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Ohio Lithuanian Publishing Co.
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$3.00
In Canada __ $4.00
Elsewhere
$4.50

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State and in Cleveland.

TREMTINIU GYVENo. 13
NIMO ŽINIOS

Entered at Second-Class matter Dengi*
ber 6th, 1915, at the Cleveland Postoffies
. under the act of March 3, 1879.

(33-ti metai :: 33rd Year)

CLEVELAND, OHIO April-Balandžio 2, 1948

Kaina 6c.

RUSAI SULAIKO
U. S. TRAUKI
NIUS

Cleveland 3, OUe

BALANDŽIO 6 - ARMY DAY

KODĖL ŽYDAI NEVADI
NAMI ŽYDAIS.
Tremtyje gyvenantieji žy
dai labai nemėgsta kai juos kas
p a v a d i n a t i k r u o j u v a r d u . V o -Į
kietijos spauda, aprašydama
Žydų stovyklose dažnai daro
Vokietijoje, Bal. 1 d. so
mas kratas, suimamus asmenis vietų militarė valdžia su
ir žydų padarytus nusikaltimus laikė U. S. militarišką trau
prieš prekybos įstatymus, pa kinį ir neleido pervažiuoti
žymi, kad visa tai padarę, "už per sovietų zoną Vokietijo
sieniečiai" arba DP. Kartais je j Amerikos dalį Berlyne,
atrodo net neįtikėtina, kad DP dėl to kad Amerikiečiai at
stovyklose rasta labai daug vi sisakė leisti Rusams dary
sokių prekių ir svetimos valiu ti kratą tame traukinyje.
tos bei dideli aukso kiekiai.
Traukiniui atvykus į MaSkaitytojas betgi
_____ težino, kad , rienborn, Rusų punktą, sovisa tai įvyksta žydų, bet ne vietai pareikalavo leisti paPabaltiečių ir Slavų tautų sto- daryti traukinyje patikrinivyklose. Pastarieji visi yra be- mą, bet Amerikiečiai atsiturčiai, o žydų tautybės DP pa- sakė tai leisti. Traukinys
aįžymi turtingumu. Tik blogai,! negalėjo Berlyną pasiekti
Vari nei
noi Vokiečių, nei: pačių
S:.. ir
i,, gryžo atgal.
n4-n.nl
kad
Amerikiečių laikraščiai nepaRaudonieji taip pat su
i^mi, kokios tautybės DP visa laiko Britų ir Prancūzų
tai padarė.
traukinius vykstančiu* j jų

7WT,

$25 Milijonų Nuostolių
Kiaušiniais

Trumpu laiku Austrijos, Vo
kietijos, Italijos ir Prancūzijos
žmonės gaus likusius 25 milijo
nus svarų džiovintų kiaušinitį
kuriuos pereitą metą Amerikos
valdžia nupirko nuo ukininki|,
palaikymui kiaušinių kainų di
desnėmis.
Agrikultūros Departmen tas
turi investavęs po $1.30 į kiek
vieną svarą tų džiovintų kiau
šinių, įskaitant tuos apie 3Sc
J
nuo tuzino kiaušinių ką primo
kėjo vištų ūkininkams pereitą
pavasarį palaikymui kiaušinių
brangios kainos. (Trys tuzi
nai su lukštais kiaušinių suda
zonas Berlyne.
ro vieną svarą džiovintų kiau
KAIP DAINUOJA TREMIAMI
Vakarų alijantai nujau
šinių).
l SIBIRĄ
čia kad Rusai rengiasi pa
Armija ir State Departmen
Mus pasiekia žinios, kad ry grobti į savo vienų kontro
ts moka Agrikultūros Departšium su deportacija SSSR žmo lę. Ką tada sąjungininkai
mentui 32 centus svarui šių
nių į tolimą Kolimos sritį prie darys?
džiovintų kiaušinių, taip kad
f 4 iM.
v,
Lediniuotojo Vandenyno ar į
Agrikultūros Departmentas pa
,
S
:
y./ ^
Amerikiečių bolševikams.* dova
nešė
bendrų nuostolių apie $25
ŽYDAI RENGIASI
notas Kurilų salas, tremiamie
milijonus.
ji dainuoja: "Kolima, Kolima,
BALANDŽIO 6 yra ARMY DAY! Ji primena pravedimo: Iškelkit Amerikos vėliavą, dalyvauVALDYTI
Armija naudot ttsos kiauši
ftovaja planeta.... Dvenadcat
mums kad reikalinga didelių pajėgų padarymui kit Army Day parengimuose. Galinga Amerinius maitinimui žmonių oku
piasecev zima, a ostalnoje lė
Amerikos galingos išlaikymui pastovios taikos. ka reiškia taiki ir rami Amerika. Pagerbkit
puotose zonose, o State Depart
Pasaulio Žydai pasiruošę
to" —(Kolima, Kolima, naujoji
Jųs
galit
prisidėti
prie
šios
dienos
programos
savo
karius
dėvinčius
uniformą.
mentas perka juos iš tų fondų
planeta: 12 mėnesių žiema,, o li paskelbti savo valstybės įs
ką pernai žiemą buvo nuskirta
teigimą Palestinoj kaip tik
kusieji vasara).
*
Kongręsp šelpimui Italijos, Au
iš ten . Anglų kariuomenė
• * -a /
A
+
strijos
ir Prancūzijos'. *
pasitrauks.
IRO IR TOLIAU TEMATI
•
Amerikoj organizuojama
NIUS VERS GRĮŽTI "NAMO"
jauni
Žydai į Žydų kariuo
.RAMINANTIS PRANASAS
III DP spaudos konferencijo
menę,
kurie
vyks
j
Palesti
Vienas Chicagos groserninje IRO informacijos skyriaus
ną
kovoti
už
Žydų
valstybę.
kas
padarė pranašavimus kad
vedėjas Dennlingeris buvo pa
Netoli
Haifa,
Palestinoj,
KARO
LĖKTUVAI
Iš
Helsinkio
praneša
kad
nors
darbininkų algos nesuma*
klaustas žurnalistų ką numato
Suomijos
komunistai
yra
susprogdintas
traukinys
ir
žėa,
maisto
kainos nupuls bė
IRO daryti kad užkirtus kelią
TURKIJAI
pasiruošę
užgrobti
Suomi
toje
nelaimėje
žuvo
24
ke
gyje
sekančio
meto ar pusan
emiracijos stovykloms, kurios
jos
valdžią
į
savo
rankas
leiviai.
Sako
tai
buvo
Žydų
trų
metų
gana
žymiai.
"Šukuoja" stovyklas, rinkda
U. S. karo laivynas siun kaip greitai bus pasirašy Jo pranašavimu, kiaušiniai
darbas,,
kerštui
Arabams.
mos tik viengungius, netiesio
čia tris lėktuvnešius su ka ta Rusų-Suomių savitarpi parsiduos po 24c tuzinas; svies
U. N. posėdis sutiko leis
giniai skaldo šeimas, kuriomis
riškais lėktuvais, kurie bus nės pagalbos sutartis.
Truman
Nori
Grąžinti
ne
reikalauta
suma
Euro
tas po 3dc svaras; bulvės, ku
nebus kam rūpintis. Į tai IRO ti Žydams steigti savo lai
pristatyti Turkijai pastarų Tėmytojai tik daro spėji rios dabar parsiduoda po $5.5®
pai
remti
buvo
sumažinta,
kiną
vyriausybę
greičiausiu
Lend-Lease
atstovo buvo atsakyta: "IRO
tačiau dabar padidinta vi kelių mėnesių bėgyje. Da mus kiek ilgai truks Rusi už 100 svarų, kitą Sausio m§;
nenumato šio klausimo išspręs galimu laiku.
sa suma tuo kad besvars bar išvežama pirmieji lėk jai pravesti visišką Suomi nesį bus po $1.16.
ti' kitaip, kaip tik įtikinti tuos
Kovo 31 Kongresas už
tuvai, kurie Turkijai reika
GRAIKIJOJ smarkiai ima tvirtino 329 balsais prieš 74 tant Marshallo planą rasta lingi atsargai prieš sovie jos pavergimą, kaip tik bus Jo išvada yra kad Europa
asmenis, kad geriausia išeitis
reikalingu
teikti
$463,000,tam pravertos durys.
palengva pradės atsigriebti ir
jiems yra grįžti į savo kilmės veikti prieš banditus komu skyrimą Amerikos paramos 000 vienų metų laikui mili- tus.
išsiaugins
sau maisto pakanka
nistus
ardančius
šalyje
ra
kraštus — repatrijuoti. Kitu
Europai ir kitoms šalims tarinei ir ekonominei para- Turkijai pavojus iš so
mai
ir
net
turės perviršių, ga
mumą.
Kalnuose
jų
lizdai
atveju -- jie turės įsijungti į
jų kovose prieš komunizmą, mai Kinijai; paskirta dar vietų pusės pastaromis die- AMERIKOS POSĖ
lės
kitur
išvežti.
Amerikoje gi
užpuolami
ir
iš
orlaivių
su
Vokiečių tikį. Tačiau IRO ma
$6,205,000,000 sumoje.
$275,000,000 lėmimui Tuinomis pradėjo rodytis diDŽIAUJA
w
žmonės
bus
apibaigę
savo karo
ardomi.
Dešimtimis
ir
šim
1
•
rl /\ v\ i
rii
Ir* Iri kai visų
ino kad tai bus blogesnis atve
Pora savaičių atgal užgy- 1kijos ir Graikijos militarišdėsnis,
tuo laiku
metų
sutaupas,
pinigų
turės
tais jie nužudomi.
jis negu repatriacija."
rimą padarė Senatas didele
nukreiptos j Čekoslo Bogota, Kolumbijoj, Pie mažiau, pirkimai sumažės, tai
' Nuo Vasario 21 užmušta dauguma balsų, taigi Mar- kai, o pačiai Europai nužy akys
vakiją, Suomiją, Italiją, o
ir sužeista 1614 komunistų, shallo planas, papildytas ir mėta $5,300,000,000 suma. Turkijos reikalai palikta tų Amerikoje, susirinko at gi kas ką turės parduoti priva
PABALTYJE VEIKIA
stovai visų 21 Amerikų ša lės žymiai mažinti kainas.
Prez.
Truman
yra
pasi
570 paimta nelaisvėn, 289 praplėstas, eina Prezidento
"MIŠKO BROLIAI"
taip sau tūnoti. Turkija yra lių aptarimui bendrų reika Matysime kaip greitai ir ar
ryžęs
reikalauti
atnaujini
Trumano pasirašymui, ku mo karo meto lend-lease ir arčiau Maskvos negu Ber lų. Tarp kito kalbama ir
Iš okupuoto Pabaltijo mus kiti pasidavė patys.
išviso išsipildys ta pranašystė.
ris pasirašys be jokių to teikimo ginklų šalims ku lynas.
informuoja kad ten vis dar te
apie
kovą
su
komunizmu.
•
WALLACE pradėjo siū lesnių gaišavimų, nes pats
besidarbuoja "miško broliai".
Ten
nuvyko
U.
S.
Valst.
rios
susirupinusios
gintis
EUROPOJE, nežiūrint karo
Beveik kiekvieną dieną yra lik lytis tarpininkauti Ameri- prezidentas tą planą rėmė nuo komunizmo.
ITALIJOJE policija su Sekretorius Marshall, nes baisenybių ir visų jo žalingu
rikos
draugiškam
susitai
ir vis ragino greičiai! j j
viduojama kas nors iš komuni
rado daug paslėptos amu yra svarbių reikalų.
kymui su Rusija. Tai yra užgirti Kongrese.
pasekmių, kaip žinovai tikrina,
stų "didžiųjų".
nicijos
kurią komunistai
jo
noras
pasireklamuoti
ir
gyventojų skaičius yra dides
PASKYRĖ
$150
MILI
A. upės rajone įvyko aršios
Virš šeši bilijonai dolarių
turėjo pasiruošę rinkimų JUGOSLAVAI nesiryžta nis negu buvo 1939 metais.
rauti
daugiau
populiarumo
tokiu budu iš Amerikos ei JONŲ ATOMINĖMS dienai, Balandžio 18. Ras leisti Italijai atgauti Triesto
kovos. Partizanai buvo apsi
Suv. Valstijose gyventojų
rengę Rusų uniformomis ir to- Amerikoje, kaipo kandida na į dar laisvas nuo komu
ta 83 kulkosvaidžiai, 334 sritį. Tito siunčia į Triestą skaičius taipgi daugėja, per 70
tui
į
prezidentus.
BOMBOMS
nistų pavergimo šalis, ko
del sovietai sunkiai galėjo juos
daugiau kareivių, užima iš metų padaugėjo trigubai, 40
šautuvai ir kt.
Prez. Truman pasakė, lai vai prieš komunizmą, šal
atskirti nuo savų karių.
žmonių namus ir patalpas milijonų žmonių prisidėjo šiai
Wallace sau keliauja su vi tam karui prieš Rusiją.
U.
S.
Atominės
Energijos
kareivių
apgyvendinimui.
sa savo trečia partija j Ru Atstovų Rūmai į savo bi- komisija gavo įsakymą pa Gerhart Eisler, komunis
nuo 1920 metų, ir gyven
AR IRO KOMINFORMO
Sako,
Jugoslavai
turi ga šaliai
tas
iš
Vokietijos,
nuteistas
siją ir tegul ten sau veikia. lių įkergė ir Ispaniją, kuri skubėti dirbimą atominių
tojų skaičius daugėja po apie
SEKCIJA
trims metams kalėti už su- tavai 300,000 kariuomenės
Dėl šio laušimo Ponas Dillinlaimingai išliko nuo pateki bombų, akivaizdoje pasau klastavimą pasportų savo ir sovietų ginklų palaikymui 2,000,000 kas metą.
Bet pasaulyje dirbamos žemės
KOVO 30 pravesta nau mo komunistams, po dide lyje kylančios desperatiš važinėjimams tarp Ameri sovietų Balkanų arsenalo.
geris pasaė: "Tai piktas prasi
kiekis
nesidaugina, maisto au
jas
sušvelnintas
nuomų
įs
manymas". Gi IRO repatrijacilių pastangų pačios Ameri kos padėties. Tam tikslui kos ir Vokietijos. % Po to
ginimas
Pačiose S.
tatymas,
kuris
tęsis
iki
Ko
Jos valdininkas pažymėjo: "Re
kos priversti Gen. Franco Kongresas paskyrė 150 mi jis bus deportuotas.
IRANO vyriausybė pada Valstijosenegerėja.
žmonės
pą tri j aci jos skyrius rūpinsis vo 31, 1949.
užleisti valdžią "demokra lijonų dolarių.
rė Maskvai savo griežtą at apie 100,000,000 akrų sunaikino
dirbamos
Šis
bilius
leidžia
namų
sa
įpteigti repatrijacinės literatū
tams".
Taipgi užgirta skyrimas New Yorko Stock Ex sakymą, į kaltinimą kad
žemės
ir
ji
tolimesniam
naudo
vininkams
kaip
kur
pakel
ros knygynėlius. Pabrėžiu, kad
Ispanijos patekimas į ko $11,370,000 statymui naujo change iškilo tarnautojų Iranas naudojasi Amerikie
jimui
netinka.
Tos
žemės
už
ti
nuomas,
bet
kur
kiltųnemes permažai tos literatūros
munistų rankas, kas buvo kelio Alaskoje, sujungimui streikas. Šiame streike pi čių parama ir laikosi ne
tektų
maitinimui
40
milijonų
susipratimų,
galutinį
žodį
gauname. Kas interesuojasi,
verčiama padaryti jau po Seward ir Anchorage; tas ketai įvedė visai naują bū draugingai link sovietų.
gali tos literatūros auti iš cen leidžia tarti federaliam tei ra metų atgal, iki šiol butų kelias laikomas svarbiu mi- dą savo kovai: jie subėgę
iranui reikalinga užsie žmonių.
trinio knygyno. Jeigu mes ne smui.
patarnavęs sovietams už litariškai.
užgula duris, sugriudami ninių militarinių patarėjų,
sirūpinsime repatrijacija, tai
grobti visą Europą. Tada Lake Success, N. Y., kur ant grindų prie durų, kad nota sako, žinant Rusų nuo AMERIKOS farmos tuoj liks
AMERIKOS pakraščia i s, Amerikos diplomatai nenu atsibuna United Nations niekas negalėtų ineiti.
ueatliksime IRO mums pavestų
latinius grąsinimus Irano be arklių, jų vietas užims pa
600 mylių nuo krašto, Paci- matė Maskvos klastos ir tik saugumo konferencijos po
Uždavinių"....
saugumui per visą praėjusį togesni ir galingesni traktoriai.
Po šių pareiškimo žodžių fike patėmyta submarinas, džiaugėsi ir užgyrė kiek sėdžiai, diduma atstovų su
Nuo 1940 metų traktoriai ukėse
GELŽKELIŲ kompani' šimtmetį.
• 'Iii. 4.) visiems DP susidarė kuris nepanėsėjo į Ameri vieną Kremliaus kruvinų tarė atmesti sovietų atsto jos sutiko pakelti savo 220,Maskva ėmė rėkauti kam padaugėjo 70 nuoš. Iki 1955
fspudis, kad IRO tikrai yra konišką. Spėja kad galejp budelių sumanymą.
*i^kį
vo ruošiamą pasi\4paą^to- 000 darbininkų algas po Irane randasi U. &. gaujos metų formose arklių
1
Kominformo sekcija.
K.P1. buti sovietų submarinas. .
Nors pati Marshallo pla minei kontrolei.
nelikti.
,
15 /i centų valandai.
patarėjai.
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RUSAI GATĄVI
GROBTI SUO
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
JAUNŲ LIETUVIŲ
PARENGIMAS
Sekmad., Balandžio l|» Utto
7 :30 vai. vakare, Lietuvių Pi
liečių salėje, 1723 Jane Street,
South Side, Jaunieji Lietuviai
Pittsburghe ruošia deši m ti e s
metų gyvavimo proga sukaktu
vinį vakarą su įdomia progra
ma ir šokiais.
Programoje bus Suvaidinta
vieno veiksmo komedija, "Ne
norėjai Duonos — Graužk Pi
tas". Pe to programoje daly
vauja garsi dainininkė p-lė Ju
liana Andrulonytė, tautiškų šo
kių šokėjų grupė vadama p-lės
B. Jucevičiūtės ir Vyt. Juce
vičiaus, ir Rob. Senulis,, kuris
išpildys programą akordeonu.
Po programos bus šokiai su
įvairiais pamarginimais, gro
jant gerai orkestrai,
Programa numatyta trumpa
bet įvairi ir įdomi, ir tikrai pa
tiks visiems, seniems ir jau
niems. Pradžia punktualiai 7:30
vai. vakare; įžanga 75c.
Kviečia Komisija.

DVIEM LAIVAIS AT
VYKO 44 LIETUVIAI
IŠ EUROPOS
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Detroit, Mich., Naujienos
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WATERBURY. CT.
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B&landžio 11 Koncertą
Dalyvaus Svečių iš
Kitų Miestų
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Dainuos Koncerte Detroite Balandžio 11d.

•

DETROITO

Amerikos Lietuvių Balso

LANKĖSI SVEČIAI RASTERadio Programa
NIAI. RENGIAMOS PRA
Štai jau tik savaitė laiko li šeštadieniais 7:30-8 P. M.
KALBOS BAL. 11
1948 m. Kovo 23 d. iš Euro
Pereitą savaitę čia lankėsi ko iki to nepaprasto, Lietuvos
(1400 Kilocycles - WJLB
pos į New Yorką atplaukusiais Adv. Vincas Rastenis su žmo artistų koncerto, kuris įvyks
•Visais
šio Radio programos
dviem laivais atvyko 44 Lietu na, kurie abu tik nesenai yra sekmadienį, Balandžio-April 11, reikalais kreipkitės į progra
atvykę Amerikon iš Prancuzi- nuo 6 vai. vakare, buv. Lietu-*
viai tremtiniai.
mos vedėją, Ralph J. Valatka
zijos. Jie čia atvyko plačiau
Laivu MARINE TIGER at susipažinti su šios kolonijos vių salėje, 25ta ir Vernon Hwy
8029 Manila Avenue
gatvės.
vyko 22 Lietuviai, jų tarpe 8 Lietuviais.
Detroit 13, Mich.
Koncertą pildys buvę tremti
USA piliečiai-repatrijantai, o
Kovo 20 d. jų draugai suren
Telefonas OLive 5602
gė jiems priėmimo vakarėlį, su niai Lietuvos artistai ir mieli N
kiti su imigracijos vizomis:
'
Paulius Bikinas, USA pilie jais plačiau susipažinti, pasi Lietuviai, Apolonija Augustikalbėti.
navičienė ir Pranciškus Neimatis į Pittsburgh, Pa.
Tarp kitų kalbų p. Rastenis
nuo savo bažnyčios gyvendami
Anatolijus ir Eugenija Els- buvo užklaustas kaip jam pa nas. Jų dainų programas, solo
Lietuviai
negali dažnai lanky
bergai į Trenton, N.J.
tinka Amerika. Atsakymas bu- ir duetų, bus žavejantis ir įdo- tis bažnyčioje, pradėjo eiti į
;
>
Ona Grajauskienė su sunum vo trumpas ir aiškus: jis čia mus.
Amerikoje jaučiasi kaip antro- 1 Prie menines koncerto dalies, artimesnes katalikų bažnyčias
Romualdu į Cliffside, N.J.
nors ir ne Lietuviškas. Prie
Konstancija Grajauskaitė į je Lietuvoje. Nors p. Rašte-1 pertraukoje bus trumpa kalba, parapijos veikus Lietuvių mo
nis
žinijo
apie
Amerikos
Liej k ur į a pasakys naujausia trem
Cliffside, N.J.
tu viu gyvenimą is laikraščių, ,. -'.v
.
, . kykla taipgi dėl tolumo turėjo
m
Adomas Jasas SU dukra Lili laiškų ir tt., bet, sako, jį da «-ltlne 1 8 Europos, vos mėnuo laiužsidaryti.
ja, USA piliečiai, į War, W.Va. giausia nustebino štai. kas: kad ko teatvykus, žymi Lietuvos
Taigi pasidarė dideli sunku
Alfonsas ir Rozalija Plepiai Amerikos Lietuviai ne tik su- jaunosios gentkartės moterų mai parapijai ir parapijonims^
su sunum Rimantu, į Waterbu- gebėjo išlaikyti Lietuviškas or- veikėja, Aldona AugustinaviDabar šv. Jurgio parapijos
ganizacijas, Lietuvišką spaudą čienė ir Dr. Br. Kazlauskas,
ry, Conn.
ir Lietuvišką kalbą, bet dar paTarp svečių .koncerto pasi- klebonas Kun. čižauskas susi
Teresė Šakienė su sunum Ju- gerino ją. štai, pavyzdziui, ..
, * . „.
taręs su diocezijos kanceliarija
liu, USA piliečiai, j Rochester, sako, kada sutinki Lietuvį, ar klausyti atvyks ir Dirvos re- ruošia statyti Lietuviams nau
jis butu Kaunietis, Vilnietis, ar daktorius K. S. Karpius su
N.Y.
ją bažnyčią, arti prie Lietuvių
Suvalkietis,
jų kalbos tarmė žmona, kurie atveš musų artis
Marija Sirutytf j Chicago.
naujos
kolonijos, vien tik bai
yra
daug
aiškesnė
ir
tobules
tą ir kalbėtoją.' Taipgi gauta
Joana šeflerytė į Chicago.
nė negu kad buvo 40 metų at žinių kad -atvyks svečių iš Chi- tų žmonių apgyventos, FullerDaktaras Vytautas Slavins gal, o tas kaip tik liudija kad
ton ir Greenfield apielinkėje.
NUŽUDĖ, AR NUSIŽUDĖ?
kas su žmona Marija į Pitts Lietuviai ne tik savo kalbą iš cagos koncerto paklausyti ir Statybą žada pradėti šį pava^Apolonija Augustinavičienė
Kovo 29 d. Elizabeth Town burgh, Pa.
laikė per daugelį metų, bet dar draugus aplankyti. Koncerto sarį.
M. Sims.
Soprano, dainavus Vilniaus Operoje ir žinoma kaip žymi
ship dalyje rasta negyva tula
Vincentas ir Pranciška Su ją pagerino; tai yra didelis komisija laukia visų ir iš vi
artistė Lietuvoje ir užsienyje. Ji dainuos LVS 6-to sky
sur.
Catherine Sulinskienė, 79 me mos su dukrom Dalia ir Aimu- nuopelnas musų tautai.
riaus Detroite rengiamame koncerte buv. Lietuvių salėje,
Toliau p. Rastenis pareiškė,
Po gyvos dainų programos KĄ BYLOJA LAIŠ
tų amžiaus. Vienas jos sunus te, USA piliečiai, į Philadel
kitą
sekmadienį, Balandžio 11, pradžia 6 vai. vak. Su ja
pakol mes sugebėsime išlaiky bus šokiai prie geros Stark orpo policijos tyrinėjimų buvo phia, Pa.
tame koncerte dainuos Pranciškus Neimanas, taip pat iš
ti musų kalbą tol ir musų tau kestros, bus užkandžių ir leng
KAS IŠ LIETUVOS
Europos r. + v; k?s, jaunas tremtinys tenoras.
rastas su parako ženklais ant
Albinas Verbyla į Edwards- tą išlaikysime nuo pražūties.
rankų, tačiau policija netikrina ville, Pa.
Vakarėlyje dalyvavo: Jacob vesnės rūšies gėrimų, šiame
po didžiausių pirmojo karo žai FRIENDSHIP TRAIN
kad jis butų motiną šovęs. Ji
Trečiokas, pp. Anthony Oran- linksmame koncerte ir pobūvy
(U DETROITO)
zda atsigavo per labai trumpą
Laivu
MARINE
JUMPER
tas, pp. Albinas Kuslis, p. Ona je turėsime progos bent kelenesutiko su savo trimis sunais
laiką, o da' ar Lietuva, ir "bro SUMANYMO PRAPer
savo
radio
pusvalandį
atvyko
22
Lietuviai,
jų
tarpe
6'čeplinskienė,
p.
Neris
Šimkus,
tąi valandų nutrukti nuo kas
kurie daug geria, ir sako grąliškų sovietinių respublikų" re
raudonukė
Masytė
vis
neužmir
VEDĖJAS PAGER.
siiK> jiems nusižudysianti jei USA piliečiai-repatrijantai, oįAldermonas Wm. Koblack, pp. dieninių rūpesčių ir linksmai su šta paminėti ir okupuotos Lie miama tebeskursta kaip ir ka
vizomis:
Senkus. Adv. Wm^Ma- svečiais ir draugais bei pažįs
gu jie nesiliaus gėrę. Jie visi kiti,,su. imigracijos
1
ro
metu.
Vienu
žodžiu
iš
to
tuvos gyvenimo, lyg jau lafcai
,.
: ,
... . = . tusevicius, p. F. Matuseviciene,
BTAS
Valentina Antanavičiūtė } p M a r t h a P Zailskiell ė, pp. An- tamais pasisvečiuoti.
yra angliakasiai.
rūpėtų jai tikros Lietuvos var Juškių laiško šviečia jų gimi
naičio baimė dėl rytdienos ir
gai.
thony Kishonis, ponia C. SlioApskrities detektyvo aiškini Chicago, III.
didelis
skurdas Lietuvoje.
Viename
savo
pusvalandyje
Juozas
Bagošiunas,
USA
pi-'gėris,
Dr.
ir
ponia
Petras
ViRADIO KLUBO KONCERTAS
mu motina galėjo pati nusišau
Washington, D. C., Kovo 20.
Masytė savo žioplumu vis dėl
ji
paskaitė
Juškių
gautą
laiška
lietis,
į
Detroit,
Mich.
lleišis,
Dr.
ir
ponia
M.
J.
ColLietuvių Balso radio klubo
—
Kuomet Washingtono oficiati, o sunus radęs ją negyvą, po
parodo kaip dabar gyvenama
!
V
. Ru-shinskas p-lė H. koncertas įvyksta šį sekmadie iš Lietuvos ir stengėsi duoti to
lai
tęsia darbą pravesti Mar
palytėjimo jo galėjo gauti pa Marė Civinskienė i Waterbu- ĮJ®* :
už
geležinės
uždangos.
rv Conn
j Stulginskaitė ir kiti. Visi daly- nį, Balandžio 4, taipgi guv. Lie klausytojams suprasti kad gy
shall planą teikimui Amerikos
rako ant rankos.
Barbora
B.
venimas
Lietuvoje
eina
vis
ge
\ ri 1
. TT v
. Iviai linkėjo pp. Rasteniams gepagalbos Vakarų Europai, ša
Vladas ir Uršulė Civiliškai, i ri au sių pasekmių naujai gyve tuvių salėje, pradžia 6 vai. vak. ryn. Tačiau iš paskaityto lai
lies sostinė rengėsi atžymėti
ško
tikrai
galima
suprasti
kad
su dukromis Beatrice ir Kris nimą sukurti, naujoje šalyje.
Šį koncertą pildys radio klubo
pasekmingą baigimą didžiausio
APKALTINTAS
į
•»
""i'}.***.• •* • • choras, kurį-:veda Jonas Valiu dabartinėje musų senoje tėvy
tina, į Waterbury, Conn.
spontaniško
ne-valdiško pašal
GEROS
VILTYS
nėje siaučia nežmoniškas skur
Po ilgo teismo, Charles
Jonas Čepulis, USA pilietis, į PRAKALBOS BAL. IĮ 1
kas ir pianistė akompanuoja das
pos
darbo,
kokį
Suv. Valstijų
ir ateities prošvaisčių nesi
ton. karčiamos savininkas prie Philadelphia, Pa.
REUMATIZMĄ
Lietuvai Vaduoti Sąjungos Alena Daily daitš. Progr a m a mato. Ir ištikro, kokios gi pažmonės pasiuntė Prancūzijai ir
Steubenville Pike, rastas kaltu
Italijai.
Regina ir Zigmas Dalangaus 9-tas skyrius rengia
. . svarbias bus įvairi, mišrus choras, mer gerėjančio gyvenimo prošvais
TURINTIEMS
nužudyme savo žmonos. Jisai kai su sunum Romualdu ir duk-ijjlf
^madienj, Balan- ginų choras, vyrų choras, solo tės jeigu jau patys komunis
Prancūzijos ir Italijos gavė. , . ,T
,, .. .
idzio-April 11, salėje 48 Green
T
apkaltintas antro laipsnio žuį j u t o s pagalbos is^ s u v i r š 45,ra Laimute, į New britam, Ct. , Street, nuo 2:30 vai. po pietų. ir duetai. Po koncerto šokiai tuojantieji tokius laiškus rašo.
dyste ir jam graso 20 metų ka
Laišką buk tai p&rašė buvę
šioje šalyje, kaip apskaičiuo- 000,000 svarų iš American
Pranas ir Aldona Drąsučiai |Kalbės žymus kalbėtojas, nese- ir linksmas balius. Rengėjai
lėjimo. Jo advokatas pareika su dukra Jolanda, į Clevelandą. nai atvykęs iš Europos, Lietu kviečia visus Detroito Lietuvius tremtiniai, kurie iš Vokietijos jama yra apie 7 milijonai reu- 1 '"endship irain maisto dėkingrįžo Lietuvon, tų Detroitiškių matizmo kankinamų žmonių _J? u m a s buvo išreikštas čia eilėlavo kito tardymo, tuomi ati
Juozas Gumas, USA pilietis, vos žurnalistas ir veikėjas Ad dalyvauti šiame koncerte.
Juškių prikalbėti. (Matyt Juš- tQ ;
/ _. je ceremonijų ir specialių įvyA
dėta jo bausmės įvykdymas.
vokatas Vincas Rastenis. Bus
į Lewiston, Me.
ne gu
rmclL
kiai vieton kad savo giminėms i » . "
j
v
.
^
J kių, tarp kurių buvo ir abiejų
ir
kitų
svečių
kalbėtojų.
Byla teisme baigta lygiai po
affidavita duotu, patarę jiems džiovą, sirdies ligą ir veži. Bet tų Europos valdžių pagerbimas
Jonas Junevičius, USA pilie Stulginsku sesutės ir broliu LANKĖSI SVEČIUOSE
trijų mėnesių nuo tos tragedi tis, į Chicago, 111.
Musų veikėja Stephania Dou- grįžti Lietuvon!) Tai paklau reumatikų reikalais mažai kas į Harry M. Warner, nacionalinio
kas Edmund pasižadėjo išpildy
jos jų namuose. Nušauta mo
rūpinasi ir niekas nerenka au^J pirmininko to Friendship Food
Julija Skripkienė su dukra ti muzikalę programą, jie visk- van-čiurlionytė, guvus pavasa sykime laiško turinio.
Laiškas pilnas tokių išsirei kų ir nepalaiko fondų kovai su Train Committee.
teris buvo 36 metų amžiaus.
Aldona, USA pilietės, į New- da publiką gražiai palinksmina, rinių atostogų iš tarnybos Det škimų: Kol kas esame sveiki;
Vyras ir jo liudininkai tik ark. N.J.
įBus ir kitu uaivairinimu.
paįvairinimų. Ko- roit Police Dept., jas praleido kol kas gyvename savo vietoje; reumatizmu, kaip daroma vė Italijos Ambasadorius Alber
rino kad ji nušauta per klaidą,
Vaclovas ir Stanislova Urbo-j j™*''**.
^į s uomenę a *f*~ I Clevelande pas savo brolį ir musų dėdė dar gyvena savo na žio, dviošos ir kitų tulų li-ų to Tarchiani, rytinėse ceremo
,
lankyti
ir
įsgirsti
kalba«• i ,brolienę ^
•
Betikėtai; vyras šovęs "norėda u .i .i -p.
e
atvejais. Kas metą reumatiz nijose Ambasadoje, įteikė Mr.
muose, ir tt.
TWrmt Mich.
MicVi
.ir .bendros
. 1jdomia
J*.*
Curlanis.
nai į Detroit,
iT . .
Lietuvos
Lietuvių
Warner Solidarumo O r d e n ą,
mas nugąsdinti ir išvyti kar
Ką
reiškia
tie
visi
"kol
kas",
Dr. Kostas Volodkevičius
Dr. Eugenia Gurskitė Vely "dar" ir panašiai? Tai reiš mo kankinamų žmonių paneša pirmos klasės, aukščiausį laip
veiklos klausimais.
čiamos nenaudėlį, tuo tarpu į ! Chicago"iif
mi
milžiniški
nuostoliai.
Dr. M. J. Colney. koms buvo nuvykus į Wauke- kia visiška gyvenimo netikru
snį ir pirmą ir vienatinę deko
priešakį užėjus jo žmona, ku- Be giminių
'
Pastaromis dienomis Dr. Ri raciją įvestą Italijos Respubli
ir draugų atvy-|
.
gan,
111.,
pas
savo
mamytę
ir
mą.
Tai
kaip
rudens
lapelis:
riai suvis ir teko.
kusius uoste pasitiko BALF ru-j
sesutę. Su ja į Chicagą buvo kol kas dar po savo medžiu, o chard Freyburg, vienas iš pro kos. Prancūzijos Ambasadorius
1
bų sandėlio vedėjas j. Valaitis, HARTPORI), Conn. — Apie nuvažiavę ir buv. tremtiniai rytoj pūstels šiaurės vėjelis ir fesorių Cornell medikalėje mo- Henri Bonnet pakvietė vėliau į
NORI VALDŽIOS BUTŲ
su žmona ir Lietuvos Gen. Kon-| 1700 darbininkų Niles-Bement-j Agr. Tomas Dambrauskas su atsidursiu šaltos Vorkutos ka mokykloję, viename pastarų su savo įstaigą pagerbimui Mr.
Warner, burs jau anksčiau yra
Allegheny apskrityje apie sulato Attache A. Simutis su ! Pond vietinio CIO United Elec- sa vo sunum Vincu. Jie ten ap- syklose arba lediniame Sibiro sirinkimų su kitais gydytojais, apdovanotas orderu French Le
pakraštyje.
Juk
tas
Juškių
gi
35,000 šeimų nori įsigauti į žmona, kurie padėjo atlikti for- tr ic Workers Unijos lokalo nu- lanke brolį, taipgi buvusį trem- minaitis negali parašyti: Tu padarė pareiškimą kad prad gion of Honor.
P'ederalės valdžios pigių nuo malumus.
L.G.K. balsavo atsimesti nuo UEWU tinį. Kelionę atliko Dr. Gurs- man, "mielas dėde", vieton af- dama šalyje judėjimas susirū
Kabineto nariai ir žymus as
mų gyvenamus butus. Bet di
fidavito pasiūlei pas maskolius pinti ir patirti plačiau apie menys
centro dėl tos organizacijos va -, kaitės automobiliu,
iš Diplomatinio Korpo
reumatizmą
ir
imtis
platesnių
grįžti,
aš
grįžau,
o
dabar
dėl
dų palinkimo į komunistus.
I
dumoje jiems durys į tuos bu
dalyvavo
svečiais su Mr. War
PENNSYLVANIA geležinke
tus uždarytas, nes juose gyve
Tie darbininkai nutarė prisi-' STATYS NAUJĄ LIETUVIŲ savęs, kiekvieną vakarą kai žygių pagelbėti tai daugybei ner pietuose kuriuos surengė
lio kompanija paskyrė $157 migulti einu, nežinau ar dar rytą reumatizmu sergančių.
Drew Pearson, laikraštininkas
dėt prie CIO United Auto Wor-| BAŽNYČIĄ
na seimos kurios turi daug di- ...
..
, . .
Lietuvoje sulauksiu! Tau ten
. 1 lijonus naujiems pokariniams kers, kurios vadai pasirašė anir radfo komentatorius, kuris
desnes ineigas negu tie namai
Kadangi
šv.
Jurgio
parapi
gerai Detroite su ice-boxais ir
savo
geležinkelio
įrengimų
pa
pirmutinis iškėlė mintį pradėti
EUROPOS
garniai
žiemai
iš
ti-komunistinius affidavitus.
statant taikyta.
jos Lietuvių bažjiyčios apielin- automobiliais; o aš čia kiek
gerinimams ir atnaujinimams.
Friendship
Train. Taipgi bu
Nesant kitų gyvenamų butų,
kę apgyveno negrai, Lietuviai viena minutą sėdliu mirties skrenda į pačią toliausią Piety vo parodyta specialė Italijoje
Po karo jau užsakė savo gele
pavojuje.
Afriką.
iš tų valdžios pigių butų negali
ŠVEICARIJA racionavo pie- iš tos miesto dalies išsikėlė ir
gaminta dokumentarinė filmą
žinkeliams 374 diesel inžinus,
Kaip didžiausią naujieną iš
iškraustyti šeimų kurios turi
na: duoda kiekvienam asmeniui apsigyven o didumoje šiaurės savo gyvenimo tas Juškių gi
'
Thanks America", kurią paga
iki $7000 metinių ineigu, o tie 4400 prekinių vagonų ir 305 po 12 kvortų pieno mėnesiui. 1 vakarų miesto dalyje. Tolokai minaitis praneša kad jis nusi Oranges ir Grapefruit mino patys Italai savo aukomis
atsidėkojimui Amerikai. Rody
butai statyta tik tokioms šei pasažierinius vagonus.
pirkęs karvę ir.... kostiumą
mas tos filmos buvo Warner
iš
Saulėtos
Floridos
moms kurių ineigos siekia iki
(siutą). Mes neatsimename kad
Theatre.
Tarp aukotojų pirmą
iš laisvos Lietuvos kas tokias Norėdamas supažindinti Lietui ius
$2500 metuose.
AUDRŲ AUKOS
j
vietą užima Italijos premjera<
žinias
butų
rašęs
į
Ameriką
ir
su
Floridos
vaisiais,
padariau
žemas
Pats Kongresas sulaikė šali . Pereitos savaitės pabaigoje
sakęs: žiūrėkit koks aš laimin- kainas, kąd visi galėtų paragauti Alcide de Gasperi ir daugybė
nimą tų su didelėmis ineigomis vidurvakarinėmis valstij o m i s
mingas, aš šiądien naujas kel š v i e ž i ų O r a n g e s ir G r a p e f r u i t t i e k i a i kitų vyrų ir moterų ir vaikų iš
visų RespubKkos dalių.
šeimų iš tų valdžios projektų, prasiautė audros, kuriose žuvo
nes nusipirkau!
nuo medžių. Pristatom į jusų riamus
Ir taip eina tąsynė, priekaištai apie 50 žmonių.
Toks p-jsakis liudija kad Lie nekvarbuotus, bet gražiai ant mėFilmos pamatyti buvo pa
tuvoje dabar viešpatauja dide dių nunokusius.
ir kaltinimai kad pigus butai
kviesta daug žynVių Washing
Tornados audra atšlavė nuo
lis skurdas ir gauti nupirkti Sykį paragavę jų, ir daugiau no tono žmonių, kurių daugelis
neprieinami šeimoms su mažo Mississippi upės pusės šiaurry
kostiumą
yra didelis dalykas. rėsit įsigyti, štai mano kainai;
pasakė kalbas.
mis ineigomis.
čių link, palietė vienuolika val
Juk laisvoje Lietuvoje darbi Grapefruit už bušelį
Mr. Warner, kuris yra prezi1.50
stijų, kuriose paliko žuvusių
ninkas galėjo nupirkti neblogą
už 13-5 bušelių dfi§
i .75jdentas Warner Bros. Pictures,
KETURI ŽUVO
kostiumą iš savo puses mėnesio Oranges už % bušelfo
žtoionių ir šimtus kitų sužeistų.
150 Inc., priėmė pirmininkystę to
uždarbio; dabar gi kostiumui už pilną bušelį
BETHLEHEM, Pa. — Kovo
Daugiausia žuvo Indiana vai
2.50 National Friendship Food Train
reikia taupyti jau visų metu už 1 3-5 bušelio dgžę
25 d., vietinėje plieno dirbtu stijoje, apie 20.
3.50 j Committee kuomet tą minti pauždarbį!
Su užsakymu siųskite čekį arba | kėlė pereitą rudenį Drew Ptarvėje keturi darbininkai žuvo ir
Iš to dar paaiškėja kad, nors money orderį, o" aš tuoj pasiųsiu ju- į Son "
vadovybėje maistas
10 kitų sužeista nuo ugnies iš
Masytė kiekvieną pusvalandį sų orderį, jųs užsimokėsite ex e^s I t o m s šalims sudovanotas tokia
J.
Žemantauskas
siveržusios iš plieno tarpinimo
skelbia apie- didelę pažangą Ru Užsisakykit' sau tuoj šių skanių sausybę kacl užėmė net 500 vaN o t a r a s
sijoje ir Lietuvoje, ištikro ten
krosnies, kurs buvo kūrinamas
gonų, ir tik per mėnesį laiko
viešpatauja skurdas, nes sovie Floridos vaisių.
"Dirvts* Agentas
koksais vietoje anglies, ir tie
vajaus.
Seligstadto stovykloje, Vokietijoje, kur gyvena 100:) Lietu
tų sistema yra labai nepažangi
L. J. LIETUVNIKAS
"Mr. Warner j Washingtoną
balti-karšti koksai apliejo ngr
130 Congress Avenue
vių tremtinių yra pačios blogiausios patalpos. JKai tik ateiekonominiam gyvenimui.
P. O. Box 3252,
toms
ceremonijoms atskrido
nim tuos darbininkus.
nageresnis oras, visi valgį gamina&i lauke.
Waterbury, Conn.
Lietuva, pasiskelbus laisva,
Orlando, Florida įš Burbailk, Gal.,
P
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Tegul meili Lietuvos
Dega musų širdyse — —

LAISVA LIETUVA

1
Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilks!

AMERIKOS PRO
JEKTAS X PRIEŠ
KOMUNIZMĄ

turėjo sunešti savo auksą, si-*
dabrą ir kitas brangenybes į
tam tikrą įstaigą, kur visa tai
pasverdavo ir įvertindavo, ir
tai sumai išduodavo popierinius
Maskvos-Volgos Kanalas Nuklotas Žmonių Kaulais. bonus, "aukso rubliais" vadina 1948 m. Balandžio-April 15
AUKOJO $ 1,000 BALF*!!.
*
Kaip Atimta Auksas iš Rusijos Gyventojų
mus. Su tais "aukso rubiais" dieną pradedamas naujas, pla
BALF
centras
gavo
Jono
žmonės eidavo į tas naujas tus BALF rubų vajus. BALF
SAKO, TAS PLANAS DIRBS
krautuves ir pirkdavosi sau direktorių prašymu, šis naujas Gustaičio auką Lietuviams Eu
GRIAUTI KOMUNIZMUI
Dirvos, nr. 12 buvo atspaus Apie tą sekimą dažniausia se maistą ar ką kitą. Kainos pro
vajus vykdytinas visoje Ame ropoje šelpti. Auką persiuntė
ANAPUS "GELEŽINĖS
dinti skaičiai, kurie rodo kiek kamasis nieko nežino. Ir štai, duktų ir kitų dalykų buvo žy
BALF Chicagos apskrities or
rikoje iki Gegužės 31 d.
UŽDANGOS*
bolševikai nužudė žmonių laike jeigu tu kaž kada ir kur nors, miai mažesnės negu prieš tai
ganizatorė Elžbieta Samienė.
BALF
skyriai,
draugijos,•
pa
Iš Washingtono praneša apie
SSvo viešpatavimo Rusijoje.
ar tai suerzintame stovyje ar ir prilygdavo maždaug prieš rapijos ir šiaip geros valios Šis nuoširdus labdarys yra
misterišką,
daugelio milijonų
tai
neblaiviame
stovyje
ką
nors
Man krito į akis punktas tos
karinėms caro laikais kainoms. Lietuviai ir Lietuvių draugai Bonnie Bee Super Food Marts,
dolarių
"Projektą
X" finansa > K**"
prasitarei;
tas
tavo
prasitarižinutės kur kalbama apie virš
V i *i "iv /
Kas aukso ar kitų vertybių prašomi šiam vajui tuoj pra Melrose Park, 111. ir Beloit, Ws.
vimui
prieš
komunistinės
po
mas
gali
buti
nereikšmingas,
pusantro milijono žmonių nu
neturėjo ir negalėjo iškeisti į dėti ruoštis. Juk pernai jr už savininkas. Pereitais' metais p.
žudymą taip vadinamoje "auk bet jeigu apie jį gavo žinias "aukso rublius" tas formaliai pernai tremtiniams padovanoti Gustaitis per BALF Chicagos grindžio veiklos už bolševikų
*' į ą **
so atėmimo operacijoje". Apie NKVD, jie tuoj užveda bylą ir mirdavo' badu. Daugelis pra rūbai šymet jau jų nešildys, apskritį padovanojo vaikučiams sudarytos 'geležinės uždangos'.
Tą projektą svarsto ir Kon
šitą "operaciją" dar 1944 me paskui į tą bylą surašo visus džioje gelbėdavosi nuo mirties, nes jau sudėvėti. Lietuviai Eu kenuoto maisto už apie tokią
gresas
ir jį užgiria nekurie au Vasario pradžioje Amerikon
tais man papasakojo vienas tavo vėlyvesnius 'išsireiškimus' keisdami savo paskutinius skar ropos stovyklose jų prašo dau pat sumą.
kšti
diplomatiniai
ir militariš- atvyko žurnalistas ir visuome
Rusas, buvęs ilgametis Kijevo arba veiksmus. Kadangi jie malus į maistą su kolchozuose giau. Prie to dabar kaip tik va
Už Jono Gustaičio auką tuoj
nininkas Vincas Rastenis, čia
ki
viršininkai.
gyventojas, pats tą operaciją yra nereikšmingi ir bolševikų gyvenančiais ūkininkais. Bet lome rubų spintas pavasariui, tuoj įgyta maisto ir jis jau pa
nuotrauka dar iš to laiko kai
Sulyg
to
plano,
Amerika
pasantvarkai pavojaus nesudaro vėliau ir tų daugis pritruko.
matęs ir pergyvenęs.
tad geriausias laikas rubus pa keliui į Europą. BALF centras akstins pogrindžio veiklą sovie V. Rastenis su žmona gyveno
ir tremtiniai už tokias stam
"Tamsta turbut girdėjai apie tai tu gyvensi sau ramiausia. Tame laikotarpyje labai, labai dovanoti.
Paryžiuje.
Bet štai atsiranda reikalas daug žmonių mirė badu....
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
bias aukas badaujantiems gel tų okupuotose šalyse kaip Če
Maskvos-Volgos kanalą, a p i e
koslovakija,
Vengrija,
RumaVietoj
kandiifes
—
geriau
bėti
nuoširdžiai
dėkoja.
Dnieprostroj' ir kitas statybas, patiekti kur didesnį kiekį verTai baisu, sakau jam.
tremtiniams!
VALDŽIA iš Veteranų fondo
Visokiariopas, dovanas ir to nija. Amerika pagelbės sovie
kuriomis dabar bolševikai labai gų-dąrbininkų, arba "nubausti
Jis vėl tęsė: žinai, tamsta,
tų pavergtų šalių požemio ko aprūpino specialiais automobi
žiemos šalčiams pasibaigus, liau prašome siųsti BĄLF'ui.
didžiuojasi ir visuomet mini tautą sušaudant 200,000 žmo kad Rusų tauta jau net prie
votojams išversti komunistiš liais apie 36,000 šio karo vete
savo propagandoje?" — pradė nių" už kaž kur įvykdytą pasi šito priprato. Rasti gatvėje šiltesniuosius rubus kabinsime
ranų kurie neturi kojos arba
ką tiraniją.
kėsinimą prieš žymesnį komu- badu mirusį žmogų jau nieko į spintas. Velykoms įsigijom ki
jo mano pažįstamas.
Tas
planas
gal
ims
remti
ir
rankos, arba abiejų kojų arba
munistą
pareigūną,
arba
šiaip
tus
rubus,
kiti
įsigys
dar
šilnejaudina, nes tas jau tęsiasi
Taip, sakau, girdėjau. Net
Italiją,
kur
dabar
keistu
sume
NESUSIPRATIMUI
jau
pravesti
žmonių
tarpe
valy
rankų.
tesniems
orams
atėjus.
nuo 1917 metų....
papirosus rūkiau "Moskva-Vol
timu
komunistų
spauda
gauna
mą,
—
tuomet
imamos
tos
b£Šių
metų
mados
tiek
vyrami,
ga Kanai"....
Šalia šitokiu budu ii Žmonių
IŠAIŠKINTI
KAS platina Dirvą — tas
sau laikraštinio popierio pakan
"Taigi, girdėjai. Bet ar tam los ir prirenkamas tas aukų išspaudžiamo aukso, pati N K tiek moterims labai pakeistos.
platina
apšvietą.
kamai,
gi
opozicijai
popierio
PAREIŠKIMAS
sta žinai kiek gyvybių tie dar skaičius kurs to rajono NKVD VD "spaudavo" dar savo spe Visiems rūbai šymet siuvami
gavimas yra keblus. Dabarti
bai pareikalavo? Net baisu pa viršininkui yra iš anksčiau nu cialiom priemonėm, — tęsė to daug laisvesni, didesni, plates
niu
planu Amerika negali kiš
skirtas.
niais
atvartais
ir
pakeltais
pe
liau pasakojimą. — Paveizdan,
galvoti. Brrr!" pasipurtė ma
Man atsiuntė šiomis dieno tis į Italijos rinkimų reikalus,
PRANEŠK1T
Čia
tavo
nustebimas:
už
ką
čiais.
Apsivilkdami
pernykštį
NKVD savo šnipų pagalba su
no pasakotojas.
mis iškarpą iš vieno, teisybė, bet tas "Projektas X" galėtų
tu
esi
suimamas,
ir
aiškinima
rubą
jaučiamės
labai
atsilikę.
žino kad toks ir toks pilietis
Jis tęsė:
nepavadinto Amerikos Lietuvių pilnai remti Italų partijas ko Savo Antrašo Permainą
Buvo taip. Kuomet komuni sis kad esi nekaltas, nieko ne turi aukso ar šiaip brangeny Kai tuos rubus pakabinsime į laikraščio; ji skamba šitaip:
vojančios prieš komunizmą.
Kuomet rengiatės persikelt!
stų valdžia nutarė kasti kana padės. čia tik gali buti grynai bių. Tą pilietį pašaukia pas sa spintą, kas atsitiks? Jie užims
asmeninė
laimė
—
vieni
pakliū
kitur gyventi, praneškit sa
labai
reikalingą
ir
brangią
vie
ve ir įvairiais kankinimais rei
"NORI DOVANOTI SAVO
lus ir vykdyti kitas jų penkme
vo naują antrašą Dirvos Ad
va
į
sušaudomų
grupę
ir
tie
tą.
Na
o
kitais
metais
jie
kalauja atiduoti auksą. Ištru
KNYGYNĄ AMERIKOS
čio planuose numatytas staty
AMERIKOJE kiekviena šei ministracijai, ne paštui, nes
bas, šitiems darbams įvykdyti žūsta amžinai, o kiti į sunkiuo kusieji iš NKVD rankų gyvi, bus dar senesni ir daugiau at
UNIVERSITETUI
ma per metą praleidžia viduti paštas nesiūs jums Dirvos {
reikėjo labai daug tūkstan sius darbus, iš kur yra dar šio- vėliau patylomis vienas kitam silikę, prie to..... kandžių ap "Lietuvos atstovas Šveicari niai $10 gydymuisi nuo šalčio naują vietą jeigu neprimočių darbininkų ir labai didelių kia-tokia viltis kada nors grįž papasakodavo kaip NKVD iš graužti. Taigi, nors šiandien ir joje Dr. J. šaulys turi labai di arba slogos, viso per metą apie kėsit. Parašykit mums ui
gerai atrodantis rūbas, per va delį ir vertingą knygyną, kurį $400,000,000. Prie tų kaštų rei lc atvirutę prieš persikėli
jų spausdavo auksą.
sumų pinigų, kad galėtų sumo ti gyvam.
Suimtieji
žmonės
buvo
gabe
sarą
pakabojęs ir užėmęs bran nori padovanoti kuriam nors kia pridėti dar nuostolius dar mą į kitą vieta gyventi. —
Suimtą žmogų pradžioje NK
kėti už įvairias mašinas ir me
nami
į
plane
numatytas
darbų
gią
spintoje
vietą, žiemai tik žymiam Amerikos universite bo ir 60 milijonų suaikvotų die Dirva Cleveland 3. O.
VD gražiuoju ragina atiduoti
džiagas tiems darbams.
pirmoj eilėj Yale universi
vietas.
Man
dėl
savo
profesi
rai
bus
nepakenčiamas
ir tada tui,
savo turimą auksą. Jeigu jis
Ilgai bolševikai galvojo: iš
tetui.
Knygyne yra labai daug nu išliekant iš darbo.
kur visa tai paimti? Galop bu jos ir eitų pareigų teko kelis nesutinka, gauna stipriai muš mes jo atsikratysime.
medžiagos apie Lietuvius, Lie
vo nutarta pavesti šių klausi kartus buti prie Maskvos-Vol- ti. Po to, duoda valgyti sūrios
Pagelbėkime tremtinians iš tuvos istoriją, "kulturą ir pan.
"Dr. J. šaulys mano kad to*
mų sprendimą NKVD viršinin gos kanalo statybos darbų. Ten silkės ir uždaro į karštai kuanksto rūbais!
kį
brangų ir retų knygų kny
kiek
akis
mato,
iš
abiejų
kana
rianamo kalėjimo kamerą, čia
kui. Tuomet NKVD viršinin
Iš kitos pifeės, tremtyje esąs gyną Šveicarijoj laikyti yra ne
lo
pusių
buvo
matyti
ant
grei
žmogus kentėdamas pirmiau Lietuvis vasarą šiaip taip turi saugu, nes ir Šveicariją gali
ku buvo žinomas žiaurus žydas
Jagoda. Jis tą klausimą turė tųjų sukaltų barakų eilės. Vi panešto mušimo skausmus ir mais rūbais gali ir bus privers užpulti bolševikai ir knygyną
jo išspręsti ir tuos darbus įvyk si jie aptverti spygliuota viela dar baisesnį tvankumą ir troš tas apsieiti. Bet pereitos žiemos sunaikinti, kaip jie padarė su
Lietuvos knygynais. Todėl sau
kulį, eina iš proto. Uždarant į
dyti. O jis tuos klausimus iš ir saugomi ginkluotų NKVD.
Tuose barakuose tilpo keli kamerą jam pasakoma kad kai gerai pakankintas, bijos sekan giausia viela knygynui btttų
sprendė "labai paprastai": kai
čios žiemos šalčių. Kuo reikės
po darbo jėgą jis panaudojo milijonai žmonių. Ten jie dir "nutarsi" atiduoti auksą, paba- vilkėti kitai žiemai atėjus, ne Amerikoje.'*
įvairiuose Rusijos kalėjimuose bo baisiai sunkius ir primity ladok į duris, tuomet gausi žino. Tremtiniui bent tą nema Tai yra nesusipratimas. Tei
likomus žmones. Bet jų tuo viomis priemonėmis kanalo ka vandens ir busi paleistas į lai lonų jausmą galime palengvin sybė, turiu palyginamai didoką
met neužteko. Tada jis davė simo darbus. Ten jie kentėjo svę. Daug kas šių NKVD tor- ti pašalinti. Galime iš anksto Lietuviškų dalykų knygyną ir
parėdymą visoms NKVD įstai baisius nedateklius, NKVD sar turų neišlaikydavo ir turėtą jam padovanoti dar gerai at kitų dalykų rinkinį. J visa tai
esu įdėjęs daug meilės ir su
goms pravesti naują "įtartinų gų žiaurumus ir ten jie masiš savo auksą sutikdavo atiduoti rodantį rubą dabar, kad prieš dėjęs visas savo gyvenimo saukai
friirė.
Iš
abiejų
kanalo
pu
bet daugelis žūdavo, nes aukso sekančią žiemą jis tą rubą ga taupas. Tokių dalykų lengvai
jų" žmonių suėmimą ir visus
suimtuosius pristatyti į darbo sių yra nusėta tūkstančiai žu neturėjo, o buvo įskųsti tyčio lėtų gauti vasarą. Jis gal ruo neišsižadama. Gi mano padė
tyje dovanoti tą savo turtą be
vietas. Prasidėjo nepaprasto vusių darbininkų kapų, nes jie mis ar per klaidą.
šiasi žiemą jau išvykti, ar vie
Tas žiaurus NKVD viršinin toje pasilikti. Jis rubą turės niekų nieko ir norėdamas ne
masto ir žiaurumo įvairiausių ten pat buvo ir užkasami. Ga
žmonių suėmimai ir gabenimai, lima sakyti kad tai kanalai ku kas Jagoda vėliau buvo suim progą paruošti ar pataisyti, jei galėčiau.
Teisybė taip pat kad aš jau
žmonės nežinojo už ką juos su- rie teka per žmonių kaulus.... tas ir sušaudytas kaipo bendri norės išsikeisti su kitu, kurio nuo kurio klaiko, nepriklausomai
imdinėja, nes kiekvienas jautė Bet kanalas iškastas? paste ninkas žinomo Maršalo Tucha- rūbas jam geriau tiktų.
nuo politinių konjunkturų, rim
bėjau aš jam.
čevskio, kuris buvo ruošęs su
tai esu susirupinęs savo rinki
si nekaltas....
Rubus
malonėkite
duoti
-to
Jis atsakė: Taip, iškastas... kilimą prieš Stalino viešpatavi
nių apsauga, kad jie po mano
Aš pertraukiau pasakotoją,
kius, kokiais tremtiniai galėtų
paklausdamas: Bet palaukit, iš Pats vieną kartą plaukiau gar mą. Suėmimo metu pas Jago- naudotis. Persiuntimas į san mirties (kiekvienam reikia skir
tis su šiuo pasauliu!) neišsi
kur NKVD žino kokį tokiais laiviu tuo kanalu. Bet nakties dą buvo rasta nepaprastai daug dėlį, jų paruošimas ir persiun barstytų ir liktų išsaugoti Lie
metu
plaukiant
kaž
kaip
ne
aukso ir kitų brangenybių, — timas taip pat reikalauja išlai tuvių tautai. Mano idėja buvo
staigiais atvejais žmogų reikia
suimti ir kokį ne? Juk tai ne du jaukiai jauties, rodos* plauki baigė pasakotojas.
dų. Prie to, dovanojame rubus ir yra kad geriausias tam bū
Taigi matote kokie dalykai tremtiniui, kad jis jais galėtų das butu pavesti tuos rinkinius
ar trys žmonės, bet masė žmo per žmonių kapinyną ir girdi
u
jų skundus ir vaitojimus. Įvai komunistų rojuje rSU darbinin
didžiausios musų išeivijos cen
nių
Mes naudojam daug karšto vandens, bet
apsirengti. Ir prastesnius ru tro — Amerikos Lietuvių vi
rios
mintys
lenda
į
galvą,
da
Jis atsakfc O, tai pas juos
ku išdarinėjami!
bus tremtiniai moka labai ge suomenės globai.
B, Žambyla.
labai paprastas dalykas. Tam rosi koktu ir baisu....
Kaip visa tai įvykinti, aš esu
rai
pasitaisyti, kandžių skyles
Atėmimui iš gyventojų auk
sta žinai »kad Sovietų Sąjungo
pasirengęs
surašyti projektu,
užsiuti, padilusias dalis aptaije yra sekamas kiekvienas as so buvo padaryta taip. Tamsta
dėl kurio prašysiu pasisakyti
Koks patogumas! Be rūpesčio, vargo ar
#
Amerikos Lietuvių visuomenės
muo. Tą sekimą pagal NKVD žinai kad Rusijoje dabar nėra SOVIETAI, kaip patirta, ko syti.
Taigi,
pradėkim
visoje
Ame
laukimo karšto vandens. Tiek karšto
nurodymą atlieka kai m y n a s privačių krautuvių, o yra tik vai su Marshallo Planu ir Ame rikoje rubų vajų. Rinkime ru atstovų.
Jei
pasirodytų
kad
Amerikai
vandens kiek tik jo reikia, staigiai, val
prieš kaimyną, tarn a u t o j a s valdiškos. Tat vieną dieną vi rikos pastangomis nukovoti ko bus ir juos siųskime į BALF
Lietuvių visuomenei mano pro
prieš tarnautoją, darbininkas sos tos krautuvės tapo uždary munizmą Europoje dirba savo
gių gaminimui, maudymuisi, skalbimui
sandėlį. Daugiausiai reikia vy jektas (ar pati jo idėja) buti|
prieš darbininką; arba net vie tos ir jų vietoje žymiai mažes budu.
ir kasdieniniams namų reikalams.
rams apatinių skalbinių, kelnių išviso nepriimtinas, ar jis jos
nos šeimos narys seka kitą šei niame skaičiuje tapo atidarytos Patirta kad Rusija daro pa
neįdomautų, tuomet tik liktų
ir apsiavimo, batų,, kojinių.
šie 1948 Elektriški Vandens šildytojai yra pui
kreiptis į kurią nors Amerikos
mos nąrį. Paveizdan, sunus se kitos. Bet iš jų galima buvo žadus suteikti ne-komunistišKur galima surenkite viešą mokslo įstaigą ir tartis su ja
pirkti tik už auksą, žmonės koms šalims daugiau grudų ne
kiausi šildymo padargai kada nors išdirbti. Gra
ka tėvą, brolis brolį ir tt.
rubų rinkimą vykdami per na kaip tie rinkiniai galėtų buti iš
gu Amerika gali duoti. Tuo
žus pažiūrėti. Patogiai nudirbti taupymui vietos.
mus ir rubus pasiimdami į sa-^ saugoti kaipo Lietuvių tautos
budu komunistai suklaidina ir
depozitas,
kuris
kartu
galėtų
Visiškai saugus ir švarus operavimui. Pilnai au
vo centrelius. Kai kurie miestai
suvilioja žmones pažadais duo
tarnauti
mokslo
reikalams.
tomatiški.' VISADA PASITIKĖTINI.
ir biznieriai tam tikslui pagel Šiuos kelis žodžius radau rei
nos ir maisto, ir žmonės linksta
bėja, duodami savo sunkveži kalinga pranešti skaitančiajai
Jųs gaunat visa tai ir ekonomiškumą taipgi, su
| sovietus.
mius. Klebonai, radijo stotys visuomenei, idant aukščiau viTačiau, žinoma yra kad So
1948 Elektrišku Vandens šildytoju savo namuose.
ir laikraščiai talkininkauja pa tuota man nežinomo laikraščiu
vietai
badu
marina
savo
jau
Dabar gaunami dydžio ir stylių kokie atitinka
iškarpa
nesuklaidingų
visuome
AUKOS KUPONAS
skelbdami vajų ir rinkimo cen
užgrobtus ir savo pačius žmo
nės apie tikruosius mano siv
kiekvienos šeimos reikalams.
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
nes, iš jų atimdami viską, kad trus.
manymus.
Dr. J. šaulys*
Kokių tik informacijų nore- Lugano, 1948 m. Kovo 23.
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y. tik galėjus pasirodyti nepaver site, ar skelbimams tekstų, ma
gtoms šalims buk sovietai vis
lonėkite kreiptis į BALF cen
1 Urbiamieji: — Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF
ko turį pilnai.
trą. Visi, tiek pavieniai, tiek
VIENA kubiška mylia okea
A L W A Y S AT Y O U a
Kaip tik pavergia kitą privi
organizacijos, tiek Vajų Komi no vandens turi savyje tiek
aukoju $
liotą šalį, ir iš jos visą maistą
tetai, nelaukdami rubus tuoj magnesiumo druskų iš kurių
plėšia ir veža, siūlo, rodo ir
Vardas-Pav
*
siųskite, adresuodami:
galima pagaminti 3,500,000 to
vilioja kitus žmones.
United
Lithuanian
Relief
Fund
nų
magnesiumo, metalo kuris
Aclresaa
of America, Inc.
iki šiol užima svarbią vietą ir
VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI ŽVAIGŽDES •
Hiestas
Valstija
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
tas 105 Grand St. Brooklyn U,N.Y. toliau užims pokarinėje statyKAS platina Dirvą
Rytais nuo 10—WGAR 1220
• Vakarais nuo 10—WHK 1*M
Tel
EVergreen
7—1422
.{Iškirpkit šį kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adfesu)
platina apšvietą.

VAIZDU IŠ BOLŠEVIKIŠKO ROJAUS

NAUJAS VISUOTINAS BALF RUBU
VAJUS VISOJE AMERIKOJE
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LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!
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mybę už pasaulio ir žmonijos karų Europos likimas tuoj pat
ateitį pasiėmė tik vieni Sovie pateks į Sovietų tinklą. Ame
tai. Dažnai rodėsi jog kitiems rikos or Anglijos priėjimai prie
"Didiesiems" pasaulio rytojus Europos krantų tada taip suvisai nerupi. Savaime aišku, siaurėtų kad užtektų tik vieno
XaSo PR. LAPIEN&
pasitikėjimas tais "Didžiaisiais spustelėjimo paskutinėms U. S.
MUSŲ tautos žmonės, kurie
iš Vakarų" tirpo kaip sniegas A. jėgoms Europoje sutraišky
šiądien
išvyti iš savo Tėvynės,
pavasarį, o Sovietų galybės ti. Be to, Amerikos pagalba
gyvena
primityviškose sąlygo
Ar ne iš baimės prieš Sovie Graikijai ir Turkijai vienu ypu
se
pusbadžiai,
vis dažniau pratus ir iš nepasitikėjimo Ameri apsiverstų galva: sovietiškas
R a š o
bilsta
į
pasaulį.
Ir ne vien
kiečiais^-Anglais be jokių reik spaudimas į Turkiją ir Graiki
tik
skundais,
ne
vien
apeliaci
Dr. J. Audrūnas
š m i n g ų p a s i p r i e š i n i m ų b u v o ją butų toks didelis kad jokie
jomis
į
aukštuosius
ir
galin
pavergtos valstybės kaip Ven dolariai nepajėgtų atspirti.
guosius,
bet
jie
prabilsta
savo
grija, Rumanija, Bulgarija, Če Dėl šių ir dar dėl daugelio
sielos
turtais
ir
tokia
kalba
ko
koslovakija .... ? Ar ne iš bai kitų politinių priežasčių Ame
KAI PROTAS SUGRĮŽTA
kią
suprantą
kultūringieji
žmo
mės prieš Maskvą bėga minios rikai yra ypatingai svarbu kad
žmonių kuo toliau nuo Stalino komunizmas Italijoje neįsivieš nės.
Šiuo
momentu
aš žvelgiu į
džiais bus galima sugrąžinti nasrų? Ar ne iš nepasitikėji patautų. Tuo tikslu ir pažadas
Jei nori Taikos,
mano
sunkiai
įkainuojamą
tur
Sovietus į protą ir į baimę, ri mo Amerikos ir Anglijos poli grąžinti Triestą, ir noras grą
Ruoškis Karui
tą,
kuriuo
tapau
apdovanota
zikuoja įpulti į didelį ir skaudų tika apleido savo pozicijas eilė žinti kai kurias kolonijas, ir
nusivylimą.
Prezidento žodžiai valstybės vyrų kaip Nagy, My- pažadas globoti ir maitinti Ita netikėtai, nelauktai. Tai mū
PRIEŠ METUS — Kovo 12
dieną — Prezidentas Truman yra labai kieti, bet Maskva ir kolaiczykas, Masarykąs... .t
lus kaip mažus vaikus, ir vi sų tautos turtas, tai didis dar
visi
komunistai
juos
sutiko
ne
Pavėluotai,
labai
pavėluotai
pirmą kartą paleido žaibą, pra
soks kitoks Amerikiečių-Anglų- bas tautos turtas, tai didis dar
su
baime,
o
su
padidėjusia
ne
suskubo
Amerikiečiai
ir
Ang
nešdamas kad U. S. A. teiks
Prancuzų meilavimasis Italijai bas tų Lietuvos sunų kuriais
apykanta
ir
su
pikčiausiais
ker
lai
gelbėti
savo
pasitikėjimą.
pagalbą Graikijai ir Turkijai.
yra ne kas kita kaip priešvedy- jie kreipiasi į platųjį pasaulį,
što
jausmais,
kurie
sudaro
la
Ir tik mažą jo dalį tegalės iš binės meilės ženklai. Tais žen lyg jam akin pirštu durdami,
^Tas žaibas, perskriodęs pasau
bai
aštrų
ginklą
kiekvienoje
gelbėti sutartimis, konferenci klais norima pavilioti Italus ir kad štai ir mes esame verti
lį, visus metus privertė laukti
kovoje.
jomis, žodžiais.
griaustinio.
juos įspėti kad Balandžio 18 d. žmogaus teisių. Štai apie ką
kalbu:
Reikia visiems žinoti kad
Reikalavimas Triesto grąžin rinkimuose slepiasi visa Itali
Ir lyg metines to sukaktuves
.. Pauliaus Augiaus ŽALČIO
minėdamas, Prez. Truman Ko Amerikos kieti žodžiai neišven ti Italijai, atsisakymas nuo Pa jos ateitis.
PASAKA,
pasekta iš medžio
vo 17 d. paleido griaustinį.... giamai pareikalaus labai kietų lestinos padalinimo projekto, Dabartinėje pasaulinėje poli
raižinių
nuotraukomis;
Jei prieš metus jau Ameri grumtynių. Lengvo karo su skubus susitarimai kariniais tikoje sunku "pranašu" buti.
V. K. Jonyno MONOGRAFI
kos užsienių politikoje galima Sovietais laikas yra praėjęs; klausimais, karinės tarnybos Bet viskas rodo kad yra pa
JA,
išleista liuksusiniai, kaip ir
buvo matyti lengvą pasisukimą jis siūlėsi prieš keturis metus. prievolių įvedimas, padidinimas grindo manyti jog nauji rinki
pirmoji,
trimis kalbomis para
ir pradžią aiškesnių abejonių Bet tada velionis Roosevelt bu biudžetų apsiginklavimo reika mai neatneš komunistinės dau
šytu
tekstu;
pusės stalo didu
del taikos tai dabar po Truma- vo perdaug susižavėjęs Sovie lams ir dar visa krūva kitų gumos. Tiesa, Italijos socialis
mo
40
medžio
braižinių, kurio
no kalbos Kongrese jau visiš tais .... Už aną Roosevelto mums žinomų ir nežinomų da tų didesnė dalis žygiuoja kartu
je
pavaizduoti
Pauliaus Au
kai paaiškėjo kuriais keliais klaidą ir už visas kitas vėles lykų aiškiai rodo kad Sovietų su komunistais, nenorėdami nie 
giaus,
Viktoro
Petravičiaus,
Va
nusisuks Amerikos pastangos nes klaidas turės dabar apmo Sąjungos "Didieji Sąjunginin ko pasimokyti iš tų kraštų ku
clovo
Rato
ir
Teofilio
Valiaus
kad pagaliau išbristų pasaulis kėti Amerikos vaikai. Ką gi kai" atgavo prarastą atsako riuose bendradarbiavimas su
meno darbų — tai minima kai
iš klampaus pokarinio pelkyno. padarysi, išeities kitos nėra: mybės jausmą ir kad jiems komunistais nuvedė socialistus
ba kurią supranta visas kultū
į kalėjimus arba prie kartuvių. ringasis pasaulis. Tai darbai
Gerai atsimename kad, karui taika pasaulyje tegalės ateiti grįžta "teisingasis protas".
su Vokietija pasibaigus, buvo tik per karą. Ir jei nori grei Pasekmės to atgauto jausmo Gal tik su labai uolia socialistų kokiais didžiuojasi galingos ir
Amerikos vadovų dažnai šne tos ir geros taikos, skubiai ruo ir proto bus didelės: palengva parama tegalėtų komunistai įsi didelės tautos. Tai knygos ko
trupės visos iki šiol pasirašytos tvirtinti valdžioje: jiems vie kiomis noriai puošiasi žymes
kama jog naujoji taika augs ir škis karui!
taikos sutartys, išsivaikščios niems gauti daugumą jokios niųjų šeimų namai.
stiprės ant teisės, teisingumo
visokios komisijos kuriose da nei mažiausios vilties negali
ir bendros pasaulinės vienybės Žmones kurie Buvo,
Taip, šių knygų nSra išleis
lyvauja Sovietai, išnyks "ketu buti.
pagrindų. Praktika parodė kad Pamiršo Atsakomybę
ta užtektinai. Norinčių jų gaUh
rių kontrolės", bus viešai pa
tuo tarpu jokia teisė ir joks
ti yra žymiai daugiau negu jų
teisingumas negali taikos su PAGALIAU, baigėsi kome laidoti Teherano, Jaltos, Mas Pasaulinio Piliečio
kiekis
siekia. Bet ir ne tai
kurti, kol smurtas, tiranija ir dija kurią vaidino "Keturi Di kvos ir Potsdamo susitarimai,
svarbu.
šiądien svarbiausia
jėga tvarkys valstybių santi- dieji" visose taikos konferenci kurių niekados Sovietai nesilai Bej ieškant
kad
šių
knygų
Ikuodagiausia
kius. Tai kas buvo aišku jau jose. Tai buvo panašu į teis kė, ir taip palengva, — o gal SU NAUJAI pasireiškusią atsiektų tokius žmones kurie
senai, Amerikai paaiškėjo tik mą kuriame vienas iš didžiau ir greitai, — sugrįš pasaulinės aiškumo banga Amerikos poli dar abejingi Lietuvio kulturinsių nusikaltėlių sėdėjo už tei taikos klausimas į Teisingumo tikoje pagyvėjo ne tik norai bet
dabar.
gumu. Puiku butų kad jų ats*
"Geriau vėliau negu niekad", sėjų stalo ir dalino teisingumą. dievaitės rankas. Ir tada su ir pastangos susitvarkyti Eu sirastų žymesniuose knygynuo
Juk ar ne juokingai atrodė grįžus Anglų-Amerikiečių atsa ropoje pagal U. S. A. pavyzdį. se, kad jos patektų į universi
sako patarlė, žinoma, geniau
kad nors dabar Amerika supra kad Sovietų Sąjunga, pati da komybė turės pakeisti pokarinį Tikslas tokių kilnių pastangų tetų bibliotekas.
yra labai platus.- Amerikai bu šių knygų vertė jau buvo
to ir pamatė į kokią bedugnę lyvavus drauge su Vokietija veidą.
Lenkijos
plėšime
ir
pati
uoliai
vo
nesunku susitvarkyti sąjun minėta užsienio ir musų spau
veda pasaulį dabartinės taikos
kursčius
Vokietiją
karan,
ėjo
giniu
pagrindu, nes valstijos doje. Neprisimenu tik mačius
politika; geriau negu kad ji
Kova už Itališką
teisėjo
pareigas....
Ar
ne
kei
neturėjo tokių gilių šaknų ko musuose žodžio apie 40 WOOD
butų ir toliau vis giedojus tą
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kių turi tautos Europoje. Juk CUTS, kurioje sutalpinta musų
pačią "šventos ramybės" gies sta butų jei vienas iš dviejų Lirazuolę
banditų, išžudžiusių miestelio ĮSPĖJANČIU balpu Valsty kiekviena jų gyvena savo pra keturių jaunesnių grafikų dar
mę.
Bet visiems Amerikiečiams gyventojtis, teistų savo "ben bės Sekretorius Gen. Marshall eitimi, semia iš jos sau dvasinį bų dalis. Vertinti juos kaip
ir visiems jų draugams turėtų dradarbį"? O juk taip iki šiol paskelbė kad jei po Balandžio peną ir už didžiausią kainą ne menininkus aš nedrįstu, nes to
buti aišku kad trijų metų pa buvo: Sovietai drauge su kitais 18 dienos rinkimų Italijoje val norės savo praeities atsisakyti. je srityje nešiu jaučiu jokiu au
vėlavimas pareikalaus daug pa "Didžiaisiais" sėdėjo bendrame džia pateks komunistams, to Panašiai kaip šimtmetinis se toritetu. Tačiau gi man nega
pildomų aukų, kurių buvo gali suole ir sprendė taikos klausi kiai Italijai bus nutraukta nis, išgyvenęs visą amžių lūš li niekas drausti pasisakyti ko
ma išvengti prieš tris metus. mus.
Amerikos pagalba. Atvirai ta noje, nesutinka jos pakeisti į kio įspūdžio esu pagauta tos
Pasiteisinimas kad viską pada Garsus Niurnbergo teismai, riant, toks Amerikos kišimasis rumą kad patogiau numirtų, knygos puslapius vartydama. Į
rėm karui išvengti, nėra rim prokuroriškos Višinskio kalbos į kitos valstybės vidaus reika taip ir Europos tautos su kelių musų jauniklių grafikų darbus
šimtmečių praeitimi labai pa žiūrėdama, aš noriu kai ką iš
tas, kai iš pat pradžių reikėjo Suvienytų Tautų susirinkimuo lus.
suprasti jog jo išvengti nebus se, Molotovo įkiriausi kaltini Bet jnk tas senas tarptauti lengva ir labai sunkiai tesiduos tos knygos išimti, pakabinti
mai, švaistomi į visas puses nis dėsnis kad niekam nevalia lenkiamos į vieną bendrą Euro savo geriausiame kambaryje
galima.
Istorija retai teteisina tuos taikos konferencijose, paties kištis į svetimus reikalus senai pe jinę valstybę su viena bendra aikšiausioje vietoje. Aš norė
kurie turi ramią sąžinę: bet vi Stalino kuone "dieviškas geru jau pūstojo praktinės reikšmės. Europos pilietybe. Bet prieš čiau kad mane aplanką svečiai
sada užgiria tuos kurie išanks- mas", Sovietų spaudos ir radio O pagaliau juk galima nesunkiai kalbant apie "Europos valsty klausinėtų tų vaizdų reikšmės.
to pramato ir padaro viską kad pikčiausi antpuoliai prieš visus, įrodyti kad kiekvienas skolin bę" reikia viską padaryti kad Petravičiaus Puota, Augiaus
mažiausiomis aukomis butų pa kurie ne su jais — visa tai su tojas turi pas skolintoją ir sa pati Europa butų laisva.
Malda, Rato Jūratės Sielvartas,
siekta geriausių rezultatų. De- darė didelę komediją, kurioje vų reikalų, kuriuos jam reikia
Valiaus Badas man leistų pa
fja, negalima paslėpti įsitikini perdaug kantriai ir perdaug ginti. Skolintojui negali buti
RUSIJOJE, trys bolševikų pasakoti visą Lietuvos tragedi
mo kad Amerikos užsienių po juokingoje rolėje dalyvavo ir vistiek kaip skolininkas gyve ištikimi ir išgarbinti muzikos ją.
litikos vadovai trijų pokarinių Amerikiečiai, ir Anglai ir Pran na, nes subankrutavęs skolinin kompozitoriai, šostakovic, Ka- ŠIĄDIEN visi vyrai ir mote
metų eigos nepermatė. Jei jie cūzai .... Sunku buvo net su kas dažnai verčia subankrutuo čaturian ir Prokofiev tapo ap rys kelia į dangų rankas, pra
butų pramatę tą padėtį kurioje prasti ar tokie dalykai yra pa ti ir skolintoją.
kaltinti kurimu "supuvusios šydami Visagalį stebuklo, žmo
šiądien pasaulis randasi tai tik kenčiami iš silpnumo ar iš nai
Bet Italijos klausime reika buržuazinės" muzikos. Eilė ki gus žmogumi nebetiki. Visais
riausia butume neturėję tokių vumo. Viena buvo vis dėl to las eina ne apie tai kad Ame tų žemesnių raudonųjų kompo galingaisiais tremtiniai yra nu
keistų ir tokių nelaimingų Te visiškai aišku kad Sovietai gu rika gali pasidaryti piniginių zitorių taip pat sulaukė apkal sivylę. Dėl šito tie žmonės,
herano, Jaltos, San Francisco, driai apgaudinėja savo sąjun skriaudų, jei komunistai atei tinimo kurimu muzikos "kuri kurie per stebuklą yra išlikę
Maskvos ir.... Potsdamo su gininkus ir jiems ruošia staig tų į valdžią, o apie tai kad, dvokia buržuaziškumu". Ar ne gyvi, bomboms ant jų galvų
pradėjus Italijoje viešpatauti teks tokiems kaip išgarbintas krentant, kurie laimingai yra
tarimų.
meną.
Niekas neabejoja kad Prezi garsas sklido nuo vienų sienų komunistams, įsistiprins prie Šostakovic atsidurti Sibire, jei apsigydę žaizdas, padarytas
dento Trumano kalba Kongre prie kitų, sėdamas baimę, nu Viduržeminių Juros krantų So gu jis nepagamins "proletariš- juos kankinant musų dabarti
se (Kovo 17) reiškia taiką per žeminimą ir net vergystę.
vietų Sąjunga. Gi nuo tos va kų" kurinių, nors jis ir ant nio Tėvynės pavergėjo, tiki kad
Eilę metų taip klojosi tarp landos kai Sovietai ims per galvos stovėdamas bando para jie yra išsigelbėję ne tam kad
naują karą, nes kitaip taikos
nebus ir negali buti. Kas dar tautiniai santikiai, kad galėjai Italiją kontroliuoti susisiekimą šyti ką kitokio negu "burčua badu išmirtų, arba kad butų
mano kad kietais Amerikos žo žmogus pasakyti jog atsako Viduržemių Jutoje, visas Va- ziškus".
sugrąžinti į budelių rankas. O

Kur Eina
Pasaulis..

Neįkainuojamas Turtas

TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
. LIETUVIAMS

MUSŲ KALENDORIUS 1948

kad pasaulis įsitikintų kad jie
tikrai verti laisvėje gyventi,
kad jie savo jėgomis gali prisi
dėti prie žmonijos gerbūvio,
prie visuotinos kulturos, jie vis
ryžtingiau išeina viešumon BU
savo kuriniais.
Ne tik pasauliui bet ir mums,
senesniems Amerikos Lietu
viams, negali tai nerūpėti. Į
laisvą Lietuvą daugelis iš mu
sų nesuspėjome parvykti. Mes
iš kitų girdėdami kad ten visa
tvarkomasi gražiai, tik džiūga
vome. Pamatyti jos kulturinio
lygio ne visiems teko.
Besiruošiančios čia buti Lie
tuvių kulturinio gyvenimo pa
rodos manau bus visų pasi
stengta jas aplankyti. Reika . AMERIKOS žmonių burnose
linga kad tokios parodos apva randasi sukrauta 480 milijoni|
žiuotų ne tik visas Lietuvių ko vertės aukso, dirbtinų dantų
lonijas bet ir persistatytų va-1 pavidale.

Pinigai Pasilaikymui
iądieninės aukštos pi-agyvenimo
paima didelę dalį civi
linio uždarbio. Tuo tarpu U. S.
Armijoje ir U. S. Oro Jėgose pa
dėtis yra skirtinga. Alga didesnė
negu bent kuomet pirmiau ir jos
lieka jums daugiau. Jusų maistas,
uniformos, patalpos, medikalė ir
dangų priežiūra suteikiama, ir be
jokių išlaidų jums.
Gaunate ir kitas naudas taipgi.
Puikus išlavinimas daugelyje spe
cialybių ir amatų, pridedant pro
gas kilti aukštyn besimokinant,
sudaro kareivio darbą geriausiu,
koks gali buti. Pilnų detalių pa
siteiraukite jums artimiausioje U.
S. Armijos ir U. S. Oro Jėgų Re
krutą vi mo Stotyje.

Š kainos

U. S. Army and U. S. Air F«m
Recruiting Service
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CAREERS WITH A FUTURE

ARMIJOS DIENA—
BALANDŽIO 6

U. S. Army and
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Cleveland 14, Ohio

My sincere Greetings to all the Lithuanian People

James P. IDerniott
Candidate for

COUNTY ENGINEER
*

•

Democratic Ticket
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GREETINGS TO ALL MY LITHUANIAN FRIENDS

Joseph F. Krizek
Candidate for

& «
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KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c.
(Galite siųsti pašto ženklais)
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 "Milo
šų Kalendorių" paremsit ir varge esančius tren^
tinius — visas pelnas eina tremtinių naudais
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.
REIKALAUKITE DIRVOJE

dinamiems tikriesiems Ameri
konams.
-f
Tačiau, belaukdami Lietuviš
kos knygos, drožinių, rankdar
bių parodų, mes turime rimtai
pagalvoti apie tų darbų auto
rius. Mes privalome daugiau
susidomėti savais talentais.
Jie gi dirbdami musų tautos
garbei patys kovoja su badu,
su tuo baisiu jausmu kad jte
n^bevadinami žmonėmis.
Turėtų ir iš musų visuome
niškų centų nueiti kiek jų gy
vybei palaikyti. Taip, jie ne
tarnauja jokiai partijai, jie IMI
dėl to musų "didžiųjų" nema
tomi, bet plačioji visuomeni,
kurios pečiais remiasi visi di
dieji, turi pakelti balsą: argi
taip siaurai tematysime ir to
liau?

COUNTY TREASURER
Democratic Ticket

Šeinfelde, Vokietijoje, gyvena virš 1000 Lietuvių tremtinių. Nuotraukoje matome tos stovyk
los medinių barakų vaizdą, žiemą, kada trūksta kuro, šaltis kiaurai eina per sienas ir dar la
biau didina nelaimingųjų vargą.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)

PRIMARY — MAY 4th
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kur gi musų Lietuviai gavo toks užbaigimas arba sujungs
Lietuviškumo pastiprinimą kad visuomenę bendram darbui ar
*v GREETINGS TO ALL THE LITHUANIAN
"Q
taip ilgai emigracijoje liko pa ba išskaidytą dar labiau išda
Javings will always
triotais? čia juos gaivina: lins.
* PEOPLE ON THIS HAPPY HOLIDAY
Vienas iš juokingiausių tos
"To TKe Victor"
bažnyčia, spauda, organizacijos,
be important to the
LIETUVIAI LABAI SUSIRŪ Lietuviški parengimai. Bažny rūšies paklausimų buvo South Dennis Morgan ir Viveca LindBostone,
kada
vienas
susipra
fors padarė specialę kelionę oru i
man who wants to
PINĘ DĖL MUSŲ SROVIŲ čia padeda tik tiems kurie į ją tęs Lietuvis paklausė: "Turbut Paryžių
atviro oro vaizdams naujai
ateina ir dar tiek kiek Lietu
NESUSIBENDRINIMO
įdomiai Warner Bros. dramai, "To
look into the future
viai kunigai yra Lietuviški ir ir Lake Success yra Lietuvių The
Victor", kuri prądedama rodyti
-j' •
. We own and operate our own Plant
kad
negali
susitarti?"
BALFui SURINKTA AUKŲ moka Lietuviškumą skiepyti.
Hippodrome Theatre, trečiad. Balan
w i t h a f e e Ii n g o f
Atrodytų
kad
negalint
susi
džio 7.
Amerikos Lietuvių spauda
li5,517
16.608 MOREL AND BLVD. { / ' WAshington 0500
yra grynai srovinė, organizaci tarti, patys pavesti susitarimui Prie šito visko dar užsipelno pil
security and personai
Brolių Motuzų-Beleckų filmas nė, kuri apima visas pažiūras, asmenys, kurie nori susijungi no dėmesio Viveca Lindfors kuri pa
sirodo
pirmą
kartą
Amerikos
vaidi
mo
turi
pareikšti
visuomenei
per šios žiemos sezoną turėjo visas sroves, visas organizaci
independence!"
Ši graži švedė artistė skai
progos pamatyti 7000 Lietu jas. Todėl per spaudą šiądien kur slepiasi ta pikta valia, o nime.
toma viena iš žavėtiniausių asme
vių, 1000 kitataučių ir 800 ir išsireiškia visų pakraipų, ne delsti kaip pasaką be galo nybių kokią kada Warner Bros. pa
GREETINGS AND BEST WISHES
publikai.
Lietuvių mokyklų vaikučių.
Savers always welcome
srovių pažiūros į kitus ir iš bereikalingais visuomenės ra tiekė
Šis veikalas einasi apie du asme
minimais.
Tik
todėl
šiądien
Filmos buvo parodytas 46-se ryškėja tų srovių tikslai.
nis
kurie
susiduria
su
apsisprendi
sunku su aukomis kada viena
Lietuviškose kolonijose, kurios
Kadangi į įvairius Lietu srovinė organizacija boikotuo mu ar jie privalo dalyvauti atsta
tyme gerojo pasaulio prieš savo as
įOVNOįį
yra išsibarsčiusios po plačią viškus parengimus ateina ne
Ameriką, būtent 14-je valsti mažai žmonių kurie nelanko ja kitai, kada kelios delegacijos meniškus interesus.
Tiedu asmenys ir yra Miss Landjų: New York, Illinois, Kansas, bažnyčios, kurie mažai ar visai paskirai vyksta į Washingtoną fors
vaidinanti rolę švedės mergi
X !
Missouri, Nebraska, California, neskaito spaudos, todėl paren ir parodo mažos tautos didelį nos kuri buvo apkaltinta kolaborissusiskaldymą.
Wisconsin, Michigan, Pennsyl gimų vienas iš tikslų turėtų
te, ir Morgan kaip Amerikiečio ve
16700 WATERLOO ROAD
Nors šie žodžiai ne visiems terano kuris dalyvavo mūšyje Nor
vania, Ohio, Connecticut, Rho buti pagauti tuos žmones prie
patiks, tačiau šių žodžių rašy mandy įsiveržime ir pasiliko Pary
de Island, Massachusetts, New Lietuvių bendruomenės.
tojas
turi savyje geriausius no žiuje pagyventi.
Jersey.
Prie jų vaidina Victor Francen,
Kaip jau visiems žinoma, di
šių filmų rodymo metu Lie džiausią ir geriausią Lietuviš rus, ir kaip buvęs partizanas Bruce ^Bennett, Dorothy Malone, Jo
pasiliks
paprastas
kovotojas
už
seph Buloff, Tom D'Andrea, Eduar
tuviai suaukojo tremtiniams ką koloniją sudaro Chicaga, bet
Member Federal Deposit Insurance Cofp,
i $5,617,
kurie rengėjų buvo per ne vien dėl to kad ten daugiau vienybę kolei mes galėsime grį do Ciannelli, Douglas Kennedy.
žti
i
savo
tėvų
žemę-Lietuvą
siųsti į BALF centrą Brook sia Lietuvių. Ten randame dau
\
\
Greetings and Best Wishes
likusiems kovos drau
lyn, N. Y. šiam rinkliavos dar giausia tikrų idealistų darbi paduoti
gams
ranką
bei pasimelsti prie
bui BALF buvo siuntęs p. Jo ninkų, o mažiau ofise sėdinčių kritusių draugų
ir artimųjų
ną Valaitį, kuris su pasišventi "ponų". Kas šiądien gali už kapų.
Vyt. Beleckas.
Y> I
mu atliko užduot}.
ginčyti pp. Daužvardžių, Olio,
Šia proga kaip filmų rodyto šimučio, Vanagaičio pasišven
v \
jas noriu padėkoti Amerikos timą Lietuvių tautai?
$12 MILIJONŲ SKELBI
Lietuvių visuomenei kuri lan
'
•
yr
•
*
Dar
vienas
opus
klausimas
į
MAMS
kėsi filmose, kuri taip pat pa
Kiekvieną eigareto dumą iš
gelbėjo tremtiniams savo au Amerikos Lietuvių vadovaujan
komis. Ypač nuoširdi padėka čius asmenis, tiek Į visuomenę, leisdami, rūkytojai prisideda
tenka skirti visiems rodymų čia statau klausimus į kuriuos savo centais sudarymui didelių
rengėjams, kuriems kaip ir ro aš negalėjau ir nedrįsau šim milijoninių sumų cigaretų iš
GREETINGS AND BEST WISHES TO ALL
dytojui rūpėjo ne pelnas, bet tams filmų lankytojų atsakyti:
"Kodėl tos keturios Lietuviš dirbinio kompanijoms praleisti
žmonių patraukimas ir supa
kos
srovės nesusijungia, kodėl vien tik skelbimams tų cigare
žindinimas su tremtinių gyve
nimu, su musų pareigomis ko tiek daug važinėjimų ir laiko tų per radio, spaudoje ir ant
vojančios Lietuvos atžvilgiu, aikvojimo, kodėl katalikų vado iškabų prie namų ir pakelėse.
čia irgi noriu ta proga išreikš vaujantieji prisiglaudė prie tų
Lucky Strike cigaretų išdir
ti dalį savo patirties, kurią įga kurie išperėjo bažnyčios prie bėjai tik vieni per metą išlei
vau per du metus grįžus į Ame šus, kur slepiasi ta pikta valia
^
1800 EAST 55th STREET
riką ir aplankius visas Lietu kuri trukdo susijungimo dar džia $12 milijonų skelbimams.
bą?"
viškas kolonijas.
Tokie ir panašus klausimai
Pirmiausia noriu pasakyti
J. A. Urbonas
kas į filmas atėjo. Atėjo tik buvo klausiami musų, kurie ir
Dirvos Agentas Daytone
rieji Lietuviai, kurie nesigaili gi visa širdimi norime kad junir apielinkėje.
GREETINGS TO OUR FRIENDS AND CUSTOMERS
laiko, nesibijo paaukoti savą gtųsi visi Amerikos Lietuviai į 1302 Lamar/St. Dayton, &
tautiečiams varge.
' bendrą darbą, bet mes negalė
Ko mes pasigedome, kas ne jome atsakyti, nes nebuvome
atėjo? Daugiausia truko tų įgalioti tų kurie trukdo bei del
kurie užleido savo kraštą sve sia susijungimą.
Greetings and Best Wishes
timiems, kurie bijosi pamaty
Kadangi likę Lietuvos parti
ti realybėje Lietuvos kančių, zanai deda vienas po kito gy
* A
kurie žiuri į Maskvą, tačiau bi vybės aukas už busimą Lietu
josi važiuoti pas "tėvą Stali vos laisvę, kadangi tūkstančiai When Thirsty Drink PINEY
GA. 8340
9000 WOODLAND AVE.
Šie avjanti jerstatymai Ohio's istorijos, romanso, as
ną" pasikaitinti padų. Antro tremtyje skursta neviltyje, at
We Deliver Anywhere
je vietoje ne visose kolonijose, rodo, šis piktos valios parody
menybių Ir vietų yrą duodami oro bangomis tris va
•
7s
o ypač New Yorko apylinkėse, mas nebus ateityje pateisintas,
Tas reiškia, čia vėl pabrangs musų vadovaujantieji veikėjai, ir vien tik dėl to kad Ameri HANN A BEVERAGE
OHIO valstijos svaiginančiu
karus kas savaitę jusų malonumui. Kiekvienas skir
gėrimų taryba visiškai sulaikė karčiamų laikymo leidimai, iš Lietuvių tautą atstovaujantys kos Lietuvių visuomenė bendro
pareigūnai, teikėsi ateiti. Čia veikimo nori ir nekantriai lau
snis tos THE OHIO STORY buna perstatomas dra
COMPANY
išdavimą naujų leidimų atida kitų jos perkant. Dabar Cuya dar
pastebima sena laisvos Lie kia. Gal šiądien ta visuomenė
ryti daugiau gėryklų Cuyaho hoga apskrityje randasi apie tuvos ligos pasėka.
matiškoje formoje talentingų aktorių ir muzikantų.
tebėra pasyvi ir stebi kuo čia
10809 FRANK AVE.
4,500 degtinės karčiamu.
ga apskrityje ir Clevelande.
Dabar pravartu prisiminti, o baigsis, tačiati vienoks ar ki
GArfield 4548

HIPPODROME

FILMAS MATĖ 8,800
ASMENŲ

S KINGSBURY DRY CLEANERS

AMERICAN STEEL fir SUPPLIERS

FROM A FRIEND

0

THE INDUSTRIAL ASBESTOS
PRODUCTS CO.

\ VINOCUR CITY DAIRY CO.

Oro Bangomis

PIRMADIENIO,
TREČIADIENIO
IR PENKTADIENIO

Mes Duodam ir Iškeičiam Eagle Stamps

The May Co's. Basement

Ūkiams ir Maus Reikmenys

6919 Superior Ave.—HE. 3659

G R E E T I N G S

Ilgos Baltos Vatinės Kojinės

.69
ii

Berniukams Nauji
Dryžiuoti

šuntančių spalvų; mieros

P O L O

MARŠKINIAI

Dvigubu viršum bib top corduroy
overalls visose naujausiose spal
vose.
Mažiems berniukams ir
mergaitėms. Micros 2 iki 6.

1

.99

2 už 1.00
Trumpom rankovėm
polo marškiniai tvir
to bryžiuoto vatinio
mezginio. Mieros 2
iki 8.

39c

Kūdikiams Vilnoniai Sweateriai

1.99

Kūdikiams Vilnoniai Apavukai

59c

Kūdikiams "Fruit of the Loom"
Kelnaitės

Patogios pavasariui, šios

Mažiems Pfmrale Cordaroy Overalls

1HE OHIO BEU TELEPHONE COMPANY

852 E. 185th St. — IV. 6250

"Baby Mae" Vatiniai Marškiniai,
po 59c.
2 už $1

1 iki 6x.

CLEVELAND

J. BERGER CO.

Flannelette Naktiniai ar Kimono®, po 79c

lės mažylėms. Tvirtų ne-

WTAM

See us for your Wallpaper,

LAYETTE REIKMENYS!

Mažylėms Vatinės

gražios perkelinės sukne

6:30 VAKARE

Serving Cleveland since 1890

Paint and Linoleum needs

MOTINOS! TĖMYKIT Į ŠIAS PAVASARIO VERTYBES!

1

G R E E T I N G S

AND BEST WISHES

JERRY MILL
HABERDASHERS

815 PROSPECT AVE.

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

59c

Už POPULIARES KAINAS

DYKAI
G R E E TI NOS

2.99

"Chix" 4-dalių Bath Towell Setai .... 2.25
Vatiniai Priėmimo Blanketai .... 2 už 1.00

"Kleinert" Sturdi-Flex Guminės
Paklodės
Esmond Lopšiui Blanketai, 36x50"
Rayon Satino Apvadais

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ
REIKMENŲ
Skrybėles! Kelnės ir Visoki Parėdaiai!

Kūdikiams Vilnoniai Mesti šalikai .. 3.99

Plonos Balto Batisto Kūdikiams
Suknelės

PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

743 EUCLID AVE.

Muslino Lopšiui Paklodės, 45x72" .... 1.39

Kūdikiams Vilnoniai 3-dalių Bootie
Setai

Vyrams Aprangalai

SUPERIOR CAFE &
BOWLING ALLEYS

2.99

GBEEN STAMPS su kožnu pirkinin.
Čia galit iškeisti savo Stamp Books,

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais
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P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

79c
6927 SUPERIOR AVE.
2.99

DYKAI

3

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- S
kites i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- 5
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
S
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 3
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
§
^HHHIHIHIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIld

•k \

. " „i.*?; K

;

*"V 7,;

~' * v

>v

11

.

1 BSV

PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(Žinios apie mirusius Lietuvius Siame skyriuje talpinama dyka:,

MUKĖ 18,200 IŠEIVIU
LIETUVIU
^ Su šiame numeryje telpan
čiais mirusių išeivių Lietuvių
vardais, mirusių skaičius pasie
kė jau 18,200, nuo Vasario manesio, 1937 metų, kada Dirvoje
pradėta mirusių sąrašai skelb
ti.
RASAU'LYTĖ-Guenther, Brone.
39 m., mirė Kovo 24, Cleve
land, O. (Gimus duarleroi,
Fa.)
PANGONIENĖ Marė, mirė 13
Vasario, Hanover Township,
Pa.
NOVIS Antanas, mir€ Vas. 14,
Luzerne, Pa.
LELAšIENė Ona, mirė Vasa
rio 16, Plains, Pa.
SAUSANAVIčIUS Petras, 65
m., mirė Vas. 10, Minersville, Pa. (Traky ap.)
STAŠKEVIČIUS Juozas, mirė
Sausio 21, Brooklyn, N. Y.
(Suvalkų rėd.)
STYRA Justinas, 63 m., mirė
Sausio 19, Chicagoj. (Kauno
rėd.)
VOšKA Juozas, 67 m., mirė
Sausio 18, Kulpmont, Penn.
(Kalvarijos par. Barčių k.)
ZAGRECKAS Bronius, 58 m.,
mirė Sausio 2, Buffalo, N.Y.
(Ukmergės ap.)
NAVECKAS Jonas, 54 metų,
mirė Sausio 26, Pawtucket,
R. I. (Kauno rėd.)
StENOVAITIENĖ Katrina, 65
m., mirė Vasario m., Balti
more, Md.
MATAS Dominika#, mirė Vas.
6, Waterbury, Conn.
GEDMINAS Kastantas, pusam
žis, mirė Kovo 2, Chicagoje.
(Telšių ap. Švėkšnos p. Gai
laičių *k.) Amerikoj išgyve
no 44 metus.
BAKŠYS Jurgis, 68 pu, mirė
Vasario 29, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Užvenčio p.) Ameri
koj išgyveno 43 ra.
ALIJOšIENĖ Katrina (Judikaitė), pusamžė, mirė Kovo
1, Chicagoj. (Tauragės aps.
Švėkšnos par. Jurgaičių k.)
Amerikoj išgyveno 43 m.
' IULDIčIENĖ Marė, seno amž.,
mirė Vas. 29, Chicagoj. (Ma
rijampolės ap.)
KAZLAUSKIENĖ Uršulė (Ki
sieliūtė), pusamžė, mirė Va
sario 28, Chicagoj. (Ukmer
gės ap. Pagirių p. žilinių k.)
Amerikoj išgyveno 4a m.
KLUTNICK Genovaitė (Poškaitė), 34 m., mirė Vas. 26,
Springfield, 111. (Gimus Divernon, 111.)
JUŠKEVIČIUS Karolis, mirė 16
Vasario, Detroit, Mich. (Yla
kių par.)
MAKARIENĖ Marė (Lipskaitė), 67 m., mirė Va. 25, Chi
cagoj. (Šiaulių ap. Papilės p.
Guminių k.) Amerikoj išgy
veno 41 m.
BUDRECKAS Pranai, f8 me
tų, mirė Vas. 25, Chicagoj.
(Telšių aps. Barstyčių par.
Kruopių k.) Amerikoj išgy
veno 38 m.
GERALTAUSKAS Juozas, 55
metų, mirė Vas. 14, Harri
son-Kearny, N. J.
STAšKUS Antanas, 62 metų,
mirė Vas. 16, Homestead.
(Krakių par.)

KORAITIS Juozas, 70 m., mi
rė Vas. 29, So. Boston, Mass.
(Naumiesčio p.) Amerikoje
išgyveno 36 metus.
TUMKUS Antanas, 72 m., mirė
Vas. 7, Los Angeles, Calif.
(Užvenčio par.)
LATVENIENĖ Ona, 57 metų,
mirė Vas. 13, New Haven,
Conn. (Marijampolės ap.)
JOCIUS Jurgis, 75 metų, mirė
Vasario m., Pittsburgh, Pa.
(Raseinių ap. Skirsnemunės
par.)
MASIONIS Julius, 70 m., mirė
Vasario 24, Roxbury, Mass.
(Leipalingio par.) Amerikoje
išgyveno 44 metus.
BAKŠIENĖ Kristina (Saulevičiutė), 70. m., mirė Vas. 24,
So. Boston, • Mass. (Marcin
konių par.) Amerikoj išgy
veno 50 metų.
SLAIČIUNIENĖ Antanina, mi
rė Vasario m., Lowell, Mass.
PALESKIENĖ Elena, mirė Va
sario m., Lowell, Mass.
JARAŠIENĖ Liudvika, 60 m..
mirė Vas. 18» Plains, Pa.
JAKIMAITIS Juozas, mirė Va
sario 18, Wilkes-Barre, Pa.
NENORTAS Rokas, mirė Vas.
mėn., Luzerne, Pa.
DIRŽAS Juozas, 63 m., mirS
Vas. m., Worcester, Mass.
VĖŽYS Antanas, 70 m., mirė
Vas. mėn., Girardville, Pa.
DEMKEVIČIUS Simonas, mirė
Vasario m., Girardville, Pa.
SAMUSIS Jonas, 59- m., mirė
Vas. 18, Brooklyn, N. Y.
VALUTKEVIČIENĖ Mare, 67
metų, mirė Vas. 14, Brook
lyn, N. Y.
BUSNAUSKAS Romualdas, mi
rė Vas. mėn., Detroit, Mich.
IGNATAVIČIENĖ Viktor i j a,
mirė Vas. m., Shamokin, Pa.
OFSENIENĖ Ona, mirė Vasa• rio m., Baltimore, Md.
SIBITIS Jurgis, 76 metų, mirė
Vas. 26, So. Boston, Mass.
(Jurbarko p.) Amerikoj iš
gyveno 37 m.
SIŲSKIT Dirvai žinias apie
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos.

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

Jablonskaitė - VisockienS, Katarina,
gyv. Waterville, Conn.
Jakutis su šeima, iš Kražių vai., Ra
seinių ap.

Jokimaitis. Antanas, gyv. Brooklyn.
Jonikas, Jonas, iš Kubiliškės kaimo,
Skaudvilės vai., gyv. Paterson.
Juodaitytė - White, Ona, iš Barzdų
vai., Šakių ap., gyv. Brooklyne.
Juškytė, Stasė, iš Jurbarko apy
linkės.
Kairienė * Raudaitė, Domicėlė, iš
Telšių ap., gyv. Brockton, Mass.
Katauskis, Anupras, ir kiti Katauskiai, iš Kaltinėnų par.
Kazlauskienė - Ragauskaitė, iš Pa
kuonio vai., Kauno ap.
Kenegytis, Adolfas, Albertas, Gus
tavas ir Anutė, iš Šakių apX
Kestenis (Miller), Brooklyne.!,
Kiaupas, Petras, iš Tauragės ap., g.
Buffalo.
Klimeikaitė, Rozalija, ištekėjusi, iš
Trakų ap., gyv. New Yorko ap.
Kniukštaitė, Paulina, buvo ištekė
jusi už Sipaičio, vėliau už Moore,
iš Plungės vai., Telšių ap., gyv.
Chicagoje.
Krikščiūnienė - Grinkaitė, Zuzana,
iš Krekenavos vai., Panevėžio ap
Kučinskaitė, Ona, gyv. Klaipėdoje.

POLTER
Lietuvis

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai,

495 East 123rd St.
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Here's tveryfWng you've wanted in a postwar
radio-phonograph!
A magnificent value in a genuine luxury instrument. Decorator-styled
mahogany cabinet with matched veneer panels is authentic period
furniture. Static free FM. Electric push button tuning. Hush-O-Matic.
Swmg-A-Door and other wonderful "firsts," plus aviation
Gįfl
quality. This treasured possession costs only

MoM 1524 Mahogany
Model 1525 Walnut

ft

No more waiting for postwar radioph©no£raphs. Here's the most advanced in
glorious, static-free FM, record
reproduction, standard and shortwave
radio, true furniture styling. Outstanding
quality is assured by unparalleled Bendix
experience—and they're priced to bring
back prewar values. See them, hear them—
prove for yourself that this is the year,
find these are the sets to buy.

Only Bendix Radio-Phonographs

Advanced engineered Bendix
Ratio Detector FM providing'
greater distance reception . . .
automatic FM volume control
. . . amazing Hush-O-Matic . . . fast,
quiet, twelve-record automatic record
changer with simple button control . . .
exclusive Bendix Swing-A-Door for ecs ^r
record loading . . . ample record
storage space . . . two high efficiency,
built-in antennas, Super-Signal AM and
long-range Dipole FM . . . twelva-iiwfel
concert-type dynamic speaker.

In all the world no mstrumenf.
to match it!
The most patrician of radio-phonographs — in handrubbed inlaid mahogany veneer. Exclusive crystal con
trolled FM, AM-FM push button tuning. Genuine
sapphire stylus—no needle talk. Truly

379,50

fffeit htftjuty snd performance It

FURNACE

9RILLIANT BENDIX RADIO TABLE MODELS AS LOW AS $19.95... SMALL DOWN PAYMENT... EASY TERMS
Ben.drx 'Radios
Bferidį*

THEY'RE BETTER BECAUSE THEY'RE

(h<!

CO, MEDINA, O.

ENdicott 1768
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tį»p ^ėrformoncv" from every Bendix Radio!

PERKO Electrical Appliances
3486 EAST 93«D STREET
>
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9213 UNION AVENUE
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Telefonai Abiejose Krautuvese Diamond 0025
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Moore - Kniukštaitė, Paulina, i§"
Plungės vai., Telšių ap., prieš tai
buvo ištekėjusi už Sipaičio, gyv.
Chicagoje.
*
Narbutienė - Stulginskaitė, Veroni
ka, iš Kalnujų par., Raseinių ap.
Narmontas, Jonas, iš Darbėnų vai.,
Kretingos ap.
Natzel, Johann, išvykęs iš Lietuvos,
gyv. Brooklyne.
Natzelis, Aleksandras, iš Tauragės
ap.» gyv. Brooklyne.
Naujokaitis, Antanas, ir Naujokaitytė, Sofija, vaikai Jurgio, kilusio
iš Šakių ap., ir Marijos, gyv. Collinsville.
Naujokas, Mikas ir Simonas, bro
liai Martyno, gyv. Collinsvil'.e,
netoli Chicagos.
Naujokas, Pranas, iš Jankų vai., Ša
kių ap.
Nenortas - Nolis, Kostas, iš Leipa
lingio va!., Seinų ap., gyv. Pennsylvanijoje.
Nisas, Robertas, iš Marijampolės a.,
gyv. Brooklyne.
Niuneva, turi sunu Albertą ir duk
terį, gyv. Chicagoje.
Norkus, Stasys, Brooklyne.
Nurkaitė - Kuliavas, Veronika, iš
Krinčino par., gyv. DeKalb, I'l.
Orintukė, Marijona, iŠ Višakio Ru
dos par.
Pakenis, Klemensas, vedęs Žukaus
kaite Oną. gyv. New Yc ko valst.
Palionis, Walter, gyv. Chicagoje.
Piravičius. Stasys, iš Seredžiaus vai.
Kauno ap.. gyv. Chicagoje.

Even old records sound like new
with exclusive Bendix Hush-OMatic—the finest phonograph ad
vancement since electric recordkig. It really removes scratch and surface
noise ... really restores the original beauty
of old records . . . really increases your
pleasure from new records. Hear it, and
you'll never be satisfied with an ordinary
record player again!

msmm

'

• *'

works wonders with
your Records!
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COAL

LITHUANIAN FUNERAL HOME

lt.

>*

Telefonas: POtomac 6899

(JAKUBAUSKIENE—Laisnuota Laidotuvių Direktorė)
~ REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kiunbariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

' Ir

'

r

JONAS G.

Delia E. Jakubs

6621 EDNA AVENUE

Kuliavas - Nurkaitė, Veronika, iš
Krinčino par., gyv. DeKalb, 111.
Kumpis, Otto, iš Skaudvilės, gyv.
Brooklyne.
Kurkliauskas, Ignas, iš Žeimelio v.,
Šiaulių ap., gyv. New Yorke.
Lapatinskas, Jonas ir Kaz§, gyv.
Philadelphijoje.
Legas, Jonas, iš Svėdasų vai.,, Ro
kiškio ap.
Liaudanskis, Antanas, Kazimieras
ir Stanislovas, iš Kretingos ap.
Litvinas, iš Dvilių km., Grinkiškio v.
Kėdainių ap., Chicagoje.
Liubinskas, Vincas, iš Virbalio vai.,
Vilkaviškio ao.
Lukauskienė, Kotryna, gyv. New
Yorke.
Mačys. Jurgis, nuo Pilviškių, Vilka
viškio ap.
Mališewska - žaliuk, Helena, iš Aly
taus, gyv. Chicagoje ar Cleveland.
Markauskas, Vladas, sun. Jono ir
Veronikos Graužinytės, iš Ute
nos ap., gyv. PhiladelDhijoje.
Mayeski - Morkunaitė, Kazimiera, iš
žiežmarių, Trakų ap., gyv. Brook
lyne.
Medžiukas, iš Gudelių vai., Mari
jampolės ap.
Miller (Kestenis), Brooklyne.
Mingelaitė, Petronėlė, ištekėjusi, iš
Plungės vai., gyv. Pittsburgh, Pa.
Mitkunienė - Rečkaitytė, Ona, iš
Kauno *ap., duktė Benedikto.
Morkunaitė - Mayeski. Kazimiera,
iš Žiežmarių vai., Trakų ap., gyv.
Brooklyn, N.Y.

Guldinavas, Albertas, Emilis, Gus
tavas ir Liudis, iš Tauragės ap.,
gyv. Philadelphijoje.
Hilgėr - Hutop, Emma, ir jos se
suo Spurgat - Hutop Pauline.
Igaunis, iš Juodupės vai., Rokiškio
ap.

*
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Combine all these Advancements

MONCRIEF

HENRY

Abarienė - Raudaitė, iš Telšių ap.,
gyv. Brockton, Mass.
Adomonis, Mykolas.
Aržakauskaitė, Julija, iš Telšių a.
Astasauskas, Pete, karo metu bu
vo Europoje su 191st Field Artil
lery Battalion, gyv. E. St. Louis,
Illinois.
Audickas, sunus Adolfo ir Leokadi
jos Dokalskaitės.
Bagdonaitė, Marytė, iš Tauragės v.,
gyv. Philadelphijoje.
Bagdonas, Mikas, iš Tauragės V.
Balčiauskas, Petras, iš Kauno ap.,
brolis Anielės Žiurienės.
Baltakys, Antanas, iš Užpalių vai.,
gyv. Chicagoje. •
Barzdaitis, Jonas h* Vytautas, gyv.
Chicagoje.
Bastis, Jonas, iš Veliuonos, gyv.
Grand Rapids, Mich.
Bieliūnas, Vaclovas, nuo PaneVSžio,
gyv. New Yorke.
Bliucukis, Kazimieras, iš Mažeikių
ap.
Burzdžius, Juozas ir sesuo • Ona.

Brukąs, Jonas ir Petras, iš Kalva
rijos vai., Marijampolės ap.
Butkus - Žaliauskaitė, Marytę, iš
Alytaus ap., duktė Stasio.
Čarpeckis, sunus Jono, nuo Kretin
gos.
čeičys, Stasys.
čibirka, Vincas, iš Veiverių vaj,
čižas, Stasys, iš Vabalninko vai.,
Biržų ap.
Cvilikaitės, Marcelė, Marė ir Uršu
lė, iš Trakų ap., viena it) Jų Sarnackienė."
_
.Dambrauskas, Bernašius,
Dirgelienė - Grevytė, Petronėlė ir
. sesuo Ona, gimusios Amerikoje,
lankėsi Lietuvoje.
Draugelis, Albinas, i? Igliškėlių v.,
Marijampolės ap.
Ežerskienė - Zeveckytė, Morta, iš
Tauragės ap.
Frickis, Lepaltas, iš Pajevonio vai.,
Vilkaviškio ap.
Galvanas, Adomas, iš Rokiškio ap.,
Garliauskaitė. iš Vilkaviškio ap.
Gildė, Fridrikas, iš Vilkaviškio ap.,
gyv. New Yorke.
Grevytės. Ona ir Petronėlė Dirgelie
nė, gini. Amerikoje, lankėsi Lietuvoje.
Grinkaitė - Krikščiūnienė, Zuzana,
iš Krekenavos vai., Panevėžio a.
Grybauskas, Verikas, vedęs Žukaus
kaitę, Elžbietą, gyv. N.Y. valst.
Guzevičius/ Romualdas, Iš Panemu
nio val.„ Rokiškio ap.
Hazenaitytė - Vaišnorienė, Ona, iš
Prienų vai., Marijampolės ap.

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ujrnies, kreipkitės I
P. J. KERŠIS, del apkainavlmo. ko visada reikalauja ap*
draudos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius.

Automatinį šildymą
THE
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Latest News From Lithuania
'

**

CLEVELAND 3, OHIO
It is not only in Siberia that
there are American goods; in the
black market of large towns, such
as Riga and Kaunas, you can buy
towels, under-clothing, flour, etc. all
with UNRRA marks, if you only
have the money. The people know
that these goods come from the
USA, and that America is a rich
and powerful country. The saying
goes that "first they sent us these
things and soon they will come and
make life better for us". This at
titude of mind prevails among the
Russians as well as among the Bal
tic peoples, and even the NKVD sol
diers, when drunk, say that "the
moment the Americans come, we
shall put up our hands". Every
body is waiting and praying for a
war, be they Russians or aliens.
When asked to relate how she had
managed to escape from Lithuania.
Mrs. M. shuts up like a clam. She
says that all the .people who helped
her are within reach of the NKVD
and that her lips are sealed. The
only thing she says is that they
came via Poland, with forged Polish
passports and little Rosemarie even
speaks Polish now, having been re
hearsed and taught it for months in
order not to betray the family by
an inadvertent Lithuanian word. In
Poland they boarded a Swedish ship,
the little girl being carried on board
by a seaman, camouflaged as a
bundle of blankets. Shfi had not*ev
en made a sound during the en'.i.e

PHONE: ENdicott 4486
voyage as her mother had told ,h«r
that they would all be thrown ill*
to the sea if anybody heard them.
They had lain in the bottom of |W|
iron ship for six days and, though
hungry and thirsty, had suffered the
most from cold and the ear-splitting
noise the ice floes made when strik
ing the iron hull. Edvard, a bright
and intelligent little chap, has de*
veloped a slight stammer from the
nervous strain and the cold has SO
seriously damaged his feet that he
limps about in felt slippers. Say
ing good-bye I gave Rosemarie some
money to buy sweets with. The
bright Swedish coin almost covers
the little palm «n<f seems to give
pleasure.
>

(Continued from last edition)
some sickles, which tin people call
Mrs. M. is very reticent about: "combines", alluding to Soviet pro
how she was able to escape from the mises to furnish them with up-tocamp. She is sure that the NKVD date agricultural machinery.
may somehow get at her even in a
Rations in the towns are very
free country and certainly will seize small consisting mainly of inferior
the kind people, an NKVD man and watery black bread, and there
i among them, who helped her to get is a complicated system of gradua
j out. She only says that the thing tion, the heavy workers receiving
was possible after endless "combina 800 grams per day and the home
tions" and that she travelled to workers and old people almost no
Leningrad in an empty and locked thing. In the first year of the Rus
•* "fe
cattle-wagon which had brought so sians occupation the country people
many prisoners to Medvezhegorsk. were able to supplement the raCk 'POk.y h':*
Fl.OfZENC
Back in Lithuania in April 1946, (tions of their friends and relative?
Stos.\ .
QO&R TAT?Ari ->
she found her children, Edward, now in the towns, but now this has b 2Trys sopranos, viena mezzo, nie
Metropolitan Opera baletftfl, vado
fourteen, and Rosemarie, four, alive come impossible. The farmers have
Nori pagražinti
kad negirdėtos Metropolitan Operos vybėje Boris Romanoff vėl prisidės
and well. The children had stayed no fixed quotas of produce to de
perstatymuose Clevelande, turės ro prie papuošimo Clevelande statomų
namus?
šauk—<
behind with their grandmother, who liver to the state, they have to 'turn
operų. Baletas dalyvaus šiose: "Males 23-me sezone Public Auditoriam non", "Die Meistersinger von Nuern
had
endless
difficulties
in
providing
over
the
whole
harvest.
This
does
Albert S. Porter
tarp Gegužės 10 ir 15.
for them as the families property not exempt them from sawing their
berg", "Don Giovanni", "Carmen" ir
Jos yra Polyna Stoska, Florence. "The Masked Ball".
Dabartinis Cuyahoga County En was confiscated when Mrs. M. was
fields in spring with their own seed,
Quartararo ir Cleo Elmo, ši pasta
Tikietai šioms operoms gaunami gineer Albert S. Porter kandidatuo arrested. They are all in Sweden which they do not have actually, and
roji yra mezzo.
Namų Dekoravimas
perkant iš anksto, opera box office, ja Demokratų sąrašu išrinkimui į tą now, including the grandmother, and
•siai pilnas operų repertuaras ir didžiojoj main lobby Union Bank of
what is more, they have also to pro
vietą ir toliau.
miisų specialybe.
svarbiausi artistai jose:
little Rosemarie sits on her mother's vide the new settlers with seed. Na
Commerce, East 9th St. t ir Euclid
Jis yra plačiai uigirtas daugelio knee while we talk. She is fairM A NO N — pirmadienio vakare, Avenue, atdara nuo 9 ryto,
turally, they cannot fulfill these de
iki 5 v.
Gegužės 10. su Bi<lu Sayao, Frances po pietų, išskyrus sekmadienius.
visuomeniškų miesto organizacijų ir
Kambarių Popieriavimas
haired and blue-eyed and as pretty mands and that offers a convenient
Greer. Claramae Turner, James Mel
laikraščių kaip tinkamas ir atsakan
Pavienėms
operoms
tikietai
parsi
Namų Maliavoj imas
as
a
picture,
but
pitifully
serious
pretext
for
deporting
and
otherwise
ton, Martial Singher ir Ezio Pinza; duoda po $1.20, $2.40, $3.60, $4.80, tis toms pareigoms.
and thoughtful. A chocolate is re victimizing them. The whole busi
Wilfred Pelletiev dirigentas,
Jis yra dar jaunas žmogus, 43 m.
"Die MEISTERSINGER" — an $G.OO ir $7.20. Visoms operoms ben
16908 Endora Road
ceived politely but eyed with dis ness is merely a trick to make them
tradienio vakare, Gegužes 11, su Po drai po $9.60, $19.20, $28.80, $38.40, amžiaus, vedęs ir turi vieną vaiką. trust, the little mite never having embrace the collective farm systeem.
Telefonas:
$48.00
ir
$57.60.
Prie
tų
kainų
taksai
Baigęs Ohio State Unive r s i t y
lyna Stoska, Margaret Harshaw, iškaityti. Paskiroms operoms tikietai
seen anything of the kind in her life. As yet there are not many kolk
KEnmore
8794.
Charles Kullman, Herbert Jar.ssen, bus parduodami nuo Bal. 5.
1928 metais su B.C.E. laipsniu, da
To the question how things look hozes in Lithuanian, but the drive
Gerhard Pechner, Deszo Ernster;
Cleveland, Ohio
bar jau turi 20 metų Civil Engineer
In Lithuania, Mrs. M. replies that for them is strong, there are meetFritz Busch dirigentas.
patyrimo.
Lankydamas O. S. U.
LA BOHEME — trečiadienio vaka KEITH'S 105TH STREET
life is not worth living there with- ing and lectures every evening all
jau dirbo Columbus miesto savival
re., Geg. 12., su Jan Peerce, Salvato- THEATRE
out Lithuanians.
The country is over the country.
dybėje draftsmanu ir Assistant En
re Baccaloni, Hugh Thompson. Doro
šiame teatre matysite sekan
flooded with Russians. Most of them
Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-4515
The resistance movement is still
thy Kirsten, John Brownlee, Nicola
gineer. Darbavosi prie Clevelando
have settled down in the towns oc very vigorous in Lithuania, all the
Moscona ir Frances Greer; Giuseppe čias įdomias filmas
Highway Research Bureau ir Pa
Kovo 31 iki Bal. 5, "Qentle- tarėju Trafiko tyrimų, Vieškelių ge cupying all the more important ad- larger forests, and there are many
Antonicelli dirigentas.
IL TROVATORE — ketvirtadienio, man's Agreement".
mistrative positions and the best in the country, are full of guerillas.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
vak., Geg. 13 su Stella Roman Cloe •
Bal. 6, "Man Alive", ir MRa- rinimo, Kelių programų ir Vieškelių houses, but there are plenty even in The Russians hunt them assiduous
finansavimo,
1929-1922,
Elmo, Inge Manski ir Jussi Bjoer- j- o tnr <, n n po rnf l P »
the country, the farms and lands of ly, there is shooting every day and
7526 Star Avenue
Cleveland 3
ling; Ernil Cooper dirigentas.
i
otars on raraae .
Tarp 1932-1933 darbavosi Assist
the deported Lithuanians being given in the summer of 1946 there was a
CAVALLERIA RUSTICANA — 1
ant Division Engineer, State Highto Russian colonists. The real a:id regular battle near Shiauliai which jiiiiiiimiiiiiiiMiJmiiimmiiiiiimimiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiii'u
penktadieni po pietų, Geg. 14, su Re- LVS 1 SKYRIAUS
Way Department Div. 12.
gina Resnik, Martha Lipton, Richard ciTOfDnvTK'TTW
only scourge of the country are the lasted three days and in which the
Nuo
1933
metų
iki
1947
metų,
iš&
Tucker, John Brownlee ir Ciaramae ,
Russian beggars and speculators,
Turner; Pietro Cimara dirigentas.
j Pranešama visiems LVS 1 •kyrus 5 metų laikotarpį kada tar incredibly ragged and emaciated in guerillas were victorious. They help
the country people against the Rus
PAGLIACCI, tuoj po pirmosios, su .skyriaus nariams kad sekantis navo savo šaliai II Pasauliniame
Florence Quartararo, Giuseppe Vai- ' susirinkimas bus laikomas pen- Kare, jis užėmė Chief Deputy Coun dividuals who come to Lithuania in sians as much as they can and often
search of food from as far as Va- execute Soviet functionaries and lo
dengo, Kurt Baum ir Leslie Chabay; , , ,.
,
„ ,
Jv .* ~
Pietro Cimara dirigentas.
i ktadienio vakare, Balandžio 9, ty Engineer pareigas.
Lengviau — Pigiau —
švelniau
|
likie Luki, Kalinin, Leningrad, and cal communists who have been cruel |
Karo metu, 1941-1946, buvo Com
DON GIOVANNI — penktadienio, nuo 8:15 vai., Dirvos redakcieven Moscow. The people call them to the Lithuanians. * It is not an |
TAISOM
IR
PARDUODAM
VISOKIUS
FURNASUS
|
vakare, Geg. 14, su Ežio Pinza, Rose 'joje. Nariai prašomi dalyvau- mander in Civil Engineer Corps,
"the black cats" for at night they exaggeration to say that the first S Elektriškus ir Gaso Padargus — Vandens šildymo Tankas g
Eampton, Charles Kullman, Polyna f j užsimokėti duokles, ir aptar- U. S. Navy Bureau of Yards and
"niauw" at the doors and windows set of presidents of the local Com
Stoska, Bidu Sayao ir Salvatore Bac- " f . n r t r H n j 7 a f .jios reikalus
| Jeigu mes negalim pataisyt tai niekas Nepataisys. |
Docks.
caloni; Max Rudolph dirigentas.
organizacijos reiKaiUS.
of the farmers, until the people take munal Executive Committees, the
Cuyahoga
County
Engineer
parei
S Automatic
* ..4
i:. Controls
Tnnla
Harrlwnra s
h
Tools
Hardware
CARMEN — .šeštadierij po pietų,
pity on them and his family and let representatives of the Soviet power
Ge<;\ir>, su Rise Stevens, Tlielma VoIg POLICIJOS Clevelande iš gas eina 1947 ir 1948 metais.
them in from the cold, whereupon in the country, has already been
Clevelande jis priklauso prie įvai
tipka, Eleanor Steber, Martha Liptoa mesta du policininkai susekti
they often strangle the farmer and liouidated. Of course, such help is
Kamon V may ir Robert Merill; Wil- £ m ę kyšius iŠ gemblerystčs js- rių savo srities profesinių ir šiaip
his family with a special noose they only of temporary use as the So s
I TGCl r GllGtlGT* OirifiTGntžlS.
a •
i-k
i »i
i• ••
7502 St. Clair Avenue
Cleveland
organizacijų, kuriose tūlose užima
THE MASKED BALL — šeštadie taigų. Pora aukštų policijos
carry with them and then proceed viets immediately send new ones.
ir
pirmininko
pareigas.
nio vakare. Geg. 15, su Francisco Va viršininkų taipgi tyrinėjami ta
i PO. 9548
Frank Orpse (Urbšaitis) Sav.
XI. 0237
Lietuviai jį be abejo parems no to rob &n'd pillage. Sometimes they In 1947 they even organized special
lentino, Jussi Bjoerling, Daniza II- me pat sąryšyje.
S
AKRONE kreiptis: HANK HOLLISH — STadium 4793
lurk
in
the
yard
at
nightfall
wait
forces to capture and liquidate the
minacijų balsavimuose kurie atsibus
litsch, Sloe Elmo, Frances Greer ir
ing for somebody to come out, and guerillas, or partisans, as they are .4imiHIIIIIIIIII!lllllUUIIIIIIIIIIII!IIEII!lilllllllllllllllllUlllfllllllllllllllIIIIIIIII
Nicola Moscona; Fritz Busch diri
Gegužės mėnesį.
strangle him and those who sub called locally. The forces consisted
gentas.
sequently come to look for him and of NKVD soldiers and local Commu ^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflBIlIlIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllS
thus gaining admittance. Many of nists and they were even provided
Smarkios Imtynes
the farms have been depopulated by with small tanks. The country is
APIE BRONĖS GUENTHERWILLIAM OBERDANSKJS, 55
these "black cats" in one way or full of Russian soldiery, mainly NK
Central Armory
RASIULYTĖS LAIDOTUVES
metų, nuo 1600 E. 26 street,
another.
Sometimes they set fire VD men, a little town like Shiauliai
Kitą antradieni promoteris Jack
Kovo 27, Wilkelis Funeral
5
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
5
mirė Kovo 26, palaidotas 30
to the buildings if they are refused had a garrison of over 3,000.
Ganson
mm rnm
•
Home,-• nuo------2 vai. po pietų,
atsi- ict.,
H Kai
vari ins kaninPfiP
patieks žymių
imtikų
Tug• ••
Kalvarijos
Kapinese. PamalJ-amai-, Team imtynes>
kuriose
dalyvauja admittance and the people are mor
Mrs. M. does not know whether
buvo įspūdingos pomirtinės pa-l^ os atsibuvo St. Columbkille
Greta Ezella Theatre |
the Soviets are building any fortifi| 7007 Superior Ave.
Australiečiai imtikai, ir kurios tapo tally afraid of them.
maldos, dtsislcii innt su. pi&cicii, bfįžnyČiojG
People are arrested every day for cations in the country, but they are
populiarės tarp vietinių mėgėjų.
žinoma Clevelandiete, Brone
Liko sunus, William OberTose imtynėse laimėtojai skaity no visible reason, the prisons are full erecting large aerodromes: one f >r E Dabar jau turime didesnj rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- |
Guenther-Rasiulyte, kuri taip donk, dvi dukterys, Mrs. Thelsis paritę savo priešą du kartu iš to overflowing, but Mrs. M. knows of several hundred planes was under s
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
E
netikėtai mirė.
ma Smith, Mrs. Margaret CreJ pamaldas % vaĮ po pietų mer, abi gyvena Williamston, trijų, ir imsis Lee Henning ir Diek no slave labor camps for Lithua construction near Shiauliai and an
Raines prieš kitą porą gabių stip nian in the territory of Lithuania — other at Ezhere, on the Latvian fron 4HHIIIIIIII!lllllimill|||f|||||||||||||!ll||||||||||||ltllllllllll!!IHmilll!!llllllllllllllllllltrc
prisirinko tiek žmonių kiek tik Mich,
ruolių
Billy Watson ir Kay Bee'.l. they are all taken to Russia.
tier. She had heard that similar ones
galėjo tilpti abiejuose dideliuo
Ringėje
dalyvaus du referees.
No reconstruction work is being were being built all along the Lat
se kambariuose. Visą laiką gir ELZBIETA RUTKAUSKIENĖ,
šių imtynių metu ringėje bus ke done in Lithuania, the country is in vian frontier. The labor was sup
dėjosi grojant vargonai, prieš
74 metų, nuo 18027 Notting
turi
imtikai, kas yra tikra naujeny precisely the same ruined condition plied by people with Mongolian fea
pradedant pamaldas, Vokiečių ham Rd., mirė Kovo 29, laido
as at the close of the war. The tures, speaking a language which
vyrų giedorių grupė sugiedojo jama penktadienį, Bal. 2, Kal bė.
vieną giesmę, paskiau Julius varijos kapinėse. Pamaldos P. Kitose porose Ganson pastato Die only thing the Russians are inter nobody could understand. There is
2152 Rockwell Avenue
Krasnickas, kuris su Brone se Šv. N. P. bažnyčioje, 9:30 vai., Meske su Tommy O'Toole; Don Mc ested in is traffic and the railway no doubt that they were deportees
niau daug dainuodavo Lietuvių
Liko vyras, Andrius, sunus Intyre su Jack Dillon; Jack More su stations have been repaired when and as their camp was severely isolated
Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius
where necessary. Some building ac and they worked under armed guard.
ir ne Lietuvių parengimuose, Andrius, trys dukterys: Mrs. Ken Kannet.
tivity
is
going
on
in
the
town
of
They were very ragged and dirty
sudainavo Kačenausko "Karve Frances Schleicher, Mrs. Julia
Pietus nuo 11 ryto iki 2 po pietų
KOVO 31 Cleveland© lankėsi Vilnius (Vilno), German POWs sup and apparently half-starved; every
lėli Mėlynasis", vargonais pri Juratovac, Mrs. Helen Frieden,
Atdara
kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ryto.
bvęs Rumanijos karalius Mihai plying the necessary labor. The one had a bag tied to his back
tarė Aldonna Wirby.
ir brolis, Vincas Fatapas.
Ilgą velionės gyvenimo api
šių abiejų laidojime pasitar kurį bolševikai išstūmė iš jo output of the existing factories goes with ropes, which they did not p .t
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.
budinimą ir maldą atliko vienas navo laidotuvių direktore Delia tėvynės, pavergdami Rųmanij? to Russia in its entirety and the down even while at work. »
Rezervacijoms šaukit MAin 9364.
Maskvai. Jb sosto n:il3i2LJa. factories themselves are successive It appears that the construction
jų šeimos pažįstamas protesto- E. Jakubs.
ly dismantled and taken to Russia. of aerodromes is going on feverish
nų dvasiškis. Po to, šermenų
The people have seen no consumer ly all over the Soviet Union, A
dalyviai ir išsiskirstė.
goods for years, the only imports friend of the M.'s, a Lithuanian en tlllllltl!i:hli!H1IIIHII!lilU:iMli;nilllilll!illlllllllUIIIMIIirHMi|Mlilllllllllllll|||ll|||^
Tikietai Parsiduoda Paskiriems Perstatymams Baland. 5
Kaip pati Bronė buvo pasi
from Russia are red canvas for de gineer, who had been deported to
rinkus, jos kūnas buvo privacorations on Bolshevik holidays and Russia in 1944, returned in 1947 and
tiškai šeimos narių palydėtas
told his friends that he had been
į kremą tori ją ir ten sudegintas.
Laidotuvėms buvo atvykę jos
REIKALINGA KAMBARIAI engaged in building a railway from
Dirbanti suaugus Lietuvių Siberia to the Manchukuo frontier.
tėvas iš Cambridge Springs,
GEGUŽĖS 10 IKI GEGUŽĖS 15, PUBLIC AUDITORIUM
pora, be vaikų, nori gauti sau He had also said that a series of
Pa., seserys ir broliai, tik ne
Geg. 10, Vak.: MANON: Sayao, Greer, Stellman, Turner, Melton,
butą iš 5 ar 6 kambarių. Kas very large aerodromes were built at
galėjo pribūti jos motina, kuri
Singher, Pinza, De Paolis, Cechanovskv. Baletas, l'elletier.
—HAMMOND VARGONAI PER' ŠERMENIS—
i
yra daug metų ligota.
turite ar žinote apie tokį butą regular intervals along a straight i
Geg. 11, Vak.: DIE MEISTERSINGER: Stoska, Harshaw, Kullman,
tuo i praneškit: Vakare telefo- West-Eastern line through Siberia,
Janssen, Pechner, Ernster, Garris. Baletas. Busch.
and even mentioned the names of = 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 s
nuokit GL. 0233.
REIKALINGA OFISO
Geg. 12, Vak.: LA BOHEME: Kirsten, Greer, Brownlee, Mascona,
the places which Mrs. M. had un
VEDĖJA
Peerce, Thompson, Baccaloni. Antonicelli.
fortunately forgotten. German P- ^l»i"i'inin:tuniĮninniinnininnnmiiiiniiiniMiiiiiiiuinnimniuninuimnnnn\
Lietuvaitė, patikima mergi
PARSIDUODA FARMA
Geg. 13, Vak.: IL TROVATORE: Roman, Elmo, Manski, Bjoerling,
Sena našlė nori parduoti sa OW's and, to a smaller extent, slavena, galinti vesti visą ofiso dar
Merrill, Hines. Cooper.
•
vo
farmą, 33 akrai vaisių, 2 labor, had been used as workers and
bą, gaus gerą atlyginimą. At
Geg. 14, Popiet :C A V A LLERIA RUSTICANA: Resnik, Tucker, Lip
sišaukti j Jack Ganson, Wrest
šeimų namas, bus stop prieša many German engineers and spe
ton, Brownlee. Cimara.
kyje namo, pusė valandos iki cialists were directing and super
ling Promoter, telef. SU 5715.
Po to tuoj seks PAGLIACCI: Quartararo, Baum, Valdengo, Chabay,
miesto. Rašyti arba kreiptis: vising the work. This staff, includ
Thompson. Cimara.
24464 Detroit Road
14) ing the Lithuanian engineer, had
Geg. 14, Vak.: DON GIOVANNI: Bampton, Stoska, Sayao, Kullman,
JIEšKO KAMBARIŲ
Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga
been treated very humanly and even
Pinza,
Baccaloni,
Hiner,
Alvary.
Baletas.
Rudolph.
West
Lake,
Ohio
Gerą darbą turinčiam naujai
allowed
a
certain
amount
of
free
Geg. 15, Popiet: CARMEN: Stevens, Staber, Votipka, Lipton, Vinay,
atvykusiam Lietuviui inžinie
dom, probably owing to the location
Merrill, Cehanovsky, De Paolis. Baletas. Pelletier.
riui su šeima reikalingas butas.
of the constructions which lay in
Geg.
15,
Vak.:
THE
MASKED
BALL:
Ilitsch,
Elmo,
Greer,
Alvary,
Norinčių išnuomoti ar žinančių
(Šalia Dirvos Redakcijos)
entirely uninhabited and desert vi
Bjoerling, Valentino, Moscagna. Baletas. Busch.
laisvą butą Clevelande, Euclid,
Patyre power machine opera cinities, bears walking around the
ar Shaker Heights prašoma
toriai siuvėjai, gera mokestis barracks at night. The food had
KAINOS (Su Taksais): $7.20, $6.00, $4.80, $3.60, $2.40, $1.20
Prie U! S. Route 20 ir U. S. Route 6.'
pranešti:
t
nuo valandų.
(13) been sufficient and almost exclusive
BOX OFFICE: UNION BANK OF COMMERCE, Atdaras 9 r. 5:30 v.
Užkviečiame
Lietuvius
iš
kitų
miestų
sustoti pas mus.
J. Augustinavičius,
THE CITY AWNING &
ly American; bacon, canned meat,
Main Banking Lobby—E. 9th and Euclid. Cleveland 14—MAin $300
511 -Babbitt Rd. Euclid 17
SUPPLY CO.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
biscuits, still with their blue Ameri
Librettos.
Knabee Piano Naudojama Išimtinai.
Telef. RE 8185.
5345 St. Clair Ave.
can labels on.
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