
pripažinti
tinkamą
dalį
Euro
da
musų
profesūrai
veikti
stu
nebuvo galima padaryti per
se Maskvos taktikos: pagalbos
poje.
Mes
turime
jai
duoti
vil
dentus
ne
tik
paskaitų
ir
stu
trejus metus.
jam Maskva teduoda tik tiek
ties,
turime
leisti
vystytis.
Ir
dijų
metu,
bet
ir
kasdieninia
Praėjusią savaitę penkios val Kieno Dabar Eile?
riek ji yra reikalinga palaikyti
stybės — Anglija, Prancūzija,
Graikijos klausimui tarptauti mes, Prancūzai, šaukiame Vo me gyvenime. Tikimasi kad
kiečius į Vakarus...." Tokia šių santikių pasėkoje susidarys
Belgija, Holandija ir Luksem- Į KLAUSIMĄ kieno dabar niame žaidime.
eilė,
gali
tik
Stalinas
atsakyti:
burgas — pasirašė savitarpi
Nežiūrint kad U. S. A. taip kalba nustebino visus, ir kitą reikšminga akademinė Lietu
praktika
rodo
kad
dabar
turės
nės pagalbos sutartį Briusely
aiškiai ir taip plačiai ir pini rytą galėjai skaityti Paryžiaus vių grupė, išauklėta laisvės,
sekti
tam
tikra
pauza
Sovietų
je. Tiesa, ta sutartis neapima
gais ir ginklais remia Graiki laikraščiuose šitokias antraš humanizmo ir Lietuvi š k u m o
diplomatijoje.
Jie
pirmiausia
visų kraštų kurie jaučia savo
jos teisėtą vyriausybę ir viso tes: "Po de Gaulle vakarykštės dvasioje.
turės
galutinai
suvirškinti
ką
pasieniuose sovietinį triukšmą,
kiais budais padeda jai kovoti kalbos apie Vokietiją, Maršalas Dėkodama Raudonajam Kry
tik
prarytus
kąsnius.
O
kai
vis dėl to ji sudaro gerą pra
su sukilėliaisį, Sovietų Sąjunga Petain turi buti paskelbtas žiui ir BALF'ui už jau suteik
jie
bus
suvirškinti,
tada
rys
se
džią tolimesnei apsigynimo vei
tuo tarpu tik netiesioginiai per šventuoju", "Už ką tada Pran tą Lietuviams studentams pa
kantį
klai ir įmeta pirmutinį grūdą,
Jugoslaviją, Bulgariją ir Alba cūzijos teismai nuteisė mirti ramą, Lietuvių Profesorių DrSunku
šiądien
pasakyti
kat
galintį išauginti stiprų vieny
niją palaiko ir kursto Gen. visus kurie panašiai kaip de
Gaulle kalbėjo dar 1940 me
ras
sovietinių
replių
galas
sti
bės medį.
Markos gaujas.
didybės. Falklando ir Hondū
Tuo tarpu dar perdidelė bai priau spaus-Europą: ar tas ku
Jau beveik pusę bilijono do- tais?", "De Gaulle geria iš jo ro salos ruošiasi pakeisti savo
mė slegia Italiją, Švediją ir ris liečia Turkiją ir Graikiją, larių Amerika sukišo į Graiki paties prispjauto šulinio...." šeimininkus. "Silpnieji teturi
Visiems
Norvegiją kad jos galėtų prisi ar tas kurs laikosi įsmigęs Suo ją, o sukilėlių skaičius ne ma Ką gi padarysi
tik priešus", taip šneka Kinų
gyvenime
tenka
suklysti.
Ir,
dėti prie "Penkiųjų" sutarties. mijoje. Abu jie yra Sovietams žėja
Ar tik vieną dieną
patarlė. Ji pilnai tinka ir An
Mat, ta sutartis nedaug tereik svarbus, bet kartu ir pavojingi. nesuskambės Amerikos valdžio gal but, dažniausia suklysta ge glams r kai Pietų Amerikos vai
ėtų jeigu jai nebus duotas sti Ir mums atrodo kad Sovietų je keista gaida kad reikia tar nerolai. ... Bet jei suklysta stybės pajuto jog Anglija 'sun
prus užnugaris. O tą užnuga noras yra išlaikyti tą pauzą tis su Sovietais dėl Graikijos, visi, tai pasitaiko tik protingie kiai kvėpuoja', tuoj ištiesė na
rį duoti tegali tik U. S. A. su kiek galima ilgiau. Mat, spau nes kitaip — sukišime dar mil ji. Prancūzijos generolo pasi gus į Britų valdomas salas.
savo karinėmis garantijomis ir džiant reples Turkijoje, neabe žiniškas sumas, o klausimas taisymas nėra vien jo asmens ;Bet kai 1938 metais Cham
aiškiais pasižadėjimais kad tuo jotinai teks susidurti su atkak vistiek pasiliks atviras. Va, dorybė, bet. gyvenimo iškeltas berlain, sugrįžęs iš Miuncheno,
Vokietijos
atveju kai "kas nors" kėsinsis liu pasipriešinimu, galinčiu už tokiu atveju Sovietai ir mėgins reikalavimas: be
Europa
bus
kiauras
ir
sužlegęs paskelbė jog jau laikas gamin
• į minėtų valstybių nepriklauso kurti tuoj pat platų pasaulinį išmainyti Graikiją į Turkiją.
ti mažiau skėčių ir daugiau pa
mybę, Amerika gins jas viso gaisrą. To Sovietai šiądien Taigi, mums atrodo kad šiuo maišas. Nieko tat stebėtina trankų, visa Anglų tauta su
dar nenori.
mis savo pajėgomis
metu galima laukti tam tikro kad Kovo 15 d. prasidėjusiame prato ką tie žodžiai reiškia. Ir
Kol tokio pasižadėjimo Ame {Bet jie taipgi nenori kad atoslūgio Sovietų plėtimosi po Paryžiuje Europos tautų susi šiądien, kai Attlee, Anglų <įmi
rika nėra davus (nors Prezi Turkijoje kurtųsi U. S. A. ba litikoje: "šaltasis protestų ir rinkime dėl "Marshallo plano" nistras pirmininkas, kalba jog
dentas Truman savo kalboje zės, kad ten rinktųsi vis dau propagandos karas" tęsis, ži dalyvauja ir Vokfcstyos atsto reikia buti pasiruošus kiekvie
Kovo 17 pareiškė kad tas bu- giau prieš-sovietinių nusistaty- noma, toliau visu aštrumu, bet vai....
THE TELLING-BELLE VERNON CO.
nu momentu, nes karas ateis
tinai reikalinga) tol "Penkiųjų | mų ir kad pagaliau Turkija pa- netikėtumų laikotarpiu lyg ir
staiga, visiems Anglams aišku
Division of National Dairy Products Corp.
Liūtas Aštriais Nagais
valstybių unija" pasilieka So- sidarytų pirmutine puolimo li- yra užsibaigęs.
jog ne Falkland ir ne Honduras
vietams tik įspėjančiu, bet tie nija prieš Sovietų Sąjungą.
Susikaupdami prie Graikijos
KADAISE užteko Anglijos tą staigmeną atneš. O vis dėl
atbaidančiu ženklu.
Jokia Molotovo diplomatija Turkijos ir Persijos reikalų, So "liutui" sustaugti kad visi to ir Argentina ir Čile ir Gua
3746 CARNEGIE AVfiNU®
EN<IU*U If*
Nors tos penkios valstybės nebegali geruoju, klasta ar ap vietai, aišku, ilgai nelaukdami klauptųsi prieš jį. šiądien gi temala pradeda galvodamos jog
sudaro apie 250 milijonų bloką, gaule nukreipti Turkijos nųo atsakys savo naujais projektais ir Argentina, ir Čile, ir net Anglijos "liūto" nagai jau yra
Guatemala neišsigąsta Anglų atšipę.
bet kiekviena jų atskirai (iž- pasirinkto kelio ir negali su Vokietijoje ir.... Korėjoj^
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Greetings and Best Wishes to all
our Friends and Customers
HAPPY EASTER

•O*

The G.M. McKelvey
Company

Federal, Hazel and Commerce Sts.
Youngstown, Ohio

Greetings and Best Wishes
from

STUDEBAKER PRESENTS

BRYON WADE
"Personalities in The News*
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PUSE MILIJONO VO
KIEČIU JAU PO
GINKLU
Spaudoje jau buvo paskelbta
žinių, kad 3,000, vėliau 8,000
Vokiečių kariuomenės buvo išlaipdinta Karaliaučiuje. Maž
daug tuo metu pabėgo iš jų
tarpo vienas Vokietis karinin
kas. Taigi sužinota ir daugiau
kai kurių smulkmenų.
Jau 1944-45 metais buvo ve
dami pasitarimai tarp Vokiečių
maršalo Paulaus (prie Stalin
grado patekusio į Rusų nelais
vę) ir SSSR aukštųjų pareigū
nų. Paskutiniame jų dalyvavo
pats Stalinas. Einant tuo susi
tarimu, Paulus sutikęs organi
zuoti Vokiečių kariuomenę So
vietų Sąjungoje. Ji gavusi DRA
(Deutsche Befreiungš Armee Vokiečių išsilaisvinimo armija)
vardą. Jos branduolį sudarę
šeštos Vokiečių armijos vyrai.
Prasidėjęs intensyvus karių
rinkimas ir apmokymas. Armi
jos štabas esąs įruoštas prie
Maskvos, Dimitrov vietovėje.
Kariai nešioja Vokiečių kariuo
menės uniformą. Jų kokarda
raudonų - baltų - juodų spalvų.
Virš jos — sovietinis ženklas,
kujus ir piautuvas. Vadovaują
karininkai lygiai gerai kalba
Rusiškai, kaip ir Vokiškai. Šio
je armijoje įvesta nepaprastai
griežta drausmė. Kiek joje šiuo
metu yra karių sunku tiksliai
pasakyti. Manoma, kad DBA
skaičius siekiąs pusę milijono.
Nėra jokios abejonės, kad so
vietai išnaudos Vokiečius, mo
bilizuodami juos viena ar kita
forma į Raudonosios armijos
eiles. Vakarų zonų Vokiečiai
dėl to yra labai susirupinę, nes
brolžudiško karo nenori nei vie
nas Vokietis.
K. P.

HAPPY

ĘASTER
* ' »4 ' . «f

> ii-

6:00 P. M. Monday thru Friday

I

C. E. O B R O C K
DAIRY

EASTER GREETINGS TO ALL

t

R & B. AUTO GLASS CO.
Authorized Agency
for
Styginės muzikos specialistai tremtiniai: S. Gabrijolas,
Pr. Matiukas, M. Saulius ir Iz. Vosyliunas suorganizavo
kvartetą ir koncertuoja po stovyklas Vokietijoje.

ĮSTEIGTAS AMERIKOS LIETUVIŲ
IMIGRACIJOS KOMITETAS
Dirvos Redakcijai iš New YoUto praneša kad šiomis dieno
mis galutinai susiorganizavo visų Amerikos Lietuvių vardu Imi
gracijos Komitetas, į kurio valdybą išrinkta įvairių srovių, ir
jau pirmiau Imigracijų komitetuose dirbančių atstovų:

L. O. S. and LORRAINE
Duplicaii

Sportlight

Safety Glass

Spotlights

7120 Carnegie Ave.

Kun. Jonas Balkunas, pirmininkas (LRKSA)
Kun. Dr. J. B. Končius, vice-pirm. (Kat. Imigr. Kom.)
Jonas Buivydas, vice-pirm. (Lib. Imigr. Kom.)
Alena Devenienė, sekretorius (ALT)
A. S. Trečiokas, iždininkas (ALM ir BALF)
Dr. M. J. Vinikas, globėjas (SLA)
Dr. J. Devenis, globėjas (nuo Protestantų Imigr. Kom.)

EN. 2790

HAPPY EASIER

Valdyba jau atlaikė vieną susirinkimą. Susirinkimas nu
matė atidaryti "šio komiteto ofisą greičiausiu galimu laiku. Tokis ofisas laikinai bus BALF arba SLA Brooklyno patalpose.
Imigracijos Komitetas dabar organizuoja savo štabą.

Easter Greetings to All Our Friends

The Geometric
Stamping Co.

. »rr

1111 EAST 200th STREET

FULTON FOUNDRY &
MACHINE COMPANY

Est. 1901

Greetings on this Holiday to all our Friends
# F

Greetings to the Lithuanian People
cm your Easter Holiday

3205 MAYFIELD RD.

N. c. & SONS

Ml 8400

YEllowstone 9640

RESIDENTIAL & INDUSTRIAL
CONTRACTORS
GREETINGS
AND BEST WISHES

FRED A. WAGNER

East 75th and Morgan Avenue

Best Wishes for a Happy Easter

/ / t

CHAS. ROBERTO Inc.

COUNTY COMMISSIONER

WHOLESALE GROCERS

Master Plate and Stone Hard Floors.

MACK TRUCKS

Re-surfacing of Wood and Stone "Hard Floors
Bulldozer and Air Compressor Service

Parduodama išsinešimui

Mahoning County

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

CEMENT & WATERPROOFING

MElrose 0773

7001 Carnegie Avenue

3197 WEST 32nd STREET

BEST WISHES FOR A HAPPY ĘASTER

1026 WOODLAND AVE.

OLIVER KUHN
COUNTY COMMISSIONER — STARK COUNTY

HAPPY

EASTER

HEnderson 6960

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

LUTHER K. ZERBE

Walter McDonald

C O U N T Y E N G I N E E R
STARK COUNTY

PHESCRIPTION DRUGGIST

HAPPY

EASTER

SUITS AND TOPCOATS MADE TO ORDER

ABBY S FLORAL & GIFT SHOPPE
t

Happy Easter

0102 SUPERIOR AVE.

C. FRANK SHERRARK

GArfield 4639

CLERK OF COURTS — STARK COUNTY

THE CANNON TAILORING CO.

*•*

FLOWERS FOE ALL OCCASIONS

124 ST. CLAIR AVJB. — Cor. East 2nd St.
ho EAST 140ih STREET

PO. §787

JUOZAS J. BACHUNAS ĮSTEIGIA
SAVO REZORTĄ PIETUOSE

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

BROWN BROTHERS COAL CO.

Žinomas mūsų veikėjas Juo
zas J. Bachunas, trijų šiauri
nių vasarinių rezortų savinin
kas Michigan valstijoje, nuste
bino savo draugus savo nauja
"ofensyva" rezortui operuoti
pietinėse valstijose.
Michigan valstijoje jis ope
ruoja apie 30 metų jau žinomą
Tabor Farm, vėliau įgijo Pros
pect Point, o pernai, Hotel Macatawa.
Dabar, kaip praneša Knoxville, Tennessee, dienraštis Ko
vo 10, Juozas J. Bachunas pa
ima į savo rankas operavimą
Norris Parko, kuris yra federalės valdžios savastis, buvęs
iki šiol Tennessee Valley Au
thority pavyzdinis projektas,
išstatytas CCC ir National
Park Service, žinomais WPA
bedarbės laikais.
Bachunas su savo kitais biz
nio nariais gavo Norris Parką
iš TV A 19-kos metų nuomai ir
operuos jį kaip kitus savo rezortus.
Norris Park jau turi j reng
ta 50 nakvynėms namelių ir
kabinų, yra ten valgykla ir ki
ti patogumai turistams susto
ti. Ten kas metą pervažiuoja

9533 WOODLAND AVE. — 1173 IVANHOE RD.
9104 MADISON AVE.
MUlberrjr 2800

ClMar 2800

HAPPY

EASTER

BALLONOFF METAL PRODUCTS
• • •

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

BOSTON FACTORY SHOE fcEPAIR
STORES

m

\

ALL OVER GREATER CLEVELAND

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS
When buying or selling REAL ESTATE Call ....

GREETINGS
AND BEST WISHES

HUGO F. BOUSE, REALTOR
K8 EUCLID AVE. - CLEVELAND, O.

PREISLER
LUMBER CO.

Phone: PRospect 6236 — Also Wickliffe, O.
BEST WISHES FOR A PLEASANT HOLIDAY
i

2391 WOODHILL RD.

UNITED ERECTING COMPANY
GArfield 240©

4^
HEnderson 3310

4500 EUCLID AVENUE
HAPPY

EASTER

GREETINGS

- B. OF L. E. AUDITORIUM

AND BEST WISHES

Corner of St. Clair Ave. & Ontario St.

ATVIRAS LAIŠKAS
DIRVOS REDAK*
TORIUI

i

3au ketvirti metai kai mes
Lietuviai tremtiniai, netekę sa
vo Tėvynės Lietuvos, skursta
me nualintoje Vokietijoje. Mes
laukiam kada tarptautinės tei
singumo institucijos tars savo
sprendžiamą žodį pavergtų tau
tų išlaisvinimo ir tremtinių bū
klės pagerinimo reikalu.
Iki tas laikas ateis, daugelis
musų jieško sau laikinės pasto
Juozas J. Bachunas
gės ir darbo kituose kraštuose.
Daugelio akys yra nukreiptos
tūkstančiai turistų.
į laisvą šalį Ameriką,, kur ir
Kai sąlygos leis, Bachunas po pirmo Pasaulinio Karo dau
sako tą Parką ir jo patalpas gelis politinių emigrantų rado
įrengs sulyg savo plano, taip sau pastogę.
kad jo lankytojai jausis pilnai
Šiuo laiškučiu aš noriu padė
kaip namie, kaip jaučiasi atsi
koti Lietuvių konsului Chicalankę į kitus Bachuno rezortus
goje Dr. P. Daužvardžiui, ku
šiaurėje.
ris man padėjo surasti tetą ir
Juozas J. Bachunas pragar dėdę Masiulionis ir Mrs. Quinsėjo savo draugų Vakarinės lan, kurie atsiuntė man ir ma
Michigan rezortų savininkų ei no šeimai affidavitus ir kitais
lėje tiek kad jis išrinktas šiems budais paremi* mus šiuo sun
metams West Michigan Tour kiu laiku.
ist and Resort Operators As
Mes visi tremtiniai labai dė
sociation prezidentu.
kingi
Amerikos Lietuviams ku
Reikia tikėtis kad Bachunui
rie
deda
tiek daug pastangų
seksis ir Norris Park išrekla
kad
pagerintų
musų sunkią
muoti ir padaryti ten biznišką
šiądieninę
būklę.
Mes tvirtai
pasisekimą, kaip jam sekėsi
tikime
kad
Strattono
ar kuris
Michigan valstijoje.
kitas
projektas
bus
priimtas
ir
Bachuno rezortų biznį ir jo
daugelis
tremtinių
nuvykę
pas
pasisekimą galima palyginti pa
sakiško Karaliaus Mido legen savo gimines galės jungtis prie
dai: ką tik tas karalius paly bendros savo tėvynės išlaisvi
tėdavo, viskas pavirsdavo j au nimo akcijos ir kovoti prieš pa
ksą. Bachunas, kokį tik rezor- saulio tiraniją.
tą paima operuoti jis pasidaro
Baigdamas noriu pasveikinti
pelningas ir žmonių mėgiamas. Tamstą, pone Redaktoriau, p.
Reikia tikėti atsiras ir Lie konsulą Daužvardį ir savo gi
tuvių kurie nuvažiuos į Bachu mines su artėjančiomis Velykų
no Norris Parką, kaip lanko jo šventėmis ir dar kartą padėko
ti visiems Amerikos Lietu
Michigan rezortus.
Norris Park randasi pekiliui viams už nuolatinį musų rė
iš Chicagos į? įPloridąį beveik mimą.
Klemensas K. «h šeima.
pusiaukelyje.

mm

BRYANT - HEATER CO.
AUTOMATIC GAS WATER HEATERS
UNDER-FIRED FULLY INSULATED
Conveniently purchased on your monthly
Gas Bill or through your local plumber
or telephone Bryant-Heater Co.
r
MAin 5732

2036 East 22nd St.

Cleveland

LINKĖJIMAI

0MUĮ

CHerry 4600

Public Square
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WE EXTEND OUR SINCERE GREETINGS ON YOUR EASTER HOLIDAY

MSI MCIDIERN1N1AI

For
Clea»i«<
Toikt Bo**

12815 KINSMAN RD.
WAshington 4400

DATCGLMAI

GREITINGS

Ralph J. Jones - Manager
HEnderson 5080

WONG S
CHOW MEIN CAFĘ

GREETINGS

We Deliver for Home
Parties

LESSLIE G. CAMPBELL

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą?

Call CEdar 9650
9600 CARNEGIE AVE.

• * *

Tam patogus pagelbininkai šiądien yra SANI-FLUSH,
geriausias disinfektantinis toileto įtalpos valytojas. Jis

STATE REPRESENTATIVE

toks moderniškas kaip ši minuta.

GREETIN G$
GREETINGS

ENdicott 2323

SANI-FLUSH išvalo jus toileto įtalpą chemikališkai,

Schwarz & Singer

prašalina pletmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes,
užtikrina toileto įtalpą visiškai švarią, taigi ir prašalina

Master Fur Craftsmen

U. S. ELECTRIC MOTOR
AND SERVICE
1755 EAST 33rd STREET

EASTER HOLIDAY

Vasario 16, 1948.

THE LAKE ERIE BUILDING
MATERIAL CO.

HOLIDAY

We Extend Our Sincere Greetings on Your

ScheinfeldaS, Vokietija

Sani-Flus).

BEST WISHS8 TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

HOLIDAY

MM

MARVEL BEVERAGE
CO.

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound
Effect. — Seating Capacity 1,200—800 on first floor and
400 in the balcony. — Convenient Transportation Facilities.
Frank W. Chopp, Mgr.
Phone: CH. 0733

1321 MARQUETTE

{IMIMIA

visokius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo.

•

j

1935 EUCLID AVE.
PR. 7194

Visiškai saugus visokioms toiletų lutemomt.

Veikia

minkštame ir kietame vandenyje.
z

' ^

PtfCO
CLEANER

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose.

GREETINGS AND BEST WISHES

WATER SOFTENER

GREETINGS

GUN & TACKLE SHOP, |™.
EVERYTHING FOR THE SPORTSMAN
2756 SOUTH MORELAND BLVD,
Open Evenings

Oeiretand Grocery
and

The Hygienic Products Co.

Co*

SHAKER SQUIARE
WA. 7788

3543 WOODLAND AVE.
ENdicott 4020
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BEST WISHES TO OUR LIITOANIAN FRIENDS

ž? *
fc <
g l ,
C '

SCHINDELAR BROS.

pO žiaurios žiemos, pavasario metu atgimstanti gamta
* yra nepaprastai graži. Jos veversėlio ir kitų paukšte
lių čiulbėjimai, gėlelių įvairumas ir grožis ramina ir džiu
gina žmogaus sielą.
Atgimus gamta Kristaus prisikėlimo Šventėje žavėja
kiekvieno Lietuvio — nuo jauniausio iki seniausio. — sielą
ir iš jų krūtinių veržiasi maldos į Aukščiausiąjį.
Vieni kitus sveikina, linkėdami linksmo Aleliuja. Vai
kučiai džiaugiasi margučiais, suaugusieji — tikybinius sa
vo jausmus jungia su atbudusia gražia Tėvynės gamta, ku
riai jokia šalis nėra lygi.
šiądien ta žavėjančios gamtos grožio šalelė pergyvena
žiaurius laikus, baisaus priešo naikinama. Jos ištikimi sū
nus ir dukros yra išblaškyti po įvairias svetimas šalis, kaip
vanago užklupti nekalti paukšteliai.
Velykų šventės tiems nelaimingiems tremtiniams — be
jų brangios Tėvynės, be aiškios ateities ir net be reikalingiausio daikto — duonos kąsnio — yra labai slegiančios ir
graudžios. Mums čia gyvenantiems, ačiu Dievui, laisvoje
šalyje, Velykos yra su pilnu išteklium, bet kartu musų yra
šventa pareiga kiekvieno, ypač to kuris tremtiniuose neturi
giminių ir artimųjų sau išsirinkti vieną iš tų nelaimingų
tremtinių šeimą ir suteikti jiems pagalbą.
BALF mielu noru Jums patars ir patarpininkaus Siame
gailestingumo ir šalpos darbe.
Šia proga reiškiu nuoširdžius sveikinimus Velykų šven
tėse BALF valdybos nariams, direktoriams, dvasiškiams,
štabui, skyriams ir visiems bendradarbiams. Kartu reiškiu
užuojautą ir linkėjimus tremtiniams, kad jie tvirtintų sa>vo sielas gyvu tikėjimu šiais jų bandymo laikais ir kad
linksmas Aleliuja atgaivintų jų prislėgtą dvasią.
KUN. DR. J. B. KONČIUI,
BALF Pirmininkas.

SW. 1048

10608 SUPERIOR AVE.

Velykų Šventėse Prisr
minkite Tremtinius
Rašo KUN. DR. J. B. KONČIUS, <
Bendro Amerikos Lietuvių Fondo Pirmininkas

Manufacturers of Custom Built Furniture
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GREETINGS AND BEST WISHES
EDWARD VERNIER

WADE HEATING & SUPPLY CO.
RAndolph 5695 — GArfield 9010

New Gas Furnaces — Conversion Burners and Oil F&rnaces
Immediate Delivery

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS

THE CLIFFVIEW NURSING HOME

United Lithuanian Relief Fund
of America, Inc.
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

MALE PATIENTS ONLY — ALL AGES

KEnmore 4131

18126 EUCLID AVENUE

!

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

N. B. C. CIGAR STAND

In the N. B. C. Building

-

815 Superior Ave.

PRospect 7933

Max L. Pintchuk

VELYKOS GALI BUTI
TARP KOVO 22 IR
BALANDŽIO 25
Šymet Velykos nėra anksty
viausios, nes anksčiausia jos
gali pasitaikyti net Kovo 22.
Bet Velykos Kovo 28 buvo
1937 metais, o daugiau jau šį
šimtmetį tą dieną nepasitaikys.
Kalėdos ir kitos šventės yra
nustatytos, o Velykoms die
na nuskiriama sena tradicija,
prisilaikant saulės, mėnulio ir
Gregorianiško kalendoriaus.
Velykos pasitaiko Kovo 22
dieną — pirmą sekmadienį po
susilyginimo dienos su naktimi,
tik kartą į 207 metus.
Jeigu mėnulio pilnatis buna
kada po Kovo 21, kuomet suir Velykos esti ankstyvos. Jei
gu pilnatis pasitaiko anksčiau
ar vėliau po Kovo 20-21, tada
laukiama sekančio pilnačio, ku
ris buna už apie 28 dienų, ir
tada Velykos nusikelia net į

I II

Atėjusios į Vokietiją BALF'o siuntos tuoj vagonuose tikri
namos. čia matome buvusį BALF įgaliotinį Dr. Trimaką*
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus pirmininką Dr. D. Jasaitį ir
Balandžio mėnesį, arba kuna
ORLAIVIŲ greitumas didė
vėlyvos Velykos.
jo po apie 14 mylių kas metą
Vėlyvos velykos buvo 1943 nuo to kai Wright broliai pir
metais, kada pasitaikė Balan mą kartą bandydami savo lėk
džio 25 d.
tuvą 1904 metais skrido kelias
minutas
M mylios į valandą
KAS platina Dirvą
tas
greitumu.
platina apšvietą.

Greetings to our Lithuanian
Friends

HAPPY EASTER

WIEHN'S BAKERY
<$Mcg?

For Good Baking See Wiehn's

Ohio-Willys Sales Co.

12429 ARLINGTON AVE.
POtomac 4347

2351 CARNEGIE AVENUE
Greetings to our Many Friends

CENTER-MA YFIELD
BOWLING

PRospect 1773

A NICE SPOT TO SPEND ,
AN EVENING
Mike A. Skrovan, Owner

HAPPY

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

EASTER

AUGER REGISTERS CO

LIBERTY FUR COMPANY*
•f

1028 EUCLID AVENUE

G R E E T I N G S

BEST WISHES FOR A PLEASANT HOLIDAY

The State Bottle Co.

3608 PAYNE AVENUE

ST. CLAIR COAL & SUPPLY CO.
BUILDERS SUPPLIES - BRICK - CEMENT - LIME
HAPPY

EVergreen 3030

HAPPY EASTER

"Cleveland's Leading Furriers"

m
HEndersoit 7650

4105 MAYFIELD ROAD

JUDGE EDWARD J. FEIGHAN

2722 EAST 51st ST.

OF MUNICIPAL COURT

HE. 7177

EASTER

AND
*

DRY GOODS AND MEN'S FURNISHINGS

HAPPY

• • •
j
:

i-,0. j

2207 LEE ROAD

KEnmore 6000

20300 ST. CLAIR AVE.

WM. WITTLINGER, |nc-

CLEVELAND HTS

EASTER

CONGRESSMAN
MICHAEL A. FEIGHAN

G R E E T I N G S

COONEY'S CAFE

EDWARD BANVILLE

Wine—Liquor—Beer

CARPENTER CONTRACTOR

4500 DETROFT AVE.

Local Union No. 105

FA. 8485

4127 E. 120th STREET

BR. 6427
HAPPY

EASTER GREETING TO ALL

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

WEST 89tH ST. NURSING HOME

HARWILL ICE CREAM CO.

CLARK AVE.
CHILI BOWL

6

48U CLARK AVE.

TREATMENT FOR ALCOHOLICS
EDDIE BENSON - Manager

120ft W. 9th STREET

Sincere Greetings and a Happy Easter to All

EASTER

Riester & Thesmacher
Company

. SUperior #699

J

G R E E T I N G S
HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS
2240 WEST 89th ST.

WOodbine 4870

HAPPY EASTER

THE EMPIRE PLATING CO.
8800 EVARS ROAD

r

CEdar 1067

ORBAN S FLOWERS

MAY-CENTER CAFE

PRODUCERS AND RETAILERS

Fine Foods - Boer - Wines
and Liquors

11520 BUCKEYE RO. - CLEVELAND, O.

HA. 1500

• • •

1526 WEST 25th ST.

3982 MAYFIELD RD.

CHerry 0154

FA. 9746

Greenhouses — Medina, Ohio
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Gyvata ir kiti. Jis dar ir šią dvasios stiprybe.
dien teberašo. Pereitais metais Nors šį raštą skelbdami ne»
paskelbė savo veikalą "Kalėji turime tiesioginio tikslo pri>*
DR. HERBERT C.
mas - Laisvėjimas", jame kaip minti broliams Amerikiečiams,
MYERS
tik aprašo savo pergyvenimus bet jei atsirastų kilnios širdies
tautietis
ir
norėtų
palengvinti
nacių kalėjime.
delis veikėjas, bet kovon niekad
Visi jo raštai persunkti gi to didžio Lietuvio senatvę ir
OPTOMETRIST
nešaukė. Priešingai, jis smer lia mistika, nes jo manymu, sutiktų pasiųsti maisto siunti
kė bent kokią kruviną kovą ir raštas privalo tarnauti tautos nėlį jam, J. A. V. Lietuvių Ra
#r/
nepripažino fizinių jos priemo dvasios gaivinimui ir turi šytojų Draugija jiems butų la
nių. Jo nuomone, žmogus turi skleisti žmonėse Amžinos švie bai dėkinga, ir mielai patarpi
m OLD ARCADE
kovoti dvasinėmis savo galio sos spindulius.
ninkautų. Geradarius prašom#
CHerry 4161
mis.
Vydūnas giliai suprato žmo kreiptis į J. A. V. Rašytojų
Vydūnas gerai matė ir su gaus dvasios didybę^ ir kokios Draugiją, Marianapolis College,
prato Vokiečių daromas netei reikšmės gali turėti tautai tau Thompson, Conn.
sybes ir skriaudas musų tautai, ri dvasinė asmenybė. Dėl to
matė kaip sistematingai ir vi visu savo gyvenimu stengėsi,
somis išgalėmis naikino Lietu jo paties žodžiais tariant, "sa
vybę. Vydūnas stojo į atvirą vyje atskleisti tauriausį žmo
Sincere Greetings and a Happy Easter to All
kovą, bet pasirinko kulturingą niškumą", kuris, kaip amžinos
kovos budą: Vokiečių melagin šviesos atspindys, tautą gaivin
gai ir brutalei propagandai jis tų ir stiprintų.
stengėsi priešpastatyti stiprią
Taip per 80 metų Vydūnas
susipratusios savo tautos dva priėjo tokią dvasios būseną
sią. Tam reikalui jis organi kad jau nebebijo nieko: nei ka
zavo kulturines draugijas, stei lėjimų, nei persekiojimų. Jo
gė scenos mėgėjų burelius ir nelaimė nepalenkia ir nepalau
chorus, be to, pats komponuo žia, bet joje jis tik tvirtėja ir
davo melodijas, pats vesdavo kyla į dar didesnį tobulumą.
chorus, pats statydavo scenos Visą amžių saugojęs Nemu
veikalus ir juose vaidindavo. no krantą, senatvėje buvo at
Organizuodavo tautiškas šven plėštas nuo savo gimtosios že
tes ir iškilmes.
mės ir dabar gyvena sunkiu
ŽINIŲ FILMŲ TEATRAS
Ypatingai pažymėtinos Joni tremtinio gyvenimą su kitais
nių šventės Rambyno kalne, Lietuviais Vokietijoje. Karo
kuriose jis pasakydavo patrio audrose jis daug iškentė ir
Pamatykit vwo Pasaulio įvykius
tinių kalbų. Nekartą jis tų iš daug kartų vos per plauką mir
kilmių metu būdavo karštuolių ties išvengė. Tokiame amžiu
Vokiečių, o vėliau nacių, užpuo je visus tuos sunkumus tega
lamas, apspjaudomas ir net ak lėjo perkelti vien didelės savo
menimis apmėtomas. Vokiečiai
EUCLID AVE. near PUBLIC SQUARE
jautė jo įtaką musų tautai, dėl
HAPPY 'EASTER
to nuolatos jį persekiolo ir net
241 EUCLID AVENUE
kalėjiman uždarę laikė.

VYDŪNAS, MAŽOSIOS LIETUVOS
RAŠYTOJAS, 80 METŲ
BE8T WISHES FOR A VERY
HAPPY EASTER

k

Geo. V. Woodling

Š

STATE REPRESENTATIVE

HAPPY EASTER

Cleveland Ambulance Service
Remember tlie Maroon a*d Cream Colored
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland's Physicians'
Service.

ENdicott 071#

HAPPY EASTER

The Norman Hat
Manufacturing Co.
MAKERS OF THE KINGSLEY HAT

Vydunas-Storasta

mm

Kovo 22 dieną šių metų, gar
siam Lietuvių rašytojui ir vei
kėjui Vydunui sukanka 80 me
tų amžiaus. Vydūnas tėra jo
slapyvarde; tikra jo pavardė Vilius Storasta. Jis gimė Ma
žojoje Lietuvoje, Jonaičių so
džiuje, Šilutės apskrityje.
Vydūnas yra labai apsišvie
tęs žmogus. Jis beveik visą
savo gyvenimą praleido ant
Nemuno kranto esančiame Til
žės mieste, kur mokytojavo
vienoje aukštesnėje mokykloje.
Vydūnas Lietuviškon raštijon atėjo prieš gerus penkias
dešimt metų. Jis yra vienas
tų retų žmonių kuris turėjo
taip labai plačios ir šakotos
įtakos savo bendralaikiams. Jis VYDŪNO rašto turtas yra
E. E. WALDECK
yra ne vien rašytojas ir visuo didelis ir įvairus: jis parašė
ELECTRIC CO.
menininkas, bet taip pat dide per keturiasdešimt didesnių bei
lė asmenybė, kuri nuostabiu mažesnių veikalų. Jo raštus Specializing in Electric Motor
savo gyvenimo budu daugį į galima butų paskirstyti į sce
Rewinding and Repairing
save patraukė.
nos veikalus ir į filosofinius bei
Paprastai Vydūną žmonės ži visuomeninius.
We Repair all House Appliances
no kaip vegetarą. Jo vegetaJo scenos veikalai gana įvai
riškumas nėra paviršutiniškas,
rus: misterijos, tragedijos, ko
bet seka iš to gilaus Vydūno
medijos, dramos įr šiaip vaiz
žmoniškumo, kad žmogus ne
118 Noble Ct. - MAin 5527
privalo žudyti ir misti kitais deliai. žymiausi jo veikalai
yra: Prabočių šešėliai, Amži
Residence: EV. 5678
gyviais. Vadovaudamasis šiuo
noji
Ugnis,
Gaisras,
Tautos
giliu ir žmogišku principu, jis
smerkė bent kokį smurtą ir
gerai atsiliepdavo net apie sar
vo priešus ir kankintojus. ,
Kiekvieną kartą, kai nepri
We Extend Our Sincere Greetings on Your
klausomos Lietuvos spauda jį,
nacių skriaudžiamą ir stumdo
EASTER HOLIDAY
mą užstodavo jis vis gindavo
savo skriaudėjus. Nors tos sa
vo filosofijos mokėsi Indų iš
minčių raštuose, bet dažnai at
rodo, lyg butų jos sėmęsis Pa
moksle ant Kalno. Jis buvo di

Telenews Theatre

Happy Easter and Best Wishes to all our Friends ]

SAVINGS & LOAN

Westside

ASSOCIATION

PRospect 0121

WEST 25th AT LORAIN

THE LORAIN TELEPHONE
COMPANY

GREETINGS
AND BEST WISHES

Business Office Telephone 5153
We Extend Our Sincere Greetings to All
SAM URMAN, President
208-210 ST. CLAIR AVE.

MAin 4403

203 9th Street

BARTUNEK
CLOTHES

EASTER

The Central Bank Co,

14059 St. Clair Ave.

6215 CABNEdE AVENUE

\

$

833 Prospect Avenue
0529 Union Avenue

CRANE CO.

the Lithuanian People on Your
EASTER HOLIDAY

HAPPY

Greetings on this Holiday to all our Friends

Lorain, Ohio

Visi Depozitai Apdrausti iki $5,000
EASTER OilE E TINGS

i
Narys Federal Deposit Insurance Corp.

Brown's Service Station

20th ST. and BROADWAY1

4005-9 Bridge Aveniig

Gas - Oil - Greasep - Accessories

|3JS SUPERIOR AVE.
ENdicott 9127

_

t »
Į

EASTER GREETINGS TO ALL

••

F. W. WOOLWORTH CO.

Phone MElrose 1946

90 tr 10c jki $1.00
BROADWAY

*

LORAIN, OHIO

SUNOCO PRODUCTS

HEnderson 0425

West Side
Carpet Cleaning
Company
_

LORAIN, OHIO

*

~ P I ft IT A

*2/N

\

HAPPY

K

xN

AŠ BUVAU LIETUVOJ!

EASTER

THE H. i. SHERWOOD CO.

Prescriptions accurately compounded of the purest drugs
and reasonably priced. —• Sickroom Supplies.
v
CHerry 3280

2064 EAST 9tH - ROSE BLBG.

>HAPI>-Y EASTER AND BEST WISHES
, TO ALL OUR FRIENDS

V

NANKIN RESTAURANT

1

BEST CHiNESE AND AMERICAN FOOD
BEER arid WINE
* Fine Food and Sandwiches to take out.
CHerry 9352

1314 HURON RD.

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

\ STEEL FABRICATORS CO.
\

| MAIN AND ELM STREETS
PRospect 2643

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

|

TAFT WOOD PRODUCTS CO.
Wood Turning of mil Kinds — Industrial Wood Work
Lacquer — Paint and other Finishes
6520 CARNEGIE AVE.

EXpress 2379

EASTEIt GREETING TO ALL

I

!

GEO. H. PORTER STEEL
TREATING CO.

I

HEnderson 6601

1265 EAST 55th STREET

*

HAPPY

\

EASTER

KINGSBURY CLEANERS
^

We own and operate oar own Plant

16608 8. WOODLAND at LEE RD.

WAshington 0500

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

Pripuolamai susitikau su vie
nu Vokiečiu, kuris dvejus me
tus buvo Rusų karo nelaisvėje
ir buvo laikomas Lietuvoje.
— Kurioje Lietuvos vietoje
patekai į nelaisvę ir kuriose
Lietuvos vietose tamstai teko
buti? — paklausiau.
— Į nelaisvę patekau ties
Telšiais. Nelaisvės laiką pra
leidau Šiauliuose, Klaipėdoje,
Šilutėje ir Pagėgiuose. Šiau
liuose buvau du kart. Šiauliuo
se dirbau prie gatvių taisymo,
namų atstatymo, griuvėsių ša
linimo. Klaipėdoje dirbau at
statant uostą ir taisant gatves.
Šilutėje ir Pagėgiuose plentą
remontavau. 1946 metais pate
kau antrą kartą į Šiaulius, šį
kartą dirbau dažytoju dekora
toriumi ir net šoferiauti teko.
Šiauliai gerokai sugriauti, bet
su Klaipėda negalima lyginti.
Klaipėdos didžioji dalis sunai
kinta. Šilutė ir Pagėgiai kiek
mažiau nukentėję.
— Koki ir kieno namai re
montuojami?
— Remontuojamos bei atsta
tomos kareivinės, įstaigos ir
šiaip įvairus pastatai. Atre
montuotuose pastatuose apgy
vendinami Rusų karininkai su
šeimomis ir įvairus civiliai Ru
sų tarnautojai. Atstatymo dar
bus atlikome mes, karo be
laisviai.
— Ką galėtumėte pasakyti
apie Lietuvius ?
— Turiu pasakyti kad tik
Lietuviams esu dėkingas, jog
gyvas grįžau namo,— sakė jis.
—Lietuviai mus labai dažnai,
Rusams nematant, sušelpdavo
duonos gabalu. Kartais net ir
lašinių ar mėsos pakišdavo, ir
mokėdavo įteikti.
— O kaip Lietuviai elgėsi
Rusų atžvilgiu?
— Kartu su mumis dirbo ir
Rusai. Jie buvo pristatyti prie
vartos darbams esą už bendra
darbiavimą su Vokiečiais ar už
kovojimą Vokiečių pusėje. Ir
šių Rusų Lietuviai vengdavo.
— Ar neteko pastebėti kurių
nors priešinimosi Rusams žy
mių?
— Taip. Vieną kartą mus
Į Rusai nugabeno į mišką me
džiagos paruošti. Tai buvo ne
j toli Šiaulių. Pamiškėje Rusai
kareiviai mus sustabdė, pradė
jo papirosus dalinti ir mus gir
ti: "deutscher Kamerad ist
gut!" (draugas Vokietis yra
geras.) Paskui liepė vieniems
į mišką eiti, o patys pasitrau-

j

j

NEW YORK BAKERY

Greetings to the Lithuanian
People

GL. 4660
ER. 0414

9117 ST. CLAIR AVE.
13442 CEDAR RD.

JOHN I. NUNN CO.

kė į pamiškėje esančias trobas.
šis Rusų elgesys tada man bu
vo nesuprantamas. Bet drau
gai, kurie dažniau miške dirbo,
papasakojo kad miške esą Lie
tuvių partizanų. Rusai, bijoda
mi jų, niekuomet mažesniais
būriais į mišką neina. Esą bu
vę atsitikimų, jog Lietuvių par
tizanai paimdavę miške dirban
čius Vokiečius į "nelaisvę", ap
ginkluodavę ir priversdavę ka
riauti prieš Rusus. 1946 metų
vasarą Šiauliuose įvyko stiprus
sprogimas. Vėliau sužinojome,
kad Lietuvių partizanai "pa
siuntė į orą" netoli stoties bu
vusią NKVD įstaigą.
— O apie Klaipėdą?
— Klaipėda, kaip minėjau,
labai karo sunaikinta. Didžiau
sią miesto gyventojų dalį su
daro Rusai. Yra ir Lietuvių ir
dalis senųjų gyventojų — mo
terų. Jos man pasakojo, kad
Rusams užėmus Klaipėdą, jos
buvusios žiauriai išnaudoja
mos.. Į Šilutės ir Pagėgių apy
linkes, karui praužus, buvo
pradėję keltis ir įsikurti Lietu
viai. Vėliau Rusai Lietuvius
pašalino ir pradėjo kraštą ko
lonizuoti Rusais. Jie apgyven
dinami kolhozine tvarka.
— O gal ką apie Vilnių galiu
paklausti ?
— Apie Vilnių galiu tik tiek
pasakyti, kad mums važiuo
jant namo, Vilniaus stotyje
vaikštinėjo moterys ir klausi
nėjo, ar neturime parduoti šu
kų ir kareiviškų virimo kati
liukų.
— Dar klausimai — apie iš
vežimus ?
— Negalėčiau pasakyti. Vie
na krito į akis: Lietuvoje ne
paprastai mažas skaičius jau
nų vyrų. Moterys ir seniai su
daro visur žymią daugumą.
Lietuviams amžinai bu
siu dėkingas, — baigdamas sa
ko buvęs karo belaisvis. — Bu
vo taip. Antrą kartą Šiauliuose
dirbau butų dažymo ir dekora
vimo darbus. Buvau daug lais
vesnis. Pradėjau susipažinti su
Lietuviais. Kartais "suorgani
zuodavau" kelis svarus dažų ir
juos išmainydavau į maistą.
Lietuviai labai guodėsi Rusais.
Kartą pokalbio metu vienas
Lietuvis man pareiškė:
"Tamsta esi belaisvis,
bet ateis laikas ir vėl galėsi
grįžti tėvynėn ir buti laisvas.
Mes gi netenkame vilties ko
kiu nors budu iš nelaisvės iš
trukti
" Taip man bedir
bant atėjo 1946 metų ruduo.
Vieną dieną priėjo prie manęs
vienas Lietuvis ir pranešė, kad
musų stovyklai nuo rytdienos,
dėl pasirodžiusios šiltinės įve
damas karantinas. Nusigan
dau. Visos viltys kada nors gy
vam grįžti namo dingo. Pama

tęs mane nusiminusį, tas Lie
tuvis pradėjo raminti. Pasitei i
ravo ar moku šoferiauti. Vaka
re gavau įsakymą vykti į Vil
nių. Kuomet iš Vilniaus grįžau,
į stovyklą neįleido. Patekau į
kitą stovyklą. Nusilpau. Buvo
patikrinta sveikata ir pranešta
kad busiu paleistas namo. Su
laukiau. Namo vykome per
Kauną, Vilnių, Minską, Lietu
vos Brastą, Vakarų Prusus, kol
patekome į Frankfurt a/O. Iš
čia paleido namo. Taip buvau
išgelbėtas.'
Matas Vainora.
(Iš Lietuvių žodžio)
DAR PABLOGĖJO DP
MAITINIMAS
Paskutiniu laiku DP stovyk
lose maitinimas dar pablogėjo
ir kai kur, pav. Memmingene,
atsidūrė katastrofiškoje padė
tyje. žmonės stačiai neturi ko
valgyti. Ypač baisi vaikų pa
dėtis. Iš šalies niekur negali
ma gauti maisto pirktis. Reikia
skubios pagalbos riebalais.

GREETINGS AND BEST WISHES FOR A PLEASANT
»

HOLIDAY

JOE

H A R R I S .

DISTINCTIVE MEN'S WEAR /
y

* *

10536 EUCLID AVENUE

*

EASTER GREETING TO ALL

CLEVELAND FURNACE & SHEET
METAL CO.
TINNING

SPOUTING

ROOFING

furnaces Repaired and Installed •
6809 WADE PARK AVE.

ENdicott 0335

HAPPY

EASTER

UNION PAPER & TWINE CO.
M14 EAST 40th STREET

J

*
HAPPY

EASTER

DISTILLATA CO.

Telephone: EXpress 5700

"

^

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

HARRY N. SCHAEFER
Plumbing — Heating Supplies

'
7

1542 EAST 24th ST.
PRospect 2900

| 13015 WOODLAND AVE.

HAPPY

GArfield 8086

EASTER

from
EASTER

GREETINGS

JOE' CAFE

DAVE and CARL

DAVY S BAR
7816 HOUGH AVE.

Where Good Friends Meet

CHOICE WINES - LIQUORS
AND SEER

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

5379 ST. CI^IR AVE.

EMMETT MEADE
SLATE ROOFINGS CONTRACTOR

LO. TM2

3311 EAST 130th STREET
HAPPY

EASTER

M. DWORKIN
Wholesale Fruits 6 Produce
•
2667 EAST 40th STREET
HEnderson 5955

HOLIDAY

GREETINGS

THE LAKESIDE STEEL
IMPROVEMENT CO.
5418 LAKESIDE AVENUE
HEnderson 9100

FUNERAL DIRECTORS
HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

2041 EAST 89th STREET

EASTER

CEdar 1464

SABIN ROBBINS PAPER COMPANY
7&00 BESSEMER AVENUE
Michigan 8554

John I. Nunn

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

į

A. W. Hans

EN. 4067

LIGHT BROS.
11506 SUPERIOR AVE.

ENdicott 6578

coiner OF AFPEAIS

HAPPY

EASTER

EMPIRE BUILDING — 1783 EAST 11th STREBT

HAPPY

EASTER

CEdar 6550

TREMONT TOOL & GAGE CO.
HAPPY

EASTER

KRAMER'S GRILL1

HAPPY EASTER

JOSAM MANUFACTURING
COMPANY

/#

WINE — UQUOR
BEER

8003 CLINTON AVENUE
EASTER

GREETINGS

GLENVILLE DAIRY

Telephone: ATlantic 3347

GREETINGS AND BEST WISHES

Homogonized Vitamin |> Milk

LAKE CITY SCRAP & SALVAGE CO.
CHerry 5140

3219 ORANGE AVE.

BASTER

1835 EAST 55th ST.

EXCLUSIVE DYERS TO THE TRADE
7606 CARNEGIE AVE.

LEE E. SKEEL

GREETINGS
AND BEST WISHES

SE I D M A N
FURNITURE CO.

ACME DYE HOUSE

HAPPY

Judge

' •

GREETINGS AND BEST WISHES FOR A PLEASANT
HOLIDAY

GREETINGS

j

Gordon Art Glass

HOME DELIVERY

11608 KINSMAN ROAD

747 EAST 185th STREET

•

IV. 9619

Phone: MU. 6384

WA. 3161

J. Abrams
MHmnimiMmnitii.

L. GOTTLIEB
ČONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PROSPECT AVE.

m. 8181

i

P I K V A
iim«iinM|niinmj

GREETINGS TCi OUR MANY FRIENDS
AND PATRONS
'

THE ATLAS PAPER BOX CO.
" J. H. Hass, Vice President and Treasurer
-1

1849 EAST 65th ST.

UTah 1-1191

GREETINGS AND BEST WISHES

j
i

TREMTINIŲ PROTES- areštuoti keturi DP iš Rusų,
Jugoslavų ir Lenkų tarpo. Jie
TAI DEL DP AREŠ dingo be žinios. Tvirtinama kad
4 tokį areštą yra įtraukta 500
TŲ ITALIJOJE

Rusų tremties laikraščio 'Posev' Bern# korespondentes pra
neša :
"Dar neaprimo jaudinančios
žinios
apie politinių pabėgėlių
i
persekiojimą Italijos stovyklo
se, štai vėl gauta žinios naujus
tragiškus įvykius. Kada pabė
gėliai ėjo užimti laive vietas
norėdami išvykti j Argentiną,

S. WU.KOFT W SONS CO.

M«aa«UMIUNNMUUUmNHINHHUHHMUUM|UNmimMmMtNMM

APEX STEEL & SUPPLY DIV.
GENERAL BRASS & COPPER DIV.
270ft fcAST

STREET

fiXpress WW

HOLIDAY

mmHMtwttntwimHiny

BEST WISHES FOR A VERY
HAPPY EASTER

I

GREETINGS

JOHN A. PFAHL ELECTRIC CO.

27X8 LORAIN AVE.

/

asmenų, kuriuos Italijos vidaus
reikalų ministerija yra numa
čius prievarta repatrijuoti.
"Lipant pabėgėliams į laivą
'Santa Cruz', keliolika asmenų
tapo sulaikyta, nors tie žmonės
buvo tikrinti ne vienos komisi
jos ir kontrolės. Italų policija
turėjo DP sąrašus ir vykdė
tuos areštus prie pat tiltelio.
Šeimos tapo išskirtos: moteris
su vaikais paleido, o vyrus su-

The Builders Structural
Steel Company

MEIrose 2849

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS

• • •

WESTERN PATTERN WORKS
2912 EAST 34th STREET
2100 SUPERIOR NW.

Michigan 8310

MAin 9371

GREETINGS AND BgST WISHES FOR A PLEASANT
HOLIDAY

Sincere Greetings and a Happy Easter to Attn
•

KALIFORNIJOJE yra taip
vadinamos žeminės voverės, ku
rios nelipa į medžius. Jos yra
labai kenksminos, naikina grudus, javus, gadina irigacijos
grebes, ir nešioja ligas.

The
Colonial Hotel
LOCATED IN THE HEART OF
DOWNTOWN CLEVELAND

CHerry 3400

523 PROSPECT AVE.
Marvin Handy, Manager

eetings on this Holiday to all our Friends

Union Oil Company
and

Fleet Wing Dealers
• • •

H Ą.P P Y r, ,Ę,Ą S,T B R

h

COUNTY ENGINEER

Portage Markets; Inc.
ibi

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

J. W. BAKER ICE CREAM CO.

LA. $562

14519 MADISON AVIS.

j
GREETINGS AND BEST WISHES

Carl Landau Motors
Inc.

Greetings on this Holiday to all our Friends

• • •

m

7040 WADE PARK AVE.

ĮįtNdicott 0144

7018 SUPERIOR AVE.

ENdicott 2075
RAndolph 2777

8207 HOUGH AVE.

MUlberry $550

j 1407 WAYBEN AVE.

WM. ABEL & SONS CO.

*•
Chrysler - Plymouth
Dealers

8116 Lorain Ave. ME. 7200

mm

FUNERAL HOME
Licensed Funeisi Directors

Shaker Heights
Savings Association
ALL DEPOSITS INSURED UP TO $5000.00

GREETINGS AND BEST WISHES

15333 EUCLID AVE
GLenville 0614
HEnderson 0250

AVE.

Šiuo metu kai kuriose Lietu
vių stovyklose padaryta per
tvarkymų. Bambergo stovyk
los 400 Lietuvių perkelti į Al
pių kalnų sritį Garmisch-Partenkircheną. Ruošiamasi iškel
ti dalį Bad-Woerishofeno Lie
tuvių stovyklos, nes tos patal
pos turi buti paliuosuotos.
Memmingeno stovyklos vado
vybėje įvyko naujų pertvarky
mų. IRO administracijos skir
tas direktorius Latvis Dr. Ra
mins perkeltas į Augsburgą.
Stovyklos vadovybė atiduota į
vietinių komitetų žinią. Direk
toriaus pareigas šiuo metu ei
na tautybių komiteto pirminin
kas J. Kondrotas.
Maitinimas stovyklose Ir da
bar ne kiek pagerėjo. Trėmtinių maitinimo būklė yra tie
siog tragiška.

Sincere Greetingsand * Happy Easter to All

riTT

• • •

7017 SUPERIOR

PERTVARKOMOS
TREMTINIU
STOVYKLOS

mfmm

•;'W< •

ALBERT S. PORTER

15317 EUCLLID AVE.
Liberty 1000

laikė.^ Du IRO kontrolės ko
misijos nariai neparodė savo
globotiniams jokios paramos".
Tokiu budu buvo areštuota
išviso 16 DP, kurie dingo be
žinios. Savaime aišku kad Ita
lijos policija juos išdavė bolše
vikams.
Visose Vokietijos DP stovy
klose nežiūrint, kurių tautybių
jos butų, tremtiniai užjausdami
tiems išduotiems žmonėms, pro
testo ženklan paskelbė vienos
dienos bado streiką ir išsiuntė
yisą eilę memorandumų.

DICK FRANCE

Happy Easter

G RE ETIN G S

SHERIFF

WHITWORTH BROS. STORAGE CO.
INC.

d'

of

STARK COUNTY

Local and Long* Distance Moving - Steel Vault Storage
|$17 E. 105th STREET
CEdar 1123

KINSMAN RD.

LO. 2550

A. GORDON
FURNITURE CO.
736 WEST SUPERIOR AVE.

HAPPY EASTER
Happy Easter
EASTER GREETINGS TO ALL

PKospect 2622

SLOR FURNITURE CO.
Express 3234

*831 WOODLAND AVE.

Greetings to My Many Friends
HAP.PY

C HAS. C. FRANK

EASTER
J

HERMAN C. EPPLE CAFE
r

COUNTY TREASURER

ALUS — LIKERIAI — VYNAS
1

4817 Lorain Avenue

The Rich Auto Body
Body and Fender Work
General Repairing
f

FRANK RICH, Prop.
. EASTER GREETINGS TO Ahh

SUMMIT COUNTY

VETTER CUT GLASS MFG. CO.

•r

Veidrodžiai padaromi sulyg užsakymo ir sudedami
215 HĮJRON RD,
Phone: CHerry 8090

HENDERSON H. CARSON
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LĮI^I ĮIMTI I

1018 East 64th St.

HE. 9231

Formerly the East 6lst St.
\J
Garage

CONGRESSMAN
16TH DISTRICT

D

ROY RIGEL GROCERIES
GERI GROSERIAI, ŠVIEŽIOS DARŽOVĖS IR VAISIAI
2207 TAYLOR ROAD
Mes Atvežam f namus

Phone: GLenville 674f5

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

LAKEWOOD RAPID TRANSIT CO.
2013 ATKINS AVENUE

HAPPY

BO. 2823

EASTER

CLEVELAND CELERY MARKET
2633 EAST 40th STREET

ENdicott 2416

GREETINGS AND BEST WISHES

BROUGH BOTTLERS SUPPLY
3361 ST. CLAIR AVENUE

IIEnderson 7480

EASTER GREETINGS TO ALL OUR FRIENDS

WHITE TOOL AND SUPPLY CO.
1235 WEST 6th STREET

JVIAin 0235

EASTER GREETINGS TO ALL OUR FRIENDS

HOWARD JOHNSON'S
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BOLŠEVIKŲ ŽUDIKIŠKI DARBAI
30 METU BĖGYJE

i!

BEST WISHES FOR A VERY
HAPPY EASTER

I

NUŽUDYTA, NUKANKINTA; patavirtfu metų nukaftkteta, su
IR BADU MIRĖ VIRŠ 44
šaudyta ir numarinta badu net
MILIJONAI ŽMONIŲ '
44,500,000 žmonių!
Ryšyje su nesenai atšvęsta
Charakteringa yra kad šie
komunistų viešpatavimo Rusi atskirai renkami ir atskirų
joje 30-ties metų sukaktimi, žmonių renkami duomenys, su
užsienio spaudoje pasirodė per vedus juos į krūvą, sutampa sii
visą tą laikotarpi kruopščiai bendru Rusijos gyventojų prie
renkamos duomenys apie to re auglio skaičium. Pav., 1917
žimo nužudytų žmonių skaičių. metais Rusijoje skaitėsi 178
Pasirodo kad bolševikai tame milijonai gyventojų, o dabar
laikotarpyje "pasidarbavo ne bolševikai skaito 182 milijonus
blogai", lutent:
gyventojų (be naujai užgrobtų
A.. Revoliucijos metu 1917- kraštų). Taigi išeina kad per
1923 metais bolševikai nužudė: 30 metų Rusijos gyventojų pa
mokslo žmonių ir šiaip jau in daugėjo tik 6 milijonais. Nor
teligentijos 160,000 žm o n i ų ; maliai gi, iš 176 milijonų gy
įvairių įstaigų valdininkų 740»- ventojų per tą laiką turėjo pri
000 žm. ;• policijos pareigūnų augti mažiausia 50 milijonu
50,000 žm.; įvairių dvasiškių gyventojų. Taigi taip ir išei
£0,000; darbininkų Ir ūkinin na: 44 milijonus žmonių komu
kų 1,300,000 žmonių.
nistai nugalabijo ir išviso prie
Tame laikotarpyje mire ba auglio teliko tik 6 milijonai.
du apie 6,000,000 žmonių.
O kiek žuvo ir dabar nužu
B. 1923-1930 metais dideJio doma musų vargšų Lietuvių?
ČEKA ir GPU teroro metu nu Kiek žuvo Estų, Latvių, Lenkų
žudyta 2,050,000 žmonių.
ir kitų tautybių žmonių, ku
Tame laikotarpyje mire ka riuos anksčiau ir dabar grobia,
lėjimuose 7,000,000 žmonių.
komunistai?
C. Taip vadinamo ūkininkų
Dievuliau mano, kada btfs
sabotažo metu, kai nuo ūkinin sulaikyta ši baisi ir šlykšti
kų buvo atiminėjama žemė ir santvarka ?....
X.
jie prievarta buvo varomi į
kolchozus ir sovchozus, nukan
kinta ir sušaudyta 750,000 žm.
HX'PPY EASTER
D. 1933-1938 metais GPU ir
NKVD siautėjimo metu, kai
MOSS
buvo prievarta iš žmonių ati
Floor Covering Co.
minėjamas auksas (pinigai ir
šiaip auksiniai daiktai) žuvo
QUALITY LINOLEUMS
nuo bado ir sušaudyta 1,600,000 žmonių.
10529 ST. CLAIR AVE.
E. Komunistų partijos valy
mo metu 1937-1938 nužudyta
GLenville 4368
1,005,000 žmonių.
F. 1938-1947 m; sušaudyta
dezertyrų ir vakarų demokra
HAPPY EASTER
tijos simpatikų (tie kurie ma
tė karo metu vakarų valstybių
gyvenimą) 2,748,000 žmonių.
G. Per visą laikotarpį žuvo
M. D. ORLIN CO.
nuo kankinimų, mušimų, bado
LJJMBER & M ILLWORK
ir nepakeliamo darbo įvairiuo
se lageriuose ir Sibiro koncen
7300 KINSMAN B®.
tracijos stovyklose apie 21,*
000,000 žmonių.
/ i BR. 1333
Viso per 30 komunistų vieš-

KAS MET šioje šalyje žūs
ta po apie 500 žmonių per neatsarkumą naudojant ir prilai
kant gasoliną, kerosiną ir ki
tus petrolejaus produktus.
NATURALIŠKOS trąšos niratai paeina iš Čile, Pietų Ame
rikos. Kitos nitrogeno trąšos
yra dirbtinos iš atmosferos ni
trogeno.

GREETINGS

BRILLIANT
ELECTRIC SIGNS

SHAW-BALTIC FLORISTS
Personal Attention Given to Every Order —
LARGE OR SMALL
THE FINEST IN FLOWERS FOR EVERY OCCASION

•9*

INC.

•

0650 CARNEGIE AVENUE

RAndolph 7900

12310 SUPERIOR AVENUE

GLenville 06S6

im CARNEGIE AVE.
PRospect 7676

Flowers Telegraphed Everywhere

GREETINGS
INT. BROTHERHOOD OF

Greetings on this Holiday to all our Friends

ELECTRIC
WORKERS

9

LOCAL 38
•
Clayton Lee, Sec?y.
m* SUPERIOR AVE.

HAPPY

THE
HUMPHREY CO.

BASTBK

TOM'S GARAGE
General Automobile Repairing

EUCLID BEACH PARK

1080 EAST 64th STREET
•
HEnderaoit 4947

RESTAURANT and ICE CREAM SHOPPE

Greetings on this Holiday to all our ISfėtids

Happy Easter and Best Wishes to all our Friends

Skanus Namu Darbo Pyragaičiai ir Pyragai
Donald Strang, Operator
22350 LAKE SHORE BLVD — 8905 LAKE AVE.

Greetings and Best Wishes

HAPPY

EASTER

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

M. O. MATTLIN

DY DEE WASH INC.

SPINET PIANQS

THE TROY LAUNDRY CO.

A 6* P Food Stores
SUPER

MARKETS

OF DISTINCTION

ESTABLISHED 1873
3630 LEE ROAD

Easy Terms can be Arranged

LOngacre 6161

2027 EUCLID AVE.

EIGHT HELPFUL LAUNDRY SERVICES TO CHOOSE
HAPPY

EASTER

FROM ALSO COMPLETE

DRY CLEANING

NOTTINGHAM AUTO WRECKING
COMPANY

GREETINGS

M. FREEDMAN

HE. 2960

2561-2581 East 5Sui Ct.
17309 ST. CLAIR AVE.

EASTEE

SERVICE

THE GREAT ATLANTIC fir PACIFIC
TEA CO.

EXPiE&T FURRIER

KEnmort 4732

Happy Easter and Best Wishes to &H «ur Friends
' V;>}

t r i
BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

1783 COVENTRY RD.

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO.

JUDGE ANDREW M. KOVACHY

YEllowstone 8860

IT'S MY BUSINESS TO DO YOUR WORRYING

• • •

MUNICIPAL

COURT
UNION COMMERCE BLDG.
HAPPY

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

Ctt. 7789

!

UlRECT FACTORY DODGE & PLYMOUTH DEALERS

Mr. L. X. Berauta

•

Beer—Wine—Liquor

Complete line of used, ears
9216 SUPERIOR AVE.
i -•

į
:

į

DODGE TRUCKS
208 ST. CLAIR AVE. N.W.

EASTER

CORNER CAFE

EASTER

CHRYSLER PORRIS COMPANY

THE QUALITY THREAD CO.

HAPPY

Carpenters' District
Council

'~>
RA. 8262

«* , •

18507 ST. CLAIR AVE.
KEnmore 9770

|

CARL J. SCHWARZER, President
GEORGE SHEWRING, Secretary

į
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SECTION THREE

i

Kaina 6c.

LIETUVIŲ ŽUDIKAS SNIEČKUS JUO
KĖSI IŠ SAVO MOTINOS IR BROLIU

CLEVELAND, OHIO

bijojo savo brolio taip pat kaip
ir kitų NKVD agentų, o jo už
tarimo net nelauki.

Motina nesiliovė už jf mel
dusi kad liautųsi1 žudyti savo
tautą ir nestumtų jos dar gi
liau į vargą. Iki pat paskuti
nių, dienų ji meeldė Dievą kad
atimtų jos netikėlį ir visiškai
paklydusį sunų iš šio pasaulio.
Nuo tos dienos su sunum ji
nebesimatė ir nenorėjo jo ma
tyti. Nutruko paskutiniai ry
šiai. Su savo broliais ir sese
rimis Sniečkus taip pat vengė
susitikti, o tie jo nekentė ir bi
jojo.
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THE FIELD

Published every Friday in Cleveland ftp

Ohio Lithuanian Publishing Co.
Cleveland 3, Ohio

6820 Superior Ave

Subscription per year in advance
In the United States
$3.00
In Canada — 14.00
Elsewhere __ |4.50
Entered at Second-Class matter Decem
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffice
under the act of March 3, 1879.

March-Kovo 26, 1948

LIETUVIŲ GYVENI
MAS VOKIETIJOJE

"Galingieji" išnyksta
Prasidėjus Vokiečių karui su
Rusais, bolševikų pareigūnai ir
galingieji išnyko iš Lietuvos
kaip garai. Tie kurie sakėsi
mylį savo gimtąjį kraštą dau
giau už viską, pirmutiniai išsi
nešdino į Maskvą pas savo
darbdavius. Ten jie gyveno
linksmai, kada Lietuvių tauta
kentėjo po nauja okupacija.
Vokiečių kariuomenei besi
traukiant, Lietuvių tautos nai
kintojų ir žudikų priekyje at
sirado ir Antanas Sniečkus, vėl
užėmė savo turėtą aukštą vie
tą ir tęsė savo planingą Lietu
vių tautos persekiojimą, naiki
nimą ir krašto ūkio žlugdymą.

TREMTINIAI NESULAUKĖ
PAGALBOS PRIEŠ SKRY
NINGUS
IRO organizacijos sumany
tas skryningas jau įvykdytas
Britų ir Prancūzų zonose. Jis
taipgi pravestas kai kuriose
Amerikos zonos stovyklose.
Tremtiniai buvo priversti ei
ti naujiems klausinėjimams ir
tuo padidinti bolševikų agentu
žinių bagažus apie juos. Ne
buvo atsižvelgi® j jų memoran
dumus.
mmmmmrn
Nesulaukta šiuo reikalu jo IS BA'LF suaukotų ir Į Vokietiją atsiųstų Lietuviams
trem
Deportavimai jo Šeimos' narių
kios efektyvios paramos nei iš
tiniams ruhų aprengiamas politinis kalinys J. Vaitekūnas.
Kai prieš karui prasidedant
tarptautinių įstaigų, nei iš A(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
1941 metais prasidėjo deporta
merikos Lietuvių įstaigų. Ne
cijos iš Lietuvos, deportuojamų Motina ir kiti giminės bėga
ramiai laukiama naujų išmeti rijoje laiko pranešimus apie stovyklose nesiliauja. Tik da
tarpe buvo ir jo šeimos narių, Raudonajai armijai artinan mų iš stovyklų.
sunkią Lietuvių tremtinių pa bar politrukai atsargesni: la
būtent motinos brolis su šeima, tis į Lietuvą, visi Sniečkaus gi
dėtį ir žada jiems padėti suor- biau saugo savo mašinas kad
vienos brolis su šeima ir vie minės, kartu su sena motina, PASAULIO EVANGELIKAI
ganizoti materialinę paramą.
kartais kas jų nepadegtų, kaip
nas pusbrolis. Kada šie visi pasileido į Vakarus, bolševiki REMIA LIETUVIUS
Balandžio 13-18 dd. Vokieti yra daug kartų atsitikę.
jau buvo suvaryti į gyvulinius nio siaubo vejami ir tos pabai Kaip praneša "Evangelikų joje įvyks Vokiečių Evangeli Tremtiniams betgi nesupran
vagonus kiti broliai ir seserys sos viduryje matydami savo Kelias", Pasaulinės Evangelikų kų studentų suvažiavimas, ku tama kodėl bolševikams vis
kreipėsi į galingąjį Antaną, brolį ir sunų. Jie visi žino kad įstaigos paskyrė vieną stipen riame pakviesti dalyvauti ir dar leidžiama iš treminių ty
bet jo nepasiekė. Pagaliau, tikras bolševikas, koks yra ir diją Lietuviui Evangelikui stu trys Lietuviai atstovai.
čiotis.
Sniečkaus sekretoriui tarpinin A. Sniečkus, neturi nei tėvų, dijuoti teolegijos mokslus Švei
kaujant, jis sutiko su broliais nei giminių. Tas faktas dar carijoje ir dvi stipendijas į BOLŠEVIKAI TEBELANK0 NAUJI TRĖMIMAI Iš
padidino jų baimę.
susitikti.
LIETUVOS
Ameriką. Likusiems Vokieti TREMTINIŲ STOVYKLAS
Atvyko Sniečkus su palydo Baisus išgyvenimai jiems ne joje studentams teologams bu
Vasario 28 d. Mintis, lietu
Nors tremtiniai ir labai ne
vu iki buto, bet inėjo į vidų- paliko abejonių palikti tėvynę sianti iš jų fondų teikiama pa kenčia Rusų atsiųstų bolševikų vių laikraštis tremtyje, paskel
vienas. Jautėsi geroje nuotai ir visa kas jiems buvo brangu šalpa maisto pakietų pavidale. politrukų, kurie kalbina tremti bė žinią kad Gruodžio 28. 1947,
ir miela ir pasirinkti vargą ir Evangelikų Taikos Tarnybos nius grįžti į jų okupuotas ša Lietuvoje bolševikai pradėjo
koje.
Pastebėjęs yejrkenčią savo skurdą, pasidaryti bastūnais veikėjas Kun. Hermann šveica- lis, vis dėl to jų lankymasis vykdyti ųaują masinį Lietuvių
seserį, pradėjo juoktis ir aiš dėl to kad vienas beprotis bro
kinti kad ji bereikalingaf jau lis galėtųr ^joniškai gyventi;
Prieš mirtį, sergančią Snieč
dinasi.
kaus
motiną aplankė Amerikos
Tai paklausus ar jis nemato
laikraštininkai.
Jie paklausė
kas darosi, Antanas vėl ironiš
jos
kodėl
ji
nevyksta
namo, tu
kai pradėjęs aiškinti kad veža
rėdama
tokį
galingą
sunų.
Mo
mos Kauno prostitutės į dar
tina
jiems
atsakė
kad
Dievas
bus, dėl to nesą reikalo sielo
jos maldos neišklausęs ir jos
tis. s
netikusio
sunaus neatsiėmęs iš
Broliams įsikišus su pastaba
Džiaugėsi '^Lietuvos iaime"...
šio
pasaulio,
bet ji jo neskai
Visi motinos mėginimai su kad vežami ir jų giminės, jis
tanti
savo
sunum
ir nenorinti
nų paveikti ir jį grąžinti savo pareiškė kad tai nieko tokie.
nei
jo
nei
su^jo
pagalba
paver
tautai liko be pasekmių. Snieč Jie esą dvarinirtkai išnaudoto
gtos,
skurstančios
ir
verkian
kus aiškino motinai kad oku jai, tat turi mokintis dirbti.
pantai atnešę Lietuvai laimę Ten jie busią aprūpinti ii;, dar čios Lietuvos matyti. Verčiau
ir žmonėms busią daug geriau bu ir duona. Dėl jų nereikia ji norinti mirti ir-ilsėtis sveti
J. Gr.
jaudintis. Taip prataręs išėjo. moje žemėje.
negu anksčiau.
Nors broliai įrodinėjo kad
Motinai prikišus kas atima
dėdė
senas ir nebegali dirbti,
žmonėms prakaitu uždirbtus
Sniečkus
nerodė jokio noro pa
turtus, pamiltą žemę, namus ir
dėti.
Tada
broliai kreipėsi į Ar Vargas Jums Ame
net jų laisvę, jis vėl aiškino kad
Gedvilą
ir
pagaliau
pavyko de
tąi padarius kaip tik Lietuvoje
rikoje Gyventi?
portuojamus
tą
kartą
nuo išve
busią kaip rojuje, tik reikia ti
žimo apsaugoti. Kiti broliai ir
kėti ir palaukti.
Amerikoje randasi gaivalų
Motina verkdama apleido jo giminės slapstėsi ir tik dėka
kurie
norėtų šios šalies kapita
puošnų butą, nes pasijautė kad savo atydumo išvengė deporta
listinę
sistemą sugriauti ir įve
ji jau neteko sunaus, kad jis cijos, nes jie visi buvo geri
sti
savo
giriamą sovietinę tvar
jau svetimas, nors jai atvykus ūkininkai arba valdininkai ir
dėl to skaitėsi buržujais. Visi ką.
pabučiavo jai ranką.
Paimkime sekančius žinovų
surinktus palyginimus:
Amerikoje, pora batų viduti
niai kaštuoja $7. Iš to, 85c
yra dirbtuvės pelnas, $1.75 ei
na
taksais.
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS
Sovietuose, prasčiausia pora
304 W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028
batų kaštuoja $70 — 10 kartų
SEND PRIIMA MAISTO SIUNTINI& UŽSAKYMUS I VISAS
daugiau. Iš to, $49 eina tak
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZO*AS,
sams, ir $10.50 pelno valdžiai!
IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS
Amerikos darbininkui reikia
SEND Pilniausia garantuoja Jusų užsakyto siuntinio pristatymą. Jei
dėl kokių priežasčių negalima pristatyti siuntinio, jusų jmoketi pini
dirbti apie 6 valandas nusipir
gai bus grąžinami.
_.
. . « .*i,_
kimui poros batų. Sovietuose
SEND Priima iš kiekvieno siuntinio gavėjo ir trumpo turinio laišką,
kuri kartu su pakvituotu orderiu prisiunčia jums.
reiktų dirbti 30 dienų!
SEND Standartiniai maisto siuntiniai susideda iš gryitt| produktų
Čia zurzama jei reikia mokė
VISO 23 SVARŲ NET.
ti 3 nuoš. taksų bakanėliui duo
3 sr. Taukų. 5 sv. Cukraus
Siųsk Maisto Siuntinius tik per
nos. Rusijoja taksų moka ant
2 sv. Kavos. 5 sv. Miltų
duonos 75 nuoš., ant muilo 62
1
sv.
Ryžių.
2
sv.
Mėsos
S E N D
nuoš., ant druskos 82 nuoš. ir
I
sv.
Kond.
Pieno.
1
sv.
Kakao
" SIUNTINIO PILNA KAIlt&s
1 sv. šokolado. 1 sv. Muilo
panašiai ant kitko.
1 svaras Džiovintų Vaisių
Amerikoje gali uždirbti savo
šeimai dienos maistą per tris
Tuojau pasinaudokžt žemiau esančiu užsakymo kuponu
valandas. Sovietuose turi dir
UŽSAKYTOJAS:
Telephone KEnmore 0515
bti 9 valandas už daug pras
' I Vardas ir PavardS
tesnį maistą.
Numeris ir GatvS
*••••*"•
Miestas
V»lst.
«
Atminkit šias skaitlines kai
GAVĖJAS
išgirsit tam tikrus gaivalus pa
Vardas ir Pavarde
sakojant apie Amerikos korpo
Gatve...
Nr, i..***..
Mįestas.,*...,,,.
racijų pelnus ir giriant sovie
Ypatingas Adresas
tus kur valdžia esanti "liaudies
ValstybS ...
Zona
JIS PRlTARft SAVIŠKIŲ ,DE
PORTAVIMUI. MOTINA
MELDĖSI JAM GALO
(Dirvoje jau buvo rašyta kad
Vokietijoje tarp tremtinių mi
rė Antano Sniečkaus, Lietuvos
komunistų partijos centro ko
miteto sekeretoriaus, motina,
85 metų amžiaus senutė, čia
patirsite kodėl ji turėjo bėgti
iš Lietuvos.)
Kada Sovietų Rusija nutarė
užgrobti Lietuvą, Sniečkus bu
vo vienas to veiksmo svarbiau
sių įrankių, nes buvo paskirtas
kompartijos CK sekretorium ir
tuo pasidarė dideliu savo tau
tos žudiku ir valstybės išdavi
ku.. Tai sužinojus, jo motina
labai daug kentejo, dienas ir
naktis meldėsi kad Dievas jos
kadaise mylimiausi sunų atve
stų ant tiesos kelio (ji norėjo
jį anksčiau išleisti į kunigus.)
Nors Antanas Sniečkus bu
vo nutraukęs visus ryšius su
šeima, motina ryžosi sunų ap
lankyti ir jį paveikti. Nuvykus
j Kauną 1940 metais, rado sunaus butą policijos saugomą
Įrodžius kad ji yra jo motina,
policija ją praleido.
Vos sunų pamačius, ji pa
stebėjo priekaištaudama kad
jis anksčiau vis buvęs polici
jos ir kalėjimo žinioje, o ir da
bar, pasidaręs neva galingu,
yra policijos apsuptas ir saugo
mas kaip kalinys. Sunus aiš
kinosi kad tai nereikia blogai
suprasti, nes policija stovinti
gatvėse, tat ji galinti stovėti
ir prie jo namo.
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(33-ti metai :: 33rd Year)
trėmimą Sibiran, šis trėmimas
yra žymiai baisesnis už 1941
metų Birželio 14-15 dd. įvykdy
tą.
ši žinia tremtinių tarpe su
kėlė didelį susijaudinimą, ši
tragedija tuo yra skaudesnė
kad nei viena didžioji valsty
bė neužtaria ir net nebando už
tarti Lietuvius.
TREMTINIAI BIJO NA0JĮJ
JVYKIŲ
Bolševizmas vis gilyn ir gi
lyn slenka j vakarų Europą.
Paskutinė jo auka Čekoslovaki
ja. Atrodo kad ir toliau jie
sėkmingai briausis į Vakarų
Europą, nes Amerikiečiai prak
tiškai nedaug Europos reika
lais domisi.
Dėl didelio komunizmo įsiga
lėjimo tremtiniai
baiminasi.
Dauguma jų yra įsitikinę kad
karo atveju, jeigu bolševikai
pultų Vakarų Europą^ Ameri
kiečiai skubiai iš jos išvyktų,
palikdami vargšus DP bolševivikams išpjauti.
K. Pelėkis.
AMERIKOS Darbo Federaci
ja pasiryžo imti dalyvumą ko
vai su komunizmu visame pa
saulyje per darbo unijas. Jau
apie 40 valstybių amatų unijos
prisidėjo prie pastangų sulai
kyti komunizmo plitimą.

4
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f?

KAS platina Dirvą — tas
platina apšvietą.

'

M

Geriausi Velykų Linkėjimai Daugybei
Musu Lietuviu Kostumeriu

SEN D, Inc.

fe
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Euclid-Race Dairy
503 £ 200#Ji Sireei

TIK $10.00
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P I R V A
TREMTINIAI IŠLEI
DŽIA NEMAŽAI
KNYGŲ

MY SINCERE GREETINGS TO
ALL MY FRIENDS ON
YOUR EASTER HOLIDAY

BEST WISHES FOR A VERY
HAPPY EASTER «

THE FARMERS NATIONAL BANK
TRUST COMPANY

Ashtabula* Ohio

Greetings to my many Friends
from

ROBERT L SHELDON
Candidate for

CLERK OF COURTS

Lietuvių bibliografijos tar
nyba jau suregistravo visas
tremtyje Lietuvių išleistas kny
gas, brošiūras ir laikraščius.
Pagal šiuos davinius, 1947
metais buvo išleista 223 kny
gos.. Tuo tarpu 1946 metais
išspausdinta kiek daugiau —
267, gi 1945 metais tik 91.
Tačiau Lietuviška tremties
knyga gerėja ir store ja pusla
pių skaičium. 1945 m. vidu
tinis vienos knygos storis buvo
69 pusi., 1946 metais — 62 p.,
o 1947 metais jau 86 pusi. «
Daugiausia knygų išle i s t a
Vokietijoje — 215.
Italijoje — 4, Anglijoji * 1,
Prancūzijoje — 1.
Pažymėtina kad ir plaukian
čiuose vandenynų laivuose bu
vo išleista 2 knygos.
1948 m. Sausio mėnesį Vo
kietijoje išleista 22 knygos ir
Anglijoje 1.
Taigi išviso per visą trem
ties laikotarpį buvo išleista —
1945-48 — net 604 knygos.
Juk tai labai gražus skaičius.
206 knygos dabar vėl yra
paruoštos spaudai ir laukia sa
vo eilės.
K. P.
ASTRONOMAI tikrina jog
yra grupė milžiniškų žvaigž
džių, kurių kiekviena yra taip
didelė kaip visa musų saulinė
sistema — saulė su savo pla
netomis sutilptų į vienon to
kios žvaigždės vidų.

•>1 n

j GREETINGS AND BEpT WISHES FOR A PLEASANT
!
HOLIDAY
>

CHAS. E. RUSSELL, INC.

*

M*

— Flowersrfor All Occasions —
SHAKER SQUARE
Phone: SKyline 0100
y

G. FRANK ARMSTRONG
GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPIaB,

NOTTINGHAM STEEL CO.

Candidate f Iff

CLEVELAND, OHIO

S H E R I F F

m

Ashtabula County

ATlantic 5100

DEMOCRATIC TICKET
GREETINGS AND BEST WISHES

BOULEVARD REALTY CO.

PRIMARY — MAY 4th

E. MARSHALL — H. T. MARSHALL
GREETINGS AND BEST WISHES

10128 SUPERIOR AVE.
tiMmĖm*

Re-Elect

GREETINGS TO MY MANY FRIENDS

BEN W. HENDERSON

LODY H U ML

COUNTY COMMISSIONER

Candidate for
CONGRESS

Ashtabula County

21st DISTRICT

RECORD OF FAIRNESS, ECONOMY AN®
DEPEN DABLITY

GREETINGS TO ALL OUR LITHUANIAN FRIENDS
AND PATRONS

LINSKMU VELYKŲ

Ashtabula County

Visiems musų

REPUBLICAN TICKET

Kostumeriams ir Draugams

PRIMARY — MAY 4th

SMITH S RESTAURANT
IN EUCLID — 22305 LAKE SHORE BLVlk,

HAPPY EASTER

Sincere Greetings and a Happy Easter to All

NIAGARA
The Forest City
Foundries Co.

S. C. (STUB) FRENCH

Fine Bar

W. R. H ILL YE R

GREETINGS

EUCLID 105TH MEN'S SHOPPE

Ashtabula County

Manhattan Shirts, Pajamas, Sportswear, Interwoven Socks,
Cooper's Underwear

BEST WISHES FOR A PLEASANT HOLIDAY

AGENCY FOR ADAM HATS

EARL D. COOPER
2500 W. 27ih STREET

COUNTY TREASURER

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

Ashtabula County

MILNER & MILKOVE CO.

FOR SECOND FULL TERM AS

COUNTY COMMISSIONER

WALLPAPER AND PAINTS

HAPPY

PRIMARY — MAY 4th

Modern Cocktail Lounge

10528 EUCLID AVE. — Next to Keith's

OF CHERRY VALLEY

Ashtabula County

—

HOLIDAY

COUNTY AUDITOR

Gas • Coal - Oil Furnaces

VOTE FOR

RA. 6353-55

EASTER

SOL BERGMAN
CO.
JEWELERS

6122 EUCLID AVE.
8829 BROADWAY

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

HE. 2707
MI. 2188

PLAYHOUSE RESTAURANT
GREETINGS AND BEST WISHES

LOUNGE BAR — ENTERTAINMENT
1415 EUCLID AVENU8

SCHAEFER BODY, INC.

PR. 9080

CLEVELAND'S COMPLETE BODY SHOP
HAPPY EASTER

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS
401 PROSPECT AVE.
MAin 4350

1. F. SANSON & SONS

GREETINGS

5009 SUPERIOR AVE.

$Ndicott 0025

COMMISSION MERCHANTS UNIT 13—15
4000 ORANGE AVE.

GEO. V. WEATHERSON

Day and Night Towing Service. — Call us for Estimate®

HOLIDAY

GREETINGS

Henderson 8560

JACKSON CHOCOLATE CO.

GREETINGS AND BEST WISHES

SUPERIOR HARDWARE & PAINT CO.
CANDIDATE FOR

COUNTY ENGINEER *
• • •

Ashtabula County
REPUBLICAN TICKET

FOOD TERMINAL
RESTAURANT
Sam Lox - Prop.

(Under New Management)

1243 WEST 3rd ST.

MAin 1410

House Furnishings — Plumbing and Electrical Supplies
Floor Sander for Rent
£412 SUPERIOR AVENUE

GREETINGS TO ALL FOR A VERY
PLEASANT EASTER

HEnderson

4®00 ORANGE AVE.

F. W. WOOLWORTHCO.

(Cor. E. 40th St.)

5c and 10c to $1.00

L. CORNEZ SHEET METAL
FURNACE CO.
V:.-

221 MARKET N.

CANTON,r OHIO

!
m

j

7728 DECKER AVE.

„•••••••••••••••••••••a
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D t rV A
BEST WISHES FOR A HAPPY EASTEB

THE SIMON SIGN COMPANY
Gyvuoja jau virš 75 metų

;

DIRBĖJAI IR PIEŠĖJAI IšKABŲ-SIGNS
1113 ST. CLAIR AVE.

PRospect 1816

GREETING® AND BEST WISHES

THE L. R. OATEY CO.
Išdirbėjai Roof Flashing
10230 BEREA ROAD

MElrose 2200

EASTER GREETINGS TO ALL OUR FRIENDS

STONE GRILL INC.
1#927

ST. CLAIR AVENUE

EASTER GREETINGS TO ALL QUR FRIENDS

HILDEBRANDT PROVISION CO.
MElroše 3709

3619 WALTON

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

NOTTINGHAM DEPARTMENT
STORE
,
SHOES and FURNISHINGS
18607 ST. CLAIR AVENUE
EASTER GREETING TO ALL

HENRY C. LAVINE

Amerikos armijos tyrinėto
jai Vokietijoje turi daug dar
bo su visokiais primetamais U.
S. kariams nusikaltimais ku
rių jie nepapildo. Tiesa, Ame
rikiečiai kariai pridaro visokių
šposų ir nusižengimų, kuriems
išlyginti valdžia turi išmokėti
per metą milijonus dolarių oku
puotose Vokietijos ir Austri
jos zonose, tačiau yra tokių ir
Vokiečių kurie stengiasi įvai
riais budais prie Amerikiečių
prikibti pasipinigavimui.
Vokietės moterys ir mergi
nos apkaltina neteisingai Ame
rikos karius jų užpuolimu, išgėdinimu, ir už kūdikių susilaukimą. Apkaltina už apiplė
šimus, žudystes ir vagystes, ko
kareiviai nepapildė.
Vokiečiai tai daro vien kerš
taudami Amerikiečiams, kiti iš
traukimui pinigų. Nors Ame
rikiečiai buvo ir yra bendrai
kaltinami už visas Vokiečių ne
laimes, bet išgalvotų ir suklas
totų prisikabinimų prie Ame
rikos kareivių dabar atsitinka
daugiau ir daugiau.

HAP*,Y EASTER
GREETINGS AND BEST WISHES FROM

KLUG ELECTRIC SUPPLY INC
LANESE BROTHERS

GREETINGS AND BEST WISHES

EAST CLEVELAND SCHOOL
OF BUSINESS
Thomas P. Scully, Pres. i

• • •

LUMBER — SASH — MILLWORK — ROOFING

BERRY CONSTRUCTION
COMPANY
7704

HAPPY

CARNEGIE AVENUE

KEnmore 6600
CLearwater 4470

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTBJĮ

RICHARD H. EBNER

IDEAL DAIRY COMPANY

BARBERS UNION NO. 129

1365 ADDISON ROAD

Fred W. Tapfer - Sec'y.

ENdicott 1962

FINANCE BUILDING

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

COTTON CLUB BEVERAGES

LA GANKE & SONS STAMPING CO.

BEVERAGES

864 JEAST lMk STREET

MILLER BECKER CO.
6411 CENTRAL AVE.

HAPPY
BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

EASTER

KRONhlEIMS

LOUIS H. ZIPP

For

of

FINE FURNITURE

THE PARAMOUNT STEEL &
SUPPLY CO.
68W UNION AVENUE

2043 EAST 55th STREET

HOLIDAY GREETINGS

BR. 0811

W
EASTER GREETING TO ALL

JUDGE LOUIS PETRASH

JOHN L. ELK

MUNICIPAL COURT

HAPPY EASTER

J. BERGER €0.

PRIMARY — MAY 4th

ffcfl#

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE

WHOLESALE
BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS

MUNICIPAL

740 SUPERIOR AVENUE, W.

Harry Lang, Sec'y.
HAPPY ĘASTER

WM. WITTLfNGER, INC.
852

EAST 185th ST.
IVanhoe 6250

V

HAPPY HOLIDAY AND EASIER GREETINGS

DRY GOODS AND MEN'S FURNISHINGS

JUDGE PERRY B. JACKSON

CLEVĖLAND HEIGfttS, O.

2007 LEE ROAD
GREETINGS
AND BEST WISHES

HOLIDAY

WINTER PAPER
STOCK CO.

1J&65

GREETINGS AND BEST WISHES

KATZ AUTO WRECKING
COMPANY

COUNCILMAN

HAPPY

EDWARD P. STAPLETON

Diamond 8010

lafc WARD

EASTER

GREETINGS AND BEST WISHES

TO ALL OUR FRIENDS

AUGUSTUS G. PARKER

HAROLD FURNITURE

COUNCILMAN

EAST 185th STREET

GREETINGS
AND BEST WISHES

780

JERRY MILL

Telephone: KEnmore 6840

WARD 11

GREETINGS AND BEST WISHES

V

t; GOTTLIEB

815 EUCLID AVE.
74» PROSPECT 4V&

į
*

EASTEK GREETINGS TO ALL

AND BEST WISHEJt

CARNEGIE AVENUE

• • •

7902 BESSEMER AVENUE
1375 EAST SSth ŠtREET

COURT

GREETINGS

HABERDASHERS

KOEHLER RUBBER fir SUPPLY CO.

COURT

6919 SUPERIOR AVE.
HEnderson

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

t

• -

Candidate for

HEnderson 4586

AMALGAMATED ASS N. OF ST. fir E.
RY.

GL. •m

HEnderson 8030

STATE SENATOR

Dispensing Opticians for over 30 years
411 CITIZENS BUILDING
'
MAinl9§t
EAST 9th & EUCLID AVENUE

1515

HAPPiY EASTER

MUNICIPAL
17903 ST. CLAIR AVE.
14651 LORAIN AVE.

EXpress

EASTER

EASTER GREETINGS

WALLPAPER & PAINTS

CEdar 422d

EASTER GREETING TO ALL

8135 EUCLID AVENUE
GArfieU 71M — 7108

FASTER GREETINGS TO ALL OUR FRIENDS

THE FOREST CITY MATERIAL CO.

1987 EAST 105th STREET

AND STORM DOORS

DDT, naujas išrastas vabalų

naikinimui nuodas, spėjama ga
lės naudingai pasitarnauti nu
kariavimui tse-tse musių, ir
miegamos ligos Afrikoje, kas
atidarys naujus plotus maisto
auginimui ir žmonių apsigyve
nimui dabar negyvenamose Af
rikos srityse.
Tse-tse musei įkandus, š»ogų apima miegas, atšipina pro
tą ir jo veiklumas tampa ne
naudingas; jeigu nepasiseka iš
gydyti, žmogus nuo tos ligos
jis ir miršta.
Tos musės Afrikoje minta
žmonių ir gyvūnų krauju, ir tik
panaudojant DDT nuodą prieš
tas muses tikima žmonijai pa
sitarnauti visokiariopai.

ELEKTROS ŠVIESOS — IR VISOKĮ REIKMENYS

COMBINATION STORM WINDOW

AUSTRALIJOJE jau pradė
ta naudoti Amerikoje išrastas
mašinas paukščių plunksnų pesimui.

WILLIAMSON BUILDING

14065 EUCLID AVE. -»GL. 8893

AMERIKOS KARIŲ
BĖDOS VOKIETIJOJE

"

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVEL

.

W

\

ANTITUBERCULOSIS LEAGUE
ltoo EUCLID AVE.

diamond 8181
miMini—>

PR. 5710
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DEPENDABLE SPRAY PAINTING
COMPANY
>\
HEnderson 4540

I& &'
ir#

~

HAPPY

tJf

R. H. ROEPER COMPANY
MANUFACTURERS PLATING
BEST WISHES FOR A HAPPY EAST®
M EI rose 6600

JOHN J. BUSHER

GREETINGS TO THE LITHUANIAN PEOPLE

PARKVIEW FLORISTS
FLOWERS FOR ALL OCCASIONS
•8#
9320 KINSMAN RD.
J. J. Stare, Prop.

Michigan 2469

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

THE H. BLONDER CO.
WALLPAPER AND PAINTS

AMERIKOS Smon?s dabar
turi daug galvos skaudėjimų,
nes, anot aspirino gamintojų
nuo 1929 metų šios šalies gy
COMPLETE GARAGE SERVICE
} ventojai suvartojo as p i r i n o
400% daugiau. 1929 metais
jo suvartota 2,500,000 svarų,
11628 EUCLID AVE.
RAndolph 9493 |
1939 metais 5,300,000' svarų, o
1946 metais 9.926,000 svarų;

NEWMAN PONTI AC

HAPPY

PROSPECT AVE. & EAST 40th ST.

BUCKEYE COOPERAGE CO.
Wholesale Dealers in Whiskey Barrels and Kegs for* Wine

VISAME pasaulyje yra išvi
so apie 788,000 mylių geležin
kelių, iš kurių apie 30 nuoš.
randasi Suv. Valstijose.

EASTER

BOSTON FACTORY SHOE REPAIR
STORES

i1-
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GREETINGS AND BEST WISHES FOR A PLEASANT '
HOLIDAY '
%• :

*•

.

HICKORY GRILL

PRospect 9374

929 CHESTER AVENUE

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

MULHAUSENS

CAFE

fINEST WINE — BEER & LIQUOR
1908 ADWSON ROAD

HOLIDAY

GREETINGS

FORMAL CLEANERS
Juozas Bindokas, Sav.

HAPPY EASTER

i

ALL OVER GREATER CLEVELAND

Wolfs Fabric Center

HAPPY EASTER AND BEST WISHES

Big Selection in Woolens
Silks, Rayons, Cottons
and Draperies

EXpress 3383

3800 ORANGE AVENUf

7

*«PW^ r
'

j

HEnderson 3560
HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS

<* *' '

*

*

£

GREETINGS AND BEST WISHES

• ' . • -f ' ^ '•

. _ _ _ _

Kai kurie atsakingi tremti
niai dvasininkai savo laiku
kreipėsi į eilę atsakingų bažny
čios pareigūnų užsienyje, pra
šydami juos padėti Lietuviams
kunigams emigruoti į užsienį.
Į šiuos prašymus daugis trem
tinių dvasininkų dėjo ir kai ku
rių vilčių, manydami kad ko
legos užsienio dvasininkai juos
parems.
Deja, beveik iš visų šių vie
tų atėjo neigiami atsdkymai, o
kai kurie net apkaltino Lietu
vius dvasininkus, girdi, jie nu
vykę į užsienį stengiasi subur
ti apie save seniau emigravu
sius tautiečius ir kuria Lietu
viškas parapijas.
šia proga pažymėtini kad
Lietuviai kunigai, nuvykę Į
Angliją, turi dirbti fizinį dar
bą drauge su savo tautiečiais
ir tuo budu negali tinkamai rū
pintis savo 4>arapijonų reika
lais.

CHerry 5664

KEITH BUILDING

4*ft LORAIN Am

**

LIETUVIU KUNIGŲ

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

t

• t":

*''•',%

KRAŠTAI NE
| KITI
NORI ĮSILEISTI IR

BOOK OF KNOWLEDGE

EASTER

,
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« 1440 EAST 41st STREET
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BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS
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2 Valandų Patarnavimas Musų Speciališkumas
«
Pristatymas East Side ir Heights.
Fur Storage
Mes operuojame nuosavą Įstaigą.
1194 E. 79th Street

Cleveland

THE ANTHONY CARLIN CO.
HAPPY

EASTER

6908 SUPERIOR AVE.
ENdicott 3764

2717 EAST 75th STREET
i

THOMAS F. MCCAFFERY
•

Telephone* HEnderson 1716

ii
Greetings to all our Friends

BEST WISHES FOR A PLEASANT HOLIDAY

C O U N C I L M A N

BEST WISHES FOR A PLEASANT HOLIDAY

O DONNELL & WIERSCH
Your Plumbing Service by the Year

and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.

BORTNICK'S

UNIVERSAL Brings You Unhurried Quality
Cleveland's Finest Cleaners since 1883
HEnderson 8100

ENdicott 3572

HAPPY HOLIDAY AND EASTER GREETINGS

7110 SUPERIOR AVE.

Plant — 1218-30 E. 71st St.

WILLIAM B. SAUNDERS
EASTER

GREETINGS

The Edelweiss Cafe

REPRESENTATIVE

CHOICE LIQUORS - WINES

750 PROSPECT AVENUE

DRY GOODS STORE
mt SUPERIOR AVSNUE

ENJieott 0400

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS
CHerry 8739

HAPPY feASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRU^iDS

Nick Saroukos - Mgr.
'*
13701 1WSKETT ROAD

ORchord

8PSCIALIZUOJAM TIKROMIS
Holland Aguonų Seklimis
turim Paprika, Pipirų, Krapų sėklų

MAin 6217

THE DAIRYMEN'S OHIO FARMERS
MILK CO.

Geriausi Bulk Spices. Kava
Arbata žemiausiom kainom.

BEST WISHES TO OUR LITHUANIAN FRIENDS
HAPPY EASTER AND BEST WISHES

WILBUR C. WALKER

WEYAND & METCALF

CHOPS AND STEAKS

THE CLEVELAND OPTICAL CO.
•

HAPPY EASTER

BEST WISHES FOB A PLEASANT HOLIDAY

THE ACE BOILER & WELDING CO.

EASTER

BEDFORD, O.

23900 LAKE SHORE BLVD.

2335 SUPERIOR AVE.
HAPPY

C H A I R S

TELEPHONE BEDFORD 11

RE. 0519

STATE

HEnderson 1759

L. M A R B L E C O .

GROCERY & MEAT MKT.

> STONEMAN COMPANY
EVERYTHING IN HARDWARE

B.

O F F I C E

• Call about our Post-war Plan — 24 Hour Service
3528 ST. CLAIR AVE.

HAPPY EASTER AND BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS

ORchard 2300

GEO. B. GEHRING

SOLON DRUG STORE

91-92 CENTRAL MARKET
CHerry 0651

— Two Stores —

Pirk pas nepriklausomą pardavėją.
Mes sutaupysim jums pinigų.

II

21051 EUCLID AT CHARDON ROAD

Šviežia kaitinta Kava.

COUNCILMAN 4th WARD

21860 LAKE SHORE BOULEVARD

BEST WISHES FOR A HAPPY EASTER

McCRORY'S
Be to
227 MARKET N.

10c iki $1.00
CANTON, OHIO
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