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AR VYKDOMOJI TARYBA
YRA EGZILINĖ LIETUVOS
VYRIAUSYBĖ
šitokio turinio klausimą pa
tiekė "žiburių" koresponden
tas Vykd. Tarybos pirmininkui
Vaclovui Sidzikauskui. Į tai
buvo atsakyta:
— šitokio titulo Vykd. Tary
ba dabar nevartoja. Laikom, SULAIKĖ GELŽKEkad svarbiau pats darbas nu
LIU STREIKĄ
dirbti, o ne tai, kuriuo vardu
jis bus nudirbtas. Bet skaitomės su tuo, kad laikas gali pa
Washington. —
reikalauti ir egzilinės vyriau- 10 d. Federalis teismas išsybės titulo. Tam atvejui jau!leido uždraudimą geležinpirmoji VLIK'o ir pasiuntinių j keliečiams streikuoti, kas
konferencija sutarė ir VLIK'as1 buvo unijų vadų įsakyta
tą sutarimą patvirtino sekan pradėti Gegužės 11 d.
čiai: "Kada ir kaip vykdoma
Trijų gelžkelių unijų va
sis organas išeis į viešumą, nu dų įsakymu apie 150,000
statys jis pats, pranešdamas lokomotivų ir kitų gelžkeapie tai VLIK*ttI ir gavęs jo lius operuojančių darbinin
pritarimą."
kų streikas turėjo sulaiky
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Mėsos Kaina Pabrangs
Gyvulių augintojai iš vidurvakarinių valstijų praneša kad
šymet jie turi mažiau augina
mų galvijų ir gyvulių mėsai,
negu turėjo pirmais trimis mė
nesiais pereitas metais. Tas
sako bus priežastimi pabrau*
gimo mėsos kainos ateinantį
rudenį.
Iowa valstijoje, paveizdan,
gyvulių auginimas šymet yra
28 nuošimčiais mažesnis negu
pernai. Prie to, šią žiemą bu
vo brangesnis gyvulių šėrimas
negu kitais metais. Taip kad
negu kitais metais. Viską tai
sudėjus j vieną reikia, sak®į ti
kėtis mėsos pabrangimo.

BALF pirmininkas Kun. KOREČIEČIAI BAL
J. B. Končius prisiuntė te
legramą ragindamas visus SAVO PRIEŠ KO
Lietuvius veikėjus ir orga
MUNISTUS
nizacijas rašyti skubiai lai
škus ir siųsti telegramas Korėjos pietinėje dalyje,
savo kongresmanams pra kurią valdo Amerikiečiai,
šant juos remti svarstymą buvo pravesta seimo atsto Tremtiniu Lietuvių vaikams, nusilpus sveikatai, dažnai rei
gydytojo, čia matome, Pfullingene, Vokietijoje, tokį
D. P. biliaus, pirm negu vų rinkimas. Balsavimuo kia
patarnavimą pas gydytoją Proscevičių.
(Klišė "Viltis")
Kongresas baigs savo po se dalyvavo apie 6,400,000
ti visą šalyje judėjimą ge sėdžius.
iš 8,000,000 turinčių teisę
NORI APSAUGOS
PABALTIJO MOTERŲ
ležinkeliais.
Visi įtakingi Lietuviai, ir balsuoti. Nežiūrint komu PIRMAS ITALIJOS
•
SUVAŽIAVIMAS
PREZIDENTAS
Prez. Truman ėmėsi žy Lietuviškos organizac i j o s nistų pastangų rinkimus
DARBE
VALDŽIA SUPERKA
Balandžio 10 d. Augsburge gio streiką sulaikyti, pave pasistengkite tuoj pat pa- suardyti, balsavimai praėjo
KIAUŠINIUS
buvo sušauktas Lietuvių, Lat dant Armijos Sekretoriui s i ųsti laišką arba telegra-jir žmonės nebalsavo už ko
Roma. — Gegužės 11 sei ^ Cecil B. DeMille, vienas Valdžia vėl pradėjo supirkti
vių ir Esčių moterų rašytojų, Royal geležinkelių valdy mą savo distrikto kongres-. munistų kandidatus.
mas išrinkto pirmutinį Ita iš žinomų filmų gamintojų, iš ūkininkų kiaušinius dideliais
menininkių pobūvis, o taip pat mą. Unijų viršininkai pa- manui su oaraginimu remšiaurinę Korėjos pusę lijos respublikos preziden k a l b ė j o K o n g r e s o d a r b o kiekiais, dabar kada pavasarĮ
ir Pabaltijo moterų tarybos po-: tyrę apie tą valdžios žygį ti D. P. bilių dabar.
įturi užgrobus Rusija. Ten tą, Luigi Einaudi, 74 metų k o m i s i j o j e , į r o d i n ė d a m a s kiaušinių atsirado gausybės.
sėdis. Suvažiavimo metu paaiš- j sutiko streiką atšaukti ir
Kongresas gali išsiskirs-j balsavimų neleido daryti, amžiaus. Seime buvo var- reikalingumą šiai šaliai tu Valdžiai kiaušiniai nereika
kėjo, kad Pabaltijo moterys sutarė derybas dėl algų ve tyti Birželio pabaigoje, jei j nors toks buvo sutarimas, žytinė už prezidento kan rėti įstatymą kuris užtik
lingi. Jau dabar valdžia turi
nebuvo abejingos savo tautos sti be streiko.
nebus kokių svarbių kliu-j atsteigimui nepriklausomų didatus, komunistai buvc rintų darbininkui teisę dir sandėliuose sušaldytų pernyk
reikaluose: buvo kreiptasi į
bti. Kaip dabar yra, visi ščių kiaušinių virš 40,000 tuzi
Iki tol jie visokį tarpi čių. Mat, Birželio mėnesį | valstybių, karui pasibaigus. iškišę ir savo kandidatą.
atskirus asmenis ir j oficialias ninkavimą dėl derybų at jau įvyks Republikonų par
Tuose rinkimuose ir be Luigi Einaudi yra komu įstatymai suteikia darbi nų, kurių neturi kur dėti.
įstaigas, įteikiant memoran metė ir buvo užsispyrę su- tijos konvencija prezidento sirengiant jiems, susirėmi nistų priešas, rimtas žmo ninkams teisę streikuoti ir
Bet kodėl valdžia kiaušinius
dumus aktualiais tremtinių rei paraližiuoti šalį streiku.
apgina juos, bet nei vienas supirkinėja?
kandidato nominavimui — muose su komunistais už gus.
pasiliks ikšio įstatymas neužtikrina no
kalais. Tarybą, darė žygių, kad
# Premjeru
Draudimą streikuoti iš diduma Kongreso narių su mušta virš 100 asmenų.
linis
premjera?,
de Gaspe- rinčiam dirbti teisę ir ap Palaikymui jų kainų nuo at
emigracijos metu nebūtų ardo davė tas pats Federalis tei interesuoti tuo, ir be to jie
pigimo.
~
ri, krikščionių demokratų saugą.
mos Šeimos.
sėjas, Goldsborough, kuris nori gryžti į savo distrikAr
kiaušiniai
taip
pigus?
jau du kartu uždraudė an tus dirbti už savo kandi IMASI BILIAUS PRIEŠ partijos vadas. Jis be abe Unijų vadai jgali išvesti Visai ne. Jie parsiduoda ga
jo komunistų daugiau į ka darbininkus streikuoti vie
OOLITINIAI TREMTINIŲ
gliakasių streiką ir kuris datūrą, nes bus rinkimas
KOMUNISTUS
na brangiai, ir jeigu ne val
binetą
neprisileis.
SUVAŽIAVIMAI
nu kartu, ir uždraudžia ki džios
nubaudė John L. Lewis už ir eilės Kongresmanų.
kišimasis, kiaušiniai ga
Washington. — Atstovų
Balandžio men. pirmoje pu nesiskaitymą su teismu.
tiems dirbti, sulaiko kitų
lėtų
parsiduoti
sakysim po 50c
Rumų komisija priėmė bi
sėje Bavarijos Alpių srityje
darbus užpuolimais, grasi
Kongrese kalbama kad
DR.
CONDON
STO
tuzinui,
vietoje
65c., ir tai ūki
buvo sušauktas Lietuvių Tauti neužtenka streiką sulaiky ftUSAI LAI PARODO lių prieš komunizmą ir jo
nimais ir tt.
ninkai
turėtų
pakankamai
pel
VĖS NUOŠALIAI N Reikalinga tokių įstaty
nio Sąjūdžio atstovų suvažia ti, reikalinga ir atitinkamo TIKRĄ NORĄ TAI- svarstymui pravalė visus
no
už
kiaušinius.
kelius. Prieš tą bilių rau
vimas, kuriame dalyvavo pa įstatymo gelžkelius kontro
mų kurie apsaugotų norin
ATOMO ŽINIŲ
KOS
•
donieji pradėjo didžiausius
tys žymiausi tremties tautinio liuoti, nes streikai yra la
tį dirbti vyrą ar moterį,
WESTINGHOUSE
Elektriš
protestus, tačiau jo nesu Iš Washingtono praneša kurie yra patenkinti savo
sąjūdžio atstovai, o taipgi ir bai kenksmingi šaliai. Da
kų
produktų
išdirbystė
prane
Amerikai pasiuntus Mas laiko.
dalis akademinio jaunimo. Pri bartinis Taft-Hartley dar
kad Dr. Condon, kuris ve darbu ir užmokesniu.
ša
nupiginimą
savo
išdirbinių
imta eilė nutarimų.
bo įstatymas gelžkelių ne kvon pareiškimą kad "du Kongrese turi pilnas -ži da Federalį Standardų biu
$14 milijonų j metus.
rys susitarimui su sovie nias apie visus komunistų rą ir yra po nuožvalga kaip
Balandžio viduryje Augsbur apima.
U.
S.
KOMUNISTAI
Tai jau trečia didelė išdir
ge buvo sušauktas Ateitininkų
Valdžia jau ketvirtu at tais yra atviros", Maskva planus užgrobti šios šalies neištikimas atominės ener
bystė
savanoriai prisidedanti
SMUNKA
Sąjungos (krikščionių demo veju paima gelžkelius i sa staiga tą pareiškimą išver v
gijos žinių saugojime, pasi
prie
kainų
mažinimo.
kratų) sendraugių suvažiavi vo rankas: pirmiau buvo tė savotiškai ir ėmė skelb
ryžo laikytis nuošaliai visų
Pirmutinė
pradžią padarė
mas, kuriame dalyvavo 124 at užimta 1918, 1943 ir 1946. ti jog sovietai pasiruošę
atominių dalykų, iki Ato Komunistai Ameri k o j e General Electric Corp., po jos
SIŪLO
PALESTINAI
tartis su Amerika visais
stovai ir svečiai. Maždaug tuo
minės Energijos komisija savo įsteigtose mokyklose šį pavasarį seke United States
taiką
liečiančiais
klausi
ruošia apie 5,000 naujų sa
pačiu laiku tame pačiame mies
KOMISIJONIER1Ų atliks tyrimus apie jį.
JOHN L. LEWIS prane
mais.
vo partijai vadų ir agitato Steel Corp., paskui General
te posėdžiavo ir "Laisvosios šė kietos anglies operato
Kiti
vėl
kelia
išnaujo
rei
Electric vėl paskelbė daugiau
Einant prie galo Britų
Lietuvos" sąjūdžio atstovai.
riams apie naujas derybas Tai buvo Maskvos bur globos Palestinos, ir lau kalavimus kad butų paša rių, kaip skelbia jų partijos nupiginimų. Dabar prie jų pri
Visi šitie ir kiti partiniai''su su unija už 80,000 maine- bulas parodymui pasauliui
lintas Trumano paskirtas sekretorius. Pernai komu sidėjo ir WestingiwMiae Elec
kiant
Žydų-Arabų
karo
su
buk
sovietai
nori
taikos
ir
važiavimai rodo kad tremtiniai rių sutartį. Tą sutartį no
Atominės Energijos komi nistai gavo daugiau narių tric Corp.
Žydų
paskelbimu
savo
val
jieško
budų
susitarti
su
U.
labai domisi partine veikla.
pirmininkas David Li- negu 1946 metais, ypač pa
ri pasirašyti iki Liepos 10.
•
stybės, Amerika kreipėsi į sijos
S.,
išvengimui
vykstančių
daugėjo negrų .gavimas.
lienthal,
kuris
yra
Žydų
Gegužės 18 pradės deryr
kitas valstybes paskirti Pa kilmės ir radikališkų pažiū Bet 1948 metais, sekreto PLYTŲ išdirbimas šioje ša
BOLŠEVIKŲ AUKŲ
rybas su minkštos anglies nesusipratimų.
lestinai
komisijonierių, ku rų žmogus.
Valstybės
Sekr.
Marshall
rius raportuoja, raudonu lyje per pirmus tris mėnesius
SĄRAŠAI
kasyklų operatoriais naujų
rio pareigos bus apsaugoti
kams padėtis pablogo: par šiais metais pašoko 4 nuoš.
Tam tikros fataigos užsie sutarčių padarymui. Senos atmetė bent kokį siūlymą
Tuo remiantis, šymet turės
Palestinos
šventas
vietas
ir
Amerikai
tiesioginiai
konnyje yra sudariusios bolševikų sutartys baigiasi Birž. 30.
AMERIKA išvežė į Ru tija iš visų pusių atakuoja buti pagaminta apie 5,200,000,bandyti
suvesti
Žydus
ir
feruoti
su
bolševikais.
So
ma,
komunistinės
literatū
nužudytų, ištremtų į Rusiją,
siją $35,000,000 vertės ma
vietams pasiūlė kreiptis į Arabus susitaikymui. Jis šinų ir įrankių metalų ap ros platinimas sumažėjo ir 000 plytų.
suimtų, kalinamų ir nuo savo
Jaoonijoje d a r b i n i n k ų
Kelis namus galima bus iš tų
jokios valdybo galios netuūkių pašalintų Lietuvių sąra skaičius siekia M^09,639 United Nations.
dirbimui, 1947 metų bėgy žmonės mažiau skaito jų plytų pastatyti?
Molotovo
pareiškimui
joglrėtų.
Tas
klausimas
svarsorganą
Daily
Worker
bei
šus. Jie apima bolševizmo oku vyrų ir moterų.
je. Visko kitko į Rusiją
•
sovietų politika link Ame-1 tomas.
pacijos metus pradedant 1944
pernai Amerika išgabeno mažiąu lankosi j jų susirin AMERIKOS industrijose da
Tuo tarpu, tarp žydų ir už- $149,500,000. Tai gera kimui.
m. ir baigiami 1947 m. pabai noje iš 200 tik 2. Taigi mokyk rikos "visada buvus drauArabų
kovos Palestinoje ei
bar dirba apie 3,000,000 antro
ginga
ir
taiki"
niekas
neti
ga. Sąrašai patvirtinti parti linis jaunimas aktyviai spiria
parama sovietams rengian
na.
Kas
įvyks
po
Gegužės
Pasaulinio karo veteranų. Ki
ČEKOSLOVAKIJA,
anot
ki.
zanų vadų parašais. Tuo tarpu si prieš bolševizmą.
tis Ameriką užpulti. Vis
ti veteranai nuėjo į įvairius
Britų premjeras Bevin 16, tuoj patirsime.
viešai paskelbti tik vieno Aly
ką ką jie gavo, laikui at jos komunisto premjero, privatinius biznius, profesijas,
pareiškė
kad
tik
vieni
so
priėmė
naują
konstituciją
taus valsčiaus daviniai (pavar NUTEISĖ GRANATŲ
ėjus panaudos prieš mus.
vietai palaiko pasaulyje su BRITAI išgabena Ii Pa
sulyg Rusijos kurpalio, ir jaunesnieji dar studijuoja, o
dės, vardai, amžius, užsiėmi METĖJUS
yra dikčiai ir tokių kurie vi
lestinos
savo
apie
4,000
ka
irutę
ir
neleidžia
įvesti
tai
Kasselio stovykloje, Ameri
mas, gyv. vieta ir kada suim
GEN. EISENHOWER, sako, be Maskvos pagalbos sai nenori dirbti.
riuomenės.
Čekoslovakija
nebūtų
galė
ką.
tas.) Pirmame paskelbtame są kiečių zonoje, Naujųjų Metų
New Yorke vienoje s^vo
•
Amerika tęsia toliau vi
raše yra pavardės 210 suimtų sutikimo vakare į Lietuvių
kalboje įrodinėjo kad šio jus tokios konstitucijos tu DAUGIAU UŽDIRBA, šios.
sus
savo
ginklavimosi
plarėti.
O
ta
konstitucija
už
DETROIT, Mich. — Ge karo draftavimo metu du
to valsčiaus gyventojų. Be to, klubo patalpas, kur šoko apie
sovietų
kalbų
gužės
12 sustreikavo apie milijonai vyrų buvo atme tikrina visiems tos šalies šalies darbininkai, bendrai pa
išvežti yra 53 asmenys, nužu 100 porų, Lenkas Edvardas' nus• nežiūrint
u _ ?i
'i- ^
7M
apie
"taikų
susitarimą
75,000 Chrysler automobi sti dėl protiškų silpnumų, darbo žmonėms verguvę. ėmus, 1947 metų Gruodžio mė
dyti 33. Iš 68 ūkininkų atimti Przybylowskis įmetė rankinę
lių dirbtuvės darbininkų. taigi šios šalies vyrų pajė Seimas turėjo tą kon nesį uždirbo po $52.74 savai
granatą. Jį teise Amer. val
ūkiai.
ŠVEDIJA -ėmėsi gaudy-'Jų streikas atims darbus ga nėra neribota, sako jis. stituciją priimti. Už ją bal tėje ; 1945 metais Sausio mė
džios teismas. Kaip praneša
savo 246, prieš 0. Bet 54 nesį uždarbiai buvo po $47.50
ma, už kuno sužalojimą, nele ti iš Rusijos atbėgusius ten dar apie tiek kitiems darbiMA$Af LIETUVIŲ KOMU
ISPANIJA sutiko su U. s e i m o a t s t o v a i s u s i l a i k ė savaitėje. Dabar dirba trum
galų ginklo laikymą ir jo pa sovietų šnipus, kurie pasi- ninkams. Unija pareikalaNISTŲ ORGANIZACIJOSE
pesnes valandas negu dirbo
Bolševikai verste verčia Lietu naudojimą, piktadarys nuteis duoda neva pabėgėliais iš vo 30 centų valandai algų S., Britanija ir Prancūzija nuo balsavimo. Jie neilgai
1945
metais.
seime
sėdės.
išparduoti ten esantį priva
vius mokslęivius rašytis j ko tas 10 metų sunkiųjų darbų Rusijos. Vieni sovietų šni- pakėlimo.
**fPi"
tinį nacių turtą, kuris sie
munistines jaunimo organiza kalėjimo. Jo talkininkas Bor- pai rankioja žinias apie Es
Amerika pasiuntė greito kia $55 milijonų. Gauti pi Prancūzijoje, Geg. 8, už GERIAUSIAS būdas sutau
cijas (komjaunuolius). Tačiau niakas, kuris jam atgabeno jau tus, Lietuvius ir Latvius
Lietuviai to nenori. Taip Šiau pogamintą granatą, gavo 5 me pabėgėlius į Švediją, kiti mis dar 500 savo kariuome- nigų teks: Ispanijai 14 mi mušta 18 darbininkų kurie pyti pinigus yra atsisakyti pir
lių gimnazijoje iš 500 mokinių tus, kiti du kaltinamieji po 2 atlieka kitus šnipinėjimui! nės j Alaską. Jie išgaben lijonų, o kiti visi bus išda- dirbo prie ardymo dirbtu kti' bent ką iki nepajėgsi UŽ
tai užmokėti "cash".
vės kamino.
K. Peliki# Maskvo*.©audai.
liuti
yra tik 3 komjaunuoliai. Varė- metus.
ai ten lėktuvius.
.j.

•

•
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PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH
APRAŠ\ i*iAS APIE
GEN. ČERNIŲ
Pittsburgh Press patalpino
platų aprašymą apie Gen. Jo
ną Černių, buvusį Lietuvos Ge
neralinio štabo viršininką ir
paskiau Lietuvos ministrą pir
mininką, kuris dabar atvykęs į
Ameriką, apsigyveno Newark,
N. J., pas žinomus veikėjus A.
S. Trečiokus ir dirba Micacraft dirbtuvėje.
Tą patį aprašymą turėjo ir
eilė 'kitų Amerikos laikraščių,
vieni ilgesnį, kiti trumpesnį.
Gen. Jonas Černius buvo ga
bus militariuose reikaluose ir
buvo pasiekęs generolo laips
nio turėdamas vos 38 metus,
kas yra didelė retenybė.
Jis taip pat yra bolševizmo
auka, turėjo apleisti* savo tė
vynę, kaip ir visi kiti Lietuviai
tremtiniai. Iš Vokietijos jis su
šeima buvo nuvykęs į Angliją,
kur buvo neilgai, ir iš ten at
važiavo į Ameriką.
Jo 78 metų amžiaus motina
' paliko Lietuvoje, apie kurią jis
nieko nežino. Jo brolį bolševi
kai deportavo į Sibirą.
Nacių okupacijos mo&ti badu
mirė viena jo duktė.
Kaip jį taip ir kitus Lietu
vius tremtinius* Rusai visokiais
budais nori pačiupti į savo na
gus. Kurie tremtiniai iš Vo
kietijos prasišalina tie lieka
saugus nuo bolševikų.
Bet nei Gen. Černius su sa
vo šeima nei kitas jokis trem
tinis negali į Ameriką įvažiuo
ti jeigu jiems nėra pasiunčia
mi affidavitai iš Amerikos.
Ateinantį rudenį, kaip žinia
skelbia, Gen. Černius stos mo
kytojauti vienoje Minnesota
kolegijoje.
Gen. J. Černius yra baigęs
Briuselio Universitetą ir Pran
cūzijos Generalinio štabo mo
kyklą.

KĄ GALIMA PATENKINTI?
East Pittsburghe, apie 10,000
Westinghouse dirbtuvės darbi
ninkų buvo surengę protesto
streiką dėl to kad kompanija
atsisakė trečiu kartu pakelti
darbininkams algas, o to vie
toje paskelbė atpiginimą savo
išdirbiniu.
Kiti žmonės nori streikuoti
prieš nuolat kėlimą algų, kas
iškelia ir reikmenų kainas.
UAGREITINO DIVORSŲ
GAVIMĄ
Allegheny apskrityje pagrei
tinta teisme divorsų išdavi
mas. Pradedant Birželio 1, po
ros galės persiskirti į 46 die
nas vietoje 90 dienų, kaip da
bar.
ŠELPIAMA APIE 48,000
Allegheny apskrityje įvairių
pašalpas gaunančių asmenų ei
lės šiomis dienomis siekia že
miau 48,000, pirmą kartą nu
puolė nuo Sausio 10 d.
Visoje Pennsylvanijoje šel
piamų asmenų skaičius siekia
dabar 308,649. Per pastaras
10 savaičių tas skaičius ėjo vis
mažyn.
Tie šelpiamieji valstijoje da
linasi šitaip: 50,532 negalaujančių; 93,520 senatvės pašal
pą imančių; 150,190 našlaičių
vaikų; 14,506 aklų.
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Detroit, Mich., Naujienos
MONTREAL
KANADA

BRITISH United Press davė
Kanados spaudai gana platų
pranešimą apie buvusį Lietu
vos premjerą, Gen. Černių, ku
ris, visko netekęs, nors ne jau
nas, bando sukurti naują gy
venimą Amerikoje, dirbdamas
mechaniku už $30 savaitėje.
VAL D'OR aukso kasyklų
krašte, Kanadoje, buvo suruo
šta didelė demonstracija prieš
komunizmą Gegužės 2. Joje
dalyvavo 50 išvietintų Lietuvių
vyrų su atitinkamais parašais.
Vietos visuomenė (Prancū
zai) pradeda labiau suprasti ir
įvertinti Lietuvą ir Lietuvius,
apie kuriuos pirmiau veik nie
ko negirdėjo.
KANADOS Lietuvių Sąjun
ga, Gegužės 9, parapijos salė
je, šiame mieste, suruošė gra
žią ir pavykusią vakarienę pa
gerbti motinas ir Motinos Die
ną paminSti. Pirmininkavo A.
Sakalas.

UŽDARO SVETIMŠALIŲ
RADIJO PROGRAMAS
Keistu budu Amerikos val
dininkai bando atsikratyti ko
munizmo, žinodami kad per
ateivių programas svetimomis
kalbomis įvairios tautos varo
komunistišką propogandą nuodindami savo tautiečių, bet
kartu ir Amerikos piliečių są
mones.
Kad Amerika nori nusikra
tyti komunizmo raugo yra pil
nai suprantama ir mes pirmieji
to norime, bet kad Amerikos
valdininkai norėdami nusikra
tyti komunizmo uždaro ir tas
svetimšalių programas, kurios
kovoja prieš komunizmą, tai
mums sunku tai suprasti. Ne
jaugi Amerikos
valdininkai
nepajėgia ar nesiryžta atskir
ti pelus nuo grudų, nejaugi jie
užmiršo, kad geri Amerikos
piliečiai ir net šios šalies patrijotai turi turėti pilną žodžio
laisvę.
Amerikos Lietuvių Balso ra
dijo klubas kaip tik buvo patrijotiškas šiai šaliai ir gynė
buvusios tėvynės Lietuvos rei
kalus, o jis kartu uždaromas
su bolševikiškais. .. .!
Gal musų radijo vedėjai pa
darė klaidą pasirašydami su
tarti su radijo agentu Houseschuleriu, žinomu komunistu,
bet tai padarė ne vien Lietu
viai, bet ir kitos tautos. Houseschuleris radijo stotyje buvo
užėmęs tokią vietą, kad su juo
kaip tik ir reikėjo pasirašyti
kontraktą. Už tokią klaidą vis
gi radijo pusvalandžiai netu
rėtų buti uždaromi. Dalykas
atsidūrė teisme ir kas pagaliau
iš to išeis dar nežinoma. Sve
timšalių programų jau nebuvo
dvi savaites.

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ
SUSIRINKIMAS
Gegužės 9, Armono salėje,
įvyko Tėvynės Mylėtojų Dr-jos
68 kuopos susirinkimas. Susi
rinkimą vedė pirm. Feliksas
Motuzas. Susirinkime išreikš
ta apgailavimų kad TMD neiš
leidžia savo nariams daugiau
naujų knygų. Kadangi šios or
ganizacijos tikslas leisti kny
gas, net ir narių mokestys ant
to paremta, tat nesant naujų
knygų nariams duoti, nepato
gu ir narius įrašyti. Kai ku
rie TMD nariai sau daleidžia
kad yra sunku dabar išleisti
knygos, jų išleidimas daug kaš
tuoja, bet vis tik skyrius na
riais neskaitlingas, ir norisi
tikėti kad butų daugiau knygų
butų daugiau ir narių.
Susirinkime užsimokėjusiems
nariams buvo duodama knyga
"Pakeliui į Mirtį", ši knyga
yra vertinga ir brangintina,
bet tai jaų pereitų metų laidos
knyga ir nariai ją jau didumo
je turi. Iš to išplaukia kad
narių noras leisti daugiau kny
gų, kas, žinoma, priklauso nuo
centro valdybos.
Po TMD susirinkimo buvo
atlaikyta ir Sandaros susirin
kimas, kurį vedė pirm. Juozas
Tamošiūnas. Išrinkta du na
riai į parengimų komisiją, Felaksas Motuzas ir J. šemaška.
M. Sims.
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\ .yt\ nįfc't v-iš.Ai
Vokietijoje, Lietuviai tremtiniai susiorganizavę į Lietuvių
Tremtinių Bendruomenę, kuriai visi ir priklauso. Kasmet,
renkant nuo 1000 tremtinių vieną atstovą, įvyksta tų rink
tų atstovų suvažiavimai ir jie išrenka centro komitetą. Pas
kutiniu metu toks suvažiavimas įvyko Kovo 4 d. Nuotrau
koje matome (iš dešinės) A. Gylį, buvusį centro komiteto
pirmininką, J. Gaučį, dabartinį centro komiteto pirmininką,
ir M. Rėklaitį, nuolatinį iždininką.
(Klišė "Viltis")

LIETUVOS ĄŽUOLAS AMERIKOJE
Baltimorės Lietuviai Lenkys tą Ąžuolą Geg. 23

Annapolis, Md. — Prieš dvy programa. Tai dienai guberna
liką metų čia Baltimorės Lietu t o r i u s a t i d a v ė L i e t u v i a m s
vių Draugijų Taryba pasodino Valstijos Rumus ir visą Anna
atsiųstą iš Lietuvos ąžuolaitį polį
prie Mary lando Valstybės Rū
Sužydo, sužaliavo pavasaris.
mų. Dabar jis yra aukštas, iš Margai pasipuošė graži Mary
PASIRODO, Kanados pramo
sišakojęs, grąžus, linksmai au lando žemė. Platus ir tiesus ke
ne, palyginus su 1939 metais,
ga laisvoje Amerikos žemėje. lias į Annapolį. Trauks ilga li
paaugus 80-ciu nuošimčių. Dar
ATIDARĖ KOOPERATYVĄ
Šis ąžuolas primena Lietuvos nija autobusų ir automobilių..
bininkai Gruodžio mėnesį, sa
Detroite, Bal. 23, atsidarė Nepriklausomybės laikus, kai Plevėsuos Amerikos, Marylan
koma, gavę algomis 541 mili
Ko-operatyviškas sandėlis — Lietuva buvo nepriklausoma
jonus dolarių, arba 74 milijo
do ir Lietuvos vėliavos. Prie
Warehouse No. 1, 11555 East valstybė, pripažinta pasaulio
nais daugiau negu tą mėnesį
Vilijos ir Nemuno krantų Lie
Warren street, skersai Briggs šalių suverenine, demokratine
1947 metais. Pramonės vado
tuva pavergta, bet Marylande
dirbtuvę. .
respublika ir primena tas die Lietuva vis laisva ir nepriklau
vai tiki, toks aukštis bus palai
Joje parduoda valgomus da nas, kai Marylando valstija iš soma!
komas dar metą ar du.
WATERBURY, CT.
lykus, darbininkams rubus, au tiesė ranką ir pasveikino Lie
Dattf Marylandiečių lankys
U. S. išleis atitinkamą paš
tomobilių ratams gumas, moto tuvos valstybę kaip laisvą šalį.
Lietuvos
ąžuolą. Bet nepada
to ženkluką paminėti kad Ka
rinius aliejus, prosus, lempas,
NAUJAS BUDAS ŠVĘSTI
Staigmena
buvo
tokia:
vie
rys
klaidos
ir pekeleiviai, kurie
nada ir Suv. Valstijos jau šim
skalbiamas mažinas, ir kitus nas tuolaikinių Marylando se
JUBILIEJUS
BOLŠEVIKAMS
TEISMAS
lankydami
Washingtoną
bei
tą metų gyvena nekariavusios
" Mr. ir Mrs. M. J. Colney ir bendradarbiaudamos. Tai vi
natorių, Joseph M. Wyatt, 1935 kitaip pro Marylandą vykdami,
šeštadienį, Gegužės 29, buvę namams reikalingus dalykus.
Kas nori gali prigulėti prie metų legislaturos sesijoje, įne
nauju budu atšventė savo 35
Lietuviai tremtiniai, gyvenan
užsukdami tą dieną ir tuo laiku
sam pasauliui pavyzdis.
tys Detroite, ruošia Stalino šios organizacijos, ir kas nori šė bendrą rezoliuciją, kuria ei
metų vedybinio gyvenimo jui
Annapolį, aplankyti Lietuviš
drau- teismą, šios rūšies įvykis čia gali pirkti, atdara visiems.
bilieju. Ponai Colneys, kurie ..KANADOS
, v , , , gydytojų
,
nant kas met Vasario 16-ji die ką ąžuolą.
Rep.
Pirkėjas iš šios krautuvės na butų šioje valstijoje šven
aktyviai dalyvauja Lithuanian! gIJa '. k a z kod81 ( t u r b u t konku " yra pirmutinis ir apie jį nieko
negalime pasakyti iki to laiko,
Care and Relief Klubo veiklo rencijos sumetimais) pasisakė kol tas teismas įvyks ir mes gali tapti jos dalininku, šėras čiama kaip Lietuvos Respubli
prieš
įleidimą
išviešintų
profe
je, suruošė 35 pakietus 80Csv.
turėsime progos jame dalyvau- po $20. Metų gale bus suves kos diena. Tą rezoliuciją pri MOTERIS NUGALĖ
sionalų į. Kanadą. Į
ta pelnas ir bus išdalinta. pir ėmė Marylando senatas ir at
turinio,
vargstančioms
šei
ti.
JO BULIŲ
MONTREAL Pekybos Btitae StAlino teismo ?tJoširti'ą iš kėjams, jeigu bus pelno. Tai stovų rūmai. Tų pačių metų
moms į Europą. Ponai Colneys
šaukė
bolševike
Masytė.
Kai
skelbia
kad
Kanadoje
esama
panaujinimas kitados Ameri Gegužyje, tuolaikinis gubernabuvo šeštadienį šio klubo sve
po Lietuvos Nepriklausomybės
čiais. kuris Lietuvių Republiko- 23,000 komunistų ir 345,000 jų 30 metų sukakties paminėjimo koje bandytų išplėsti koopera- tarius Harry W. Nice, pasirašė
Metamora, 111. —Gegužės 1%
nų Klubo patalpose jiems su pakalikų. Viso gyventojų Ka svečias kalbėtojas Antanas To tyvinių krautuvių.
po ta rezoliucija, ir nuo to lai ūkininko Jaggers bulius, 1500
NUŠOVĖ SAVO ŽMONĄ
Vyt. Markinas. ko kiekvienais metais Marylan svarų smarkuolis, užpuolė pa
ruošė pagerbimo vakarienę." nada turi pervirš 12 milijonų. lis savo kalboje priminė kad
KANADA
duos
IRO
organiMasytė
per
bolševikų
radio
Taip
rašo,
talpindamas
p.p
Jaunas Carnegie karo vete
do valstija skelbia kiekvieną tį ūkininką, parmušęs jį ant
kuri išvietintus dabar skleidžia neteisingas žinias iš
ranas, Thomas A. Kish, 23 m., Colney nuotrauką, vienas dideVasario 16-tą Lietuvos Respub žemės mėčiojo ,ir buvo įmetęs
JURŲ MOKYKLA
Lietuvos, Masytė per bolševi
likos dieną.
nuo 621 Highland ave., Geg. lis Amerikiečių laikraštis apieį^°^°J a > milijoną dolarių. Da- kišką Vilnį iššaukė A, Tolį ir
į upelį; sulaužė jam ranką ir
*ų pinigų eis įkurdinimui tremtinius j debatus.
DĖKOJA
10, susivaidijęs su savo žmo jau Dirvoje minėtą p.p. Colney
To įvykio atžymėjimui, Ma koją.
na paėmęs revolverį ją nušovė. jubiliejų. Yra džiugu, kad tik- 1>000 šeimų. Ikšiol Kanada šei- Tremtiniai prirodė kad Lie
Per langą tą atsitikimą pa
rylando Lietuviai, vadovaujant
Jis tuoj pasidavė policijai ir rai gražus p p. Colney darbas mi * i č i a nepriimdavo, ir buda- tuvos pavergimas Rusais nė
mačius
jo menkutė žmona, 39
Baltimorės
Lietuvių
Draugijų
LIETUVIŲ Jurų Mok y k 1 a
ra diskusuotinas reikalas, nes
kritikuojama,
policija sako jis pats norėjo rado atgarsio ir Amerikiečių v o
m.
amžiaus,
sverianti vos apia
Tarybai,
paprašė
Lietuvos
Pa
KANADOS imigracijos val- tai yra kriminališkas nusižen Flensburge dirbdama trečius siuntinybę Washingtone, kad 100 svarų, išbėgo laukan, kai
nusižudyti., Jo žmona buvo 19 spaudoje. Kaip butų gera, kad
ir kiti Lietuviai savo jubilie- dyba išdeportavo Amerikoną gimas prieš žmoniją, ir vieto mokslo metus, nuo pat savo gautų iš Lietuvos ąžuolaitį.
metų amžiaus.
bulius jau kapstė žemę ir ren
je debatų tremtiniai, paskelbė įsikūrimo pradžios yra susilau
Jis policijai nupasakojo kad jus, sukaktuves ir kitokias komunistą, vienos unijos vir Stalino teismą. Masytė su sa
gėsi
vėl pulti ant nelaimingo
Pasiuntinybė
ąžuolaitį
parūpi
kus daug paramos per BALF
piktumas tarp jų kilo kai žmo šventes atžymėtų p.p. Colney šininką. Numatoma, tai pra vo sėbrais galės ateiti ir apgin
ūkininko;
ji sugriebė buliui už
no,
ir
1935
metų
Gegužės
mėn.
iš Amerikos brolių Lietuvių
na jį rūsčiai ėmė barti už jo pavyzdžiu, paremdami taip pa džia, pažiūrėti ar įstatymai lei ti bolševistinį terorą, jeigu ji
nosyje
įverto
žiedo ir griūda
tas
ąžuolaitis
su
atitinkamo
nesilaikymą susitarimo vykti galbos reikalingus tremtinius. džia taip daryti. Manoma atei tai sugebės. Ji yra advokatė. pinigų, maisto ir rubų pavida mis ceremonijomis buvo paso ma ant žemės bulių parvertė.
le. ši parama mums suteikė
aplankyti jos motiną, gyvenan
P.p. Colney pagerbimo vaka tyje atimti pilietybę iš svetur
galimybės
įsigyti reikalingiau dintas prie Marylando Valsti Nors bulius vėl pašoko ir tam
KUNDROTŲ
ŠEIMA
NUOŠIR
rienėje dalyvavo daugiau, kaip gimusių raudonukų, ir juos de
čia Oakdale.
jos Rumų, Annapolyje.
pė ją po lauką, bet ji vis suko
DŽIAI ŠELPIA TREMTINIUS sių mokslo priemonių ir palen
160 žmonių. Tremtinys V. Eri- portuoti.
Po to, kas met, Marylando jo nosyje žiedą ir bulių vis
Ona Kundrotienė (Conrad) gvino sunkias bei alkanas die
minas savo tartame žodyje iš
NAUJAI susikurus spaudos ir jos sunus Augustinas pasku
nas lektoriams ir mokiniams, Lietuviai, vadovaujami Drau kankino. Sužeistas ūkininkas
Vytautas Markuzas
sireiškė, kad p.p. Colney var bendrovė Viltis jau įsigijo sa tiniais laikais susirupino Lie
palaikė musų jėgas sunkiam gijų Tarybos, Gegužės mėnesį pajėgė išlipti iš upelio, prišau
Dir vos Atstovas
das jam jau buvo žinomas Eu vo mašinas ir savą butą. Tas tuviais tremtiniais ir jiems
keliaudavo į Annapolis aplan kė pagalbos. Bet pagalba ne
Prenumeratoms, Skelbimams ropos tremtinių stovyklose ir džiugina visus Lietuvius, iš pasiuntė keletą siuntinių mai ir įtemptam darbui liūdnose
kyti
Lietuviško ąžuolo. Tik galėjo buliaus šauti, nes bijo
tremtinių aplinkybėse.
Pagaliau
8029 Manila Detroit 13, Mich. sunku rasti tremtinių, kurie skyrus komunistus. Viltis lei sto ir ruošia aft'ida vitus.
pastaro
karo metu, dėl gasoli- jo moterį nušauti.
Tas širdingas musų Ameri
Ona Conrad būdama našle
nebūtų girdėję, o* daugelis iš džia laikraštį Nepriklausoma
vienas
vyras
spėjo
pribėgti
ir
išaugino gražią šeimą: tris su kos tautiečių atjautimas varg no stokos, tos ceremonijos po
jų ir patys pajutę, apie p.p. Lietuva.
pernerti
per
žiedą
virvę
ir
bu
nus ir dukterį, juos išmokino, stančių brolių Vokietijoje am rai metų buvo pertrauktos.
A. S. Trečiokas
Colney varomą tremtinių šel
SAKOMA, Kanadon atvyks ir jos vaikai yra gabus ir darb žinai pasiliks musų širdyse įra
Pernai, po ceremonijų prie lių suvaldė, pririšę prie trak
INSURANCE AGENTŪRA
pimo darbą.
' K
ta apsigyventi Lietuvos istori štus.
Moteries ranka nuo
ąžuolo ir Atstovų Rumuose, toriaus.
Dirvos Atstovas
žinomas Lietuvis advokatas šytas kaip ženklas vienybės, kartu dalyvavęs gubernatorius smarkaus laikymosi į tą žiedą
Dar kalbėjo A. Staškevičius, kas A. Šapoka. Yra jau ir ki
Prenumeratoms, Skelbimams Neris Šimkus, L. Vilkaitis, F.
Alex Conrad tai Onos Kundro- žmoniškumo ir artimo meilės.
tų inteligentų tremtinių. Ne tienčs
sunus. Augustinas gy Jusų pagalba stiprina musu W. Preston Lane visus pakvie net sustengo, ji negalėjo grei
31-1 Walnut Street
Banys, M. Kripas, J. Mončiu- trukus, gal jie pasirodys vi
vena su motina ir prižiūri vi viltis ir jėgas visokiariopai ko tė į Executive Mansion, ir ten tai pirštų ištiesti.
NEWARK 5, N. J.
nas, S. Colney, I. Rakauskas, J. suomenės ir spaudos veikloje. sus šeimos reikalus. Jie gyve
Tą bulių tuoj pardavė sker
maloniai su visais pasižmonėjo
vai už tėvynės išlaisvinimą.
Klikna, A. čeplinskienė, V. Pa
Kor. na gražiame name, turi ir ki
dyklai
— ir gal jau nekurie da
Atskiras širdingas padėkos ir parodė visą Mansion ir ap
tu nuosavybių.
>"
Vincent B. Archis
trick ir A. žilonis. A. Orantas
bar
valgot
jo skanų "steiką".
linkinį gėlyną.
Kai aš tik ištolo pažinojau žodis tenka Lietuvos Generali
gražiai tvarkė pobūvį.
Dirvos Atstovas
šiais metais Draugijų Tary
Stipri tauta neturi teisės pri O. Kundrotienę, pamanydavau niam Konsulatui New Yorke
Prenumeratoms, Skelbimanu
Pobūvio metu programą iš
ba rengia žygį į Annapolį sek Lietuvis tremtinys filateli
kad
gal
but
jai,
kaip
našlei
per
už
paaukotus
Jurų
Mokyklai
mesti
savo
valios
silpnai
tau
LOS ANGELES, GALIF.
pildė dainininkai A. ir E. Stulmadienį, Gegužės 23. Tą dieną stas norėtų susirašinėti su Litilgus metus, yra net sunku ver 75 dolarius.
331 So. Rampart Blvd.
ginskai, N. ir S. Colney, M. tai vian tik dėl to, kad ji yra stis, bet arčiau pažinus pama
ąžuolo
lankytojai
susirinks tuviais filatelistais Amerikoj#
stipri.
Lietuvių Jurų Mokyklos
čiau kad ji gražiai gyvena. Vi
Kripas, N Šimkus ir J. Mončiuprie
Lietuvių
salės,
851
Hollins tikslu keistis pašto ženklais.
Lektoriai
ir
mokiniai.
H. S. Truman,
si jo3 vaikai ją myli, visi pa
nas, pijaninu palydėjo J. Stul
Petras Lalas
St.,
Baltimorėje
ir
vyks
į An Rašyti Lietuviškai arba An
P. Mažeika,
USA PrezidentgMk
deda, taip kad Ona Kundrotie
ginskas.
napolį,
pas
ąžuolą.
Prie
ąžuolo
Dirvos Atstovas
gliškai šiuo adresu:
Liet.
Jur.
Mokyklos
Direkt.
nė turi liuoso pinigo kišeniuje
.P.p. Colney gali su pasidi
ceremonijos įvyks 11 vai. ryto,
Prenumeratoms, Skelbimams
ir kada jos širdis pajunta gai
Juozas Slivinskas, 21a Poedžiavimu žiūrėti į savo gyveni
lestį savo tautiečiams ji eina,
o po to visi žygiuos į Atstovų pinghausen,
39 Union Street
Kreis
ifinden,
NUŽUDĖ. Bryan, Ohio. — Rumus, kur bus atitinkama
mo nueitą kelią. Jie yra vieni
pirkinėją daiktelius ir maisto
AMSTERDAM, N. Y.
Germany.
B U Y Y O U R produktus, riša ir siunčia pa Gegužės 7 d. 14 metų mokyk
didžiausių Lietuvybės palaiky
kietus musų tremtiniams.
los mokinys prisipažino nužu
tojų ir jos rėmėjų Amerikos
Ona Kundrotienė per BALF dęs vietos senyvą gyventojų
J. Žemantauskas
Lietuvių tarpe.. Lai dar ilgai
vieša rinkliavą surinko $93 au
N o t a r a s
jie varo savo kilnaus darbo va
SAVINGS
kų, ir buvo antra iš daugiau porą, nes jam reikėjo jų auto
"Dirvos" Agentas
gą.
*
J.
sia surinkusių. Tas, žinoma, mobilio kad galėtų nusivežti
130 Congress Avenue
ivyko ne be pastangų. Ji rin savo "panelę" į jaunų studen
Waterbury. Conn.
ko aukas nuo 7 vai. ryto iki tų mokyklos šokį.
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
NEUŽMIRŠKIT 3c
vėlumos vakaro.
Rašydami Dirvos Redakcijai,
Peržvelgus Lietuvišką visuo- . ITA LIJOJE, Gegužės 1, prie
Charles StąpanaBckas, Licensed Embalmer
J. A. Urbonas
Administracijai ar Agentūrai
mene pamatai kad vis daugiau *«- ,
, n
.
.
SECURITY!
Dirvos Agentas Daytone
kokius paklausimus, visada įdė
ir daugiau musų žmonių širdy-! Montecastello, smgnuvus -W7321 Puritan
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Tegul meile Lietuvos
Dega musų širdyse

LAISVA LIETUVA

vr|~
Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilks!

r

(skubius), kodėl jie prašo ra BURLIOKIŠKOS KOMUNISTINĖS DAINOS IR
-\
šyti oro paštu? Jie šaukiasi
STALINO ŠLOVINIMAS SUDARO
greitos pagalbos!
Pavėluosi
mėnesį, dieną, net valandą, ir
VISĄ LIETUVOS MUZIKĄ
gali juos pražudyti.
Gerieji, bet lėti Amerikiečiai,
p. Kęst. Kernuvis.
radijofono orkestrantų, kai
paskubėkit! Jei darai affida
Pavasaris! Mes einame gat virš jų galvų — žmogaus-žvė- vitą, daryk kuogreičiau.
Jei
Visaip stengdamasis apgau Tamsta ir jie 194U-41 m. kartu
ve, ir išsipylęs žalumas mus ries, kankintojo šmėkla.
riši maisto siuntinį, rišk ir ti ir vilioti Lietuvius tremti grojote Vilniaus radijofono or
tarytum kelia aukštyn. Giliai Pavasaris žaliuoja aplink jų siųsk šiądien, neatidėliok ryt
kestre ir jie visai nekaltai ta
įkvepiame dulkėmis ir dujomis lagerius, bet viduje — mirties dienai. Jei nori aukoti, aukok nius, specialus Rusiškas čekis da labai brutaliai Rusų NKVD
atmiešto oro.... Ne tas kaip šaltis. Jie neturi pavasario, ne tuoj, o aukas renkantieji — tų laikraštis Vilniuje "Tėvy buvo areštuoti ir tuojau sunai
Lietuvos laukuose. Ne tas kaip turi laisvės, neturi ramybės, perduokite tuoj kur reikalinga. nės Balsas" (nr. 4) paskelbė kinti?
Kaune, Žaliakalnyje. Tačiau, duonos. Jie ištremti iš Tėvy Tempo! Įsivaizduokime skę jų priterorizuoto ir prigąsdinto
pavasaris! Ir palieki spintoje nės gražiausio pavasario, iš stantį. Jeigu mes bėgte bėg Vilniškio orkestranto J. Gaud
skrybėlę, palieki pirštines ki tremti iš žalių, derlingų laukų, sim į krantą ir skubėdami gel- rimo "rašinį" apie šių dienų
IŠ TREMTINIO
šenėje.
ištremti iš jaukių, šiltų gimtų bėsim — išgelbėsim; jeigu ei Lietuvos "muzikinį gyvenimą".
Rusų
čekistų
naganu,
Lukiš
LAIŠKO
Saul§ ir minkštas vėjas, ža gryčių
sim pamažu, dairydamies, abe kių kalėjimu bei Sibiru "įkvėp
Padaryk tai su Sohiotone Motor Flush—grei
luma medžiuose ir širdyje....
Tremtiniai. Jie neturi pava jodami, skęstantis nuskęs....
tas" vargšas "muzikantas" J.
čiausiu, lengviausiu, pigiausiu budu koks tik HKaž kaip lengviau, aiškiau, kaž sario, kaip tu turi, Amerikieti.
žinau, mielas Amerikieti, pa Gaudrimas raitosi kaip šilta
"Kai nunešiau p. Kaz
nomas prašalinimui suodžių, varnišio ir purvo
Ar galime ir čia pasakyti — vasarį tu nori daugiau malonu
ką norėtum aprėpti, kaž kur
vilna: pirmiausia nuo komuni lauskienei karišku paštu ponų
skristi, kaž ką nepaprasto vei ateis laikas, lauksime? Ne! mų — ir aukoti, vis aukoti ir
jusų inžine. Ir kaštuoja visai mažai! Sustok šią
stinio teroro
pasitraukusius Ramučių (iš Detroit, Mich.)
kti .... Ir neberimsti kamba Kai ateis laikas, mirties lage aukoti, tau nepatinka. Tu ne
dien savo artimoje Sohio stotyje. Išvalyk žiemi
Lietuvius tremtinius jis čekis- siųstą pakietą, pats tik neapsi
ryje, neberimsti darbovietėje, riai bus tušti, arba pilni.... aukok daug. Neskriausk savo
verkiau
iš
susijaudinimo.
nį užsiteršimą iš savo inšino! Sugrąžink greitį,
tiškai apšaukia "visokio plau
neberimsti pats savo viduje... griaučių. Badas kvatojas ant malonumų, neatsisakyk savo
"Radau
kareivfnių
dideliame
ko politiniais banditais bei spe
smarkumą ir pajėgumą pigiu Sohio budu.
Pavasaris atneša nerimą, daž tų lagerių stogų, baimė varo planų. Viską turėk sau kaip ir
kuliantais", toliau su pagieža kambaryje kelioliką sukrypu
nai net karus, neramumus, at iš proto kiekvieną, o giltinė turėjęs. Tiktai saiko, tik tru
apdergia Nepriklausomos Lie sių medinių lovų, ant kurių sė
Pilnas Sohiotono Motor Flush tik $į.20
neša taip pat meilę, kūrybinį galanda dalgį....
putį santurumo, ir tu turėsi sa tuvos laikmetį ir pagal komu dėjo arba gulėjo keliolika išba
įkvėpimą, veiklumą, n a u j a s
(didumos karų)
Jei tu, laisvas Amerikieti, vo malonumus, ir galėsi kelis nistų "generalinę liniją" klykia lusių, liūdnais veidais ir klai
idėjas....
nieko nedarysi arba permažai dolarius duoti badaujantiems. kodėl tada Lietuvoje vyravo kiom akim, įvairaus amžiaus
Pavasaris, Amerikieti! Pa darysi, tuose lageriuose žus ta Prisimink visada Lietuvišką "vakarietiška kultura", "įvilk vyrų ir moterų (buvo šventa
vasaris, Lietuvi! Tu taisai sa vo giminės, kaimynai, tavo tau patarlę: "Kas perdaug, nesvei ta į Prancūziškus, tai į Vokie- dienis). Nors švara pas musų
vo automobilį, švarini, blizgi tiečiai.
ka". Jei perdaug valgysi, su kus vakarietiškos muzikos rė tautiečius visur p a v y z dingą,
ni. Tu pasidarysi sau atosto
Prisimink spaudoje buvusį sirgsi. Jei perdaug gersi, irgi mus". Esą, tik dabar "iš pa bet toks žmonių sukimšimas į
gų, malonumų. Arba išvažiuo vieno tremtinio laišką: dvejis blogai jausies. Jei perdaug saulinio muzikos centro — iš kareivinių kazematus, kur šei v.
si nors šventadieniais už mie metus jo brolis ruošėsi ir ža puošies, perdaug skry b ė 1 i ų , Maskvos" — ateinąs Rusų Sta- ma nuo šeimos atsitvėrę tik
sto, į žalią gamtą, iškilausi, dėjo atsiųsti affidavitą jo šei suknelių, kaklaraiščių.... Daž liniškas čskistinis "prikazas": marškomis, be to, išblyškę nuo
NAUJOS KNYGOS
Trukdomi Emigrantai
pramogausi. Tu nenori mies mai. Brolis dar tebesiruošia, niausia iš tų daugelio nebūna "Lietuviai, kurkite Lietuviškai. nusimaitinimo veidai ir liude-i
f Suv. Valstijas
to dulkių, tvaiko, nebenori žie tebegalvoja, o tremtinio šeimai nei vieno tikrai gražaus. Pirk Mes laukiame jusų kurinių. Ir sys jų akyse, daro klaikų vaiamos uždarumo. Tau skečiasi affidavitai jau nebereikalingi: vieną-antrą tikrai gražų daly Maskva, ir kitos respublikos dą.
Dramos Veikalai, Vyt. Alan
sparnai, nori kaž kur lėkti, kaž moteris ir vaikučiai susirgo ką: ir pigiau, ir gražiau. Gau klausosi Lietuviškos muzikos.
"Mano nepažįstami p. Ra tas, 126 psl. Išleido "Musų Ke Bolševikai Lietuvoje spaus
dina laikraštpalaikį "Tėvynes
ko jieškoti, kaž kuo džiaug džiova, o sergantieji jau nie sumas neduoda grožio.
Pa-| Dabar mes turime savo Lietu mučiai ! Aš nežinau kokiais lias", Dillingene, 1947 m.
Balsą".
Jis skiriamas tremti
tis
kur negali išvažiuoti.
prastume ir kuklume dažniau viškajai muzikai 200 milijonų žodžiais Jums dėkojo už pakie Sparnus man meta paukštės,
niams,
propagandai
už grįži
Tu pirksi naujų drabužių, nes
Pavasaris. Mes skubame sia tikras grožis. Perdaug lė-| auditoriją".
tą minima moteris, bet Jųs ne Benys Rutkunas. Ketvirta ly
mą
namo.
Drauge
su
IRO pa
pavasarį norisi gražiau, spal džiaugtis. Bet paskubėkime ir bausi, irgi tik pakenksi savo į Taip, tūkstančiai Lietuvių, suprasit, patys nematę, kokį rikos knyga. Išleido Atžalynas,
reigūnais
bolševikai
platina
jį
vingiau, puošniau atrodyti. Tu gelbėti! Neatidėliokim. Kiek sveikatai ir dvasinei ramybei.' žūstančių kančiose Sibire, ku džiaugsmą padarėt savo gera 1947 m.
stovyklose.
nori išvažiuoti, atostogauti, nes viena diena, kiekviena valan
Tik vienas "perdaug" neken-' ria didelę dejavimų, beviltiško širdim anoms trims moteriš Likimo Keliu, Alė Ruta-Nakai"T. Balso" 8 Nr. išspausdin
tavo siela trokšta pavasariško da stumia tremtinius į pražūtį. kia
Daryti gera, gelbėti paskutinio šauksmo ir raudų kėms: Kazlauskienei, jos senu tė, 140 psl. Išleido Atžalynas,
ta
dalis laiško neva rašyto
naujumo ir giedrumo.
Kodėl jie su paskutiniais cen kitus, užjausti. Ar nepajunti bei amžino prakeikimo Rusiš tei motinai ir keliolikmetei du 1947 m.
Adomo
Gulbino, gyvenančio
Tau tikras pavasaris, laisvas tais siunčia laiškus "Eilboten" nuostabią ramybę, palaimą, tik kam komunistiniam imperializ krelei. Kai aš, palikęs pakie
Lietuvos
Keliu,
B.
Babrauskas.
Bayreutho
Lietuvių stovyklo
Amerikieti!
,Ą
rą pavasarį savyje kai padarai mui "muziką" ir tikrai tos tą ir truputį pasikalbėjęs atsi
«
C
Skaitymai
Lietuviškai
ištrėmi
je,
Į
tą
laišką
"T.B." duoda ir
Bet ar prisimeni kkd yfa
ką nors gera? Ir juo daugiau "Lietuviškos muzikos" klauso sveikinau, senutės akyse pasi
mo
mokyklai.
I-ji
dalis,
192
ps.
atsakymą.
kaž kur skausmo ir mirties la
darai gera, juo tau pačiam ge si ir kitos respublikos ir ji rodė ašaros, ir ji šnibždėjo:
Išleido Atžalynas 1947 m.
Pasiteiravus sužinota, kad
geriai? Yra kaž kur toli, šiau
riau, ramiau.
klaikiu šiurpu skamba per visą 'Tegul Dievas padeda geriems
Adomas
Gulbinas tikrai gyve
rėje už vandenynų, už kalnų,
Pavasaris, žmogau! Džiau laisvąjį pasaulį.
žmonėms, kurie musų nelai
no
Bayreuthe,
Lietuvių stovyk*
kur ir gamta žiauri, ir dar
kis pavasariu ir pagalvok kaip
BALF'o PASTANGOS DĖL
Ir plati yra baigiamos nai mingų neužmiršta.'
loje,
bet
jis
1946
m. Liepos 17
žiauresni žmonės. Ten nėra
galėtum ir kitiems, nelaimin kinti Lietuvių tautos tragedi
"Ir man, tik maža dalele TREMTINIŲ ĮSILEIDIMO
d.
mirė
ir
palaidotas
Bayreutho
BALF'as rūpestingai seka
pavasario, nėra atostogų, nėra
giesiems, to pavasariško džiau jos liudininkų auditorija, tai prisidėjus (atvežus 300 klm.
St.
Georg
kapinėse.
Taigi
visti
džiaugsmo. Ten amžina žiema,
gsmo duoti. O tada tu busi mato ne tik 200 milijonų ko pakietą) pasidarė taip lengva, visus bilius ir projektus trem
aišku,
kad
Adomas
Gulbinas
amžina vergija, amžina tamsa
tikras žmogus, ir tavo sieloje munistinių vergų, bet tai su taip gera ir drauge taip grau tiniams į USA įsileisti. Tuo
ir nesibaigiančios žmogaus kū
bus tikras pavasaris.
du kad šį kartą gavo dovanų tikslu BALF'aš intensyviai vei 'Tėvynės Balsui' laiško nei ne
pranta ir visa žmonija.
galėjo rašyti ir nerašė, nes kol
no bei sielos kančios.
J. Gaudrimas dar prasmin tik tos trys moterys, nors už kia.
Ryšium su Fellows biliaus A. Gulbinas buvo gyvas, dar
Ten daugelis tavo brolių ir
gai paaiškina kad arti diena marškomis atitvertų 'sienų'
GERAS ŽODIS
sesučių, net senų senelių ir
akcija,
BALF'o pirmininkas nebuvo nei 'Tėvynės Balso*.
kai Lietuvoje išviso nebus Lie yra dar daug tokių kurie panusiuntė
raštą atitinkamam
mažų kūdikių, nekaltai ištrem
TREMTINIAMS
tuvių. "Dar vieni-kiti metai kietų negauna.../*
AIRIJOJE trūksta namų tar
tų. Be Tėvynės, be vilties, be
asmeniui,
padėkodamas
už ruir po visą musų kraštą nuskam
naičių ir specialistų technikų
pesčius
šį
bilių
pravesti
ir
pri
duonos, be pavasario jie. Juos
Saturday Evening bės naujos pavardės"....
pavergė, ištrėmė ir kankina
ŠVEDIJA turi apie da mili mindamas kai kurias taisyti įmonėse, kurie raginami impor
Post", Gegužės 1 d. numeryje •O štai ir Rusų naikinamos
tuoti iš kitų šalių.
nežmoniškomis kančiomis žmonas šio biliaus vietas.
jonus
radio priimtuvų setų.
atspaudino straipsnį apie DP Lietuvos "dideli tautinės mu
gus-žvėris.
problemas
pavadintą
"DPs zikos laimėjimai": "Kompozi
Ar tau neskaudu, ar tau nfetorių parašyta, musų orkestrų,
Would
Pay
Us
a
Dividend".
plėšo krutinę pavas a r i š k a s
Straipsnis parašytas Martin ansamblių, chorų, solistų ir sa
džiaugsmas čia, kai žinai, kai
Sommers, to žurnalo užsienio viveiklos išpildoma — didelis
mintyse regi toli, toli nuo čia,
pluoštas tarybinių dainų
"
žinių skyriaus redaktoriaus.
bet taip arti širdyje, nekaltų
"J. Gruodis parašė nemaža
Tuo
straipsniu
bus
daug
pa
žmonių, tavo tautiečių, tavo
naujų dainų, daugiausia Stali
Dabar vyksta BALF Rubų gelbėta tremtiniams. Tikimasi,
kaimynų, giminių kančią?
ninės premijos laureatės Salo (Su Lietuvos žemčlapfu, su daug vaizdų f š bolševikų žiaurumų su Lietuviai® 1940)
kad
jis
paveiks
ir
Amerikos
Ar tu galėsi visiškai ramiai Vajus. Ne visur jis įsisiūba
mėjos Neries žodžiais". "Pa
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
kaitintis saulėje, ar galėsi už vo pilnu tempu. Rubų reikia Kongreso narius.
galiau didžiausio pasisekimo
Straipsnyje
tarp
kita
ko
yra
damosi pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
miršti? Ar tu nenori šauktis daug daugiau negu jų gauna
sulaukė J. Tallat-Kelpšos pas
pasakyta:
"..
An
investment
kų žiaurias masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00
teisybės, šauktis ten kur tik tu ma.
kutinis kūrinys, 'Poema-kantain
displaced
persons
as
Ame
(Ši knyga ruošiama išleisti Angliškoj e kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tąsi
gali? O šaukti reikia, o veik
Vajui plačiau išgarsinti yra
ta apie Staliną" S. Neries poe
rican
citizens
of
the
future
reikalui.
Kas prisius $5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)
ti reikia. Jei tu — gyvas ir pagaminti nauji plakatai, ku
mos žodžiais".
would
pay
us
dividends..".
laisvas — nešauksi, milijonai riuos gali gauti BALF sky
"The Sat. Ev. Post" yra vie B. Dvarionas parašęs muzi
griaučių, milijonai nukankintų riai, vajaus komitetai ir vi
kos apie komunistę Zarasų žy
nas
didžiausių USA žurnalų.
sielų ten pradės šaukti....
sos bendradarbiaujančios or
dę M. Melnik, A. Račiūnas —
Ar bevertas žmogus džiaug ganizacijos.
"gilaus
turinio ir širdingai iš
tis saule žemės planetoje, jei
Naujas plakatas atvaizduo
Kaina
jaustą
'Kantatą
apie Staliną.
1948
UŽRAŠŲ
KNY
vienas gali taip kankinti, o ki ja išbadėjusius, nuplyšusius
Ant. Venclovos žodžiais, žy
tas tylėdamas į kankinimą žiū tremtinius Europoje.
GUTĖ UŽ 25c
das A. Kleinicki — "parašęs (Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
rėti !
Plakatui paveikslą piešė
Tremtinių knygų
leidykla eilę dainų, kantatų" apie tą šių
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
Ateis laikas. Taip. Mes kal tremtinu menininkė p-l§ A. Vokietijoje "Aistra" atsiuntė dienų Lietuvos Rusišką die
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. NoDirvos knygynui gražių kiše
bame ir laukiame. O milijo Veščiunaitė.
vaitę
Zarasų
žydišką
komjau
rem,
Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą.
Kurie BALF rubų vajaus ninių 1948 metų kalendorių-užnai nebesulauks.
nuolę
M.
Melnik.
J.
Gaudrimas
Pavasaris vilioja mus — lai komitetai, skyriai ar draugi rašų knygučių (note book).
Jie rašo: "Kalendorių kainos perduoda pagal Stalino "gene
svus ir laimingus Amerikiečius. jos norėtų tokių plakatų (21x nenustatome, matysit patys.
16 colių didumo) atspausdin Jeigu turėtumėt galimybės už ralinę liniją" pravestą A. Ra
Saulė, sportas, kurortai.
čiūno čekištiškai nuderintą šių
Neturtingiesiems — saulė, tų su jų centrelių-sandėlių ad juos mums kuo nors atsilygin
dienų Lietuvos kompozitorių
laisvė po darbo, sotus kąsnis resais, tuoj praneškite BALF ti, busime dėkingi. Musų no
kryptį: "Svarbu parašyti ge
duonos, ramios, be baimės, die centrui, pažymėdami kiek jų ras yra parodyti užjurio bro
rą
tarybinę operą, kad ji turė
Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su plačiu
galėsite sunaudoti. Gavę už liams kad mes ir benamių sto
nos ir naktys
vyklose gyvendami nenuleidžia- tų pasisekimą masėse. Reikia
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San FranBet ar prisimeni kad yra ir sakymą, tuoj pagaminsime ir me rankų, bet dirbame kiek
kad operoje butų surasta
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir LietUr
kiti mirties lageriai? Ten kur nusiųsime jums plakatus.
sąlygos leidžia, Lietuvišką kulbinė tradicija
".
Rubus, avalynę ir kitokius turos darbą
taip pat žaliuoja pavasaris;
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už yien%
"
J. Gaudrimui, šiądien klus
Dirvos knygynas prisius šią
ten kur Amerikiečių išlaisvin daiktus malonėkite ir toliau
Visų šių knygų pelnas pina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
ta nuo prispaudėjų žemė. Mir siųsti į BALF Centro sandėlį, knygutę už 25c, if tie pinigai niai ištemptam Rusų čekisti
bus pasiųsti tiems broliams nės kruvinosios simfonijos in
adresuodami:
ties lageriai. Tremtiniai.
tremtiniams paremti. Siųskit strumentui, yra svarbus klau
United Lithuanian Relief
Užsakymus siųskit laišku,
Juos irgi siekia žmogaus-žvemums pašto ženklais.
simėlis: ar galėtum Lietuvių
įdėdami pinigais arba^ če
Fund of America, Inc.
ries nagai. Jie susipainiojusios
DIRVA,
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
kiais ar money orderiais.
tautai
paaiškinti
likimą
būrio
105 Grand Street
_
^politikos auka; jie baimės ir
6820 Superior Ave.
anų
savo^
Kolegų
—
Vilniaus
Brooklyn 11, N. Y. j
»<• i•!•
'!• ****•!' 'I'*••-H'*'H"Į-H'
*il'l' I"1
Cleveland 3, Ohio
bado naguose. Naktį ir dieną
Alė Arbačiauskiene.

Žmogau, Pavasaris!
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Pašalink purvus iš motoro..
grąžink stiprumą ir spartą!

^^Sp'iyChanqeow'

J

JIE PRAŠO RUBŲ,
APRENGKITE
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AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA
IR JOS DARBAI

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA

Tafto- Roosevelto- Wilsono var
žytinių už pirmenybes, ir 1912
metais ant kiekvienų keturių
balsų paduotų už Taftą vienas
balsas buvo už Debs.
Nuo 1912 metų rinkimų, so
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
6820 Superior Ave., Cleveland, O.
cialistų partija nuolat smuko.
1920 metais Debs gavo tik 3.2
nuoš. populiarių balsų, kuomet
Balsas iš Praeities dar sėdėjo kalėjime už priešinimąsi
karui. Tada buvo jo paskuti
Kužda
nis kandidatavimas. Jo įpėdi
1"^ ABAR tik paskelbia vienas Amerikiečių laikraštis tą
niu tapo Norman Thomas, ku
faktą kad Jaltos konferencijoje, kur Stalinas vaiši Amerikos Socialistų partija ris 1932 metais prezidento rin
no Rooseveltą ir Churchillį, buvo išgerta 16,000 bonkų atlaikė savo nacionalę konven kimuose gavo 2.2 nuoš. balsų,
Aukštagirės Dvasia.
svaiginančių gėrimų. Kiekvienų pietų posėdžio metu ciją Reading, Pa. Kaip nežy 1944 metais jis gavo tik 0.2
buvo pasakyta nuo 30 iki 40 taip vadinamų "toastų" su mus tas miestelis Amerikoje, nuoš. balsų.
degtinės taurėmis iškeltomis j orą.
taip nereikšminga yra ir socia
Kodėl Amerikos socialistai
Tas laikraštis pareiškia kad šioje tai konferencijo listų partija Amerikos gyveni nenustoja upo ir vis stato sa
je Rooseveltas sulaužė savo priesaikas, pažemino savo me. Lyg ir atitiko kad socia vo kandidatą į prezidentus, ne
(ĮSPŪDŽIAI Iš KARO PABAIGOS)
autoritetą ir atidavė Stalinui teritorijas, salas ir fiet iš listų partijos vadai ten suva žiūrint tokio ignoravimo iš vi
tisas tautas. Taip, sako, šioje girtavimo orgijoje Roose žiuotų ir nominuotų savo nuo suomenės pusės? Jie nori pa
(Tęsinys iš pereito nr.)
veltas sutiko paversti milijonus baltų žmonių tironų ver: latini kandidatą į prezidentus, laikyti savo atskirą egzistenci
Norman Thomas.
Pradžioje negalėjau suprasti kodėl šeimi
gais.
ją, nes kur pasidėtų? Rinki
Socialistų
partija
yra
tiktai
ninkas
mus pakvietė pasilikti ir kodėl mums ret
Kuomet Rooseveltas skelbė ir kalbėjo apie žmonijos
mus ir balsavimus jie aiškina
praeitis
ir
jų
darbas
bei
pas
karčiais
net ir pataikaudavo. Pasirodė toks rei
ir tautų išlaisvinimą, namie sėdėdamas, jis pasielgė kaip
turinčiais auklėjančios vertės,
tangos
yra
silpnas
balsas
iš
kalas,
kurį
vėliau sužinojau. Mat, iš lapelių ku
daugelis silpnavalių valdininkų, kurie, šnipų apsupti, įvi
nors jų kandidatai per rinki
praeities.
riuos
Anglo-Saksai
išmesdavo iš lėktuvų po Vo
lioti j draugiškus pasitarimus, ima ir išduoda savo val
mus niekur nenueina.
Progresuojantieji
socialistai
kietiją,
jie
buvo
sužinoję
kad Vokiečių žmoniš
stybės paslapt\s: iš jo buvo išviliota viskas ką sovietai
Pats gyvenimas privedė prie
virto
komunistais
ir,
kiek
tai
kumas
bus
vertinamas
pagal
jų elgesį su sve
norėjo, kada pakliuvo jų pinklėse.
to kad daugelį socialistų pro
liečia
Rusiją
ir
dalį
Europos,
timtaučiais.
Kas
juos
skriaus
tas, laikui at
Klastoms, prigavystėms, papirkimams, girdymams
gramos punktų šalyje įvedė nejie
sau
daug
laimėjo.
ėjus,
turės
atsakyti
už
savo
darbus.
Todėl no
ir suviliojimams Stalinas pinigų nesigaili, tai yra viena
socialistinės administracijos.
Socialistai
yra
sena
liekana;
rėdami
jie
sustiprinti
savo
padėtį
ateičiai
ir, rei
!§ jo priemonių kitus, silpnavalius valdovus, suvilioti, ap
9 # #
nesurandanti
sau
vietos,
ir
tik
kalui
atėjus,
turėti
gerų
liudininkų,
mus
pakvie
gauti. Jis specialiai ir kvietė Rooseveltą ir Churchillį į
Jaltą, į senus carų vasarnamius Krime, kur privežė, pn- kaip kur, imant Europą, prisi TŪLAS laikas atgal, Ameri tė apsigyventi pas save. Vadinasi, mes pakvies
gabeno dešimtis tūkstančių bonkų svaiginančių gėrimų, gretinę tai prie komunistų, tai kos Aukščiausias Teismas nu ti pas juos ne žmoniškumo sumetimais, bet ap
'ir juose paskandino Amerikiečių ir Britų pačiu aukštų prie katalikų, gauna buti mi- sprendė 8 balsais prieš 1 kad skaičiavimo. Kadangi jie turėjo tokius moty
nisteriais.
jų vadų protus.
religinis mokymas viešose ša vus, buvo nestebėtina kad mus perdaug nespau
Amerika kariavo už tautų laisvę, už žmonijos liuo- Amerikoje socialistų partija lies mokyklose nėra konstituci dė prie darbo ir davė, palyginti, neblogą mais
tą, kol Anglai atėjo.
sybę, už ramų, laimingą, be baimės, rytojų, bet pats vy yra tik tuščias lukštas organi nis ir nepriimtinas.
Tas Rusas akyse buvo geras žmogus, bet
riausias Amerikos karo jėgų vadas nejučiomis pardavė zacijos kuri savu laiku buvo Nekuriu religinių vadų tiks
savo šalies principus galvažudžiams, ir nustumė pasaulį bežygiuojanti jėga Amerikos las yra pasinaudoti mokyklose labai patvirkęs; o už akių tai buvo tikras vel
į tokią dumblynę iš kurios ir dabar kiti Amerikos vadai politikoje.
suėjusiu jaunimu ir ten pradė nias, visur stengdavosi pakenkti, kur tik gali
Dvylika metų po tos partijos ti juose skiepyti savo religiją. ma.
nepajėgia ištraukti, nežiūrint didelių savo norų.
Mano kompanijonai tam ukininkui padėda
Milijonai įvairių tautų žmonių 'paversti vergai® — įkūrimo Amerikoje, 1900 me Jie ir pradėjo reikalauti, vie*
tais,
tais
laikais
žymus
socia
vo
dirbti,
o aš neidavau dirbti. Pirmas dalykas,
ne negrai, bet balti žmonės, daugiausia krikščionys.
nur-kitur, kad pradinėse viešo
listų
vadas,
Eugene
V.
Debs,
nebuvau
visai
sveikas, o antras, ir nenorėjo kad
Kiti milijonai kenčia terorą, netikro rytojaus baimę
se mokyklose butų įvesta reli
kandidatavęs į prezidentus, ga ginės pamokos. Tas klausimas eičiau jų darbą dirbti. Ta proga su ramia sąži
sovietų planais komunistų pavergtose šalyse.
Kaip Rooseveltas iš pat pradžių savo prezidentavi vo šeštą dalį populiario balsa turėjo atsidurti net Aukščiau ne pasinaudojau, nes pastebėjau kad Vokiečių
vimo balsų. Tai buvo metas siame šalies teisme.
intelektualai irgi nedirbo fizinio darbo.
mo buvo komunistų apgautas parodo tas faktas:

Dienos Klausimais
GIRTI DIPLOMATAI

SKAITYMAI

ANGLAI ATEINA

Pirm Roosevelto laikų, Amerikos vyriausvbės nusi
statymas buvo nepripažinti Stalino komunistinės sovie
tų ^ vyriausybės, kuri nebuvo Rusijos žmonių valdžia ir
primesta Rusams prieš žmonių valią.
Rooseveltas ir jo raudonukai padėjėjai tą pakeitė.
Nežiūrint to kad Rusijoje didelė dalis žmonių yra ver
gais ir laikomi tiesiog koncentracijos stovyklose) Frank
lin Roosevelt pripažino Stalino vyriausybę kaip "laisvai
išrinktą" Rusijos valdžią.
Po to pripažinimo sovietų Rusijos ir nuo įsteigimo
diplomatinių santikių su Maskva, Amerika taip ir sly
do palengva į Roosevelto New Dealerių paruoštą duobę.
Kilęs karas 1939 metais dalykus kiek pakeitė, ta

.
,
auji pasauliniai įvykiai
dideles dalies Europos ir Azijos pavergimą.
RIMTI YRA ŠIOS DAINOS ŽODŽIAI
Qirvos bendradarbis K. PI. Vokietijoje prisiuntė mums
iš BDPS biuletenio Lietuvos Laisvės kovotojų (par
tizanų) dainą, ši daina šiuo metu tebedainuojama tu
Lietuvos vyrų miškų gludumoje, kurie nenori pripažin
ti bolševikiškos priespaudos ir prieš ją kovoja:
RAUDA RUDENS VĖJAI....
Rauda rudens vėjai, verkia už langų,
Tolimam Sibire ilgu, neramu;
Skruostu nuriedėjo ašara viena,
O širdis vaitoja laimės alkana.
Pabundi iš miego, praveri akis,
Aidi sargo žingsniai, raktų skambesys.
Niekas, vai, nežino kiek tu čia kenti,
Kiek naktų nemiegi, kaip dalia sunki!
Lyg pakąstas žiedas rudenio šalnų
Ilgisi jaunystė laisvės ir dainų.
Lyg tyli paguoda atskrenda malda
Ir gaivina širdį alpstančią tada.
Oi motule mano, motina sena,
Neraudok prie vartų, ašarų gana;
Dar prabėgs pro šalį daug dienų, oi daug,
Aš visvien sugrįšiu — tu tikėk ir lauk !
Kas. kad man paskirta tremtinio dalis,
Sibiras, Uralas, tolima šalis, —
Aš sugrįšiu laisvėn tėviškės keliu
Ir tave myluosiu, taip karštai tikiu.
Dievas neapleidžia smilgos, vabalų,
Nei benamio paukščio, ištikto audrų;
Neapleis ir musų tėviškės mažos —
Ne.s už josios laisvę sunųs jos kovos!
Kaip toliau musų korespondentas praneša, BDPS
biuletenis, "Laisvės Rytas", Lietuvos partizanų slaptas
laikraštis, apie gyvenimą SSSR kraštuose rašo:
"Tiek pačioje Rusijoje, ypačiai Ukrainoje ir Bielorusijoje, tiek kituose bolševikų užimtuose kraštuose, kaip
Lenkijoje, Vengrijoje ir kitur, kyla vis didesnis nepasi
tenkinimas okupantų valdžia ir atsiranda vis daugiau ir
daugiau partizanų. Re to, kylantis Rusijoje badas už
ima vis didesnius rajonus ir todėl nepasitenkinimas val
džia taip pat auga. Dėl šių priežasčių ir NKVD jėgos
silpnėja, nes reikalinga užimti vis didesni veikimo plo
tai". Toliau laikraštis tęsia:

kėjo kad vienas iš tos apylinkės burmistras įs
tengė išbūti iki fyaro pabaigos neįstojęs į nacil|
partiją. Vadinasi, mano burmistro tvirtinimas
kad nei vienas valdininkas kuris nedalyvavo pat*
tijej? negalėjo buti valdininku, neturėjo tikros
prasmės, o tik buvo pasiteisinimas dėl savo da
lyvavimo nacių bendruomenėje .
Mes tą naktį nemiegojome kaime, o persikė
lėme į vištininką nakvoti. Daiktus savo irgi per*
kėlėme. Musų šeimininkas truputį sav© daiktų
nuvežė į musų pastogę, šeimininkė su savo vai*
kais ir kitais to namo gyventojais nakvojo mi
sų būdoje. Tik šeimininkas vienas pasiliko na
mie, o Rusas išėjo pas savo draugus.
Naktis buvo šilta ir ramiai ją praleidom#;
Nors musų būdoj daug žmonių nakvojo, tačiau
neblogai išsimiegojome.

(Bus daugiau)

SAVAITĖS VEIDAS
Rašo D2IM-BIM.

MACKENZIE KING

W. Churchill, lankydamasis 1946 metų pra
džioje Kanadoje, viena proga kreipėsi į Macken
zie King'šiais žodžiais: "Pasaulis niekados taip
aukštai nevertino Kanados, kaip po jos paskutk
nių penkių metų gyvenimo ir kovos. Tik jųs sa
vo energija ir savo išmintimi jai davėte tai, kas
buvo reikalinga, kad Kanada suvaidintų milži
nišką vaidmenį žygyje, kuris buvo skirtas pikto
jėgoms sunaikinti."
Ir niekas kitas negalėtų tinkamiau aptarti
Mackenzie
King'o įtakos ir reikšmės Kanados
TĄ METĄ Vokietijoje anksti prasidėjo pa
"Dabartinę Rusiją su jos okupuotais kraštais gali
gyvenime, kaip visa eilė liudytojų kalbančių u!
ma^ palyginti su pilnai vandens pripiltu, aklinai uždary vasaris. šiltoms dienoms esant, išeidavau iš aukštą Kanados iškilimą bendroje viso pasauliu
tu n kaitinamu katilu, kuris, pasiekus tam tikrą spaudi dvokiančio kambario su skaudančia galva, kuri tautų šeimoje. Juk jau 22 metai, kai M. King
kiekvieną dieną vis daugiau skaudėjo, ir žiūrė stovi priekyje valstybes vairo. Retas atsitikimas
mo laipsni, turės sprogti".
davau
į vakarus, kada žmonijos laisvės apašta kad demokratinėje valstybėje taip ilgai galėtų
. Lietuva buvo pirmutinė šalis kur išsivystė prieš-solai
pasirodys.
Patrankos bildėjo vakaruose. Lėk išsilaikyti žmogus vadovaujančioje rolėje. Reikią
vietims partizanų veikimas, ir tą turėjo pasekti kitos šatuvai raizgė po dangų*, apšaudydami kulkosvai nepaprastai taurių savumų, stačiai nuestabauš'
įys, kaip tik jų eilė atėjo po sovietų jungu pakliūti.
proto ir pagaliau didelės laimės, kad demokrati
džių ugnimi kartais reikalingus ir visai nerei nio režimo sukuriai per 22 metus nesutrintų net
kalingus objektus. Daug žuvo per neapdairu ir gabiausio žmogaus. Mackenzie King yra vie
mą ir nekaltų žmonių. Būdavo, vienas lėktuvas, nintelis pasaulyje asmuo kurs gali pasididžiuo
skraidydamas po erdvę, nieko nedaro einančiam ti tokiu ilgu amžiumi, išsėdėtu ministro pirmi
žmogui keliu arba per laukus, tuo tarpu kitas ninko kėdėje. Kai pirmą kartą Mackenzie King
lėktuvas tuoj paleidžia kulkosvaidžius į darbą. buvo išrinktas valstybės vadovavimui, jis tetu
rėjo tik 47 metus. Dabar jis jau eina 74-tus.
Bet tas mus nebaugindavo, tik norėjom kad kuoM. King daug gerų charakterio bruožų yra
greičiau Anglai arba Amerikonai ateitų, nes pa paveldėjęs iš savo senelių: jo atkaklumas, atvi
kankamai jau buvome įvairių kančių ir baisumų rumas ir teisybės jausmas sudaro kiekvieno jo
žodžio ir jo kiekvieno veiksmo pagrindines at
ragavę.
I NEŽINĘ
Taip bežiūrėdamas į twos vakarus, ne vie ramas. Veržus ir revoliucionieriškas savo pri
gimtyje, bet gi savo patyrimu King pasilieka vi
ną dieną po kelias valandas praleisdavau. Tie sados atsargus reformose ir atydus visuose
(Balys Gaidžiunas)
sa, turėdavau iš miško malkų liekanų sau prisi sprendimuose. Kaip vaikaitis vieno artilerijos
Dieną-naktį į nežinią vežė,
rinkti, nevartojant kirvio. Bet tas darbas ėjo kareivio, kuris aktingai dalyvavo 1836 metų On
Dieną-naktį lydėjo skausmai.
man sunkiai, nes jaučiau kad atslenka išsivada tario sukilimo malšinime, King jaučiasi pavel
Nesustojo, rankas nors ir grąžė
vimo momentas. Pagalvokite kad ateina momen dėjęs konservatoriaus žymę ir, kaip toks, yra
Ir patvino verksmų ežerai.
aiškiai priešingas bent kokiems revoliuciniams
tas kad galėsime susitikti su Anglais.
reikalavaimams. Kaip giminaitis tulo King'o ku
Tik tenai kur gyvent nėra vietos
Lietuvoje būnant po Vokiečių pančių, nie ris, atvykęs iš Anglijos, skelbė visišką Kanados
Ir kur medžiai nekrauna žiedų,
kada sapnuote nesapnavau kad man gali ateiti atsipalaidavimą nuo Britų Imperijos, Mackenzie
Dalią tremtinio sunkią ir kietą
toks momentas kada galėsiu patekti į Anglų ka jaučiasi priklausąs pažangiųjų grupei ir, kaip
Reik pakelt be tėvynės namų.
riuomenės rankas. Nors nemaniau kad Vokie toks, visados palankiai vertina kiekvieną pažan
tija laimės karą, tačiau nesitikėjau kad galės gią mintį.
Vėjai draskosi stepių platybėm,
Jaunystės metais Mackenzie King domėjosi
ateiti tokia laimė kada galėsime matyti žygiuo
O grūmojimas toksai baisus.
darbininkų socialiniais klausimais ir buvo bepra
jančią Anglų ir Amerikonų kariuomenę. Va, dedąs kryptį į kraštutinį kairumą. Ilgai gyvenęs
Gal geriau kad šis vargas pakibęs
štat jaučiu kad tas momentas jau artinasi.
Toronto darbininkų kvartaluose, jis jautriai per
Iš kančių išvaduotų visus.
Balandžio 12 d. po pietų pamačiau dujų ka gyveno visus socialinius klausimus, bet išlaikė
Bet kur kaulai ras ramią vietelę,
muolius kylančius į padangę, širdis nudžiugo. lygsvarą ir pasirinko vėlesnei savo politikai pro
Kur ramiai po kančių pailsės?
Jau nebetoli išvaduotojai. Jau artinasi laisvės tingos, atsargios ir nesvyruojančios pažangos
kelią. Ilgus metus turėjo progos Mackenzie King
Mintys mintį palaidoję kelias
valanda. Tik reikia saugotis nuo kulkos. Juk lankytis Europoje, giliau pažinti jos dvasią ir
Ir gyvenimu liepia tikėt.
butų baisu, tiek išgyvenus, paskutinėje kančių aiškiai suprasti senojo pasaulio patyrimus. Vos
pabaigos minutoje žuti. Vadinasi, reikia buti pasiekęs 25 metus King perėjo į žurnalistinį
amatą ir redagavo laikraštį darbininkams. Dar
atsargiam. Bet baimė manęs neima.
Balandžio 17 d. sužinojome kad Preziden neturėdamas 30 metų, jau dirbo darbo ministe
O ATSIMENU NAMELI
tas Roosevelt mirė. Musų širdis ta žinia labai rijoj, kaip ministerio pavaduotojas. Nuo čia šuo
liais kilo Mackenzie King puikios karjeros laip
O atsimenu namelį
suspaudė. Juk tik tas žmogus sukėlė Amerikos tais: 1919 metais jis buvo išrinktas liberalų par
Aš gimtinį savo
karinį pajėgumą prieš Vokietiją. Tik jo dėka tijos vadu ir po dviejų metų įžengė į ministro
Kur motulė prie ratelio
tas priešas yra dabar paguldomas. Be to, tą pirmininko sostą.
Supdama liūliavo.
dieną velniškai man galva skaudėjo. Neprisi
Daug kas jį vadina "Kanados Churchilliu"
Ir dainelė, ta lopšinė,
ir mano kad Mackenzie King turi teisės tuo var
menu kad ji butų kada nors taip skaudėjus.
Ta daina motulės
Balandžio 19 vakare musų kaime kilo dide du didžiuotis. Bet King savo kuklumu pralenkia
Ir šiądieną man ausyp®
lis sujudimas. Pasklido žinia kad Anglų tankai net šventuosius....: jis šalinasi viešumos, ne
mėgsta išorinio puošnumo ir niekados nevartoja
Skamba čiučia-liulia.
ateina. Visi užsieniečiai pakėlė galvas. Visų tuščių žodžių. Vienuma jam sudaro laimingiau
čiučia-liulia, mažutėli,
nuotaikos linksmos. Kas turi kokį rukalą, dali sią valandą; tokią valandą jis išeina pavaikščio
Augk greičiau, užaugki —
nasi su kitais. Skirtumo tarp tautybių nėra.
ti ir vaikiškai pažaisti su savo holandiškos veis
Ir Tėvynė ir Dievulis
Vokiečių veidai išgąstingi. Mat, ateina jų lės šuniuku. Kai jis nutaria sėdėti kambaryje, jo
Tavęs jauno laukia
ponystės galas, negalės jie prievartauti užsie mieliausia vieta — turtinga biblioteka. Gal dėl
tos ypatingos meilės vienumai Mackenzie King
Kai išklysti į pasaulį
nieti, turės žiūrėti į jį kaip į sau lygų žmogų. ir yra pasiryžęs mirti viengungis
Platų begalinį,
Negalės jo spardyti, mušti ir kolioti, Turės jie
Ar daug rasi žmonių, kurie arti 89 metų no
f
Tėviškėlės atminimas
su juo elgtis žmoniškai.
riai keliautų į konferencijas ir teh diskutuotų
Te laimužę mini....
Musų šeimininkas buvo labai malonus su taikos klausimus? Mackenzie King bet gi visur,
Kai į saulę pasižiūri,
užsieniečiais, su Vokiečiais nesikalbėjo. Vien kur reikia, atstovauja Kanadą ir aktyviai daly
jis
Vakaro saulutę,
tik gretinosi prie užsieniečių. Mat, drebėjo kad vauja taikos rumų statyboje. Greičiausia
tai daro todėl, kad ta "taikos statyba" yra pilna
Ji man primena kaip gyvą
kartais netektų už savo nuodėmes atsakyti. Jis priešingumų, kuriems suderinti King turi nuoMylimą motutę.
ne vieną kartą man sakė kad jis į partiją ne sa shbių sugebėjimų. Deja, ir su nuostabiais suge
Ir kasdien regiu tą kaimą,
vo noru buvo įstojęs. Pasak jo, nei vienas Vo bėjimais iki šiol dar niekam nėra pavykę sude
Tą namelį savo
kiečiu valdininkas paskutiniu metu negalėjo at rinti vandenį su ugnimi....
Kanados istorijoje M. King užims nemažai
Kur gyvenimo palaima
sisakyti nuo įstojimo partijon, visi turėjo buti
puslapių.
Ir Kanada be M. King'o nebūtų tokia,
;
Man lopšį liūliavo.
partijos nariais. Tuo tarpu vėliau Aan paa š- kokia ji dabar
yra.
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Oi iš teisybes, ten tebeina
CHICAGOS LIETUVES ŠVENČIA 25 METŲ JUBILEJU"
gana arši kova, kurioje Sovie
tai daro viską kad sąjunginin
kams butų kuosunkiau laikytis
Berlyne ir kad pagaliau jie,
neišlaikydami tų nuolatos be
sikartojančių nemalonumų, pa
siryžtų apleisti tą miestą.
Čemodanas arba karstas —
t
o
k
į šūkį skleidžia S o v i e t ų
R a š o
agentai ne tik Berlyne, bet ir
Dr. #, Audrunas
visoje Vokietijoje.
Manomai kad Anglai-Amerikiečiai-Prancuzai bus priversti
prabilti į Sovietus visai kitokiu
tonu negu kad iki šiol buta.
Jei jau šiądien butų kalbama
tines karo mokyklas.... Tuo į Sovietus aiškiai ir drąsiai tai
Sunkiai Atrišamas
budu Palestinos klausimas yra galimas daiktas, Sovietai pa
Mazgas
pasidaręs ne vien žydų-Arabų skubintų įvykius ir mėgintų iš
Už POROS dienų baigsis An ginču, o daug daugiau — Ang- Berlyno padaryti didesnę poli
glijos globa-mandatas Palesti lų-Amerikiečių ir Sovietų. Už tiką. Matyti kad nei Anglai
noje, kur ji išsilaikė 25 metus. tai jo ir nebus galima išspręs nei Amerikiečiai nesiima ini
Tai buvo 1922 metais Liepos ti tinkamai tol kol nebus iš ciatyvos galutinam išsiaiškini
24 dieną, kada Tautų Sąjunga spręstas pats pagrindinis gin mui dėl jų padėties Berlyne,
Ženevoje nutarė Anglijai pa čas tarp komunistų ir kapita Sovietai ne iš karto pila, o la
vesti didelį darbą Palestinoje. listų.
šina taip palengva ir taip pla
Kaip mes jau kartą rašėme,
ningai jog jų priešai ima at
1917 metų Lapkričio 2 dieną Nuo Vienos Paramos
šalti. ... bent laikinai. Atro
paskelbta Balfour'o deklaraci
do, Sovietai nori kad sąjungiprie Kitos
ja išreiškė Anglijos vyriausy
ningai susigyventų su mintimi
PAGALIAU įsitikinta kad jog reikės arba iš Berlyno pa
bės valią įsteigti Palestinoje
"tautinį židinį žydų tautai". Amerikos dolarinė pagalba Eu sitraukti arba dėl jo
ka
Tautų Sąjunga, remdamasi ropai tegali atnešti šiokių-to- riauti.
tuo pažadu, suteikė Anglijai kių vaisių tik tada jei ji bus
Stebėdamas tai kas dedasi
teisę ir primetė "atsakomybę planingai ir sąžiningai parem po Berlyno uždanga, gali žmo
Chicagos Lietuvių Moterų Klubo dabartinė valdybą peržiūri Klubo "gimimo metrikus", skaitydama pirmutinius
sutvarkyti Palestinoje politinę, ta stipriais jėgos ramsčiais. gus jausti kad sąmoningai stu
protokolus, užrašytus 25 metai atgal. Sekmadienį, Gegužės 16, Shoreland viešbutyje, Klubas minės savo sidabrinį
jubilėjų su speciale programa ir vakariene.
administracinę ir ūkinę padėtį Tokiai Europai kokia ji yra da miamas Berlyno klausimas vis
Vaizde iš kairės į dešinę sėdi: Klubo garbės pirmininkė Juzefina Daužvardienė ir Lilija Vanagaitienė, dabartinė
taip kad ten butų užtikrintas bar, davimas pinigų yra beveik į didesnę tamsumą. Beveik ga
Klubo
pirmininkė. Stovi: Delia Kuraitienė, vice pirm.; F elice Gilmore, fin. sekr.; Ona Biežienė, iždininkė; Marijo
įsteigimas tautinio židinio žy lygu metimui ėriuko į vilko lėtum pasakyti kad Berlynas
na
Rudienė,
užrašų raštininkė.
dų tautai ir užtikrintas laisvos nasrus.f Kai nėra jokios rim laikomas Anglų-Amerikiečių tai
vyriausybės veikimas, o taip tesnės jėgos kuri galėtų bent dienai kai jau viskas bus pa lių socialistai mažiau ar dau
žmonos, vaikai- paliekami ten
pat kad butų apsaugotos reli laikinai atsispirti prieš Sovie ruošta ir kai bus galima iš so giau ja serga. Yra didelio pa SOVIETŲ AGENTAI užstatais.
Skaitykit "Margutį", komp
ginės ir pilietinės teisės visų tų užpuolimą, niekas negali bū vietinių reikalavimų padaryti grindo nepasitikėti socialistų
NAUDOJASI U. S.
A. Vanagaičio leidžiamą mu
Palestinos gyventojų, nežiūrint ti tikras kad Amerikos duos- "casus belli" (karo priežasti vadovybe, nes visur kur tik jie
zikos
ir juokų žurnalą. Ei«
ATVIRUMU
kokiai rasei ir kuriai religijai nųs kapitalai vieną gražią die mi). Tuo tarpu Sovietai va valdė, jų valdymo metai "prina
kartą
Kaina
*Tėvynės Balsui' Rašo metams $2.į mėnesį.
ną nepateks į bolševikų nagus.
Užsisakant sių
jie priklausytų".
džių neatleidžia ir pakaitomis perėjo" gausius komunistų liz
skit ir pinigus.
ir iš Ano Pasaulio
Per 25 metus Anglija ne Ir tada išeis taip kad patys ka s p a u d i n ė j a m y g t u k u s : v i e n ą dus.
Kongresmanas Mundt, kuris
pitalistai
padėjo
komunistais
įvykdė jai Tautų Sąjungos pa
Kai atsirado Suvienytų Eu paruošė bilių suvaržymui ko
MARGUTIS
kartą pakaltina Amerikiečius
vesto mandato. Valdė ir tvar nuvyti virves....
Pagal veikiančius nuostatus,
plėšimais, žulikystėmis ir ban ropos Valstybių mintis ir kai munistų veiklos Amerikoje, iš
6755 So. Western Ave.
Nesunku suprasti tikrą prie
kė Palestiną taip kad dabar,
Chicago, 111.
ditizmu Berlyne; kitą kartą jų buvo imtasi žygių jai įgyven kėlė viešumon kad, jo patyri įvažiavimas į USA vis dar te
kai ruošiasi Anglai ją apleisti, žastį kodėl Sovietų Sąjunga ir atsiprašo už tuos žodžius. Vė dinti, Vakarų Europos socialis mu, pereitais metais į Suvie bėra labai suvaržytas. Paskuti
ten — toje šventoje žemėje — jos satelitai taip atkakliai puo liau vėl jiems užkrauna kon tai pasiskelbė "geriausiais apa nytas Valstijas įvažiavo 2,700 niu metu betgi praktiškai vieprasidėjo tikras karas tarp žy lė Marshall'o planą. Mat, jiems trolę, sulaiko judėjimą, o po štalais" tokiam darbui. Balan Rusų sovietų šnipų, kurie čia name-kitame konsulate šiek
rūpėjo ne pats ūkinis Europos
dų ir Arabų.
kelių dienų visa tai pakeičia, džio mėnesio pabaigoje Pary įleidžiami kaip diplomatiniai tiek sušvelnėjo reikalavimai
Skaitytojas jau žino visus gelbėjimo ir atstatymo planas, vieną sykį sušvelnindami, kitą žiuje susirinko Anglijos, Pran atstovai ir misijų nariai.
sveikatos atžvilgiu. Iki šiol pv.,
laiptus per kuriuoš perejo pa o tos priemonės kurios bus pri sykį sugriežtindami.... Ir taip cūzijos, Belgijos, polandijos ir
Jokiai valstybei nereikalinga vien tik Frankfurto konsulate .... .Tel -*ENGLRWOOI> 5028 ' vlestinos klausimas, nesurasda taikintos planui apsaugoti ir tęsiasi jau pusantro mėnesio. Luxemburgo socialistų partijų tokios gausybės diplomatinių "išvirsdavo" apie 50-60 nuo
mas teisingo ir priimtino atsa įgyvendinti. Jie žino gerai kad
Aišku, vieną dieną tie Sovie atstovai ir pasisakė kad Suvie atstovų siuntinėti į kitą šalį. šimčių visų kandidatų vien tik
kymo. Amerikos pasiūlytas Pa ten kur eina Amerikos dolaris, tų šantažai turės buti užbaig nyta Europa turi buti socialis Amerika nesiunčia nei mažos dėl gydytojo griežtos kontro MAISTO. ŠICN!QNIŲ*TJŽSAKYt
s į visas " .Vokieti jos ik
lestinos padalinimas pasirodė eina kartu ir Amerikos gink ti.... Bet kol ta diena ateis, t i n ė . . . .
dalelės tiek savo atstovų į Ru lės. Būdavo ir juokingų atsi mi
AtlSTRIJOS ZONAS ANGLIJĄ.
las
tam
dolariui
globoti.
Ko
neįgyvendinamas, nes "Arabai
Tokios socialistų pretenzijos siją.
reikia kad Amerika turėtų pri
tikimų. Pav., vienos šeimos PR ANCii?IJĄv ITALIJ Ą7« OLAN^
DUX, ttiELGIj^^iSVElCARIJĄ,
nesutinka". Amerikos pasiū munistai teisingai suprato kad verstiną karo tarnybą; reikia atsiduoda nemaloniu kvapu, ir
Visiems turi buti aišku kad įvažiavimo byloje nebuvo su * L/ENKIJĄ, ČEKOSLOVAKIJA,
lymas pavesti Palestiną Suvie "MarshaU'o planas" buš tuoj kad Vokietija turėtų savo vy vargiai kas gero išeitų iš Su
tikta
įleisti
vienas
vaikas.
Tė
..' / . .^UGOSfc^VlJĄ. į; ' f
iki Amerika laiko duris laisvai
nytų Tautų organizacijos kon pat įvyniotas į plataus karinio riausybę ir savo kariuomenę; vienytos Europos planų jei ne
vas nuodugniai ištyrė jo svei Maisto «iuntinėližti ' "AP$RAIKSTI
atviras,
Maskva
naudojasi
pa
draudimo v Ornį^>:>%^atyjna^
trolei pasirodė taipgi nepriim bendradarbiavimo apsiaustą... reikia kad Vakarų Europos val būtų galimybių suorganizuoti
siuntimui čia visokių savo šni katą ir pristatė eilės žymių gy GARANT-tJOJAiWAS? įį^Sjtsuradiisi
Va,
tas
karinis
bendradarbia
tinas Arabams.
stybės butų jau ^ rimtai pasi Europą kitokiu planu negu no pų, kurie važiuoja ir važiuoja dytojų bei profesorių parody 'adresatoį^inigtfi" gf^nįuni. Pa
-palteičia-'
Arabai reikalauja visos Pa vimas ir sudaro jiems didelį ruošusios ginklo kalbai su So ri II Internacionalas (Socialis pakaitomis. Amerika įsileidžia mus, kad mergaitė visiškai kely-"dingęs
skaudulį.
lestinos sau vieniems. Ir nei
vietais. Ir tą dieną turės įvyk tų Internacionalas).
sovietų keliautojus vizitų lei sveika ir nieku neserga.
Ir kai tik Marshall'o planas
* LAIKASv, Jt-^1,
Anglija, nei Amerika, nei Pran
Praėjusią savaitę Holandijo- dimais. žinoma yra kad iš Ru
ti maždaug toks pasikalbėji
— "Aš įtariu, kad mergaitė PRISTATYMO
DIENOS!. J VlSI^ įKęAjSTtJ^
cūzija nedrįso ir nedrįs Arabų pavirto įstatymu, beveik tą pa mas sąjungininkų su Moloto je, Haagoje, posėdžiavo Suvie sijos niekas neišleidžiamas be ateityje gali susirgti".... at Geriausi eksportiriiai^'T^duktafi*
Pristatymasvykdomas^ is^sande-,
reikalavimo paneigti. Toks di čią valandą gimė ir karinis pla vu:
nytų Europos Valstybių reika tikslo važiuoti. Maskva leidžia sakė konsulato gydytojas.
Iių Europo|eį*~- v ^
delis skaitymasis su Arabais nas Europai ginti. Jis buvo
lu
jau
ne
be
socialistai.
Mes ilgai norėjome susitvar
savo šnipus lankytis Amerikoje
rūpestingai saugojamas kance
Siunčiant money.
'
priklauso ne nuo simpatijų, o
Kaip gaila kad visas reika tilc ypatingai nužymėtais tikskyti su jumis be karo. Bet pa
^i- k t. mok/, prienbo^ltĮi^i
mit>ą
Lietuvi(J
jusų
!
nuo tų didžiųjų reikalų kuriuos liarijose, kol Balandžio 30 die matėme kad jųs musų gerą va las pasidarė panašus į ginčą
dykit)E L«avė|ti;^
lais. Kad jie tuh cia nepasi-i j0je> paduodant amžių ir kili- (nu
ną Londone susirinkę penki
siuntinėlių vti^įVflrttmemĮv*
laiko savo rankose Arabų pa
kam priklausys kaž kur klai liktų (kaip daugelis nori), jų Imą
lią
laikote
musų
silpnybės
žen
iš Lietuvos.
Galima ažsaky tiv.ke|i - ]MĮ&įet*3T;i»/
saulis ir kuriais yra labai už- krašto apsaugos ministrai (An klu. Dabar mes jau esame ka d ž i o j a n č i o s m e š k o s k a i l i s . . . .
'tam pačiam* gkyeįuų
j.
interesuoti Anglai ir Amerikie glijos, Prancūzijos, Holandijos, rui pasiruošę, ir, jei jųs nori Pirma reikia Europą išlaisvin
Belgijos ir Luxemburgo) su sa
, Z s v. taukų"' ViaUJmiy<"Į
čiai. Jei ne tas pats didžiau
ti, o paskui bendromis jėgo
No. 1 2 sv.b<5?S:diio
vo kariniais štabais paskelbė te, galime kariauti. Taigi: ar
sias klausimas kaip susitvar
so nn
^ «v. salami desros .•
/
mis sudaryti jai naują santvar
viešumai kad "numatytos vi ba susitavarkome geruoju ar
'o
2 sv. kenuotos -jautienos
kyti su Sovietais ir kaip tin
ką.
Kol
Europos
tautos
laiko
Kaina su prisiuntimu tik $1.00
1 sy. pieno ' miltelių. . '.
sos priemonės kuosekmingiau- ba karas....?
kamiau pasiruošti galutinam
mos Sovietų kalėjime tol bus
Gal
tokio
pasikalbėjimo
ir
(Galima
siųsti
pašto
ženklais
po
5c)
\
2 .sv.~bekimo
siam gynimuisi nuo Vakarų
susitikimui su bolševikais, Pa
Z sv: kenuolos jautienos
nesulauksime, nes kai' šitaip daug rimčiau jei, prieš kalbant
Šioje knygelėje telpa didelis Lietuvos žemė
Europos užpuolimo".
No. 2 : 2 sv. jjietų ĄfeiĮę ;
apie tų tautų vienokį ar kitokį
lestinos sprendimas nebūtų
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir
Kalbama kad Amerika ap ims Anglai-Amerikiečiai į So
on
marmelado
^
susitvarkymą,
bus
plačiai
iš
sunkus.
™ l sv. cukraus
saikai, miestelių ir miestų vardai ir prie
ginklavus apie 40 divizijų ir vietus kalbėti, karas jau bus
i: sv. kavos pupelių
.'
Jei Palestinos reikalas butų
sikalbėta apie jų išlaisvinimą.
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
jas pastatys Vokietijoje... Tą Sovietų pralaimėtas. Ir viskas
1 sy. šokolado, blocks •
cijos
apie
buvusią
Nepriklausomą
Lietuvą.
buvęs sprendžiamas dar prieš
pusmilijonį kareivių duos An kalba už tai kad Sovietai iki
. 2~sV. kiaulinių tąukų *•*
karą su Vokietija ar karo me
glija, Prancūzija, Belgija.... tos dienos laukti negali. O jei
Reikalaukit Dirvoje
"40 Metų Vergavo,
No. 3 Z sv. bekono ;
• .v
vi
tu, jis nebūtų turėjęs tokių
į, ^
ti> cn . Z. sv. cukraus *
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio.
Plačiai šnekama kad Ameri taip tai "Berlyno įvykiai" dar
-.
2>
sV.
aiikšė.
riėb.
sūriuc
sunkių pasekmių. Gi šiądien,
Dabar 'Išlaisvinta' "
ka atskira sutartimi ar viešu tikriausia pasikartos.
* t Į. sv. kavos pupelių.
kai beveik kiekvieną dieną ga
pasisakymu garantuos sienas
Viena Clevelandietė gavo iš
No. 4... •'
" -V .-.-.i
>
Įima tikėtis naujo gaisro, ku
S A P N I N I N K A S
visų tų 16-kos valstybių kurios Kam Priklauso
$2-95 9 SVARAI CUKRAUS
savo senai negirdėtos sesers
riam užgesinti, be abejo, jau
naudosis Marshall'o plano su
Kaina su prisiuntimu $1.50
Lietuvoje laišką. Jodvi persi
yra numatyti planai su nema
No. 5
' '' " ,
•'
momis. Bet senas priežodis: Meškos Kailis#
*4-98 9 SV. KAVOS Pupelių
i
skyrė
apie
40
metų
atgal,
ši
iš
žomis pareigomis Artimų Ry
Nauja
Sapnų
knyga,
aiškinanti
visokius
SOVIETŲ įtakai priklausan važiavo į Ameriką, ana liko tė
tų Arabiškomis valstybėmis, "Pirma padėk tu pats sau, o
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
No. 6 O sv. cukraus
paskui ir Dievas tau padės", čių kraštų socialistai yra pa viškę valdyti.
Su užsakymu siųskit pinigus.
Palestina pasidarė sunkiai at54-00 4,5- sv. kavos pupelių
šiuo metu pilnai tinka Vakarų sirodę labai neatsparus komu
Dabar ta iš Lietuvos sesuo
rišamu mazgu....
Reikalaukit Dirvoje
No..7 200 Chesterfield cigarečių
Europai. Ji ėmėsi organizuo nistų viliojimams: didelė dalis atrašė apie savo gyvenimą:
Nei Anglai, nei Amerikiečiai
S^MHJ (Išskiriant Vok. ir Italiją)
tis,"* rimtai ruoštis pavojams, jų nuėjo su komunistais, neku6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
"Per 40 metų ūkininkams
jokiu budu nenori užpykinti
rie suabejojo ir tik keletas pa tarnavau, dabar gavau vietelę
No. 8 16 sv. sūdytų silkių statiIrako, Sirijos, Transjordanijos tvarkytis viduje su komunis
$5'^
(Tik j Vokietiją)
tais, ginkluotis ir taikintis prie sipriešino.
'lllllllllinMIIIUIIIIIUIINIIIMHIIIIIMUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIti
IIIMI
gyventi prie geležinkelio sto
Egipto ir visos šiaurės Afri
naujo
karo
naujų
reikalavimų.
žinoma, daug kaltės ui tokį ties".
No. 9 10 sv. kvietinių miltų
kos, nes tų visų valstybių ir
ST. ZOBARSKO
$2.85 4^unc. kepimo miltelių
Kadangi ši ir kitos seserys
žemių reikšmė kariniuose pla Tokiai Europai, aišku, ir Ąme- neatsparų socialistų laikymąsi
rika
padės....
prieš komunistus reikia pri ir brolis pavedė savo tėviškę
EXTRA RIEBALV 6 SV.JII
nuose yra perdaug svarbi. De
Z sv. keliuoto sviesto
skirti
bendrai
tų
kraštų
padė
ąnai
likusiai
Lietuvoje,
tai
ji
vynių milijonų visame pašau
No.
lt)
sv. bekono
Dovanokite
vaikučiams
gražiausią,
spalvuotomis
ilius
čiai: jie yra patekę į Sovietų per 40 metų sau gražiai gyve
2 nv. kiaulinių taukų
lyje išsisklaidžiusių žydų už Kas Dedasi Berlyne?
tracijomis
Lietuviškų
skaitymų
knygelę.
5/.,
j
sy.
šokolado, blocks
pykinimas yra mažiau reikš
ILGAI rusenęs ir staiga pra rankas ir negali laisvai apsi no. Bet kaip ji praneš savo se
1 sv.eukraus
žvėrių karalius Liūtas išduoda leidimą gandrui skristi
siveržęs Sovietų noras išvyti spręsti. Taigi, ir tų kraštų serims Amerikoje kad bolševi
mingas daiktas artimose
1 sv.'kavos pupelių.
(anapus
geležinės uždangos) Lietuvon. Ką Gandras ten
socialistai
nėra
laisvi
Bet
kai
iš
jos
ukę
atėmė,
tai
para
sąjunginingus
iš
Berlyno
kaž
tinėse kalkuliacijose.
Cia
nurodytose
kainose įskaity
matė ir pergyveno bus įdomu skaityti ne tik vaikučiams,
Sovietų Sąjungai, aišku, ar kaip vėl tyliai išgaravo... Jau be tos teisinančios aplinkybės šė jog ji tik tarnavus ūkinin
tos persiuntimo," draudimo ir ki
bet ir suaugusiems. Kaina 60c. Dvi knygos tik $1.1J0..
to* išlaidos. •
'
čiau širdies stovi Palestinos kuris laikas nieko nebegirdėti vis dėl to reikia pakaltinti so kams, dabar liko "išlaisvinta"
ALskirai laiUint> su draugijo
Šiądien parašykite' trumpą laiškelį su užsakymu:
žydai ir ypatingai Palestinoje apie Sovietų naujus reikalavi cialistus jų perdaug arUc^a ir atsidūrė benamės gyvenime,
mis. kunutctjūs ir pavieniais as
menimis dėl' didesnių užsakymų.
y ATž A LYNAS"
5640 Bourbonnierre Avenue
nei jos vaikai negali toje ukėsudaryta žydų kariuomenė, ku mus, apsunkinančius sąjungi draugyste su komunistais.
Nedelsdami šiandien pasiųskite
je
gyventi
ir
dirbti,
jie
prista
Ir
ta
socialistų
liga
yra
ne
Montreal
36,
Canada,
(18)
rioje — teigiama — esą nema ninkų susisiekimo kelius su jų
«vo jrimioem?. draugams siuiipripuolama, o įgimta: vusų ša- tyti prie geležinkelio dirbti.
<wėliu.sT
žai imigrantų, išėjusių sovie zonomis Berlyne.

Kur Eina
Pasaulis...7
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IŠ TREMTINIŲ
SAKYKLOS
PABĖGUSIO ŽMOGAUS
UŽRAŠAI
> Iš vakar gautos "Dirvos"
įkaičiau ponios Lapienės ge
rą žodį už tremtinius ir ypa
tingai už menininkus. Ji rašo,
kad "visais galingaisiais trem
tiniai yra nusivylę''. Teisybė,
nusivylėme daug kuo ir nusi
vylime taip, kad dabar j nieką
nebetikime. Kiekvieną žodi su
tinkame su didžiausiu abejin
gumu ir kiekvienai atskridu
siai vilčiai vis greičiau atsuka
me nugarą
Nežinau, ar at
siras ten Amerikoje daug žmo
nių, kurie supras p. Lapienės
kvietimą
pagelbėti meninin
kams. Gi jei visiems DP ne
lengva, tai ypatingai sunkn
menininkams: jie taip pasken
dę ,savo meno pasaulyje, kad
užmiršta, jog reikia ir valgyti.
Daugelis jų labai nepraktiški
ir gyvena tik menui. Žinoma,
jei jie butų tokie, kaip K. Jo
nynas, tai nereikėtų jiems bu
voti "tuščiais pilvais". Deja.
taip jau žemė sutvarkyta, kad
kuo didesnis menininkas, tuo
jis yra biednesnis. Gamta ne
mėgsta, kad j vienas rankas
rinktųsi dvasiniai ir medžiagi
niai turtai: kas turi geresnę
galvą, tam skirtas tuščias pil
vas.

Nuo pat BALF veiklos pra
džios, šalia rūpinimosi tremti
nių teisių gynimu, jų imigraci
ja ir įkurdinipiu,. vienas svar
biausių BALF'o darbų buvo ir
tebėra rinkti rubus, avalynę,
maistą, knygas, medikamen
tus, pinigines aukas ir- siųsti
tremtiniams viską, ko jiems
būtiniausiai reikia.
BALF'o
parama visą laiką buvo ir te
bėra teikiama pirmoje eilėje
ligoniams, vaikučiams, mok
sleiviams, seneliams, našlėms
ir didelėms šeimoms.
Dovanodami BALF'ui auko
tojai nežino, kokiam asmeniui
jų dovana atiteks, žino tik tai,
kad dovana pasieks pagalbos
LENKUS KATYNE reikalingiausią Lietuvį. BALF
duotos dovanos sujungė arti
IŠŽUDĖ BOLŠE
muosius, atnaujino daug pažin
čių,
sudarė naujus ryšius.
VIKAI
Svarbiausia, tremtiniai mora
"Elta" skelbia žinią, kad liai sustiprinti, įsitikino, kad
švedų dienraštis "Dagens Ny- jais kas nors rūpinasi. Tremti
heter" nesenai viešumon iškė niams Amerikiečių dovana ir
lęs eilę sensacingų faktų apie adresas davė viltį ištverti skur
tikruosius Katyno žudytojus. de. Tokiu budu daug tremtinių
Esą dokumentaliai nustatyta gavo ir affidavitus ir siunti
kad žudynės Katyne yra bol nėlių. Kai kurie tremtiniai tik
ševikų NKVD darbas. Vyriau tuo šiandien ir gyvena.
Amerikos Lietuvių žymi da
siais budeliais buvę šie bolše
vikų karininkai: Burianov, Lev lis dar neganėtinai aukoja, tuo
Rybak, Chain Fynberg, A. tarpu, kai kiti aukoja didelę
Borusovič, Boris Kucov, Ivan savo uždarbio dalį. Tokie auko
šiekanov ir Osip Lisak. Doku tojai pajuto, kad juo daugiau
mentai randasi saugiose ranko jie tretiniams gelbėjo, tuo la
se ir netrukus busią paskelbti. biau patiems sekėsi gyventi
Kaip žinome, Rusijoje, Ka Tuos ir Dievas laimina.
Džiugu, kad visa eilė trem
tyno apylinkėse buvo išžudyta
ir žiauriausiu budu nukankin tinių, pavienių Tr šeimų, gau
ta apie 12,000 Lenkų karinin na paramos atskirais siunti
kų. Vokiečiai šią piktadarystę niais iš Amerikos. Bet kuklus
atidengė ir paskelbė pasauliui, didelių šeimų nariai, ligoniai,
kad tai padarę bolševikai. Kiek seneliai, kurie neturi drąsos
vėliau, bolševikai atvadavę tas laiškų rašinėti ir prašyti pagal
sritis, kaltę suvertė Vokie bos tenkinasi bendrąja parama
čiams. Dabar galutinai aiškė ir negauna papildomos pagal
ja. kad tai padarė ne rudieji, bos. Tremtinių gyvenimui sun
kėjant, tokfų šeimų padėtis
bet raudonieji niekšai.
itin blogėja. Joms būtinai rei
kia priedinės pašalpos.
Turėdamas tai mintyje,
BALF'o Centras kreipėsi į sa
vo įgaliotinius Europoje ir į
Kada jusų namai arba ra Lietuvos Raudonąjį
Kryžių,
kandai tampa sunaikinti arba prašydamas prisiųsti vargin
sugadinti ugnies, kreipkitės i
P. J. KERŠIS, del apkainavi- giausiai gyvenančių žmonių są
mo, kt> visada reikalauja ap- rašus. Ir gavome jau pačių ne
draudos kompanijos pirm ne turtingiausių, pačių
vargin
gu išmoka už nuostolius.
giausių Lietuvių šeimų, ligonių
ir sunkiausiai gyvenančių žmo
P. J. KERŠIS
809-12 Society for Savings Bid.
Telef.: MAin 1773.

"Mintis" paskelbė pasikalbė
jimą su inž. Ernestu Galva
nausku, kurs dabar gyvena
Madagaskare.
Pasikalbėjimas
šiaip sau, be ypatingumų. Vi
sas jo įdomumas — tai pats
Galvanauskas, kurs pernai jau

0 BETTER
TERMS
NYWHERE
LOANS TO
REPAIR; MAINTAIN;
MODERNIZE YOUR HOME
OR BUSINESS PROPERTY

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Member Federal Deposit Insurance Corp.

ŽMONĖS IŠ visu
PASAULIO
KRAŠTU

PAGELBĖKIME LA
BIAUSIA PAGALBOS
REIKALINGUS

pabaigė 65 metus. Kol jis bu
vo Lietuvoje, taį apie jį buvo
kalbama daug gerų dalykų. Tik
paskutiniu metu, jam pasili
kus bendradarbiauti su Paleckiu, baisiai neskaniai atsirūgo
Galvanausko vardas. Tada bu
vome priversti suabejoti jo po
litine išmintimi.... O kad jis
pasielgė anuo laiku ne labai iš
mintingai, tai, tur but, ir pats
ponas Galvanauskas nesuabejuos. Kai šitaip prisistatė pats
žmogus, tai ir jo dabartiniai
žodžiai skamba kažkaip dusliai.
Už tai ir nesistengiau jieškoti
juose pranašo galios ratrodo,
kad nedaug tremtiniuose tokių,
kurie ištempę ausis klausytų,
kai kalba Galvanauskas. Ypač
dar dėl to, kad jis kalba iš Ma
dagaskaro
Vadinasi, ten
jis dirba Lietuvos laisvinimo
darbą

I

R

V

A

nių sąrašus. Tiems žmonėms
būtinai reikalinga papildomo
maisto pagalba.
šių žmonių adresus BALF'o
Centras perduos savo sky
riams ir draugijoms, pagal jų
pageidavimus. Aišku, bus daug
tokių, geradarių, kurie norės
siųsti savo paramą tiesiog, be
tarpininkavimo. Bet BALF'o
skyriai gali surinkti aukų, jas
persiųsti į centrą ir nurodyti,
kafl už jas centras nupirktų
maisto ir persiųstų labiausiai
paramos reika 1 i n g o m s š e imoms.
Suprantama, BALP pirkda
mas maistą didesniais kiekiais,
gali jo gauti daug pigesne kai
na. Remkite labiausiai paramos
reikalingus tremtinius ir kreip
kitės į BALF'o skyrius ar cen
trą:
United Lithuanian Relief
Fund of America, Inc.
105 Grand St.,
Brooklyn 11, N.Y.

Nori pagražinti savo
namus? Šauk^

j

K. ŠTAUPAS
Namų Dekoravimas

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

m
Pats
GERIAUSIAS

MONCRIEF

GAS
COAL
OIL

Automatinių šildymo Prietaisų
THE HENRY

F U R N A C E C O . , ME D I N A , O .

Vyrams Aprangalai
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRAMS ir VAIKINAMS DE.VEJAMŲ
Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui

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

LIETUVIAMS TREMTINIAMS GYVEN
TI AR MIRTI?!
AUKOS

Namų Maliavotojas
Popieriuotojas

Gerbiamieji:

Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF

aukoju $
Vardas-Pav
Adresas
Miestas

Valstija,

(Iškirpkit šj kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF adresu)
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j I. J. SAMAS - JEWELER

E

Persikėlė į naują did«snę ir gražesnę krautuvę

5 7007 Superior Ave.
3

5
s

|
S

Greta Ezella Theatre §

jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laikrodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.

Dabar

E

g
g
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Pilnai Padengta Apdrauda.

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko

7526 Star Avenue

J

Cleveland 3

P J KERSIS

I

E
609-12 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio
§
Apkainavimas ar patari
|
OFISO
TELEFONAS:
MAin
1773.
|
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
s
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip- s
nemokamai.
E kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai- S
E riuose apdraudcs-insurance reikaluose.
E

495 East 123rd St.

Telefonas: POtomac 6899

Jis pasMin Ml los si*
Tie kurie jums arčiausia prie širdies dau
giausia įvertins jusų paskambinimą jiems
Long Distance. Kas gali jusų draugiškumą
geriau įrodyti kaip jusų gyvas balsas? Ar
tai jusų mylimoji ai* artima draugė, ją ge
riausia prisiminsi pasinaudojant Long Dis
tance. Tai malonus paprotis... ir nebran
gus, taipgi. Bent kur Ohio valstijoje galite
pašaukti savo telefonu už apie dolarį. Pa
žiūrėkit viduje viršelio jusų telefono kny
gos ir rasite kainų nurodymą.

KUPONAS

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

POL'TER

musų specialybė.

Public Square
Tai žmonių Bankas ant
įsteigta 1849

0

tSPRlNG CHANGEOl/ER*

JONAS G.

ENdicott 1763

0

(didumos karų)

HIPPODROME

LITHUANIAN FUNERAL HOME

Pl%

Pavasario-Rūšies Sohilube gear aliejus $ J .75

jeigu nebūtų buvę leista bolše
vikams grobimo politiką vesti,
šiądien Europos šalys pačios
jau galėtų savo darbu pasiga
U. S. Komercijos Departmen- minti sau maistą ir nereikėtų
tas skelbia pradės kištis į iš- laukti iš Amerikos.
vietintiems žmonėms siunčia
mų maisto pakietų tvarką Eu
ropoje. Sako, tie dovanų pakietėliai prisidėjo prie išvys
tymo plačiausios juodos rinkos
"Anna Karenina"
Europoje.
"Anna Karenina" yra tai roman
Suvaržymą pradeda nuo biz- sas kurį milijonai laiko didžiausia
niškų bendrovių kurios susiun- meilės pasaka kokia kada buvo pa
čia Europon daug pakietų ir rašyt. Tą Tolstojaus veikalą dabar
iš ten juos platina, gaudamos Alexander Kordą pagamino j filmą,
už juos užmokestį nuo giminių kuri pradedama rodyti Hippodrome
Theatre trečiadieni, Gegužės 19.
gyvenančių Amerikoje.
Vadovaujamą rolę turi žymi ar
Prie to priskaito ir CARE tistė Vivien Leigh, su Ralph Rich
organizaciją ir kitas tokias.
ardson ir Kieron Moore. Ši apysa
Jos sako turės suteikti De ka apie Anną yra gražiausia ir tra
partmental vardus siuntėjų ir giškiausia visoje literatūroje. Kaip
priėmėjų. Kitaip jos, sugabe moteris kuris rizikuoja viską vie
nai meilei, ir patiria kad tas prive
nusios ten iš Amerikos maistą dė ją pajuokai, širdgėlai ir pražū
neva taikomą karo nukentėju čiai, Miss Leigh atlieka nepaprastai
siems, juo varo didei| juodos sugabiai. Ralph Richardson vaidins
Karenino rolę, jos žiauraus vyro.
rinkos biznj.
Per tas įstaigas maisto pa- šioje filmoje Amerikos publikai
perstatoma naujas romantiškas Kie
kietus paskiri siuntėjai galės ron Moore, kuris vaidina oficierio
siųsti tik penkiems priėmė Vronsky rolę, kurio meilė Anna i
jams vienu kartu.
yra pagrindas šio veikalo.
Apie siuntimą pakietų tie
KAS platina Dirvą
tas
siog iš Amerikos per paštą ne
platina apšvietą.
užsimena nieko.
Amerika pati kalti Ir už tas
juodas rinkas ir už Europos
žmonių skurdą, taip ilgai užsitęsiantį po karo. Jeigu nebū
tų taip žioplai nUpolitikauta,
Lietuvis

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorė)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
6621 EDNA AVENUE

Nelaukit- iki jau tiesiog
iššgirsit jusų karo gears tarškant
jusų ausyse . . . tada nuostoliai jau
bus padaryti pirm to; Negalit
Hkttis kad skystas, žiemos išdėvėtag
aliejus palaikytų jusų gears saugiai
ir švelniai jos dirbtų pavasariui
užstojus. Duokit tuoj užpildyti nauju
šviežiu pavasario rūšies Sohilube
' kuomet [važiuosit pas savo Sohio
pavasariniam pakeitimui. Kam
gembleriuoti su 30 dolarių gear
pakeitimu kuomet gear aliejus
kaštuoja tik 30 centų svarui?

SUVARŽYS LAISVĄ
MAISTO BLAŠKY
MĄ EUROPOJE

Delia E. Jakubs

atvyko ir apsigyveno Cleve«
landė, taupė ir dėjo pinigus
į Society for Savings Bank,
ir tėmijo kaip jie augino
jiems nuošimčius.

GEARS n* AUSYSE?

1

E

Sutaisau paskolas pirmo morgečio.

Patarnavimas ir išpildymas

S

E garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.
g
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MIRIMAI

MIRĘ, IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyku

MIRĖ 18,400 IŠEIVIŲ
LIETUVIŲ

KALVULIS Jonas, 60 m., mi
rė Kovo 31, Bridgewater,
Mass.
KAšUBA Petras, 64 m., mirė
Su šiame numeryje paduoda
Sausio m., Seattle, Wash.
mais mirusių išeivių Lietuvių RASIKIENĖ Marė, p u s a mžė
vardais, čia skelbiamų mirusių
mirė Kovo 2, Grand Rapids
Lietuvių skaičius pasiekė jau
Mich. (Utenos ap. Skiemonių
18,400, nuo Vasario mėnesio,
v. Klevenų k.)
1937 metų, kada Dirvoje mi
KAIRUKŠTIS Andrius, mirė
rusių Lietuvių sąrašas pradėta
13 Baland., Brooklyn, N. Y
talpinti.
(Garliavos par.) Amerikoje
VANAGAS Jonas, p u s a mžis,
išgyveno 43 m.
mirė Bal. 12, Chicagoj. (Uk LUCHINSKAS Juozas, 48 m.,
mergės ap. Anykščių p. Sto
mirė Bal. 15, Chicagoj.
rių k.) Amerikoj išgyveno 42 URBAS Mykolas, pusamž., mi
metus.
rė Bal. 14, Chicagoj. (Rasei
MONTVILA Povilas, mirė Bal.
nių ap. Girkalnio par.)
3, New Britain, Conn.
VIRBILIENĖ Ona, mirė Bal.
VASILIAUSKAS Alekas, mirė
6, Swoyersville, Pa.
Bal. 11, Minong, Wis.
URBONAS Juozas, mir§ Bal.
10, Plymouth, Pa.
VAIŠVILAS Aleksandras, pus
MARGALIENĖ
Marė, mir€ 4
amžis, mirė Bal. 19, Chica
Bal.,
Miners
Mills,
Pa.
go j. (Panevėžio par.)
ANTANAITIS
Antanas,
20-ties
MASL AUSKIEN Ė (N o rbutaimėnesių, mirė Bal. 7, Wanatė) Veronika, pusamžė, mirė
mie, Pa.
Bal. 20, Chicagoj, Amerikoj
ŽIDONIS Jonas, 20 mėnesių
išgyveno 33 m.
mirė Bal. 9, Hanover, Pa.
LEKEATES KazyS, 39 metų,
mirė Bal. 18, Chicago j. Gi BARDZILAUSKIENĖ Rožė,
mirė Bal. 11, Wilkes-Barre.
męs Pittsburgh, Pa.
Pa.
KARPAUSKIENĖ Teofilė, 85
metų, mirė Bah m., Shenan KALUZEVIČIUS Kazys, mirė
Bal. 11, Wilkes-Barre, Pa.
doah, Pa.
KIRVALAVIČIUS S i 1 v estras, KAVALIAUSKAS Adomas, 4 r
m., mirė Bal. 11, Plymouth,
seno amž., mirė Bal. 9, Barre Plains, Mass. (Lazdijų p.)
Pa.
LITVINAS Kazys, pus amžis, LUKOŠEVIČIENĖ Vincfi, mirė
Bal. 10, Luzerne, Pa.
mirė Bal. 17, Detroit, Mich.
KALIN Lilian, pusamžė, mirė PETKUNAS Jonas G., mirė 12
Balandžio, Hanover, Pa.
Bal. 19, Chicagoj.
MUŽNIKAS Antanas, mirė 8 LUKOŠIENĖ Julė (Kasiliauskaitė), pusamžė, mirė Bal.
Balandžio, Los Angeles, Cal.
13, Chicagoj. (Tauragės ap.
GAIDIENĖ Veronika (KumPajūrio p. Dapkiškių k.) Apaitė), mirė Bal. 17, Worces
merikoj išgyveno 37 m.
ter, Mass. (Vilniaus r. Mar
FAIZA Antanas, 60 metų, mi
cinkonių par.)
rė Bal. 13, Chicagoj. (Tau
TEREBEIZA Juozai, 71 metų,
ragės ap. Pužiškių k.) Ame
mirė Bal. 4, Maspeth, N. Y.
SAUNORAS W., mirė-Kovo- 3% . riko j išgyveno 40 * metųf.
MAČIENĖ Marė, mirė Bal. m.
Rochester, N. Y.
Elizabeth, N. J. *
JANULIS J., mirė Balandžio 2,
LEIKAUSKIENĖ Agota, mirt
Bridgeport, Conn.
Baland. m., Elizabeth, N. J.
BAČIULIS Kajetonas, mirė
RUDZIONIENĖ Elena, mirė
Kovo m.,- Elizabeth, N. J.
Bal. mėn., Elizabeth, N. J.
VAIČIŪNAS Petras J., pusam
žis, mirė Bal. 16, Chicagoj. BULVIČIUS Jonas, 44 m., mi
rė Bal. m., Newark, N. J.
(Truskavos par.)
EKSTRA!

288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT|TĖVYNE

(Kišeninio didumo — 272 puslapių)

Kaina su prisiuntimu $1.00
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir jojet telpa net 288
žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtuimt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
LIETUVIAMS

MUSŲ KALENDORIUS 1948
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c.
(Galite siųsti pašto ženklais)
Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka
lendorių. Jame yra labai aaug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus, lo
kio Kalendoriaus Amerikoje mes c*ar neturėjo
me. Čia jums dviguba proga, nes pirkdami "Mū
sų Kalendorių" paremsit ir varge esančius trem
tinius — visas pelnas eina tremtinių naudai.
Už gautus pinigus siunčiame jiems maisto.-

ŽMONIJOS ISTORIJA

610 pusi. didumo knyęa — kaina $2.0§
Štai didžiausia knyga kokią tik galit tikėtis
gauti už $2.00: paveiksluota, tvirtais audimo
viršeliais, lengva kalba parašyta, stambiomis
raidėmis. Apsakoma pasaulio istorijos eiga,
ką privalo žinoti kiekvienas norintis platesnio
išsilavinimo. Aprašoma įvairus buvę didieji
karai kurie nulėmė žmonijos gyvenimo kryptį,
valstybių persitvarkymus.
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir
prašykit prisiųsti jums. šią 610 puslapiu ,
didumo žmonijos istorijos knygą.
REIKALAUKITE DIRVOJE
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio

PLONIS Juozas, pusamž., mi
rė Bal. 16, Chicagoj. (Šiau
lių ap. Tryškių p. Kairiškių
k.) Amerikoje išgyveno 49
metų.
PALONIS Mateušas, seno amž.,
mirė Bal. 17, White Cloud,
Mich. Amerikoj išgyveno 52
metus.
VAIČIULIS Mykolas,
Metų,
mirė Baland. 17, Gary, Ind.
(Šiaulių ap. Pašvitinio p.)
GLODAS Tarnas, 63 m., mirė
Kovo 13, Worcester, Mass.
(Suvalkų rėd.)
ADOMAITIS Pranas, 61 metų,
mirė Baland. 2^ Cambridge,
Mass.
STANKEVIČIUS Justinas, 68
m., mirė Bal. 1, So. Boston,
Mass.
ZINKEVIČIENĖ Katrė, 72 m,
mirė Baland. 5, Dorchester,
Mass. (Vilkaviškio par.)
SKIOTIS Dominikas, mirė Ko
vo 15, Philadelphia, Pa.
MACIULEVIČIUS Adolfas, 60
m., mirė Kovo 12, Cliffside,
N. J. (Vilniaus rėd.)
DELTUVA Jurgis, 65 m., mi
rė Kovo 31, Mahanoy City,
Pa.
VALIULIENĖ Marijona, 56 m.
mirė Bal. 1, Seattle, Wash.
(Luokės par.)
BUTKUS Kasparas, pusamžis,
mirė Bal. 15, Chicagoj. (Tel
šių ap. Plungės p. Troikių
k.) Amerikoj išgyveno 42 m.
KOKšTAS Vincas, 66 m., mirė
Kovo 20, Newark, N. J.
BUBULAS Jonas, 73 m., mirė
Bal. 11, Kenosha, Wis.
PALUBINSKAS Petras, 77 m.
mirė Vas. 18, Brooklyn, N.Y.
RĖKUS Juozas, 55 m., mirė 14
Kovo, Dixon City, Pa.
Mes Duodam ir
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DIDELIS LABDARY
BĖS VAKARAS

gužės 25d. 8 vai. vakaro. Bilie
tus gajima gauti ir BALF'o
Jieškomieji ar apie juos ži
centrė, 105 Grand
Brook
nantieji prašomi atsiliepti į:
lyn 11, N.Y.
CONSULATE GENERAL OF
Programoje dalyvaus specia
LITHUANIA
liai iš Hollywoodo atvyksian41 Went 82nd Street
čios filmų žvaigždės ir žymiau
New York 24, N. Y.
si New Yorko artistai. Vakarą
žada paremti žymiausių New
Yorko teatrų, kaip Roxy, Radio Arštkys, Kazys, iš Pernaravos far.,
Kėdainių ap., gyv. New Yorke
City ir kit. savininkai.

American Overseas Aid —
United Nations Appeal for
Children, kuriam priklauso ir
BALF'as rengia milžinišką va
karą, kurio tikslas £ra surink
ti pajamų kenčiančių pįisaulio
vaikučių gelbėjimui, jų tarpe
Lietuviukų
Vakaras įvyks New Yorko
KAS platina Dirvą — tas
Madison Square Garden'e, Ge platina apšvietę.

PAJIEŠKOJIMAI

Merkus. Juozas, iš Krosnos
Marijampolės ap.
Miliukas, Bronius, iš Pabaisko «•
Vaitkuškio vai., Ukmergės ap.
Miniotas, Kazys, žmona Seferįna,
ir sunus Oskaras.
Morkūnienė - Stapčinskaitl, Mag
dalena.
Navickas, Stasys, iš' Anykščių.
Neimantas, brolis Augustės Gudai
tienės, iš Naumiesčio vai., Taura
gės ap.
Nevardauskienė - Jasaitytė, Emili
ja, ir brolis Povilas, iš Tauragės
ap.
Petkunas, Juozas, iš Lukšių vai., ša
kių ap., gyv. Detroit®, ar Clefelande.
"
Petraitis, Juzefą, turi skalbyklą
Bostone.
Pili pas, Kęstutis, sunus Antano, iš
Biržų ap.
Pilipas, Pranas, iš Kvetkų - Papilio
vai., Biržų ap.
Platakis, Juozas, iš Alsėdžių vai.,
Telšių ap.
Podliaskis, Jurgis, gimęs Rusijoje,
tėvai iš Kupiškio vai.
Ponelaitytės, Adelė, Marute ir Mor
ta, iš Raseinių.
Ponelaitytė, Emilija iš Raseinių.
Preikštienė (Sutkaitienė) - Gvildytė, Agnieška, Chicagoje.
Radeckis, Juozas, iš Skriaudžių, Ma
rijampolės ap., gyv. Detroite.
Ramanauskaitė, Vera, išvykusi iš
Rygos, gyv. Brooklyne.
Rudaitis, Jonas, Stanislovas ir tre
čias brolis, iš Miknaičių km., Ša
kių ap.
Rudaitis, Juozas, nuo Naumiesčio,
Šakių ap.
Rupšys, Juozas, iš Šiaulių ap.
Ruseckaitė, Katrė, iš Garliavos vai.,
Kauno ap.
Sarnackienė - Cvilikaitė, Uršulė, iš
Žąslių vai., Trakų ap.
žegždavičius, Viktoi'as, nu© Skllavos.

Bačianskas, Julius, iš Linkuvos vai.,
Šiaulių ap.
Bagdonas, Petras, iš Šimonių vai.,
Panevėžio ap.
Bandžius, Petras, iš LekSjii} vai.,
šakių ap.
Baranauskas,
pusbrolis
Litjdviko
Gladkausko, iš Zarasų ap.
Batvinienš - Jankauskaitė, Jonieška, *š Pilviškių vl., Vilkaviškio a.
Brakniai, iš Šimonių vai.
Butkienė - Gužauskaitė, Uršulė, iš
Dirviečiai kurie turi didesnes širdis prideda ir do- Šiaulių ap., gyv. farmoje West
Rutland.
larį-kitą dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galime Cvilikaitės,
Marcelė, Marė ir Uršu
siųsti nemokamai šimtus Dirvos egzempliorių tremti lė, iš Trakų ap., viena iš ji| Sarniams Lietuviams atsiradusiems visuose pasaulio kam nackienė.
puose. Prašymų yra daugybė — kiekvienas atsidūręs Dobkevičius. Salys, sun. Viaco, iš
tarp svetimųjų, be kalbos, be spaudos, kreipiasi į Dir Trakų ap.
Adomas, iš Rokiškio ap.
vą prašydamas siuntinėti jam laikraštį nemokamai — Galvanas,
Ganevaitienė - Jankaukaitė, Agota.
ir mes tą darome. Mes suprantame kad ne viena tik iš Pilviškių vai., Vilkaviškio ap.
duona žmogus gyvena, reikalinga ir dvasinio maisto — Giedraitis, Antanas, sun. Juozo, iš
Dirva yra dvasinis maistas tūkstančiams tremtinių, ku Vilkaviškio ap.
rie ją skaito leisdami iš rankų į rankas, imdami iš tų ku Girdauskas, Antanas, iš Griškabū
džio vai., Šakių ap., gyv. Chicago.
riems mes išgalime ją nusiųsti.
Gladkauskas, Juozas, sunus Liudvi
ko. iš Zarasų ap.
Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų Gliaudelis,
Matas, kil. iš Anykščių
skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti, kiti dešimtys tūk vai., Utenos
ap.
stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var Glytas (Gliet), Motiejus, iš Ketur
gą palengvinti teikiant jiems kuodaugiausia dvasinio valakių vai., Vilkaviškio ap., ir
vaikai Marta-Gilija, ir Valteris.
peno.
Goštautas, Kazimieras, sun. Vlado.
Mes tikime kad ir jųs norėsite jiems pagelbėti. Iš- Gražulis, Juozas, iš Kalvarijos val.f
rašykit Dirvą savo giminėms patys — j užsienį $4.50 me Marijampolės ap., gfv. Worces
ter, Mass.
Siminskienė, Marija, iš Šiaulių .
tams, arba prisiųskit Dirvai savo auką, mes siuntinėsi- Gražulis
(Smith), Petras, iš Kal Sinkevičienė - Jankauskaitė, Marijo
me Dirvą prašantiems ir toliau.
varijos vai., Marijampolės ap., gv.
na, iš Pilviškių vai., Vilkaviškio
Worcester, Mass.
ap.
Gražulytė (Smith) Elizabeth, duk Skirpstunas, iš Pakuonio vai., Kau
tė Juozo, pim. Amerikoje, gyv.
no ap.
Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio
Worcester, Mass,
Smith (Gražulis), Petras, iš Kalva
Grigaitė, Barbora, iš Vadžgirio par.,
rijos vai., Marijampolės ap., gyv.
Raseinių ap.
Worcester, Mass.
Grigaitė, Elena, gyv. Clevelande.
Smith (Gražulyti), Elizabeth, gini.
Iškeičiam Eagle Stamps
Grigaitienė, Agota.
Amerikoje, duktė Juozo, gyv.
Grigaitytė (ar Grigaitė), Barbora,
Worcester, Mass.
iš Vadžgirio par., Raseinių ap.
Sonda, Vincentas, išvykęs iš KaU»o.
Grigonis, ifr Višetiškių km., Svėda Stanaitis, iš Bartkų km., Bublelių
sų vai.
vai., Šakių ap.
Grybauskas, Juozas, gyv. Minnea Stapčinskas, Juozas ir Simas, ir
polis, Minnesota.
Morkūnienė, Magdalena.
Gužauskaitė - Butkienė, Uršulė, iš Sutkaitienė (Prąikštienė) - GvUdyŠiaulių ap., gyv. farmoje West
tė Agnieška, Chicagoje.
Rutland.
Sutkus, Kaz^a, iš Lekėčių va!., Sa
Guzevičius, Romualdas, iš Panemu
kių ap.
nio vai., Rokiškio ap.
Švėgždas, Longinas.
Gvildys George, iš Plokščių vai., Ša Tenikytė, Katrė, u. Paežerii] vai.,
kių ap., ir jo sesuo Agnieška, Sut
Vilkaviškio ap.
kaitienė - Preikštienė, gyv. Wilkes Vaitkienė - Vitkutė, Ieva, is Telšių
Barre, Pa., ir Chicagoje.
ap., gyv. Brooklyn, N.Y.
Igaunis, Feliksas, iš Juodupės vai., Valinkaitė, sesuo Miknevif-ienės, iš
Rokiškio ap.
Šunskų vai., Marijampolės ap.
Janavičius, Tomas, iš Žiežmarių v., Vikonis, Pranas, iš Rokiškio vai.
Trakų ap., jo sunus Aleksas ir Vilčinskas, Jonas, iš Lekėčių vai,
duktė Julija. •
Šakių ap.
Jankauskas, Juozas ir seserys Ma Virbicko, Karolio, giminės kr pažįs
rijona Sinkevičienė, Jonieška Battami prašomi atsiliepti.
vinienė ir Agota Gavėnaitienė, iš Vitkunytė, sesuo Elenos Grigaliū
Pilviškių vai., Vilkaviškio ap.
nienės, iš Ukmergės ap.
Jankauskas, Mykolas, sunus Tado, iš Vitkutė - Vaitkienė, Ieva, iš Telšių
Kauno ap., gyv. Chicagoje.
ap., gyv. Brooklyn, N.Y.
Janukėnas, iš Anykščių vai., Ute Viknius, Petras ir Viknaitė, Juzefą,
nos ap.
iš Varnių par., Telšių ap.
Jasaitis, Povilas, ir sesuo Emilija Vilimienė - Vindašiutė, Saliamcna,
Nevardauskienė, iš Tauragės ap.
iš Ylakių vai., gyv. New Yoike.
Jasaitis, Pranas, ir Jasaitytė Mar Vilk, Augustas, ir jo sesuo Jetė, iš
celė, Chicagoje.
Tiakėnų.
Tasaitis, Stanislovas, iš Tauragės ""a. Vindašienė, Ona, gyv. Providence,
Jasas, Adomas, iš Kvėdarnos vai.
R.L
Jaugelis, trys broliai, iš Gudžiunų Vindašiutės, Liuda Monkienė ir Savai., Kėdainių ap.
laimon^a Vilimienė, iš Ylakių vai.,
Juodienė, Morta, iš Židikų vai., Ma
gyv. New Yorke.
žeikių ap.
Vingis, Adomas, iš Tauragės ap.
Jurgelytė, Anelė, gimusi Ameriko Vitkus, iš Kretingos.
je. gyv. Kalvarijoje, Marijampo Vorberg - Heidemannienė, Anna, iš
lė ap .
Tauragės vai.
Karašiejus, Zigmas, inr seserys Ele Vykertienė - Rasavaitė, Cecilija, is
na ir Stefanija, i& Vilkaviškio ap.
Sartininkų par. Tauragės ap., gv.
Kaunas, Vincas, iš Lekėčių vai., Ša
Chicagoje.
kių ap.
Žemaitytė, Ida, iš Striupų km., Ša
Kavaliūnas, vaikai Jono Kavaliū
kių ap.
no, iš šuklelių km.. Kybartų vai., Žibuvienė - Baliunaitė, Agota, iš <iuVilkaviškio ap.
sėnų km., Pušaloto vai., Panevė
Klimeikaitė, Rozalija, ištekėjusi, iš
žio ap.
Trakų ap., gyv. New Yorko apyl. žiemys, Petras, iŠ Salako vaL, Za
Kochanauskas,
pusbrolis Liudviko
rasų ap.
Gladkausko, iš Zarasų ap.
Žiukaitė, Ona, is Jėzno - Birštono v.
Kriaučiunas, Antanas, iš Bublelių
Trakų - Alytaus ap.
vai., šakių ap.
Žukauskienė, Leonora, iš Žąslių vl.,
Kudirka, Jonas, iš Masauskų km.,
Trakų ap., gyv. Brooklyn, N.Y.
Griškabūdžio vai., šakių ap.
Žaldaris, Juozas, iš Lekėčių vai.,
Kulakauskas, du broliai, sunųs MyŠakių ap.
kol ir Grasilės iš Švenčionių ap., Žilevičius, Bronius ir Petras, iš Ža
gyv. Chicagoje.
rėnų vai., Telšių ap.
Kvietkauskas, Aleksandras, iš Lin Žilinskas, Juozas ir Kazys, iš Pa
kuvos vai.
nemunio vai., Rokiškio ap.
Laurinaitis, Antanas ir Simas, iŠ'
Viduklės vai., Raseinių ap., ir An
tano duktė Elė.
Daugiau tų paltukų kurie buvo tokia sen
Majauskas, Pranas, iš Sintautų, Sa
sacija dvi savaitės laiko atgal! Prie to ir
kių ap., gyv. Cleveland ar Dayton,
Ohio.
kelių kitų stilių! Jie yra trumpi ir pilno
Markauskas, Adomas, iš Utenos ap.,
gyv. Philadelphijoje.
ilgio paltukai, kasdieniniai ir parėdiniai
Marozas, Ignas, iš Panevėžio ap.,
pilkos, navy, aqua, rusvos ir juodos spal
gyv. Chicagoje.
Masilionienė - Grigaitė (ar Grigai
vų. MĮeros 10 iki 18.
tytė), Barbora, iŠ Vadžgirio par„
Raseinių ap.
Matijošaitytė, PetronS, iš .Pilviškių
Basement Women's CoatB
vai., Vilkaviškio ap.
^
SECURlrT
Matulionis, Napoleonas ir Povilas,
iš Šimonių vaL, Panevėžio §p.

NE VIEN TIKTAI DUONA
ŽMOGUS GYVAS

DIR V A

THE NAY Co's Basement
Kitas
Siuntinys!
Panelems ir Moterims
Reguliariai 22*95 iki $35

COATS
<16

Paprasti ir Gobturais Stilių
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CLEVELANDO IR APIEUNKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

Metropolitan Opera
Eina Pasekmingai
Metropolitan Opera Compa
ny iš New Yorko suvažiavo į
Clevelandą pirmadienį prade
dant iš pat ryto. Atvyko net
350 asmenų grupė, pradedant
nuo artistų, baigiant muzikan
tais ir biznio štabo nariais.
23-čias operų sezonas Clevelande pradėta su opera "Manon" pirmadienio vakare.
Tarp kitų operos žvaigždžių,
šymet sulaukėme ir vieną nau
ją Lietuvaitę soprano artistę.
Poly na Stoska. Ji Amerikoje
jau pragarsėjus pastarų kelių
metų bėgyje savo dainavimais
įvairiose operetėse, bet ji turi
tikros operos artistės vertybes
ir todėl ji buvo pereitą rudenį
pakviesta į Metropolitan Ope
rą New Yorke.
Polyna Stoska turSjo dainuo
ti dviejose, "Die Meistersinger"
ir "Don Giovanni", bet pirmoje
nedainavo dėl slogos.
Clevelando Lietuvių Moterų
Klubas pasirūpino pagerbti plę Stoškaitę surengiant arbatė
lę trečiadienį po pietų, Hotel
Cleveland, nes tik tą laikotar
pį artistė Clevelandietėms ga
lėjo skirti.
Toje arbatėlėje paįvairinimui
pianu skambino p-lė Aldona
Tamošaitytė. Dalyvavo gerokas
skaičius vietos Lietuvių, kele
tas vyrų, daugiausia moterys.
UNIJA STREIKUOJA
PRIEŠ UNIJĄ
Sustreikavo Parke Lane Vil
la hotelio darbininkai, reika
laudami daugiau algų.
To hotelio savininkai yra
Lokomotivų Inžinierių unija,
kurios centras yra clevelande,
ir kurios viršininkai tą hotelį
operuoja unijos pelnui.
Gelžkelių unijos vadai dabar
pasirengė streikui reikalauda
mi daugiau algų gelžkeliečiams
bet savo samdiniams hotelio
darbininkams atsisako pakelti
algas, kurios yra žymiai ma
žesnės negu uždirbi gelžkeliečiai. Ta unija yra milijoninė
organizacija, bet savo samdo
mus hotelio darbininkus spau
džia ir išnaudoja.

Lithuanian Digest
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RENGS PRAKALBAS
ŽYMIEMS TREMTINIAMS
LVS 1 skyriaus valdyba ir
komisija savo specialiame po
sėdyje nutarė surengti prakal
bas Lietuvių salėje naujai at
vykusiems iš Europos žymiems
asmenims, Prof. J. Vilčinskui,
kuriš tik pora savaičių kaip iš
Europos, ir apsigyvenęs Cleve
lande, ir Adv. Vincui Rasteniui,
atvykusiam iš Paryžiaus Vasa
rio mėnesį.
Prakalboms diena — sekma
dienis, Birželio 6.
Toliau, nutarta skyriaus var
du surengti smagų išvažiavi
mą Rugpjučio mėnesį. Apie
tai bus pranešta vėliau.

6820

MIRIMAI
PETRAS COMER (Kamaraus
kas), 75 metų, nuo 1407 E.
92nd Street, mirė Gegužės 9,
laidojamas Gegužės 12, Kalva
rijos kapinėse. Velionis Cleve
lande išgyveno 23 metus, Ame
rikoje 53 metur,.
Paėjo iš Miroslavo v., Aly
taus ap. Paliko žmona, Uršulė,
vaikai: Petras C., Pranas S.,
Delia Gerschick, Detroite, Jur
gis ir Alfredas.
Laidojime pasitarnavo Wilkelis Funeral Home.
Velionis buvo ilgametis Dir
vos skaitytojas.

PETER PAUL -YAK-OTIS, 23
metų (nevedęs), Sgt. U. S.
Marine Corps, nuo 6212 Linwood ave., užmuštas karo lau
ke Vas. 25, 1945. Pašarvotas
Delia Jakubs Funeral Home,
6621 Edna ave., kur draugai
gali aplankyti. Laidojamas Ge
gužės 15, Kalvarijos kapinėse.
Pamaldos 10:30 vai. ryto, švJurgio bažnyčioje. Militarines
APSIVEDĖ
apeigas atliks šv. Jurgio Ka
Los Angeles mieste apsivedė taliku Karo Veteranų Post 613
buvus Clevelandietė p. Suzana ir Marine Corps League.
Markunienė. Ji ištekėjo už St.
Tiknio, iš Waterbury, Conn., PADĖKA
kur jis turėjo duonkepyklą, ir
Poniai Marijai Liudkus 1212
vėliau užeigą.
E 87 St, Cleveland, už didelį
prisidėjimą
maisto dalykais
pasiunčiant
maisto
pakietus
UŽBAIGĖ MOKSLĄ
musų
artimiems
tremtiniams
Į
Joanna Samaitė, žinomu vie
Vokietiją
didelę
padėką
taria
tos biznierių ir veikėjų Samų
duktė, nuo 3547 Avalon Road, Juzefą ir Steponas Nasvyčiai.
Shaker Heights, Balandžio 23
užbaigė sekretorės mokslą vie GAUNA $20,000. Viena naš
tinėje Spencerian College. Jai
mokslas gerai sekėsi ir ji gavo lė darbininko kuris buvo užmu
diplomą dviem mėnesiais ank štas East Ohio Gas eksp ] ozijoje 1944 metų Spalių mėnesį,
sčiau.
įvertindami savo dukters at gavo teismo priteisimą atly
sidavimą mokslui, pp. Šamai ginti jai $20,000 nuostolių.
išleido Joanną su jos drauge
Toje nelaimėje žuvo 132 as
Anita Berett į Florida atosto
menys.
gų. Jos tėvas ir brolis Ernes
Clevelando Federaliame teis
tas lankėsi Floridoje pereitą
žiemą, jiems ten taip patiko me vienas gelžkelio darbinin
kad dabar davė progą ir Joan- kas, Charles W. Griffis, 41 m.,
iš Pittsburgh, Pa., laimėjo at
nai ten apsilankyti.
Šamai turi midernišką laik lyginimo net $115,003 už pra
rodėlių ir kitų gražmenų krau radimą laike darbo ant geležin
Tai
tuve 7007 Superior ave. Visa kelio savo abiejų kojų.
jų šeima yra geri Lietuviai, jų yra pirmas didžiausias toks as
vaikai išauklėti Lietuviškoje meniškas atlyginimas ką teis
dvasioje. Šamai yra stambus mas priteisė.
aukotojai Lietuvos reikalams.
Du jų sunai dirba kartu su
VIENAS Lakewood gyvento
tėvu savoje krautuvėje, ir tu jas išrado prietaisą anglimi
ri dvi dukreles.
Linkėtina Joannai geros lai kūrinamiems pečiams sumažin
mės jos gyvenime, ir smagios ti durnus net 90 nuoš. Tą pa
dargą sako lengvai galima pri
kelionės Floridoje.
Lietuvos Duktė. taikyti prie bent kokių angli
mi kūrinamų pečių.
Pittsburghas pravedė dumų
RKO KEITH'S 105TH
naikinimo įstatymą, bet CleveSTREET THEATRE
Šiame teatre matysit sekan landas, taip pat dūmais užver
stas miestas, nors kalba apie
čias įdomias filmas:
Geg. 12 iki 17, "I Remem dumų kontroliavimą, neturi jo
kio tikro dumų suvaržymo, ir
ber Mama".
Geg. 18 tiktai: "Cornered" žiemos metu visi kenčia smar
vę ir nešvarumą nuo dumų.
ir "Criminal Court".

PAKELS TAKSUS
Miesto Demokratų adminis
tracija pasiryžus pakelti tak
sų visiems namų savininkams
po $2.50 nuo $1,000. Tą savo
reikalavimą paduos Lapkričio
mėnesio rinkimuose nubalsuo
ti.
Tie pinigai reikalingi mies
to operavimo lėšoms, tai reiš
kia visokių politikierit} algoms
padidinti.
Nugyveno tie politikieriai ir
miesto gatvekarių sistemą, ir
jau vėl rengiasi pabranginti
Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga
važinėjimo kainą. Vietoje 10c
nori gauti 12 ar 13 centų už
pavienį važiavimą gatvekarių
(šalia Dirvos Redakcijos)
ar busu.
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti p a s m u s .
Pati Cleveland Transit Sys
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
tem, kuri operuoja miesto gatvekarius ir bu sus, buvo suma Į Į n r i l l l l l l l ! l l ! l i l l l i i l l i l f ( < I I I I I i n ! l l 3 l l l i l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l !iai: i l l I l i i ; i [ I l t i l l l i l l h ^
nius užtraukti paskolą $11 mi S
Smagi Lietuviška Užeiga
§j
lijonų, sistemos refinansavimui,
bet tas planas sugriuvo.

LASNIK CAFE

6824 SUPERIOR AVE.

THE Lithuanian nation, consist in 1940-41. Anyone wtio thinks that
ing of more than three million far Bolshevism has changed is mistaken.
mers and workers living by the Why should the Iron Curtain be
Baltic Sea, at all times desired needed if freedom, as proclaimed
peace and a free, independent life. by the Bolsheviks, exists behind
Alas, on many occasions that small that curtain? News reaches us that
but beautiful and industrious Lith arrests, murders, and deportations
uanian land has been the victim of even now are taking place in Lith
the imperialistic designs of its great uania.
'
neighbors.
During the course of
When the Russian* occupied Lith
the last terrible war it endured uania in 1940, the destruction of
three occupations. That war des the state, as well as of the econo
troyed the entire political and eco mic, political, religious, and private
nomic structure of Lithuania. The life of the individual, was gradual
cruel occupants moreover, scatter ly and systematically begun. The
ed countless Lithuanians through "People's Seimas" formed by the
out foreign lands. The nation is Bolshevik government in occupation
even now enduring occupation.
and the Bolshevik Party did not
We, displaced Lithuanian crafts represent the will of the people.
men and workers, who know from With violence the voters were driv
what it means to live in the "red en to the polls by the militia, the
paradise" ruled by the guns of the NKVD, the Red Army, and the Bol
NKVD, and because of our knowl shevik Party. Although the Bol
edge prefer to endure the hard lot shevik occupants used cruel methods
of refugee existence in Western to intimidate the voters, those'who
Europe, are grateful-to the Ameri went to the polls numbered no more
cans and the British for their care. than 20 percent of the' population,
Although we have lost our homes and in some towns the percentage
and our property, and many of us was even lower. Nevertheless, the
have lost even our families, and al Bolsheviks proclaimed to the world
though throughout the entire war that 99.8 percent of the electorate
we endured the brutal oppression had voted. In this way the "peo
of the Bolsheviks and of the Nazis, ple's government" of Lit h u a n i a
with deportations to Siberia or to came into the control, not of the
the Reich for forced labor, never people, but of a handful of moral
theless, we believe in the Twelve degenerates ready to dance to the
Points of President Truman and tune of Moscow's orders for one
the fundamental human freedoms kopek.
proclaimed in the Atlantic Charter.
Instead of the promised freedoms
The victory of truth will sooner or of speech, press, religion, and assem
later brighten the faces marked bly, we experienced even during the
now by tears and hardship, and we i first days of the occupation mass
shall once again live as free mtn į arrests, tortures, and murders, to
in our free homeland.
j which
the cemetery of Petrašiūnai
While we await the pro m i s e d and the forests of Telšiai, Pažais
freedom that will make it possible lis, and Kretinga bear witness. In
for us to return to an independent stead of the promised 20 percent
Lithuania, we are endeavoring to increase in workers' pay, prices were
show by the work of our hands | raised 400 percent for industrial and
and the exercise of our crafts, by from 200 to 300 percent for food
cultural and scientific activity, and products. The standard of living
by the press, that Lithuania is declined nearly fourfold.
worthy of being a free nation among
To further the increased exploi
free nations; we are trying to help tation of the workers, work quotas
with our labor the armed forces of and 'stakhanovist competition' were
the countries assisting us that we introduced, resulting in malnutri
may thereby speed as rapidly as tion and the decline in health of
possible the decision on the case most of the workers. The shops
of Lithuania's freedom.
and implements of the craftsmen,
Having an opportunity to follow the fruits of many years of hard
the press and radio of the free labor, were taken from them, and
world, we hear and read accusa the craftsmen themselves were for
tions and insinuations against us cibly driven into the kolhoz artela.
made from behind the Iron Curtain. At the head of the artela were pla
We evaluate with a bitter smile the ced Communists who had never had
reports emanating from there, usual anything in common with labor or
ly in the name of the workers, and who were otherwise completely unfit
the propaganda about freedom, in for the task. In a short time the
dustrial progress and equality. Dis Lithuanian saw his country change
placed Lithuanian craftsmen and beyond recognition. Under the Bol
w o r k e r s r e c o g n i z e t h e s h a m e l e s s sheviks, who turned the country up
Bolshevik lies, the exploitation of side down economically, shortages
the human being and his reduction became prevalent in food, footwear,
to the status of slavery, for we have clothing, and other products which
experienced all this ourselves.
Lithuania had previously manufac
It suffices to glance at the first tured in quantities and had even ex
Bolshevik occupation of Lithuania ported.
• •

Lietuviškos Vakaruškos
A. L. Citizens
Klube
Lietuvių salėje
smagios vaka
ruškos penkia
dienio vakare.

The climax of all the hardships
and misfortune brought by the Bol
sheviks to Lithuania occurred June
14-17, 1941, when about sixty thou
sand Lithuanians were deported to
the depths of Russia. This mis
fortune affected men, women, old
people, and children, without con
sideration of their age or state of
health! Many ailing people sventy
and eighty years of age were de
ported. Invalids were deported, and
hundreds of mothers with new-born
infants were snatched from their
beds. Among the deportees were

žuvis — Blynai — gera muzi
ka šokiams penktadienio va
karais. Klubo nariams. Pra
džia nuo 8:00 vai.
jiiiiiHMiiimiiiimmiiiiimiiiiimmiiiiiiiimiiiiimmiiiiiEiiiiPiiiiiiiiiiiimiiimiiim
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Wilkelis Funeral Home
PILNAS LAIDOTUVIU
PATARNAVIMAS

I
|

GRYŽO IS KEIJONiS
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
|
Antanas Zdanis su žmona |
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
|
5
Geras
Patarnavimas
——
=|
pereitą savaitę gryžo iš savo
| Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
jjįj
ilgos kelionės Kalifornijoje. Jie
| 6202 SUPERIOR AVE.
HEnderson 9292 |
automobiliu pravažinėjo tris s A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) r
r
savaites, Los Angeles mieste imumiiH 111 hi į u iii ii iii 111 ii 111111 imi\ i mil i m i nimiiiniinimiii'iiiiiininiįmiiiim: HirtiHiiiiimiiiiiiiiifiiiiiiii!i!iiiiiiiiimiiiiiimi<iiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiii!ii!r
rado daug Clevelandiečių. Da
lyvavo ten surengtose Lietuvių
ANNOUNCING — NOW UNDER NEW MANAGEMENT
pramogose.
Aplankė pakeliui įvairias va
karų įdomybes, buvo pasukę į
Meksiką. Kelionės įspūdžiais
labai patenkinti.

The 69th - Superior Recreation

REIKIA KAMBARIŲ
4 ar 5 kambarių butas, reika
lingas trims suaugusiems as
menims. Pranešti
(19)
MU. 3285

Serving the finest Wines
Liauor and Beers

PHONE: ENdicott 4486

CLEVELAND % OHIO

ave.

By MACKENZIE

HOLDING US UP!

Appeal of Displaced Lithuanian Craftsmen and Workers

Į UPTOWN GRILL f 1
10626 St. Clair Avenue

S uperior

DISPLACED LITHUANIANS APPEAL
TO THE WORLD

VYKSTA | TABOR FARM
Iš Clevelando į Tabor Farm,
Sodus, Mich., tautininkų vei
kėjų pasitarimui išvyko šie:
K. S. Karpius, Prof. J. Vilžinskas, P. J. žiuris, S. Nasvytis,
A. Augustinavičienė, Z. Sme
tonienė, Salasevičiai.

|

A

6927 SUPERIOR AVE.

EN. 9153

Have open Bowling
All Summer long

4

...AWiC K£NZie

exemplary and popular farmers of
the districts, elementary s c h o o l
teachers, thousands of former Gov
ernment employees, students, mer
chants, craftsmen, families of work
ers. Even the poorest social stra
tum, that of the manual laborers
and landless agricultural workers,
was not allowed to remain in peace.
Although the Communist Party
boasted that it was bringing free
dom, equality, and just distribution
of property, thousands were subjec
ted to, and are still wearing, the
shackles of slavery and became the
first victims of the Red regime. In
this way, under the first Soviet oc
cupation alone, Lithuania lost, in
cluding deportees and murdered vic
tims, about ninety-five thousand of
her nationals. Nobody could assay
the danger of the moment and npbody felt secure for the future. The
intervening Bolshevik-German war,
fortunately,- stopped the heartless
activities of the Russians. The So
viet of the Bolshevik c o m m i s 
sars of Lithuania had planned to
deport 700.000 so-called "irreparable
enemies of the people." It is true
that when the Germans came, the
sufferings of the Lithuanian workers
did not come to an end. Thousands
of them trod the paths of slavery in
the Reich, where, under a hail of
bombs, famished, and brutally treat
ed, they were forced to do the hard
est labor or, at the least word of
opposition, were sent for a "vaca
tion" to the concentration camp.
From this brief summary of the
first Bolshevik occupation it is clear
why we fled from Bolshevik-occupied
Lithuania, and why we never again
wish to see the Bolsheviks, even if
we should be obliged forever.to for
sake everything we hold dear.
We, displaced Lithuanian crafts
men and workers, having organized
ourselves into a professional associa
tion in Western Europe, publicizing
the black deeds of the Soviets to
brother Lithuanians overseas and to
the entire free world, wish to draw
attention to the disparity that exists
between the propaganda disemination by the Bolsheviks and their ac
tions. The Bolsheviks say that they
are hand in hand with the workers
and with the people, and that only
in Bolshevism lies the salvation of
the workers. We publicly protest
against this propaganda of lies. We
learn from the press and radio of
the free world that the present si
tuation in our homeland is perhaps
even more terrible than that of 1940-41. The working man is forced
to be the slave of the Stalinist fiveyear plans and of the Bolshevik Par
ty. He is imprisoned, persecuted,
deported, and murdered. Entire vil
lages and towns in Lithuania are
being colonized by kolhoz-people all
from Russia, in whose wake come
poverty, famine, exile, and death to

the true children of Lithuania.
In the face of this genocide hith
erto unheard-of in the history of
humanity, we craftsmen and work
ers, powerless at this time to aid
our homeland in any way, appeal
to the conscience of the free world.
By the labor of our hands and the
sweat of our brows we erected
brick by brick the towns, schools,
churches, and cultural institutions
of Lithuania. Our work-worn hands
built miles of highways and rail
roads, and erected hundreds of fac
tories and shops. All this we dedi
cated to a free Lithuania, where
we would be secure in our future
and in our old age*
Evil and tyranny destroyed our
work, drove us out of our homes,
and made us wandering beggars.
Nevertheless, we believe in the even
tual victory of truth, and we call
upon the entire free world to aid
Lithuania and to save our. homeland,
which has been condemned to death.
In the hearts of Lithuanians ev
erywhere throughout the world, in
the name of Lithuania — may unity
flourish!
(Seal and signatures)
Central Board of the Professional
Association of Displaced Lithuanian
Craftsmen and Workers.

NOTARY PUBLIC
Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės j

K. S. KARPIUS
6820 Superior Ave.
ENdicott 4486
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ANTRA

Triangle Aulo Paris
Store
randasi jūsų patogumui

79th Street prie Euclid
daug vietos parking del
musų kostumerių

• Visokios dalys del
visokių karų.
• Precision perdirbti
motorai.

T R I A N G L E

AUTO PARTS
dvi patogios krautuves

9215 Buckeye Road
RA 0644

79th Street prie Euclid
a

s

RA 0086

CHUNG KING RESTAURANT
2 1 5 2 R o c k w e l l Av e n ų #
Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius
Atdara kasdien nuo 11 ryto viki 4 vai. ryto.
DttOdame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.
Rezervacijoms šaukit MAin 9064.

rs
s

