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Amerika Gali Pasinau
doti Pietų Afrikos
Metalu

TRUMAN PASIRAŠĖ EUROPOS RĖMI
MO $6 BILIJONŲ ĮSEĄTYMĄ
[

Europa Gaus Amerikos Prez. Truman parinko ir
gaivinimo tvarky
Išdirbinius, ne Grynais Europos
mui, juo yra Paul G. Hoff
Pinigais '
man, Studebąker automobi

Amerikos Aviacijos Kadetai lavinami keblių skraidymo su
sižinojimų ir susisiekimų budų pamokų klasėje. Nauji Ka
detai priimami Amerikos tarnybon pavieniai vyrai tarp 20
ir 26V-2 metų amžiaus.

lių kompanijos prezidentas,
atkaklus komunizmo prie
Washington, Bal. 7. — šas. Kongresas turės jį dar
BERLYNE RAUDOPrez. Trumano administra patvirtinti, i
cija urnai
surado
ji .
i
.$20 mili. Graikija, Turkija ir Ki- NIEJI APMALŠINTI
arn
?°
i. kūnuos gali inij a jg tų pinieų bus remias irti be pasiklausimo Kon-įma ir militariškai.
greso, Italijai jos dabarti- Kad skaitytojams butų
Pereitą savaitę tarp U.
niame atkakliame vajuje aišku, pažymime jog tie $6 S. ir Brjtų iš vienos* pusės
prieš komunizmą, ruošian bilijonai nebus paduota ar įvyko atkaklus susirėmi
tis visuotiniems seimo rin ba
remiamoms ša mas Berlyne su sovietais
kimams Balandžio 18 d. limsišvežta
pinigais. Joms bus iš iš kitos pusės. Griežtas U.
tų.
Šiuo budu matyti Ameri Amerikos duodama reikme S. ir Anglų žygis raudonuo
Kada tas bilius eralės bū kos didelis susirūpinimas nys
sulyg jų gyvenimo są sius suvaldė.
ti priimtas dar didelis klau apsaugoti Italiją nuo atite- lygų reikalavimo: dirbtu Sovietai buvo šokę dary
simas.
kimo į komunistų kontrolę. vėms mašinos, ūkiams pa ti kratas Amerikos ir Bri
Ar ši paskutinės savaitės dargai ir visos kitos reik tų traukinių vykstančių su
parama
į Berlyną sa
LEWIS GALI GAUTI klausimas.duos naudos kitas menys ko tik karo nualin reikmenimis
vo militarinėms atstovybės.
tos šalys neturi
KALĖJIMO _ •utim Tie pinigai numatyta iš
Laįkinai reikmenis pri
statyti lėktuvais!" Bet tuoj
platinti po miestus, mieste
lius ir kaimus Italijoje ve TAKSAI SUMAŽĖS buvo pareikalauta kad Ru
Washington, Bal. 7.
Federalis teisėjas, kuris se dimui rinkimų vajaus Ame
NUO GEGUŽĖS 1 sai pašalintų ginkluotą sa
vo sargybą iš sovietų gelžniau jau yra žymiai nubau rikos politikierių priimtu
kelio administracijos, ir tą
dęs angliakasių unijos va budu.
dą John L. Lewis, dabar vėl
Amerika taip iHtasi tie Pereitą savaitę Kongre įstaigą užėmė patys Ame
apkaltino Lewis paniekini sioginiai Italijoje rinkimus sui priėmus ineigų taksų rikiečiai. Rusai sutiko to
mu teismo, atsisakant bai pravesti priešingai Mask sumažinimo bilių, tas įsta liau nesusipratimą išspręs
gti minkštos anglies darbi vos tokiu pat tiesioginiai tymas pradės veikti su Ge ti gražumu. Žinoma, iki
gužės 1. Nuo tos savaitės kito nesusipratimo.
ninkų streiką.
vartojamu budu.
visi kurie gauna algas, pa Britų srityje virš Berly
Lewis pašauktas į teismą Paskirta $6,098,000,000
Balandžio 12 dienai ir tu Kongresas pereitą savai jus kad jiems atlieka dau- no susimušė Britų lėktuvas
rės Įrodyti kodėl jis ir jo tę, Balandžio 2, galutinai eiau pinigų negu kad at su sovietų karišku lėktuvu,
pakilusiu j orą ir pasipai
unija ignoruoja teismo įsa baigė užtvirtinimą skyri likdavo iki šiolei.
niojusiu dideliam lėktuvui.
Prez.
Truman
tą
Kongre
kymą streiką baigti.
mo virš $6 bilijonų Euro
so nutarimą vetavo, tačiau Su lėktuvu žuvo 13 Anglų
pos rėmimui.
Gen. Eisenhower savo at Prezidentas Truman tą kadangi Senate ir Atstovų ir du Amerikiečiai. Rusai
sišaukime į Amerikos vi įstatymą pasirašė Balan Rumuose bilius praėjo di labai nuolankiai už tą įvy
suomenę per radio Bal. 2 džio 3.
dele dauguma balsų tai kį atsiprašė
ragino remti drafto grąži Tie pinigai, sulyg jau ži prezidento veto nustoja ga Rusų lėktuvas buvo nu
nimą ir pats pasižadėjo pa nomo Marshall plano, eina lios. Visiems dirbantiems skridęs į jiems nepriklau
silikti uniformoje iki bus užkirtimui komunizmui ke iš algų dabar bus nutrau sančią aikštę, kur nelaimė
ir įvyko. Žuvo ir tas bolše
reikalinga, akivaizdoje da lio Europos šalyse kurios kiama mažesni kiekiai.
vikas tame susimušime.
bartinio sovietų pavojaus. dar laisvos nuo sovietų pa
Jis reikalauja kad Ame vergimo. Prie to plano pri W ALIJOS komunistai ir
rika pasirūpintų tinkamai stojo 16 mažų ir didesnių kairieji socialistai sukėlė
PREZ. TRUMAN pasiun
apsiginkluoti.
daug riksmo kai pradėjo į tė Popiežiui asmenišką lai
valstybių.
Senate prieš baigiant tą Italiją plaukti šimtai tūks šką, sąryšyje su Italijoje
AMERIKA nori pasiųsti bilių
pravesti, vėl atmesta tančių laiškų iš Amerikos, artėjančiais rinkimais. Ko
Palestinon taikai palaikyti Ispanijos
rėmimas, taigi ta nuo Italų raginančių ^ savo munistų spauda kimba į
United Nations armiją, iš valstybė šiuo
Ameri gimines balsuoti prieš ko Popiežių ir į Trumaną, da
mažų valstybių dalinių. Ši kos tiesioginėstarpu
pagalbos
ne munistus Balandžio 18 d. rydami jiems visokius ap
taip darant, į Palestiną ne gaus. Ispanija kaltinama
Amerikoje tą budą suma
galės patekti sovietų ka palaikymu Hitlerio pusės nė pora patriotinių Itališkų kaltinimus.
riuomenė.
organizacijų.
Gromyko ir kiti sovietų karo metu.
Chicago. — Laikra š č i ų
atstovai pradėjo šitokį U.
spaustuvių darbininkai ga
S. sumanymą boikotuoti.
vo po $6 savaitėje algų pa
> JT « i - j. *
kėlimo. Jie streikuoja nuo
metus jus galėsit laižyti padus
Lapkr. 24 d. Dabar už 36
sovietiniam ar panašiam reži
valandų savaitę spaustuvių
mui bei varyti jų propogandą,
darbininkai gaus iki $97.
o po to vėl staiga pasidaryti
padoriais ir skaisčiais. Kartą
kekšėm pavirtot, kekšė# ir lik
sit!"

SKRYNINGAS BAIGTAS
Kovo 15 d. Amerikiečių zono
je buvo baigtas tremtinių skry
ningas, kurį pravedė IRO. Ka
dangi remtiniai jo reikalu pa
rašė eilę memorandamų ir lai
ku susiorientavo padėtyje, šis
skryningas nebuvo labai neti
kėtas ir baisus. Nukentėjusių
skaičius dar nepaaiškėjo, bet
iš visko atrodo kad nebus di
delis.
K. Pelėkis
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Paskyrė 20 Milijonų
Italijos Rinkimams
NAUJAS DP ĮLEI
DIMUI BILIUS

TEISINGAS ŽYDO BALSAS
APIE PABALTIJĮ
"Elta" skelbia, kad žinomas
Britų kairiųjų publicistas žydų
tautybės Gollancz neseniai iš
leido Alex Reyst knygą "There
Shall Be No Victory", kurioje
tar kita ko rašo:
M
Apšaukti Suomiją ar Balti
jos valstybes fašistinėmis tie
siog niekšinga.... Nė vienas
padorus Europietis negali su
tikti su tų klastingų rašeivų is
torijomis, kurie viešąją opiniją
stegiasi įtikinti, jog Suomija ar
Baltijos valstybės turėjusios
patekti Rusijos kontrolėn dėl
to, kad jos visos buvusios "fa
šistinės", valdomos "baronų bei
dvarininkų" ir dėlto nusipelniu
sios, kad butų sunaikintos".
Britų kairiojo sparno žurna
listams, kurie mėgsta pataikau
ti bolševikams, jis sako:
"Atminkit, kad niekšingumas ir bailus šliaužiojimas nie
kad nelieka tinkamai neatly
gintas. Nemanykit, kad metų

V

The only Lithuanian Newspaper published in Ohio reaching a very large majority of the 100,000 Lithuanians in the State aak^

PABALTIJĮ UŽPLUDO RUSU
UBAGĄI
lš Latvijos, Estijos ir Lietu
vos mus informuoja, kad kiek
vieną dieną į čia iš SSSR atei
na pulkai Rusų iš Pskovo ir Velikije Luki bei kitų vietovių nu
sipirkti duonos. Ypač didelės
jų gaujos slankioja Rygoje,
Vilniuje ir Kaune. Jų tarpe yra
daug moterų- ir apleistų vaikų
(bezprizornikų). Už kepaliuku
duonos jie moka 20 rublių, bet,
kaip patys pasakoja, namuose,
ją parduoda po 100-150 rublių.
Rusijoje gyventi esą daug blo
WasMnfttone, Bal. 5, At
giau kaip Pabaltyje. Ten jie stovu Rūmų teisinė subkomėnesiui gauna vos 6 sv. duo misija paruošė savo bilių,
nos, o pavasarį jos visai pris- tremtinių i Ameriką įleidi
tingą.
^ mui, remdamasi visais iki
Yra pastebima ateivių ir iš šiol tai komisijai patiektais
Ukrainos, šiame derlingiausia- biliais DP įleidimo klausi
me pasaulio krašte esąs badas. mu. Tokiu budu tas bilius,
Daugelio žmonių kūnai net išti žinomas Fellows bilius, tu
nę nuo bado.
ri geriausią progą patekti
Dažnai Rusų valdžia betgi Kongreso svarstymui negu
šiuos ateivius įkurdina pabal- kiti iki šiol buvę biliai. ku
tiečių ukiuose, iš kurių išvaro rie toje komisijoje ir buvo
tikruosius savininkus. Kitos laikomi.
Bilius siūlo įleisti 200 000
šeimos priskiriamos vietiniam
ukininkui ir jam įsakoma atei išvietintų žmonių į šią šalį
bėgyje sekančių dviejų me
vius maitinti.
"MINČIAI" DVEJI METAI .
Vokietijoje leidžiamam Lie
tuviškam laikraščiui "Mintis"
Vasario 16 d. suėjo du metai.
Tai žinomsJ? labai trumpas lai
kas, palyginus jį su Amerikos
Lietuvių laikraščių ilgu amžium,
bet jau pakankamai ilgas taip
nepastoviame tremties gyveni
me. širmasis '"Minties" nume
ris pasirodė 1946 metų Vasario
16 dieną. Per trumpą laiką ji
suspietė apie save eilę geriau
sių tremtinių žurnalistinių jė
gų. Visi jos numeriai įdomus,
aktualus, turiningi. "Mintį" lei
džia adv. J. Vasaitis. Jos redak
torių tarpe, be leidėjo, dar ma
tome žurnalistus žemelį, Kal
vaitį, ir kt. Paskutiniu metu
"Mintis" stengiasi laikytis vi
siškai nepolitinės linijos. Pui
kiai sutvarkyta ir informacinė
laikraščio pusė, įrengiant bevie
lį žinių "Helo" aparatą, šis apa
ratas, veikdamas dieną ir nak
tį, perduoda aktualiausias ži
nias iš viso pasaulio. Iš 34 DP
laikraščių leidžiamų Vokietijo
je įvairiomis kalbomis, "Min
tis" tokį aparatą įsigyjo pirmo
ji. Ypač gerą įspūdį teikia skai
tytojui jubiliejinis — 400-sis
numeris, išeistas Vasario 16 d.
proga.
Linkėtina Siam tremtinių di
džiausiam draugui pasisekimo.

r<w r

Lįetuvos Raudonojo Kryžiaus, kuris BALF'o nusiųstas aukas
skirsto tremtiniams Vokietijoje, revizijos komisija. Iš kai
rės j dešinę: Prof. J. Vilčinskas, Prof. A. Vasiliauskas ir
E. Simonaitis, ši revizijos komisija kontroliuoja visą Lie
tuvos Raudonojo Kryžiaus veiklą.
(Nuotr. B. Gaidžiuno)

SUOMIJA PASIRA.
Š£ SU MASKVA
^ Maskvoje Bal. 6 tapo pa
sirašyta sovietų pareika
lauta "savitarpinės pagal
bos sutartis". Suomių mi
nistras pirmininkas pareiš
kė džiaugsmo, esą ta su
tartis yra "draugiško pobū
džio".
Visos iki šiol sovietų da
rytos su kaimyninėmis ša
limis sutartys buvo "drau
giškos", priskelbta gražių
žodžių, bet Maskvos galva
žudžiai tas šalis vieną po
kitos pasivergė, surengiant
vietinių komunistų perver
smus. Talkon atvykdavo
tik "draugiška" sutartimi
pasinaudodami sovietų ko
misarai.

ITALIJOJE RINKIMU
BELAUKIANT
Bal. 4, Romoje surengta
didis militariškas paradas,
ly£ pagrąsinimui komunis
tams kad jų pasikėsinimas
šalį užgrobti gali sulaukti
pasipriešinimo.
Paradas sekė po valdžios
pareiškimo kad Bal. 18 rin
kimuose visiems užtikrina
ma pilna balsavimų laisvė
ir kad niekas neprivalo kė
sintis panaudoti prievartos.
Italijai tikras pavojus
yra tai galintis kilti pilie
tinis karas, po rinkimų, jei
viena ar kita pusė laimėtų
rinkimus, o kita pusė nesu
tiktų nusileisti. Komunis
tai, su Maskvos pagalba,
galėtų vesti Graikijos pa
vyzdžiu banditišką karą.
MIRĖ. Bal. 5 New Yorke mirė Mrs. John D. Rock
efeller Jr., senio Rockefellerio sunaus žmona ir mo
tina Winthrop Rockefellerio, kuris vedė Jievutę Paulekiutę. Ji paėjo iš turtin
gos Aldrich šeimos, iš Pro
vidence, R. I.

EGIPTE, Aleksandrijoje,
ištiko riaušės, kuriose už
mušta apie 30 asmenų. Dėl
policijos streiko tūkstančiai
kitų buvo iššaukta strei
kuoti, policijos reikalavimų
palaikymui.

šanghai. — Kilus gaisrui
viename buddistų maldnamyje sudegė 20 vienuolių,
kurie atsisakė nutraukt sa
vo maldas ugniai prasidė
jus.

Senato komisija svarsto
įvedimą drafto, šaukimui
kariuomenei vyrų 19 iki 25
metų grupėje.
Daktarai gali buti draftuoti iki 45 metų amžiaus,
reikalui atėjus.

PALESTINOJE, žydai
padarę užpuolimą Bal. 6
d. ant Britų armijos stovy
klos, nužudė 12 Anglų ka
reivių.
Arabai savu keliu veda
karą su žydais paskirose
Palestinos dalyse.

^ Amerika, kaip paaiški, iki
šiol rėmėsi Rusija gavimui sau
stiateginių chromo ir manganeso rūdžių. Todėl Amerika
iki šiolei nesulaikė teikimą Ru
sijai tam tikrų net svarbių iš
dirbinių.
Dabar paskelbiama kad man
ga nesą ir chrome Amerika ga
li gauti dideliais kiekiais iš
Pietų Afrikos. Tada su Rusija
gali visai nutraukti prekybos
ryšius. Viskas ko reikia tai
Pietų Afrikos Unijai parūpin
ti reikalingus trokus iš Ame
rikos, kad iš kasyklų butų ga
lima lengvai chrome ir manganesas į laivus privežti. Rei
kalinga trokų privežimui tų
metalų iki artimiausių geležin
kelių, nes ten kalnuotose srity
se geležinkeliai iki kasyklų &6r
nueina.
Iki šiol Amerika iš Rusijos
gavo 25 nuoš. chrome ir manganeao, tai reiškia ne visą.
•
MAŠINOS KAS ANGLĮ
Kadangi minkštos angtfcB
kasyklose kartojasi streikai ir
su unijų vadais negalima su
sikalbėti, Pittsburghe pradėta
išdirbti tam tikras mašinas ku
rios kas anglį mechaniškai, be
mainerių. Daugelis anglies ir
geležinkelių kompanijų pasiry
žo tų mašinų išdirbimą, remti
ir jomis naudotis.
Mašina yra tokia kuri pati
kerta anglį iš sluogsnių, be jo
kių sprogdinimų, kaip daroma
dabar anglies paliuosavimui.
•
Ot BULVĖS, BULVĖS!
šiomis dienomis Chicago je
iškilo bulvių skandalas. Val
džia pripirko Maine valstijoje
bulvių mokėdama po $2.90 už
100 svarų, palaikymui tenaitinių bulvių kainų aukštomis.
Kada Naujoje Anglijoje už
pildyta visi sandėliai, bulvės
pradėta vežti i Chicagą ir į ki
tas plačias sritis tenai. Chicagoje valdžiai tos bulvės at
siėjo, priskaitant atvežimą, jau
po $4 už 100 svarų.
Bet tuo pat laiku Chicagoje
šeimininkės moka už 100 sva
rų bulvių $6.90, o valdžia tas
Maine bulves pardavė kiaulių
šėrimui po 1 centą už 100 sva
rų maišą! Farmeriai, bulves
sušėrę kiaulėms, paskui par
duoda tuščius maišus po 10c
ir vėl uždarbiauja.
Dar blogiau, tai kad valdžios
Įstaiga Chicagos apielinkėj tų
bulvių visų ir po 1 centą mai
šą parduoti negalėjo, dauguma
tų bulvių turėjo buti išmestos
sunaikinimui, nes bulvės pra
dėjo gesti.
Jei valdžia duotų žmonėms
pirkti pigiau bulves, žmonės
daugiau valgytų bulvių ir lik
tų daugiau grudų Europai pa
gelbėti.
Kodėl valdžios galvos yra to
kios kvailos?

•

KIAULIENA gyva iomis
dienomis Clevelande parsidavS
pirmą kartą taip pigia kaina—
po $21.50 už 100 svarų. Atpi
gimas pasireiškė Ve 1 y k o m a
praėjus.
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Detroit* Mich., Naiųienos

PENNSYLVANIJOjE

IŠ TREMTINIŲ
SAKYKLOS

kio turinio padėką: "Viešai pa
reiškiu širdingą padėką Dievo
Motinai tris kart Stebuklinga
jai Ingolstadte už pagydymą.
Sofija Litvinienė".
Skaičiau tą padėką daugiau
negu tris kart. Tryniau akis
ir negalėjau suprasti ar aš
sapnuoju ar ištikro matau tai
kas parašyta. Nežinau kokiuo
se santikiuose yra Musų Kelias
su Dievo Motina, bet iki šiol
bes buvome įpratę tik maldo
mis ir aukomis tiesioginiai dė
koti Dievui ir Dangui už ma
lones. Laiškais ir per laikraš
čius siųsti padėkas tėra jprasta tik geradariams Amerikoje.
Kaip ten bebūtų, vis dėl to
ta Sofijos Litvinienės padėka,
nors ir labai mandagi, neside
rina su amžiaus papročiais....

PITTSBURGHO miesto gat- BALF'o DRABUŽIU ĮDOMUS LIETUVOS ARTISTŲ KONCERTAS
PABĖGUSIO ŽMOGAUS
*«ių ištaisymui miesto valdyba VAJUS PRASIDEDA Ši sekmadienį, Balandžio 11, buv. Lietuvių Salėje
UŽRAŠAI
paskyrė $1 milijoną. Nekurte
Kovo 28-Balandžio 4
darbau jau pradėti.
EIKALAUJA DAUGIAU
Lietuviams
tremtiniams
Eu
ŠTAI visa savaitė prabėgo, o
Bus atliekama ir eilė apskri
OKESTIES
Šį sekmadienį, Balandžio 11,
DETROITO
ropoje
drabužiai
ir
maisto
pro
mano
gyvenimas, atrodo, tebe
nuo 6 vai. po pietų, įvyksta tas
CIO plieno darbininkų uni ties valdybos darbų gatvėse ir
duktai
būtinai
reikalingi.
Dėl
stovi
vietoje.
Ir Velykos, man
senai laukiamas Lietuvos artis Amerikos Lietuvių Balso
jos vadai susitiko su didžiųjų bulvaruose.
to,
kaip
jau
skelbta,
BALF
pra
rodosi,
paskutinį
kartą buvo ne
plieno korporacijų atstovais
tų — Apolonijos AugustinaviRadio
Programa
deda
naują
padidintą
drabužių
prieš
savaitę,
o
prieš
tris me
čienės ir Pranciškaus Neimano
Ištarimui unijos naujo reika
NUOMOS apie 358,000 gyve- ir kitų daiktų vajų nuo Balan
tus.
Buvo
kaž
kur
Lietuvoje...
— meninis koncertas, buvusio šeštadieniais 7:30-8 P. M.
lavimo pakelti algas 225,000
muose butuose Pittsburgho dis- džio 15 dienos iki Gegužės 31. je Lietuvių salėje.
Jei ne Vydūno straipsnis
$®ieno darbininkų.
(1400 Kilocycles - WJLB
trikte
pasiliks
tos
pačios
kaip
Tikimasi
kad
šis
vajus
duos
Mintyje
apie patartiną laikyse
Buvo užklausta, "O iš kur
Tai yra jau trečias po karo
iki
šiol
buvo,
dar
metams
lai
Visais
šio
Radio
programos
pakankamai
drabužių
ir
kitų
ną
visais
laikais, tai tikrai ne
tie Lietuvos artistai?" žinoma,
algų reikalavimas, šiame su
reikalais kreipkitės į progra žinočiau kaip ir belaikytis to
ko.
Naujai
pravestas
nuomų
daiktų
papildyti
tremtinių
rei
jie atvyko iš Europos, kaip ir mos vedėją, Ralph J. Valatka
sirinkime unijos atstovai nepa
nematomai bėgančio laiko sro
reiškė dar kiek pakėlimo reika kontrolės įstatymas neleidžia kalavimus Gegužės, Birželio ir kiti musų tremtiniai. Apoloni
nuomų
branginti.
Namų
savi
Liepos
mėnesiais,
kada
drabu
8029
Manila
Avenue
vėje. Iš ano straipsnio sužino
ja AugustinaviČienė apsigyve
laujama. Tas paaiškės kituose
Detroit 13, Mich.
ninkai
tuo
nepatenkinti.
žių
rinkimas
paprastai
buna
la-1
jau kad "viską apmąsčius, aiš
no Berwyn, 111., prie Chicagos,
posėdžiuose.
Telefonas OLive 5602
bai lėtas.
kėja
jog tikrovė nėra tokia ko
0 Pranciškus Neimanas gyve v
t kia ji atrodo". Vadinasi, musų
Visi
BALF
skyriai,
koope
na Cleveland, Ohio.
SOUTH SIDE, Pittsburghe,
SUMANUMAS ATNEŠĖ
ruojančios organizacijos ir pa
gyvenimas yra arba daug ge*
Apolonija Augustinavičie n ė ,
suimtas
tūlas
Clayton
McCann,
ATLYGINIMUS
vieniai
asmenys,
atjaučiantieji
resnis
arba daug blogesnis ne
sopranas, ir Pranciškus Neima šėnas, biznierių Rukšėnų jau
Westinghouse elektriškų iš 33 m., nuo 2617 Jane st., kuris
BALF'o SIUNTOS
tremtinių
sunkią
padėtį,
prašo
nas
sūnelis.
gu
kad
mes ištikro jį matome
dirbinių kompanija 1947 metais per porą mėnesių naudojo kei mi energingai padėti šiame va nas, tenoras, yra Lietuvos dai
Akompanavo chorui ir solis ir turime.
TREMTINIAMS
išmokėjo išviso $105,000 savo stą budą: nakties metu telefo juje. Drabužius ir viską kitką nininkai, nėra dar nei metų lai tams pianiste Helena DailydaiIšeina
kad
mus
tikrove
ap*
ko
kaip
atvykę
iš
Europos.
Jie
nu
paskambina
naujai
apsivesumaniems darbininkams už jų
tė. Vakarą vedė A. L. B., ra
KOVO MĖNESI
siųskite:
kitur Lietuvių kolonijose dai dio klubo pirm. Petras Medonis. gaudinėja, už nosies tampo, ir
sugabumą ir sumanumą page sias poras, ir visokiais šlykš
United Lithanian Relief nuoja gausiai, ir visų yra mė Po programos buvo smagus kas yra juoda tai mums paro
rinti ir patobulinti darbą ir čiais žodžiais ir nepadoria kal
' Fund of America,
giami. Detroite šį sekmadienį šokiai ir pasilinksminimas. Pu do kaip balta, ir kas balta —
ba jaunavedes kalbina.
nekuriuos išdirbinius.
105 Grand St., Brooklyn, N.Y. jie pasirodys pirmą kartą.
blikos buvo daug ir gražios.
šių metų Kovo mėnesį Banjuoda
Suvirs 5000 darbininkų toje
Girdėjome kad Jonas Valiu
dras
Amerikos Lietuvių šalpos
^
/
/
#
Prie meninės programos bus kas atsisakys vesti radio cho
kompanijoje padarė 7755 įvai
fondas
išsiuntė Europon Lietu
ANĄ savaitę kaž kas pami
pasakyta svarbios kalbos taip rą; aiškinasi kad tikrai pavar
rius sumanymus ir pagerini
viams
tremtiniams
šelpti se
NUOSTOLINGAS
pat naujų tremtinių: Dr. Bro gęs, ir naminiai reikalai jam nėjo kad 1939 metais Kovo 22
mus, už kuriuos jiems išmokė
kančias
drabužių
Ir
maisto
pro
nius Kazlauskas, Detroitietis, neleidžia. Butų labai gaila ma dieną Hitleris atėmė iš Lietu
ta priedinių atlyginimų nuo ke
MAINERIŲ STREI
duktų
siuntas:
'
ir Aldona AugustinaviČienė, ku tyti Joną Valiuką pasitraukiant vos Klaipėdos kraštą. Atėmė
liolikos dolarių iki $5000. Po
TMD MENIŠKAS KONCER ri tik pora mėnesių kaip atvy nuo choro vadovavimo, kuria nepasekęs nei dėku už tą gerą
(1) 31 maišą vartotų drabu
KAS
TĘSIASI
ra darbininkų už savo išradi
me jis tiek daug jėgų ir sielos
TAS ir KOMEDIJA "PIRŠLY
žių, 8 dėžes įvairios avalinės,
gyvenimą
kokį
turėjo
Klaipėdos
kus
iš
Europos
į
Clevelandą.
Ji
mus gavo po virš $1000. Vie
įdėjo.
BOS" BAL. 25. ATVYKS
3 dėžes mokykloms reikmenų;
yra jaunų Lietuvos moterų žy
Nelengva ši&is laikai# su krašto gyventojai po Lietuvos
BROOKLYNO
CHORAS
nas gavo $5,000.
Minkitos anglies darbininkų
2 dėžes įvairių daiktų, 1 dėžę
traukti jaunimą į Lietuvišką sparnu.
Tenka pažymėti kad Tėvynės mi veikėja ir gera kalbėtoja.
unijos streikas tęsiasi jau ket Mylėtojų
Vargšas tas musų . Urbšys: knygų ir 26 dėžes įvairių mais
Po koncerto bus šokiai, gros chorą, kada visokių pramogų
Draugijos
veikla
muUNIJOS POLITIKUOJA
virta savaitė ir maineriai atsi jsų kolonijoje stiprėja.
TMD Stark Orkestrą. Rengimo ko pilnas miestas. Nelengva juos jam Dievas paskyrė sunkų dar to produktų.
MILIJONAIS DOLARIŲ
sako skaitytis su valdžios įsa i skyriaus nariai davė progą mu- misija nuoširdžiai kviečia vi ir Lietuviškas dainas išmokyti. bą Lietuvos istorijoje: jis tu
šios siuntos bendras svoris
Tik Jono Valiuko dideliu suge
Amerikos Darbo Federacijos kymu baigti streiką ir gryžti | sų žmonėms susižavėti gražiu
5,762 svarai, $3,646.15 vertės.
rėjo
pasirašyti
savitarpinės
pa
sus
atsilankyti,
tikrai-šiuo
va
bėjimu ir pasiaukojimu Lietu
Politinė Lyga pasimojo sukelti dirbti.
koncertu pereitą Lapkričio m.,
karu
gėrėsis.
vybės linijos išlaikymui, jo galbos sutartį su Sovietais; jis Siunta išplaukė iš New Yorko
kurio
programą
išpildė
Water$l,000j000 Pennsylvanijoje iš
Streikas iššauktas išreikalameilė
Lietuviškai dainai, jo turėjo pasirašyti ir po Klaipė Kovo pradžioje laivu Villanova
rinkimui sau patinkamų politi vimui maineriams "pensijų". buriečiai menininkai Stulginsatsidavimas tėvynei Lietuvai dos krašto perleidimo Vokie Victory.
SVEČIAI
IŠ
CHICAGOS
kaitės
ir
jų
brolis
Edmundas,
kierių ir savo draugų ir nuga
Tos pensijos turi apimti, su- Manchesterio žymus muzikas ir
(2) 18 statinių sūdytų laši
Detroite pas savo gimines galėjo suorganizuoti tokį gražų čiams sutartimi; jis turėjo pri
lėjimui priešų užimančius po lyg John L. Lewis reikalavimo, vietos talentas.
Šerpučius viešėjo Chicagiečiai' Am. Lietuvių Balso radio klu imti ir iš Molotovo rankų uiti nių. Bendras svoris 6,3C0 sv.,
M. Sims.
litiškas vietas.
ir unijų organizatorius, kurie I TMD skyrius dabar rengia laidotuvių direktorius J. F. Ra- bo chorą.
matumą. Nesisekė tam kukliam $1,000 vertės. Pakrauta į lai
Kadangi unijoms niekas ki tuli savo amžyje nei kasykloje i koncertą Brooklyno Operetes džius, jo dukrelė ir žentas Mr
ir širdingam Lietuvos diploma vą Washington, išplaukusį Ko
Į Chorui ir solistams bei vaidin- & Mrs. Robert Kay. Jie čia at
tas aukų neduoda, Federacijos nėra buvę.
tui. Bet, turbut, ir nesisekė vo pabaigoje.
Į tojams komedijos "Piršlybos".
vadai pasiryžę tą milijoną dola
John L. Lewis taip pat at ! šis koncertas įvyks sekmadie vyko padaryti kontaktą su Ka SLA RINKIMAI
(3) 145 dėžes jyairių konser
dėl
to .kad jis buvo perdaug
SLA 352 kuopa savo suririnrių sukelti iš unijų ir jų narių. metė valdžios įsakymą atšaukti ni, Balandžio 25 d., nuo 3 vai. nados piliečiais dėl savo gimi
vuotų mėsos produktų už $1,niu parkvietimo iš Britų zonos kime Bal. 4, atliko balsavimus kuklus ir perdaug geras.
Federacijos vadai svarbiau šį streiką ir tęsti tarybas su j po pietų, Klubo auditorijoj, 227
440.80.
Viešėdami Detroite jie ap į SLA Pild. Tarybą. Balsų ga
/ / /
sia išeina prieš tuos politikie kasyklų operatoriais dėl pensi (Lawrence St.
lankė ir Dr. J. J. Sims. ^ Išsi vo sekančiai:
Laivas Mont Sorrel Kovo pą*,
PASAULIO dangui švintant,
Brooklyno Operetes Choro iš- kalbėjus paaiškėjo kad ir p
rius kurie rėmė Taft-Hartley jų be streikavimo.
Prezidentu: Laukaitis 37 b., Sovietų repatriacijos centrai baigoje „šią siuntą paėmė IŠ
darbo įstatymą.
John L. Lewis vėl gali buti ; kilimas senai inusų visuomenei Kadžius, kaip čia daugelis Lie Olis 14, Kubilius 5.
Kanados.
Vice prez.: Dargis 40; Jiir- palengva nyksta. Didelės kal
Tas darbo j statymas uždrau apkaltintas paniekinimu teismo į žinomas; šis choras buvo vie- tuvių, siunčia kas savaitę paįnas iš garsiausių Lietuvių cho- kietus prezervuoto maisto sa geliunas 7; žebrys 6.
bos ir dar didesnis tikėjimas į
Aukas BALF'ui siųskite šiuo
džia unijoms ir kompanijoms ir vėl gali pakliūti po bausme, |rų per 35 metus rytinėse valvo giminėms. Bet jo didžiau
greitai
pasikeisiančią
padėtį
su
Sekr.:
Vinikas
45,
Masytė
9.
adresu:
aukoti ir skirti pinigus rinki kaip buvo pernai. Pernai Le jstijose. Jis dabar, prieš met-į sias rūpestis yra pagelbėti sa
Ižd.: Gugis 30, Cheleden 17, laiko žmones nuo visokių ma
United Lithuanian Relief
mui federalių atstovų, bet val wis ir jo unija užmokėjo teis- laiko, susilaukęs geniai i š k o s vo giminiečiams persikelti č : a, Mažukna 9.
žai
apgalvotų
žygių.
Viltis
kad
Fund of America, Inc.
chorvedės, p. Hermonienes, Ka 1 ramesnę ir pastovesnę vietą,
stijose gali savus kandidatus smui $710,000 pabaudų.
Iždo glob.: Maceina 39, Mi- anksčiau ar vėliau repatrijuosinadoje
augusios.
Ji
sutelkė
vi
105
Grand
St., Brooklyn, N. Y.
kur galėtų pradėti natūralų gy kužiutė 34; Valickas 8, Miliau
remti.
Dėl šio streiko jau liko be
sus plačios New Yorko srities venimą.
mės
ir
be
sovietų
pagalbos
šiuo
skas 9, Devenienė 6, Arlaus
darbo 40,000 gelžkelių ir plieno Lietuvius menininkus prie Ope
metu pasidarė tokia tvirta jog
kas 5.
industrijų
darbininkų,
be
pačių
retės Choro, ir choras pradėjo RADIO KLUBO KONCERTAS Dr. kvotėju: Dr. Biežis 41; joks čiulbėjimas musų — kad
SUSTOJO LAIKRAŠTIS
angliakasių, kurie neša nuosto aktyviai veikti scenoje.
PO 11<S METŲ ĖJIMO
GERAI PAVYKO
Dr. Pilka 5, Dr. šliupaitė 8.
ir silpniausio — nepaveiks.
Risley-Dorothy, N. J.,
Harrisburg. Pa., dienraštis, lius negaudami algų.
Delegatu į seimą išrinktas
Musų žmonės nekantriai
Bal. 4 įvykęs Am. Lietuvių
# / §
Kadangi
gyventi
reikia,
ar
Balso radio klubo koncertas kuopos pirm. K. J. Semaška.
j laukia Brooklvniečių
Harrisbrg Telegraph, leistas iš
BALF Skyriaus
VIENAME Minties puslapy
Bal. 25 d., SLA 352 kuopa
tisai per 118 metų. sustojo po namų galva dirba ar ne, mai- Į Choras turi pasiruošęs puikų bus bene geriausia nusisekęs.
je skaitau: "Kurkitės svetur
Veikla
nerių šeimos vėl ineis į skolas. | dainų repertuarą įvairių musų Čia daugiausia dėmesio kreipiu rengia 20 metų gyvavimo su
Kovo 27 dienos laidos.
tarytum
niekada nebegalvotukakties
paminėjimą,
kas
įvyks
; kompozitorių. Dainos bus iš- j koncerto meninę pusę. šį kar
Pennsylvanijoje,
kur
streiko
To laikraščio, kuris pradėjo
! pildytos choru, solo, duetais ir ta radio choras, vedamas Jono buv. Lietuvių salėje, nuo 6 vai. te grįžti". Ak, tu, keistas ra
eiti 1830 metais, vardą ir tei paliesta apie 120,000 maineriii, | kvartetais. Choras čia atvyks Valiuko ir Helenos Dailydaitės, vakare.
šeiva!.... Kam man kurtis jei
Risley-Dorothy, N. J., apy
ses perėmė kita organizacija, valstijos bedarbės atlyginimo dideliu autobusu, ir žada atvy- sudainavo pačias sunkiausias • Rengėjai ruošia puikų ir žin- aš ne .tik galvoju bet ir tikiu
linkėje
veikiantis BALF sky
komisija
atsisako
streikeriams
Į kti šiaip žymių Lietuvių iš vi choro dainas iš keletos operų geidų programą su vaidinimu kad grįšiu.
bet tuo vardu laikraštis jau
rius
Kovo
viduryje išrinko nau
ir
kitais
pamarginimais.
Bus
sų
aplinkinių
kolonijų.
ir
išpildė
jas
žavėjančiai.
"Ita
mokėti atlyginimą, kaip moka
nebus leidžiamas.
ją
valdybą,
kuria sudaro: Jo
Kaip
man
negalvoti
apie
grį
Komediją "Piršlybos" vado lian Street Song" dainoje solo taipgi ir prakalbų ir draugiškas
To istoriško laikraščio sulai ma kitiems darbo netekusiems
nas
Jasinskas,
pirm.; Stefani
žimą
jei
žmoniškam
įsikurimui
pasilinksminimas.
vauja žymus Brooklyno scenos atliko jaunutė solistė, Valencikymui priežastis paduota per- darbininams, nes streikas ne artistas K. Kraučiunas.
ši SLA kuopa yra didžiausia man-vartai visur uždaryti. Jei ja Daksnienė, vice pirm.; Alek
ja Stepulionytė. Ši nepaprasto
skaitoma netekimu darbo ir
clideli išleidimo kaštai.
Visiems artistams čia ruošia balso, vos 14 metų panelė, pa narių skaičium ne tik Detroite jau ten "kurtis" tai geriau nie sandra Vailokaitienė, ižd.; Jo
nas Deksnys, sekr.
maineriai streikuoja savo pasi ma atitinkamos vaišės klube, dainavo solo keletą klasiškų bet ir pačioje organizacijoje.
kur nesikurti ir vis stipriau
Pažymėtina kad šio skyriaus
rinkimu.
kuo rūpinasi p. Ambrazas.
dainų. Lietuviškai ir Angliškai. Ne tik SLA nariams bet ir jų galvoti kad greitai keliausime
JAUNŲ LIETUVIŲ
vadovybę veik išimtinai sudaro
draugams
ir
visuomenei
bus
TMD
narių
kulturinė
meniš
Kiti
solistai
ir
solistės,
cho
PARENGIMAS
ka ir kitokia veikla baigsis su ro vedėjas Jonas Valiukas, ra proga pamatyti smagų veikalą į namus. Amerikon, Kanadon po šio karo i Ameriką atvyku
Sek mad.. Balandžio 11, nuo
Australijon, Anglijon niekas sieji. Vėliausia iš jų yra atvy
šiuo koncertu pavasario proga, dio anaunseris Rapolas Valat ir linksmai pasisvečiuoti.
7:30 vai. vakare, Lietuvių Pi
p. Aleksandra Vailokaitie
J. K. tau įsikurti neleidžia. O Bel- kus
bet nauji planai rengiama se ka. Medonių svečias, iš Euro
nė,
žinomo
Lietuvos bankinin
liečių salėje, 1723 Jane Street,
kančio rudens sezonui •— kon pos panelės; Agota Juodsnukalgijon, Prancuzijon, tu negalė ko ir visomenininko Jono Vai
South Side, Jaunieji Lietuviai
certams, paskaitoms ir kitoms tė, Sylvia Šimonytė, žalegiriusi geriau įsikurti negu tavo lokaičio našlė, kuri jau suspė
Pittsburghe ruošia deši m ti e s BIMBINIAI APSIRIKO
pramogoms.
tė ir kiti. Puikiai pianu pa
NAUJAS
ŽAISTAS.
Balti įkyrioje stovykloje. Tuo tar jo apsiprasti su aplinkuma ir
metų gyvavimo proga sukaktu
Bimbiniai komunistai surin šiame TMD skyriuje tėra tik skambino Frances Gabriutė, ji more, Md., Johns Hopkins Li pu nieko nelieka kaip tik gal įsitraukti į visuomenini darbą.
vinį vakarą su įdomia progra ko iš darbininkų aukų virš šim apie 3) narių, bet visi jie tau taipi yra jauna, daug žadanti goninėje, ištobulintas naujas,
voti apie sugrįžimą. Parduoti Į skyrių yra įstoję nariais visi
rus Lietuviai ir Lietuvaitės.
Lietuvaitė artistė.
ms ir šokiais.
gyvenantys Lietu
tą tūkstančių dolarių ir BrookMeno Mėgėjas.
Akordionu pagrojo M. Ruk- galingas ligų perų naikintojas,! paskutinius mano sveikatos la apylinkėje
viai. kurių tarpe ir skyriaus
lyne, netoli Queens, nusipirko
pavadintas polymyxin. Sako, šus aš visada suspėsiu kokiam steigėjas Lietuvos Gen. Kon
sau namą. kur rengėsi buržu
NĖRA KO BANDYTI
tas vaistas greitai išgydo kar Brazilijos gyvačių medžiotojui sulas New Yorke Jonas Budrys,
RAUDON UOSI US A UG AUTI jiškai įsigyventi su spaustuve
turįs ukį toje apylinkėje. Nors
štį, kosulį ir kitus pavojingus
/ / /
Pennsy 1 vanijos guIjernatorius ir karčiama. Bet štai jiems
užsikrėtimus.
"BAISUS gyvenimas okupuo skyrius ir negausus nariais, bet
Duffy pareiškė kad bandyti so susidėjo visos bėdos: valdžia
Taip pat tikima kad šis vai toje Lietuvoje", tr.ip skelbia yra populiarus tarpe apylinkė
je gyvenančių kitataučių ir jų
vietus apgauti ar įgąsdinti tik neišduoda leidimo nei spaustu
stas bus geriausia pagalba ko Musų Kelias, atpasakodamas gausiai
remiamas.
tuščiais žodžiais nėra galima. vei nei klubui (darbininkiškai
vai su senoviška žmonijos ne vieno nesenai slapta gauto lai Kovo 28 d. įvyko pas p. JaJis sako, Amerika kitaip ne karčiamai) atidaryti. Prieš jų
laime—plėga. Pasiųsta šio vai ško turinį. Baisus jis buvo pir sinskus velykinis skyriaus su
galės sutikti ir atremti dabar tą įstaigą užprotestavo vetera
sto į Indiją bam4y«i»ps prieš mutiniais sovietų okupacijos sirinkimas ir naujos valdybos
tinės pasaulinės krizės kaip tik nai.
tą juodą mirtį.
metais, baisus jis ir dabar. O įvesdinimo vaišės, kuria proga
Dabar Bimbukai vaikšto no
ginkluojantis visomis savo pu
kad jis dabar turi buti daug iš New Yorko buvo atvykęs
Jonas Valaitis ir p. Simučiai.
sėmis, ir jis pripaž.vsta reika sis nukabinę, tačiau sako, mes
baisesnis negu kad buvo anks Nors kai kurie ir nusiskun
lingumą įvesti visuotinos ka nepasiduosim tiems prakeik
MAISTAS, dešimt metų at čiau, tai irgi suprantama.
džia kad vėliausia atvykusieji
reivinės, tarnybos jauniems vy tiems fašistams, turim jau ge
gal, buvo žymiai pigesnis, pa
Man rodos kad tai kas dėjo neaktyviai dedasi prie Ameri
rą "lojarį" ir eisime su New
rams.
lyginant taip: 10 metų atgal si Lietuvoje 1941 metais Birže- kos Lietuvių visuomeninio dar
"Mes tik apgaudinėsime save Yorko fašistine valdžia į teis
šeimininkė už $20 galėdavo pri žio 14-15 dienomis dabar kar bo, bet Risley-Dorothy BALF
Rep.
jei norėsim įsivaizduoti kad mą... .
sipirkti ir parsinešti maisto tojasi kiekvieną dieną. Sovie skyrius rodo visai ką kitą: vi
sos valdybos vietos, išskyriant
pasaulinę negerovę galėsim nu
tiek už kurį dabar reikia sumo tai turi gerą uoslę ir moka at pirmininko, perėjo į naujai at
raminti tik pusiau pasiruošdakėti $50.
spėti bent apytikriai kada ir iš vykusių rankas, šio skyriaus
J. Žemantauskas
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugijos ir Tremtinių ben
nti.
Tuzinas
kiaušinių
1938
me
kur galės pakilti audra. O kad pavyzdys turėtų buti paskati
N o t a r a s
druomenės skirta komisija svarsto kam paskirti švietimo val
"Mes tikrai išvengsim trečio
tais
buvo
22c.;
1947—58c.;
o
audra
pakils tikrai tai abejoti nimu, kitose kolonijose naujai
dybos metinę literatūrinę premiją. Nuotraukoje matome:
"Dirvos" Agentas
apsigyvenusiems Liet u v i a m s
Pasaulinio Karo jei įrodysime
nei vienam nereikėtų.
Antaną Ruką, J. Gaučį ir Aleksandrą Merkelį, ši komisija 1948 m.—62c.
aktyviai stoti į Amerikos Lie
y
Rusams kad mes esam tokiais
180 Congress Avenue
Sviesto svaras: 1938—31c.;
/ i t
premiją paskyrė Faustui Kiršai už eilėraščių knygą "Tolutuvių visuomeninį darbą.
kurių niekas negali sumušti."
mos
Waterbury, Conn.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.) 1947—69c.; 1948—91c. ir tt.
MUSŲ Kelias atspausdino to
P. G.
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D I R t A
Tegul meilš Lietuvos
Dega musų širdyse — —

LAISVA LIETUVA

B ALF ir Paviene
Tremtiniu Parama
Tik ši Parama Palaiko Lietuvius Tremtinius
Gyvus ir Pasiryžusius Laikytis iki Galo
Rašo Balys Gaidžiunas.

Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilkst

,??'i

Lietuvos Pasiuntinybės Washington? Protestas
Dėl Sovietų Sąjungos Gen. Konsulato New Yorke Tarnybinio Pranešimo, Tilpusio
Komunistinėje Spaudoje, kaip kad Chicagos Laikraštyje Vilnis, Kovo 19 ir Ko
vo 22, 1948
Minėto Sovietų Gen. Konsulato pranešime,
tarp kitko, sakoma:
"Tikrieji aukščiau nurodytų (Klaipėdos
miesto, Klaipėdos, Šilutės ir Pagėgių apskričių)
Lietuvos TSR vietovių gyventojai, iki 1939 me
tų Kovo 22 dienos buvę Lietuvos piliečiai, bet
iki 1945 metų Sausio 28 dienos gyvenę Jungti
nėse Amerikos Valstybėse ir nepriėmę kurios
nors kitos šalies pilietybės, pagal šį Įsaką (TSRS
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Įsakymas iš
Gruodžio 16, 1947, dėl tvarkos Lietuvių tauty
bėms nuolatiniams Klaipėdos krašto gyvento
jams Sovietų pilietybę įsigyti) gali registruotis
tarybinėse konsulato atstovybėse (?) ir tuo pa
čiu gauti tarybinę pilietybę". '

garkaulis buvo Aliantų palaužtas iš vakarų |M§sės, Sovietai paniekindami Atlanto čarterį ir
padarytus Jaltoje pasižadėjimus grąžinti nepri
klausomybę iš Hitlerio išlaisvintiems kraštams
neišskiriant ir Klaipėdos Krašto (grąžinant jį
nepriklausomos Lietuvos suverenitetan), netei
sėtai ir savanaudiškais sumetimais užkorė tam
kraštui savą, tam kraštui svetimą nei kiek ne
mažesnę už nacių, raudoną vergovę. Bet Klai
pėdiečių teisė prie nepriklausomos nuo Maskvos
Lietuvos pilietybės pasilieka neginčijama tarp
tautinio teisingumo akyse.
(5) Lietuvos pavergimo 1940 m. Birželio
15 d. Sovietų Rusijos vykdytas karo grasinimo
priemonėmis sulaužant skaitlingas galiojančias
sutartis, gi pats Lietuvos į Sovietų Sąjungą
įjungimas įvykdytas prievartos keliu pavarto
jant neteisėtų ir nelaisvų rinkimų priemonę, kul
tūringojo pasaulio buvo ir tebėra laikoma kaipo
neteisėta vienpusiška aneksija bei imperialisti
nė agresija mažųjų kaimyninių valstybių atžvil
giu. Pastaras TSR Prezidiumo nutarimas Mas
kvoje Klaipėdiečių pilietybės klausimu esmėje
nuo Hitlerio pasikėsinimo į Klaipėdą ir Raudo
nosios Armijos 1940 m. Birželio 15 d. pasikėsi
nimo Lietuvos atžvilgiu nesiskiria.

gimus iš vienos vietos' į kitaj,
per nuolatinius bombardavi
(Autorius knygos
mus.
Pasiimti rūbai suplyšo,
"PAKELIUI Į MIRTĮ")
pinigai pasibaigė. Ypač daug
rūpesčių turi tie kurie augi:<a
TREMTINIAMS NORMOS
vaikus. Vaikai auga, reikalai
SUSPAUSTOS
Lietuviu Tremtinių Rašytojų Draugijos ir Lietuvos Raudo
didėja,
o juos išlaikyti nėra iš nojo Kryžiaus skirta komisija svarsto kam paskirti Raudono
Tūkstančiai mūsų tautiečių,
alkanų ir apiplyšusių, priversti ko. Tat BALF ir pavienių Ame jo Kryžiaus metinę literatūrinę premiją. Nuotraukoje mato
gyventi Vokietijos apgriautose rikos Lietuvių asmeninė para me (iš kairės į dešinę): K. Rimkų, Vladą Proščiunaitę, NykąNiliuną ir Balį Gaidžiuną (Dirvos atstovą Vokietijoje).
kareivinėse ir buvusiuose belai ma čia ypatingai daug papildo.
(Nuotr. St. Santvaro.)
r
Ir aš manau kad patys Ame
Dėl viršminėtos pranešimo ištraukos, reika
svių barakuose. Eilė tokio gy
linga pastebėti kad ji surašyta Lietuvių kalba
venimo metų neša vis didesnį rikos Lietuviai tos paramos taisomos. Piktos valios aš ne
TREMTINIAI TIKI Šlubai (kaip musų pažymėta klaustuku); kad ji
ir didesnj vargą. Laimė dar svarbumo pilnai negali įvertin pastebėjau ir visi darbą sten
LAIMINGU . neįpareigoja registruotis; kad tas pranešimas
kad savo laiku UNRRA, o da ti. Vargas kada jis vaikšto to giasi atlikti pagal savo sąžinę
taikomas "tikriesiems" Lietuvos piliečiams Klai
bar IRO suteikia bent minima- li nuo musų durų, neatrodo to- ir sugebėjimus.
RYTOJUM
les sąlygas gyventi. Bet šios kis baisus. O ištikro jis yra
pėdiečiams ir kad tokiu budu bandoma konsoli
Norėdamas Amerikos Lietu
organizacijos, kad ir daug atli didelis. Ir kiekvienas Ameri viams parodyti kaip BALF'o
duoti Sovietų Sąjungos neteisėtą Klaipėdos Kra
kusios, niekad nebuvo ir nebus kietis duodamas auką tegul jis siunčiamos gerybės tvarkomos IRO PATARIA GRfžTI PO SO što aneksiją.
nei tėvais, nei broliais nei žino kad jo auka duos jėgų Vokietijoje, kur daugiausia gy VIETAIS. LAIMINGI KURIE
Lietuvos Pasiuntinybė Washington'e skaito
Aky vaizdo je suminėtų tarptautinių pasiža
draugais. Jei taip ir pasitaikė musų vaikams augti ir moky vena tremtinių, padariau eilę
TURI AMERIKOJE GIMI savo pareiga dėl viso to pareikšti iš eeaiės kas
dėjimų
laužymo, aš, kaipo teisėtas Nepriklauso
tai tik su labai mažomis išim tis, studentams ruoštis ateities nuotraukų. Jos gali mano min
NIŲ AR DRAUGŲ
seka:
darbams, žurnalistams leisti tis kiek papildyti. Visos čia
mos Lietuvos konstitucinės vyriausybės atsto
timis.
Marija Narušienė, kuri lan
(1) Klaipėdos Kraštas, kaipo didžiumoje vas, šiuomi griežtai protestuoju prieš Sovietų
Daugiausia į oficialį šalpos laikraščius ir spausdintu žodžiu gaunamos gerybės priimamos
kėsi
Clevelande 1938 metais iš Lietuvių apgyventas, I Pasaulinio Karo pasėko Sąjungos užsimojimą savintis Klaipėdos Kraštą
darbą buvo subėgusių daug to kovoti dėl Lietuvių tautos lai specialių komisijų ir tuoj su
Kauno, su savo vyru čia atve je, Aliantų pergalės dėka, 1919 metais buvo (kaip ir visą Lietuvą) ir protestuoju prieš So
kių žmonių kurie arba savo svės ir bendrų reikalų; musų daromi gavimo dokumentai. Po
atskirtas nuo Vokietijos tikslu prijungti jį prie
krašte nedaug vietos turėjo, ar rašytojams ir dailininkams, kad to jos iš vagonų kraunamos į žus Dr. Vinco Kudirkos pamin nepriklausomybę jau pasiskelbusios Lietuvos val vietų Gen. Konsulato paskelbtą Klaipėdiečių re
ba norėjo pigiai pasipelnyti, ar ir biednose sąlygose, kurti nau centrinį sandėlį. Iš čia vėliau klą Clevelando Lietuvių Darže stybės. To krašto uostas, Klaipėdos Uostas, kaip gistraciją tikslu verbuoti sau agentų tarpe patliui, dabar, dėkodama p. Onai vienintelis į jurą komercinis išėjimas, buvo skai riotingų Lietuvių lojalių gyventojų šio krašto,
ba pagal specialius interesus jus kurinius ir visus netikin gerybės dalinamos pagal spe
Karpienei
už siuntinius, rašo: tomas turinčiu ekonominiai gyvybinės Lietuvai kurio vyriausybė Sovietų agresiją Lietuvos at
ėjo tremtinių paspausti ir so čius įtikinti kad mes esam ver cialius nutarimus į visas Vo
Tikrai, butų labai sunku gy reikšmės. Tame Klaipėdos Krašto atvadavimo žvilgiu griežtai pasmerkė 1940 m. Liepos 23 d.
ti laisvės ir savo gyvenimo.
vietams padėti.
kietijos zonas ir visas stovyk
Su kiekviena nauja Ameri las. O stovyklų ribose jau da venti jeigu žmogus nebetikė akte Sovietų Rusija ne tik nedayvavo, bet prie pareiškimu ir vėlesniais atvejais ir kuri Lietu
Dabar padėtis pagerėjus, nes
šingai, siuntė Raudonosios Armijos dalinius kad
vos inkorporacijos | Sovietų Sąjungą niekad ne
tokių pareigūnų eilės pravėdin kos Lietuvių auka tremtiniai linama pavieniams tremtiniams. tum rytojumi. Dabar dar vis užgniaužti pačios Lietuvos nepriklausomybę.
rodos
kad
kada
nors
ir
mes,
pripažino.
tos. Bet kai padėtas pagerėjo jaučia kad jie vis daugiau ir Dirvoje tilpo ir tilps daugiau
(2) Klaipėdos Kraštas, nuo amžių Lietu
Neabejoju kad Klaipėdiečiai nepasiduos So
tai ir daug taupesnis laikas at daugiau lieka skolingi. Ir tai nuotraukų iš tremtinių gyveni dabar pažymėti DP raidėmis, vių giminės gyventas, bendrai su žemaičiais ko
gyvensime kaip žmonės. Tat ir vojęs prieš Kryžiuočių Orgeno įsiveržimą bei pa vietų agentų meškeriojami ir dėl to neišstatys
ėjo. Visos tremtiniams normos garbės skola, kurią didžioji da mo ir ALF'o veiklos.
aš viliuosi kad ir aš jus dar vergimą, per šimtmečius išlaikęs Lietuviškumo savęs galimiems pavojams, bet pasielgs kaip są
taip nuspaustos kad visai pa lis, pirmai progai pasitaikius,
šimtai trejpitinių Lietuvių,
grįstai reikia stebėtis iš ko gi norės atlyginti. Išlyginti kuo reikalingų visokios pagalbos, kartą galėsiu pasveikinti Kau savybes, savo jaunimo sukilimu 1S23 metais pa žinė ir garbė reikalauja.
reiškęs norą ir valią prisiglausti prie Lietuvos,
ne ar Palangoje....
P. ŽADEIKIS,
galima pragyventi. O gyventi kas pajėgs.
visi jos prašo, jei tik ko duoti
—
1924 metais Aliantų (Did. Britanijos, Pran
Dabar gyvenimas eina vieno
Gi patys Amerikos lietuviai, yra—gauna ir savo gyvenįno
visi nori ir reikia.
<
i /Lietuvos Įgaliotas Ministras.
Italijos, ir Japonijos) sprendimu, ir
dai: vis laukiame emigracijos, cūzijos,
Lietuviai tremtiniai savo ne duodami savo auką, kiekviena sprUgas aptvarko.
Amerikos Suvienytų Valstijų pritarimu, buvo Washington, D. Gi ^
bet, kaip mus globojamieji po formaliai įjungtas į suvereninę Lietuvos Respu Kovo 22, 1948.
lengvo gyvenimo spragas kam proga vis ryškiau ir ryškiau
Ir šių žodžių autoriui, išėju
nai iš IRO sako, emigracija pa bliką. Tame akte Sovietų Rusija ne tik kad ne
įsirašo
į
Lietuvių
tautos
istori
šo iš Amerikos Lietuvių para
siam iš koncentracijos stovyk
lies
ir toliau jaunus, darbingus, dalyvavo, bet jau Brest-Litovsko deryboss buvo
mos, gaunamos per BALF . ir jos pačius garbiniausius lapus. los, pirmą išlaisvinimo dieną
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELĖ
Ir jau pats laikas atėjo kad teko sėdėti prie labai garbingo dažniausia nevedusius, vyrus ir atsižadėjus visos Lietuves kaizeriško® Vokieti
pavieniai. Ir vienos ir kitos
jos
naudai.
mes patys tremtiniai rastume stalo, bet visiškai neturint vir moteris, o kitiems, sako, ge
rūšies parama reikšminga.
(3) Kai po įvykdyto Čekoslovakijos pagro
4~
Neabejotina kad Amerikos progos tuos angliakasių, siuvė šutinių baltinių. Ak, tada jie riausia išeitis butų — grįžti į bimo, Hitleris prievartos keliu 1939 m. Kovo 23
(Kišeninio
didumo
— 272 puslapių)
tėvynę.
jų,
fabrikų
darbininkų
ir
švie
Lietuviams jau ir nusibodo au
d. reaneksavo Klaipėdos Kraštą, Lietuvai reika
ir nerūpėjo. Tada ir taip buvo
Niekas musų taip nepykdo ir lingos paramos Sovietų Rusija tuo metu nepa
Kaina su prisiuntimu $1.00
kas berinkti, bet čia tremtiniai suolių nusipelniusius vardus su daug džiaugsmo kad neišrukonestebina
kaip
tokie
aukštųjų
siūlė.
Priešingai,
už
kelių
mėnesių,
būtent,
1939
nieku nekalti. Tikėtos viltys rinkti ir ateičiai išsaugoti. Ir me pro prematorium kami
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
kad greit galėsim grįžti namo reikia manyti, mes tai padary ną, kad musų siekimai buvo IRO valdininkų pasiūlymai. At m. Rugpjučio 23 d. ir Rugsėjo 28 d., slaptai su
įvairių Lietuvišku liaudies dainų ir kitokių
rodo keista kad Amerikos val sitarė su naciais ne tik palikti Klaipėdos Kraštą
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
ar greit bus išspręsta pastoves sim.
teisingi, kad galėjom atiduoti
džios žmonės jau atvirai kalba Hitleriui, bet dargi priskirti jam dalį Suvalki
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
nio tremtinių įkurdinimo klau
savo auką už bendrą reikalą. apie komunistų žiaurumus, apie jos, o visas kitas Lietuvos sritis, ne Lietuvių
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
simas, iki šiol vis dar nepasi APIE BALF'o GERYBIŲ
Vėliau, kai pastebėjo mano vergiją anapus geležinės uždan tautos valia, bet Hitlerio valia, prisijungti prie
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
DALINIMĄ
tvirtina. Net ir tie kurie jau
nauji draugai kad aš vaikštau gos, o tie patys Amerikiečiai Sovietų Sąjungos (žiur. Amerikos Vyriausybės
ną
iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
leidinį: "Nazi-Soviet Relations" 1939-1941).
senai turi affidavitus į U.S.A.,
Tiesa, Amerikos Lietuvius be viršutinių baltinių, jie ma
sio
malonumo, nes rasite daugybę savo ži
(4) Kai 1945 m. Sausio mėnesį Sovietų Ru
turi laukti dar nežinia kiek lai pasiekia nemažai gandų ir gan ne neužmiršo. O kai BALF kurie mus globoja, siūlo mums
nomų
dainų, ir daug tokių kurias turėtumėt
delių kad per BALF gautos ge pradėjo siųsti siuntas ir atsira "geriausią išeitį" — grįžti na sijos kariuomenė (Lend-Lease karo medžiaga
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
ko.
rūpinama) privertė galop Vokiečius ir j iš Klai
Lietuvių įleidimo kvota ma rybės neteisingai paskirstomos. do pavienių geradarių, aš sa mo.
Reikalaukit Dirvoje
Būdama Čia Vokietijoje įsi pėdos pasitraukti, nes jau nacių pajėgumo nu
ža, gi skaičiuojama kad vien Šių žodžių autorius jokių rei vo aprangos reikalus aptvar
Vokietijoje tremtiniai Lietu kalų neturi nei BALF atsiųstas kiau. Ir jei šiądien aš galiu gijau siuvėjos specialybę, ir
viai turi apie 2000 šeimyninių gerybes priimdamas nei jas da buti apysotis, turėti reikalin laukiu dabar kada pradės vežti
siuvėjas į Kanadą, nors vilties
affidavitų, apimančių apie 7 lindamas.
giausius rubus ir dalį laiko maža, nes labai daug norinčių.
tukstančius asmenų. Bet pa Stovėdamas nuo šio darbo skirto bendriems reikalams, aš
Jei patekti į Kanadą nepa
gal dabartinius kvotos galimu nuošaliai, bet kaip žurnalistas visada atsimenu ir esu dėkin
vyks
tada reiks bandyti į Aus
mus toks Lietuvių skaičius U. sekdamas visą tremtinių gyve gas Amerikos Lietuviams, daž
traliją;
į Braziliją tikrai nesi
S. A. gali pasiekti tik per 30 nimą, aš galiu tvirtinti kad di nai niekad asmeniškai nematy
(Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bolševikų žiaurumų su Lietuviais 1940)
norėtų
metų; reikia atsiminti kad Lie delių netikslumų nėra. O smul tiems, anksčiau nepažintiems,
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
Bendrai paėmus, visi tremti
tuvos kvota naudojasi ir iš Lie kmenų visur gi pasitaiko. Kai bet tikrai tauriems tautiečiams
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
niai yra labai dėkingi Ameri
tuvos kilę žydai. Kitaip sa- yra tūkstančiai ištiestų rankų ir turintiems gerą širdį.
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00
kos Lietuviams, nes tik tautie
Jęant, tie 7,000 asmenų beveik ir nėra ko visoms ištiestoms
Ir .šia proga aš sakau ačiu čiai, atrodo, mus suprato, dau
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tam
«iekad Amerikos nepasieks.
rankoms duoti, tada, neabejo visiems kurie nepaskęsta vien
reikalui.
Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)
giau niekas. Taip pat ir para
tinai', besiskundžiančių atsiran savo asmeniškuose reikaluose.
ma Amerikos Lietuvių yra la
SELPIMAS SAVŲJŲ
da.
Tai laidas kad mes kaip tauta bai jaučiama. Pav., į musų
BŪTINAS
Mes visi čia nuolat spaudžia gyvensim ir kaip valstybė vėl
Tremtiniai, traukdamiesi iš me kad iš Amerikos Lietuvių prisikelsim naujam gyvenimui. stovyklą, kur gyvena 1500 žmo
nių, kasdieną ateina po kelias
Lietuvos karo aplinkybėse arba gaunamos gerobės butų teisin
dešimtis
siuntinių iš Amerikos.
prievarta išvaryti, nedaug ką giau ir teisingiau dalinamos. Ir
Taigi
į
tuos
kurie turi ten už
galėjo pasiimti. Pagaliau, dau reikia pripažinti kad tikros pa 1947 METAIS, pirmą kartą
Atlanto
giminių
ar draugų vi (Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
geliui kad ir šį-tą pasiėmus, te stabos pabojamos ir jos tuoj vedant apskaičiavimus, pasiro
si
kiti
žiuri
kaip
į laiminguo
dė kad šioje šalyje pieno pro
ko prarasti per nuolatinius bė
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
sius.
dukcija per metą nuo karvės
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
buvo po suvirs 5000 svarų, apie
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą.
2500 kvortų.
PRAS# PAGALBOS
Vyresnio amžiaus tremtiniai,
Steponas Butkevičius, 66 me
ŠIOJE šalyje dabartiniu me tų, buvęs ūkvedys, ir Marija
tu viešos mokyklos kas metą Butkevičiene, 58 m., neturintie
AUKOS KUPONAS
vaikų mokymui nuo pradinių ji giminių užsienyje, netekę
iki
baigimo high school, pralei sveikatos ir atsidūrę sunkioje
United Lithuanian Relief Fund of America, Ine.
prašo gerų žmoniij
džia apie $3 bilijonus dolarių. būklėje,
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu
105 Grand Street* Brooklyn 11, N. Y. Amerikos Mokytojų sąjungos juos sušelpti. Adresas:
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San Fran
Steponas Butkevičius,
Blomberg-Lippe,
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir Lietui
Gerbiamieji: — Lietuviams tremtiniams Šelpti per BALF valdyba apskaičiuoja kad tam
tikslui visoje šalyje turėtų bu
Bruschstr. 1,
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už w
Germany, British zone.
aukoju $
ti kas metą išleidžiama bent $6
bilijonai.
Nuo Redakcijos: Kurie ga
Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę,
Vardas-Pav
Dabar nuo kiekvieno mokinio lite ištiesti šiem nelaimingiem
per metą išleidžiama $99 mok pagalbos ranką, pasiuskit mai
Adresas
i
UZsakymus siųskit laišku,
sto pakietą savo namie suruoš
slui.
Tos
draugijos
tikrinimu
įdėdami pinigais arba če
Miestas
1
Valstija
tą, arba pasiuskit per SEND,
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
kiais ar money orderiais.
turėtų buti išleidžiama iki $200 Chicagoje, sulyg jų adreso tel
(Iikirpkit ši kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adresu) metuose.
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pančio jų skelbime Dirvoje.
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SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS

LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE

"TIMELESS LITHUANIA"
LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!

*3.00

AMERIKOS LIETUVIU MISIJA
JOS DARBAI
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LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
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Dienos Klausimais
Redaktorius—K.

S.

KARPIUS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

KUR POPIEŽIUS DĖTŲSI?

PRANAŠAUJA REPUBLIKONĄ PREpO BALANDŽIO 18-tos visuotinų rinkimų Italijoje,
ZIDENTĄ

* - kur tektų pasidėti Popiežiui jeigu komunistai lai
mėtų, kaip kad atsitiko kitose kaimyninėse šalyse?
Amerikietis žurnalistas, William Philip Simms, jau
tą klausimą iškelia. Romos Bažnyčia ir Vatikanas, sa
ko jis, šiądien susiduria su rimtesniu pavojum negu ka
da susidurė bėgyje pastarų 150 metų. ^ Jeigu komunistai
pagrobs Italijos valdžios kontrolę, kaip dabar vis prisibijoma, Popiežiui galėtų prireikti likti tremtiniu, kaip
toks likimas teko daugybei dvasiškių, vyskupų ir arki
vyskupų, neskaitant daugybės intelektualų, iš tų šalių
kur tik pastarų kelių metų bėgyje komunistai įsigriebė.
Italijos rinkimų vajus dabartiniu laiku eina visu
smarkumu. Raudonieji sumaniai ir apsukriai vadovau
jami. Jie žino kad ta šalis yra grynai katalikiška. Jie
žino kad bent koks tiesioginis neigimas Bažnyčios arba
religijos galėtų jiems atsirūgti. Taipgi jie ragina mi
nias eiti bažnyčion — bet balsuoti už komunistus, tik
rindami buk katalikas gali buti ir komunistu, ir kad ko
munistinė santvarka pagerbs ir Bažnyčią ir jos narius.
Taip komunistai darė kuomet griebėsi pajungti Ju
goslaviją, taip anksčiau skelbė Lietuvoje, taip paskiau
siu laiku kalbėjo Čekoslovakijoje. Čekoslovakijoje žmo
nėms tikrino kad jų šalyje bus pripažintos Keturios Lai
svės, kad visiems bus saugu ir ramu gyventi komunistų
globoje. Visur prisitaikoma prie šalies sąlygų, prie žmo
nių dvasios.
.
Komunistai Italijoje, turėdami pakankamai suklairlov/^ fr»L-inc nupi'iifi
kain darė vi-

Westbrook Pegler, vienas iš
drąsesnų Amerikos žurnalistų,
pranašauja kad šį rudenį Lap
kričio mėnesio rinkimuose De
mokratų kandidatas pralaimės.
Net yra galimybė, sako jis, kad
Prezidento Trumano kandida
tūrą atmes jo paties partija,
bet jeigu ir ne, sako, Republikonų nominuotas kandid a t a s
bus išrinktas prezidentu.
• Taip esant, sako Pegler, Republikonų kandidatūros j ieškan
tieji gali flrąsiai atmesti ir nusmerkti visus Roosevelto pada
rytus prižadus jo konferenci
jose su Stalinu ir viską ką Tru
man prižadėjo kai užėmė prezi
dento vietą.
Truman neturėjo gana išmin
ties, patyrimo ir supratimo
tuoj nuspręsti kad Rooseveltas
pasielgė išdavikiškai su Suvie
nytomis Valstijomis. Trumanas taigi ir pradėjo savo prezi
dentavimą pildydamas pažadus
kokius Rooseveltas buvo padadžią į savo rankas, galės daryti griežtai priešingai, Kaip • ręs. Trumanui ėmė metus laijų programa reikalauja.
*
|ko įsitikinti sau kad tas kelias
Maskva niekad nebuvo taip nusistačius prieš religi-jbuvo kenksmingas ir neištikiją ir bažnyčią kaip ji vra šiądien. Rusijoje pirmas di- j mas šaliai, ir dar ilgiau iki jis
džiausis komunistų aktas buvo sugriauti tikybą ir pa- prisirengė atsiversti nuo Roo
sevelto prižadų.
Pegler šitaip išsireiškia apie
apkaltindami nusikaltusiais "liaudies vyriausybei' ir Valstybės Sekretorių Marshall:
valstvbei. Niekam negalima buvo paklausti už ką dva- Jis pasiliko kadetu visą savo
siškis suimtas ir ištremtas arba nužudytas. Niekas ne- gyvenimą. Net kada jis nešiogalėjo nei užtarti. Tūkstančiai maldnamių buvo dina-1 j0 po penkias žvaigždes ant
1
-. .
v j sa( j a
Po Roopradėjo išRusijoje

paliuosavimu, galiaus susibičiu
liavimu su jais, primena Tru
manui ir Marshallui kad vieta
kovoti komunistus yra pačiose
Suv. Valstijose. Jis sako:
Marshall ir Truman tikrina
kad komunistai yra priešingos
valstybės agentai. Tai reiškia
išdavikai, nusikaltę išdavyste,
ar ne? Ką Konstitucija sako
apie tai? Ji sako kad išdavikai
gali buti sušaudyti. Ko mes
laukiame? Pačiai pradžiai tu
rime 200 komunistu viename
Hollywoode.
Pegler galiaus priveda kad
šiai šaliai reikia tikro Ameri
kos žmogaus prezidento ir tik
ro Amerikos žmogaus valstybės
sekretoriais.
i i i

Kongresmaną Neleidžia
į Europą
State Departmentas pereitą
savaitę atsisakė išduoti pasportą Kongreso atstovui Leo Isacsonui, iš New Yorko, važiuoti į
Paryžių, dalyvauti komunistų
organizacijos, vadinamos Ame
rikos Taryba Demokratinei Pa
galbai Graikijai posėdyje. v
Tai pirmas žygis kad svar
bus asmuo, Kongreso atstovas,
negauna pasporto į Europą va
žiuoti. Iki šiol pasportus gavo
ir Bimbos, ir negrai ir kiti su
klaidinti Amerikiečiai ir komu
nistai važiuoti net į pačią Mas
kvą.
Tas Leo Isacson, žydų kil
mės, buvo nesenai išrinktas at
stovu į Kongresą iš vieno New
Yorko distrikto. Jis kandida
tavo kaip Amerikos Darbo par
tijos narys, buvo remiamas ir
komunistų, ir Maskvos, ir Wal
lace, ir yra komunistų šulas.
Ta Paryžiaus konferencija
yra ne kas kitas kaip komunis
tų padaras, ta organizacija re
mia Graikijos komunistų suki
lėlių banditų veiklą prieš Grai
kijos vyriąją bę.
#

r-: i

politika, žinojo visą laiką
Pegler, išdėstęs kaip Rooseeltas nuo 1940 metų lošė su
eis Į naudą paskelbimas religijos "grąžinimo" Rusijoje'komunistais, pradedant su įkair paskyręs savo neva dvasiškius apgavikus, naudojo; įinjmu Browdero ir paskui jo

/

#

NERAŠIKITE
Dirvos Administracija prane
ša visiems tremtiniams Euro
poje kad per Dirvą siunčiamus
laiškus pp. Rockefelleriams nepersiunčia ir ateityje nepersiuntinės.

bažnyčią įrankiu savo klastingų tikslų siekimui toliau. |
*
*
*
| nešimu nėra dar ko džiaugtis, nes kaip Kongresas tokius
dalykus svarsto, gali praeiti ilgas laikas iki prie ko nors

likų partijos
priimtas.
žmonėms kas yra komunizmas ir kad tikintis žmogus
Amerikos Lietuviams patariame pasirūpinti pasiųsnegali
balsuoti'už
komunistus.
.
.
ti
savo
giminėms tremtiniams ir draugams skubiai affi0
v
v
Tačiau, jei komunistams pavyks perlaužti tą zm °- j davitus, nes tik affidavitus turintieji bus įleidžiami dinių įsitikinimą, jie balsuos už komunistus, ir paskui, pa- dėsniais skaičiais, kaip greitai tas bilius bus priimtas.
tys — nors ne visi — padės komunistams plėšti, naikinti!
'#• PJ"
bažnyčias, persekioti tikinčiuosius, žudyti dvasiškius.
Šitokiu atveju, Popiežiui prireiks pasišalinti iš Va
tikano. Pirmiau vra buvę pora atsitikimų kad popie91

pagrobus
nes uolos gali nelikti akmens ant akmens.
Komunistai skelbė ir tebeskelbia, kad "religija yra
tai žmonių opiumas, svaigintoja", ir ta mintimi, pakvai
šę laimėjimu ir pergale komunistai Vatikaną galėtų sa
vo plikais nagais sugriauti.
Visas pasaulis — kartu ir Amerika — rodo susirū
pinimo kad Italijoje "demokratija" laimėtų. Bet ar ne
klaida daro tokiais pavojingais laikais leistis Į tokį žygdarbf kaip pravedimas rinkimų? Kuomet klastinga są
jungininkė Rusija panaudoja visur visas savo pajėgas
įvesti tik komunizmą, Amerika ir Britanija nepasirūpi
na paremti kokią tiesioginiai Italiją (arba^ kitas šalis)
valdančią partiją, ar asmenį, kad paimtų ^ šalies tvarką
i savo stiprias rankas, jos atgaivinimui ir pastatymui
ant kojų — ir griežtai ir atvirai prieš komunizmą.
Italijos rinkimai bus jau už savaites.
IŠVIETINTŲ ĮSILEIDIMO BILIUS SVARSTOMAS
^tstovų Rumų teisių subkomisija, kaip iš Washigtono
praneša, Balandžio 5 vienbalsiai nutarė ir užgyrė bi
lių kuris siūlo įsileisti į šią šalį 200,000 išvietintų asmenų
iš Europos bėgyje sekančių dviejų metų.
Šis bilius yra kitas, komisijos pirmininko Rep. Fel
lows (Republikono iš Maine). Fellows pareiškė patiek
siąs savo bilių Atstovų Rūmams svarstyti jau šios savai
tės bėgyje, o kitą savaitę tą bilių nagrinės pilnas teisių
komitetas.
Tas subcommittee persvarstė eilę panašių bilių ir
pasiryžo pagaminti ir patiekti vieną bendrą nuo savęs.
Išvietintų asmenų skaičius dvigubai padidinamas negu
kad buvo kituose biliuose.
Tremtiniams Lietuviams primename kad šiuo pra-

GYVIESIEMS
(Kazys Binlrfs)
Musų žaizdos kas kart naujos,
Musų dainos kas kart kitos.
Širdį gelia,
Dvasią kelia.
Tulpės krauju nudažytos
Puošia musų klaikų kelią.
Ūžkit liepos! Gauskit eglės!
Nors pakirstos, nors išvirtę.
Mes kovoti nepasenom.
Nors mums priešas skelbia mirtį —
Gauskit eglės, mes gyvenam!
Skaudu tai, kad prieblandoje
Nepažindami viens kito
Priešui ranką, draugui kardą
Tiesti kartais mes išdrįstam.
Laukim saulės, laukim ryto, —
Kol krūtinėj kraujas verda, —
Mes nežūsim, nors suklystam.
Skaudu tai, kad vėtros staigios
Darko pamestus gėlynus....
Skaudu, skaudu atsiminus,
Kaip kardai krūtinėn smeigiąs....
Bet užmiršim, kai išgirsim
Ankstų rytą griausmo aidtfg.
Šypsančius lavonų veidus
Mes užmiršim...!
Kol krūtinėj verda kraujas, —
Dienos mums nesuskaitytos!"
Musų žaizdos kas kart naujos,
Musų dainos kas kart kitos..,.

SKAITYMAI
SAVAITĖS VEIDAS
Rašo D2IM-BIM.

POVILAS-HENRIKAS SPAAK

TĖVIŠKĖS VAIZDAI
Ražo VYTAUTAS K. ŠVIEDRYS.

(Tęsinys iš pirmiau)

BELGUOS ministras pirmininkas P. Hen
rikas Spaak daugeliu atžvilgių panašus į Wins(39) PASIKALBĖJIMAS SU DOVILIŠKIU
toną Churchillį: beveik tokio pat didumo galva,
Į mano kambar| įėjo žmogus su pundu laik
toks pat apvalus veidas, tokios pat storos lupos, raščių.
plikas pakaušis, nudribę žandai ir papūtęs pa — Tamsta, ponas šviedry, — satko jis man, — *
gurklis.... žinoma, savo energija Spaak negali rašai apie Mažąją Lietuvą ir Klaipėdos kraštą.
lygintis su tuo audringuoju Anglijos "buldogu", Aš esu iš Dovilų, ten gimęs ir augęs. Atnešiau
bet Belgijos politikoje ir Belgų tautoje jis už jums kai kuriuos laikraščius, kurie buvo spaus
pelnytai užima labai pagarbią vietą. Palyginti, dinami Klaipėdoje. Gal pravers. O be to, galiu
dar jaunas žmogus — vos 47 metų amžiaus — jums papasakoti ir apie savo gimtąjį kraštą bei
o jau suspėjo pasiekti savo karjeros viršūnę, kitas apylinkes.
prie kurios jis be jokios ypatingos kovos ir be
Mudu vartome senus laikraščius, žurnalus
jokių sunkumų ėjo metai iš metų....
ir kalbamės.
Gimęs ir išaugęs Briuselyje Povilas Spaak,
— Paklausyk* —- sako, — apie tikrą išmin
taip įaugo visa savo dvasia į didmiesčio gyveni tį krašto žmonių pasakose, ir žinosi, ko aš iš ta
mą, kad jis ir šiądien mieliau savo "weekendus" vęs noriu.
praleidžia tvankiame gatvių ore, o ne laukuose..
"Mažojoje Lietuvoje senelių yra sekama pa
Augęs ir auklėtas inteligentų šeimoje Spaak iš saka apie karalių, siuntusį tris savo sunųs už
mažų dienų išmoko švelniai, bet ir atvirai kal kariauti pasaulio kraštų. Pirmasis žmones paver
bėti; išmoka tvarkingai dirbti, gerai suprasti ir gęs kardu. Antras žmones suklaidinęs ir pagaliau
dar greičiau susiorientuoti. Turėdamas motiną juos pavergęs savo melais ir neteisybėmis, šiem
Senate, kaip pirmąją moterį senatorę, jaunas Po- dviem broliams užkariavus pasaulio kraštus, ny
viliukas iš tolo, bet su dideliu pastabumu klau ku ir graudu buvo žiūrėti pačių pavergtųjų."
sėsi politinių kalbų, kuriomis dalinosi privačiai
Toliau pasaka mini sukilimus, pavergtųjų
pas ponią Spaak susirinkę senatoriai. Kartą pats pasipriešinimą. Sukilėliai smurtininką užmušę
Spaak, prisiminęs anuos laikus, prisipažino, kad jo paties kardu. Melagiui ir pataikautojui žmo
jis motinos asmenyje turėjo geriausią knygą po nės tetikėję neilgą laiką. Kai pasijuto esą tik
litiniam galvojimui. Ta knyga ir padėjo ir padė gražia kalba tuščiai suvilioti, pasipriešinę ir
jo jam beveik žaibo greitumu lipti politikos laip žiauriai atkeršiję melagiui.
tais. Jei prie jo dar pridėti motinos brolio JeanPo to karaliaus jauniausias sunus išėjęs
son pagalbą, tai nebus sunku suprasti, kodėl pasižiūrėti, kaip gyvena žmonės, šis karalaitis
Spaak vos trisdešimties metų vaikinas jau sėdi buvęs meilingas. Jo veidas švietęs meilumu. Sa
parliamente Briuselio atstovu. Mat, tas gerasis vo rankose turėjęs kankles, šių stygos skambė
dėdė ilgus metus *buvo liberalų partijos vadu. O jusios tiesos ir meilės garsais. Taip besilankyda
tokiu būdamas galėjo nesunkiai atkelti vartus ir mas žmonių gyvenamose vietose, jauniausias ka
savo sunėnui Povilui Henrikui Spaak'ui.
ralaitis meilingu veidu sveikinęs visus, kuriuos
Tada buvo 1932 metai, teai Spaak pirmą kar tik sutiko kelyje. Jo rankos dažnai liesdavusios
tą atėjo į parlamentą. Po trijų metų jis jau sėdė kanklių stygas, žmonės klausęsi, ir iš lengvo ka
jo susisiekimo ministro kėdėje, o 1938 metais jau ralaitis laimėjęs žmonių širdis. Tiesos ir meilės
buvo Belgijos ministru pirmininku. Retas atsi garsai gydę sielas, žmonės pamiršę jiems pada
tikimas, kad 37 metų vyrui kraštas patikėtų to rytas skriaudas. Pamiršę kerštą bei rustumą,
kią atsakingą politinę vietą. Reikia buti šviesaus ėmęsi sąžiningu darbu puošti ir gražinti savo
proto, sveikų jausmų ir aiškaus charakterio tėviškės šalį..
žmogumi, kad tokiame amžiuje galėtum vairuo
Čia minima senųjų musų Lietuvninkų pasa
ti valstybės likimą. Spaak tas dorybes parodė ka nuostabiai atitinka musų tautos gyvenimą.
anksti parlamente ir teismuose, kur jis kaip ad Musų protėviai yra daug kentėję nuo svetimų
vokatas reiškėsi. Savo iškalbingumu, minties smurtininkų, jėgos ir smurto garbintojų. Jų pė
grožiu ir savo skambiu balsu Spaak ir parlamen dų žymės į senovės Lietuvą buvo krauju ir pe
te ir teisme žavėdavo klausytojus. Ir jo kalbų lenais nužymėtos. O Lietuvos istorijos eilė lapų
klausydavo net musės...., nes buvo paplitęs yra ašaromis rašyta apie gėdingus melagių ir
priežodis Belgijoj: "Klausosi, kaip musės Spaak tiesos kraipyto jų darbus. Skaudus priekaištai
kalbos".
dažnai yra primetami garbingam Lietuviui, buk
II-sis karas užtiko Spaak'ą Belgijos užsie jis čia, Mažojoje Lietuvoje, yra tik svetimas, ap
nių reikalų ministerijoje, kaip diplomatijos vado sigyvenęs svetimų malonės dėga. Tokia kalba
vą. Bet 194 metų įvykiai privertė jį palikti Bel bandoma užnuodyti Lietuvio sielą, pakreipti jo
giją ir apsigyventi Londone, kur buvo įsikurusi tėviškės jausmus.
visa Belgijos vyriausybė. Prieš apleisdamas sos
Bet dėl to visa nera reikalo perdėtai siel
tinę Briuselį, Spaak bandė prikalbinti ir karalių vartauti ir aimanuoti. Jauniausiojo karalaičio
Leopoldą vykti drauge. Tačiau net ir savo iš kanklės, skambėjusios tiesos ir meilės garsais,
kalba Spaak negalėjo įtikinti karaliaus. Būda gydė ir atitaisė žmonių širdyse visa tai, ką buvo
mas Londone, per keturis metus Spaak vadova sunaikinęs kardas,, sužalojęs piktas melas bei
vo kartu su Pierlot Belgijos laisvinimo darbui. bjauri klasta. Tiesos ir meilės garsais gydė ii
Nėra tad ko ir stebėtis, kad sugrįžus į Belgiją vadavo pavergtas sielas lyg iš užkerėtų burtų.
Spaak ir toliau pasiliko pirmose politinėse eilė
Ir taip, per, palyginti, trumpą laiką, kai
se, labai aktingai pasireikšdamas tarptautinėse Klaipėdos kraštas grįžo prie savo tautos kamie
konferencijose. San Francisco jis buvo vienas iš no, dieną iš dienos šimtai buvusių suklydusių
tų, kuris padėjo išdirbti Suvienytų Tautų statu žmonių, su svetimais nuėjusių, vėl būrėsi prie
tą ir pradėjo organizuoti pokarinę taiką. Deja, Lietuvių ir džiaugėsi suradę tikrą kelią.
kaip visi geros valios entuziastai taip ir Spaak
Smurtą ir klastą turėjo pernešti tik tie
jaučiasi nusivylęs savo kudikiu. Ir praeitų me Lietuvninkai, kurie gyveno Mažojoje Lietuvoje
tų UN posėdyje Lake Success Spaak buvo pirma ir negalėjo girdėti tų švelnių stygų balso.
sis kurs nelaukęs posėdžio galo išvažiavo namo
Taip buvo seniau. Dabar daug Lietuvninkų
su karčiais žodžiais.
tiek iš Klaipėdos krašto kilusių, tiek iš Mažo
Keičiasi laikai, o su jais kartu keičiasi ir sios Lietuvos, gyvena Vakarų Vokietijoje, kvė
Spaak. Didelis pasaulinės taikos organizatorius puoja laisvos demokratijos oru. Musų visų bend
pasijuto skaudžiai gyvenimo apgautas.... Nuo ra pareiga — kad Lietuviškos tiesos ir meilės
svajonių apie taikingą pasaulio nusiginklavimą garsai gydytų visų sielas. Mes neturime atstum
pagaliau perėjo Spaak prie reikalavimo kuo grei ti nė vieno Lietuvio, nors jis nuo tautos kamieno
čiau apginkluoti dar likusią taiką. Ir niekas taip ir buvo atskirtas ir pergyveno klastos bei melo
aiškiai ir taip griežtai nereikalavo skubaus gin laikus, bet turime jį paimti į savo burį ir , jei
kluoto organizavimosi prieš sovietus, kaip Spaak jis dar serga, jei jo sieloje dar yra kenksmingų
bacilų, mes turime jį gydyti.
po paskutinių nelaimių Čekoslovakijoje.
Tie švelnus garsai juos vėl grąžins į mus —
Spaak'o nuopelnus ir tai kad Briuselyje gi;
mg laisvų Europos tautų unija tikslu apsiginti išnyks bet kokia neapykanta."
Doviliškis senukas, baigęs pasakoti, nusi
nuo komunistinio pavojaus. Ar ji, iš tikrųjų, ga
šluostė ašaras.
lės apsiginti, parodys tik ateitis....
— Aš, — sako jis, — nepabugau melo ir klas
Kaip ten bebūtų, Spaak tiki, kad galima ir
reikia saugoti namą, kai kaimyno gūžta jau de tos, bet mano sunus buvo -suklydęs. Jį buvo pa
vergę piktieji. Dabar jis grįžo į musų tarpą, bet
ga.
negirdi švelnių kanklių garsų. Į jį rodoma pirš
tais, jis pajuokiamas. O ar taip turėtų buti
Senuką nuraminau ir jo prašomas pasižadė
jau,
kad prieš rašydamas apie Dovilų bažnytkai
Kaina su prisiuntimu $1.50
mį, parašysiu ir šį pasikalbėjimą su juo.
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
Aš jį supratau. Ir anksčiau daug kas tai su
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne. prato. Bet jei dar yra tokių, kurie kitą pirštais
Su užsakymu siųskit pinigus.
nubado, ar nebūtų geriau, jei jis tais pačiais
pirstais užgautų kanklės stygas, kurios nraCMQTYlhfllll 1V»
/M l/\r« garsais....
Z
*
Reikalaukit Dirvoje
skambėtų
meilės

SAPNININKAS

GALINGESNĖ NE DILLINGEN'O LIETUVIAI DĖKOJA
GU A-BOMBA

Kur Eina
Pasaulis...?

BALF'ui

tJ. S. IŠRADO EILĘ KITŲ
GALINGŲ KARO GINKLŲ

R a š o
Dr. J. Audrūnas

VĖL VISKAS IŠ PRADŽIOS
Žodžiai iš Pasenusios
Knygos

viausia paaukoja s&vo reika
lams. Byrnes, lyg pirklys tur
guje, mainikauja su Molotovu:
duosi man — duosiu aš tau. Ir
vienas ir antras betgi maini
kauja ne.savo turtu, o svetimu.
Už tai taip ir išėjo kad "mai
nų sutartys" neišlaikė savo tik
rosios vertės, ir vos vieniems
metams praėjus, ėmė griūti lyg
iš kortų pastatytas namelis...

Lietuvai Vaduoti Sąjunga, Tremtinių rašytojų iteraturinių premijų įteikimo metų (Vasa
rio 15, 1^)48), Felbache, Vokietijoje, įteikė Rašytojų Draugijo valdybai 5000 RM dovanąpremiją. Nuotraukoje matome garbės prezidiumą, kur Inž. K. Rimkus skaito LVS raštą.
Stovi Draugijos pirmininkas Stasys Santvaras.
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)

U. S. mokslininkai ištobuli
no taip vadinamą radio-aktyvį
debesį kuris yra mirtingesnis
negu buvo pirmutinė atominė
bomba ir pražūtingas kiekvie
nam žmogui kurį tas debesis
palies, sako lėktuvų išdirbėjus
Glen L. Martin.
Tas mirtinas naujas oro gin
klas jau beveik gatavas panau
dojimui, jeigu bus reikalas, sa
ko Martin.
To radio-aktyvio debesio ty
rinėjimai ir bandymai yra lai
komi didele militariška paslap
tim, bet apie tai paviršutinai
galima užsiminti, sako Martin.
Atominės bombos dabar yra
tiek ištobulintos, Martin tikri
na, kad pirmutinė bomba nu
mesta ant Hiroshima, Japoni
jos miesto, yra benaudė. Ir tų
naujų atominių bombų Ameri
ka turi pusėtinai daug.
Amerika turi išradus ir eilę
kitų naujų kariškų šovinių, ku
rie nebus panaudoti tiktai jei
gu bus išvengta naujo karo, sa
ko Martin.

Dillingen, U. S. A. zonoje,
Vokietijoje, gyvenantieji karo
tremtiniai Lietuviai, minėdami
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo 30-ties metų sukaktu
sveikina Jus kaip didį gerada
rį, nuoširdžiausia dėkodami už
duosnią Jusų ranką, palaikan
čią musų, bedalių tremtinių,
gyvybę.
Jusų vardu sveikiname visus
mus karštai atjaučiančius ir
uoliai remiančius Am e r i k o s
Lietuvius, ir už tai jiems reiš
kiame nuoširdžiu Lietuvišką
padėką.
Mes begalo trokštame skubaus
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo, kad be baimės galė
tume grįžti į savo brangią tė
vų žemę ir kad tuo Jus atpalai
duotume nuo visų tų rūpesčių
kuriais šiądien dėl musų gyve
nate.
Minėjimo dalyvių Įgalioti
asmenys.

yra išmokęs politikoje keletą
Hitlerio Vokietija.
PARYŽIEČIAI DĖ
Mes veltui j ieškojom# Prezi naudingų dalykų, kai mes ma
JAMES F. BYRNES pradedento Roosevelto ir Byrnes pa tome jog jis užleido eilę valsty
KOJA BALFUI
J * savo knygą " S p e a k i n g
reiškimuose Molotovui tokių žo bių Lenino mokslui?
Frankly" šitokiais Abra
džių, kurie butų priminę Sovie Į kokią taiką ėjo Amerika tuo
ham Lincolno žodžiais: ''Jei
Jums Amerikoms Lietuviams
tų Sąjungai, jog jos įvykdytas metu kai Byrnes konferencijose
. mes iš anksto galėtumėme ži
Lietuvos užgrobimas yra Ame rodė Sovietams nieko daugiau ALF'o veikėjams žinomos iš
noti kur esame ir kur norime
rikos nepripažintas ir kad Molo kaip tik kantrumą? Koks mok blaškytų svetimų padangių plo
eiti, tai galėtume geriau su
tovas neturi jokios teisės kalbė slas jam tada atrodė laiminges tuose Lietuvių - tremtinių kan
prasti tai kas reikia daryti ir
ti apie Lietuvą, kaip apie Sovie nis: Lincoln'o ar Lenino? Ga čios. Visos tačiau musų tauti
kaip daryti." O kai šią stambią
tų Sąjungai priklausančią res lėtume šimtus įvairių priekaiš nės bendruomenės skeveldros
ir be ypatingo įdomumo knygą Nevykusiai Paminėtas
publiką. Jei Molotovas butų su tų padaryti buvusiam Valstybės šią 30-tą Lietuvos Nepriklauso
daskaitai iki paskutinio pusla
mybės paskelbimo sukaktį mitikęs
suteikti Amerikai penkius Sekretoriui.
pio, randi šitokį J. F. Byrnes'o Vardas
Pagaliau, prie savo kantrių nėdamos pareiškia pasiryžusios
balsus, Byrnes tikriausiai butų
prisipažinimą: "Per du metus
VISOJE knygoje Byrnes ke
sutikęs kad Lietuva dalyvautų pastangų galo pats Byrnes pri savo eiles dar glaudžiau rikiuo
aš jaučiausi daugiau negu vie lius kartus pamini Lietuvos
tarptautinėse organizacijose so sipažįsta jog reikia keisti žo ti bendroje kovoje už Lietuvos
ną kartą giliai nusivylęs. Musų vardą. Pirmą kartą apie Lietu
v i e t i n ė s p r o v i n c i j o s v a r d u . . . . džius Amerikos politinėje gies išlaisvinimą.
dažnos pastangos pasiekti ben vą, pasirodo , buvo kalbėta Jal
Neatsilikdama nuo kitų ir
mėje, nes kitaip — mes einame
dradarbiavimą taikos pasauly tos konferencijoje" (1945 metų
P
r
ancūzijos Lietuvių š e i m a ,
į
daug
bjauresnį
dalyką
negu
je sutiko nuolatinį pasipriešini Sausio 22 — Vasario 12). Kon Ko Nori Sovietai
kiek pajėgdama dirba paskirtą
karas — einame į vergiją.
mą. Bet mes tas pastangas tę ferencijoje buvo iškeltas klau
BYRNES, išvadžiojęs skaity Reikia pasidžiaugti kad Byr ar laisvu noru pasirinktą dar
AMERIKA plHto iš Kubos
sėme kantriai ir su pasiryžimu. simas kokios valstybės ineis
toją po visas konferencijas ir nes savo knygoje nepasiliko vi bą Lietuvos byloje.
milijoną
tonų cukraus po 4 cen
Vilties aš dar nesu visos prara pačioje ęradžioje į Suvienytų
Iškilmingam Vasario lš-tos
supažindinęs jį su sunkiausiais1 siškai aklas, nors dviejų metų
GET OUR
tus
svarui,
šis cukrus siunčia
dęs, tačiau šiądien aš sukeičiau Tautų Organizaciją (U.N.O.)
klausimais, kurie liečia pasaulio jo mesta politika šiądien pasiro minėjimui susitelkę Paryžiaus mas U. S. okupacinės armijos
žodžių tvarką ir sakau: musų Molotovas pasiūlė nutarti kad
LOW RATES AND
taiką, pabaigoje stato klausimą: do buvus tokia akla kaip ką tik Lietuviai pavedė minėjimo ren reikalams ir karo nukentėjusiu
politika turi buti vykdoma kie be Sovietų S-gos dalyvautų at
HELPFUL TERMS
Ko nori sovietai? Atsakymą jis gimęs kačiukas. Ir ta akla poli gimo komitetui pasveikinti vi šalių žmonių maistui. .
tai ir kantriai
Laisvės skiru ir pilnu balsu dar: Gudi
duoda po to kai išnagrinėja so tika davė geriausį atsakymą į sus tuos žymius musų akmenis
praeitis mus veda, o 30s ateitis ja, Ukraina ir LIETUVA. "Sta
vietų santykius su Hitlerio Vo klausimą kur mes einame. Lai kurie vienoje ar kitoje formo
mus šaukia į tikslą —|TEI linas energingais žodžiais pa
kietija,
iš kurios Molotovas 1940 kas parodė kad Byrnes'o "kan je stovi vadovaujančių veiksnių
VALDŽIA rezervavo Colora
SINGĄ TAIKĄ".
rėmė Molotovo pasiūlymą. Jam metų gale reikalavo įtakos Bal trybės politikos" tolimesnis tę bei įstaigų priešakyje.
do
valstijoje, kuri yra daugiau
Kaip matote, toje knygoje pritarė Churchillis, pareikšda
kanų valstybėse, Turkijoje, Per simas tikrai veda į visišką atsi Išvargusių tremtinių darbas sia vieni kalnai, 40 ketvirtainių
yra daug gerų žodžių kurie bu mas: Mano širdis yra su Gudi
sijoje, Graikijoje.... Visa tai sakymą nuo Lincolno mokslo, butų mažai našus be duosnios mylių plotą, šiais metais j ieš
vo kantriai ir kietai kartojami ja, kuri traiško tironus jau tuo
Sovietų Sąjunga reikalavus iš kurs skelbia: Visi žmonės yra medžiaginės pagalbos. Pary kojimui uraniumo sluogsnių. Iš
per dvejus metus visose taikos metu kai jos žaizdos dar krau
Vokietijos tik dėl to kad ji bijo- lygus; visiems Kūrėjas suteikė žiuje susitelkę tremtiniai — uraniumo gaminama atominės
konferencijose, visuose ginčuo juoja". Gi Prezidentas Roosejus jog vieną dieną, kai Hitleris neatimamų teisių į gyvenimą, į dar mokslus einantis jaunimas, bombos. Kur bus rasta ura
se ir atsišaukimuose. Iš jų šią veltas padarė tokį pareiškimą:
bus viską gerai suvirškinęs, so laisvę ir į laimės j ieškojimą." laisvų profesijų intelifentai, ar niumo, ten valdžia paves priva
dien belijo tik duslus aidas, pa "Britų imperija turi daug gy
vietai gali buti Vokietijos užpul "Šie idealai priklauso prie mu šiaip darbo žmonės be nuolati tinėms kompanijoms jį kasti.
Member Federal Deposit Insurance Corja,
lydimas nusivylimų, apgailesta ventojų savo dominijose — Ka
ti, šiądien, sako Byrnes, nebėra sų gyvenimo esmės", — kalba nės ar laikinos pagalbos butų
vimų ir karčių prisiminimų; Il nadoje, Australijoje, Pietų Af
Europoje valstybės kurios galė Byrnes paskutiniame puslapy gal visai sukniubę, arba bent
gas dviejų metų darbas, kurį J. rikoje. Sovietų Sąjunga turi
tų sovietai bijotis. Matyti yra je; "jei mes įrodysime kad be nustoję kūrybinio pajėgumo)
F. Byrnes sunkiais prakaito la taip pat nemažiau gyventojų
l ' A I .A I K Y K I T
atsiradę nauji tikslai. Bet kokie paliovos stengiamės tvarkingai musų tautiniam darbui. Vieni j
šais, kantrybe ir gera viltimi kaip ir šios dominijos. Š. Ame
tie nauji tikslai Byrnes nepa prie jų eiti tai ateitis negali reikalingi pagalbos pra d ėt u s i
apmokėjo, išnyko lyg rasa va rikos Valstybės neturi koloni
sukelti manyje jokios baimės". mokslus baigti, kitus reikia ne-!
saros rytą. O išnyko todėl, kad jų, bet turi gana didelį gyven sako.
Mums rodosi kad nesunku bu Reikia apgailestauti kad Byr laimėje sušelpti — ligai užėjus,!
Byrnes nepasistengė iš anksto tojų skaičių. Savo paviršiumi
vo Byrnes'ui suprasti ko nori so nes net dvejus metus užleidė artimam mirus, kudikiui gimus, j
sužinoti, kokioje padėtyje pa Brazilija yra mažesnė už Sovie
vietai. Pagaliau juk visose konfe Lincolno mokslo pritaikymą, darbo nustojus; dažnai reikia j
saulis yra ir kur jis nori eiti. tų Sąjungą, bet didesnė už Š.
rencijose aiškiai matėsi kad so šiądien vėl reikia pradėti vis padėti maistu, ne vieną apren
Tie 77,000 mylių, kuriuos ap Ameriką. Bet yra valstybių su
vietai su savo norais yra daug ką iš naujo, lyg nebūtų buvę gti ir apauti ar dar kitaip ap
keliavo Byrnes, kaip Roosevel- labai mažu gyventojų skaičiu
toliau nuėję negu kad jie buvo jokių konferencijų ir jokių su rūpinti ....
to patarėjas ir kaip užsienių mi, kaip pav., Honduras arba
Ne musų uždavinys Jums
1940 metais. Karas jiems sutei tarčių. Ko laikas neišgydė, tą
reikalų ministras, pasirodė ne Liberija. Mes fcirėtume išspręs
kartoti
ir taip jau žinomą tiesą,
kė naujų vilčių ir įkvėpė papil tik mirtis tegali nuraminti.
kas kita kaip sapnas.
ti principinį klausimą: ar rei domos drąsos. Nebeužtenka so
kad užkimšdamas visas tas
Viskas paseno: paseno Jal kia valstybėms duoti daugiau vietams įtakos Balkanų valsty
spragas, dažnai apdrausdamas
tos, Potsdamo, Maskvos ir Pa negu vieną balsą? Aš nenorė bėse: jie siekia viešpatauti vi
musų tautiečius nuo bado šmė
ryžiaus sutartys; paseno visi čiau prieštarauti nusistatymui soje Europoje, jie siekia primes KOMUNISTŲ TERO klos, daug karčių bevilties aša
pasižadėjimai, visos kalbos, vi kad reikia kai kurioms valsty ti visiems savo valią ir visą pa RAS PRIEŠ LIETU rų nušluostydamas, sudaryda
sos viltys, viskas viskas. Nepa bėms suteikti daugiau balsų." saulį padaryti komunizmo ver
mas darbui gauti sąlygas ir iš
seno tik vienas daiktas: tai tik Antrą kartą Lietuvos vardas gais. Ir vis dėl to, nežiūrint, kad VIUS TREMTINIUS jo gyventi — žmogaus vertę
rovė. Ji pasiliko tokia kokia ji buvo paminėtas Maskvos kon sovietai kiekvienoje konferenci
vėl atgauti — BALF'as tuo pa
VOKIETIJOJE
buvo. O ji buvo aiški visiems ku ferencijoje (1945 m. Gruodžio joje vienaip ar kitaip tą savo
čiu atlieka milžinišką tautos jžrie daug anksčiau negu Byrnes 12-29). Molotovas vėl pasiūlė tikslą iškišdavo, Byrnes kantriai
gų išlaikymo darbą.
Kasselio Lietuvių stovykloje
ir negu visi kiti Amerikos diplo į Taikos Konferenciją kviesti tampėsi du metus, manydamas
Taigi suprantama kad šią
matijos vyrai buvo susipažinę Lietuvą, Latviją ir Estiją. Ta kad "laikas yra geriausias gy Amerikos zonoje buvo suruoš dieną musų dėkingumas BAL
Candidate for
tos kuklios Naujų Metų sutik F'ui dar giliau į visų širdis
su Abraham Lincon'o patari da Byrnes, užsienių reikalų mi dytojas visoms ligoms".
tuvės. Tuo metu kai Lietuviai
mais: Pirma žinok ko tu nori, nistras, pareiškė: "Sunku
COUNTY ENGINEER
. man
Deja,
yra ligų, kurias laikas linksminosi, į salę mėgino įsi- sminga. Jums jį reikšdami,
J
Amerikoje
išaiškinti
nu.
.
o tada bus tau nesunku supras butu
v
T
prašome
perduoti
musų
didžią
.*
J , A v •
padaro neišgydomomis. Ir politi briauti vietos Lietuvių komu
DEMOCRATIC TICKET —
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. didžiausia laiko neišgydo
ti — ką ir kaip tu turi daryti. tarimą kad Anglija ir Sovietų^
padėką ir visiems musų užjurio
koje
nistų
gauja.
Tačiau
policija
jų
Kai skaitai Byrnes'o knygą, Sąjunga turi po penkis balsus, ma liga yra įsivaizdavimas jog
broliams, kurie savo taip duoskiekviename puslapyje jauti — o Amerika tik vieną. Aš turė esi stipriausias, jog nieko nepri neleido. Tada komunistai me nias rankas mums tiesia, ir pa
kad Amerikos atstovai ne vi čiau tada prijungti dar penkias valai bijotis ir gali su nieku ne tė granatą į pilną žmonių kori tikinti juos kad kol mumyse
sai aiškiai žinojo ko jie nori. Š. Amerikos valstijas. Aš tikiu, siskaityti. Sovietų Sąjunga pra dorių. Granata sprogo, vienok plaks Lietuviškos širdys tol jų
Šalia neginčijamo taikos noro, kad Molotovas turi pakankamai dėjo sirgti ta liga nuo 1943 metų didesnės žalos nepadarė: sužei mosto nepamiršime.
kurs Byrnes'o buvo perkamas sugebėjimų vienas ginti tų tri Ir kiekvienais metais ji plėtėsi, dė tik du Lietuviu. Jų sveika Kitaip tuo tarpu atsilyginti
SHIPMENTS TO EUROPE'S NEEDY DISTRIBUTORS
visokia kaina, negali iš jo kny jų sovietinių respublikų intere ir pasidarė tokia kad jos laikas ta pagerėjo. Laimė kad poli negalėdami pasižadame ištiki
cija
neįleido
komunistų
į
salę.
304
W. 63rd Street, Chicago 21, 111. — Tel. ENG. 5028
gos suprasti ar Amerika nori sus".
išgydyti jau nebegali. Byrnes'o Čia jų pasikėsinimas prieš Lie mai ir vis tvirčiau budėti eilė
visoms tautoms teisingos tai Likusieji trys kartai Hur dar receptas: buti kietam ir kan
SEND PRIIMA MAISTO SIUNT1NI& UŽSAKYMUS I VISAS
se kovotojų už Tautos Laisvę.
VOKIETIJOS IR AUSTRIJOS OKUPACINES ZONAS,
kos, ar tik sau vienai. Vienur mini Byrnes Lietuvą, liečia jo triam tegali atnešti tik laikiną tuvius tremtinius butų buvęs
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IŠSKIRIANT U.S.S.R. ZONAS
daug
baisesnis.
ji, atrodo, gina kitų tautų rei samprotavimus apie Sovietų palengvėjimą, po kurio būtinai
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Taigi komunistai savo veik Ameriką. Jonas žuvo anglies
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padėjo suprasti jog Thomas Jefkasykloje, liko jo du^ sunai, An
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaitė*'
ferson'o ir Abraham Lincoln'o lą tremtinių tarpe vis plečia. tanas ir Jonas. Rašykite:
Tuojau
pasinaudokit
žemiau
esančiu
užsakymo kuponu
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visąip
mokslas atneš žmonijai dagiau Negalėdami gražiuoju prikal
Ona Mašiutaitė,
UŽSAKYTOJAS:
,
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
binti važiuoti juos į sovietinį
Raseinių Gimnazija V kl.
laimės negu Karolio Markso ir
Vardas ir Pavardė
~..
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
pragarą, bando žudyti nekal
Lithuania.
Lenino mokslai.
Numeris ir Gatvė
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mije
*
K. Pel,
Miestas
Valst.
Molotovas, žinoma, įrodinėtų tuosius.
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius tren$tinius — visas pelnas eina tremtinių naudai;
kad Markso, Lenino ir..... Sta
KANADA išaugino apie sep GAVĖJAS
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.
lino mokslas pasauliui bus nau* GALVIJAI kurie yta laisvi tynis milijonus bušelių sėme Vardas ir Pavar<J§ ....
Nr.
.. Miestas.
dingesnis negu Lincoln'o. Byr nuo musių geriau nusišeria; ap nų 1946 metais, ir šymet tiki Gatvė
REIKALAUKITE DIRVOJE
Ypatingas Adresas
nes'o gal jis neįtikintų, bet kaip šlakstyti DDT galvijai buna be si gauti 50 nuoš. daugiau sė
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
Valstybė
Zona ...
mums tikėti kad Byrnes tikrai veik nevarginami musių.
menų negu 1946 metais.,

BEFORE

YOU BORROW
TO BUY A HOME

ALBERT S. PORTER

SEND, Inc.
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JUDOŠIU DARBAS

tikėjimas į teisybės laimėjimą
ir Amerikos Lietuvių jiems tei
kiama stiprią materialinę pa
LIETUVIŠKŲ KOMUNISTŲ ramą.
Ačiu Amerikos Lietuvių pa
JflEKšlšKAS ATSINEŠIM AS
ramai,
daugeliui tremtiniams,
J SAVO VIENTAUČIUS
ypač ligoniams ir mažiems vai
Lietuviai pabėgėliai puikiai kams, išsaugota gyvybė, šitą
žino kas tai yra bolševizmas ir Amerikos Lietuvių paramą nie
kas yra bolševikai, žino jų me kuomet tremtiniai neužm i r š .
lą, pažįsta už geležinės uždan šiame paramos darbe pasireiš
gos paslėptą darbo žmogaus iš kusių asmenybių vardus trem
naudojimą ir skurdą ir visas tiniai įrašys aukso raidėm.
skriaudas kurios daromos dar Bet šalia pasišventusių ir
bininkių to paties darbininko paramos darbui atsid a v u s i ų
vardu.
Lietuvių, yra niekšų. Tai Lie
Ar gali buti didesnis pasity tuviai komunistai!
čiojimas iš darbo žmogaus kaip
Nelabai senai teko skaityti
komunistinė santvarka Rusijo vieną jų laikraštį, kuriame vi
je? Jie viską daro darbininko su balsu baubiama kad, girdi,
vardu ir neva darbininko nau "musų spautoje tik ir skaitai
dai, faktiškai gi darbininką lai apie tremtinių aimanas, lyg ne
ko nutvėrę už gerklės ir už būtų kas rašyti"
gniaužę jo burną, o jo vardu
šitiems kacapų bernams no
visa gerkle rėkia patys!
rėtųsi kad visada ir visur butų
Net pati santvarka pavadin kalbama ir rašoma tiktai apie
ta "Darbininkų ir Valstiečių", "batiušką" Staliną. Važiuokit,
bet ten darbininkas ir valstie vyručiai, į Maskvą, gal ten nutis yra paskutinėje vietoje, taikinsit momentą kai jusų
blogiausia atlyginamas ir turi "batiuška" bus be kelnių....
mažiausia teisių.
Na ir atsitiešinkit iki valiai...
Ar gali lygintis bent kuris
štai Dirvos nr. 11 žinomos
darbininkas savo uždarbiu, sa veikėjos ir tremtinių rėmėjos
vo padėtim ir teisėmis su bent Pr. Lapienės straipsnyje "Indi
kuriuo Rusų caro pagonais pa vidualinė šalpa" vėl cituojama,
puoštu generolu, fabriko vedė "kaž keno" pasakytus žodžius
ju, kokiu nors direktorium ar kad "nubodo musų žmonėms
šiaip komunistų partijos ponu? panašus verkšlenimai" (apie
Ne, tūkstantį kartų ne!
tremtinius)
šito dalyko, šitų baisių ne
Vis tai pirštu prikišamai ro
teisybių ir nelygybių dažniau do kad tai yra Maskvos užsa
sia užsienio žmonės nežino, nes kytas darbas, darbas tų pačių
visa tai labai rūpestingai sle bolševikiškų rankų.
piama už geležinės uždangos.
Jie čia tas "nusibodo" min
Bet tremtiniai-pabėgėliai tą tis skleidžia ne tik pavieniai po
puikiai žino, nes jie tą savo butus, vaikščiodami, bet ir ra
akim matė ir išgyveno.
šydami spaudoje. Jie visomis
Už geležinės uždangos yra ne priemonėmis stengiasi nutrau
proletariato diktatūra, bet ko kti gyvybę palaikantį siūlą, kad
munistų diktatūra ant proleta tik greičiau sužlugdyti ir badu
riato !
numarinti tremtinį, nežiūrint į
Tremtiniai visa tai žino ir tai kad jis yra jų tautietis. Tai
apie tą diktatūrą netyli, vi yra šėtoniškas darbas, darbas
siems tai skelbia. Komunistai nukreiptas prieš alkaną ir ba
net tverdami pykčiu ir nerda daujantį Lietuvį!
miesi iš kailio visur kur tik ga Jeigu mes esame nusistataf
li, griebia tremtiniui už gerk mums varge padėjusiems atsi
lės, norėdami užčiaupti jo bur dėkoti ir jų vardus įamžinti tai
ną. Jie daro viską kad tik kaip turime stebėti ir registruoti
nors pakenkti ir sužlugdyti tuos kurie dirba Maskvos nu
tremtinį, šiam šėtoniškam dar rodymais penktos kolonos dar
bui jie panaudoja visą savo val bą Amerikoje.
stybinę mašiną, visą savo val Taigi visur kur tik pasitaiko
stybinio kapitalizmo galią.
toks Maskvos agentas, užsira.
Lietuviai tremtiniai gal but šykite jo pavardę, kad paskel
jau butų perblokšti jeigu ne jų bus butų galima nedelsiant su
stiprus patriotizmas, tarpusavis rinkti jas į krūvą.
Z. B.
susiklausymas, drausmingumas,

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS
Hanių Dekoravimas
musų specialybė.

Kambarių Popieriavimag
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

HIPPODROME
"Sitting Pretty**
Nauja Twentieth Century-Fox ko
medija, "Sitting Pretty", pradeda
ma rodyti Hippodrome Theatre at
einantį trečiadienį, Balandžio 14.
Šiame veikale dalykas eina apie
vidutiniai pasekmingą porą. Harry
ir Tacey King, kurie sulaukia daug
bėdų kuomet savo trijų mažų vaiku
prižiūrėjimui gauna rimtą žmogų,
kuris pilnai paima į savo rankas vi
sus jų šeimos reikalus, su blogomis
pasekmėmis.
Vadovaujamas roles šioje kome
dijoje vaidina Robert Young ir žy
mi gražuolė Maureen O'Hara. Prie
vaidina kiti geri artistai.

Vyrams Aprangalai
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ
REIKMENŲ
Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

KALBINA LIETU
VIUS TAPTI RU
SU PILIEČIAIS
AMERIKA NEPRIPAŽYSTA
USSR LIETUVOS ATSTO
VYBĖS
Washington, D. C. — Vietos
laikraščiuose pasirodė Lietuvos
Atstovybės pareiškimas persergstintis Lietuvius kurie nėra
Amerikos piliečiais apie sovie
tų konsulato New Yorke ragi
nimą priimti Rusijos pilietybę.
Dabartinis sovietų atsišauki
mas taikomas buvusiems Klai
pėdos krašto gyventojams, ku
rį sovietai prisijungė 1945 me
tais. Kaip 1940 metų Lietuvos
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prisijungimo tafp ir Klaipėdos
krašto pajungimo Amerikos vy
riausybė nepripažįsta ir šiomis
dienomis paskelbė vėl kad so
vietai negali ir jiems nepripa
žįstama teisė atstovauti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pilie
čių Amerikoje.
Jeigu rastųsi tokių paikšių
Lietuvių kurie sutiktų užsira
šyti sovietų piliečiais, tas tik
pagelbėtų jiems greičiau par
važiuoti į Rusišką "sovietų ro
jų".
(Skaitykit Anglišką straips
nį 8-me pusi. ir Lietuvos Pa
siuntinybės protestą p. 3.)
CALIFORNIA užima pirmą
vietą tarp valstijų privatinių
lėktuvų įregistravimo skaičium.
Texas tuo atžvilgiu užima an
trą vietą.

FERRUCIO BURCO,
Nuostabus Berniukas,
Vadovauja 80 Vyrų
Orkestrui

Central Armory Imty
nes Balandžio 13

Jaunas orkestros dirigentas Ferruccio Burco pirmą kartą Ameriko
je pasirodė Carnegie Hall, New
Yorke, Vasario 28, 1948. Apie trys
tūkstančiai žmonių susirinko pama
tyti tą aštuonių metų berniuką va
dovaujant 80 muzikantų orkestrą,
sudarytą iš New York Philharmo
nic narių.
Jaunam Burco, kuris vadovauja
simfonines orkestras pusę savo am
žiaus, dalyvavimas Carnegie Hall
buvo tik kitas jo pasirodymas. Jis
Europoje dirigavo jau apie septy
niasdešimt kartų. Susirinkę klausy
tojai tiesiog stebisi jo sugabumu.
Ferruccio gimė Milane, Italijoje,
Balandžio 5, 1939. Jo tėvas, Claudio Burco, piešėjas artistas, kariavo
I pasauliniame kare aviacijoje lakunu. Jo motina, Anna, yra lyrinis
soprano.
Clevelande jis dalyvaus didžiojoje
Arena, diriguos gausų orkestrą, Ba
landžio 9, penktadienį.

' Pereito antradienio imtynės, kaip
Jack Ganson, promoteris, skelbė, bu
vo pačios žiauriausios Clevelando is
torijoje.
Dabar vėl, kitą antradienį, Balan
džio 13, Jack Ganson rengia mar
kias imtynes, kuriose dalyvaus tie
patys keturi imtikai — Dick Raines

|

ir Lee Henning prieš Whipper Bil
ly Watson ir Kay Bell.
Prie jų bus kitos geros poros im«
tikų.

DIRVAI išsirašyti nereikia
laukti pradžios metę—pasiu
skit prenumeratą dabar ur
Dirva jus tuoj lankys.

GREETINGS TO OUR MANY LITHUANIAN FRIENDS

AMERICAN STEEL SUPPLIERS, lNC
16700 WATERUM) ROAD

KEnmore 6222

:

SVARBUS PRANEŠIMAS

BY THE PUBLIC UTILITIES COMMISSION OF OHIO

LIEČIANTIS GASO ŠILDYMĄ
SĄLYGOS SULYG KURIŲ BUS LEIDŽIAMA ĮVESTI GASO ŠILDYMO PAKEITIMAI
The Public Utilities Commission of Ohio tik ką išlei
do priedinį netikėto stovio gaso patvarkymą kuris įsi
galioja tuoj pat. Šis patvarkymas leidžia The East
Ohio Gas Company tiekti naturalį gasą į naujus ir
priedinius gaso šildymo įrengimus nustatytomis spe
cifikuotomis sąlygomis. Mes čia patiekiame turinį ir
to patvarkymo veikmę, kaip ir žingsnius kurių reikia
imtis tiems kurie dabar planuoja įsivesti savo namuo
se gaso šilumą.

April 5, 1948—Aplikacijos gavimui gaso šildymo įrengimams
naujuose gyvenamuose namuose ir komerci
niuose pastatuose.
April 9, 1948—Aplikacijos pakeitimui Šildymo įrengimų iš
kitokio kokio kuro.

KAIP Paduoti Aplikacijas Gaso Šildymui

KOKI Įrengimai Bus Leidžiami

Įrengimams Naujume Pastatuose

Sulyg to patvarkymo, East Ohio gali leisti įsidėti nau
jus gaso šildymo įrengimus tiktai sulyg numatytų ga
limybių apimti tokį numatytą priedinį perviršių. To
liau, prisiimant tokį priedinį perviršių, Commission's
patvarkymas leidžia mums teikti gasą naujiems šildy
mo įrengimams tiktai sekančiai:

Jusų aplikacija gaso šildymui naujuose pastatuose turi buti
padaryta asmeniškai atsilankius į Kompanijos ofisą prade
dant su April 5, 1948. Atsineškit su savim jusų parodymus
kaslink dydžio ir kokios rūšies pastatas bus kuriam reikalin
ga įvesti šildymas.

Perkeitimas iš Kitokio Kuro f

Gaso šildymo padargų įsivedimas dabar jau bus Iii*
džiamas j naujus gyvenamus namus ir komercinius pa
status.
Gyvenami namai kurie dabar kūrinami kitokiais kurais
gali taip pat įsivesti gaso kurą prisilaikant vieno pa
keitimo ant kiekvieno įvedimo į naujus pastatus. Tas
reiškia kad jeigu gaso šildymo įvedimo leidimai bus
išduoti dėl dvidešimties naujų rezidencinių ar komer
cinių pastatų tam tikroje srityje, dvidešimts rezidenci
jų savininkų kurie dabar naudoja šildymui kokį kitokį
kurą gaus leidimus pakeisti savo namuose kurinimo
įrengimus į gasinius.
Bendras šitų visų įrengimų, naujuose ir dabar esan
čiuose gyvenamuose namuose, bus apribotas sulyg mu
sų apskaičiavimų kiek priedinio patarnavimo mes gali
nti prisiimti turint mintyje ateinančios žiemos išteklių.

Koatumerlfti kurie nori gauti įvedimą gaso { savo senus na
mus del svarbių ir būtinų priežasčių privalo kreiptis į Kom
panijos ofisą asmeniškai arba per atstovą ir įrodyti savo pa
geidavimo butinumą. Visi kiti kurie nori tik taip sau įsives
ti gaso šilumą, gali kreiptis asmeniška arba per laišką, nau
dojant apačioje telpančią formą.
Šios aplikacijos nei viena nebus priimta pirm April 9, 1948.
Aplikacijos priduotos asmeniškai arba per paštą bus regia*
truojamos paeiliui sulyg dienos ir valandos jų gavimo musų
ofise.
Jokios aplikacijos nebus priimamos per šildymo pardavė js
arba kontraktorius.

KADA Kreiptis (iaso Šildymui

Po to kai aplikacijos bus peržiūrėtos, užtvirtinimai įsidėti
gaso šildymo įrengimui į vietą dabar naudojamų kitokių ku
ru, bus teikiami sulyg to skaičiaus kaip mes turim leidimą tai
daryti. Sulyg Commissioner's orderio, visi užtvirtinimai bus
išduoti ta pačia eile kokia aplikacijos yra užregistruotos ir
aplikantams apie tai bus pranešta paštu.

Aplikacijos gasui šildymui bus priimamos nuo ir po sekančių
datų The East Ohio Gas Company's office kiekviename mies
te. Prieš šias datas jokios aplikacijos visiškai nebus priima
mos.

THE

E A S T O H O GAS

COM PAN Y

Už POPULIARES KAINAS

r

DYKAI

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

DYKAI

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

DATE..

TO THE EAST OHIO GAS COMPANY

PRAŠOM

Application for Approval to Convert from Another Fuel to Natural Gas for Heating
(Not to be mailed before April 9, 1948)

Nesiųsti Mums

(Please print: do not write)

v•

|

SIOS

5

P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

Aplikacijos

|

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

Pirm

S

S

5

E

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5
kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
§
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 3

April 9, 1948

Applicant's

H gas is to be installed at premises other than
indicated at left, give address where the equip
ment is to be installed.

Name

Number and street

Hipne

(City or Municipality)

KIND OF BUILDING (Please

Number and Street

Cheek)

RESIDENCE Q
OTHER Q

/

(City or Municipality)

APPLICANT'S SIGNATURE
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JIEšKAU Nikodemą DarašMIDGET AUTO
RUSAI TEBEVAŽIkevičių (Darash), apie 50 me
N£JA AMERIKIEČIU
H O O V E R tų amžiaus, iš šlyžių k., Vep *T LENKTYNĖS
Bedford gerai žinoma
rių p., Ukmergės ap. Gyvena meKaimyninio
MAŠINOMIS
for
Sportsman Park Speedway renMIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
Cleveland,
O.
COUNTY COMMISSIONER
eriama 1948 metu mažųjų automobi
>:
Jo tėvas ir mano motina tai liukų lenktynės, kurios prasidės sek
Itinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai
Former Ass't Attorney General brolis ir sesuo. Aš esu sunus madienį po pietų, Balandžio 11, nuo
Vienas iš Sovietų Sąjungos
under Gilbert Bettman.
pabėgęs
Estas, paskutiniu me
2:45
po
pietų.
Aleksandro, gimęs 1934 m. BaDalyvaus
eilė
žymių
lenktynių
tu
gyvenęs
Latvijoje, "Stock
gilionių
k.,
Jonavos
vai.
0J5ERDANSKIS Vincas, 55 m.,
METINIS
MIRTIES
vyrų su savo mažais automobiliais. holm Tidningen" redakcijos at
t mirė Kovo 26, Cleveland, O.
Petras Bortkevičius,
Tikima tūkstančių žmonių susiren
SECURitT;
/ DIRVA — vienatinis Lietu
stovui papasakojo, kad sovie
PRISIMINIMAS
kant tų lenktynių pamatyti.
(13b) Dillingen/Do.
ELZBIETA RUTKAUSKIENĖ
vių laikraštis Ohio valstijoje.
Ludwig D. P. Camp
Sportsman Park Speedway randa tai užimtuose Baltijos kraštuo
(Patapaitė), 74 m., mire Ko Balandžio 4 d. sueina meti
& swve
Kaina metams tik $3.00.
si trys mylios j pietus nuo Bedford se laiko didžiulę kariuomenė
Germany.
USA.
zone.
vo 2S, Cleveland, Ohio.
nės sukaktuvės nuo mirties
prie Ohio Route 8, vieškelio tarp
Sovietų Latvijos kariuome
Clevelando ir Akrono. Ten bus paŠMITIENĖ Petronėlė, mirė Vas. musų tetos, Rozalijos Pažerecsiparkyt savo automobilius iki 5,000 nės pagrindas esąs taip vadi
kienės
(Kapturauskaitės).
Ve
mėn., Cambridge, Mass.
kankamai vietos suvažiavusiems paPAJIEŠKOJIMAI
nama 43-j i Latvių šaulių divi
skaičiaus.
BATUTIENĖ Domįcelė, 66 m. lionė paėjo iš Palšų k., Jurbar
ko par., Raseinių ap. buvo 70
zija. Raudonojoj armijoj dat <Jieškomieji ar apie juos ži
mirė Vas. 17, Erving, Mass. metų amžiaus, Amerikoje iš
SIŲSKIT
Dirvai
žinias
apie
tebelaikomi 1925 ir 1926 metų nantieji prašomi atsiliepti j:
URBONAS Stasys, 58 m., mirė gyveno apie 50 metų. Ji dau
Puiki,
Moderniškai
Įrengta
Lietuviška
Užeiga
mirimą Lietuvių jusų koloni gimimo vyrai, tuo tarpu yra
CONSULATE GENERAL OF
Vasario 14, Montague, Mass. giausia gyveno Pittsburghe, o
joje, paduodant amžių ir kili paimti ir 1929 metų gimimo.
LITHUANIA
Juozas, 56 Chicagoje išgyveno per 20 me
mą iš Lietuvos.
41 West 82nd Street
6824
SUPERIOR
AVE.
Paimtuosius pabaltiečius pa
metų, mirė Vasario 27, Han tų.
New York 24, W. Y.
Ji
tapo
palaidota
Chicagoje,
skirsto
j pėstininkus, artileris
(šalia Dirvos Redakcijos)
over Township, Pa.
Balandžio 9, 1947 metais.
JI A. Urbonas
tus ir tankistus, tačiau jam ne
KEMEžYS Antanas, mire Va Prisimindami jos metines
Dirvos Agentas Daytone
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6.
tekę
girdėti, kad kas iš jų bu
sario 26, Inkerman, Pa.
mirties sukaktuves, lą dieną už
ir apielinkėje.
tų
imamas
jurininku. Po po Poškus. Petras, ii Ūfciškėa m*.,
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
TURAUSKAS Juozas, mirė 28 jos vėlę užsakėme šv. mišias.
1302 Lamar St. Dayton, O ras mėnesių apmokymo visus Tryškių vai.
Anelė Thomas,
Vasario, Dalias, Pa.
Povilaitienė - Abromavičiūtė, Mari
Kastantas ir Ona Lesnikauskai
Savininkai
Dearborn, Mich.
išsiunčia iš savo tėvynės tar jona, gyv. Philadelphijoje, kil. iš
RUODžIUNIENĖ Pranė, 37 m.
PARSIDUODA FARMA
Pakruojo vai., Šiaulių ap.
mirė Vas. 2, Pittston, Pa.,
Sena našle nori parduoti sa nauti į tolimas Rusijos sritis, Pržibišauskas, Liudvikas, sun. Alek
pav.
į
Sverdlovską,
Uralą.
Jam
vo farmą, 33 akrai vaisių, 2
kur buvo ir gimus.
sandro ir Antaninos Bortkauskaišeimų namas, bus stop prieša tekę girdėti kad vietinės res tės.
'GlRDAUSKAS Jurgis, 59 m., BUTKUS Jonas S., 55 m., mirė
•
JEWELER
kyje namo, pusė valandos iki publikų valdžios priešinasi to Radvilavffftts. Leopoldas ir Marceli
mirė Sausio 29, Shenandoah, Kovo mėn., Waukegan, 111.
nas, iš Leipalingio vai.
miesto. Rašyti arba kreiptis: kiam išsiuntimui, tačiau šių
(Amerikoj
išgyveno
36
m.)
Pa. (Suvalkų rėd.)
Radzevičius, Aleksandras, iš Kaišia
S
Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę
g 24464 Detroit Road #
14)
"Maskvos lėlių" niekas neklau dorių vai., Trakų ap.
RAZMA Kazys, 58 m., mirė 7 KRIKSČIOKAITIS Antanas, se
West Lake, Ohio
Ragauskas, Aleksandras ir Ragaus
so.
Sausio, Westville, 111. (Rasei nyvo amž., mirė Kovo 12 d., | 7007 Superior Ave.
kaitė - Kazlauskienė, iš Pakuonio
Greta Ezella Theatre .3
Chicagoj.
(Panev.
ap.
Upy
Pabėgėlio
tvirtinimu,
Rusų
vai., Kauno ap.
nių ap.)
tės p. Tarnagalių k.) Ameri S Dabar jau turime didesni rinkinį Deimantu, žiedų, Laik- £ Oranges ir Grapefruit municijos jėgos remiasi dau Ragauskas, Jonas, iš Ažytšnų km.,
PANGONIENĖ Marė, 5$ metų,
Kėdainių ap.
koj
išgyveno 39 m.
mirė Sausio 13, Lee Park,
iš Saulėtos Floridos giausia tomis atsargomis, ku Ramanauskas, Ignas, iš Požemgrins
rodėliu ir visokiy gra/daikčių, už nupigintą kainą.
E
RASIKIENĖ Marė (Karvelytė)
rias SSSR karo metu gavo iš džio km., gyv. Bostone.
Pa. (Suvalkų rėd.)
Norėdamas supažindinti Lietuvius
Ramanauskas, Juozas, iš Josvainių
pusam.,
mirė
Kovo
2,
Grand
FENKAUSKAS Motiejus, 58
su Floridos vaisiais, padariau žemas Amerikos. Jis pats Rygoje ma
vai., Kėdainių ap., gyv. Rochester.
7ĮŠriEllllll!TliErf !i !illE3isiili !ll!lTi !ll !!IEI!!niilI3l3f :!iniinii!3 :Si ;i >l3IISltli:S!lli:il!li:Eill^
Rapids,
Mich.
(Utenos
aps.
kainas, kad visi galėtų paragauti tęs tik porą Rusų naujųjų ZIS Ramanauskas, Mykolas, iš Pašilės
m., mirė Vas. 8, Seltzer, Pa.
par. Pakalniškių km.
šviežių Oranges ir Grapefruit tiesiai (Zavod imeni Stalina) automo
VAILONIS Mykolas, 66 metu, Skiemonių v. Klivėnų k.)
Rauchas, dukterys ir sunųs Alek
nuo
medžių.
Pristatom
į
jusų
namus
bilių. šiaip jau Rygoje ir Tali sandro, Danieliaus, Juozo ir Petro
mirė Sausio 14, Shaft, Pa. ŠIURMAITIS Kazys, 73 metų,
nekvarbuotus, bet gražiai ant me ne važinėja tik Amerikoniškom
Rauclvj.
* j
Y0DESKY Marė (Lapinskai mirė Vas. 9, Carnegie, Pa.
ilių nunokusius.
Raudaites, Domicėlė Kairienė, Sta
1
PILNAS
LAIDOTUVIŲf
(Vilkaviškio p. Bedežerių k.)
tė), mirė Kovo m., Mahanoy
nislova Stonkienė ir Abarienė, iš
Sykį paragavę jų, ir daugiau no mašinom.
Telšių ap., gyv. Brockton, Maps.
Amerikoj išgyveno 52 m. |
Rusų
armijos
upą
palaiko
or
City, Pa., kur buvo ir gimus.
rėsit
Įsigyti,
štai
mano
kainos:
PATARNAVIMAS
Rečkaitytė - Mitkunienė, Ona, duk
VILIMA1TIS Jonas, mirė Kovo MILECKIS Vincas, mirė Kovo
Grapefruit už bušelį
1.50 dinai, medaliai. Deja, dažniau
tė Benedikto, iš Ka'Jno ap.
—HAMMOND VARGONAI **ER ŠERMENIS—
1
3, Chicagoj. (Judžių p.) A- |
už 1 3-5 bušelių dėžę
1.75 sia tie ordinai kabą ant karei- Riktoras, Julius, iš Žąsliu vai., Tra
m., Girardville, Pa.
ku ap., gyv. Chicagoje.
Oranges už Vk bušelio
1.50 vių-elgetų drabužių.
ŽEKNYS Pranas, 35 m., mirė merikoj išgyveno 50 metų. | 6202 SUPERIOR AVĖ.
Rimas, Pranas, iš Aukšt. Panemu
>
HEnderson
9292
:
-už
pilną
bušelį
2.50
nės val.„ Kauno an., gyv. apie
Vasario 5, Blind River, Ont., ALAIŠIS Jonas, mirė Kovo 6,
3.50
Chicagfc. dirbo anerlių kasyklose.
Chicagoj. (Ukmergės p. Gu- \iiiiiiiiiiiii3ii8iiiiHiiiiiiiiiii;iiiEiiitiiiisiiiiiifiiii^iini(flmtTfiiiaiiiiiiiiiiii:(iii!iiiuiiL^ už 13-5 bušelio dėžę
Kanadoj. (Radviliškio par.)
Ringytė. Ona, iš Tryškių vai., Šiau
Su
užsakymu
siųskite
čekį
arba
ADAMONIS Andrius, mirė Sau ciunų k.) *
lių ap.
pasidaryk pats sau
money orderį, o aš tuoj pasiųsiu ju
Romanowski, Ludwig, gyv. New
RAMONAS Teodoras, m!r§ 7
sio m., Elizabeth, N. J.
UTah
'1-4515
Pilnai Padengta Apdrauda.
sų orderį, jųs užsimokėsite express.
Yorke.
Kovo, Chicagoje. (Motiškių
ŠIVICKAS Jonas, mirė Sausio
Užsisakykit sau tuoj šių skanių
Rud is. Jonas, iš Joniškėlio vai., Bir
A T E I T Į
W.
DEBESIS
PAINTING
CO.
km.)
žų ap.
Floridos vaisių.
m., Elizabeth, N. J.
Sabas. Antanas, iš Psežerėlių vai.,
Stengkis tupyti reguliariai
VISČIUS Bronius, mirė Vasa ŠIMKIENĖ Morta, mirė Kovo
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Šakiu ap.
L. J. LIETtTVNIKAS
su Society, ir kada nors ga
5, Chicagoj. (Žvingių p.)
Sabielskis, New Yorke.
rio mėn., Elizabeth, N. J.
P.
O.
Box
C252,
lėsi
pirktis
sau
namą,
mok
7526 Star Avenue
Cleveland 3
Sagatavičius, Jonas, iš Žąslių vai.,
DARGIS Andrius, mirė Vasa VAIŠVILIENĖ Uršulė, mirė 6
Orlando, Florid*
slą savo vaikams, atostogų.:
Trakų ap., gyv. Chicagoje.
Kovo, Chicagoj. '(Šiaulių ap
rio m., Elizabeth, N. J. '
kelionę, užtikrinimą ateičiai
Šakorskrs, Ferdinandas, iš Šiauli'.}
1
Wi
r
•— —ką tik sau norėsi.
ap., '£yv. Pittsburghe.
LABANAUSKAS Aleksandras, Užvenčio par.)' 4'"
Samauskas, Julius, iš Onušiškių v.,
mirė Vasario m., Elizabeth, SLAMAS Antanas, mirė Kovo
Lengvesniam taupymui
Trakų ap.
25, Chicagoj. Panev. ap. MeSarnackienė - Cvilikaitė, iš Žaslių v.
taupyk paštu. Mes užmokėN. J.
Trakų ap.
sim už paštt) ženklus.
BAČIULIS Kajetonas, mirė Va deniškių k.)
Scholus (šaulytė), Veronica, gimusi
ALEKNA Jonas, 45 m., mirė
Amerikoje, gyv. Lietuvoje, Oak
sario m., Elizebeth, N. J.
Park, 111.
PAKENAS Mykolas, mirė Lap Kovo 12, Chicagoj. (Onuškis
Ch, gyv. Dorchester,
Society <°r SauingJ> Sienkewicz,
p. Didsavio k.) Amerikoj iš
kričio m., Omaha, Nebr.
Mass.
. M THE CITY OF CLEVELAND
Simanavičius. Pranas, iš Šimkaičių
gyveno 38 m.
BULOKA Jurgis, mirė Lapkr.
vai., Raseinių ap.
VAINAUSKAS Antanas, 68 m.
mėn., Omaha, Nebr.
Spranaitis. iš Naumiesčio, Šakių a.,
eryv. Waterbury.
'BARKUS Jonas, seno amžiaus, mirė Vas. 27, Westville, 111.
Stanevičiūtė, iš Skirsnemunės km.,
(Tauragės ap. Laukuvos p.
mirė Sausio m., Omaha, Neb.
Jurbarko vai., gyv. Argentinoje.
SEZONO ATIDARYMAS!
Stefanokas, Fricas ir Stefanokytės,
GRIGAITIENĖ Katrina (Sur- Silvestrų k.)
Anutė ir Berta, iš šakiu ap.
baitė), pusamžė, mirė Kovo KUNICKAS Vladas P., 37 m.,
Strinpas. Lionginas, ii Panemunio
mirė Kovo 13, Chicagoj. (Iš
4, Chicago j. (Telšių ap. Pla
vai.. Rokiškio an.
šuopys. Jonas, iš Šakrų vai.. Boston.
telių par. Šateikių k.) Ameri-] Telšių m.) Amerikoj išgyve
I
Švabas, Andrius ir Jonas, iš Alvito
A U T O
no 27 m.
koj išgyveno 48 m.
vai.. Vilkaviškio an. Alvito -ai.

MIRIMAI

EARL R.

Lasnik Cafe

I

I. J. SAMAS

j

I

Wšike!is Fusieral Home

f

I

'Taip! Tavo paskambinimas tai padarė"

I MIDGET
I LENKTYN!

Ii

Italijos 8 Metų Berniukas Dirigentas

FERRUCCIO BURC0
TARPTAŪTINIAI PRIPAŽINTAS KRITIKŲ IB PUBLIKOS
DALYVAUJA

Sek.

2:45

THE ARENA
3700 EUCLID AVENUE

Apr.

ii

IŠTIKUS QAISRO
NELAIMES

Diriguos net

80-PC. SYMPHONY ORCHESTRA
Long Distance palengvina kelią kuonjįšt

Penktad. vakare, APRIL 8, nuo 8;3Q P. M.

keliauji.

Tikietai Gaunami iš:
The Arena Box Office
*.
Richman Brcs., 9fh if Euclid
M. O'Neil Co., Ąkron, Ohio.
KAINOS: 1.50—2.00—2.50—3.00 Tax included

Ar H rezervaviihui kambario

hotelyje, ar padarymui biznio susitarimo,
telefonu paskambinimas išanksto duoda
reikalingą atsakymą. Kalbėdamas vielo

DABAR Moncrief's 1948 Eile
GAUNAMI Automatiško šildymo Padargų

mis gali sutvarkyti visas smulkmenas ir

JONAS G.

boti gatavas laisvai nujūC rūpesčių kelto* „

GAS * OIL * COAL

nei... o to viso kaštai bus tik mažytis

POLTEK

trupinys visos jusų keliones biudžeto.

T H E H E N R Y F U R N A C E C O'-T M E p I N A , O .

Faveizdan, toliausias pasikalbėjimas Ohio

Delia E. Jakubs

ribose galima atlikti tiktai už vieną dolaijį

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota LaidotuviŲ Direklori)

ICitoms kainoms, žiūrėkite ant vidU*

T H E 6 HIO B E L L
mifHONI COMPANY

rines pusės priešakinio viršelio jusų te- *,

REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PERVEŽTI.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

iefono knygos.

>

LITHUANIAN FUNĘ&ĄL HOME

6621 EDNA A VENUS

Tamu!ienė(?) - Rinkevičirt3, Ona
ir brolis Jonas, vaikai Pranciškaus
iš Alvito vai., Vilkavifkio an .
1
SPORTMAN PARK
Tilindaitės, K^stė ir Vincė, iš Ute! nos ap.. Chicagoje.
(RT. 8—BEDFORD, O.)
į Tiškutės. Elena, Liudvika ir Teresė,
I
iš Šiaulių ap.
• Tuškevičius. Bernardas, iš Kauno a.
8 DIDELI
j Ušvilaitė, Elena, ištekėjusi, iš Pum! penu vai., Panevėžio ap., gyv. ChiĮVYKIAI
į cagoje.
Vaičikonis, Vincas, iš Raguvėlės p.
' Vaišnorienė - Haz^naitytė, Ona, is
Prienų vai., Marijampolės ap.
P.M.
Vairvilai, kilę iš Pasvalio vai., Bir
s
žų ap.
Vaišvilaitė, Isabelle, duktė Kazio ir
Marijos, gimusi Amerikoje, gyv.
Ch'cagoje.
Vaitkevičius, Justinas, iš Josvainių
vai., Kėdainių ap., gyv. Rochester.
Valaitis. Jonas, sunus Juozo, gimęs
Amerikoje, g y v . šakių ap.
Kada jusų namai arba ra Valaitis, Juozas ir Pranas, iš Alvito,
kandai tampa sunaikinti arba
Vilkaviškio an.,, vienas jų gyv
sugadinti ugnies, kreipkitės j Oklahoma valst.
P. J. KERŠIS, del apkainavi- Valantejytė. Agota, iš Stulgių par.,
Skaudvilės vai., Chicagoje.
mo, ko visada reikalauja ap- Valčackaitės,
Magdalena ir Ona, iš
draudos kompanijos pirm ne Krosnos vai., Mariiampolės an.
Valeiša (Walejszo>. Aleksandras, iš
gu išmoka už nuostolius.
Vilniaus, gyv. Brr>oklvne.
Valunt, Anton (Valuntis?). gw.
P. J. KERŠIS
Iowa, brolis Magdalenos Lejetie609-12 Society for Savings Bid.
nės - Valuntaitės.
Vikonis, Pranas, iš Rokiškio vai.
Telef.: MAin 1773.
Visockienė - Jablonskaitė, Katarina,
gyv. Waterville, Conn.
White - Juodaitytė, Ona. gyv. Broo
klyn, iš Barzdų vai.. Šakiu an.
Yonick (Jonikaitė? >. M.A., iš Skaud
vilė vai., gyv. Hillside, N.J.
ŽaHaus'.aitė - Butkus. Maryti, iŠ
Alytaus ap., duktė Stasio.
Žaliukas, Antanas ir Jenas, iš Val
kininku. Vilniaus ap.. Antanas gvPietaris
veno Chicagoje ir Clevelanrie, t.nri sunų Praną ir dukteri Juliją
Namų Maliavotojas
Zeveckis, Juozas ir sesuo Ežerskienė Morta, iš Tauragės ap.
Popieriuotojas
Zikorius, iš Rokiškio ap., gyv. Bosto
ne.
Apdainavimas ar patari
žilnskas, Juozas, Kazys ir Petras,
iš Panemunio vai., Rokiškio aD.
mas reikale jusų namo
Žiugžda, Antanas ir Juozas, iš Ši'apagražinimo suteikiama
voto vai., Rokiškio ap.
nemokamai.
Zubras far Zubrys), Simag, ii Ūdri
jos vai., Alytaus ap.
Žukauskas. Juozas ir sesuo Agota,
495 East 123rd St.
iš Eišiškių vai.. Vilniaus ap.
Telefonas: POtomac 6899
'i žvirdžys, Jpnas, brolis Stasio, gyv,

ENdicott 1763
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DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais
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GASAS GAUNAMAS
NAMŲ ŠILDYMUI

Iki šiol, kad ir labai reikėjo,
negalėjot gauti gaso pakeitimui
iš savo senoviško, varginančio
anglim kūrinamo pečiaus j gasinį. Bet tie laikai praėjo.
štai The East Ohio Gas Com
pany talpina kitame puslapyje
savo platu pranešimą, kuris pa
sako kad galit jau gauti gasą
įvedimui jusu namų apšildy
mui.
Kadangi ir dabar gaso įvedi
mas tam tikru budu suvaržytas
tai reikalinga jums skubiai pa
daryti aplikaciją į Gas Com
pany leidimui jums įsitaisyti
gaso šildymą.
Dirvoje telpa aplikacijos ku
ponas, jusų sunus ar duktė ga
li tą kuponą išpildyti ir skubiai
išsiųsti. Kas pirmiau išsiųs to
aplikacija pirmiau gaus patafnavimą.
Aplikacija nėra priverstinas
dalykas, jeigu atėjus laikui ga
so furnasą susidėti jųs nenorė
sit jo, galit tą atmesti, nes vis
bus daug kitu laukiančių gauti
leidimą įsidėti gasu kurinamus
pečius.

LVS 1 SKYRIAUS
SUSIRINKIMAS
LVS 1 skyriaus nariai pra
šomi dalyvauti susirinkime šio
penktadienio vakare, Bal. 9,
nuo 8:15 vai., Dirvos redakci
joje. Negalintieji atvykti priduokit savo duokles per kitus.
Taipgi kviečiami atsilankyti
ir tie kurie dar nėr® LVS na
riais, į ją įsirašyti.
Vald.

Žymus Išradimai State
Representative
Plačiai Priimti

PIKNIKAS
Dr. Vinco Kudirkos Fašalpinė Draugija rengia savo meti
ni pikniką T. Neuros farmoje,
New Brunswick, Ohio, sekma
dienį, Birželio-June 27. Kitus
prašo tą dieną pikniko nereng
ti.
Komisija.
LENKAI PAMILO LIETU
VIŠKĄ DAINĄ
Bal. 4, Lenkų žymus choras
Harmonia-Chopin davė savo
metinį koncertą. Tarp kitų dai
nų, artistė iš Chicagos Jadwyga Furmaniak sudainavo vieną
Lietuviškais žodžiais dainą —
"Piosenka Litewska", muzika
Chopino. Ta daina publikai la
bai patiko. Butų malonu kad
ir Lietuviai dainininkai pasi
stengtų tą Chopino dainą pa
dainuoti savo koncertuose.
Adv. V. J. Pugher.

PERSTATYMAS PAVYKO
Bal. 4, Jaunų Lietuvių Rate
lis perstatė Šv. Jurgio parapi
jos salėje savo pačių pagamin
tą veikalą. "Lietuva Pančiuo
se". Vaidinimas gerai pavy
ko; dalyvavo daug publikos.
NAUJAS I'll.IETIS
Aldona ir Jaunutis Nasvy- Programoje buvo dar šiaip
čiai, prieš pusmeti atvykę iš paįvairinimų, ir pagaliau šo
Europos į Clevelancte tremti kiai.
niai, susilaukė sunaus, kuris
bene bus pirmutinis Amerikos
OHIO veteranai savo bonų
pilietis iš tremtiniu tarpo.
pinigus negaus taip greit kaip
Jaunutis Nasvvtis yra Dir tuli tikėjosi. Jiems bendrai iš
vos redakcijos narys.
eis apie $300,000,000, veteranų
yra apie 827,000, bet bonų iš
ONAI GRIGUTIENEI randa mokėjimo • aparatas labai ne
si laiškas Dirvos administraci greitai veikia. Dar mažai kas
joje, iš Suvalkijos.
paruošta Columbus, Ohio, dėl
bonų išmokėjimo," išskyrus ką
Lietuviškos Vakaruškos aplikacijų blankos platinamos.
A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare.

OHIO Valstijoje nuskirta iš
pirkti $175,000,000 Security'
Bonds, šie bonds yra tai kaip
ir War Bonds, ir patartina juos
pirkti, nes jie neša apie pustre
čio nuošimčio pelno. Kam lai
kyti savo pinigus mažu nuo
žuvis — Blynai — gera muzi šimčiu banke arba namie paslė
ka šokiams. penktadienio va pus visai be nuošimčio.
Visoje šalyje vajus prasidės
karais. Klubo nariams. Pra
Balandžio 15 iki Birželio 30.
džia nuo 8:0.) vai.

George V. Woodling
Pereitą savaitę jrankių inžinieriai
iš visos šalies su įdomumu apžiurėjo
inžinieriukus pasiekimus George V.
Woodling, Republican State Repre
sentative iš Cuyahoga County, kuris
ištobulino Flodar Hydraulic Tube
Fittings ir jie buvo išstatyti parodai
Tool Engineers' Exhibit, Public Hall.
Mr. Woodling yra gerai žinomas
Clevelande ir Columbus savo atvira
kova State Legislaturoje už suvieni
jimą ir pagerinimą viešos transpo:tacijos didžiajame Clevelande ir už
jo sunkias pa#tangas atmesti įsta
tymą kuris draudžia parduoti spal
vuotą oleomargariną Ohio šeiminin
kėms.
Išradimai n§r» naujenybė Gteorga
V. Woodling, nes jis turi apie 63
patentų, daugeli kurių naudoja dide
lės kompanijos kaip General Elec
tric ir General Motors. Būdamas
Western Reserve Universitete, Mr.
Woodling išrado elektronišką ma
šiną išsprendimui matematiškų už
duočių, kurios teises jis vėliau par
davė Westinghouse Electric Corp.
Savo išradimų pasekmėje, Mr.
Woodling įsteigė Flodar Corporation.
331 Frankfort Ave., Clevęeland, ič>
dirbimui ir pardavimui s«vo išdirbi
nių.
Prie savo darbo kaip State Re
presentative Mr. Woodling prakti
kuoja teises, duoda paskaitas Fenn
College, yra autorius keleto , knygų
ir veikia keliose bažnytinėje ir ki
tose organizacijose. Woodling gy
vena Rocky River, Ohio.

CLEVELAND 3, OHIO

LITHUANIANS TOLD TO SNUB
SOVIET APPEAL
(Reprint fron The Washington
Post — Mar. 27th)
THE Lithuanian Legation yester
day advised unnaturalized Lithua
nians to disregard an appeal by the
Soviet consulate in New York to
register as citizens of the USSR.
Lithuanian Minister Zadeikis said
the. Soviet appeal, published recent
ly in a Lithuanian language news
paper, was "presumably for the pur
pose of recruiting agents" among
Lithuanians in this country. He said
his advice and protest would be pub
lished in non-Communist Lithuanian
papers throughout the Nation.
"I have no doubt," Zadeikis' state
ment concluded, "that the inhabi
tants of the Klaipeda region will
not submit to such attempts by So
viet agents to bring them into the
Soviet fold and thereby expose them
to possible dangers, but that they
will act according to the dictates of
their conscience and honor."
The Soviet appeal for registration
was addressed to former residents
of the Klaipeda (Memel) territory,
annexed by Russia in 1945. The
USSR already had swallowed most
of Lithuania in 1940 by agreement
with Nazi Germany, a move the
United States never recognized. For
that reason, a Legation of the Lith
uanian Republic is maintained here
despite the fact of that country's
physical absorption into the Soviet
Union.
Zadeikis recited the history of
the Russian - Lithuanian relations
since 1919, when the little Balti.'
country was liberated from Imper
ial Germany. He declared Russia
not only took no part in that libera

WHAT'S NEW?
(In Cleveland)

tion, but "had senjt Red Army detach
ments to extinguish the indepen
dence of Lithuania itself." He re
called the Nazi-Soviet agreements of
1939 whereby Lithuania was divided
between the two larger nations, giv
ing the Klaipeda territory IWW tin
der discussion to Hitler,
Then, said Zadeikis, in January,
1945, "the armed forces of Soviet
Russia (supported by Lend-Lease)
finally forced the retreat of the Ger
mans from Klaipeda." The result
was, he went on, that Russia "in
violation of the principles of the At
lantic Charter and of thp pledges
made at Yalta
illegally and for
its own gain imposed on the terri
tory its own brand- of slavery—Red
slavery—in no way better than that
of the Nazis."
The Russian appeal to Klaipeda
Lithuanians to register as Soviet
citizens was published first in Cana
da and March 19 in the Chicago
newspaper Vilnis, described by Za
deikis as pro-Soviet. It apparently
has not yet been published else

DUE to the fact that our old re
porter has deserted us for other
pastures (more fertile, no doubt)
yours truly will now attempt to
carry on. Don't worry folks, its
Benny now — not Bill. •
Benny has it that George Brazis
can fix anybody up with a new
car, no strings attached. New car
seekers just call SW. 6120.
Ernie Samas is sporting a Flori
da tan. It must have been tough
with his father along as cnaperone.
Overheard that Johnny Apanovitch
has clunked somebody with his cane
again. Is that a means of support
or a deadly weapon? Or, has that
new Oldsmobile made John vicious?
What local basketball player is
buying his girl a cedar chest —
and why ?
The local card sharks have given
up pinochle for cribbage — when
do we start knitting, boys ? ?
What happened to that "terrific"
St. George "A" basketball team?
DuBois should have no trouble mak
ing the burial final. And who said
the "B" outfit wouldn't win a game?

where in the United States.

Bushels of onions to the skeptics!

CHUNG KING RESTAURANT
2152 Rockwell Avenue
Diiod^ Kfniškus ir Amerikoniškus Valgius
Pietus nuo 11 ryto iki 2 po pistų
Atdara kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ryto.
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.
Rezervacijoms šaukit MAin 9064.

MODEL 1521

•

PERKO ELECTRICAL
APPLIANCES

NEW PHANTOM GRIILE AND ADVANCED PM
Exclusive Bendix Phantom Grille gives you true
French Provincial styling and improves acoustics.
Static-free FM radio brings you new programs. Swing
doors conceal fully automatic record player, I'M and
standard broadcast controls. 12" speaker and automatic
volume control assure matchless listening ^ ^ j
plen —H. A truly great value at

p 3,044,263.31
2,819,771.45
2,631,616.75
21,048,484.36
104,435.21
146,147.30
$29,794,718.38

LIABILITIES
Demand Deposits
lime Deposits
U. S. Government War Loan Deposits
Assigned Deposits

$ 8,360,572.57
14,793,830.89
147,005.62
2.719,481.45

Here they are, America's choicest instruments

for 1948—offering new richness from recordst
new brilliance from broadcasts, new beauty
for your home—yet priced so low in comparison
to their quality and advance design
that they bring back prewar valu#$'

NEVER HAS THIS LOW PRICE
BOUGHT SO MUCH RADIO

ON — A Brilliant
Radio-Phonograph

Molded-in handle makes this hand
some mahogany plastic table model
handy as a portable. Fully enclosed
for beauty and dust-proofing. "Britel.ite" dial and aviation quality chas
sis assure sharper tuning, *19.95
longer range, richer tone. . >

OFF- ^
A Smart
Sheraton
Sfep-TabI*

'"Trr"

AMERICA'S SMARTEST
PORTABLE RADIO

T7©,748J&

Accrued Taxes and Interest on Deposits
Escrow Account* tmd Other Liabilities
Capital
Surplus
Undivided Profits
Total ....

•

at

MARCH 31, 1948

(Paid in advance on loans)

•«

I

buvęs THE MOfiEIS PLAN BANK

Unearned Interest

Aspirins and headaches in the St.
George Veteran mentions . . . "gos
soons"! The column has Bill Lostoski's by-line — and he's supposed
to be majoring in English! What ;
they "don't" learn in college. He
also calls the paper a "rag" —
what patriotism, tch, tch. In his
last sentence he uses a word (or iis"
it?) that was spelled lackrymal.
We couldn't find it in Webster's.
Ohį Vitus — come back, come
back, where ever you are!!
Orchids to Charlie Guzauskag on
his becoming the manager of the'
Lithuanian Club. The club has tre
mendous possibilities, let's everybody,
patronize it, and make it go. Chuck^
will do his best to make your visi
pleasant ones,_
John "Lovegf* Akelis if spending
the week-end down in Kentucky at
a bowling tournament. Oh, those
lucky southern belles!
Bill Jakubs looks like a bus driver
driving that 7-passenger Chrysler^
these days. Bill says that the onlj^:
trouble is that he can never find':
two parking meters together when
he wants to park the "buss".
Marian Bennis spilled potato chip#
all over the back seat of Johnnfe^ 1
Apanovitch's car last Thursday nitė.'
When is she going to clean it up,
John ?
A1 Samas and "his gal Nellie"
joined Bennie and Ursula in a trip
to Niagra Falls Easter Sunday. Ev
erybody came back single. Must've
been a preview. What about thfc
Sunday, A1 ? Is Pittsburgh too farf;
The local crowd is awaiting witJfc?
open arms the arrival of the folkfc
"^
from DuBois this week-end. Let's
hope they have as good a time as
we had there.
That's it for this time — be seein'
ya!

Prewar Value and Postwar Progress Join Hands in the

f

(Security for payment of loans)

PHONE: ENdicott 4486

KAS platina Dirvą — tas
platina apšvieta.

ASSETS
Ca.sh ou Hand and in Reserve Banks. .. ,
U. S. Government Securities
U. S. Govt. Insured F. H. A. Mortgages
Loans and Discounts (Less Reserves) .,
Banking House
Other Assets
Total

flbnartest in looks with plastic grille,
lironze hardware, Textileather case.
Smartest in performance — extra
powerful whether battery operated
or plugged in to AC or DC current.
Smartest buy—at this low pric~
everyone can afford Bendix J, .
aviation quality
D4«Jf»

168,828.88
377,482.89
1,000,000.00
1,000,000.00
456,767.83
$29,794,718.38

AMERICA'S MOST DISTINCTIVE
RADIO-PHONOGRAPH

SMALL DOWN PAYMENTS
EASY TERMS

United States Government securities carried at $300,000.00 are pledged
to ecure U. 8. Government war loan deposit account and other public
funds required by law.

There'* no hint of a radio until
you turn a drawer pull. Then, like
magic, the Phantom Dial glowa
through the mahogany-grained panel.
Sliding top conceals an automatic
phonograph playing 12 records. It's
a brilliant beauty and this low
rice make* lt i brilliant'

e

argain, too.

PILNAS BANKINIS PATARNAVIMAS INDIVIDUALIAIS IB BIZNIUI

PRODUCT an
MNDIX AVIATION

CORPORATION

•i

159.95

PERKO Electrictal Appliances
921 HURON ROAD

3486 EAST 93RD STREET

ir Katmyniiki Skyriai
Member Federal Deposit Insurance Corporation

r;1' ,;'ft
*iv
; /
r =r4.

6820 SUPERIOR AVE.

BANK OF OHIO
STATEMENT OF CONDITION

v

Lithuanian
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KEITH S 105TH STREET
THEATRE
šiame teatre matysit sekan
čias įdomias filmas:
April 7 iki 10—"Call Northside 777".
April 1 iki 13 — "To The
End of The Earth".
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ATDARA VAKARAIS IKI 9 VAL.

'4

9213 UNION AVENUE

TREČIADIENIAIS IKI 1 VAL. DIENOS

Telefonas Abiejose Krautuvese Diamond 0025

Cleveland Clearing House Association
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