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MASINIS LIETUVIŲ TRĖMAS Į SIBIRĄ
Vokietijoje aplinkiniais/ ki
liais yra gauta visai autentiš
kos žinios, kad 1947 m. Gruo
džio men. 28 dieną, prieš pat
N. Metus, visoje Lietuvoje bu
vo pradėtas masinis Lietuvių
trėmimas į Sibirą. Buvo suimi
nėjamos ištisos šeimos su ma
žais kūdikiais ir senais ir tuęj
pat užkaltuose vagonuose išve
žamos. Tikslus ištremtųjų skai
Vakarų valstybės pasky
čius dar nenustatytas, tačiau rę Italijai $31 milijono ver
sprendžiant iš vienos vietovės tės aukso, atimto iš nacių,
autų davinių, galima numatyti, kurie jį buvo sugrobę kajog šis išvežimas savo didumu ro ™etu- .Tą auksą pavedė
toli pralenkia 1941 m. vykdytą Italijai prieš rinkimus, kad
L i e t u v i ų t r ė m i m ą . K l a i k u s komunistų opozicija turėtų
vaizdai ir beviltiškos nuotaikos pakankamai pinigų rinki
vyrauja visoje Lietuvoje.
minei propagandai. Komu
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Pranašauja dideli 1948
Metų Kviečių Derlių

PRADEDAMA VYKDYTI EUROPOS
RĖMIMAS SULYG M-PLANO

U. s. Agrikultūros Depart
mentas paskelbė savo pirmas
žinias apie šių metų numatoma
kviečių derlių, kuris sakoma
bus trečias didžiausias šios ša
lies istorijoje, jeigu kokios ne
numatytos nelaimės jam nepa
kenks. Iš to derliaus tokiu budu bus lengva pašelpti ir ki
tas šalis kurioms duona dar
bus reikalinga.
Kaip dabartiniai businčio šių
metų kviečių derliaus ženklai
rodo, šią vasarą bus gauta apie
1,132,000,000 bušelių kviečių.
1947 metais buvo rekordinis
užderėjimas, kada buvo surin
kta 1,364,000,000 bušelių, gi
1946 metais, kada taip pat bu
vo gausus užderėjimas, surin
kta 1,153,000,000 bušelių.
Vidutinis pereitų 10 metų
kviečių derlius buvo po 800,000,000 bušelių.
Tiktai penkis metus išviso
ši šalis turėjo kviečių derlių
kurte perviršijo bilijoną buše
lių.
Departmentas apsiriboja sa
vo spėjimą kviečių užderėjimo
žiemkenčiais kviečiais-. Jų nu
mato busiant £69,521,000 buše
lių.
Pavasarinių kviečių — kurie
dabar sėjami — numato bu
siant 272,000.000 bušelių.
Pernai pavasarinių kviečių
buvo gauta 296,000,009 buše
liai. Pradedant Liepos 1 šią va
sarą, sako, jau bus galima pra
dėti kviečių eksportas, kurių
bus galima išvežti apie 300,000,000 bušelių.
Pernykščių kviečių ekportui
turite apie 450,000,000 buše
lių.
Ukėse, kaip turimos žinios
rodo, dar randasi pernykščių
kviečių apie 256,000,000 buše
lių.
jeigu tas pats Agrikultūros
Departmentas nepradės supir
kinėti kviečių perviršių degini
mui ir sunaikinimui, duonos vi
siems pakaks, ir ji galėtų dar
buti papiginta.

vBal. M iš Wasliingtono AMERIKA TURI GIN
pranešė kad jau įsakyta i&»
KLUOTIS PRIES
siųsti maisto į Europą su*
SOVIETUS
lyg Marshallo plano skirtų
j
K e t u r i Lietuviai tremtiniai rašytojai, literatūrinių premijų
pinigų už $37,877,000, paLJ.
>S.
Apsigynimo
Sekre
, laureatai, laimėję premijas už 1947 metais jų parašytas ir
gelbėjimui pirmiausia pen
išleistas grožinės literatūros knygas. Iš kairės: Kazys Brakioms šalims kurioms mai torius Forrestal savo kal dunas, Pulgis Andriušis, Vincas Ramonas ir Faustas Kirša.
boje Kongrese pareiškė kad
nistus puikiai auksu ir gin stas skubiai reikalingas.
dabartiniu
laiku karas ei Visi jie gyvena Vokietijoje, tremtinių stovyklose.
Skubus maisto reikalin
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
klais
aprūpina
Maskva.
na, tik dar nešaudoma tie
PAVAŽINĖJO
gumas
esąs
Austrijoje,
Ita
Italijos vandenuose šio
Kovo mėnesį tremtinių pe
lijoje, Prancūzijoje, Graiki sioginiai ir atvirai.
ŽYDAI RUOŠIASI
BOGOTOS KONFE
mis
dienomis
nuskandintas
Jis tikrina kad Amerika
reinamose stovyklose buvo su
joje
ir
Holandijoje.
laivas
užkluptas
su
gink
VALDYTI - IR
RENCIJA VĖL TĘ
rinkta apie 500 jaunų vyrų ir
Maistas daugiausia susi turi skubiai ginkluotis ir
lais
atvežtais
komunistams.
pasiruoštis
apsigynimui.
mergaičių tremtinių, juos bu
KARIAUTI
SIAMA
Tie ginklai paėjo iš sovie deda iš grudų, bet siunčia Jis pritaria įvedimui vi
vo manyta nuvežti j Kanadą
ma
ir
taukų,
arklienos
mė
tams žinomų šaltinių.
per Italiją, šis transportas per
sos, maišytų sėklų, džiovin suotinos militarinės tarny Laukiant pilno Arabų ir Bogota, Kolombia*—; čia
Iš
Romos
rašo
kad
nors
Austriją ir buvo nuvežtas iki
tų žirnių, konservuotos žu bos visiems jauniems vy Žydų karo, iš Palestinos iš vykstanti Amerikos respu
komunistai
rinkimų
gali
rams. Sako, tik visiškas ap skrido Amerikos konsula blikų ministrų konferenci
Italijos sienos. Deja, į Italiją
vies ir džiovinto pieno.
vieni
nelaimėti,
tačiau
ten
siginklavimas
ir pasiruoši to sąstatas, paragindamas ja vėl prasidėjo, po perei
jis nebuvo įleistas ir grįžo at
šeši laivai su grūdais, jų
nebus
ramybės,
komunizmo
mas
apsaugos
mus
nuo tre ir kitus Amerižiečius pasi tos savaitės pabaigos ko
gal į pereinamasias stovyklas.
šešėlis nepranyks nuo Ita penki Prancūzijai, vienas čio pasaulinio karo.
šalinti iš Palestinos.
Taigi pavažinėjo ir vSl atgal
munistinės revoliucijos.
lijos po rinkimų. Italijoje Holandijai, jau išplaukę į
Jis pažymėjo kad Rusija Jeruzalyje laukiama at Kadangi ta konferencija
padėjo....
juras,
o
kiti
laivai
lioduonebus taikos ir ramybės ir
iki šiol dar nemoka pasida kaklaus Arabų ir Žydų su- tariasi apie bendrą Ameri
nebus jai lengva komunistų jami ir tuoj išplauks iš ryti atominės bombos ir ne sikovimo.
Texas uostų su grūdais.
kos valstybių kovą prieš
FHDFIJ A TREMTINIŲ
atsikratyti.
turi tam galimybių, nors Kitose Palestinos dalyse komunizmą ir kitus savo
Tą
šelpimo
darbą
vado
RŪPESČIAI
Žinovai numato kad ko
pačią paslaptį gal but ir tu Žydų-Arabų karas jau ei svarbius reikalus, komunis
Artėjantis komtmįzmo pavo munistai ir jų talkininkai vauja specialiai paskirtas ri išgavus.
na pilnu mastu/
tai sukėlę tą revoliuciją
jus, sunkios mitybos sąlygos ir socialistai gali laimėti 230 Europai Atstatyti progra
Forrestal siūlo greituoju Vienoje Jeruzalio dalyje norėjo kad konferencija iš
mos
direktorius
Hoffman.
nuolatiniai Vokiečių užsipuldi vietų Italijos seime, prieš
Kongresas autorizavo vi padidint Amerikos regulia- susikovime užmušta 34 Žy irtų, neįvyktų.
nėjimai prieš tremtinius verčia 220 vietų krikščionių de
res karines pajėgas ir to dai ir 7 Arabai.
Ši Bogotos revoliucija iš
juos rūpintis išvažiavimu į sve mokratų pusę, ir komunis siems draugingų šalių šel liau vykdyti planingą pasi
Žydai
gabenasi
slaptai
į
pimo
ir
rėmimo
reikalams
vedama
iš to kad 1945 me
timas šalis. Tuo tarpu praktiš tų atsikratyti butų sunku.
ruošimą.
Jeruzalį
maistą.
tais
dar
gyvas būdamas so
$5,300,000,000
iki
Balandžio
kai teišvažiuoja labai mažas Einant konstitucija, komu
Kongresas turi keletą bi- Žydų paskelbimas nepri vietų atstovas Meksikoje
3,
1949
metų.
tremtinių skaičius, o žmones su nistų partijai turėtų buti
Austrijai pasiųsta mais lių siūlančių padidinti U. S. klausomybės nepaliko abe Umansky pasėjo penktos
šeimomis iki šiol teėmė Belgi pavesta sudarymas minis
to už $7,142,000, Prancūzi oro pajėgas, ir jos stumia jonių kad karas įsiliepsnos kolumnos diegus visoje Pie
ja ir Venecuela. Didelio opti trų kabineto.
mos pirmyn.
Jei tas komunistams pa jai už $14,112,000 kviečių. Išviso numatyta net $14 tarp Žydų ir Arabų tuojau tų Amerikoje. Tas Uman
mizmo tremtiniai neturi ir dėl
kaip tik Britai pasitrauks sky vėliau žuvo lėktuvo ne
USA ruošiamo imigracinio bi- vyktų, jie Italiją gali val Graikijai už $6,430,000 žu bilijonų šalies apsaugos rei
iš
Palestinos.
laimėje Meksikoje.
vies,
pieno
ir
miltų.
liaus, kuris iš 400,000 staiga iš dyti savotiškai iki pavojin
kalams.
Amerika deda pastangas Revoliucija, kuri užsitęsė
Italijai
$3,136,000
vertės
virto į 200,000. Dėl to tremti go santikiavimo su Maskva.
gauti Žydų ir Arabų suti dvi dienas ir paėmė kelis
Socialistų dalis eina iš grudų; Holandijai $7,047,- KINIJOJ, pastarame su- kimą
nių tarpe labai jaudinamasi.
padaryti paliaubas ir šimtus gyvasčių bei sunai
000
vertės
kviečių.
Daug kas mano, kad Vakarų vien su komunistais, kita
sikovime su komunistais, vengti karo. Ar tas pavyks kino daug turto, tapo nu
alijantai ir šiuo kartu, kaip ki jų dalis laikosi opozicijoje
Kinijos kariuomenė išžudė nežinia.
malšinta. Per kelias dienas
tais atvejais, išdavė tremtinius jiems.
AIRIJOJE, Bal. 17, nu 2000 komunistų. Mūšiai su
tačiau pasikartojo pasalinkomunizmui. Tremtinių spau
krito pasažierinis lėktuvas raudonaisiais tęsiasi įvai
OHIO UPĖ GEROKAI gi šaudymai įvairiose mie
da kelia balsą, kad vadovau
skridęs iš Londono į Ame riose dalyse.
sto dalyse.
jantieji sluoksniai ir Amerikos REIKALAUJA U. N. riką. Lėktuvas sudužo bePATVINO
Kolombia vyriausybė sa
Lietuviai aktyviau šiuo reikalu
sileisdamas Shannon stoty AMERIKA pradėjo visu
PAKEITIMO
ko
nutraukus diplomatinius
rūpintųsi, kad vis dėlto ši Lie
je Airijoje, ir žuvo 29 pa- atsargumu apsisaugoti so Cincinnati. —1 Didi Ohio
ryšius
Maskva, po areš
tuvių tautos dulip fantų išsau
sažieriai, išliko gyvas tik vietų iš Alaskos pusės ir upė išsiliejo per apie 980 tavimo sudviejų
Rusų agen
U. S. Senatorius Fergu tai vienas Amerikietis iš ginkluoja bei apstato ka
gota.
mylių
ilgio
savo
kelio
per
tų
sąryšyje
SU
Bogotos re
son reikalauja priversti vi Kalifornijos.
riuomene Aleutiškas salas, Ohio, Kentucky ir W. Vir
voliucija.
suotinį griežtą pertvarky
kurios nusidriekia linkui ginia valstijas. Apsemta di
LIETUVOJE PARTIZANAI
mą United Nations organi Buffalo, N. Y., UE uni Sibiro.
deli žemi pakraščių plotai, RUSAI SUARDĖ TY
VEIKIA •
zacijos sulaikymui pasaulio jos darbininkai pareikalavo
•
3,000
šeimų iš įvairių mies
Atvykę Vokiečių karo be lenktyniavimo ginklavimuiRINĖJIMUS
prašalinimo komunistų iš AMERIKA pasiuntė Eu telių ir kaimų paupyje tu
laisviai mus informuoja, kad
PLIENINIAI NAMAI
si.
'
ropon
30
savo
didelių
B-29
unijos.
Virš
2000
unijos
na
rėjo'
apleisti
savo
namus.
Lietuvoje partizanai nėra iš
Viena Cleveland, Ohio, kom
Ferguson siūlo *kad, su
Ohio upė patvinus nuo Sovietų atstovai suardė panija tarėsi su U. S. Komer
nykę ir tebekovoja toliau. Vie Rusija arba be jos, kitos rių pasirašė peticiją reika lėktuvų, kurie pasitarnaus
nas karo belaisvis, Lietuvoje didėsės valstybės atsisaky laujančią kad į uniją nebū parodymui Amerikos susi pat Pittsburgho, kur iš ki Berlyne vykusį Britų - So cijos Departmento vadovybe
išgyvenęs du mėnesiu, apie tų savo veto teisės U. N. tų priimami komunistai ir rūpinimo Italijos rinkimais tų dviejų upių susidaro ši vietų tardymą Rusų lėktu gavimui ten paramos planams
vo susimušimo ore su Bri- statyti visoje šalyje gyvena
įvykstančiais šį sekmadienį. viena didelė upė.
Naujus metus buvęs veža saugumo taryboje, ir imtų jų šalininkai.
Nukentėjusiems gelbsti tų lėktuvu pries 10 dienų, mus namus iš plieno, ką ta
mas traukiniu iš Vilniaus į si rimto susitarimo ^ apsiri
kada virš Berlyno užmušta kompanija gali padaryti, tiktai
Raudonasis
Kryžius.
Kauną. Jų traukinį miške už
bojimui ginklavimosi.
15
Anglų ir Amerikiečių. jai reikia gauti valdžios suti
puolusi grupė Lietuvių parti
Šią Fergusono rezoliuci
Rusai
atsisako liudinin kimas gauti lengviau reikalin
zanų. Partizanai nušovę ke'io- ją remia 17 senatorių abie
RUSAI
LENGVAI
UŽ
kais
priimti
Vokiečius, ku
liką raudonarmiečių, traukinį jų politinių partijų.
plieną.
rie
esą
nepatikėtiiu.
Atsi gąSulyg
IMTU
BERLYNĄ
patikrinę ir paleidę. Minėtas
kompanijos išdirbtų
Ar tik šis jo sumanymas
sakė išklausyti ir- Ameri planų, tokių namukų pastaty
Vokietis patvirtino, kad Lietu nepatarnaus sovietams, ku*
Kaip šiądien dalykai sto kiečių liudymų.
viai ir partizanai karo belais rie tik ir nori kad visos ki
mas eitų gana smarkiai, pra
vi
Vokietijoje, Amerikos ir
.?
viams buvę geri ir daug kuo tos valstybės susitartų neper dieną.
Britų kariuomenės galėtų PREZ. TRUMAN, pasi džioje jau po viena
•
padėję.
siginkluoti.
buti lengvai Rusų iš Berly rodo, negaus Amerikos or
no išmuštos ir Amerikiečiai ganizuoto darbo vadų šiuo AMERIKOS žmonis yra tik
PASIBAIGĖ MOKSLO METAI
negalėtų atsilaikyti.
se prezidento rinkimuose, ri kapitalistai, nes, kaip skait
Kovo m. antroje pusėje Vo
ITALIJOJE, Bari uėstfc,
Ne tik Vokietijoje bet ir jeigu Truman bus nomi linės parodo, jie turi didžiau
kietijos -tremtinių stovyklose paskandintas laivas su gink
kitur Europoje Amerikie nuotas. Darbo vadai dės sias sumas taupomų pinigų ne
pasibaigė 1947/8 mokslo metai, lais kurie spėjama buvo at
čiai neturi pakankamai sa daugiausia pastangų prie gu kur kitur pasaulyje. Pav^
jau tretieji tremtyje. Per vi gabenti komunistų panau
vo kariuomenės prieš Ru šintis Wallace išrinkimui į 1946 metais, metą po karo, |
sus mętus buvo intensyviai dojimui Italijos rinkimuo
sus atsikirsti, jeigu raudo prezidentus iš trečios par taupymų sąskaitas bankuose
dirbta ir dauguma mokinių pa se. Laivas buvo sugautas,
nieji sumanytų rimtai ver tijos, ir nuveikimui tų kon- padėta $9 bilijonai. Tai tik to
kelti \ aukštesnes klases, čia bet komunistai pasirūpino
gresmanų kurie rėmė Tait- vieno meto sutaupymai.
žtis pirmyn.
reikia atiduoti garbę tremties jį nuskandinti susprogdin
* Daugybė žmonių nelaiko pi
U.
S.
turi
Vokietijoje
iki
Hartley
darbo bilių.
Šie jauni vyrai mokinasi siuntimo ir priėmimo Morse ži
mokyklos mokytojams, kurie dami palikta bomba.
CIO
'
vadai
pakeitė
savo
nigų banke, jie slapsto juos vi*
30,000
vyrų
ir
75
kovos
or
nių. Baigę savo lavinimąsi ir pasiruošimą užims svar
dirbo su pasišventimu ir beveik
sokiose vietose^. Taigi visą gy»
kailį,
seniau
jie
rėmė
Roolaivius.
Rusai
turi^
suvirs
bias vietos musų šaies Army Ground Forces. Amerikos
be atlyginimo. Nemažesne pa viams, kurie tas mokyklas paventoj ų turtingumą pinigai*
sevelta,
dabar
iš
Trumano
4000
kovos
lėktuvų
ir
daug
Armijos tarnyboje jauni vyrai gauna nemokamai įvairins
K. Pelėkis.
dėka tenka Amerikos Lietu- rėmė aukomis.
paruošimus kurie bus jiems naudingi visam gyvenimui
raudonosios armijos.
apskaičiuoti
sunku.
. jnesįtim nieko ypatingo.
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ENNSYLVAMJOJE
PHILADELPHIA
TRMTINIAMS

PITTSBURGH
ŠEIMYNIŠKA TRAGEDIJA
Bellevue priemiestyje, Balan
džio 13, tula Mrs. Gilbert E.
Morcraft, 32 metų amžiaus, sa
vo namuose nužudė keturis sa
vo jaunamečius vaikus ir pas
kui pati nusižudė. Jų lavonus
rado sugrvžęs jos vyras iš tar
nybos, kurią jis turi Pitts
burgh© Mokyklų Taryboje.
Motina panaudojo revolverį
savo vaikų nušovimui ir savęs
nusižudymui. ^

Detroit, Mieto., Naujienos
Lietuvos Artistai Publi
kai Labai Patiko

Stepanauckas Įrengė
Naują Laidotuvių
Koplyčią

DETROITO

Amerikos Lietuvių Balso

Radio Programa

Lietuvai Vaduoti Sąjungos Ilgametis Detroito Lietuvis
6-to skyriaus pasidarbavimu į laidotuvių direktorius Charles šeštadieniais 7:30-8 P. M.
Čia apsigyvenę
Lietuviai
pusę metų jau du kartu Det Stepanauckas, apleidęs savo se
tremtiniai, savo iniciatyva ruo
(1400 Kilocycles - WJLB
roito Lietuviai gavo progą iš nąją gyvenimo ir biznio vietą,
šia tremtinių Europoje naudai
girsti Lietuvos artistus koncer dabar su savo jaunu sunum Visais šio Radio programos
pikniką, Mykolaičio parke. Jam
tuojant. Kitos grupės rengia išsistatė ir atidarė naują mo reikalais kreipkitės į progra
koncertus tik savo vietos dai- dernišką laidotuvių koplyčią, mos vedėją, Ralph J. Valatka
paivairinti ruošiama ir progra
ninkams, o LVS 9-as skyrius kurioje vėl Lietuviams patar
ma. Piknikas įvyks Gegužes 2
8029 Manila Avenue
jau antrą koncertą surengė vis nauja laidotuvių atsitikime.
Detroit 13, Mich.
Jo didelė laidotuvių koplyčia
nauji ems, negirdėtiems, bet
Telefonas OLive 5602
musų senosios tėvynės Lietuvos randasi naujoje miesto dalyje,
išauklėtiems jaunosios gent- 7321 Puritan gatvėje, telefo
Trys Lietuvaitės, pasitraukdamos iš Lietuvos pasiėmė savo
SLA RINKIMAI
kartės dainininkams, ir dalyva nas University 4-4877. Stepatautinius drabužius. Dabar jos, gyvendamos kad ir skur
Balandžio 4, Lietuviu Muzivę klausytojai neapsivylė, gau nauckai gyvena gražiame savo
dų gyvenimą tremtyje Vokietijoje, gražiai pasipuošia ir
name 4317 Fullerton, namų te SVEČIAI ČIKAGIEČIAI
kalinio Namo salėje įvykusia
siai suėję jų paklausyti.
savo
rubų įvairumu stebina užsieniečius.
MAINERIŲ
STREI
Dainų programą išpildė Lie lefonas HOgart 8100.
me SLA 135 kuopos ypatinga
Supuolus
meniniam
koncer
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
Nauja
Stepanauckų
laidotu
tuvos operos artistė Apolonija
me susirinkime buvo pravesta
KAS BAIGTAS
vių koplyčia vadinama Charles tui ir J. Gužausko biznio atida
Augustinavičienė
ir
Pranciškus
SLA Pildamosios Tarybos ir
rymui beveik į vieną dieną, at
O ko jų bijotis? Tegul jie
Neimanas, abu tik pernai at- & Son Funeral Home.
vyko šiąja proga pasinaudoda
Seimo delegatų rinkimai.
Koplyčia
padalinta
į
dvi
da
lankosi.
Tegul mus ir toliau
Balandžio 12 d. baigtas ke- vykę ^ Europos.
flU
mi buvęs Detroito gyventojas
Nors susirinkimas buvo šau turiu savaičių ilgio minkštos
kviečia grįžti į ten, iš kur jie
J j e solo padainavo įvairių lis, abi yra didelės ir įspūdin Pranas
Gužauskas (J. Gužaus
mus išvijo. Mes nesame pakly
kiamas jau antrą kartą, bet anglies kasėjų streikas. Uni- klasiškų, pusiau klasiskų ir zi- gos, viduje gražiai, rinitai pa
ko
brolis)
ir jo draugas Mečys
puoštos.
Vienu
kartu
gali
at
dusios avelės ir nfeieškome pie
jos
vadas
John
L.
Lewis
įsakė
|nomų
musų
liaudies
dainų,
ii
jame dalyvių buvo pastebėti
sibūti dvejos šermenys, nesi- šabanas iš Čikagos. Svečiai čia
mens.
400,000
maineriu
grvžti
dirb-1
publika
juos
širdingai
sutiko,
nai mažai. Tačiau Pildamosios
*
nepagailėdama karstai paploti. maišant vienos kitoms, šerme pabuvojo keletą dienų aplanky
PABĖGUSIO ŽMOGAUS
Tarybos ir seimo delegatų rin 'Lewis saliko streiką baigti Programa pradėta apie 6:30 nų metu koplyčioje girdisi rim dami senus pažįstamus ir gimi
"SKUBIAI man rašyk, *r
UŽRAŠAI
nes.
kimai buvo pravesti.
verta emigruoti į Braziliją*,
kai derybose su kasyklų opera- vai- vakaro, taip pat naujam ta, pritaikyta švelni, negarsi ' Apie LVS 6-to skyriaus kon
| Pildomąją Tarybą balsai toriais laimėta maineriams se- tremtiniui J. Dunciai, atidarius muzika. .. .
taip susijaudinęs mums rašo iš
Dešinėje Stepanauckų naujos certą turėsime progos užsimin- Balandžio 4-11.
natvės pensijos po $100 mene- vakarą su trumpa įžanga. Po
vienos kaimyninės stovyklos.
pasiskirstė sekančiai:
laidotuviu koplyčios pusėje yra ti dar sekančiame numeryje
VISUR prasideda pavasaris • Rašo ir klausia patarimo. Sė
^
Prezidentu: Olis 12 b., Kubi siui, kuomet maineriui sueina to ir sekė dainos.
M.
Sims.
ir gamtoje, ir širdyje.... Atei dau ir atsakiau maždaug taip:
62 metai amžiaus arba po iš- Apolonija Augustinavici ė n e biznio ofisas, kairėje, laukia
lius 7 b.
na žinios apie greitai sužaliuo "Esi dar jaunas, suspėsi savo
dirbimo kasyklose 20 metų. j pradėjo dainų programą su A. mas kambarys.
Vice prez: Dargis IS b., Žeb- Pensijas gaus visi tie maine- < Kačanausko Kad as našlaite- Lietuviai ir toliau kreipiasi
siančius laukus. Rodos, taip ir sveikatą atidtioti Brazilijos gy
girdi seną kareivišką dainą: vatynams.... Lauk, lauk? kol
rys 3 b.
riai kurie jau pasitraukė išįlė". Ji sudainavo pirmoje da- į savo seną pažįstamą, jo nauAČIU MIELIEMS
"Vyrai, žyins bus. ..." Bet ko įsileis Amerika. O belaukdamas
Sekr.: Masytė 10 b., Vinikas darbo dėl senatvės po Gegužės įl.vje apie penketą dainų. Po jos jon koplyčion, gražiam patar
! sekė
navimui, reikalui ištikus.
DRAUGAMS!
dėl tada MINTIS taip plaka tos laimės — gal sulauksi ir
28.
1946
metais,
ir
visi
kiti
kutenoras
Pranciškus
Nei6 b.
Matęs.
mus, rašydama, kad "linksmos dar geresnės: gal prezidentas
riems
dabar
sueis
62
metai.
!
manas
su
trimis
dainomis,
kuIždininku: Cheleden 15 b., Lewis visa laika kovojo užjrių pirmutinė taipgi buvo žinopavasario gėlės nepuoš miru Truman sugrąžins į Vyčiunus
Mažiukna 1 b.
sių kapų, bet jų kraujas, giliai (taip vadinasi musų kaimas)".
mokėjimą $100 pensijos maine- jma populiari "Kur bakūžė saSuėjo
lygiai
du
mėnesiai
nuo
SLA 352 KUOPOS
Iždo glob.: Maceina 10 b., riams kuriems sueina 60 metų jmanota^ (Šimkaus).
musų įžengimo į šį kraštą, šį įsisunkęs į Lietuvos žemę, pa Atsakymas atėjo toks: "Tavo
Valickas 7 b., Mikužiutė 4 b., amžiaus, bet valdžios tarpinin-l Po pirmos dalies dainų, sekė SUKAKTUVĖS
vakarą mintimis aplankėme: darys ją šventą ir trąšią mums patarimą priimu".
Dabar miegosiu ramiau,- kad
Detroito SLA 352 kuopa
Devenienė 4 b., Miliauskas 2 b., kas padėjo pensijos amžių pa kelios minutos pertraukos.
visus, kurie padėjo mums at jos nevertiems vaikams.
Sekė kalbos. Pirmiausia bu- gia 20 metų savo gyvavimo su laikyti
Iš kur ištra' k~» tas Memmin- vieną išgelbėjau ar pražudžiau
stumti
tolyn.
benamiško gyvenimo
Arlauskas 2 b.
Nežiūrint streiko baigimo, vo perstatytas LVS centro šekpaminėjimą. Tai pami dienas, paremdami medžiagi geno stovyklos laikraštis kad tokiu patarimu. O kas bus, jei
Dr. kvotėju: Dr. šliupaitė 9, John L. Lewis pašauktas i f e- jretorius, Dirvos redaktorius K. kakties
nėjimas 20 metų nuo to laiko nėmis gėrybėmis ir ne mažiau mes esame neverti tos Lietu Amerika neįsileis?! Prakeiks
Dr. Biežis 4, Dr. Pilka 2.
derali teismą tardymui dėl jo .S. Karpius, iš Clevelando, kuris kada geri patriotingi Lietuviai mums
brangiais
gausingais vos žemės vaikai?? Ar jis ne mus tas kandidatas į Braziliją.
Seimo delegatais išrinkti: paniekinimo teismo, nes Lewis savo trumpa kalba užrekomen- buvo priversti skirtis nuo SLA laiškais bei spauda, visus, ku mato kad mes visi visa širdimi
atsisakė streiką baigti.
jdavo Detroitiečiams paklausyti 21 kuopos, kurioje savo šaknis rie patarimais bei reikiamų do ir visu protu spaudžiamės prie
Tvaranavičius ir Vaivada.
Kaip ir pernai, Lewis dabar i ir tikėti tai ką naujai atvyku- buvo įleidęs komunistiškas gai kumentų parupinimu padėjo tos žemės atsiminimų? Kuo
gali buti nubaustas.
; šieji musų tautos nelaimingi valai
pasiekti mums ši krantą, pa mes esame blogesni už kitus?
Kuomet maineriai pradėjo S|, sunųs ir dukros turi pasakyti
Per 23 metų gyvavimo kuo galiau, visus, kurie taip drau Nieku; netgi daug geresni: mo
STUDENTU PADĖKA streiką, Lewis sakė jie patys!apie Lietuvos nelaimę, ją pa- pa turi daug kuo pasigirti: ji giškai padėjo mums žengti pir kame ir susitvarkyti, ir taiko
išėie streikuoti, jis negalis jų i grobus svetimiems engėjams, yra viena iš didžiausių nariais muosius žingsnius šiame kraš je gyventi, ir tvirtai laikytis.
BALF'ui
"sukontroliuoti". '
*
, Antroji Augustinavičienė, ir- visame SLA, savo gyvavimo
LOS ANGELES, Calif., ren
Dabar jis staiga mainerius gi tremtinė, bet. jau kalbėtoja laiku atliko daug pavyzdingu te.
Daug yra Jūsų, Gerieji Drau KAS mums gali prikišti kad giama statyti $100,000,000 ver
vėl sukontroliavo.
ir Lietuvos jaunosios gentkar- darbų, ir šiuo laiku dirba daug
Innsbrucko Lietuvių studen Angliakasiu streikas sutruk- jtės moterų veikėja, Aldona Au šalpos ir labdarybės naudai, gai, ir per ma'a butų laikraš esame blogi katalikai? Meldžia- tės apartmentų kuriuose galė
imės gal net. daugiau negu reitų
vardu reiškiamu Jums, dė darbus plieno industrijoje ir j gustinavičienė, dar tik šešios šioje kuopoje priklauso visi pa tyje skilčių išreikšti kiekvie ;kia. Melsdamiesi ir ašarojame tų gyventi iki 30,000 asmenų.
nam
jo
pelnytą
padėką.
BALF vadovybei ir Ameri sutramdė geležinkeliu judėji- savaitės kaip atvykus iš Euro- triotingi Lietuviai visokių pa Daugelio Jusų ir iki šiol dar neretai. Visa tai darome dėl to TuomT manoma pagelbėti pa
kos Lietuvių visuomenei musų rna, be to ka pridarė šiaip nuo- pos. pasakė ilgesnę kalbą apie kraipų, visi gražiai sugyvena nesame matę, o smulkių, bet kad — kaip Mintis rašo — lengvinti gyvenamų butų sto
stoliu.
Lietuvos nelaimę, apie musų kaip vienos šeimos nariai.
nuoširdžią padėką už naują pa
gausingų, naujakurystės rei I "niekas pas Viešpatį nebūna be ką. Tą platų projektą planuo
j tautos kankintojus bolševikus,
Kuopos parengimas atsibus
užmokesčio". Ir darome dar toramą, kuri paskutiniuoju metu
kurie privertė tukstančius Lie- Bal.-April 25 d., buvusioje Lie kaliukų gainiojami, ne su vi | dėl,
kad — ir vėl anot to laik ja vykdyti Metropolitan Life
sais
dar
suskubome
net
ir
laiš
buvo mums vėl suteikta. Nuo 14-1as Metinis National j tuvių likti be savo tėvynės, pa- tuviu salėje, 25ta ir W. Vernor
raščio
— "visos mirštančiųjų Insurance Co. Plane ineina iš
kais jau iš čia susisiekti. Bet
_
_
_
'sišalinti iš savo rašto, išneši- Hy.
latinė, nuo trejų metų teikia
maldos:
tėvynėje, Sibire ir statymas 15 didelių apartmen
bukit
tikri
kad
nei
vieno
iš
Ju
Folk Festival
Imui savo gvvybės nuo tų bar Programa prasidės 6 vai. v.
ma BALF parama pinigais,
tremtyje taip gi susibėga ten, tų, po 13 aukštų, kurie apimtų
barų. Paskiau ji aiškiai ir vai- Bus suvaidinta dvi komedijos sų nepamiršome, su visais tiki aukštai
pas Aukščiausiąjį, kur 85 akrų žemės plotą Furk La
drabužiais ir maistu
leido
mės susisiekti, susitikti ir su
zdžai apsakė sunkų, vargingą
mums studijuoti ir baigti aukš Balandžio 7 iki 10 šymet at gyvenimą Lietuvių tremtinių ir atlikta kitokių paįvairinimų. visais iš širdies išsikalbėti aoie Į nė viena ašara nežūva".
Po programos bus linksmi šo tai, kas mus su Jumis taip jau į Gal ne perdaug blogai jei Brea dalyje.
tuosius mokslus sunkiose trem sibuvo 14-tas metinis visos da Vokietijoje, ir ko tie musų ne- kiai.
Rengimo Komisija. dinančiai gražiai surišo dėkin ; laikraščiai taip prisispyrę mus
DIDŽIAUSIAS universitetas
ties sąlygose. Be tos pagalbos lies Nacionalis Liaudies šokiu i laimingi tremtiniai iš musų ti| ragina melstis.... Tik gal tru studentų skaičium yra Univer
gumo
ir
draugiškumo
ryšiais.
ir
Dainų
Festivalis,
St.
Louis,kisi
ir
laukia.
mes tikrai negalėtume studi
O šia vieta naudojamės p-i- puti per mažai jie mus ragina sity of California, kurį lanko
Missouri valstijoje.
į P° i° s kalbėjo Dr. Bronius
Įsigijo Bizni
juoti ir visą energiją bei pa mieste,
reikšti viešai padėkai organi dirbti, nes, rodos, teisingesnis
Kaip kiekvieną metą ' tuose i Kazlauskas, tremtinys kiek anJuozas Gužauskas, jaunas zuotiems vienetams, kurie su yra šūkis: melsdamasis dirbk, net 40,800 nuolatinių studentų
stangas turėtume sunaudoti Festivaliuose taip ir švmet da-'ksčiau atvykęs į Detroitą. Jis
Lie
t
u v i s p a t r i o t i n i s v e i k ė j a s , teikė mums tiek netikėtos ir nes Dievas padeda tik dirban ir dar apie 9,000 šiaip dalį lai
vien tik kovai dėl kasdieninio j i y v a v o j r Lietuvių grupė.
|po platesnės įžangos, paskiau įsigijo
(Beer Garden), nepelnytos garbės, surengę su tiems.
ko studijuojančių. Viso tame
duonos kąsnio.
| Lietuvių tautinius šokius ta- atvaizdavo koks pavojingas yra žymioje užeigą
ir patogioje vietoje, sipažinimo pobuvius, su tokiu
universitete įsirašę 50,109 stu
Mums malonu pranešti, kad nie Festivale atliko Chicagiečiu, raudonasis vėžys — komuniz- prie didelės Grand River gat
nuoširdžiu
draugiškumu
sutikę
DAUG
dalykų
mums
teko
su
Ateities
šokėjai,
vadovaujami
mas.
kuriam
daugybė
patiki,
dentai..
brolių Amerikos Lietuvių su
Vytauto F. Beliajaus. Lietu- užsikrečia juo ir serga, nors, vės, nr. 5705, vadinamą Hockey mus spaudoje ir dar apdovano žinoti per tuos klaidžiojimo me
University of Illinois yra an
teikta parama veltui nenuėjo. iai šokių programa išpildė po- paėmus pavyzdį iš Lietuvių ko- Grill". •
ję bei sudarę mums pirmuosius tus. Bet kad USA butų 10 mi
Visgi
mums
Lietuviams
ten
tral
studentų daugumu, kuria
„ munistų, nors jie to vėžio ėda
pagrindus įsikurti, būtent:
lijonų beraščių, tą tesužinojo
Iki šiol Innsbrucko universite- j pietinėje *sesijoje, Balandžio 9.
ka
nudžiugti
matant,
kad
mume
viso
įsirašę 29,980 studen
mi serga, bet jie į sovietų roAmerikos Lietuvių Tautinin me tik iš S. Leskaičio str. pa
tą baigė 23 jauni Lietuviai; 4j
sų
mieste
Lietuviai
žengia
į
gejų bijo važiuoti.
skelbto Mintyje. Autorius, ro tų.
ku Centro Vadovybei,
diplomuoti ekonomistai, 9 eko- j
Antrą dainų dalį išpildė taip resni gyvenimą įsigydami ^"^"Voteru^Vienvb^Vadovybei, dos, jau išlipo į Amerikos kran
nomikos daktarai, 8 medicinos
L08 ANGELES Demokratų
pat Pr. Neimanas ir Apolonija jus biznius. O tas jau daug Uetuva, Vaduoti Sąjungos tą. Gal jis ten atras ir daugiau
daktarai, 1 filosofijos ir 1 tei CIO Lengvai Atsikrato Augustinavičienė. Pirmasis su reiškia ir musų tautai. Galime Waterburio Skyriaus Vadovy mus stebinančiu dalykų. Nežiū partijos surengta politiška va
sės daktaras. Dar 8 tikisi baig
dainavo dvi dainas, o Apoloni matyti, kad visgi biznieriai tu bei ir jų visų surengtų pobū rint kad ten tiek milijonų be- karienė Balandžio 12 d., sukė
Komunistu
ti šiais mokslo metais.
ja Augustinavičienė, programos rėdami geresnio uždarbio, Lie vių organizatoriams bei vieš j raščių, vis dėlto mes visi — limui pinigu Demokratų parti
tuvių šalpos rinkliavose paau nioms ir svečiams,
j pabaigoje, vėl penketą dainų.
mažo iki didelio — galvo jos vajui, Trumand rinkimams,
Mes tikimės, kad netolimoje
koja didesnes sumas negu žmo Lietuvai Vaduoti Sąjungos nuo
i
i
.
,,,„
Dainoms
akompanavo
vietinė
jame
kaip patekti į tą garsią pavirto i vakarieųę agitacijai
ateityje savo darbu ir pastan
Viena nauda kur., CIO or- p i a n i s t ė H e l e n a p Da ilydaite. . gus darbininkas su mažesnėmis Centro Pirmininkui ir Valdy Ameriką. Bet pirmiausias mu už Gen. Eisenhower į preziden
gomis galėsime atsilyginti Lie ganizacijai atnešė Henry Wal Po programos tęsėsi šokiai ir pajamomis. Kad ir affidavitų
sų galvojimas — kaip sugrįžti tus. nors Eisenhower visai at
sudaryme, vistik biznieriai kur bai.
tuviams Amerikoj už mums su lace komunistų remiama trečia vaišės iki p;> vidurnakčio.
sisako kandidatuoti Demokra
atgal
į namus.
Vienybės,
Dirvos
ir
Ameri
tų ar Repubikonų partijoje. #
teiktą pagalbą musų studiją partija tai pagalbą atidengti Šokių. .pertraukoje, buvo lei- kas pajėgesni. Ypač gera kad kos Lietuvio Redaktoriams-Leimusų tikrieji Lietuviai, kaip ir dėjams.
V a k arienėje dalyvaujantieji
metu. Giliausia gi padėka uz kurie CIO vadai yra komunis-' džiama keli laimėjimai, padidi- •Juozas
IŠ VISUOfINO - tremtinių mokėjo po $25.
Gužauskas su žmona Jon
i
m
u
i
elno
Tai, ką čia . iš Jusu susilau atstovi! suvažiavimo laikome
suteiktą pasitikėjimą yra mu-'tai ir komunistų šalininkai, ir
P
bendriems Lietu- sephina. visuomet kovoja už
Patys žymesnieji Demokratų
tautos reikalams.
kėme, mums yra didžiausias reikalinga užrašyti -ateičiai žo
sų nuoširdus prisidėjimas prie paakstino aukštuosius CIO va viųKoncerto
patriotinius
Lietuvių
princi
partijos
žmonės Trumano kra
surengime darbavo
askatinimas
1
. nepasitenkinti tik džius, kurie įrašyti jų ilgoje tosi.
musų bendrų kovų dėl Lietu dus imtis komunistų atsikra si: J. Gužauskas, A. Rinkunas, pus, visuomet padėdami Lietu-Į11*/*!
viams tremtiniams, maistu Mr 'dekmgmo Jausmu. bet ir tapti rezoliucijoje:
"Suvažiavimas
vos laisvės.
tyti.
Helen Raub.v, Mrs. M. Mait'i, affidavitais, žengia į geresnį /" s . n
talkininkaisbendiadarprašo
apsaugoti
tremtinius
nuo DIRVAI išsirašyti nereikia
Reiškiame musų gilios pa CIO bendrai priėmė nusista- M r s - Stephania Douvan, Mrs. rytojų. Jozas Gužauskas daly- ' )iais > taip nuosndziais, kaip bolševikinių agentu ir uždraus laukti
pradžios mėty—pasiu
garbos žodžius.
tymą priešintis Wallace kandi A ' M a s e ' J u o z i l s Kripas, M. vauja įvairiose Lietuvių drau mieli ir nuoširdus mums esate! ti sovietų pareigūnams lanky skit prenumeratą dabar ir
Greivienė, Marija Sims ir kiti
Em. ir V. Rasteniai
Dr. Jurgis Budzeika
tis tremtinių stov^klo^e".
Dirva jus tuoj lankysi.
daturai ir remti Europos gelbė LVS skyriaus veikėjai ir na gijoje, ineidamas į valdybų na
Brooklyn, N.Y.,
rius.
LVS
6
skyriaus
pirminin
Pirmininkas
jimui Marshallo planą.
riai. Jų darbštumas davė ge
1948 m. Balandžio 6 d.
Komunistai ir jų šalininkai ras pasekmes, o Detroitiečiams ko pareigas eina jau antri me
tai
ir
kaip
ramus
žmogus
jas
SIŲSKIT Dirvai žinias apie remia Wallace ir priešinasi Eu Lietuviams naują malonumą.
T R E Č I A i r ketvirta gentkarAbu dainininkai buvo apsi atlieka gražiai ir nuoširdžiai.
mirimą Lietuvių jusų koloni ropos rėmimui. Tarp tų pusių
tat sis skyrius linki naujiems
.
v.
v ,.
stoję
pas
Dr.
ir
ponią
Sims,
joje. paduodant amžių ir kili negalėjo buti susitaikymas ir
biznieriams Gužauskams daug, ^ė S 1 0 S sa hes gyventojų turi
kurie pasikvietė ir daugiau vie
mą iš Lietuvos.
taip CIO nacionalinė vadovybė tos veikėjų ir tremtinių vai daug pasisekimų biznyje, gvie-jvis tamsesnius plaukus negu
AUKOS KUPONAS
I jų pratėviai.
galėjo lengvai atskirti ožkas šėms, susipažinimui ir pasida sios ir gražios ateities!
linimui mintimis.
nuo avių.
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
Kalbėtoja p. A. Augustina
CIO taip palengva ištraukia
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
ma iš komunistų rankų, kurią vičienė buvo apsistojus pas sa
Skaitykit "Margutį", komp jie buvo veik pagrobę. Tai di vo pažystamus, Mr. ir Mrs.
Charles Stepanauckus.
Gerbiamieji: — lietuviams tremtiniams šelpti per BALF
A. Vanagaičio leidžiamą m u
Savas.
zikos ir juokų žurnalą. Ei« delis komunistų pralaimėjimas.
CIO, kaip ir ADF aukštieji
aukoju $
na kartą į mėnesį. Kaina
* NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
metams $2. Užsisakant sių vadai turi kitus- savo plačius
J. Žemantauskas
Vardas-PaV.
skit ir pinigus.
užsimojimus — prašalinti iš
Charles Stapanauekas, licensed Embalmer
N
o
t
a
r
a
s
Kongreso visus tuos narius ku
Adresas
"Dirvos" Agentas
rie įvedė Taft-Hartley darbo
7321 Puritan
~ Detroit 21, M:ch.
Miestas
Valstija
6755 So. Western Ave.
įstatymą. Ar tas pasiseks ma
130 Congress Avenue
Telef. University,- 4^4877
Namų: HOgart 8100
Chicago. 111.
tysime ateinantį ratilį.
•MW'
(iikirpkit kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adresu)
Waterbury, Conn.

ŠELPTI

IŠ TREMTINIU
SAKYKLOS

KALIFORNIJOS
ŽINIOS

r

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!

MARGUTIS

CHARLES & SON
FUNERAL HOME

MARGUTIS

Tegul meilš Lietuvos
Dega musų širdyse
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Dar apie p. A. Devenienės Lankymąsi Europoje

5. P. Devenienė, besirūpinda
ma bendraisiais tremtinių rei
kalais, nuolatos lankėsi Ameri
kos konsulatuose, Vyriausioje
Kariuomenės Būstinėje ir ki
tose įstaigose, nurodinėjo joms
tremtinių gyvenimo skurdžias
sąlygas ir kėlė emigracijos
klausimus.
6. Daugiausia darbo ir ener
gijos p. Devenienė atidavė sto
vyklose gyvenantiems tremti
niams. Be perstojo keliavo ji Iš
vienos stovyklos j kitą ir gau
siuose susirinkimuose tarė šil
tą, malonų ir suprantamą žodį.
Nevienam išspaudė ašarą, ne
vienam ašarą nuo skruostų nu
šluostė. Jos jautri moteriška
širdis, tvirta logika, subtilus
tremtinių būklės supratimas
giliai smigo j išvargusių trem
tinių širdis. Ji stovyklose buvo
labai laukiama viešnia ir iš vi
sur buvo su nuoširdžiomis ova
cijomis išlydėta. Be to, p. Deve
nienė daugeliui tremtinių su
teikė naudingos informacijos
pavieniuose pasikalbę j imuose.
Mums niekur neteko girdėti,
kad p. Devenienė butų šmeižusi ar bent įžeidusi bet kurias
Amerikos Lietviškas organiza
cijas arba tų organizacijų va
dovaujančius asmenis ir sklei
dusi mintis, ardančias Lietu
vių vienybę.
Kaip visur, taip ir tremtinių
tarpe, pasitaiko asmenų, kurie
dėl savo budo ar įpročio yra
linkę kritikuoti ir niekinti kad
ir geriausią darbą, jei tai daro
ne jie, ar ne jų srovės žmonės.
Mes tik tokiu budu galime pa
aiškinti, Pone Redaktoriau, ir
Tamstos gautas informacijas
apie p. Devenienę.
Lietuviai tremtiniai mielai
laukia ir daugiau svečių iš Amerikos Lietuvių tarpo, iš bet
kurios srovės, kurie taip nuo
širdžiai atjaustų ir rūpintųsi
tremtinių reikalais, kaip p. De
venienė.
Teikitės, Pone Redaktoriau,
šį musų pareiškimą įdėti į Jū
sų redaguojamą laikraštį.
Su didžia pagarba
Dr. A. Gylys
LTB Vyi\ Komiteto i(vardu.
Vokietija.

Mes nebuvome linkę dar ti jo veiklą ir pozicijas. O gal
Kartą grįžti prie p. Devenienės jos veikla kreipia ir dar kai
kelionės klausimo, bet gavome riau? Argi tam ją įgaliojo
Lietuvių Tremtinių Bendruo Amerikos Lietuvių organizaci
menes pirmininko Dr. A. Gylio jos? O gal tie įgaliojimai bu
.laišką - atsakymą į praėjusių vo tokie pat, kaip ir Protestan
metų Dirvos 47 nm. tilpusi tų Sąjungos, pasirašyti jos vy
straipsnj apie p. Devenienes ro ir kun. Dagio. Mano žmona
veiklą tremtinių tarpe, kurį ir vaikai, be abejo, sutiktų ma
Dr. Gylys prase atspausdinti ne įgalioti buti Kinijos kara
Dirvoje.
liumi. ..."
Mes nenustebome gavę tokio
" Liūdna, tikrai liūdna, kad
turinio Dr. A. Gylio laišką, nes tokiems žmonėms pavyksta iš
gerai žinome, kad tremtiniai kopti į viršų ir taip pakenkti
visados stengėsi ir stengiasi tautai.O kas pikčiausia, dalis
neužgauti nei vienos Amerikos visiškai nepramato jos nešva
Lietuvių srovės ir nei vieno raus vaidmens.."
veikėjo, išskyrus, žinoma, ko
". .Man atrodo, jei Lietuvių
munistus, net jeigu tam ir bu ir Lietuvos reikalų gynime
tų pagrindo, ir Amerikos Lie Amerikoje dirba daugiau to
tuvių nelaiminguose politiniuo kių žmonių kaip p. Devenienė,
se kivirčuose laikytis neutra žmonių be sąžinės, pasiutusiai
lumo politikos, o kartais net ir trokštančių valdžios ir turto,
taikintojo rolės.
musų DP reikalai butų blogo
Tokiai tremtirrft? politika! se rankose. Man įdomu, ar
mes galime tik pritarti ir jų to Amerikos Lietuviai nepažįsta
kiems žygiams — tik linkėti p. Devenienės, ar ji turi visur
pasisekimo.
rėmėjų — iš idėjos ar kvailu
Mums Amerikos Lietuviams mo — idėjos draugų. Jei taip,
tačiau yra pareiga žiūrėti ir tai blogi popieriai, žodžiu, ga
reaguoti, kad žmonės lanką lėčiau daugiau papasakoti, ne
tremtinius Amerikos Lietuvių gu pajėgiu parašyti.. ."
vardu tinkamai atliktų savo
"..Vis dėlto butų reikalinga
pareigas, ypač, kai tokios mi jai grįžus negailestingai pri
sijos atliekamos Amerikos Lie spirti-pasiaiškinti, ką ji čia vei
tuvių visuomenės suaukotais kė atvykusi, ką atstovavo, kaip
pinigais. Amerikos Lietuvių vi žmones prievartavo, kaip Lie
suomenė laukia kad jos sunkiai tuviams už porą cigarečių išuždirbti doleriai, paaukoti Lie kaulyjo puikius tautiškus dir
tuvos ir Lietuvių gelbėjimo binius ir ką realiai norėjo ar
reikalams, butų
tiesioginiai galėjo padėti. Esu įsitikinęs,
tiems tikslams ir vartojami, o kad ji nieko nepadėjo Lietu
ne kažin kokioms ne visai aiš viams, net ir negali padėti. Ji
kioms misijoms, kaip kad bran tik padarė Amerikos Lietuvių
giai kainavusi p. ^Devenienės suaukotais pinigais biznį ir
kelionė, apie kurios naudą ir suerzino vienus prieš kitus. Už
atneštus teigiamus vaisius taip tuos pinigus, kuriuos ji prava
MANE JAU TARDĖ
nieko apčiuopiamo ir neteko žinėjo,
patirti. Ir Dr. Gylio laiške tebutų buvę galima daug al
SOVIETŲ NKVD
minimi tik tokie p. Devenienės
kanų burnų užkimšti.
nuopelnai kaip kad: "Daugiau
Dovanokit, kad taip karčiai
Vienas tremtinys, neseniai
sia darbo ir energijos p. Deve- rašau, bet tikrai negaliu su grįžęs iš vienos stovyklos Va
nienė atidavė stovyklose gyve prasti kam Amerikos Lietuviai karų Vokietijoje į savo tėviš
nantiems tremtiniams. Be per siuntė ją. Ar norėta padaryti kę rašo:
stojo keliavo ji iš vienos sto mums paslauga, ar nuteikti
"Prašau pranešti mano bi
vyklos į kitą ir gausiuose susi mus kairiau? O aiškios sienos čiuliams, kad jie tegu ir nema
rinkimuose tarė tremtiniams į kairę nėra.
no važiuoti čia. Mes gyvename
šiltą, malonų ir suprantamą žo
Prašau maloniai visą reika po nežmonišku teroru, žudy
dį. Nevienam išspaudė ašarą, lą pasekti ir Amerikos Lietu mai, plėšikavimai, deportacijos,
ne vienam ašarą nuo skruostų vių laikraščiuose jos darbus kalėjimai, kankinimai, trėmi
nušluostė. Jos jautri moteriška tinkamai įvertinti. Iš musų pu mai į Sibirą ar priespaudos
širdis, tvirta logika, subtilus sės tai daryti netiks, nes sve darbams — tai kasdieninė mu
tremtinių būklės supratimas tį įžeisti Lietuviui nedera.."
sų duona. Sakykit kiekvienam
giliai smigo į išvargusių trem
#' •
•
tremtiniui, kuris dar negrįžo
tinių širdis."
namo,
tegu netiki apgavystėm.
Dr. A. Gylys atsiuntė mums
Trūksta dar tik, kad p. DeGrįžusieji
iš tremties namo yra
venienė lankė stovyklas ir jas sekančio turinio laišką:
bolševikų vergai ir jie su mu
rankas išskėtus laimino....
Pone Redaktoriau,
mis daro, ką nori. Mes kalba
Tamstos
redaguojamame
Tremtiniai savo tarpe turi
me
taip, kaip mums įsako,
nepalyginamai didesnių ir la laikraštyje p. m. Lapkričio m. štai jusų pažįstamas N., kuris
biau užsipelniusių veikėjų, ir 21 d. Nr. 47 yra įdėtas straips neseniai sugrįžo, jau areštuo
nis "Kirmėlių ir kurmių dar
nėra jokio reikalo siųsti jiems bas".
tas. Jo žmona taipgi suimta, gi
kalbėtojų iš musų tarpo. Musų
Šiame straipsnyje dėl poniai maži vaikučiai palikti likimo
pirmutine ir didžiausia pareiga Devenienei metamų priekaištų
valiai.
yra tremtinių vargingos mate Lietuvių Tremtinių Bendruo
"Kaip matai, aš esu tėvynė
menės Vyriausiasis Komitetas
rialinės būklės gerinimas ir
je,
į kurią patekau repatrijuo
norėtų Tamstai, Pone Redak
tik tam tikslui turi buti
damas,
tačiau labai apgailes
toriau, o lygiai gerbiamiems
skiriamos ir taip jau men
Dirvos skaitytojams ir visiems tauju savo tokį žingsnį. Tuo
kos lėšos.
broliams Amerikos Lietuviams tarpu dar esu "laisvas , vienok
NKVD mane jau tardė keletą
Be Dr. Gylio laiško redakci pareikšti sekantį:
1. Mes manome, kad visos Lie- kartų. Man nedavė paso, o pa
ja yra gavusi ir ištisą eilę ki tvių organizacijos, politinės,
tų laiškų liečiančių ir nagrinė kulturinės, religinės, labdaros prastą pažymėjimą ir užgynė
jančių p. Devenienės kelionę. ir šiaip visuomeninės, išskyrus palikti miestą. Tokie įstatymai
Čia patieksime ištraukas iš vie komunistines, kur jos bebūtų liečia ir kitus. Ypač griežtai
no tokių, gautą irgi iš žymaus įsteigtos — Lietuvoje, Ameri bolševikai elgiasi su grįžusiais
tremtyje ar kur kitur — žvejais: jiems draudžiama žve
tremtinių veikėjo irgi įeinan koje
yra tautinės organizacijos. To
čio į Lietuvių Tremtinių Ben dėl ALT ir LVS yra lygiai tau joti, išvažiuoti į jurą net ir tuo
atveju, jeigu žvejys yra komu
druomenės Vyriausiąjį Komite tinės organizacijoj.
2. P.. Devenienė' buvo ALT nistas.
tą.
Kadangi šias ištraukas įde siųsta ir jai atstovavo.
"Tu pažįsti N.N. (21 metų
dame neatsiklausę autoriaus, 3. Atvykusi į Vokietiją, p. De amžiaus). Jis kartu su kitais
venienė pirmiausia suėjo į są
tad jo pavardės įgalinėsime, lytį su LTB Vyriausiuoju Ko grįžo namo. Ir, deja, jie visi
.fitai jos:
mitetu, dalyvavo jo posėdžiuo stiprioje apsaugoje išvežti į Si
... .Tikrai liūdna, kai žmo- se, plačiai nušviesdama Ameri birą. Pagal neseniai gautas ži
kurie dar reklamuojasi ko kos Lietuvių gyvenimą, jų or nias, kai kurie iš jų jau mirę.
ganizacijas ir ALT nuveiktus
"Nerašykit laiškų nei mums,
kiais tai begaliniais geradariais darbus
Lietuvos išlaisvinimo ir
čia atvykę tik išprievartauja tremtinių pagalbos reikalais. nei į Sibirą išvežtiems. Laiškų
išeities nematančius tremti Per visą savo buvimo laiką ji gavėjus tardo, o neretai ir žiau
nius. Ar tam BALF'as jai sky glaudžiai palaikė ryšius su riai kankina. Kas daugiau pra
rė pinigus kelionei? Koks jos LTB Vyriausiuoju Komitetu. deda gauti laiškų, tuojau per
kelionės tikslas? Ko ji ieškojo 4. P. Devenienė palaikė ryšius kelia kitur gyventi, greičiausia
su Vyr. Lietuvos Išlaisvinimo
Švedijoje? Juk ji važiavo tik Komitetu ir Vykdomąja Tary žinoma, į aną pasaulį"
liaudininkų reikalais, norėjo ba, taip pat dalyvaudama ke* Šis laiškas atkeliavo ne paš
vad. VLAK'ą iškelti, sustiprin liuose jų posėdžiuose.
tu siunčiamas....
K.P.

Laisvę pažinus Tautt —
Jungo Nevilks!

REP. FELLOWS
DP ĮLEIDIMUI
BILIUS

VOKIEČIAI KOMUNI
STAI VEIKIA PRIEŠ
TREMTINIUS
Paskutiniu laiku Vokietijos
komunistai Anglų ir Amerikie
čių zonose gavo iš Maskvos įsa
kymą vesti energingą akciją
prieš DP. Maskva, nebegalė
dama tiesioginiai per Anglus ir
Amerikiečius išgauti tremti
nius, taip pat neįstengdama ge
ruoju suvylioti grįžti į savo
okupuotus kraštus, stengiasi
šiam reikalui užkinkyti Vokie
čių komunistus, kad jie visais
atžvilgiais kenktų tremtiniams.
Kai kuriose vietose komunistai
organizuoja prieš DP demons
tracijas, kad tie apleistų Vokie
tiją ir atleistų patalpas, kurio
se dabar gyvena (tai nėra Vo
kiečių privatus namai, o Ame
rikiečių ir Anglų valdomos ka
reivinės). Vienoje vietovėje ir
tremtiniai išmėtė atsišaukimų
Vokiečiams, kuriuose buvo pa
sakyta : "Duokite mums gali
mybę ir mes tuojau apleisime
Vokietiją".

ĮLEISTI ffeVIETINTUS AS
MENIS BUVUSIUS U.S.A.
ZONOSE IKI BALAN
DŽIO 21, 1947

Pereitame Dirvos nr. buvo
paminėta apie Kongreso Atsto
vo Fellows bilių, kuris yra ži
nomas Bill H. R. 6163, taiko
mas įleidimui išvietintų žmo
nių į Ameriką.
Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugijos ir BALF'o skirta
To biliaus pilną nuorašą pri
siuntė Dirvos Redakcijai Cle- komisija svarsto kam paskirti BALF'o metinę literatūrinę
velando Kongreso Atstovas Mi premiją. Nuotraukoje matome Antaną Gutaitį, J. Brazaitį,
K. Babrauską ir H. Radauską, ši komisija premiją paskyrė
chael A. Feighan.
V. Ramonui už romaną "Kryžiai".
(Nuotr. B. Gaidžiuno)
Kaip jau buvo minėta, Rep.
Fellows yra komisijos pirmi technologines kvalifikacijas.
PROJEKTAS TREMTINIŲ
ninkams per kurio vadovauja
(b) Svetimšaliai kurie yra DALf PERKELTI AIRIJON
mą komisiją visi biliai sąryšy kraujo giminės piliečių arba
Yra žinių, kad Airijos val
je su DP įleidimu turi praeiti. teisotai įleistų ne-piliečių gyve
džia sutinkanti priglausti dalį
Iš šito galima patirti kad iki nančių Amerikoje.
Lietuvių tremtinių, ypač nega
šiolei išgarsėjęs Stratton bilius
(c) Visi kiti svetimšaliai esą
jau miręs, kadangi Committee išvietintų asmenų klasifikacijo linčių dirbti senelių, moterų ir
vaikų. Tokiu atveju čia butų
on the Judiciary pasiryžo iš vi je.
įruoštos tremtinių stovyklos,
sų tam komitetui įteiktų bilių
Toliau, Fellows bilius leidžia
sudaryti vieną bendrą ir jį pa tremtinius kviesti ir ne-gimi- kurias išlaikytų IRO. Tačiau ar
tiekti Kongresui svarstyti, ir nėms, kurie tik nori pagelbėti tai praktiškai įvyks, dar sunku
KAS platina Dirvą
tas
pasakyti.
•
tokį bilių pagamino.
jiems įvažiuoti, pasiunčiant afplatina apšvietą.
Šis bilius, žinomas kaip Fel fidavitus, ir ne-bizniškoms or
lows Bill H. R. 6163, matomai, ganizacijoms įsikūrusioms U.
gauna daugelio kongresmanų S. A., norinčioms pagelbėti išpritarimą, ką parodo ir paties vietintiems žmonėms Ameriką
Rep. Feighan susirūpinimas juo pasiekti. Visi turi pasiimti at
tiek kad jis jau viešai to bi sakomybę padėti išvietintiems
liaus nuorašus platina.
imigrantams čia įsigyventi iki
Kadangi Atstovas Fellows su gaus darbą.
tiko, su visu savo komitetu, to
kį bilių paruošti, aišku jis dės
pastangas kad tas bilius pa Iš AMERIKOS į Europą iš
siektų Atstovų Rumus ir butų siųsta mokinių reikalams mo
kykloms reikmenų už virš 150
paimtas svarstymui.
Visoje šalyje, tokiu budu, milijonų dolarių.
R.D. 2, CONNEAUT, OHIO
prasidės —-. bent turėtų prasi Tą reikšmingą auką padarė
dėti — prašymai ir raginimai daugybė reikalą suprantančių
savo Kongreso atstovų remti privatinių Amerikiečių ir 'or
r or
ganizacijų UNRRA, kuri bu
šį Fellows bilių.
vo
įsteigta
šelpimui
karo
nu
Fellows bilius apima išvietinkentėjusių, buvo vadovaujama
tus asmenis sekančiai:
įvairių
šalių atstovų, mokslo
Asmenys kurie iki Balandžio
nerėmė,
bijant kad per mokyk
21, 1947 metų, vidurnakčio, ra
las
nebūtų
varoma tam tikra
dosi jau Italijoje arba Suvie
Of
propaganda.
nytų Valstijų, Prancūzų arba
Britų zonose arba dalyse Vo
Ashtabula County
kietijos arba Austrijos ir kurie
DŽIOVA, kaip toliau žinovai
II Pasaulinio Karo metu karia tikrina, bus visiškai nugalėta
vo su ginklu prieš U. S. prie už apie 10 metų nuo dabar, ši
šus, o dabar negali arba neno liga kerta žmones pačiame pro
UBLICAN PRIMARIES — MAY 4, 1948
ri sugrįžti į savo tėvynę kuriai duktyviausiame gyvenimo lai
jie priklauso, dėl persekiojimų kotarpyje, tarp 15 ir 44 metų
arba baimės persekiojimo dėl amžiaus.
jo rasės, religijos, arba politiš
1943 metais, kada gauta tik
kų pažiūrų; arba
ros skaitlinės, kovai su džiova
Asmenys kurie yra suregis privatiniai ir per viešas organi
WILL MAKE AN OUTSTANDING
truoti International Refugee zacijas šioje šalyje išleista net
Organizacijos, sulyg išvietintų $174 milijonai.
* COMMISSIONER
asmenų ir pabėgėlių arba trem
Dabar numatyta kad Visiš
tinių nuostatų.
kam džiovos nugalėjimui reikės
"Išvietintų asmenų" pavadi praleisti apie $320 milijonų.
{ HIS BUSINESS TRAINING CONSISTS OF 25 YEARS AS
nimas nebus pritaikintas tiems
tremtiniams arba pabėgėliams
I
A DAIRY FARMER
Vytautas Markuza*
kurie buvo nariais arba daly
Dirvos Atstovas
vavo bent kokiame judėjime
Prenumeratoms,
Skelbimams
prieš U. S. A. arba jos valdy8029 Manila Detroit 13, Mich.
mosi santvarką.
Per du fiskaliu' metu galės
buti išduota imigracinės vizos
nedaugiau kaip dviem šimtams
tūkstančių asmenų neatsižvel
giant į kvotų apribojimus per
tuos du metus, asmenims ku
rie skaitosi kvotiniai imigran
tai. Jų įleidimas, žinoma, tu
rės atitikti visiems ikšiol vei
kiantiems U. S. imigracijos įs
tatymams.
Fo
Biliuje pažymima ir tas kad
išvietintų asmenų įleidimo at
žvilgiu nebus daroma jokių dis
kriminacijų nei pataikavimų
jokiai išvietintųjų grupei.
of ASHTABULA COUNTY
Tas bilius numato įleisti be
kvotų jaunamečius našlaičius.
Subject to Republican Primaries May 4, 1948
Bilius numato ir tam tikras
pirmenybes asmenims ir jų šei
EXPERIENCED
moms, kuriomis galės pasinau
doti nekurie, jeigu jiems tos
pirmenybės bus pripažintos vi
Was Sheriff of Ashtabula County for Six Yean
zos aplikacijos metu:
From 1935 to 1941
(a) Svetimšaliai kvalifikuo
ti ūkininkai; gydytojai; denI PLEDGE YOU AN HONEST AND AN EFFICIENT
tistai; medikalės slaugės; šei
mininkės, statybos, rubų siuvi
ADMINISTRATION.
mo amatininkai; arba asmenys
turį mokymo, mokslo arba

ELECT

H. T. Tub' Wright

COUNTY COMMISSIONER

VOTE

FOR

Jerry S. Benson
SHERIFF

D I R V A

t *1

šaukit mano vaiko paruošimui,
nedidinkit taksų, neimkit me
džiagų kurios man reikalingos.
"Įvedimas visuotinos militariškos tarnybos šiuo laiku yra
svarbiausias dalykas kas gali
Superior Ave., Cleveland,
KARPIUS Editor
Redaktorius
ma padaryti, atgrąsinimui ag
resoriaus ir pasiruošimui neti
kėtinumams.
Amerikai Grąso Baisus "Bet tas klausimas užkimš
tas kaip bonkoje, dėl to kad
1
Sovietų Užpuolimo
\
Atstovų Rumų komisijos vie
\70KIETIJ0S suplėšymas arba padalinimas, nors tikPavojus .
nas narys priešinasi tam. Jis
V renybėje jau įvykęs faktas, turės netrukus buti pa
vienas, iš 435 Atstovų skai
darytas formaliai. Kadangi sovietų užgrobtos Vokieti Scripps-Howard didelių Ame čiaus, gali tą bilių užblokuoti.
jos ir Austrijos dalies vakarų sąjungininkai jokiu budu rikos dienraščių sindikatas vie "Musų oro pajėgos, kurios
Rašo DŽIM-BIM.
Rašo VYTAUTAS
ŠVIEDRYS.
negalės išplėšti iš sovietų nagų, laikantis ikšiolinių su name savo redakciniame straip buvo galingiausios keli metai
snyje,
antraštėje
sako:
Maskva sutarčių, tai nelieka nieko daugiau kaip tik im
atgal, dabar nėra pakankamai
tis formaliai ir oficialiai Vakarų Vokietiją padaryti sa- "MES KADA NORS IšBU- didelės atlaikyti priešo atako.
CARLO SFORZA
(Tęsinys iš pirmiau)
vistove, norint ir jai pagelbėti, arba išgelbėti ją nuo ati- DĘ GALIM RASTI SAVE NE Musų armija yra skystutė. Mu
GYVUS".
tekimo bolševikams, kaip to Kremlius siekia.
VISI keliai veda į Romą, — taip sakydavo
sų strateginių reikmenų kiekiai
Vokietijos rytinę dalį valdantieji sovietų viršininkai Tai paprastas Amerikoniš neilgai tęsėtų, jeigu mums už žmonės anais laikais, kada Roma buvo galinga
(40) DOVYLJH
visu šlykštumu ir iškraipymu faktų skelbia apie Ameri kas išsireiškimas, šiame tftve- kirstų kelius gauti jų iš kitur. ir viešpataujanti. Besiartinant visuotiniems rin
Atvykus į Dovilų bažnytkaimį ir valščiaus
kos "kraugeriškus" siekimus Europoje, ir užsimojimą juje labai daug pasakąs.
"Ir šios sąlygos neina geryn. kimams Italijoje, šnekama kad visi keliai prasi
pavergti Europos šalis savo "primetamu" Marshall pla Tas reikšmingas išsireiški "U. S. A. yra kaip miestelis dės iš Romos.... Gal ir neverta tiek daug dėme centrą, mums vadovų nereikėjo, nes juose teko
daug kartų svečiuotis. Gražios gamtos aplinkoje
nu. Sovietai kursto Vokiečius savo pavergtoje dalyje mas kalba apie galimybę sovie kurio ugniagesių departmentas sio paskirti Romai. Bent tuo tarpu neverta.
norėdami priversti Amerikiečius, Britus ir Prancuzus tų mus užpulti nepasiruošusius užleistas ir suiręs vien dėl vil Geriau bus akį pasukti j vieną didžiai kilmin esąs miestelis, vos apie 115 km. nuo Klaipėdos,
pasitraukti iš Berlyno, kur sovietai įsteigtų savo komu ir betikinčius j sovietų gerus ties kad daugiau gaisrų neat gą Romos gyventoją, aristokratą, pagarsėjusios nuolat susilaukia daug svečių, ekskursijų.
Dovilų bažnytkaimis nedidelis. Viduryje Sto
nistinę vyriausybę rytinei Vokietijai. Tas reikš Vokie norus, kurių jie Amerikai vi sitiks. Tiktai, šiuo atveju, mes giminės palikuonį, daug "vėtytą ir mėtytą" as
tijos suplėšymą, ir ji turės tokioje padėtyje pasilikti iki sai neturi.
gembleriuojam su savo gyvas menį dabartinį Italijos užsienių reikalų ministrą vi akmeninė, smailu bokštu bažnyčia, statyta
Apie Amerikiečių aklą neat timis ir musų civilizacija".
sekančios kokio netikėto įvykio.
kunigaikštį Carlo SFORZA. Jei kam nors reikė apie 1860 metus. Ją supa didelis eglėm apsodin
sargumą
sakoma:
Nors vakarų sąjungininkai ir pati Rusija nenori su
Vieni Amerikiečiai jau ank tų 75-kių metų diplomato, aukšto ir tiesaus, iš tas šventorius, prie kurio glaudžiasi pradinė mo
plėšytos Vokietijos, tačiau jos čielybėje palaikymui abi "Mes Jtam netikėtume Jeigu sti permatė sovietų klastingus didžios laikysenos ir Europe j inės kulturos atsto kykla. čia pat esanti klebonija ir slėnis pasken
pusės turi visai kitokius tikslus, kurių nei viena nei ki nematytume taip atsitinkant. siekimus prieš Ameriką; kiti vo, ilgų metų emigranto, kieto, bet ir elegantiš dę medžiuose. Per klebonijos sodą teka Lašupė,
ta pusė nenori priimti. Prancūzija su ilgesiu laukė pa "Štai musų šalis kuriai grąso ilgai ėmė persitikrinti, bet ir ko demokrato, visur ir visados savimi pasitikin nedidelė upelė, kuri vidurvasarį beveik visai iš
dalintos ir tuo budu susilpnintos Vokietijos, tačiau dabar kitas karas—karas prieš kurį jie atsikrapštė akis. Kiti ir čio asmens, tam niekas kitas taip gerai netiks, džiūsta. Prieš šventorių yra aikštė, kurioje prieš
Didi j į karą kartą per savaitę įvykdavo turgus.
jaučiasi apsivylus, nes kartu su padalinta Vokietija su kiti karai bus palyginamai tik dabar tiki kad Amerikai nėra kaip C. Sforza.
^
" miešti hias pii-rnii- (jokio pavojaus iš sovietų ir iš
Po
karo turgus buvo panaikintas, bet šioj aikštėj
silaukė sau sovietinio kaimyno, kuris atkėlė savo sieną
Verta net nustebti kad tokios aristokratiš
tiniai taikliai bomboms kurios komunizmo. Dar kiti yra tai kos dvasios žmogus galėtų taip atkakliai nekęsti du kart per metus įvykdavo gyvulių jomarkai.
į vakarus iki Elbos.
Iki šiolei sovietams vyko laimėti Vokietijoje tai ko galės nužudyti ir sužaloti šim tie kurie tiesiog gelbsti komu monarchijos, žinomiausios Italų giminės — kaip Aikštė negrįsta, tad ją užkariavo vietos janimas
jie troško: pirmiausia, prisiplėšti iš Vokietijos pavidale tus tūkstančių žmonių vienu nistams ir Maskvai savo aklu Mediči, Strozzi, Farnesi — visos klestėjo po vie sportui. Aplink šią ąikštę, ant visų trijų kryžke
mu, tikėdami kad su Rusija nokios ar kitokios monarchiškos valdysenos lės kampų, stovi karčiamos, iš kurių į vieną už
karo grobio, ką vakarų sąjungininkai, iki žioplumo, lei sprogimu.
do atlikti net savo pačių okupuotose Vokietijos zonose. "Musų kariuomenė turės kau geruoju laikantis bus galima sparnu. Ir kaip išaiškinti kad Carlo Sforza, kurio sukome pasistiprinti.
ši vietovė dar tuo maloni, kad ji yra viena
Antras sovietų tikslas buvo savo užgrobtoje Vokietijos tis su žymiai didesniais skai išvengti su sovietais nesusipra giminė gali lygintis su ką tik paminėtomis, nuo
čiais, vadovaujamais fanatiškų timo, nes jeigu Ameriką daro pat savo jaunystės nemėgo karaliaus? Tur but iš Lietuviškiausių apylinkių Klaipėdos krašte.
dalyje įsteigti komunistinę santvarką, kas ir pavyko.
Sekantis Maskvos užsibrėžimas yra, jei sąlygos leis, vadų. šioje milžiniškoje kovo ką griežtesnio, tas tik paska dėl to kad likimas neleido jam pačiam karaliumi Tiek miestelyje, tiek kaimuose Vokiškai kalban
tį išgirsi labai retai. Tai tik retas atsitiktinu
į kurus rytinėje Vokietijoje komunistinę santvarką, ras je ši šalis turės stovėti veik tik tina sovietus imtis griežtesnių buti.
mas,
nes* daug kaimų neturėjo nė vienos Vokiš
priemonių prieš mus.
ti budus visą Vokietiją suvienyti po raudona vėliava, iš viena.
Jau praėjo daugiau kaip pusė šimto metų, kai
plėšiant vakarinę jos dalį iš savo lengvaširdžių sąjun "Ką ji daro išvengimui šio Po tų visų, jau randasi stip Carlo Sforza verčiasi politikos ir diplomato Ale kai kalbančios šeimos. Jei sekmadieniais užsuk
karo, ar ruošiasi apsigynimui ri, atkakli ir pasalinga penkto
gininkų.
davai į Dovilų bažnyčią, tai pamatydavai kad iš
savęs jeigu toks karas ateis? ji kolumna, kuri visu įtempi nu. 1896 metais jis kukliai pradėjo diplomatinę plačios apylinkės į Vokiškas pamaldas atsilanky
bauginančiai la mu dirba palaikymui apžlebu- karjera. Bet kukliai pradėjęs, jis smarkiu tempu davo vos kelioliką žmonių, kai tuo tarpu Lietu
Kremliaus galvažudžių planinga politika varoma vienu bai"Nuostabai,
kylo aukštyn ir iki 1922 metų — iki tų metų ka
mažai.
kartu visame pasaulyje, ir vakarų sąjungininkai vos "ši šalis elgiasi lyg keno su sių Amerikiečių aklais, patrau da Mussolini atėjo į valdžią — Carlo Sforza jau višku pamaldų metu bažnyčia būdavo pilnutėlė
tik spėja dairytis kyr ką sekančio sovietų agentai pada- žavėta, kas suparaližiavo jos kimui jų savo pusėn, padary buvo suspėjęs keletą kartų pasidaryti karaliaus žmonių.
mui jų išdavikais kenksmingais Emanuelio ministru.
Nuo 1912 metų Doviluose veikė jaunimo
protavimo
pajėgą
ir
jos
norą
savo šaliai ir sau patiems. To
1TS
draugija
"Liepa" ("Santaros" skyrius), kuri
'Nesenai pavergta Čekoslovakija jau paskelbė "link-'^X
Tuo metu kada Mussolini žygiavo į Romą,
kių jau randasi gana žymiai, Sforza ėjo ambasadoriaus pareigas Paryžiuje. turėjo apie 50 narių ir rengė bei vadovavo vi
smą žinia: "liaudies respublika" nutarė prisidėti prie1
- T* A - U - ir tai ne tik tamsių darbininkų Nepatiko jam tas Mussolini žygis, ir jis, nieko soms tautinėms bei kitokioms Lietuviškoms
Tf PfiSjuZti kaip 0 paukštis gyvatės
Š
SEČ
K T
k?tų pat budu kaip
šeimos!
eilėse,
bet ir tarp profesionalų, nelaukęs, pasiuntė Romai atsistatydinimą, ku šventėms. Vėliau, Nepriklausomos Lietuvos lai
smegmas
pi f
avesta
tokiu
buvo padaryta
.^
niliill)
s
nužiurėtas.
Lietuvoje Liepos pabaigoje 1940 metais, "liaudies seimo" "Tačiau nėra tai baimė dėl tarp biznierių ir intelektualių riame pareiškė — kad jo sąžinės balsas neside kais, įsisteigė šaulių būrys ir daug įvairių ūkiškų
žmonių, kurie padeda komunis
draugijų. Nors Dovilai buvo centras, tačiau visos
"nubalsavimu". ...
kurios ši šalis virto sėdinčia tams kabinti jiems kilpą ant rina su "naujosios fašistinės Italijos šauksmais". ūkiškos draugijosir, apskritai kulturinis gyveni
Kaip tik Maskva privertė Suomiją priimti "drauIr po to jis tiek pat išdidus, kaip ir prieš tai, su
ntim tevcik
mielažirdyst5je kaklo, kad po laiko jie taptų
mas plaukė iš netoliese esančio Jurgių kaimo,
gingumo" sutartį, paplito žinios kad jau Norvegija be-,*
'
grįžo
į Romą.
žiauraus agresoriaus. Blogiau patys savo žioplumo aukomis.
veik užplūsta komunistų, sovietų šnipų, agitatorių ir iš negu tai. Tai letargija.
1924 metais nužudžius garsų Italų socialistą kur gyveno musų žymusis veikėjas ir apylinkės
# / /
davikų, kurie atsirado darbininkų eilėse kasyklose ir vi "Tai atsinešimas kuriuo' pa
Mateotti, Carlo Sforza pasakė labai piktą kalbą pažiba M. Reisgys. Jis buvo ta stiprioji Lietuviš
sur kitur neva kaip darbininkai, paruošimui dirvos ko sako, 'Taip, ištikro tai baisu', AUSTRALIJA, kur pastaru prieš Mussolinio režimą. To ir užteko, kad jis kumo uola, ant kurios daugiausia gulė visas vi
suomeninis darbas. M. Reisgys buvo didelis au
munistų įsiviešpatavimui.
ir tuoj nusisuka į savo biznį ar laiku pradėjo važiuoti Lietuviai tuoj pat turėtų apleisti Italiją. Ją apleidęs, 20 toritetas ne tik šios apylinkės gyventojams, bet
*** dar nepasiekta, Amerika pasiuntė grupe savo —į ~-"L",
:iui. tremtiniai apsigyventi, imama metų Sforza klaidžiojo po pasaulį su emigranto ir visame Klaipėdos krašte, nes jam būdavo pa
karo laivų j Norvegijos pakrasems, draugingumo vizi- Tai
Tui ^ a J inant f a
klaidinantis manymas kad si plėsti aluminumo industriją. bilietu. Paryžius-Londonas-New Yorkas buvo pa
tui padaryti. Tas Amerikos draugingumas Norvegijai 'tas negali atsitikti mums'. Tai Numatyta išvystyti $12 mili grindinės jo gyvenimo stotys. Visur jis kalbėjo, tikimos aukštos, atsakingos pareigos.
Dovilose buvo garinis malūnas, o dvare prie
dabar ypač reikalingas.
savinaudiškumas kuris sako, jonų industriją, kuri pagamins rašė ir skelbė kad Europai ir visam pasauliui ar plento ir vandeninis. Prie Dovilų pušyne, buvo
Norvegija pradėta bjauriai per sovietų radio ir vi 'Gerai, imkit visų reikalingų metams po 10,000 tonų alumi- tinasi Vokietijos revanšas. Galima sakyti, jis be
didelis kalkinių (baltųjų) plytų fabrikas. Todėl
soje spaudoje kaltinti esant "Yankių imperialistų ir mi- apsaugos priemonių, bet ne- numo.
veik išpranašavo pasaulinių įvykių liniją.
litaristų batlaižiu". Kadangi Norvegijos siena susieina
1944 metais kartu su sąjungininkų desantu šioj apylinkėj ir yra daug baltų plytų pastatų,
su Sovietų siena pačioje šiaurėje, Maskvos galvažudžiai
ir Carlo Sforza išsikėlė į Italiją, kurios jau 20 kurių ypač klėtys išmargintos raudonų plytų
turi gerą priekabę kabintis į Norvegiją.
metų jis nebuvo matęs. Italiją, žinoma, rado jis raštais.
Baičių kaime yra akmenų skaldykla, kurioje
Netrukus ir Suomijos "liaudies seimas" nubalsuos
kitokią, negu paliko. Bet pats Carlo Sforza pasi
akmenys
trupinami plentų skaldai. Ypač daug
"prisidėjimą" į "laimingą sovietų respublikų šeimą"....
liko toks pat koks buvo: su neriboto pasitikėji akmenų yra šniaukštų kaime, kur yra net ištisi
Stalino įsibriovimas į Suomiją priartina jį arčiau
mo jausmu, su neapykanta monarchijai, su vis akmenynai. Po pirmojo Didžiojo karo šis fabriprie kitų Skandinavijos šalių — Švedijos ir Danijos, —
ką žinančiu ir viską išmanančiu žvilgsniu. Pasa kas buvt> nugriautas, bet vėliau Klaipėdą užėmę
apsupant Baltijos jurą iš visų pusių.
kytum kad Carlo Sforzos būdas daugeliu atveju Vokiečiai šį fabriką vėl atstatė.
Apie 2 km. nuo Dovilų į pietus teka Minija,
panašus į a.a. Prof. Augustino Voldemaro. O kai
kurios
lankas sekmadieniais mielai lan
ATSIMENI, SESUT
^rtėjant Italijos rinkimams — jie įvyks šį sekmadienį,
tokio budo žmogus — tai sunku buvo susikalbėti kydavo gražias
iš Klaipėdos atvykę gyventojai.
Balandžio 18, — sovietų agentai dirba visu įtužimu
iu juo ne tik Italijos valdžiai, bet ir pačiam
(Balys Gaidžiunas)
Kita žymi vieta tai Dovilų piliakalnis ant
pakreipti laimėjimą komunistams, kurių diduma yra net
Churchilliui. Ir tada jis vėl buvo išsiųstas
stataus Minijos kranto, kurį vietos gyventojai
Atsimeni, sesut, dainas vaikystes,
ne Italai, o Italų kailiais apsidengę komunistai agentai
bet šį kartą geruoju — pakeliauti po pasaulį, "pilale" vadina, šis apie 25 metrų aukščio Gedi
Namus plačiais langais į šviesią saulę?'
iš kaimyninių šalių, Maskvoje paruošti agitatoriai.
kaip nepakeičiamas Italijos ambasadorius. 1945- mino piliakalnis minimas nuo 1304 metų ir yra
Verkiu minėdamas dainas jaunystės,
46 metus jis praleido kelionėse po Pietų Ameri apipintas įvairiausiais padavimais. Jaunimas šią
Iki šiolei, kelis kartus Amerikai ir Anglijai bandant
ką,
kur viską darė, kad Italijos santykiai su pa vietą labai mėgo ir rengė Jonines bei kitas savo
Verkiu
minėdamas
žmonių
apgaulę.
pravesti priėmimą Italijos į United Nations, sovietų at
stovyklas.
sauliu
sugrįžtų į gerą vagą.
stovas tai vetavo. Tačiau, kaip greitai Italijos rinkimus
Bet
Carlo
Sforza
nėra
tas
kurs
pasitenkintų
Taip pat ant Minijos kranto yra šernai, bu
Atsimeni, sesut, verbas suskintas,
laimėtų — jeigu laimėtų — komunistai, tas pats sovie
maldauninko lazda. ... 1947 metais Vasario m. vęs dvaras ir kaimas, kur buvo rasta iš žalvario
Šventų Velykų didelį laukimą?
tų atstovas reikalautų greičiausia Italiją priimti į U. N.
jis buvo pakviestas į užsienio reikalų ministrus. ir akmens amžiaus kulturos liekanų, šiądien visi
Šiandieną
rankos pančiais surakintos,
Maskva geru apskaičiavimu atsisako sutikti perves
Kad taikos sutartis su Italija buvo "minkšta", buvusieji dvaro laukai apžėlę miškais. Netoli Šer
Šiandieną nerimas baisus kankina.
lead Triestas grąžinamas Italijai, kad Italija nau nų, miške, yra didelis akmuo.
ti Triesto sritį Italijai dabar, prieš rinkimus, nors toks
dojasi
visokeriopa Amerikos pagalba — už visa
Ant Minijos kranto, miške prie Šernų, 1831
nepritarimas net kenkia pačios Italijos komunistams jų
metų
Liepos 13 d. atvyko sukilėliai su savo va
tai
Italai
iš
dalies
turi
padėkoti
Sforzai,
kurs
O
buta
džiaugsmo
daug,
miela
sesute,
šių rinkimų agitacijoje. Nekurie spėja kad atsisaky
tarptautinėse konferencijose nesivaržo patekšno- du Antanu Gelgudu ir, perėję sieną, pasidavė
Kai
drobes
klodavai
žaliam
papievyj.
mas Triestą prijungti prie Italijos esąs Maskvos numa
Prūsijos valdžiai. Už tai keršydamas atjojo vie
ti per petį nei Bevin'ui nei Bidault'ui. .. .
Kaip gera butų šiandien ten pabūti
tomas nelaimėjimas šių Italijos rinkimų.
Jei Balandžio 18 dienos rinkimai Italijai at nas Lenkų karininkas ir Gelgudą nušovė.
Ir nusilenkt tėvų statytam Dievui.
•
Šis sukilėlių vadas palaidotas Kisinių kapi
neš pergalę komunistams-soeialistams, tai pir
masis kuris turės bėgti iš Italijos bus Carlo nėse. Ant šio žymaus vyro kapo stovi stambus
pereitos savaitės pabaigoje staigi revoliucija Kolumbi
Sforza. Ir jis bėgs ne iš baimės, o dėl to jog jis geležinis kryžius su Lietuvišku ir Lenkišku įrašu
Norėc darželyje tavam pabūti
joje, Pietų Amerikos respublikoje, davė progą savo
negali prileisti kad "kunigaikštis Sforza nusi "Antanas Gielguds isz Lietuvos Waldonu gimi
Ir
akmenukais
lyses
apdėlioti,
akim pamatyti ir Amerikos aukštiems valdžios nariams
lenktų prievartai". Sforza niekados nepriklausė nės, Lenkų vaisko vadas, miręs 13 Liepos 1831,"
Šakelę
tavo
išaugintų
rutų
— pradedant pačiu Valstybės Sekretorium Marshall —
jokiai partijai: jis priklauso jo vieno asmens o aplink kapą eina stora grandinė. Ilgus dešimt
Su didžiu džiaugsmu prie širdies nešioti.
mečius šis kapas buvo apaugęs alyvom, apleis
partijai — savo protui ir savo sąžinei.
kas tikrai yra komunistų sukilimas, žmonių žudymas ir
tas ir užmirštas. Tik 1931 metais šis kapas buvo
visko naikinimas. Sostinėje Bogota, kur vyko Amerikos
gražiai sutvarkytas.
Bet debesys vis gula musų dangų
respublikų atstovų suvažiavimas, staiga buvo nužudytas
šiose kapinėse ilsisi ir pirmojo Lietuviško
Vis slegia baisios, geležinės grotos.
liberalų vadas Gaitan. Komunistų buvo taikoma įrody
laikraščio "Nusidavimai apie Evangelijos prapla
ICada
ir
kur
atrasiu
veidą
brangų,
ti buk tą žudystę nužudė esanti konservatyvė valdžia,
tinimą tarp žydų ir Pagonų" leidėjas — redak
Kada laisvi laisviem galėsim moti?
ir tuoj Įsiliepsnojo komunistinė revoliucija.
torius Fridrichas Kelkis, kuris Dovilų kaime pįaKaina su prisiuntimu $1.50
leido senatvę ir čia mirė.
Kad tokia revoliucija galėjo įvykti tiktai gerai išanAtsimeni, sesut, dienas vaikystės,
Iš .Dovilų vykome toliau į Gargždus.
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
ksto komunistams jai pasirengus, aišku kai]) diena. Ki
Namus plačiais langais į šviesią saulę?
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
tokiu atveju, niekad nebūtų galėję-kilti tokio organizuo
Su užsakymu siųskit pinigus.
Verkiu minėdamas dainas jaunystės
MEKSIKA gaminasi pati savo penicilliną
to veiksmo, teroro, žudymo, šaudymo, naikinimo.
Verkiu
minėdamas
žmonių
apgaulę.
naujai
išstatytoje dirbtuvėje sostinės Mexico
Gal Valstybės Sekretorius Marshall sugrįš į Wa
Reikalaukit Dirvoj#
priemiestyje
San Angel. Darbo priežiūra *ii
shington gudresnis, gerokai pasimokinęs.
(Bayreutho kalėjime 1945 m.)
6820 Superior A^"
Cleveland 3, Ohio penicillino ekspertų iš Suv. Valstijų. '
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Dienos Klausimais

VOKIETIJOS PADALINIMAS {VYKS

SKAITYMAI

SAVAITĖS VEIDAS

S A P N I N I N K AS

TĖVIŠKĖS VAIZDAI

D 7! % V A
agentus musų stovyklose, nei
nenujaučia, kad tie agentai
verbuoja darbininkus ir karius
savo batiuškai Stalinui, ku
riam niekad nebus perdaug
'rdarbo rankų gaminti tankams
ir granatoms ateinančiam ka
rui ? ^ Turbut nežino kokius nuo
dus tie agentai vežioja žmo
nėms savo propogandinės spau
dos pavidale.
R a š o
Laukė jau trejis metus žmo
nės nuo Baltijos krantų, nuo
JDr. J, Audrūnas
Karpatų, nuo Dunojaus ir nuo
Balkanų, laukė ir tikėjosi: gal
Lietuvos Raudonasis Kryžius, remiamas Amerikiečių BALF'o, įvairiose Vokietijos vietose suorganizavo Lietuviams trem
Amerika priims, padėtume, butiniams medicinos pagabą. Taip pat neužmiršta Ir fuošti naujus gydymo specialistus. Čia matome Muenchene besimokan
tume naudingi.... Bet kur
KARAS BE KRAUJO
čius ir dirbančius dantų specialistus.
(Nuotrauka B. Gaidžiuno.)
tau! Tik vienos tautybės žmo
nių didesnis kiekis nuvyko į
kada artėjo 1939 metų Rugsė teisingai vaizduos tikrą Italų
Ameriką. Ir daugelis tų žmo
vist}
ftfrropos
Slavų
tautų
kelią
nių
kaip tyčia buvo ką tik "at
4ŠDAVIMAS
AR
NESUSIPRATIMAS?
tautos
veidą.
"Italijos
gražuo
jo
1
—
pirmoji
Lenkijos
užpuo
Kur Eina Slavai?
bėgę" iš SSSR (!) Kada 1947
į komunizmą.
limo diena. Ir jei iki šiol "sovie lę" beveik gėdingai tampo
Visi kurie įdomaująs!
vienam transportui išvyks
tų kifrvis" lengvai kapojo gal "jaunikaičiai" gėlėmis ir vylio- Skaitytojams tur but žino ir fizines jėgas ir laukti dar ne m.
tant į New Yorką buvau pri
slovakijos praėjusiais įvykiais
Kirvis Sutiks Akmenį vas visai «ilei valstybių, tai nėmis: Molotovas žada koloni ma, kad tremtiniams globoti žinia ko. O tuo tarpu sovietų puolamai apsilankęs emigrantų
stebisi ir j ieško paaiškinimo
šiądien — kada kirvis pakibo jas, Marshall siūlo baltos duo organizacija IRO vienu svar agentai nesnaudžia....
lageryje Bremene, tai karingų
kaip atsitiko kad tos valsty PO TIEK KARČIŲ patyri
nos, Bidault — Triestą.. Vie biausiu savo veikimo tikslu vis
jų komunistinių dainų ten per
virš
Berlyno
ir
virš
visos
Vo
Tat nenuostabu, jog kai kas dvi valandas tiek prisiklausiau,
bės toks išmintingas preziden mų net netikėčiausios staigme
nas daiktas geresnis už kitą, dar tebelaiko tremtinių grąžikietijos—
kiekvienas
mato
kad
praranda kantrybę ir viltį, pa
tas Eduardas BENEš taip il nos pasaulinėje politikoje ne
jis kris tiesiai į akmenį.. Ta ir Italai, paskendę tarp tų rin nimą į jų kilmės kraštus. Ka siduoda jų įkalbamas ir grjžta. kiek neprisiklausydavau nei per
savaitę bolševikų laikais Lie
gai nesuprato jog brolystė su begali žmonijos nustebinti. Jei
da ir turėsime kibirkštį kuri kiminių pažadų, nebegali susi dangi tie "kilmės kraštai" vis Grįžta pas "tėvelį" Staliną jau tuvoje 1940 metais
Dai
Sovietais anksčiau ar vėliau vieną rytą pabudęs Prancūzas
vokti
kieno
pažadas
vertinges
įskels
neišvengiamą
gaisrą.
navo,
mat,
išrinktieji
emigran
dar
tebėra
komunistų
okupuoti,
kaip ištikimiausias jo sunus.
atneš galą Čekoslovakų nepri Italas ar Belgas rastų savo kie
nis ir kuris "jaunikis" bus išti tai ir tas grąžinimas yra ne
tai į USA.... Jiems bvo atvi
me sovietų kareivius, jis per
klausomybei.
Ir taip Vak. demokratijos ri vartai Amerikon, o tyliems
kimesnis.
kas
kita,
kaip
tremtinių
atida
ir Širdies
Prieš savaitę Paryžiuje pasi daug nebenustebtų. Beveik visi Tarp
dėl savo įstaigų ir organizaci ūkininkams nuo Baltijos ar nuo
Kokių užpakalinių minčių tie vimas komunistams.
rodė Benešo parašyta knyga, Europoje trijų metų įvykių yra
Dunojaus durys ligi šiol už
230 KILOMETRŲ koridorius "jaunikaičiai" beturėtų, vienas Kiekvienas kovoti ar dirbti jų neapdairumo įsigyja priešų trenktos. Iš jų dabar gali, IRO
kurioje jis plačiai aiškina vi taip paruošti kad jie daug dau
vieną
šimtą
po
kito,
nes
tie
nuo Hannoverio iki Berlyno dalykas vis dėl to pasilieka galįs žmogus pas Staliną bus
globojami ir padedami, Stalino
sus galimus kelius kuriuos ga giau nustemba kai išgirsta kal
aiškus: komunistinė Italija su padarytas darbo vergu. Ten žmonės, kurie, tiek veltui iš tarnai rinktis kareivius ir dar
primena
kadaise
pagarsėjusį
lėtų Slavų tautos pasirinkti, bant apie taiką, atslugimus, tai
Dancigo koridorių. Vieną dieną darys Europai naujų didelių smarkiai vykdomi penkmečių laukę, kurie tiek be reikalo iš bininkus Stalinui....
karui pasibaigus. Mat, ta kny kingus norus ir vadovaujančių
jį sovietai tikriausiai uždarys, sunkumų. Jei Italai nubalsuos planai, kuriama karo pramonė, kentėję, turėjo grįžt namon, Todėl ir nenuostabu, kad to
ga Benešo rašyta dar jam tebe žmonių išmintį, negu kai jie
o Amerikiečių- Anglų- Prancūzų už komunistus ir socialistus skubiai ruošiami ištekliai, at tie asmens jau noroms neno- visko nesuprasdami ir baisiai
apsivylę žmonės ir atsisveiki
gyvenant Londone ir dar karui girdi paruošiamąsias karo si
kariuomenės įgulą Berlyne su- (šie, mat, eina drauge su ko sargos, ginkluojamasi. O karui roms turės savo darbu ir pa na išvažiuodami:
tebeeinant. Rusijos, kaip pa renas. Laikraštininkai iš Mas
siaukojimu
"didžiajai
socialis
sems kaip biteles.... Pirmą munistais, išskyrus tik jų ma kilus, kiekvienas ginklą pakelti
Ir tu, garbingas Amerikos ar
grindinės Slavų tautos, iškili kvos taipgi nesivaržo rašyti
žą dalį Saragat vadovaujamą), galįs vyras bus aktingai įjung tinei tėvynei atsilygint už čia Britanijos kareivėli, kurs da
bandymą
jie
jau
padarė,
ir
mes
mą Benešąs laiko labai reikš kad ir ten — Sovietų Sąjungo
pražiopsotą laiką ir pelnyt pa- bar atlydi agentus į tavo drau
nemanome kad sovietai iš to tai tuo pačiu komunistinis dir tas į karo mašiną.
mingu dalyku visoms kitoms je — "kiekvienas Rusas" yra
šlijusį
jau pasitikėjimą. Jau ir gų stovyklas ir su nerūpestin
nepasidarytų sau pamokos. Gi žas — kurs veržią visą Europą
Taigi kas išeina? Išeina tas, dabar, išvykdami, jie nesidrovi ga nuobodžiaujančio žiūrovo
Slavų tautoms: girdi, apie ją įsitikinęs jog toliau be karo
ta pamoka tėra tik viena: ge — suspaus likusius taip stip kad Vakarų demokratijų pilie
grupuosis visi Slavai ir tuo bu- gyventi nebeįmanoma. Stačiai
už visą gera, už tą širdingą Va mina viską taip šaltai vertini,
ruoju nei Amerikiečiai, nei riai jog tuoj pritruks kvapo.
nusiminimu ir nevil
du galės vieningai saugoti ir — pasaulis ėmė sirgti karo il Anglai nei Prancūzai iš Berly Po Italijos būtinai ateitų eilė čiai moka mokesčius, remia karu valstybių globą atsidėko-IKas.
temdo ~ ir tu 2*1 sušitokiomis
frazėmis^
?P
kelti bendruosius "Slaviškus gesio liga. Ir serga toki stip no neišsikraustys. Kai norėsi Prancūzijai. Tuo ir butų už IRO (sovietai ją boikotuoja!) ti
Įsitiksi kada vėl tą dvpuką, kuo ta IRO maitina, šelpia, užlai ti sitokiomis trazemis.
reikalus". Istorija patalpinusi riu ilgesiu kad, tur but, daino
"Sudievu
tad
naci
ir
janM,
"i
tavo lydimi ir saugomi Stali
komunistinis ko tremtinius ir stengiasi pa
juos priversti iškeliauti turėsi sklęstas visas
Slavų jįautas greta Vokiečių mis ir šokiais sutiktų dauguma neabejotinai susidurti su jų pa diendaržis.
no tarnai i& musų stovyklų išdėti ir sudaryti sąlygas sovie Sudiev, svetimieji kraštai.
tautos, ir vis tiek — nori ar pirmąjį karo trimitą.
Vilčių Italijoje turi ir vieni tų agentams verbuoti stovyk Perkūnas lai juos nutrenkia, vyliojo.
sipriešinimu.
Bet gal nelabai gražu žmo
Gal sutiksi tu jį, bet ne kaip
nenori — tenka toms dviem
Ar jau atėjo valanda? — ir kiti: ir komunistai-socialistai lose žmones, kurie net nėra so
Aš tėviškėn trokštu karštai." beginkli, apskurusį dypuką, o
tautų grupėms nuolatos susi giškai giminei džiaugtis sker
ir krikščionys-demokratai. Vie
tikti ir rungtyniauti. Slavų už dynėmis, nors gyvenime yra dažnai klausiame. Pagal "sovie nų ar antrų laimėjimas bus la vietų piliečiai ir išsiunčia juos šitaip rašo viename iš tų kaip iniršinta varomą raudono
tinį
protą"
ta
valanda
turi
buti
Stalinui jo busimo karo reika laikraščių ("Tėvynės Balsas" sios armijos kovotoją, kurs gal
davinys esąs neišleisti iš akių daug baisesnių už jas dalykų.
ir norėdamas nebegalės tau
bai "liesas": didelės persvaros lams....
arba
dabar
arba
niekados.
O
nr. 4), kurių atveža tie polit- draugiškai paspausti rankos,
'Germanų pavojaus' ir Vokieti Nesenai ir Prezidentas Trumanegali
turėti
nei
vieni
nei
kiti.
kadangi
ji
būtinai
turi
buti
tai
Tų
sovietų
agentų-karininkų
rukai į musų stovyklas Britų kuri jį kadaise maitino ir šel
jos karo pralaimėjimą išnaudo nas viename bankiete pareiškė
Bet parlamente užtenka turėti lankymasis DP stovyklose yra zonoje.
tuščia
butų
jieškoti
ir
kitokios
kad
"karas
yra
blogas
daiktas,
pė..,.
ti taip kad Slavų saugumas bu
vieno balso daugumą, kad ga gana dažnas ir labai erzinantis. Tur but, tie garbingi Britų
išeities.
Kol
Marshallo
planas
Ir taip vyksta pasaulyje ne
bet
už
jį
blogesnis
—
tai
vergi
tų užtikrintas keliems šimtme
lėtum diktuoti. Užtenka turėti Išvengimui galimų incidentų ar Amerikiečių kariai, kurie susipratimai .... P. Varguolis.
nepradėjo
veikti
pilnu
tempu,
ja".
Kitą
dieną
vienas
Rusų
at
čiams. 'Tuo tikslu -i— Benešąs
kaip palydovai saugo Stalino
51 balsą, kad galėtum valdyti
mano — reikia kad Sovietų stovas Berlyne, kaltindamas kol Amerika dar tik plataus kitus 50. O juk kur ima valdy juos lydi grupė ginkluotų ka
Rusija, nepažeisdama kitų Sla Amerikiečius ir visus kapitalis ginklavimosi pradžioje, kol Ita ti komunistai, ten greitai tas rių (Anglų ar Amerikiečių).
viškų tautų nepriklausomybės, tus naujo karo troškimu, pri lijoje ir Prancūzijoje komunis "kitas 51T išnyksta kaip du Sovietų karininkai paprastai
atveža pundus propogandinės
sugrupuotų aplink save visus minė Vokiečiams Rusų patar tų partijos tebėra stiprios, kol
rnas.
*
.
'
.
literatūros ir dalina žmonėms.
v
Slavus. Bet pirmoji ir būtiniau lę: "Velnias maliavojimas vi eina karas Kinijoje, Graikijoje
Ir
jei
Italijoje
valdžia
atitek
Mus
globojančių įstaigų parei
sia sąlyga esanti tokia: nelies sados baisesnis, negu jis ištik ir Palestinoje, kol dar nevisi tų komunistams-socialist a m s
gūnai
šį visą reikalą laiko "all
ti kitų Slaviškų tautų politi tųjų yra"- Ir tas sovietas (ma pabudo iš trijų metų gilaus (Togliatti-Nenni liaudies blo
nės santvarkos ir gerbti įsitiki joras Mulinov) įtikinėjo Vokie miego — tol pagal sovietų pro kui), tai kuris iš musų netikė right", bet eilinis DP į šitą fak
nimą, spaudos it politinės ^veik čius "perdaug karo nesibijoti", tą reikia naudotis padėtimi ir tų kad su Italija atsitiks tas tą žiuri kaip į Vakarų demo
kratijų įstaigų neapsižiūrėji
nes "tokie fašizmo tarnai kaip nieko nelaukti.
los laisvę.
pat kas atsitiko su Čekoslova mą arba net išdavimą.
Tiesa,
komunistfiiis
mokslas
Forrestal,
Dulles
ir
panašus,
Taip samprotaudamas, pats
kija. Neveltui jau dabar šne
Yra tiesiog griaudu rašyti
Benešąs jaučia kad jo reikala nusilauš sau sprandus taip kaip skelbia kad su laiku visi kapi kama apie galimumus Popie
apie
likimą tų vargšų DP žmo
talistiniai
kraštai
neišlaikys
vimai gali prašauti pro šalį. nusilaužė Hitleris. Sovietų Są
žiui išsikelti iš Rpmos. Matyt, nių, kurie tiek daug tikėjosi,
ūkinių
krizių
ir
turės
subirėti
junga
su
visomis
demokratinė
,Ir jis tuoj pat primena kad, jei
Italijos rinkimai gali duoti vi kad paliko savo tėvynes, savo
Sovietų Sąjunga pažiūrės į Sla mis tautomis šiądien yra tiek po revoliucijos našta. Vadinasi, siems staigmenų.
turtą, artimuosius, ir, nežiūrė
vų tautų surinkimą kaip į pla stipri kad visi kurie tik drįs reikia tik kantriai palaukti, ir
Jų belaukiant, kaunamasi vi dami didžiausių karo pavojų,
pati
Amerika
su
visais
savo
tų lauką komunizmui plėstis, prieš ją pakelti kardą, bus be
suose frontuose: karas eina atbėgo į Vokietiją ir tikėjosi
tai tokiu atveju visos kalbos gailesčio sutraiškyti", tokiais planais sužlugs it perdurtas pilnu tempu. Tik vis dar
patekti į Vakarų sąjungininkų
apie Slavų vienybę esančios tik žodžiais apdalino klausytojus muilo burbulas.... Tokios tak laimei ar nelaimei — kraujo
rankas, kad jau nebereikėtų
tikos
ir
laikėsi
sovietai
kol
ma
sovietų atstovas.
apgavystė savęs ir kitų
nesimato*
vergauti neapkenčiamam rau
tė
kad
iš
Amerikos
jiems
jokio
Jei komunitų partija lems Eu Klausant kas kartą vis atvi
donajam
žmonijos siaubui.
ropos Slaviškų tautų bičiulys resnių ir smarkesnių kalbų, ga pavojaus — greito pavojaus —
Išlaukė
jie trejus metus.
NUO
vėžio
ligos
šioje
šalyje
tę, tai reikėsią dar ilgai palauk lėtum pasakyti kad šalys senai nėra. Gi dabar visai kas kita:
Jaunesnius
ir
stipresnius išsimiršta
po
vieną
asmenį
kas
3
ti kol prasidės vašus ir taikin jau kariauja, daro užpuolimus nauji bilijonai skiriami pagrei
rankiojo
pirkliai
ir išsivežė, o
minutos.
Kai
mokslininkai
tik
gas Slavų tautų bendradarbia ir priešpuolius, manevruoja, ap tintam apsiginklavimui, įveda
Candidate for
visai
tremtinių
masei
(dauge
rina
kad
džiovą
jau
nukovos
į
šaudo, naikina miestus, baugina ma priverstina karo prievolė,
vimas.
šios pagrindinės mintys iš kaimus ir švaisto į šalis patran mobilizuojama visa karo pra 10 metų, vėžio ligos nukovoji- liui sveikų ir darbingų šeimų)
COUNTY ENGINEER
belieka dar vargti supuvusiuo
Benešo knygos atskleidžia vi kų ugnį. Viena tik dar laimė monė — ir aiškiai matosi kad mas sako dar tolimas, dar ne
se barakuose, apgriautose ka
DEMOCRATIC TICKET —
PRIMARY — MAY 4th
są paslaptį kodėl jis 1943 me kad tas karas tuo tarpu vis dar Amerika ruošiasi rimtai kal surasta tikrai nuo ko ir kaip
reivinėse,
prarandant
dvasines
vėžys
žmogų
pradeda
naikinti.
tais Gruodžio 12 dieną keliavo šaltas ir visi ginklai paimti iš bai. O jei taip tai geriausia nie
Vėžys yra antra didžiausia
ko nelaukiant pirmiesiems pra
į Maskvą ir pasirašė draugys žaislų magazino.
mirimų
priežastis šioje šalyje,
Toks yra Kremliaus
Tačiau ar ilgai besitęs tas dėti
tės sutartį
Matyt jis bu
ir
nuo
jo
per metą miršta apie
vo įsitikinęs ir norėjo Staliną "vaikų žaidimas"? Ne, neilgai, protas, ir mums atrodo kad jo
įtikinti kad Slavai turi žygiuo tikriausiai neilgai.... Viena klausys piktasis karo dievas. 188,000 asmenų. Pirmą vietą
žinoma, Maskvos širdis no užima širdies ligoi.
ti ne po komunizmo vėliava, o mažiausia kibirkštis uždegs pa
NOMINATE
po Slavizmo. Gyvenimas paro raką taip plačiai išbarstytą. Be rėtų greitos pergalės ir greito
dė kad komunistų partija yra paliovos kartojami Londone ir komunistinio viešpatavimo pa
galingesnė negu visi kiti ap Washingtone šūkiai kad "buki saulyje. Galima rasti rimtų
Glen C. Sponseller
skaičiavimai dėl ateities. Taigi me prieš sovietus kieti kaip žmonių kurie yra linkę tikėti
KANDIDATAS I
.sovietai prievartos budu pasuko granitas" — primena dienas kad naujo karo laimė nusvirs
COUNTY COMMISSIONER
of STARK COUNTY
į sovietų pusę. Bet mes nepriTREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
sidedame prie tų. Vis dėl to Mr. Sponseller gyvena Stark. ap|
LIETtrVIAMS
manome kad ta laimė daug kar skrityje visą savo gyvenimą. Jis
tų blaškysis, svyruos ir bus la yra namų savininkas ir taksų mo
MUSŲ KALENDORIUS 1948
kėtojas. Per daug metų įgijo prak
bai kiafca.
tiško patyrimo, ir tinka bent kokiai
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c.
vietai.

Kur Eina
Pasaulis...?

Hpi

i

ALBERT S. POKTEli

Glen C.

SPONSELLER

Susimaišiusios Viltys

(Galite siųsti pašto ženklais J .
Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1^48 Ka
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus. To
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar neturėjo
me. čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Muk
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius tremtinius — visas pelnas eina tremtinių naudai.
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.
REIKALAUKITE DIRVOJE
6820 Superior Ave.
Cleveland 8, Ohio

<

Per praėjusius 12 metų jis tarna
vo ir dabar tebetarnauja pirminin
ku Township Board of Trustees.
Gyvena ir operuoja tą pačią farmą kurioje jis gimė 56 metai atgal.
Per praėjusius 30 metų jis dirbo
Timken Roller Bearing Co.r Canton,
Ohio. Yra vedęs, turi tris vaikus.
Savo ilgu gyvenimu patyrė jflačiai
dolario vertę ir todėl pasižada vesti
apskrities reikalus ekonomiškai ir
atsakančiai, užlaikyti šios apskri
ties įstaigas tvarkingai. Jis kandi
datuoja Deemokratų partijos tikie-

NEPRAEINA nei vienos die
nos kad negirdėtume vis ką
nors naujo apie Italiją. Mat, už
kelių dienų (Balandžio 18) ten
įvyks visuotini rinkimai. Ir nie
kad tie rinkimai nebuvo tiek
svarbus kiek dabar. Už tai ir
atsitiko taip kad į tuos Italijos
rinkimus įsimaišė tiek daug
"pašaliečių". Tikrai sunku bus
pasakyti *r rinkimų daviniai tu, balsavimai'ba« Gegužft* 4.

DEMOCRATIC CANDIDATE
F o r

COUNTY COMMISSIONER
STARK COUNTY
PLAIN TOWNSHIP TRUSTEE FOR 12 YEARS
WILL SERVE TO THE BEST OF MY ABILITY
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VAISIAI

NEWARK, N. J.

isargybos pareigas.
fl80 New York ave. Gali įsto- šis Postas prisideda prie rė
Posto Moterų Auxiliary taiplti j nares motinos, našlės, se- mimo Lietuviškų reikalų. Pra
pat organizuojasi, pirmas jų'serys, žmonos ir dukterys Lie- šome visus Lietuvius paremti
susirinkimas įvyksta Bal. 16, 1 tuvių Veteranų. »
musų parengimus.
Korp.

Lithuanian American
Veterans Veikla

Skaudžioje tremtyje begy
vendami, Lietuviai dažnai laiš
kais j ieškojo paguodos ir išsi Lietuvių Amerikos Veteranų
gelbėjimo kituose kraštuose, Garbės Sargyba dalyvavo meti
niame Lietuvos Nepriklausomy
pirmoje eilėje Suvienytose Val bės sukakties paminėjime ir ki
stijose.
tuose daugelyje vietinių paradų
*
Deja, iš Vokietijos laiškus ir parengimų.
Visi nariai šios Color Guard
laiškus buvo galima išsiųs,ti tik
per UNRRA. Siuntėme. At yra veteranai II Pasaulinio Ka
sakymų dažnai negaudavome. ro.
šis Postas rengia savo meti
Dabar, kiek pasikeitus padė nę vakarienę ir šokius Gegužės
čiai, atvykus į Angliją, galime 1, šv. Jurgio salėje, Newark.
rašyti laisvai ir garantuotai. Rezervacijas reikia padaryti išanksto pirm Balandžio 18, prie
Ir štai kas paaiški:
Per UNRRA siųsti laiškai durų tikietai nebus parduoda
adresatų daugumoje visai' ne mi.
pasiekė. Jie dingo kaž kur pa Memorial Dienoje šis Postas
metinėse mišiose už
keliui. Ir tai svarbiausia tokie dalyvaus
mirusius veteranus. Posto na
laiškai kuriuose žmogus pasi riai lankys kapines ir papuoš
pasakodavai apie save grynai visų veteranų kapus.
Color
asmeniškus dalykus, pav., kur;Guard dalyvaus Memorial Die
nos parade. Musų Commander,
gimęs, ir tt.
Visus tokius laiškus gaudyte Anthony V. Washkewich, yra
gaudydavo bolševikų š u i p a i. tvarkytojas parado metu Grand
Stand vietos prie City Hali.
Tai buvo išdavikiškas Judo paPostas rengia Lietuvių pikni
sitarnavimas!
ką ir visų New Jersey Lietu
Ir kas iš to išėjo! Skaitome vių dieną, Rugpjučio 15, Kenilbaisią žinią: 1947 m. Gruodžio worth, N. J.
28 d. raudonieji galvažudžiai Stuko rengiamame Pavasari
pradėjo masinį Lietuvių trėmi niame koncerte, Rūtos Klubo,
mą j Sibirą. Tauta beviltiško Gegužės 2 d., šv. Jurgio salėje,
je padytėje. Lietuvoje senelių musų Color Guard eis garbės
ir-vaikų ašaros krauju pagriu
M. M SIMONS
vusios.
Ne vieną pražudė gražiau
KANDIDATAS Į
siom mintim tremtinių parašy
COUNTY COMMISSIONER
ti laiškai. Mat, bolševikai ga
of ASHTABULA COUNTY
lėjo tada išaiškinti iš kuries
šeimos kas nors yra tremtyje. Mr. Simons gyvena Ashtabula
O žinome ką tai reiškia: — County visą savo gyvenimą, yra vedys ir turi du vaiku. Lankė pradi
"Tremtinių šeimos turi buti su nę mokyklą ir high school, per 20
naikintos!" — tai pagrindinis metų buvo groserio biznyje, dabar
bolševikų programos punktas. užsiima galvijų pardavimu ir turi
Bolševikų agenti turėtų buti ukę ir moka taksus pačioje Ashta
pašalinti iš visų panašiai atsa bula County.
Per du metu Mr. Simons buvo
kingų vietų!
T. Banga.

NEUŽMIRŠKIT 3c

Rašydami Dirvos Redakcijai,
Administracijai ar Agentūrai
kokius paklausimus, visada įdė
kit už 3c pašto ženklelį atsa
kymui. Tas būtina.

i

"Kiekvieno vaiko mirtis ar
ba sužeidimas musų gatvėse
yra negeistinas", pasakė Police
Chief George J. Matowitz.
"Kiekvienas važiuotojas pri
valo buti ypatingai atsargus
mokyklos arba gyvenamų namų
srityse. Jis turi buti pasiruo
šęs netikėtinumui — vaikučio
Išbėgimui j gatvę arba išvažia
vimui dviračiu ar kitu kuo tiefciai po automobiliu. Vaikai tu
rėtų daugiau žinoti—tai yra jų
tėvų, mokytojų ir kitų suaugu
sių pareiga juos mokyti taip
nedaryti, bet žaidžiant vaikai
užmiršta ką daro.
"Dauguma trafiko nelaimių
DIRVA — vienatinis Lietu
vaikams gali buti išvengta.
Apie 2600 vaikų, tarp 5 ir 14 vių laikraštis Ohio valstijoje.
metų amžiaus, užmušta perei Kaina metams tik $3.00.
neturint

Lithunian American Veterans of Newark, X. J., taip vadinama Color Guard: iš kairės
f dešinę: Commander Anthony V. Washkewich; Captain Alphonse Andrews; Sergeants:
Edward Thompson, Werner Blair, John Rappel, Edward Kidzius, Anthony Adomaitis,
Stanley Yonikas.

MONCRIEF

GAS it on, if
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NOMINATE

Ne už kelių dieni}, ar kelių valandų
bet į kelias minutas mes sumaišysi
me jusų pasirinktas ir mėgiamas
dažų spalvas bent kurios rūšies Ma
gicolor sienoms dažų ... Tik atsineškit pavyzdi savo medžiagų, pa
tiesalų, sieninių popierių, mes pritaikysim dažus kurie harmonizuosis. Puošni velvet-flat, satin-sheen
pusiau žibanti, arba skaidriai žiban
ti su stipriu plastikai panašiu pavir
šium, visos tvirtos ir mazgojamos,
visos tikros aliejinės maliavos. Da
bar galėsit pačios matyti kaip jū
sų pačių harmonizuojančios spalvos
tusimaišys jums bežiūrint į 2Vz mi
liutas The May Company's nauja
me Magnicolor Paint Center penkta
me aukšte. •

I

s

Magicolor's Naujas Procesas suteikia jums galimybę pasirinkti iš 612 skirtingų spalvų vidaus na
mų maliavų arba dažų sumaišytų jums gatavai prisitaikymui bent kokiai jums reikalingai spalvai,

COUNTY COMMISSIONER

i kelias minutas.

REPUBLICAN PRIMARIES — MAY 4, 1048

Atneškit savo dažų problemas į The May Co. Magicolor Paint centrą — penktas

aukštas — ir pa veskit mums sumaišyti jums lygiai tokias spalvas kokių jums reikia.

Magicolor*s ColorMagic yra Sumaišyta
ir Paruošta
Tepimui
Belieka tiktai tepti ant sienų, lobų

ar medžio apdirbimų. Dirba lengvai,
nes visos Magnicolor maliavos pa
gaminamos amatoriams kurie nori
gauti profesionaliams panašias pa

sekmes.

MISS FRANCES ROSS, MAGICOLOR KONSULTANTE, YRA ČIA

Qualified by Business Training

PASIRUOŠUS PADĖTI JUMS JUSŲ DAŽŲ PROBLEMOSE

Ashtabula County

Miss Ross, Magicolor dirbtuvės spal ny's Magicolor Paint Center Penk- j suteiks patarimus jums apie spalvų
vų stylistė, rasis The May Compa- tame Aitfešte, visą ši« Savaitę ir (suderinimą if maliavojimo budus.

#tai Kaip Tas Veikia

Jums reikalinga atsinešti j musų
rfllllllMMIIIIIIiailllllllllHIIIIMIUIIIIIMMIIIMtHHIIIIIHIIIIIMIIMIIIIHIIIIIMIIIHIIIIIIIIHIIIIIMIIIIIIHIIIIIIIIIIItj
krautuvę pavyzdį medžiagos kurios
|
:
spalvai norit pritaikyt dažus ir pas Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-4515
akyti patarnautojai prie spalvų sta
lo kokios rūšies paviršius bus dažo
mas ir kokio dydžio yra kambarys.
Tuojau jums paduodama spalvų
knyga ir galite pasirinkti kokias
1 7526 Star Avenue
Cleveland 3
tik norit iš 612 skirtingų spalvų.
IIIIIIHtHIIMIIIUNimHMKHIIMIMIIIiaiiaiMIIIMItMIliaHl
Ant užpakalio spalvos kortelės pa
jiiiiiiiimiifiiiiiiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiifg
tarnautoja randa formulą padary
mui tos pageidaujamos spalvos. Ši
formula nurodo kaip dadėti reika
lingus kiekius vieno iš šešių kon
|
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
s
centruotų mineralu palvų prie vie
nos kurios pagrindinės sieninės ma
|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
|
liavos. Tie koncentratai yra paga
5
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- 5
minti taip kad nešunta, galimi maz
goti, ir chemikaliai nustatyti taip
įjs kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- E
kad vėliau vėl juos galima gauti to
5 riuose apdraudos-insurance reikaluose.
5
se pačiose spalvose jeigu prireikia.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas S
Sumaišymas atliekamas čia pat prie
S garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.
g
stalo ir jusų pasirinkta maliava bu
na gatava už kelių minutų.
Magicolor*s Color Magic Suteiks Jums tai kas Spalvų kiekiai šia sistema gali
ma gauti tūkstančiais, bet spalvų
-iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniM!iniii!!!iii!i!:iiifiiii:iiniiiiii9iiiiiiiiiiiiiiiiiiii'.
knygoje sudėta 612, parinktos kaip
Jums Reikalinga Jusų Išlaidų Biudžeto Ribose "pageidautinos" spalvos po išstudi
javimo spalvų kokios dabar gauna
mos pirkti viešai baldų apdengimo
Jusų asmeniškos spalvos be aukštų MagnicoJar dažai toli eina tikrame ir langų drapery medžiagų.
kainų! Musų naujas spalvų maišy dažyme. Vieno galiono paprastai už
mo patarnavimas pasiekiamas leng tenka vidutinio dydžio kambariui.
"THE May CO'S MAGICOLOR PAINT CENTER . . . FIFTH FLOOR"
vai kiekvieno namo biudžetui. Tik Taigi, kiekvienam kambariui jusų
WE eivc AND Rtfoertf
EAGLE STAMPS
|
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
| pamanykit.... jusų spalvos sumai name, nuo attiko iki skiepo, pasi
šomos jums, su jusų vardu ir spal naudokite musų Color Magic patar
va ant skardinės, ir tik už $3.85 ga
TDonifumu
§ 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 § lionui, o brangiausi neviršija $7.50 navimu. Lai jusų namai žėri kiau
rai jusų asmeniškumu ;— jusų pasi
• MflU MHO B «• fM MK •9W SM. HMS r II k ft. M SJIML
IK MNWt ft M MUMS
net pačioms geriausioms- maliavoms. rinktomis spalvomis!

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko

I
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Wilkelis Funeral Horns
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PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

|
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šildymo

Jums Belaukftmt

pirmininku Monroe Board of Educa
tion ir per penkis metus raštinin
ku, o per pastarus 10 metų yra tos
tarybos nariu.
Jis yra kandidatas i County Com
missioner of Ashtabula County Republikonų tikietu. Balsavimai bus
antradienį, Gegužės 4.

Candidate for

i

COAI-

Dabar The May Co.
Atliks Jums Tai į
2 į Minutas Ten

(MONROE TOWNSHIP)

i
* S*

Automatinio

KIEK KARTŲ JUS BANDETE SUTAIKYTI
ALVAS NAMU DAŽYMO METU?

M. M. SIMONS

'it

tais metais šioje šalyje. Clevelande iki šiol jau 92 vaikai su
žeista ir du užmušta šymet.
Aišku kad diduma tų nelaimių
įutų išvengiamos jeigu visiems
jauniems vaikams butų įkala
ma saugumo taisyklės ir kad
jie privalo jų laikytis.
"Tai priklauso nuo suaugu
sių — tėvų, mokytojų ir moto
ristų — kad musų vaikai butų
saugus nuo nelaimių. Pirmiau
sia, mokykit juos saugiai vaik
ščioti, žaisti arba važinėti jų
dviračiais. Bet niekad nepasi
tikėkit kad jie yra laisvi nuo
pavojų. Automobilistas visada
privalo saugotis neužvažiuoti
ant vaikų".
Cleveland Police Dept.

JUSU NAMAS NĖRA UŽBAIGTAS
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PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI

Bobelis, Petras, iš Vilkaviškio ap.
Jokubaitienė - Poderytė, Agota ir Lelis (Lales), Juozas. ,
Popikas, Motiejus ir sesuo Ona Bar
sunus Juozas, iš Zapyškio vai., Ložys, Pranas, iš Mosėffltto vai.
taškiene - Popikaite, iš JgartįniaBogdanavičius, Jurgis, iš Nendrinių
Jieškomieji ar apie "juos Ži km., gyv. Cleveland.
Kauno ap.
Maksvytaitis, Gustavas, iš Naumies
kų vai., Vilkaviškio ap,,„4r jes vy
nantieji prašomi atsiliepti į:
čio vai., ir žmona Neimoniutė, Oras Jonas Bartaška.
Brazai tytė - Novikoff. Roza, iš Pa Jokūbaitis, Jonas, tUa. Jono, iš Ki
MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI
na, iš Marijampolės ap., gyv. Phi Pocius, prekiavęs namais Šiauliuose
CONSULATE GENERAL OP
nemunės vai., Kauno ap., • gyv. dulių vai., Šakių ap., gyv. St.
ladelphijoje.ir Kaune.
LITHUANIA
Louis,
Mo.
Philadelphijoje.
; , • „
(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai
Marcinkevičius, Andrius ir Baltrus, Pranauskis, Pranas, iš Viekšnių far.
41 West 82nd Street
Kaldys,
Antanas,
iš
Vabalninko
vai.,
Bručinskas, Antanas, iš Šilelis Vai.,
iš Skriaudžių par., Marijampolės
Mažeikių ap.
New York 24, N. Y.
Birž\į ap., vedęs Gervaitę, gyv.
Tauragės ap.
ap., ar jų vaikai.
Pričkaitis,
Adolfas, iš Garliavos ar
Chicagoje.
Budrikytė, iš Skuodo vai., Kretingos
GAIDELIENĖ Valerija (Paliu- GAUDIEžA Antanas, seno am
Marmantavičiutė, Magdalena, duty*
Marijampolės apylinkių gyv. New
v
Karpinskaitė
Girdvainienė,
Stanis
ap.
,
kaitė), pusamžė, mirė Kovo
žiaus, mirė Kovo 19, Chica Adam - Ernstaitė, Emilija ir brolis Černeckas, Kazys ir Vincas, iš Vei lava, iš Tryškių vai., Šiaulių ap. Martyno, iš Alytaus ap.
Yorke.
Ernstas, Adolfas, gyv. Racine,
12, Chicago j. (Biržų ap. Pa
Marozienė - Bernotaitė, Elena, iš Ši Pudymaitis, Jonas, iš Jovaravo vai.,
goj. (Kretingos ap. Platelių
Katinas,
Kajetonas,
iš
Pabaisko
vai.,
sėjų
vai.,
Seinų
ap.
Wise.
pilės par.) .
Marijampolės ap.
p. Šateikių k.) Amerikoj iš Antanaitytė, Agota, sesuo Petruš čiužas (čiuževičius), nuo Laukuvos. Ukmergės ap., gyv. Ląwrence. lalės parap.
Medžiukas, iš Alytaus ap.
Kinderis,
nuo
Kaltinėnų,
Tauragės
Dailydienė,
gyv.
Chicagoje.
gyveno 45 metus;
JENKEVIčIENĖ (Maskevičiukevičienės, turi brolį Praną Brazi
JIEšKOMAS Jonas OsipaviMikalajunaitė, Marija, duktė Pauli
ap.
Dams, Adelė ir Amanda, gyv. New
tė) Valerija, pusamžė, mirė SKUDRIS Jonas, 90 Tfietų, mi lijoje.
nos Jurgaitytės * Mikalajūnienės, čius, iš žakavoliu k., Merkinei
Kisieliauskas,
Jurgis,
iš
Eleonaravo,
Yorke.
'
Kovo 14, Chicago j. (Tauragės
v., .Alytaus ap Gyvena New
rė Kovo 12, South Boston, Apanavičius, Agatonas, inžinierius, Dzikytė,. Brant* iš Josvainių vai., Kleinys, Karolis, gyv. Kiduliuose, iš Biržų ap.
Mitrikevičiutė, Ona, iš Pajavonio v. Yorke ar Washington, D. C
ap. Kvėdarnos p.) Amerikoje
Mass. (Radviliškio p.) Ame lankęsis Lietuvoje 1938 metais.
.Šakių
ap.,
ir
jo
šeirtia
—
žmona
ir
Kėdainių ap,, ^ vyro jkavardS neži
Atsišaukti:
(16)
Vilkaviškio ap.
išgyveno 38 m.
Arminas Klemensas, gyv. Brooklyn.
dukterys Marijona ir Ona, ištekė
rikoj išgyveno 55 metus.
noma.
Julijona Kartanavičienė
Momkienė
Vindašiutė,
Liuda,
iš
jusios,
gyv.
Illinois
ar
Penna.
ČEPUKAITIENĖ Jieva, 80 m ZALUNSKAS Ignas, pusamžis, Bairiunaite - Žiburienė, Agota, iš Filipowicz, Wladyslaw, iš Raseinių,
964 E. 78 St.
Cleveland, O.
Ylakių vai., gyv. New Yorke.
Kleiza, Kazys, iš Veiverių vai., Ma
ir du sunųs, gyv. Washingtcne.
mirė Kovo 9, E. Greenville
mirė Kovo 15, Chicagoj. (Pa- Pušaloto vai., Panevėžio ap.
Muslinauskas,
Juozas,
iš
Alvito
vai.,
rijampolės ap.
Balčiūnienė - Lukoševičiutė, Ieva, iš
Pa. (Balbieriškio p.) Amer
' nevėžio ap. Linkuvos p. Zim- Kaltinėnų vai., Tauragės ap., gv. Garalaitė, Uršulė, iš Viekšnių vai., Klikunaitė, Uršulė. 11 gurklių par., Vilkaviškio ap.
PA JI Ef KO JIM AS. Uršulė š>
Telšių ap.
Naktigalas,
Pranas,
iš
Akmenes-Veporaitytė-Rrazienš įieško sa
koj išgyveno 55 m.
biškių k.) Amerikoj išgyve Chicagoje.
Ukmergės ap.
• ,<*
Geležinienė - Kiliokaitytėj Urtė, iš
gerių par.
vo
vyro broli Joną Brazą, ku
no 42 metus.
Klimeikaitė
Malunavicienė,
Rozali
Baltrušaičiutė, Monika, gyv. WaterDALINKEVIčIUS Juozas, seno
Batakių v^.y fkurag^si a^. gfv.
Narkevičiūtė
Stasiulevičienė,
Mor
ris
prieš 6 motus gyvena San
ja, iš Žąslių vai., ir vyras MaluChicagoje.
^
amž., mirė Kovo 14, Chicagoj BONDZINSKAS Antanas, se bury.
Francisco,
Cal. Paeina iš Lan
ta.
navičius
Vladas,
1S
Vievio
vai,
Banza,
Juozai,
f|
Sintautų
par.,
Sa
Gervaitė, iš Kupiškio vai;, Panevė
no amž., mirė Kovo 19, Chi
(Ukmergės ap. Taujėnų vai
keliškių,
Vilkaviškio
&ps. Yra
Naunčikas,
Pranas,
iš
Plokščių,
Vai.,
gyv. Brooklyn.
žio ap., ištekėjusi už Kaldžio, An
cagoj. Amerikoje išgyveno kių ap.
Amerikoj išgyveno 43 m.
svarbus
reikalas.
Kas
žinot su
Šakių
ap.
Klovite
(Kloweit),
William,
iš
Ši
Barkauskai tė, Anatazija, iš Gruz
tano, gyv. Chicagoje.
60 metų.
teikit apie ji žinin.
(17)
Naumann, Kari, iš Lietuvos
KUIZINAS Jonas, pusamž., mi
lutės ap.
džių, Šiaulių ap.
Gestautienė, Ona, sesuo Vinco L*UAnna
Oberaitis
Naunčikienė,
Ona,
našlė
Konstanti
BATUTIS
Petras,
71
metų,
mi
Kozevnikaitė, Aleksandra, iš Žaga
Barkaukas, Jonas, gyv. Wateibury.
džiaus, gyv. Worcester.
rė Kovo 13, Chicagoj. (Taura
no, ir jos dukterys Elena ir Mar
M Jones Street,
rės.
rė Kovo m., Rockford, 111.
Barkus - Purvinytė, Rozalija, vyras Gešvanderienė • Karpinskaitė, Sta
gės ap. Girdiškės p. Pabreme
garita,
gyv.
St.
Clair,
Pa.,
ar
CleWilkes-Barre, Pa.
Kudokaitė - VerbickienŠ (Werbin),
n ų k . ) A m e r i k o j i š g y v e n o ' 4 A . VALANTIEJUS Jonas, 63 m., Kazys ir Barkus, Balys, gyv. Chi nislava, iš Mickiškių km., Tryškių
vclfindc
Jadvyga,
iš
Panevėžio
ap.,
ir
vai
cagoje.
vl.
Šiaulių
ap.
7
mirė Vas. 24, Chicagoj. (Ba
metus.
kai Anėlė ir Viktoras, vyras An NeimoniutS - Maksvytaitienš, 0 nar
Bartaškiene - Popikaitt, OftA, iš Grajauskas, Juozai,;
Ameri
takių par.)
iš Kalvarijos vai., Marijampolės s
tanas.
MIKULIONIS Tetras, 40 metų
Bartininkų vai., ir vyras Jonas
koje, gyv. Vilkaviškyje.
ap.,
ir vyras GustaVas, iš Nau- g
KLUSAS Feliksas, 61 m., mi Bartaška.
Heidemann - Vorbergaiffe, Ani&ft, iš Kuisys, Vincas ir sesuo Kuisyti, Ve
mirė Kovo 15, Chicagoj. (Gi
miesčio
vai., gyv. Phi'.adelphijoje. |
rė Vas. 24, Chicagoj. (Ra Bergerienė - Eringytė, Matilda, iš
ronika,
iš
Tauragės
ap.
Tauragės ap.
mus Londone, Anglijoj.)
seinių ap.)
Hukas, Augustas, iš Bartininkų vai., Kuncaravičiutė, Adėlė, iš Ukmergės. Norvaiša, Antanas, iš Šilalės par. =
Vilkaviškio ap.
ŠAPKUS Stasys, mirė Kovo 6
Vilkaviškio ap., gyv. Clevelande. Kuncytė, Marijona, iš Slavikų par. Novikof - Brazaitytė, Roza, iš Akšt. i
BENDIKAS Petras, 70 m., mi Bernotaitė - Marozienė, Elena, iš
and
Panemunės vai., gyv. Philadelphia, s
Chicagoj, kur buvo ir gimęs
Ignatavičius,
Tadas,.if Jonavos vai., Labanauskai, išvykę iš Rygos.
Šilalės
par.
rė Gruod. 24, Philadelphia,
DARŽINSKAS Pranas, mirė 6
Landžiutė - Gestautienė, Ona, se Petkevičiūtė, iš Varnių, Telšių ap., ĮĮ
Kauno ap.
Bertašaitės, Barbora Samuelis, ir
Pa. (Vilkaviškio ap.)
duktė Jono.
suo Vineo Landžiaus, gyv. Wor
Kovo, Chicagoj.
Petronėlė, ig Laukžemis parap., Janusas, Antana, iš Zapyškio vai,
Petraitis, Stasys, iš Naujamiesčio v
GERDŽIUS Antanas, 38 metų, Darbėnų vai.
cester.
,
Kauno
ap.
RUDIENĖ Viktorija- (Sirvinsmirė Kovo 21, Chicagoj, ktir Bibertaitė - Gešvan'lerisns, Emilija, Juzenienė - Uogintaitč, E., iš Lin Lingevičius, Jonas, iš Jonilkėlię v., Panevėžio ap., gyv. Chicagoje.
kaitė), 48 m., mirė Kovo 8
Pocius. Kazimieras, ir sesuo Morta, j I
Specializing ill
Biržų ap.
kuvos vai., Šiaulių ap. iš Slavikų vai., Šakių ap.
buvo ir gimęs. *<

/
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Į Polish

Chicagoj. (Marijampolės ap.)
Amerikoj išgyveno 46 m.
IIAŽONIENĖ Petronėlė, mirė
Kovo 1, Chicagoj. (Veviržl*
nų k,)
ŠALKAUSKAS Pranas, 59 m.,
mirė Kovo 7, Chicagoj. (Kel
mės par.)
VILčINSKIENĖ Marė, mirė
Kovo m., Baltimore, Md.
URBONIENĖ Karolina, 66 m.,
mirė Vas. 7, Ambridge, Pa.
(Panevėžio ap.)
BEKSELIENĖ Agotu, 70 m.,
mirė Kovo m., Rockford, 111.
BURBIENĖ Paulina (Lukošsvičiutė), 67 m., mirė Kovo 9,
Chicagoj. (Suvalkų rėd.)
MICKELIUNIENĖ Vero n i k k
(Dambrauskaitė), pusa m ž ė,
mirė Kovo 9, Chicagoj. (Ra
seinių ap. Viduklės p. Ylių
k.) Amerikoj išgyveno 43 m.
PLEVOKIENĖ Elzbieta, 76 m
mirė Kovo 14, South Boston,
Mass. (Vabalninko p.) Ame
rikoj išgyveno 55 m.
KASNAUSKAS Mykolas, seno
amž., mirė Kovo 15, Chica
goj. (Šilalės p.) Amerikoje
išgyveno 56 m.
STANKEVIČIENĖ (Gabriutė),
Rozalija, 69 m., mirė Kovo
18, Chicagoj. (Marijampolės
ap.)
POPŽIUS Vladais, 41 m., mirė
Kovo 18, Chicagoj. (Alun
tos p. Gruodžių k.) Ameriko
je išgyveno 36 m.
VESPENDERIS Petras, mirf
Kovo 10, Chicagoj. (Telšių
ap. Varnių p. Pagirdžių k.)
Amerikoj išgyveno 47 m.
SKRIRDONTAS Vincas, 67
m., mirė Vas. 21, Edwardsville, Pa. (Kauno rėd.)

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI *

Kada jusų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės i
P. J. KERŠIS, del apkainavi
mo. ko visada reikalauja ap
draudos kompanijos rirra ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS

pfcav
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Namų Dekoravimas
mūsų specialybė.

Telefonas:
KEnmore 8794?
Cleveland, Ohio
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Ohio

vEXpress 0645
nUIlliJI

i;iii n

.i.

įvesti naiuralį gasą į naujus arba priodinius namų ir patalpų apšildymui įrengimus.
The Commission išleido priedinj patvarkymą Balan
džio 1, 1948, kuris leidžia įvesti gaso šildymo padargus
tiktai sekančiomis pabrėžtomis sąlygomis—-

ĮRENGIMAI KURIE BUS LEISTINI
The East Ohio Gas Company gali teikti natural}
gasą naujiems ir priediniams gaso šildymo jtaisarrs
sulyg savo apskaičiuojamų galimybių prisiimti tokj
priedinį perviršių ir, sulyg the Commission's patvar
kymo.. tiktai kaip seka:
Įsi vedimas gaso šildymo įrengimų bus leldžiaraąs taipgi
ir i naujus pastatus.
Gyvenamų namų apšildymas. kitokiu kuru dabar gali bū
ti pakeistas į gasinį pritaikant vieną pakeitimą ant kiek
vieno įvedimo į naują pastatu.
Bendras visų šitų įvedimų kiekis, į naujus pastatiis ii
esančius namus, bus apribotas sulyg apskaičiavimų pa
čios The East Ohio Gas Company kiek ji gali prisiimti
priedinio perviršiaus ateinančiai žiemai.

KAIP U2SISAYKTI
Įvedimui į Naujus Pastatus
Aplikacijos turi buti padarytos asmeniškai Kompa
nijos ofise. Svarbu jums atsinešti su savim nurody

MAISXI*

A*Y

DI1Ą

mus kokie dydžio ir tipo pastatas kurįam jųs darote
aplikaciją gavimui gaso šilumą.

^Maąslb
dtąudiįnd.11* ' *
GĄRĄ?į%0

Norint Pakeisti iš Kitokio Kuro į Gasą
Kostumeriai kurie dėl kokių nors sunkumo sąlygų
nori įsivesti gaso šilumą į «avo namus privalo kreip
tis į kompanijos ofisą asmeniškai ar per atsakingą
atstovą įrodymui kodėl jam turi buti duota leidimas
pakeisti į gasinį šildymą. Visi kiti norėdami gauti
gsaą šildymui savo namų gali kreiptis ar asmeniškai
arba paštu. Jeigu pasirinksit kreiptis paštu, reikalin
ga aplikacijos forma jums bus pasiųsta sulyg parei
kalavimo. Jokios aplikacijos nebus priimamos per
šildymo padargų pardavėjus arba kontraktorius.

*

jsp. i
9'

Kuomet aplikacijos bus peržiūrėtos, leidimai įsives
ti gasu šildomus įrengimusvietą kitų naudojančių
kitokį kurą bus suteikiamos iki tiek kiek, šios Kompa
nijos sprendimu, gaso išteklius leis. Prisilaikant the
Commission's įsakymo, visi užtvirtinimai bus daromi
paeiliui sulyg to kaip aplikacijos bus gaunamos. Aplikantąnis bus laišku iš Kompanijos pranešama kuo
met jų aplikacija sulauks užgyrimo.-

.•y
2
i jautienos
' 1 sv. piįbno Pultelių.
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a* 00
•
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^2 s>',.Itiąiolflą". sjautien^ii
2 svrįle^^firik. apeis,
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1 sr\. kayosvpupeliy
1 sv. sotoąlaao, blocks

h" . '
l^iaulinių tankų
v
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v 2 sv. aukšč; rich,
.O*
sūrio
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No. 4
95

Jf

... t

' •. v
9 SVARAI Cl)KRAUS

No.. 5 .^ .
9 SV. KAVOS Pupelių

SĄ.98

NOi 6 • 4.5 sv. cukraus

PASARGA

pup<|Iių

No. ^ 200 Chesterfield cigarečių
^2'®^ (Išskiriant Vok. ir Italiją >

The East Ohio Gas Company yra po obligacia prisilaikyti the PubKc 'OtiKtrės Cotnmision's
Patvarkymo. Todėl, visi įvedimai gasu šildomų padargų kurie butų padaryti be formalio šios
Kompanijos užgyrimo, raštiškai, turės buti išjungti; jei nebus išjungti laisvanorlai, ši Kom
panija bus priversta, po pabauda, sulaikyti patarnavimą visiems įrengimams kuriems naudfĮ*
jama gasas tame pastate arba name.

THE

*

kt, mok.V^rtetnpo^ tik«if^L nuro
'užšoko' ;riuruerius
Galini*v uŽį>aky,ti; k<»li pakif tel i .n
•
y. s '

$4.00 4,5' sv. kavos

Kambarių Popieriavimąa
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road

Work Guaranteed

i ** '
Su Balandžio /f 1948, the Supreme Court of Ohio patvarkė kad the Putiic Utilities
Commission of Ohio gali sulyg savo nuožiuros išduoti leidimus apribotai teikiančius

•»•••••••«••••••

K. ŠTAUPAS

o/

;*';.Candelabf«f!s
J* fTray and Tea
Services

GASO ŠILDYMAS GRIEŽTAI REGULIUOJAMAS

609-12 Society for Savings Bid
Telef.: MAin 1773.

Nori pagražinti savo
namus? Šauk—

'?• Flatware

E I S T OHIO GIS

No. 8 16 sv. sūdytų silkių stati9^.95
nėle (Tik j Vokietijų)
No. 9 10.sy. kvietinių miltų
4 tinc. kepimo miltelių

1

EXTRA R1EBĄLV « SV.!!!
2 sv. kenuoto sviesto
No. 10 2 sv- bekono
»—qe- 2 sv. kiaulinių taukų
»'
l s"v. šokolado, blocks
1 sv, cukraus
1 sv. kavos pupelių.
<:ia nurodytose kainose įskaity
tos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos.
Afiskirni luti.iiHČH hU draugi,10n»is. komitetais ir pavieniais atmcniinis ik-1 didesnių užsakymų.
Nedeisdiami šiandien pasiųskite
savo gr*imuėms, draugams siuu-
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Lithuanian Digest
CLEVELAND 3, OHIO

6820 SUPERIOR AVE.

PHONĘ :* ENdicott 4486

tag women out with a Parted risto'

RELIGIOUS PERSECUTION IN
LITHUANIA

Berettice Russell Guenther
OT, KAD VISI TAIP
while the priest was officiating at
On April 12, 1948, the intern-'
DARYTŲ...
the demolished altar. In Schumskai
ment of our dear friend Berenice
the
police
raided
the
church
while
, Balandžio 10, Dirvos redak
the congregation was assembled for Russell Guenther took place in the
cijoje buvo Clevelando Lietu
Kiekvienam Lietuviu Salės
prayers. The wayside crosses and Sunset Memorial Park, North Olm
vai Vaduoti Sąjungos 1-mo sk.
šęrininkui privalo rupeti Lietu
sted, Ohio.
Šį
sekmadieni.
Balandžio
18,
susirinkimas. J susirinkimą at THE Soviet Constitution guaran and to pay 2,000-6,000 roubles in statues of saints have been syste
vių salės reikalai, ir todė^ visi
Her final resting place is within
nuo
10
vai.
ryto,
Lietuvių
salėje,
matically
vandalized
by
the
Bolshe
taxes.
At
the
end
of
1946
a
spec'a!
tees
the
citizens
religious
freedom,
vyko o-ana gausus būrys rarių.
vietos Lietuviai kurie tur.t sa
a
stone's throw of the beautiful
6835
Superior
ave.,
šaukiamas
Buvo tremtinių ir šiaip Lietu but this does not prevent the au regulation required the priests to pay viks.
lės šėrus, glauskitės prie savo
fountain, which is surrounded by
Clevelande
gyvenančių
tremti
viškam reikalui jautrių tautie thorities from waging a brutal war an extraordinary tax of 50,000-70,000 The aim of the Communists is coldrful flower beds, and within A
istaig-os, remkite ją, kad išlaion the Catholic Church in Lithuania. roubles, the vicars paying 20,000.
čių, ne-nnria.
kvtume savo rankose kaip savo niu visuotinas susirinkimas.
not only to destroy the Church but
A leading article of the Lithuanian Whoever was unbale to pay this tax. to obliterate religion and Christian very short distance of* the Oratorium
kulturini centrą, ir ap^augo'u- Dienotvarkėje nematyta nau
D
i
e
n
o
t
v
a
rkėje
numatytų
from which is heard soft symphonies
jos
valdybos
rinkimas,
Draugi
me jį nuo visokiu biznierių ku
klausimų nagrinėjimo metu, ki PRAVDA for January 1, 1947, said lost all his property and personal morality from the hearts of men. of music. These things, our friend
jos
įstatų
svarstymas
ir
pri
among other things:
, ,
belongings. A case in point is the
rie nori iš jos sau naudą daryti
They appeal to the lowest instincts loved in life, and at Sunset Memcfr.
ėmimas ir kiti svarbus klausi lo šiap ja i vaMų klausimų ir "The reactionary priest?, who are priest of Gizai.
ir Lietuvius skriausti.
minčių
pasikeitimo.
Gyviau
like hate, revenge, cruelty, in the rial Park, she is truly surrounded .
mai.
Prašome
visus
tremti
Nors dar visos salės negalim
sių disku: ijų sukėlė Amerikos in the habit of living on the stupid 6. According to a regulation ol hope of producing a new type cf by nature's beauty.
;
nius
dalyvauti.
Susirinkimo
rė
atgauti, dėl gudrių biznierių
Lietuvių vienybės ir bendram babble they cram down the throats December 25, 1946, the churches and brutalized human being, whom they No granite shaft with graven;
muose
numatytos
ir
diskusijos
pagavimo jos j savo rankas, ir
darbui susivienijimo klausimas. of the workers, have clubbed togeth priests are debarred from using elec have succeeded in producing in Rus eulogy marks her sacred shrine*** *
Lietuviai to apgailauja, nes ne apie aktyvesnį visų tremtinių Čia skyriaus pirmininkas K. S. er in a gang and are now trying to tric current.
sia. The fruits of this Bolshevik but a simple marker bearing the
turim kur rengti Lietuviškų Įsitraukimą į visuomeninę ir Karpi in pra '*'Vvino kad visų stop our onward march by diversion 7. Along with other leading pub education can already be oberved in name of
K
kulturinę
veiklą
ir
apie
prie
parengimų, neturi kur Lietu
Lietu vi.j apjungimas po bendra and terror. These historical heroes lic men, the priests are forced by the Baltic countries, though it must BERENICE RUSSELL GUENTHER
mones
ir
budus
didinti
pagalbą
viai sueiti, pasipažinti, jauni
ALT vadovybe eina geru keliu, of the dunghill will be trodden into threats and terror to act as spies be said that tjie moral strength c f Here she will await the final judg
mas susidraugauti, bet turėsi ir šalpą varge esantiems trem ir tikimasi kad greit bus už the ground by th» marching mil and agents of the NKVD.
the Baltic peoples is not broken yet. ment day, amidst Beauty—Music—*.
me pakęsti dar kiek laiko iki tiniams Vakarų Europoje.
lions ..."
baigtas sėkmingai.
Mingled Peace and Calm.
"
8. Attending divine service is not
Laikini
Draugijos
įstatai
nu
atsikratysim tų "gešeftmakeThe struggle against Western cul
The Bolsheviks are realizing their forbidden officially, but churchgoers
A Frie«flv
Nepaisant ramaus ir taikaus
mato
kad
ir
seniau
Amerikoje
rių".
ture goes on unabated. "Commu
pirmininko paaiškinimo, vis tik anti-religious program in the most
Visada turim turėti mintyje gyveną Lietuviai gali buti šios buvo jaučiamas nepasitenkini ruthless fashion. We have just re have time and again been made to nist morality is the struggle for the
earl a.
feel
the
displeasure
of
the
author
intensification and perfection of Com
kas yra tie kurie taip suktu bu- Draugijos nariais-rėmėjais. To mas dėl šio reikalo vilkinimo. ceived a report from the headquar
ities. The teachers have not only to munism. The false, idolatrous' re
dėl
prašome
atsilankyti
visus
du salę paėmė savo bizniui ir
Motyvai: perdaug jau kreipia ters of the Lithuanian National Re engage themselves never to go to
ligious morality weakens the mind
per kelis metus pinigaujasi, sa norinčius.
sistance movement. A special de
for
L. T. D. Clevelande Valdyba ma dėmesio į smulkmsnas. o partment of this organization is col church, they are also responsible for a n d p a r a l y z e s m a n ' s s t r e n g t h o f
• 'M- f
lei tik kelis dolarius primesda
užmirštamas pagrindinis reika
their pupils in this respect and have will,'' writes a Soviet pedagogue
COUNTY
COMMISSIONER
mi, kuomet dabar salė galėtų
las — Lietuvos vadavimo rei- lecting incriminating material on the to watch that the children do not at
MOTERŲ užpuolimas Cleve- u„i
in the paper The Rank of Youth.
as
daryti didelius pelnus iš viso
Former Ass't Attorney General
crimes of the Bolsheviks against hu
tend divine service. Some month® T h e B o l s h e v i k s s p a r e n o e f f o r t s i n
lando gatvėse eina aršyn: už- j MoV V fi
kių parengimų ir vestuvių.
.under Gilbert Bettman.
manity
and
democracy.
šis klausimas vi
ago the Minister for E d u c a t i o n ,
y '
*
Turėdami mintyje tuos gud puolamos, sumušamos ir apva-' siems
The report in question contains Ziugzda, warned the teachers that uprooting this morality.
yra
opus
ir
prie
širdies...
ragalvius, visi rodykime rimto giamos ir senos ir jaunos ir vi
Man geriausia patiko p. K. the following data on the persecu those who choose to study at the
susirūpinimo kad jie kaip nors sokios. Dabartinė miesto val štaupo pasakymas:
tion of the Church:
Theologico-Philosophical Faculty wil
toliau Lietuvių neprigautų ir džia pasirodė visai nesugebanti
"Nesu
aš
jokios
partijos
na
1. Immediately on the second oc
nepagrobtu sa ] ės savo geš; : ftui ir nežinanti ką daryti niekda rys, bet kai sužinau kad kur cupation of Lithuania in 1944, the be dismissed. On Sundays, while di
vine worship is taking place, the
rių suvaldymui.
tęsti ir toliau.
šiomis dienomis paskelbė pa nors renkasi Lietuviai Lietu Soviet authorities prohibited all or Communists organize meetings or
Dabartiniai naujai išrinkti
vos reikalu, aš viską metu ir ganizations of a religious character,
salės direktoriai matome daug skyrimą 70 policininkų daugiau einu, nežiūrėdamas kas tą su stopped the printing of every kind public works near the churches, in
order to deter the faithful from at
skriaudų padarytų Lietuvių įs kovai su tais niekdariais, bet sirinkimą šaukia."
of religious literature and called tending and to check on those who
tokis
mažas
skaičius
policinin
taigai tų biznierių kurie be jo
Malonu tai girdėti. Ot, kad in and destroyed the existing devo
kios sąžinės užgrobė visuome kų milžiniškame mieste ne kiek visi taip darytų kaip p. štau- tional books. Religious instruction, dfe
gero
padarys.
9. There are many cases of dese
nišką Įstaigą savo naudai. Bet
pas! Kokių gražių ir vaisin Sunday schools and prayers before cration of churches by the Bolsheviks.
yra dedamos pastangos skriau
gų rezultatų pasiektume Lietu and after school were likewise pro In the church at Kybaitai soldiers
PYKSTA KAD NEGAVO
das atitaisyti.
vos vadavimo reikale....
hibited.
of the Red Army practised shooting
Nauji direktoriai prašo visų BINGO PELNO
2. Before the opcupation there with the altar as a target. In the
Bartkunas.
Jau yra žinoma visiems kaip
salės šėrininkų talkos ir bend
were four seminaries (training estab same church the local secretary of
radarbiavimo, o su laiku visos Lietuviu sale užvaldė bingo biz
Candidate for
lishments) for Catholic priests in the Communist party drove the prayskriaudos bus atitaisytos. Jei nieriai ir laikysis joje dar me
Lithuania, viz. at Kaunas, Vilnius,
Imtynes
Balandžio
20
koks pelnas iš salės bus jis eis tus laiko. Salės šėrininkai žino
Telschiai' and Vilkavischkis.
The
jums, šėri n inkams, o ne į ke kas dar vienas norėjo iš bingo
Jack Ganson rengia smarkias im
seminaries
at
Vilnius
and
VPkavisvhS H E R I F F
pasipinigauti, vietoje gelbėti tynes antradienio vakare, Balandžio
liu biznierėlių kišenes.
AAA - UŽGIRTA - AAA
Visi salės šėrininkai prival) Lietuvių visuomenei bingo at- 20, Central Armory, pradžia 8:30 kis were closed right away, the ore
įsigvti sau Lietuvių klubo na-, sikratyti ir salę atgauti Lietu- vakare. Šiose imtynėse svarbiausia at Telschiai a year later. The re-1
maining seminary at Kaunas had ;
rystės korteles ir lankyti klu-jviu kultūriniams reikalams,
pora bus: Bill Longson prieš Kay
of
bą vakarais, kada tiktai laikas Į Tas asmuo, P. P. Muliolis, Bell, du iš trijų paritimų, iki per S00 pupils. In 1946 the NKVD de-!
ported
thfe
leading
men
of
the
esleidžia, čia taipgi pranešame buvęs žymus katalikų veikėjas, galės.
A U T O
tablishment and restricted the nam- j
kad klube penktadienio vaka vietoje į senatvę palaikyti savo
Kitos poros bus: Dick Raines su
!
ber
of
its
pupils
to
100.
MAHONING COUNTY
gerą
vardą
ir
kovoti
su
bingo
Lee Henning; Tom Mahoney su Dcc
rais buna tikros smagios Lie
3. Persecution of the priests ^et
tuviškos vakaruškos, gera mu biznieriais, pats panorėjo gau Meske; Charles Barber su Bob
zika, pasisekimas, pasivaišini- ti bingo pinigų, bet kai specia- Wagner; Louis Samic su Fred Bo- in with the arrival of the Soviet :
SPORTMAN PARK
troops in Lithuania. Before the oc mas, skanus valgiai, žuvis, bly- lė salės šėrininkų komisija jam zic.
(Rt. 8—Bedford, O.)
tą sulaikė, jis ėmė pasakot esą
Prie šių visų, Jack Ganson gavo cupation the Catholic priests in the!
nai.
ON THE DEMOCRATIC TICKET — PRIMARY MAY 4
country numbered approximately ov- ;
Kas tik turite salės serų, at kas tai "skersai stryto" norįs dvi jaunas Clevelandietes imtikes,
8 DIDELI
eikit tuoj į savo įstaigą ir įsi-j iš bingo pasinaudoti, užtai jam Norma Robinson ir Jean Miller, ku er 1,000, now their number has sunk
to 350. The majority were arreste 1 .
rios duos 10 minutų amatoiių im
gykite Lietuvių klubo narystės i nedavęs. .. .
ĮVYKIAI Sekm.
and deported, some are forced to
Tas ką jis norėtų neteisin tynių parodymą.
kortelę. Atminkit kad laikan
Was Safety Director — Became Mayor of
live in the woods under the protec- •
tis Ohio Įstatymų klubo vedė gai įtarti, betgi visų salės šė
2:45
Apr.
tion
of
the
anti -Communist gueril-:
jai negali įleisti Į klubą ne-na- rininkų akyse iškėlė aikštėn
1
Campbell, Ohio and Deputy Clerk of
rių, taigi nenorėkit kad įstaty bingo šiulerystes ir salės iš Lenktynės Balandžio 18 las. Of 80 priests in the VilkavischP.M.
kis
diocese
25
are
known
dead.
Bis
mai butu laužomi. Jums geriau naudojimą ir padeda Clevelan
Del lietaus pereitą sekmadienį, hop Borisevicius of Telschiai was
ir lengviau prisitaikyti prie įs do Lietuviams salę atkovoti
Mahoning County
To tačiau nedaro Muliolis midget auto lenktynės atidėtos šiam arrested in the beginning of 1946
tatymo įsigyjant klubo narys
kurį dar ir dabar Lietuviai at sekmadieniui, Balandžio 18, atsibus and sentenced to death by NK\ D
tės kortelę.
Penktadienio vakarais klubo mena iš Municipal Savings lai kaimyniškame Bedford Sportsman court in Vilnius on January 3, 1947.
Park Speedway. Pradžia 2t4l vai. His successor, Bishop Ramanauskas,
vakaruškose groja Juozas Do- kų nemaloniai.
was imprisoned in the autumn of
Butų geriau p. Mulioliui ne po pietų.
mikaitis su savo orkestru.
1946,
as well as Bishop T. Matulionis
Alekas Banys, direktorius. grabalioti priekaištų kitiems,
of Kaischiadorys. _ Even Archbishop
PARSIDUODA FARMA
savęs teisinimui. Perdaug aiš
Lietuvis
(
Sena našlė nori parduoti sa R e i n y s a n d B i s h o p P a l t a r o k a s h a > e
kus yra jo "griekai".
ATIDARĖ LIETUVIŠKĄ
2152 Rockwell Avenue
žinantis. vo farmą, 33 akrai vaisių,^ 2 been under arrest and interrogation
Namų Maliavotoja*
IžKKiĄ
šeimų namas, bus stop prieša of the NKVD. The usual charge
Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius
žinomi biznieriai A. ir A.
JIEšKO KAMBARIŲ
Popieriuotojas
kyje namo, pusė valandos iki against the priests is "assistance to
Kazakevičiai, seniau buvę Key
Gerą darbą turinčiam naujai miesto. Rašyti arba kreiptis: bandits".
Pietus nuo 11 ryto iki 2 po pietų
,
stone Cafe savininkai, dabar atvykusiam Lietuviui inžinieApkainavimas ar patari-'
All the monasteries in Lithuania j
24464 Detroit Road ^
14)
Atdara
kasdien nuo 11 ryto iki 4 vai. ryto.
mas reikale jusų namo
atidarė savo naują vietą, UP-j r į u į s u šeima reikalingas butas.
are closed. The abbey school at Ra-1
West
Lake,
Ohio
Duodame
Musų Puikią Cantonese Vakarienę^
TOWN GRILL, 10623 St. Clair Norinčių išnuomoti ar žinančiu
pagražinimo suteikiama
šeiniai was destroyed and its proper- Į
Avenue. Jų draugai norės ap laisvą butą Clevelande, Euclid
nemokamai.
ty confiscated; many of the pupils j
Rezervacijoms šaukit MAin 9064.
silankyti ten ir pamatyti.
ar Shaker Heights prašoma
have been arrested and deported.
! -=
Jie laiko šiltus vai ius, vi pranešti:
495 East 123rd St.
5. The lands of the congregations
sokius gėrimus, penktadienio ir
J. Augustinavi^ius,
in excess of three hectares have been
Telefonas: POtomac 6899
šeštadienio vakarais buna link
511 Babbitt Rd. Euclid 17
confiscated. The priests who are
sma muz ; ka, o svečiams patar
Telef. RE 8185.
allowed to cultivate these three hec
navimas geras ir greitas.
tares have to deliver 3,000 5,000 kilo
KAS platina Dirvą — tas
grammes corn yearly to the state platina apsvietą.
PARSIDUODA NAMAS
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių DirektorS)
8 kambarių, pavienis, naujai
KEITH'S 105TH STREET
sUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiciiiiimimtHiimimiiiiMiiiiimiiiiiiimiEiimtutiimiiiiimir
ištaisytas,
su
trečiu
aukštu,
. REIKALE VEŽIMAI LTGONIAMS PARVEŽTI
THEATRE
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
LOANS TO
Matvsit šias įdomias filmas: visas gerame stovyje, naujas
April 14 iki 19 — "The Bi- furnasas. Galima tuoj užimti.
REPAIR, MAINTAIN,
Kreiptis: 1353 E. 81st S'.reet
LITHUANIAN FUNERAL HOME
sh< p's Wife".
MODERNIZE YOUR HOME
Ptrsikcli | 'naują didesnę ir gražesnę krautuvę
E
April 20 tiktai — ' Child of
6621 EDNA' AVENUE
ENdicott 1763
REIKALINGAS VYRAS
OR BUSINESS PROPERTY
Divorce", ir priedinę, "RiverPRIŽIŪRĖJIMUI IR
boat Rhythm
| 7007 Superior Ave.
Greta Ezella Theatre 1
APTAISYMAMS
\ £|abar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedu, Laik- E
Moderniniame Budinke
SUSIRINKIMAS
Turi buti stiprus ir
|
rndėliu ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
E
Lietuvių Kultūrinio Darželio
veiklus.
susirinkimas bus laikomas ket
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ
Pageidaujama jaunesnis
virtadienio vakare, Balandžio
ne^u
50
metų.
29. Lietuvių salėje, nuo 8:30
VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ
Gera alga.
vai. vak.
Valdyba.
šaukti: Mr. SYKORA
Skrybėlės! Kelnės fir Visoki Parėdalai!
Lietuviškos Vakaruškos EN. 4076
1032 E. 63nd St. Member Federal Deposit Insurance Corp.

Lietuvių Tremtinių
Draugijos Clevelande
Susirinkimas

Dar Lietuvių Salės
Reikalais

HOOVER

VOTE

FO

MIDGET
LENKTYNt

I
I

n

I

i

JONAS G.

POLTER

CHUNG KING RESTAURANT

į

NO BETTER
TERMS
ANYWHERE

Delia E. Jakubs

I. J. SAMAS - JEWELER

u
vs

|

Vyrams Aprangalai

0

A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkta
dienio vakare.
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Smagi Lietuviška Užeiga

UPTOWN GRILL,
10626 St. Clair Avenue

E

I
=

VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
|
Žuvis — Blynai — gera muzi- =
Geras Patarnavimas
§
ka šokiams penktadienio va-; E
_
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
S
karais. Klubo nariams. Pra-j= A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) 5
džia nuo 8 :00 vai.
j Bllllllllilllllllllllillilllllllltlliliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiniiiiii:

LasnikCafe

Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.
(Šalia Dirvos Redakcijos)
Prie U. S. Route 20 ir U. S. Route 6.
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

Už POPULIARES KAINAS

DYKAI

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

DYKAI

THE KRAMER & REICH CO.

7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais
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