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TREMTINIU GYVE.
NIMO ŽINIOS
TREMTINIAI ŽURNALISTAI
PROTESTUOJA
Šveicarijoje IRO iniciatyva
susirenka konferencija DP in
telektualų įkurdinimui sveti
muose kraštuose aptarti. Į šią
konferenciją DP žurnalistus
atstovauti IRO iš Vokietijos
išsiuntė p. Arthur Grebler, vie
ną iš Miuncheno IRO tarnauto
jų, iš profesijos visiškai ne
žurnalistą.
Visu tautyMi| DP žurnali
stai per savo profesinės sąjun
gos pirmininką p. Josef Bialasiewicz (Lenką) dėl šio įvykio
pareiškė griežtą protestą. Pro
teste sakoma, kad p. Grebler
neatstovauja pavergtųjų vidu
rio ir Rytų Europos tautų žur
nalistų profesinių interesų.
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Pradėjo Atkakly Karu
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BIZNIŲ IR DARBŲ
DIDINIMAS
Nežiurint kaip kas smerkia
dideles korporacijas, jos Ame
rikai naudingos tuo kad iš sa
vo pelnų jos vykdo vėl dides
nius savo įmonių plėtimus ir
tuo sudaro daugiau darbų dar
bininkams.
Kada Amerikos bizniai bus
tiek suvaržyti kad negalės jo
kių plėtimųsi daryti, Amerika
atsiras tokioje padėtyje kaip
dabar randasi Anglija — eis
žemyn. Ten socialistinė valdžia
pradėjo taip vadinamą suvalstybinimą įmonių, ir kas atsiti
ko: vietoje dalykams pagerėti
ar pasilikti nors tame laipsny
je kokiame buvo, pradėjo smu
kti. Net darbininkams įveda
ma patvarkymai kad negali iš
sikovoti daugiau algų, uždrau
džiama streikuoti, ir darbinin
kas turi laikytis maždaug pri
sirišęs prie vieno darbo, be jo
kios progos pažingėti pirmyn.
Tas darbininkų "laimėjimas"
pilnai įvestas sovietuose, kur
darbininkai paversti valdančios
grupės vergais-įrankiais.

Eniwetok salyne, tolima
m e P a c i f i k e , A m e r i k o s ŽYDAI PRAŠO PRIIMTI SENATAS SVARSTO
karinė komanda darė nau- JŲ VALSTYBĘ J UNI
D. P. BILIŲ «
TED NATIONS
jus^ bandymus su vėliausia
išdirbtomis ato m i n ė m i s _ Palestinos žydai, Gegu Paskiausios žinios iš WaBPS—MA-66V
bombomis ir praneša kad žės 14, paskelbė savo nepri shingtono praneša kad Se
bandymai buvo pasekmin klausomybės deklaraciją ir natas pradėjo svarstyti sa Studentai The Armored School, Fort Knox, Ky., mokosi su
gi, bombos veikė kaip rei įsteigė Israel valstybę. Jų vą bilių išvietintų žmonių sisiekimo priemonių krovimo technikos į kareivių ir ginklų
SCH. GMUENDO GIMNAZIJA
kia. Kitų to bandymo pa veikimo centras yra Tel- į Ameriką įsileidimui, šis išsodinimo laivus, šis lavinimas yra vienas iš daugelio vi
IŠLEIDO 31 ABITURIENTĄ
lavinimų kokius gauna atitinkami jauni vyrai kurie
slapčių neišduoda.
Aviv mieste, kur| jie nuo bilius apima įleidimą tiktai sokių
Sch. Gmuendo Lietuvių sto
nori
pramokti
įdomių specialistų darbų įstodami į U. S. Ar
Amerikos karo vadovybė Arabų anksčiau užėmė.
100,000 ateivių.
vyklos gimnazija nuo pat savo
my arba U. S. Air Force tarnvbon.
skelbia paviršutines žinias Sekančią dieną, Gegužės
jsisteigimo dienos išleido jau
ir apie atominius bombe- 15, Arabų legijonas veda
31 abiturientą, šiuo metu gim
rius kurie galėtų bombar mas Trans-Jordanijos Ara-' UŽDRAUDŽIA VEŽ AMERIKA TĘSIA SA STALINAS TURI IŠ
nazijoje yra 120 mokinių ir 27
duoti bent kurią žemės da bų karaliaus, įsiveržė į Pa TI KARO REIKME
VO APSIGYNIMO
TIKIMĄ AGENTĄ
mokytojai. Jos direktorius —
lį atominiais ginklais.
lestiną,
paskelbdamas
at
prof. Dambrauskas.
PROGRAMĄ
AMERIKOJE
NIS RUSIJAI
kaklų karą Žydams. /
ATŠVĘSTA MOTINOS
PRIIMTAS KOMUNI Vėliau dar, į Palestiną Washingtono valdžia pa Prez. Truman kreipėsi į Stalinas pastaromis ke
patraukė Aigipto armija iš siryžo praplėsti eksporto Kongresą prašydamas pa
DIENA
STAMS
SUVARŽY
pietų,
ir pradėjo atakus Sy- tvarką kuri pagelbėtų pre skirti dar $2,434,441,000 ša liomis dienomis panaudojo
Gegužės 2 dieną Lietuviai
rijos Arabai iš rytų. Taigi kiauti su Rusijos bloko ša lies apsigynimo programos dvejetą keistų progų pasi
TI BILIUS
tremtiniai iškilmingai atšven
skelbti pasauliui buk Mas
naujai gimus Israel valsty limis, tačiau oficialiai už vykdymui.
tė Motinos dieną. Ta proga sto
Gegužės 19, Atstovų Ru- bė iš pirmos valandos susi- draus išvežimą ten ir pa Prezidento sako, taikos kva norinti taikos ir sutin
vyklose buvo suruoštos iškil
kanti su Amerika tartis...
mės, kuriose pagerbta Lietuvė muose 319 balsais prieš 58, durė su kova už likimą — čiai Rusijai įvairių strate reikalas nei kiek nepage
•
priimtas Mundt-Nixon ko ir ar atlaikys, tai parodys ginių medžiagų ir karui rėjo. Amerikai reikia ruoš Vienas žygis buvo Molo
Motina.
„
tovo
iškraipymas
Amerikos
PRTTAljfe'A
IMPORTAVIMUI
munistų kontroliavimo bi- ateitis.
reikmenų. Dabar veik vi tis apsigynimui, o laisvas
lius
ir pasiųstas j Senatą.
Mūšiai tarp Žydų ir sas eksportas sulaikytas iki nuo Sovietų verguvės šalis ambasadoriaus Smith laiš NEGRŲ DARIMNKŲ
NELEIDŽIA SPAUSDINIŲ
Tas bilius reikalauja ko Arabų ginkluotų jėgų eina bus pagaminta naujos tai reikalinga remti kad jos ko. Tuo laišku pasinaudo Ohio kongresmanas George
ANGLŲ KALBA
ję, sovietų carai pasiskelbė H. Bender pritaria įleidimui
Amerikiečių zonoje tremti munistų fronto organizaci keliais frontais už keletą syklės.
pajėgtų atsilaikyti komu esą gatavi su Amerika tar negrų darbininkų vasaros dafniams praktiškai yra užginta jų suregistravimo ir prida- miestų ir miestelių.
nizmo pavietrės.
bams į šią šalį, pagelbėjimui
Arabų užatakuota Jeru- KONGRESE priimta bi Sekančiam fiskaliam me tis apie taiką.
spausdint laikraščiai ir knygos vimo jų finansinių apyskai
b
ukėms
surinkti derlių. Tok^
Antras
žygis
buvo
Wal
Anglų kalba. Neseniai buvo su tų. Prie to tas bilius už zalio Žydų gyvenama sritis lius 219 balsais prieš 142, tui apsigynimo programai
darbininkų
ir kitais metais ba
lace
atviras
laiškas,
į
kurį
stabdytas Estų tremtinių pa draudžia išduoti komunis laukia puolimo bent valan kad visos vyriausybės Įs skiriama $14 bilijonų.
davo
importuojama
iš Jamai
Stalinas
taip
pat
atsiliepė,
stangomis suorganizuoto gra tams keliauti pasportus ir dą, ir gal bus paimta kai taigos suteiktų Kongresui
ka
ir
Bahama
salų.
neva
rodydamas
norą
tar
T
žaus žurnalo "Our Life" An priimti juos į valdišką tar šis Dirvos numeris išeis į savo slaptų raštų spintas,
•
30 METŲ ORO PAŠ tis su Amerika draugingai.
spaudą.
glų kalba leidimas. Tokį pat nybą.
kada Kongresas to parei
VIENAS
Cleveland®
plieno
Bet
kaip
keistai
Stalinas
Senate dėl to eina ginčai
TO SUKAKTIS
draudimą gavo ir kitas laikraš
kalaus. Tas bilius perduo
kompanijos
narys
sumanė
gau
ir
jo
gizeliai
galvoja:
jie
Prez.
Truman
Pripažino.
tis — "Im Ausland", išleidęs iš kitos pusės: esą reikia
tas
Senatui.
Ten
jis
gali
ti
Amerikos
valdžios
pagalbą
nesikreipia
nei
per
Ameri
30 metų atgal, prastos
Anglišką laidą. Neleidžiamos ir leisti komunistams laisvai U. N. Nori Sulaikyti Karą užkliuti. Prezidentas Tru
veikti ir taip juos visus iš Prez. Truman nuo Ame man pasipriešino išduoti išdirbystės lėktuvas išskri kos ambasadorių nei per parvežimui iš Amerikos zonos
knygos Angliškai.
savo atstovą Gromyko, ne Vokietijoje seną išblaškytą ka
Tremtiniai mano, kad čia vis traukti i viršų. Prez. Tru rikos suteikė Žydų valsty Kongreso tyrinėjimo komi do su paštu iš Washingto siima diplomatinių
kelių, ro pabukluose plieną, panaudo
dar tebeveikia bolševikų juodo man iš Demokratų pusės ir bės vyriausybei de facto sijai žinias apie Dr. Con no į New Yorką. Tarp tė- bet pasirinko privatišką as
jimui plieno gamybai Ameri
ji ranka, nes komunistams yra Senatorius Taft iš Repub- Dripažinimą. Trim dienom don, kas privedė prie šito mytojų to žygio buvo Pre menį, Henry Wallace.
koje.
Senas plienas labai rei
zidentas Wilson ir jaunas
labai nemalonu, kai tremtiniai likonu pusės nepritaria už vėliau tą padarė Maskva. biliaus paruošimo.
kalingas
naujo plieno liejime.
Kadangi
Wallace
švais
Anglija susilaiko nuo pri
vyras vardu Franklin D.
rašo teisybę bei savo skau draudimui komunistų vie
Jis
sako
butų galrma parga
tosi
j
ieškodamas
prezidenpažinimo.
džius pergyvenimus apie bolše šos veiklos.
MASKVOJE viena Rusė Roosevelt. Abu jiedu jau tystės iš komunistų remia benti 10 milijonų tonų bever
Israel valstybės klausi sovietų šnipas prikalbino mirę, bet lėktuvų progre
vizmą ir tai persiunčia Ameri
10
užmušta.
Kearny,
N.
mas
atsidūrė pagaliau Uni jauną Amerikietį saržentą,. sas išsivystė į nuostabų ir mos trečios partijos, šitie čiai išblaškyto seno plieno, ir
kos visuomenei.
J. — Sprogime Koppers ted Nations, kur Amerika tarnavusį U. S. ambasado oro paštas pasiekė didžiau sovietų manevrai yra grei Vokietijos darbininkai gautų
čiausia noras Wallace kan uždarbio tą plieną rankiojant.
Coke Co. laboratorijoj Ge ir Sovietai reikalauja įsiki je, išsižadėti savo šalies ir sio išplitimo.
LIETUVOS TRAGEDIJA
Pittsburghiečiai plieno išdir
didatūrai
pagelbėti.
gužės 18 užmušta 10 žmo šimo, bet Britanija ir Ki- pasilikti Rusijoje. Jis dir Dabar Amerikos oro pa
DOKUMENTUOSE
bėjai
rūpinasi pargabenti kam
State Departmentas^ Ge
niia tai atmeta. Įsikišimas bęs prie tam tikrų slaptų štas apima 125,000 mylių
"Elta" savo biuletenyje Nr- nių.
išblaškytą
plieną Pietą PaciflŽydų-Arabų karą reikštų ambasados dokumentų.
namie ir 120,000 mylių už- gužės 19 paskelbė oficialiai
35c paskelbė eilė dokumentų
ko
salose.
profesinius
ir
emigracijos
rei
apkaltinimus
Sovietų
Ru
siuntimą ginkluotu pajėgų
vertimų, kuriuos USA Valsty
Gailėsis su laiku to savo juriuose.
•
kalus. Suvažiaviman
atvykę Palestiną, kurių U. N. ne
1918 metais, keli menki sijai kaip trukdytojai pa
bės Departamentas išleido var
žygio.
GULF OIL CORP. 1947 me
VLlK'o ir LTB vyriausiojo ko
sauliui
siekti
taikos,
viso
lėktuvai pravežė 59 tonus
du "Nazi-Soviet Relations 1939
puri.
miteto
atstovai
padarė
prane
kiais ardymais tarybų dėl tais išleido $180,956,000 nau
Britai
siūlo
U.
N.
Sau
-1941". Dokumentuose gražiai
GRAIKIJOJE rasta nu laiškų. Pereitą metą 800 Vokietijos sutarties, dėl Ja jiems įrengimams ir praplėti
šimus. Išrinkta nauja centro gumo Tarybą vėl šauktis j
pavaizduoti faktai, kaip SSSR
žudytas Amerikietis radio lėktuvų pravežė 14,500 to ponijos sutarties, atsisaky mams savo įmonių, kad galėtų
valdyba: agr. Baublys, agr. Žydus ir Arabus raginant
nų pašto.
ir nacionalistinė Vokietija biz
žiogas, ūkininkas Drąsutis, uk. daryti karo paliaubas ir korespondentas Polk. Jis
mu ištraukti kariuomenę patenkinti didėjantį petroleniavo Lietuva.
dėjo pastangas susisiekti su
iš Korėjos; atsisakymu lei jaus pareikalavimą. Tai buvo
Šostakas, agr. Barkauskas. Su pradėti tarybas taikiu bUGraikais komunistais ka GRAIKIJOJE komunistų sti tarptautinei komisijai $77 milijonais daugiau išleista
važiavimo
dalyviai
nutarė
su
KURIAMI KOLCHOZAI
riautojais, ir gal^ but buvo veiklai keliai pakirsti, pra
dUTT XT
Britų atstovas U. N. pa paimtas į laivą, iš kurio jis neša U. S. komisijonierius prižiūrėti ir kontroliuoti 1 tam tikslui negu 1946 metais
Vilniaus radijas vis dažniau aktyvinti tremtinių tarpe že
kalba apie tai, kad Lietuvos mės ūkio švietimą ir mokslą reiškė, siuntimas ginkluotų ir buvo išmestas į vandenį Graikijai Griswold, kuris atominę energiją; įsibrio- j j r ve ik tiek kiek išleista per
pajėgų i Palestiną reikštų po nužudymo.
tik ką parvyko į Ameriką vime į kitas valstybes, už-jtrįs metus 1942-43-44 m. Taip
ūkininkai turi dėtis į bolševi
KĄ
VOKIEČIAI
DARYTŲ
SU
čia aptarti toliau visą Grai kirtime kelių tarptautinei taį dideli Amerikos bizniai ti-jieškojimą ten agresoriaus
kų organizuojamus kolchozus,
prekybai, ir tt.
ki į savo ateitį.
TREMTINIAIS
JEI
KILTŲ
karo kaltininko, o tas ne Gromyko, sovietų atsto kijos padėtį.
nes tai jau senai esą padaryta
Jeigu
Sovieti
nori
taikos
KARAS
privestų prie reikiamų iš vas United Nations konfe
Sovietų Sąjungoje.
jie turi visas galimybes tą
Tremtiniams pavyko gauti vadų.
Kaip žinome, ten atėmus 'iš
./
. . rencijoje, atšaukiamas ^ Ru LEWIS nutraukė algų parodyti sutikdami koope AMERIKOJE tiek prikalba
ma apie infliaciją kad net pražinių
apie
tai,
ką
galvoja
Vo
(Plačiau apie Israel val sijon. Jo vieton paskirtas derybas su anglies kasyklų
ūkininkų žemę ir suvarius juos
ruoti
su
Amerika
ir
Anglifaktas jog šalyje yra
žiur į ma
kiečių
pogrindžio
organizaci
operatoriais, kurios buvo
stybės įsteigimą 4-me psl.) kitas akiplėša, Malik.
į kolchozus, ūkis buvo sugriau
ja,
vietoje
ardyti
iki
šiol
permažai
reikalingų gaminių,
jos,
kurios
vadovauja
Vokie
tas ir žemės ūkio krašte pra
Gromyko išvyksta Rusi pradėtos šiomis iMenomis daromas pastangas pasiek vkas yra priežastimi aukštų
čių
tautos
judėjimui.
Iš
šių
da
Chicago. — Mėsos darbi jon neva atostogauti. Bet Washingtone.
sidėjo badas. Yra žinių, kad
Minkštos anglies kasyk ia kokio nors susipratimo. kainų tų dalykų kuriuos turim
daug kur Lietuvos kaimuose vinių paaiškėjo, kad karo at ninku unija tebesitąso su įo atostogos priklausys nuo
varžydamiesi su kitais pirkti.
ūkininkai jau esą suvaryti į veju Vokiečiai apsuptų tremti skerdyklų kompanijomis uz to kokiam tikslui jį Stali lų sutartis baigiasi Birže
nių
stovyklas
ir
neišleistų
iš
Vengrijoje, kaip ir Lie Jei butų didesnė produkcija,
algu pakėlimą. Streikas įs- nas grąžina atgal.
lio 30.
kolchozus.
jų nei vieno žmogaus. Tai da šauktas pareikalavus 29c.
Detroit, Mich. — Chrys- tuvoje, komunistai valdžios visko turėtume daugiau, ir kai
rytų
neva
tam,
kad
tariamai
valandai daugiau. Skerdy KINIJOS valdžios lėktu les automobilių darbininkų komisarukai, laikydamie s i butų lengva pirkti, kainos
ŽEMĖS ŪKIO DARBUOTOJŲ
tremtiniai neplėšikautų Vokie klos sutinka pakelti algas vai bombardavo namus ku streiko dėlei paleista iš dar Maskvos nurodymų, skel tų žymiai mažesnės.
SUVAŽIAVIMAS
riuose buvo susirinkę auk- bų 11,000 Briggs Mfg. Co. bia kad Vengrai gyveną ki
Balandžio 24 dieną buvo su čių gyventojų tarpe. Tikrasis 9 centais valandai.
. štieji Kinų komunistų ka- darbininkų.
tose šalyse, gali prarasti DANIJOJE tapo išrasta ir
šauktas tremtinių
ūkininkų, gi tikslas, be abejo, butų trem
tinius
atiduoti
bolševikams
ITALIJOJE komunistai r0 vadai. Bombardavime Ūnija stengiasi išvesti į savo pilietybę jeigu negryš pradėta gaminti nauja elekagronomų ir kitų žemės ūkio
darbininkų skyrių atstovų su kad šie išpiautų, arba išsiųsti,! sukurstė streikui 100,000 (Sako užmušta 80 raudonų- streiką ir kitų automobilių atgal į savo šalį, arba ne tros# pagalba operuojama bul
K. Pelėkis ūkių darbininkų.
kompanijų darbininkus.
užsiregistruos konsulate., vėms skusti mašina.
važiavimas tikslu aptarti savo į Sibirą.
|jų vadų.
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PENNSYLVANIJOJE-

Detroit, Mich., Naujienos
LIETUVAITĖ AMERIKIEČFŲ VADO
VYBĖJE

ARABAI JIEšKO UŽUOMU- giai krflp kad kas sakytų jog
TOS AMERIKOJE
Amerikiečiai užims Ameriką.
Pasha smerkia ir komunizmą
Geg. 13 d., su Dr. Gurskalte
ir
jo "tėvą" Staliną, kurio pa
ir
St.
Douvan,
teko
dalyvauti
JONAS BUTĖNAS DAINUOS TEISINGOS PASTABOS
galba
yra gabenami ginklai
Episkopalų
parapijos
pietuosePITTSBURGHE
Sekmadienį, Gegužės 9, MiPalestinos
žydams.
Mus
ten
pakvietė
p.
Douvan
Lietuvės moterys Amerikoje
Jonas Butėnas, Pittsburghiš- kolaičio ukėje įvyko piknikas,
Gal
kiek
perdėdamas, Pasha
draugė
ir
Lietuviam^
Simpati
kiams žinomas dainininkas, ne kurio pelnas, kaip rengėjai tik kur ne kur prasisiekusios
pareiškė
kad
visame pasaulyje
zuojanti
p.
Dorin.
kartą Pittsburghe dainavęs ir skelbė, bus paskirtas sušelpi- į priekį.
yra
80
milijonų
Arabų, bet tik
Mus
nuvykusias
ne
tiek
su
Laikas nuo laiko atsiranda
vedęs čia "Aido" chorą, vėl at mui musų vientaučių vargstan
vienas
milijonas
jų Palestinoje
įdomino
puikus
pietus,
kiek
žymios Lietuvaitės dainininkės
vyksta j Pittsburghą.
čių išblaškytų Europoje.
mindo
Kristaus
apkeliautą
ša
rimto
veido
žmogus
rytiečių
kurios pasiekia net Metropoli
J. Butėnas ilgą laiką gyve
Šis piknikas, sakoma, visa tan Operos artisčių eiles.
lį. Jis pareiškė kad Arabai
drabužiuose.
Iš
kart
pamanė
no Lietuvoje ir apie 18 metų
pusiai pasisekė puikiai.
Profesijose ir biznyje žino me, kad čia koks Rytų valsty savęs tinkamai nepersistato,
dainavo
Valstybės
Operoje
Tačiau jau žmonės čia daro ma mums tik viena Lietuvaitė bių šeikas, bet vėliau mums užtai jų balso nei U. N-, nei
Kaune. Lietuvą užklupus ka
ir pastabas, kaftm, girdi ar tik prasisiekus į priekį Amerikie buvo paaiškinta, kad jis yra Amerikos visuomenė neklauso
rui ir svetimoms valstybėms ją
neįvyks tas pat ir su pikniko čių tarpe.
Arabas ir vadinasi Hanna Bis- ir negirdi.
užėmus, J. Butėnas, kaip ir
pelnu kaip įvyko su aukomis
hatat
Pasha. Po pietų iš smal
Tai Advokatė Susanne P.
daugelis kitų pabėgėlių, atsidū
surengto čia Vasario 16-tos Shallna, iš Cambridge, Mass. sumo prisistatėme pašai, pa LANKĖSI TABOR FARMOJE
rė Vokietijoje. Tenai jis daug
minėjimo. Tada buvo skelbia Plačiai dalyvaudama Massachu reikšdamos, kad ir mes esame
Susitarę būrelis vietos Lie
vargo ir bado iškentė.
ma ir rengiantis minėjimui ir setts moterų profesionalių ir iš jiems artimesnės šalies — tuvių veikėjų: Stephania Dou
Bet J. Butėnai laimingai pa
pačiame parengime kad aukos biznierių organizacijoje per ei Lietuvos atvykusios. Pasikal van, Helena Rauby, Juozas Krisisekė vėl pasiekti Ameriką,
— $1,000 nuo to parengimo lę metų, ji dabar yra Pirminin bėjome ir apie jo šalies dabar pas ir Dr. J. Sims su žmona,
kur jis vėl su Lietuviška dai
ineigų — eis Europoje gyve kė Massachusetts Federation tinius ginčus su žydais, švel buvo nuvytfę, Gegužės 15-16 į
na pradėjo lankyti Lietuviškas
nančių musų tremtinių šalpai. of Business and Professional naus budo Arabas pareiškė, Tabor Farm, prie Sodus, Mich-,
kolonijas. Netrukus jis žada
J Bet BALF'as dar ir iki šio lai Women's Clubs.
kad jam labai gaila ir žydų ir pas Juozą J. Bachuną, dalyvau
atsilankyti ir musų padangėje;
ko nepaskelbė spaudoje ar jis
Balandžio laidoje, The Bay Arabų nekalto kraujo, kuris ti tautinės srovės veikėjų po
čia dainuos Birželio 6, nuo 8 v.
sėdyje.
gavo tą tūkstantinę ar ne.
State News, oficialis organas nuolatos liejamas, dėl klaidin
vak., Lietuvių Piliečių salėje.
Nors dar dalina! peršalta,
gos
politikos
ir
biznio.
Todėl
žmonės
ir
kalba
kad
tos organizacijos, patalpino jos
Pittsburgho ir apylinkės Lie
bet
jau labai gražu p. Bachuno
Vėliau
Hanna
Bisharat
Pa
privačiai
pavieniai,
ar
keli
su
atvaizdą ir jos straipsnį, kuria
tuviai kviečiami atsilankyti į
vasarojimo
ukėje, puikiai žydi
sha,
kunigo
Ham
buvo
pakvies
sidėję,
gali
aukoti
kam
tik
jie
me ji aprašo šymet sueinan
J. Butėno koncertą, paklausy
alyvos ir tulpės, sodai peržy
tas
pakalbėti.
Jis
pradėjo
kal
nori.
Bet
išprašę
iš
visuome
čias 100 metų sukaktuves nuo
ti jo puikių dainų ir tuo pačiu
dėję, visi medžiai sužaliavę.
paremti žmogų ir pagelbėt jam nės aukas, ar tai salėse ar pik to kai Amerikos moterys pra bą užsimindamas apie savo
Ir tos vasarvietės kiemo ne
drabužius,
sakydamas:
nikuose
ar
per
laikraščius,
tas
dėjo savo judėjimą už savistovėl pradėti gyvenimą šioje ša
paprastai gražų vaizdą daro
"
Gal
jums,
Amerikiečiams
aukas,
būtinai
privalo
perduoti
vį gyvenimą. Iš jų šiais lai
lyje.
kais atliekamų darbų matome šis mano aprėdalas keistas, bet srauni St. Joseph upė, kurios
Be J. Butėno programoje da BALF'ui, jeigu taip skelbia.
mes, Arabai, esame kulturinga status krantai apaugę medžiais
Jeigu gi aukų neperduoda į jų pastangų laimėjimus.
lyvaus ir p. Dolores Kapšytė,
ir krūmaisAdv. Susanne P. Shallna tu tauta ir drabužiai visiškai nie
kuri, nors dar ir labai jauna, reikiamą vietą fcaip žada, tuo
Ypatingas smagumas buvo
ko
nereiškia."
bet puikiai groja akordeonu. atveju buna apviliama ir auko ri ir Mass. valstijos guberna
susitikti
savo tautiečius, pasi
Girdi,
žmonęi
pamatę
Arąbą,
Juozas Virbickas. jus visuomenė ir tremtiniai ku toriaus paskyrimu vals t i j o s
kalbėti,
ir
po susirinkimo sau
tuoj
pamano,
kad
muzulmonas,
rie BALF'o parama palaikomi. tarnybą: Member Board of Re
lėtą
sekmadienio
popietį, sode
bet
yra
milijonai
Arabų
krikš
Viena iš Aukavusių. view, Division of the Industrial
(>0,000 REIKALAUJA
net ir padainuoti, čia susitiko
čionių,
o
jis
p&ts
kilęs
net
i?
Board.
DAUGIAU ALGŲ
Jos vyras yra irgi veiklus senos krikščioniškos šeimos. me, jau senai iš laiškų pažįs
Pennsylvania gelžkelio lini- į PENNSYLVANIA
Jis aiškino, kad Arabų ben tamus, bet dar niekad nematy
Lietuvis, Adv. A. O. Shallna,
jos 60,000 darbininkų kurie at- ęįna PIRMYN
druomenė
skirstosi į tris luo tus, Adv. Vincą ir Emiliją RasLietuvos Garbės Konsulas. Jie
lieka šiaip darbus, nepriklauso
mus:
vyriausias
luomas, lygus tenius, kurie nepersenai teatKeli metai atgal, Pennsylva yra ilgamečiai Dirvos prenu Anglų lordams, yra pašos, pas vykę iš Paryžiaus. - Asmeniš
prie traukinių operavimo, už
meratoriai.
vedė derybas su kompanija ga nia buvo susirupinus savo at
kui dar yra kaimiečiai ir mies kas susitikimas su svečiais pa
industrijos
vimui 20 nuoš. daugiau algų ir eitimi. Nekurios
tvirtino jų malonias ypatybes.
tiečiai.
STATISTIKA rodo kad nuo
40 valandų darbo savaitės, su pradėjo keltis arčiau prie sa
Marija Sims.
Toliau jis pasakojo, kaip su
didesniu užmokesniu už virš vo rinkų arba žaliavų šaltinių; 1946 m. Gegužės 20 d. iki 1947 savo šeima buvo nuvykęs i
kitos aplėidinėjo šią valstiją m. Birželio 30 d- į USA atvy Prancūziją, o vėliau vyko į
laikio ir šventadienių darbą.
Geležinkelių operuojanči ų j ų j ieškant žemesnių taksų, darbi- ko 526 Lietuvos piliečiai, ku Ameriką, čia ! jo sūnus studi PADĖKA
darbininkų streiką, 'nuskirtą ! ninku kurie kėlė mažiau nesu- rių 481 atvyko Lietuvos kvota, juoja Utah Universitete eko
Ponui Vytautui' Markuzui,
41 be kvotos ir 3 neimigrantai- nomiką, ir Čia jieško užtarimo "Dirvos" bendradarbiui, aš ir
Gegužės 11 dienai, valdžia su- sipratimų, ir tt.
1
Iš viso, skirstant tikybomis, ir užuojautos Arabų tautai. Ji? visa mano šeima reiškiame gi
laikė.
Dabar, kaip valstijos žinios
| rodo. tas nemalonus apsireiš per tą patį laiką į USA atvy pareiškė, kad nors Amerika liausią padėką už suteiktą
kimas baigėsi. Nuo karo pa ko:
labai turtinga, o jo tėvynė nu mums labai didelę moralinę ir
RŪPINASI TAUPYTI
15,478 Žydai
baigos valstijoje įsteigta net
skurus
ir biedna, bet lygiai materialinę pagalbą — už at
MAISTĄ
3,424 Katalikai,
už du bilijonu dolarių vertės
taip
pat
nori gyventi. Neteisin siųstus du CARE pakietus, už
York ir Lancaster apskrity naujų dirbtuvių ir įrengimu, ir
2,968 Protestantai,
ga
politika
ir propoganda ii užsakymą mums savo lėšomis
se valdžia daro bandymus tau kas metą industrijų plėtimasis
1,080 kitokiu
žydų
pilami
pinigai, veda Ara laikraščio "Dirva" ir už musų
pyti maistą kurio mažiau tu ėjo pirmyn.
bų
tautą
į
desperaciją. Ara giminių suradimą bei padary
rima. Apie 1500 krautuvių to
Plieno dirbtuvės statyta vi j LORAIN, Qhio. — Šio mies bai, kaip neturtinga ir skriau tus žygius ir išlaidas jų bejiešse dviejose apskrityse koope soje šalyje, ir dabar plieno išruoja su Agrikultūros Depart dirbysčių randasi 27 valstijose. to plieno dirbtuvės turi vargo džiama tauta, nepajėgia pakel kant.
su darbininkais, kurie neparoP. Vytautas Markuzas, savo
ment^ įpratinimui žmonių pir Tačiau, Pittsburghas plieno iš- ! do pastovumo. Paveizdan, di- ti savo balso prieš kapitalą ir
geraširdiškumu
ir tremtinių
neteisybę.
Jis
pareiškė
kad
da
kti tuos produktus kurių dau dirbime užima pirmą vietą su įdelėje National Tube Co. dirbužjautimu,
išgelbėjo
nuo bado
bartiniu
metu
yra
apie
200,000
giau turima.
virš 28,000,000 tonų kiekiu, to į tuvėje 1947 metais buvo paim- Arabų išvietintų-benamių. Juk ir džiovos mano 3 vaikus, lan
Krautuvės tėmija kaip tokis li priešakyje net antros plieno | ta 12,916 nauju darbininku ir
gimnaziją
12.211 darbininkų metė darbus Palestina ne tyrai kad žydai, kančius Lietuvių
bandymas
Jeigu
veik. . veikia.
.
,
.
g a u s u m u v a l s t i j o s , O h i o , k u r i ; ir išvyko kitur.
tremtyje.
Kitaip
išbadėję
vai
per
tiek
šimtmečių
jos
išsiža
tų tinkamai, tas planas bus,
m e t a ^ , (J m i l j .
Tie darbininkai yra didumo dėję dabar galėtų ateiti ir už kai neturėtu galimybės moky
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pastūmėjamas į kitas šalies da
je negrai, kurie čia atvežami imti kaip savo; arba, kaip tai tis.
jonų tonų.
lis.
Kuomet visoje šalyje plieno iš pietinių valstijų. Jie užgy rašo propagandistai, kad AraAmžinai Jums dėkingi
vena Lorain miestą labai gau
įbai užims Palestiną. Išeitų ly
Jurgis Bauža ir šeima.
Vytautas Markuzas išdirbystės padaugėjo 6 V* nuoš., siai.
Pennsylvanijoje padaugėjo 14
Dirvos Atstovas
Prenumeratoms, Skelbimams nuoš.
Nors nekurios plieno sunau
8029 Manila Detroit 13, Mich. dojimo industrijos, kaip auto
mobilių, toliau — Detroite, pa
ti Pennsylvania yra veik cen
Vincent B. Archis
tre
didžiausios industrinės sri
Dirvos Atstovas
ties
Rytuose, ir prieina prie
Prenumeratoms, Skelbimam®
jurų.
LOS ANGELES, GALIF.
P R . C S I DENTPennsylvania taipgi turi sa
331 So. Rampart Blvd.
vo
kuro
gausybes,
kurį
sutram
W est M i c h t O A m
r—
r>
do tik John L. Lewis savo naTourist t A-ESOJUR Aviw *
PRANEŠKIT
ravais. Bet anglies streikai
FARMER, t R-ESORT
Savo Antrašo Permainę i sutramdo kuro kasimą ir kitoOpZĮLArotL,
TABO*. PARA',
Kuomet rengiatės persikelti se valstijose.
S odus. jMicu,
h'ote*kitur gyventi, praneškit sa
M ACATAVJA , N E A3vo naują antrašą Dirvos Ad
HOLLAND , MICH . PILOSPE.ZT
Iš U. S. MILTUS išvežti į
ministracijai, ne paštui, nes
P oint, S pring L A^^ica*
paštas nesiūs jums Dirvos į Pietų Ameriką ir Filipinų Sa
N ORRIS PAW* TEN H.
naują vietą jeigu neprimo- las reikalinga gauti valdžios
kėsit. Parašykit mums už leidimas.
Mįltų eksporteriai
lc atvirutę prieš persikėli
reikalavo
tą
varžymą panaikinmą į kitą vieta gyventi. —
i
j 1 r\ \ ti> b e t Komercijos DepartmenL/irva LJfiVeland J, Oj tas suvaržymą paliko po senovei.
B orn m L ithuania he
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NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmer
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BERLYNAS TARP ATOMO BOMBOS
IR ĮVYKUSIO FAKTO
(Laiškas iš Vokietijos)

bar jie eina kurdami šantažus,
provokacijas ir organizuodami
vietinius sukilėlių batalijomis
iš komunistų, kad butų pri
vesta prie alijantų pasitrauki
mo neva be sovietų rankoi,
kaip tai įvyko Čekoslovakijoje.
Iki kurio laiko ir kokiomis
priemonėmis sovietams pavytai
sukurti sąlygas, kurių nebepernešdami alijantai turės iš Bef*
lyno pasitraukti, sunku dar p|^
sakyti. Tai gali įvykti ir grei
tu laiku, gali ir užsitęsti..
Alijantų pasitraukimas ii
Berlyno nėra vien prestižo da
lykas, kaip nėra vien prestižo
dalykas, kurioje vietoje bus
pradėta ginti Europos Vakarų
kultura visomis pasaulio prie
monėmis. Generolas Clay Euro
pos kulturos gynimo liniją nu
statė pagal Reino upę. Peržen
gęs Reiną bolševizmas suteridtų ir išmindžiotų Europos kul
tūros širdį — romaniškas tau
tas ir jis besustotų laikinam
poilsiui prie Atlanto. .
Mes šių įvykių nenulemsim.
Kad tik affidavitais of support
ir evakuacija išgelbėtume iš
to kraujo maišo tremtinius —
Lietuvių tautos likutį. Kada
tas slibinas sujudės, nežinau
Tremtinių evakuacija ir aprū
pinimas affidavitais yra sku
biausias visų reikalas!
Dr. Bonifacas Ramanauskas.

Sovietai
pradėjo šantažų,
priekabių ir provokacijų karą
prieš Vakarų didžiuosius. Už
darinėja susisiekimo l i n i j a s
laužydami susitarimus, numu
šė Anglų lėktuvą su pora de
šimčių keleivių. Austrijoje suiminėja diplomatinius Vakarų
alijantų kurjerius.
Su plikais durtuvais ir. au
tomatiniais^ pistoletais daro
kratas ir kontroles alijantų
traukiniuose.
Vykstančius į
Berlyną Vakarų armijų gene
rolus prie kontrolės punktų po
kelias valandas sulaiko sovietų
ginkluoti kareiviai — kalmu
kai, kirgizai, mongolai, žmo
nės, matydami, kaip unifor
muoto ritieriškumo ir žmonijos
nuo vandalizmo gelbėjimo sim
boliai — alijantų generolai,
yra bolševikų kareivių "kon
troliuojami", paplūsta ašarose
ir aimanose, nes tai juk jokiu
protu ir jokia inteligencija ne
suvokiami dalykai. . .
Kontrolinės Tarybos darbas,
dėl sovietų šantažų, yra nebe
įmanomas. Sovietai savo šei
mas išgabeno atgal į Rusiją ir
yra parengę "Vokiečių sukilė
lių" batalionus įžygiuoti į An
glų, Prancūzų ir Amerikiečių
Berlyno sektorius ir tuo alijantus iš Berlyno išguiti. Berly
nas tapo principo punktu —
Petras Lalas
ar alijantai trauksis atbuli, ar
Dirvos Atstovas
privers sovietus laikytis susi
tarimų. Paskutinė
galimybė Prenumeratoms, Skelbimams
yra neįmanoma, o pirmoji
39 Union Street
AMSTERDAM, N. Y.
reikštų alijantų kapituliaciją
prieš bolševizmą.
Amerikos karo vadovybe da
J. Žemantauska*
vė sutikimą Generolui Clay į
N o t a r a s
bolševikus "šauti, kai tik bus
"Dirvos" Agentas
reikalinga". Po to, pakvipo
atomo bomba ties Maskva ir
180 Congress Aveni®
sovietai pakeitė taktiką — da
Wsterburv. Conn.
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Nuo antro Pasaulinio Karo pabaigos, Lietuvių tremtinių
iniciatyva pradėjo veikti Lietuvos Raudonasis Kryžius. Čia
matome L. R. K. centro valdybą, revizijos komisiją ir zoni
nius įgaliotinius vieno pasitarimo metu.
(Klišė "Viltis")
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With Us Today

CHARLES & SON
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CHICAGO. T hen he bought
THE PRINT SHOP FROM THE
AMP PAID for it
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VACATION PLAVOROUNO t

Ray Barnes, Grand Rapids (Mich.) Herald dienraštyje, Gog. 2, šitaip atvaizduoja musų veikėją ir tautos reikalų rėmėją, Juozą J. Bachuną.
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LAISVA LIETUVA

Tegul meile Lietuvos
Dega musų širdyse —

Svarbus Tautines Sroves
Veikejų Suvažiavimas

Laisvės Kovotojais
LIETUVIAI PARTIZANAI

IŠAIŠKINA SOVIETU
GUDRYBES

NUMATYTA ŠAUKTI KAIP STOVI SANTI.
SEIMAS RUDENI
KIAI SU ALT

ną ar kurį Tiltą vykdomojo ko
miteto narį.
•
Kai ir tada nepasiseka, var
toja kitokias gudrybes. Jie
užeina pas Lietuvį ūkininką,
kurį įtaria palaikant ryšius su
partizanais, žiauriai jam grąsina ir ką nors iš jo paima. Ki
tą dieną jie suvaidina susikovimą su MVD daliniais ir lyg
laimi "pergalę". Įrodymui šio
žygio tikrumo, grįžta į mieste
lį su keletą lavonų, šiam reika
lui naudoja Vokiečių karo be
laisvius: nušauna, aprengia ka
riškais MVD drabužiais ir pa
lieka kaip "įspėjimą raudonie
siems". Vakare jie vėl atsiran
da pas tą patį ūkininką, ku
riam jie grąsino praėjusią die
ną.
— Jųs mus išdavėte MVD,
keletas musų draugų dėlto pra
rado gyvybę. Dabar už tai tu
rite mums apmokėti!" — šau
kia provokatoriai. Ūkininkas
surišamas ir išvedamas į miš
ką sušaudymui. Jis, pagaliau,
turi įtikėti, kad tai tikrieji par
tizanai ir pasisakyti, kas esąs.
Provokatoriai jį sutinka palei
sti, tačiau kaip sąlygą prašo
pasakyti partizanų buvimo vie
tą, keletą jų pavardžių tam,
kad jie paliudytų, kad tu esi
geras Lietuvis ir tikras patrio
tas. Sužinoję vardus, agentai
toliau tęsia partizanų naikini
mą. Areštų betgi jie patys ne
daro, tai atlieka MVD karei
viai, kurie pasirodo po keletos
dienų.

"Newsletter" Balandžio 9d.
paskelbė kopiją Lietuvių parti
zanų štabo reguliairiai leidžia
mame biuletenyje atspausdin
to vieno aplinkraščio, kuriame
Lietuviai jspėjami budėti ir
laiku imtis atitinkamų priemo
nių prieš MVD suorganizuotus
tariamuosius Lietuvių partiza
nų dalinius. Iš paskelbto doku
mento aiškėja, kad Rusijos val
dovai, dabartiniai Lietuvos po
nai, pavedė majorui Sokolovui
suorganizuoti provokaci n i u s
"partizanų" dalinius kovai su
tikraisiais Lietuvos laisvės ko
votojais. Jo įsteigtasis skyrius
vadinasi OBO ir yra lyg depar
tamentas prie MVD ministeri
jos. Atsižvelgiant į didelį spe
cialų uždavinį ir ypatingus
tikslus, į šią įstaigą suverbuota
daugelis Lietuvių išdavikų bei
šnipų. Kai kurie jų dirba sava
noriškai, tačiau kiti buvo pri
versti, ypač silpnavaliai, kurie
vietoje kalėjimo ir ištrėmimo
pasirinko kitą kelią — išdavi
nėti savo draugus.
Kai MVD pavyksta sudaryti
didesnę tokių asmenų grupę,
siunčia į Kauną, gerai maitina,
aprūpina drabužiais. Juos glo
boja pats vidaus reikalų "mi
nistras" Bartašiunas. Pastara
sis sutinka jiems dovanoti vi
sus jų kada nors bolševizmui
padarytus nusikaltimus, jeigu
jie atlieka keletą "specialių už
davinių". Iš čia vyksta į Vil
nių, kur majoras Sokolov ap VISOJE LIETUVOJE PILNA
moko. Paruošus juos politiškai, BOLŠEVIKŲ AGENTŲ
po keleto mėnesių skiriami
Agentų ir šnipų bolševikai
jiems |vairųs uždaviniai.
turi visur. Ypač daug jų me
džių kirtėjų tarpe, nes jiems
KAI KAS APIE TŲ GAUJŲ patogiausia sekti partizanus.
VEIKIMĄ
Daug agentų dirba prie staty
Šių banditų gaujos sudary bos vietų. Ypatingai Lietuviai
tos iš Lietuvių, Rusų, Lenkų ir turi saugotis valkatų ir ubagų,
žydų. Pastarieji save vadina juos reikia įtarti kaip provoka
"Vokiečiais". Vienoje gaujoje torius nežiūrint kad jie ir labai
yra 100-150 vyrų. Jie šliaužia patrijotiškai kalbėtų.
pėdsakais, kuriais tikisi suras
ti tikruosius partizanus. Di NETIKRI AMERIKOS
desnė jų dalis pasislepia apy KARIAI
linkėje, tuo tarpu mažesnioji
Yra buvę atsitikimų, kad
gaujos dalis ima plėšti ukinin- bolševikų agentai j partizanų
kus. Tai daro dėl to kad ramus užimtas sritis iššoka su para
ūkininkai, kęsdami šį terorą šiutais ir vaidina Amerikos
šauktųsi tikrųjų Lietuvos par karius. Kalbėdami dažnai var
tizanų pagalbos, mat šie pade toja Angliškus žodžius. Taipgi
da saviesiems visada, ypač kri partizanų štabas nurodo tokių
tiškais momentais. Kai tarp saugotis ir iš viso nebūti atvi
provokacinių dalinių ir Lietu riems su nepažįstamais asme
vos partizanų prasideda mušis, nimis.
K. Pelekis.
skubiai atvyksta įvykio vieton
iki šiol pasislėpę provokatoriai
tas
KAS platina Dirvą,
ir sutriuškina partizanus. Kad platina apšvietą.
tai neįvyktų, Lietuvos partiza
nai ragina žmones budėti.

GegužSs 15-16 d-, Tabor Farrnoje, Sodus, Mich., įvyko Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos, Ame
rikos Lietuvių Misijos ir Ame
rikos Lietuvių Tautininkų Cen
tro veikėjų pasitarimas.
šiame susirinkime buvo pri
pažinta kad šių organizacijų
dalyviai turi vienodas pažiūras
į bendrus tautinius bei Ameri
kos Lietuvių visuomen i š k u s
reikalus ir jie drauge su tokių
pačių pažiūrų Amerikos Lietu
viais neįsitraukusiais į šias or
ganizacijas, sudaro vieną Ame
rikos Lietuvių srovę, neoficia
liai vadinamą tautininkų srovės
vardu.
Taip pat buvo pripažinta kad
esamos šios srovės organizaci
jos, vienos yra tik vietinės, ki
tos apima tik dalį visuomeniš
ko veikimo tikslų, būdamos
skirtos vien tik Lietuvos išlai
svinimo akcijos reikalams. Be
to, organizacijų daugumas su
daro darbą kliudančių nepato
gumų.
Todėl prieita išvados kad tu
ri buti sudaryta viena bendra
šios srovės organizacija, ap
imanti visus jos visuomeniškus
interesus ir visas Lietuvių ko
lonijas.
Tuo tikslu yra sudaryta or
ganizacinė komisija su nuola
tiniu sekretarijatu.
Komisiją sudaro lie asme
nys: J. J. Bachunas, Adv. An
tanas A. Olis, P. J. žiuris, V.
G. Abraitis, A. S. Trečiokas,
J. P. Ginkus, S. Nasvytis, P.
Linkus ir V. Rastenis.
Komisijos pirmininku išrin
ktas A. A. Olis, iždininku —
J. J. Bachunas, sekretorius —
V. Rastenis.
Numatoma kad dėl šito su
manymo biis pasitarta su vi
sais tautinės srovės veikime
veikliau pasireiškusiais asme
nimis ir su jais bendradar
biaujant bus parengtas bend
ras šios srovės seimas.

P. AMERIKOS LIE
TUVIU DOVANA
TREMTINIAMS
Į talką BALF'ui Lietuvius
tremtinius Europoje šelpti atė
jo ir Pietų Amerikos Lietuviai.
Jų pastangomis surinkta ir jau
išsiųsta į Vokietiją šios gery
bės: 7,000 svarų mėsos, 16,000
sv. miltų, keli šimtai porų ba
tų, 100 maišų rubų.
Džiaugiasi tremtiniai gavę
tokią gražią dovaną, kuri jau
išdalinta ii* sunaudota.

NORĖDAMI APGAUTI, BOL
ŠEVIKAI ŽUDO NET SAVO
PAREIGUNUS
Dar yra ir kitokių provoka
cinių gaujų: jos susideda iš
Lietuvių agentų ir MVD karei
vių. Jų gaujos nedidelės: 20-30
žmonių ir yra ypatingoje ma
joro Sokolovo žinioje. Savo
būstinę įkuria jie kurioje nors
apleistoje sodyboje ar miške.
Agentai apsirengia partizanais
ir eina pas ukininkus. šiems
pasisako esą pogrindžio kovo
tojai, atvykę čia iš tolimesnės
vietos; susidurimo su raudo
naisiais metu jie buvę atkirsti
nuo savo dalinių. Jie klausinė
ja apie žmones, kurie galėtų
jiems padėti ir ypač apie Lie
tuvių
partizanus,
norėdami
prie jų "prisijungti". Dažnai
jie, norėdami įtikinti ukinin
kus neabejotinai esą tikrieji
partizanai, nušauna bolševi
kams atsidavusi vietos seniū

•y+*

PASAKYK SAVO INŽINUI
GYVENIMO

faktus

Fakto! mėgsta tą ekstra apsaugą ir ilgą
važinėjimo kokj H.Q. Motor Oil teikia jusi|
inžinui. Kaip H.Q. (High Quality) palaiky*
jj ilgiau švariu... ir kaip nelais suskystėti
prie aukštos inžino temperatūros. Kaip jis
yra tikrai modemis, žemo sunaudojimo motorų
aliejus kuris ne vien tik lubrikta^j*.

Gegužės 13 d., Amerikos Lie
tuvių Tarybos Vykdomasis Ko
mitetas pranešė tautininkų sro
vės organizacijų atstovams kad
Taryba jau yra nusitarus atsi
klausti atskirų ją sudarančių
srovių vadovybių at jos sutin
ka su ketvirtosios srovės inėjiP. S. Tada imkit ir išbandykit jį!
mu į Amerikos Lietuvių Tary
bą.
ALT pranešimas sako, kata
likų srovė jau pasisakius (spė
jama kad teigiamai), o sandariečiai ir socialdemokratai dar
ne. Kai jie pasisakysią tada
Taryba jau galutinai svarstys
TRYS METAI TREM- nazijų su flS mokytojų ir MAŽ£JA KUNIGU
šį klausimą.
2,722 mokiniais, ir
Iš tautininkų sroves Tarybai
TIES MOKYKLAI
SKAIČIUS LIE
6 specialinės mokyklos su
galutinis pranešimas ir sutiki
69 mokytojais ir 350 mokinių.
mas ineiti į ALT buvo oficia
TUVOJE
Vykstant emigracijai, tie
šiuo metu sukako treji me
liai padarytas Vasario 8 d. šių
tai, kai Vakarų Vokietijoje, skaičiai mažėja. Tačiau, nežiū
metų.
PrfeS VRFĄ Lietuvoje buvo
DP stovyklose veikia Lietuviš rint to, Lietuvių Tremtinių
apie
1,000 kunigų. Dėl perse
Bendruomenės vadovybė nusi
kos tremties mokyklos.
kiojimo
jų beliko tik apie 350
Kai nuaidėjo paskutiniai ka stačiusi tremties mokyklą iš
TAUTU BLOKAS ro šūviai ir tremtiniai perėjo į laikyti visokia kaina, kol bus ir tas skaičius vis mažėja. Ti
kintieji nebeaptarnaujami. La
Vakarų Sąjungininkų globą, Vokietijoje tremtinių ir mo bai didelės parapijos, kaip pa
PRIEŠ BOLŠE
tuoj pat, prasidėjus stovykli kyklinio amžiaus jaunimo. Tuo vyzdžiui šv. Trejybės parapija
VIZMĄ
niam gyvenimui, steigėsi trem tikslu gal teks daugelį mokyk
Kaune, su 30,000 tikinčiųjų be
ties mokyklos. Sunkios nors lų sukilnoti ir kitų pastangų turi tik vieną kunigą.
J. šakinis.
Tokiu pavadinimu veikia pa buvo sąlygos — visko truko: padėti.
Lietuvoje veikė 4 kunigų ftevadovėlių,
rašomos
medžiagos,
vergtų tautų sąjunga, leidžian
minarijos: Kaune, Vilniuje,
ti savo laikraštį "Nabat". Pa suolų, patalpų, mokslo priemo IŠ PABALTIJO UNI Telšiuose ir Vilkaviškyje. Bol
grindinis organizacijos tiks nių, — bet entuziazmas ir pa
Vilniaus ir Vilkaviškio
VERSITETO GYVE ševikai
las suorganizuoti stipriausią siryžimas viską nugalėjo.
kunigų seminarijas tuojau už
NIMO
antibolševikinį frontą iš bol Lygiagrečiai su stovyklomis,
darė, o Telšių seminariją užda
ševizmo pavergtų tautų, kad išaugo gausus tremties mokyk
rė 1945 metais. Iš uždarytųjų
tas frontas kovos keliu išgel lų tinklas, kur tremtyje atsi Kaip praneša "Mintis", Pa seminarijų dalis klierikų persi
bėtų žmoniją nuo bolševikinės dūrę Lietuvos jaunimas savo baltijo universitete Pinneberge kėlė į Kauno seminariją ir čia
priespaudos. Sąjūdis pabrėžia, gimtąja kmib* gali fcfsfci moks įvyko pasikeitimų. Išvykstan susidarė apie 300 klierikų. 1946
čio Lietuvių rektoriaus Prof.
kad Sovietų Sąjungoje milijo lą.
metais Gruodžio mėn. bolševi
nai žmonių neteko laisvės. Tremties mokykla, kuri pri Manelio vieton išrinktas prof. kai iš Kauno kunigų seminari
Darbininkai yra paversti fa mena Rusų caro priespaudos Puzinas. Jis kartu eina ir rek jos ištrėmė jos vadovybę, o
brikų ir darbo vergais, o ūki laikų Lietuvos vargo mokyklą, toriaus studentų reikalams pa klausytojų skaičių pareikalavo
ninkai neteko žemės ir liko tremtinių švietimo bei auklėji reigas. Latvių rektoriumi iš sumažinti iki vieno šimto.
valstybės baudžiauninkais. Ne mo darbe iftv&rS platų darbo rinktas prof. Eglitte, Estų —
Vyskupai ir kunigai dažnai
prof. Raun.
Kijeve, Minske, Vilniuje, Ry barą.
suiminėjami ir apkaltinami
Visi Pabaltiečiai akademikai
goje, Taline, Varšuvoje, Buka Baigiant trečiuosius mokslo
banditizmu
Stp. V.
esą
labai patenkinti, kad at
metus,
Vakarų
Vokietijoje,
vi
rešte, Sofijoje, Prahoje spren
džiami pavergtų tautų likimai, sose trijose zonose (Amerikie šauktas iš užimamos vietos 17
bet Maskvoje, kuri yra šlykš- čių, Anglų ir Prancūzų) trem DPACCS šefas Bure, kuris yra
prisidėjęs prie daugelio truk GAVO 110,000 sv. RUBŲ
čiausio bolševikini® Imperia ties mokyklų buvo:
dymų
universiteto darbui.
88
pradžios
mokykJoa
su
lizmo centras.
Britų zonos tremtiniai šio
Nauju
šefu paskirtas Mr. mis dienomis gavo 110,000 sv.
350
mokytojų
ir
3,755
moki
Priešbolševikinis sąjūdis pla
Cordell, palankus Baltams ir
nuoja idėjinę pavergtų tautų niais.
BALF'o rubų siuntą, šie rūbai
78 vaikų darželiai, su 148 pritariąs universiteto veiklai.
ir valstybių revoliuciją, kurios
Ryšium su tuo laukiama uni jau baigiami skirstyti po apy
tikslas sugriaut bolševikų Ru auklėtojom ir 2,280 vaikų,
sišką imperializmą ir jo vie 25 gimnazijos ir 15 progim versiteto darbo palengvėjimo. gardas.
toje sukurti tautines, demokra
. { •.
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tines valstybes, "šalin kolcho
zus!" — revoliucijos šūkis.
Vienas iš svarbiausių tikslų
— nacionalinių kariuomenių
sukurimas. Jų užuomazgos jau
padarytos, tai Ukrainiečių UP
ir kitų pavergtų tautų parti
zanai. šiam frontui pritaria (Su Lietuvos žemėlapiu, su daug vaizdų iš bflUevikų žiaurumų su Lietuviais 1940)
Ši 312 puslapių didumo knyga atskleidžia kokias klastas Maskva vartojo ruoš
tūkstančiai partizanų ir raudo
damosi
pavergti Lietuvą. Kaip pats aprašymas taip ir vaizdai parodo bolševi
nosios armijos dezertyrų ana
kų
žiaurias
masines žmogžudystes Lietuvoje. Lietuviškos knygos kaina $3.00
pus geležinės uždangos. Sąjun
(ši
knyga
ruošiama
išleisti Angliškoje kalboje, Lietuviai prašomi aukoti tau
ga nekovoja prieš Rusų tautą,
reikalui.
Kas
prisius
$5.00 už Lietuvišką, parems ir Angliškos išleidimą.)
atvirkščiai, nori ją išlaisvinti
ir įstatyti į jai priklausančių
žemių rėmus. Daugelis Lietu
vių tremtyje šią organizaciją
taip pat remia,
K. P.

mHQ CHANGECVER"

SKAITYKIT IR PLATINKIT ŠIAS KNYGAS

LIETUVA TIRONŲ PANČIUOSE

"TIMELESS LITHUANIA"

mįf

LIETUVOS ISTORIJA ANGLŲ KALBOJE

Karaliaučiuje Badu
Mire 75,000 Žmonių

LVS centro iždininkas Dr. M. J. Colney su žmona, Waterbury, Conn., pastaromis dienomis apvaikščiojo savo 35 me
tų vedybinio gyvenimo sukaktuves. Dr. ir ponia Colney yra
uolus Lietuvybės darbuotojai ne tik savo kolonijoje bet ir
visos Amerikos Lietuvių tarpe. Jie yra nariais ir vietinio
Lietuviams tremtiniams remti 'Lithuanian Care and Relief*
klubo. Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Dr. Colney, ponia
Colney, Stanley Colney, ponia Stanley CaJaey, ponia Vilkai
tis, p. Vilkaitis ir Neris Šimkus.
"
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Laisvę pažinus Tauta —
Jungo Nevilks!
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Koelno (Vokietijoje) kardi
nolas Frinks darbininkų suva
žiavime Recklingausene pareiš
kė, kad jis turi visai patikimų
žinių, jog Karaliaučiaus užėmi
mo metu ten dar buvo 100,000
Vokiečių. Iš jų per bolševikų
okupacijos laiką iki šiol mirė
net 75,000. Visi jie mirę badu.
Pasak kardinolo, ten yra įvy
kę dalykų, kurių negalima žo
džiais apsakyti ir kuriuos gali
ma esą sulyginti su Jeruzalės
išgfiovimu Titaus laikais. Kar
dinolas prikaišiojo, kad pasau
lis visiškai tyli apie tai, kas da
bar vyksta Karaliaučiuje.

Kaina

$3.00

(Su Lietuvos vaizdais, su Autoriaus Dr. Norem atvaizdu, su Lietuvos žemėlapiais)
Tai įžymi, didelė Lietuvos Istorija Angliškoje kalboje, apimanti senovę ir Ne
priklausomos Lietuvos laikus, kaip visa tai matė, patyrė ir pergyveno Dr. No
rem, Amerikos Ministras Lietuvai prieš šį II Pasaulinį karą.

AMERIKOS LIETUVIŲ MISIJA
IR JOS DARBAI

Tuoj reikalaukit sau vienos arba daugiau šių įdomių knygų-albumų su
aprašymu apie Amerikos Lietuvių Misijos veikimus Washingtone ir San
cisco. Albumas 32 pusi., 9x12 colių dydžio, su gausybe fotografijų ir
viškais ir Angliškais aprašymais apie Misijos žygius.
Auka $1.00 už

plačiu
Fran
Lietu
vieną.

Visų šių knygų pelnas eina tęsimui kovų už Lietuvos Nepriklausomybę.
Užsakymus siųskit laišku,
įdėdami pinigais arba če
kiais ar money orderiais.

LIETUVAI VADUOTI SĄJUNGA
6820 Superior Ave.

Cleveland 3, Ohio
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vo sutvarkyta taip: jeigu tik
spauda ar kita partija pajudi
na kokį biurą, ar nors pareika
lauja sumažinti jo tarnautojų
eiles, iš tų biurų tuoj visoje ša
lyje paplinta laiškai Amerikie
Redaktorius—K. S. KARPIUS—Editor
6820 Superior Ave., Cleveland, O.
čių organizacijose, įrodant, su
gąsdinimais, kaip labai kenks
mingai atsilieps į šalies reika
KODĖL TRUMAN lus jeigu tas biuras sumažins
savo tarnautojų skaičių. Or
PRIEŠINASI TAKSU ganizacijos raginamos rašyti
savo kongresmanams protesto
TAIP* Istorija norėjo: Žydai paskelbė savo tautos neMAŽINIMUI
laiškus ir reikalavimus kad to
* priklausomybę Gegužės 14 dieną — ir pirmą kartą
biuro nepanaikintų, jo tarnau
po dviejų tūkstančių metų Žydai įsteigė savo valstybę
Aukštagires Dvasia. pasislėpė. Mat, jos bijojo, kad kartais Anglų ka
Palestinoje. Žydai jaučia kad ir jie kaip ir kitos visos Kai pastaru laiku Kongresas tojų skaičiaus nesumažintų —
reiviai nepavartotų prievartos meilės tikslais
paskiros tautos turi teisę prie savo valstybės, ir jie pa pravedė Amerikos gyventojams kad nenukentėtų svarbus ša
prie jų. Bet Anglai fronto metu į jas nežiūrėjo.
siryžę ginti ir mirti už ją — nuo dabar, sako, niekas jos sumažinimą taksu, Prezidentas lies reikalai....
Vadinasi, be reikalo buvo jų baiminimasis. Tie
Tie biurai užsitęsė daugumo
Truman tai vetavo, ir jis po
nepanaikins.
są pasakius, faktiškai jos nesibaimino, o vykdė
(ĮSPŪDŽIAI is ARO PABAIGOS)
Žydai savo valstybę pavadino ISRAEL (Lietuviams šiai dienai skelbia kad taksu je ir j Trumano laikus. Jiems
tik
tėvų valią. Vakare vėl pasitraukė Anglų tan
lengviau tariasi Izrael. Tai bibliškos Izraelitų gentės sumažinimas, ką Kongresas be panaikinti arba jų tarnautojų
kai
iš musų kaimo.
(Tęsinys iš pereito nr.)
pavadinimas). Israel bus jų valstybės oficialis vardas, jo sutikimo vistiek įvydė, yra skaičiui 'Sumažinti Kongresas
?
Rytmetį, tai yra Balandžio 28 dienos rytą
sumažina skyrimą pinigų tokio
šaliai pavojingas.
# Po pietų pradėjome kasti sau apkasus, kad
kaip mums Lietuva.
vėl
pasirodė
Anglų tankai. Netrukus prasidėjo
biuro
išlaikymui.
Kadangi
Kongresas
škirla-—
galima
butų
juose
pasislėpti,
jeigu
įvyktų
susi
Apie žydų santikius su Arabais, apie vienos ir kitos
susišaudymas.
Einant pusryčių turėjome mo
ir
toliau,
reikalui
ištikus,
skirs
šaudymas. Apkasai buvo kasami prie musų ba
pusės teises į Palestiną Dirvoje jau buvo keletą kartų ir
/ / /
mentais
slėptis.
—
daugiau
pinigų
šalies
apsau
kūžės, vienos kalvos atšlaitėje. Tą dieną Anglų
plačiau pažymėta. Su tuo viskuo skaitytojai esate su
gos reikalams, iš to galime su SLA Rengiasi Seimui tankai pasirodė Buxtehudeje, apie šešetą kilo
Po pietų atvažiavo Anglų karininkas su sa
sipažinę. Dabar kalbėsime tik apie Israel.
prasti
kad
taksų
sumažinimas
vo
adjutantu
ir pasistatė musų šeimininkų kam
metrų
nuo
musų.
Nežiūrint kaip mes j Žydus žiūrime ir kaip jie var
baryje
radijo
siųstuvėlį ir čia su tuo aparatu
kokis
jis
padarytas
nepakenkia
SLA 45-tas^ seimas šymet at
žosi su Arabais už tuos pačius žemės plotus Palestinoje,
Išaušo Balandžio 21 rytas. Diena buvo ūka
šalies
saugumui.
darbavosi
keletą
valandų. Man teko arčiau susi
sibus Boston, Mass., Copley nota, bet šilta. Oras buvo labai prisigėręs van
j Žydų valstybės sukurimą privalome žiūrėti taip kaip
štai
kodėl
Prezidentas
Tru
pažinti
su
adjutantu.
Jis truputį mokėjo Vokiš
Plaza viešbutyje, prasidės Bir dens drėgmės. Erdvėje kažkoks paslaptingumas
mes žiūrėjome Į Lietuvos valstybės atkūrimą 1918 me
man
priešinasi
taksų
mažini
kai
kalbėti,
šeimininkė
atnešė vieną bonką val
želio 21 d.
tais. Mes — Lietuvių tauta visame pasaulyje — džiau
viešpatavo. Diena daugiau buvo panaši ne | dar
mui:
sumažinus
taksus,
pačio
džios
degtinės
ir
mudu
pradėjome
ją po truputį
gėmės ir didžiavomės gavę progą atstatyti Lietuvos val
Seimo metu bus .įvairių šei bo dieną, bet į didelės šventės dieną.
je
sostinėje
ir
įvairiose
šalies
ragauti.
Anglas
vaišino
cigaretėmis.
Buvau labai
stybę, buvusią svetimų vergijoje per apie 125 metus.
minių parengimų, kuriuos nu
Po pusryčių ėjau su savo prietelka ir darže
dalyse
susimažina
armijos
val
patenkintas
tuo
vaišinimu,
nes
jau
keletą
dienų
mačius rengimo komisija. Iš lio mokytoja į antrojo kaimo kepyklą duonos at
Skirtumas tarp Lietuvių ir Žydų tautų yra tas kad
diškų
tarnautojų,
pasinaikina
Lietuvių visuomenes ir iš SLA sinešti. Ta kepykla nuo musų buvo apie du kilo dėl rūkalų stokos buvau nerūkęs. Draugystė ėjo
Lietuviai turėjo savo valstybę pirmiau, o Žydai neturė
nekurie biurai, iki šiol užpildy narių bei kuopų tikimasi sei
(Bus daugiau)
jo niekados, išskyrus bibliškų genčių susigrupavimą.
metru. Einant nesutikome jokio žmogaus. Atro
ti
valdiškais
tarnautojais,
šie
me
sulaukti
aukų
įvairiems
Kitas skirtumas: Lietuvių visa diduma visada gyve
dė, kad visa apylinkė išmirusi. Ne vieną kartą
no Lietuvoje, Žydu gi tik maža dalis iš viso pasaulio te- biurai yra tai valdančios par SLA pastoviems fondams, ku kilo man mintis, kad galime susitikti su Anglais,
tijos tvirtovės, tų biurų tar rie yra:
persikelia i Palestiną. Kiti jos niekad nematys.
bet realiau pagalvojus atrodė, kad toks siurprynautojai tai partijos darbinin
SLA Tautini Fondacija,
zas šiuo metu yra negalimas. Juk tie Anglai ne
Mes skelbėme pasauliui kad mes turime teise i ne kai ir agitatoriai.
SLA Našlių ir Našlaičių
priklausomybę, kaip paskira, savistovė tauta. Taip ti
gali iš dangaus nukristi čia prie musų. Juk jie
Rašo D2IM-BIM.
Prezidento rinkimų metu jie
Fondas,
turi eiti frontu, vadinasi pradžioje turi pasirody
ki ir tain į savo tautos reikalą žiuri Žydai.
ti Vokiečių kariniai daliniai, o tik paskui tegali
Ir Israel — kaip ir Lietuva — nepadaryta valstvbe visi išsijuosę dirba už savo SLA Emigrantų Fondas.
apgynimą, už savo šil
(Šis pastaras turėtų buti pasirodyti Anglų daliniai. Taip man begalvojant
tik taip sau plunksnos pabraukimu. Tam darbui reikia darbų
PAULIUS HOFFMAN
tas vietas, ir tokiu budu daug Imigrantų fondas).
apie tuos reikalus, nuėjome į kepyklą ir atgal
ir pasiruošimo, ir darbo, ir žmogiškų aukų.
DEVYNIŲ mėnesių kalbos, ginčai spėlioji
Žinome Žydu kovas su Arabais, kurios užsitęs gal padeda valdančiai partijai lai SLA seimai buna rengiami grįžome. Bet tokia tyluma ore ir tokia tuštuma
kas du metai.
apylinkėje man kėlė kaž kokį įtarimą, kurį tuo mai ir viltys užsibaigė Pauliaus Gray Hoffman'o
ir p-ana ilgai. Atsiminkime ir Lietuvos kovas už savo mėti.
išlikimą — kovas su užpuolikais Bermontininkais, su Roosevelto prezidentavimu LRKSA. 5(Has seimas taip metu negalėjau sau tinkamai išsiaiškinti ir pasi paskyrimu Marshall'o plano administratoriumi.
Tai vieta, į kurią galėjo reikšti pretenzijų
raudonaisiais Rusais ir su naujai atsteieusiais savo val tų biurų pristeigta daugybė su gi bus laikomas Boston, Mass., ryžau, parėjęs namo, toliau iš namų nepasitrauk
ištisa eilė geriausių diplomatų ir ekonomistų.
armijomis
tarnautojų.
Ir
bu
Birž.
27-Liepos
1.
ti, nors oras vaikščiojimui buvo itin malonus.
stybe Lenkais. Tik 1920 metais tesibaierė Lietuvių ko
Buvo galima tikėti, kad Prezidentas Truman to
Pietus valgydami pamatėme kaimo gatve kiam milžiniškam planui, kurs apima ne vien
vos ir ryvasoiu aukojimas už savo tėvynės laisvę.
Kaip ir Lietuvos atveiu, be abeio, Žvdų-Ar?ibų ka cialistai daro: kiršindami Ameriką sovietais, stengsis iš bėgančią mergaitę, kuri šaukė, kad Anglų tan apie 18 bilijonų dolerių, bet ir visos Europos at
re bus padarvta galingesnių valstvbių intervencija. Gal Amerikos išgauti visko ko jiems bus reikalinga, ir su kai kaime, še, pagalvojau, koks čia karas kad eitį, paskirs žmogų labai gerai nusivokiantį vi
Arabai ir sutiks ant j vykusio fakto — Israel valstybė stiprinimui savo pozicijos.
Anglų tankai atėjo, nepaleisdami nei vieno šū suose pasaulinės politikos klausimuose. Ir buvo
nemažas nustebimas, kai sužinota, kad tam di
Palieka palaukti ir pažiūrėti kaip Žydų valstybės vio.
išsilaikys nepriklausoma. - "
deliam darbui paskirtas mažai politikų sluoks
socialistai vadai elgsis link Sovietų Sąjungos ir jos pa
niuose žinomas žmogus. Daugeliui Pauliaus Gray
^ydai pradėjo savo kovą už nepriklausomą Žvdų vals jungtų šalių; ar tos šalys aprūpins Žydus ginklais, sijųsBANDŽIAU bėgti prie savo daiktų, bėt man, Hoffman'o vardas tiek pat reiškia, kaip ir eilinio
tvbe pasiremdami keletu tarptautiniu pažadu, kuriu damos juos tęsimui Žydų karo su Arabais, be to ką jos išbėgus už trobesio, prasidėjo iš automatinių Amerikos piliečio.
vienas buvo duotas Britų PO I Pasaulinio Karo. Bet tais nuolat gabens ten Žydus, kaip iki šiol darė.
ginklų šaudymas. Matydamas, kad negalėsiu pa
Jei ne Vokiškos kilmės pavardė, tai nepasa
Washingtone iškilo reikalavimai kad Amerika tuoj siekti savo bakūžės, bėgau atgal, tuo tarpu vi kytum, kad šis naujas administratorius yra ka
laikais Žvdams nebuvo sąlygų už Palestina kara užves
ti. Jie tik pradėio ve v žtis ten apsip'vventi, suveždami, atšauktų draudimą vežti ginklus Žydams į Palestiną. sais pašaliais vyko šaudymas. Subėgome visi į daise buvęs nats europietis.... Gi tos pavardės
kurie palė^o, iš kitu saliu ten savo didesnius ar mažes Kaip tas klausimas stovi dabar dar niekas negali pasa rusį. Tas musų Rusas visad buvo drąsus, ypatin Vokiška reikšmė (hoffen-viltis, mann-vyras)
lyg ir sąmoningai parinkta tam, kad visi, kurie
nius kapitalus. Kiti Į Palestina nešdinosi norėdami pa kyti. nes Valstybės Sekretorius Marshall uždraudė savo gai prie mergaičių, tuo tarpu š!andien buvo taip naudosis
Marshall'o plano pinigais ir juos ims
bėgti iš neramios "Europos, kurioje, pradedant su Len- valdininkams apie tai suteikti laikraštininkams bent ko išsigandęs, kad pilvu atšliaužė į rusį.... Atmo iš Hoffman'o rankų, jaustųsi juos imą su vilti
kiia jau 1927 metais, kilo prieš Žydus neapykanta. užsi kias informacijas.
sfera čia buvo nejauki. Vokietukai lindo prie mi nebegrąžinti.... Kokios ateities Marshall'o
baigus šio karo metu iu milijoniniais išnaikinimais Vo
rūsio lango ir žiūrėdavo, kas darosi išorėje. Ban planas besulauktu, vis tik jo administratorius P.
kiečiams naciams įsisiautėjus.
džiau drausti juos nuo to smalsumo. Bet tai ėjo G. Hoffman vaidins Europos ūkio atstatyme la
bai didelį vaidmenį. Gal toji aplinkybė ir pade
man sunkiai. Mat, bijojau, kad kartais kareivis, da
Žvdai visame pasaulvie vra bent penketą kartų
mums suprasti, kodėl Prez. Trumanas pasky
pamatęs bežiopsančius snapus per langą, neįšvil- rė toms pareigoms ne diplomatą, o ekonomistą ir
skaitlingesni ne^u Lietuviai, ir daucf turtingesni. Jie
pintų granatą mums. O iš kitos pusės džiaugiau be to, ne ekonomistą pagarsėjusį savo mokslu,
šio karo metu tikrai ir rimtai ėmėsi dirbti už Palesti
si, kad jau Anglai atėjo į musų kaimą. Vadinasi, o ekonomistą-praktiką.
nos padaryma savo valstybe. Jie tam tikslui sudėjo la
karas jau kaip ir baigtas. Tik svarbu dabar iš
P. G. Hoffman yra gimęs prieš 56 metus
bai daug- milijonų dolarių pinigu ir aukojo savo gyvastis
likti gyvam, nes jau laisvės aušra mums teka. Chicagoje. Gimė nedidelėj šeimoj mažai žinomo
j Palestiną veržimuisi iš visos Europos.
Susišaudymas neilgai truko. Aukų nebuvo. inžinieriaus. Tiesa, tėvas norėjo pragarsėti bent
Pastarais keliais metais Žvdai tiesiog įsteigė savo
kokiu mažiausiu išradimu, bet nuolatos jį pra
Greit išlindome iš rūsio. Kas tuo metu man bu lenkdavo jo profesijos draugai. Už tai pasiryžo
slaptu kariautoju burius, ginklavosi, gavo parama jš
MYLIMOJI ŽEMĖ
vo labai juokinga, tai Vokiečių punktualumas savo sunų Paulių padaryti žmogumi, vertu savo
Amerikos Žydų. ir vedė atvira ginkluota karą su Britais
Nejaugi, mylimoji mano žeme,
prie valgymo. Netrukus po išlipimo iš rūsio, šei vardo. Pabaigęs Chicagos universitetą Paulius
kurie turėjo mandatą ant Palestinos, ir Arabais, kurie
Tavęs aš niekad neregėsiu?
mininkė mus pakvietė kavos, kadangi jau buvo Gray Hoffman, vykdydamas savo tėvo valią, me
Palestiną savinasi.
Nors atsiliepkit jus, laukai sutemę,
metas kavą gerti. Pagalvojau, kad Vokietis ir tėsi i automobilių pramone ir stojo dirbti Stu
Ir
akmenys
iš
tėviškės
griuvėsių.
prez, Truman, Suvienytų Valstijų vardu, Žydų valsty
žemei sprogstant, jeigu jo nelies ir bus valgymo debaker Corporation. Turėdamas gerą prekybi
ninko uoslę, daug energijos ir valios, Hoffman
bę Israel pripažino de facto tuoj pat, tą pačią dieną
Užges kaip gaisras saulė už kalnelių,
metas, tai jis sau ramiai valgys. Mat, pas j-uos greit iškilo į vadovaujančias vietas. Pasidaręs
kaip tik Washingtoną pasiekė žinios apie Israel nepri
Tamsioj pirkelėj motina sups lingę.
viskas vyksta pagal laiką. Mano kompanijonai prekybos skyriaus vedėju, Hoffman išvystė sa
Sumigs žiedai prie pakelės smutkelių,
klausomybės paskelbimą.
visai nevalgė, tuo tarpu Vokiečiai kirto, kaip nie vo sumanumą ir savo sugebėjimus iki tiek, kad
1947 m. Studebaker firma sumušo savo pelnų re
Kodėl Prezidentui Trumanui reikėjo taip skubėti
Ar grįšim mes išėję ir pradingę?
ko nematę.
kordą.
pripažinimą suteikti buvo, be abejo, tam tikros priežas
Netrukus
inėjo
du
Anglai.
Jie
paklausė
kas
Ėjau per purvą ir bridau per sniegą, '
Visados gerai nusiteikęs, visados surandąs
tys. Pati Amerikiečių spauda sako kad toks Trumano
esame ir pareikalavo dokumentus parodyti, o po
Naktį paklydęs išklampojau pelkes.
žodžių
gyvai kalbai, Hoffman, kaip viršininkas,
žygis nustebino' pasaulį; pradžiugino Žvdus Zionistus,
to pavaišino mus šnapsu iš bonkos po porą buvo ypatingai
Širdyj nešiau kaip žiburėlį laisvės diegą,
mėgiamas savo pavaldinių,...
sudrebino Arabus ir įstūmė United Nations organizaci
gurkšnių. Ir vėl jšėjo.
Visiems prieinamas, visiems pasiruošęs padėti
Širdyj vistiek tikiu — Tėvynė kelsis.
ja j sumišimą. Amerikos prezidentas, nesitaręs nei su
Apie aštuntą valandą Anglų tankai pasi Hoffman gali didžiuotis, kad jo vadovaujama
Šiądien tavojo šauksmo nieks negirdi,
United Nations, nei su Anglija, staiga suteikė Žydų pa
traukia iš musų kaimo. Tas mums labai nepati firma yra vienintelė, kuri iki šiol nėra streika
Atodūsiai pagrobia žodį tartą.
statytai vyriausybei valdymo autoritetą. #
ko, nes dabar galėjo ateiti Vokiečiai ir išpjauti vusi nuo to laiko, kai jis jai vadovauja.
Nešu aš skausmo pilną širdį.
Užimamoji Hoffman'o vieta Studebaker fir
De jure pripažinimas seks savo keliu vėliau, kuo
kaimo gyventojus už nesipriešinimą. Ką pada
O, žeme tu, tavęs šaukiuos dar kartą!...
met jau bus isteieta pilnateisė valstybė. Gal betgi Žy
rysi biednas žmogus? Juk tas viskas ne nuo mu moje ji padarė žinomu automobilių pramoninkų
tarpe- Politika jis niekados nesidomėjo, bet sa
Jonas Nevardauskas.
dams neteks laukti de jure pripažinimo tiek ilgai kaip
sų priklausė. Miegoti nuėjome į savo vilą, taip vo pažiūromis visados buvo artimas republikolaukė Lietuva — Lietuva gavo Amerikos de jure pripa
vadinome savo budą, tuo tarpu Vokiečiai pasili nams. Priešininkas visokio valstybės kišimosi į
žinimą 1927 metais, devyni metai po paskelbimo nepri
ko nakvoti namuose. Tik pas save pasiėmėme privačią iniciatyvą ir nepripažįstąs valstybinio
nakvynei darželio mokytoją. Mat, ji buvo susi "planning", Hoffman vis dėlto neneigia, kad bu
klausomybės.
DARNUSIS VAKARAS
Išvados yra kad Trumanui rūpėjo Žydu laikiną vy
pykusi su šeimininke dėl įvairių moteriškų rei na laikotarpių, kad valstybė turi įsikišti į priva(Benys Rutkunas)
riausybę pripažinti pirm negu tą padarys Stalinas.
kalų. Kadangi burmistras neorganizavo kaimo nę įmonę, turi jai nustatyti planą ir turi kontro
liuoti visą ūkio gyvenimą. Tokie laikotarpiai bu
Maskva irgi suteikė savo pripažinimą — bet kelio
gynimo nuo Anglų, o pasidavė, tai ji kaip mote na tada, kai užeina vidaus ūkinės krizės arba
Aš turiu dvi lysves, tyliąją palėpę,
ris, norėdama šeimininkei atkeršyti, žadėjo tuo tarptautiniai sunkumai. Savo laiku kaikas manė,
mis dienomis vėliau, Gegužės 18 d.
popieriaus ir plunksną, degančius sparnus.
reikalu paduoti Vokiečių kareiviams pranešimą. kad Hoffman yra per daug prisiskaitęs Markso
Prez. Truman be abejo turėjo mintyje du dalyku
Nieko nesiklausiu, niekas man neliepia,
Sužinojusi
tai šeimininkė pasakė, jei Vokiečiai* raštų ir per daug artimai susirišęs su darbinin
taip skubėdamas Israel de facto pripažinimą: viena —
nepažįstu ponų, nei tingių tarnų.
jos
vyrą
sušaudys,
tai ji su kirviu jai galvą nu- kų pasauliu. Bet gyvenimas parodė, kad jis yra
jo rinkimai šį rudenį, Lapkričio mėnesį, gavimui Ameri
Aš turiu dvi lysves, tyliąją palėpę,
kirsianti.
Padėtis
buvo
visai kritiška. Norėda gryno kraujo kapitalistas ir ryškiausias Ame
kos Žydų paramos, kurios jam labai reikės; antra —
nelaikau sidabro kerčiose paslėpęs —
rikos produkcijos atstovas. Tarp kita ko pasiro
mi ją sušvelninti, pasiėmėme ją pas save, kad ji dė, kad jis yra geriausias senatoriaus Vandenpatraukimui Palestinos Žydų į Amerikos pusę, kad jie
mano dieną migdo vakaras darnus.
negalėtų prieiti prie Vokiečių kareivių ir savo bergo draugas....
gatavai nekrvptų į Sovietų pusę, kurie labai susirupinę
blogų užmačių įvykdyti, arba, kad kokia nors
pagavimu Palestinos Žydų į savo įtaką.
Aš turiu jaunystę — seserį patogią,
"Gaminti ir vis 'daugiau gaminii'V tokiu Šu
tragedija neįvyktų tarp jos ir šeimininkų. Va kiu vadovaujasi Hoffman. Per gamybą jis tikisi
Iš ko susideda Israel laikina vyriausybė? Nagi iš
žydinčią padangę — pasakos namus.
gerovės.
dinasi gelbėjome savo šeimininkus.
socialistų. Socialistai, žinoma, prisiėmė nekuriuos at
Vaikšto naktį žvaigždės viršuj mano stogo,
Būdamas geras organizatorius, Hoffman'as
Nakties
metu
Vokiečiai
išdėstė
minas
ant
stovus ii kairės ir iš dešinės, davimui visiems reprezen
baldo langą vėjas —--brolis neramus.
yra
geras
ir šeimos tėvas, kurs išaugino penkius
kelių
ir
ant
laukų.
Rytmetį,
apie
aštuntą
valan
tacijos, išskyrus tiesioginiai komunistus.
As turiu jaunystę —seserį patogią,
sunus ir dvi dukteris. Gyvena jis kukĮįaį,
dą,
vėl
Anglų
tankai
pasirodė.
Musų
namo
Vokie
Nors Žydų socialistų vyriausybė nori išvengti ryšių
sutinku su meile pakeleivį žmogų, —
jo pajamos prašoka per 50,000 dolerių.,,,
taitės apsirengė blogais drabužiais ir po šiaudus
su Sovietų Sąjunga, jie tačiau darys taip kaip visada soii' akis sumerkiu vakarą ramus.
Europa jąm linki neapvilti ateities.
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iš valdžios; nepasitrauks ir Ru
sijos dabartiniai tironai. Jo
kiais pataikavimais,
jokiais
saldžialiežuvavimais nesugrau
densi .... Stalino plieninės šir
dies; jokie istoriniai pamoky
mai ir joks išminties balsas ne
paveiks jo nusistatymo įsteig
ti pasaulinį komunizmo viešpa
tavimą. Priešingai, kuo dau
R a š o
giau ' kalbėsi švelniai, atsar
B*. J. Audrūnas
giai ir su pagarba, tuo grei
čiau sulauksi iš jo peilį nugaron.
Vaizdai iš šveinfurto Lietuvių stovyklos, Vokietijoje. Iš kair ėr: (1) Tremtinių vaikai mokykloje pamokos metu; (2)2 Sto
Hagoje atlaikytas Europos
vyklos pastatai — buvusios kareivinės; (3) Audėjas Prišman tas su savo darbo audiniais.
(Nuotr, B. Gaidžiuno.)
Kongresas davė progos laisvai
Europai pasisakyti, kad ji sto buvo įteiktas Hagos Kongresui RELIGINIS GYVENIvi prieš įsakymą: jungtis ar su dešimties pavergtų tautų
Senas Istorini*
Pasikartojanti
MAS LIETUVOJE
ba mirti. Jungtis prieš komu atstovų parašais (Gudų, Bul
nistinę tiraniją arba žuti tos garų, Vengrų, Latvių, Lietu
Sapnas
'
Tiesa
tiranijos glėbyje- Pats W. vių, Lenkų, Rumunų, Slovakų,
KAI PATIKRINI istorijos
ALEKSANDRO I pasiūly
Churchillis,
tas nemažas apgai Jugoslavų ir Ukrainiečių). Bu Propogandos sum e t i m a i s
lapus, randi daug pasikartojan mas sukurti Europos Jungti
Stalino konstitucijon ' įrašę re
AUKOS KUPONAS
čių dalykų. Kai kurie tų nuo nes Valstijas rėmėsi tarp kita lestaujantis kaltininkas už da vo leista, kad šių kraštų atsto ligijos laisvę, bolševikai ištiklatos besikartojančių dalykų ko ir viena labai brangia tiesa: bartinę krizę pasaulyje, savo vai dalyvautų Kongrese, ir Lie riiju jos labai nemėgta ir la
United Lithuanian Relief Fund of America, Inc.
nerimsta jau visą šimtmetį, ta tautų saugumas ir taika pri įžanginėje kalboje prisipažino tuva buvo atstovaujama. Bet bai persekioja tikinčius ir baž
kad
klydo
manydamas,
po
karo
ką
reiškia
dalyvauti
ir
atsto
105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.
rytum juos keltų viršun kokia klauso ne vien nuo užsienio
nyčią.
su
Vokietija
savaime
ateis
lai
vauti
Europos
Kongrese
tuos,
paslaptinga nematoma ranka, politikos, kurią tautos veda, o
Gerbiamieji:
Lietuviams tremtiniams šelpti per BALF
prisiekusi nenurimti, kol pa ir nuo jų vidaus režimų, nuo mingas ir ilgas taikos amžius. kurie atskirti nuo Europos ir BAŽNYČIŲ ŽEMĖS ATIMTOS
Klydo
ir
visi
kiti,
kurie
savo
kuriems
niekados
geruoju
ne
Klebonams palikta tik po 3 aukoju $
saulis nesutiks su jos reikala jų vidaus santvarkos ir nuo vi
vimais. Ir kiekvieną kartą, kai so to, kaip jos supranta piliečio prakaitu a* savo pinigais mai bus leista prisijungti prie lais hektarus lauko. Mažų parapijų
tik musų žemės rutulį apgau ir žmogaus teises ir kaip jos tino naują tironą Kremliuje vės ir gerovės. Teisingai tad kunigai per metus moka nuo Vardas-Pav
bia krizes arba nusiaučia ka vertina patį žmogų, jo darbą ir tuo pat metu, kad už seno tiro rašo tų pavergtųjų atstovai, latinių mokesčių po 2,000 ligi
Adresas
rai, pasigirsta atsakingų žmo visą gyvenimą. Ta tiesa istori no Berlyne sunaikinimą mokė kad norint kalbėti apie Euro 6,000 rublių, o 'papildomų' mo
jo
brangią
kraujo
kainą.
pos
uniją,
reikia
pirmiausia
kesčių sumos siekia — klebo Miestas
nių šauksmai dėl ateities, pa jos bėgyje buvo pamiršta: po I
Valstija.
pašalinti sovietinį pavojų. O jį nams 50-70,000 rb., vikarams
sklinda patarimai ir pasiūly Didžiojo Karo įsigyveno tauto
pašalinti nėra ir nebus galima 20,000. Mokesčių nesumokė
mai dėl taikos ir iš naujo pasi se žmonijos taikai labai pavo Pasakų
jokiomis sutartimis ir jokiais jus, konfiskuojamas visas tur (Iškirpkit. šį kuponą ir su savo auka pasiuskit BALF sdrani)
kelia tiek atskirų žmonių, tiek jinga pažiūra: niekam nevalia Karalystėje
pasikalbėjimais su sovietais. tas.
ir tautų atsikūrimo dvasia.
kištis į valstybės vidaus reika
LABAI BLOGAS IR menka. Labai dideli yra vėla
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S
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Ir pakartotinai reikia nusi
Toks jau pažangos reikala lus. Tas klaidingas dėsnis nu
vimai.
TAMSU...
SUNKUS SUSISIEvimas, kad tautos, išgyvenu vedė Europą ir pasaulį į II Di keturias dienas posėdžiavęs, iš stebėti, kad Amerikos diploma Bolševikų valdžia nutraukė
Iš paskelbto naujo Lietuvos
sios nelaimių grandinę, jieško dįjį Karą. Ir jei to klaidingo siskirstė su vienu labai svar tai dar turi noro kalbėtis ir elektros srovės tiekimą bažny
geležinkelių
tvarkraščio maty
KIMAS
LIETUVOJ
budų apsisaugoti nuo panašių dėsnio bus laikomasi ir toliau, biu nutarimu: artimiausiu lai aiškintis su sovietais, kaip bu čioms ir dvasininkams. Bažny
ti
kad
Lietuvos
geležinkeliai
rytojaus pavojų ir, be j ieškoda tai visoks noras išvengti III ku sušaukti Suvienytos Euro tų galima pašalinti kliūtis pa čios tarnai terorizuojami ir
aptarnauja
ir
ruožus
kaip Rad
mos geresnių ir laimingesnių asaulinio Karo yra tik paika pos steigiamąjį seir^ą, kurs pa saulio taikai. Galima iš anksto verčiami šnipinėti kunigus bei BE SPECIALAUS LEIDIMO viliškis - Tauragė - Gerdauen,
ruoštų konstituciją ir paties pasakyti, kad tojtie Amerikiesusitvarkymo kelių, beveik vi apgavyste.
UŽDRAUSTA KELIAUTI
Vilnius - Kaliningradas (Kara
tų reikalingus pagrindus "nau čių-Rusų pasikalbėjimai
vėl tikinčiuosius. Iš ūkininkų, ku
sados pasitenkina tik keliais
Nesenai Gen. Marshall kal
rie
dažnai
lanko
bažnyčią,
ati
liaučius),
Virbalis - černiakovS
t
e
n
g
d
a
miesi
kuodaugiau
jos
Europos"
gyvenimui.
Vie
laikinai sumaišytų planus dėl
žingsniais pirmyn. Gal ir pati ėjo, jog ne Rusija sunkina pa
minėja
žemes.
kis
(Isrutė).
Dr. Kęst- Kern.
varžyti
Lietuvos
gyventojus,
noje
rezoliucijoje
jis
atsišaukė
Europos ateities. Gero jie nie
gamta to reikalauja, kad ne saulinės taikos statybą, o Rusi
okupantai
Rusai
visame
krašte
į
Sovietų
Sąjungą
ir
į
visas
ko neduos pavergtoms tautoms MOKYKLA IR BAŽNYČIA
DIRVA — vienatinis Lietu
šuoliais ir ne staigiais pasuki jos komunistinė santvarka ir,
yra uždraudę Lietuviams judė vių laikraštis Ohio valstijaje.
mais turi riedėti žmonijos pro apskritai, komunizmas. Jei yra jos valdomas valstybes, kad — jie tik gali prailginti tų tau Švietimo "ministeris" Žiugž
jimą. Keliauti Lietuvoje da Kaina metams tik $3.00.
gresas; jis turi eiti iš lėto ly teisybė, kad Vokietijos dikta jungtųsi prie to didelio vieniji tų kentėjimus, paskleisti dau da įsakė atleisti iš tarnybų vi
bar
galima tik turint specialų
mo
darbo.
Maskva
atsakė
pik
giau nevilties ir sukelti dau sus tuos mokytojus, kurie sa
giai, iš vieno žingsnio semda tūrinis režimas privedė prie
leidimą.
Be leidimo eilinis žmo
tu
pakaltinimu,
kad
jos
akimis
gėtu abejonių ateičiai. Sovie- vo laiku yra baigę Teologijosmas sau patyrimo sekančiam taro, tai pasilieka net dar di
gus,
ne
komunistas
ar atkeltas
žiūrint,
tas
"Europos
Kongre
tų-Amerikiečių susitarimo ga Filosofijos fakultetą. Mokyto
naujam pasistūmėjimui. Ir kai desnė teisybė, kad Rusijos ko
Rusas
kolonistas,
negali
nusi
sas"
yra
ne
kas
kita,
kaip
karo
limybė tėra tik viena: arba so jai pamokų metu verčiami kal
praėjusią savaitę Hagoje susi munistinis režimas neišvengia
pirkti
bilieto
važiuoti
trauki
304
"kurstytojų"
kongresas,
nes
vietai atsisako nuo komunisti bėti prieš Dievą ir prieš religi
rinkęs "Europos Kongresas" mai veda į naują karą- Taigi,
• cinčAfo>Mi£r
vniu"tikrasis
Europos
kelias
yra
nės santvarkos arba Amerikie ją.
Tel. ENGLE#06%,&02§.
parodė visus sunkumus, kurie caro klausimas apima vieną la
Neva "keleivių patogumui"
• •J' ' ->*• 'rV
tegalės buti įveikti tik ateity bai reikšmingą senos ir nusigy liaudies 'demokratijų kelias, o čiai atsisako nuo Europos. O
NIEKINAMOS
BAŽNYČIOS
ne
kapitalistų
ir
savanaudžių
visos
vietos
vagonuose
yra
nukad pirmas atvejis atsitiktų,
je, vėl pasitvirtino, kad esame venusios pažiūros pakeitimą:
pasipelnymo
planai".
Taip
kal
reikia,
kad visi Kremliaus po Įsiveržę Kybartų bažnyčion, meriuotos ir "kiekvienai vietai MAISTO SIlfN^i^flJiįAKYne kas kitas, kaip tik "laiko ir nei viena valstybė neturi tei
f VISAS vVOKIETLIOS* IK*
bėjo
Maskva
tuo
metu,
kai
800
nai butų pamišę. Kad antras bolševikai sušaudė altoriaus vagone parduodamas bilietas MUS
AUSTRIJOS Z0>f ĄJ?.-APįG LIJ A;
aplinkybių" vergai
sės viduje tvarkytis tik taip,
stovylas ir su ginklais vaikė su atitinkamu numeriu". Ta PRANCliZIJĄ, lTALljĄ,-*:OLANEuropos Kongresas Hagoje taip jai patinka, o privalo tik atstovų Hagoje šaukė jungtis- daiktas įvyktų, reikia, kad vi
I) IJ A. BfcLGIJĄ$ ŠVEICARIJĄ*
Tuo
pat
metu
Gen.
Marshall
si Baltųjų Rumų ponai nebetu moteris. Dažnai jie pakelėse čiau tai tik priedanga.
priminė mums įvykius prieš taip tvarkytis, kaip visų tautų
LEN KIJĄ. ČEKOSLOVAKIJĄ,
šaudo
į
kryžius
ir
smutkelius.
pasisakė,
kad
Amerikos
politi
rėtų nei sąžinės, nei garbės,
' " _ , JUGOSLAVIJĄ;,^ "y.vx
Pats traukinių judėjimas yra
140 metų
Tada siautėjo bendroji gerovė reikalauja. Va
Sekmadieniais, pamaldų metu, labai retas ir blogas. Taip pav- Maisto si u nl iąėIiai^APDRAŲ jSj.TI
ka
siekia
išsklaidyti
sovietinių
nei
proto,
nei
širdies..
Tuo
Europoje Prancūzijos impera dinasi, nesikišimas į kitų tautų
draudimo v fifįiose, * KįMljmas
tyčia prie pat bažnyčių durų tarp Vilniaus ir Kauno du kar G
AR A NT U OJ AMAS^^^%f adds
torius Napoleonas; maišė tau vidaus reikalus yra nesuderi vadų supratimą, jog jų viešpa tarpu dar ir vieni ir antri lai
organizuoja įvairius darbus.
adresat<>—pinįįffai?,
Pa-,
tavimas
pasaulyje
esąs
neiš
komi
pakankamai
išmintingais.
tu
per
dieną
kursuoja
trauki
tas, vijo jas iš vienų žemių į namas su visuotinos ir "amži
K.P1. niai. (Nepriklausomos Lietu lrely dingįs
vengiamas.
Amerika
siekianti
kitas, dalino joms teritorijas, nos" taikos reikalavimais. Ki
vos laikais čia kursavo visa ei
skirstė karūnas, titulus,- var taip tariant, pastovios ir tvir įkalti sovietams išminties, kad
PRISTATYMO LAIKAS;V^Z1
jie
geriau
suprastų,
kas
yra
lė
specialių greitųjų trauki DIENOS! I VISUS.'^KAŠTUS!_
dus....- Galėtum pasakyti, kad tos taikos ųebus galima sukur
— Vokietijoje nėra nei vie
Revoliucijos
Dukterys'
Geriausi eksportiniai** produktai.
anuo metu visa Europa judėjo ti, kol tautos neatsisakys nuo galima ir kas yra negalima jų
no tarnautojo, kuris rūpintųsi nių).
Pristatymas ^vvkdomas'ig $aitulėPriešingos Ateivių
Ikšioll daugelyje Lietuvos ge
Iių Europą
kaip jura nuo "Napoleono vė savo egoistinių teisių, kurių santikiuose su kitomis valstyvien tik Baltiečių tremtinių
jų", ir nei viena tauta Europos pagrindinė yra nesikišimas į aėmis. Tuo pačiu laiku Angli
reikalais. 150,000 žydų turi ležinkelių ruožų traukiniai te- Siunčiant money' ordę^
Įleidimui
žemyne nesijautė nei saugi, nei valstybių vidaus reikalus. Ta jos užsienių reikalų ministras
net 300 jų organizacijų žmo kursavo tik kas antra diena ar kt. mok. priemonę^itiksliai nuro
Bevin
parlamente
beveik
gė
gavėjo, adresą
laiminga. Bet vistiek reikėjo 'nesikišimo teisė" ir paruošė
nių, kurie rūpinasi tik specifi net rečiau. Traukinių kursuo dykite
mu siuntinėlių tipo numaus.
dingai
pabrėžė,
kad
Vakarų
Amerikoje
gyvuoja
moterų
ja
visai
mažai
ir
jų
skuba
labai
Galima užsakyti ^ keli pakietėliai
gyventi ir galvoti..
vergiją visai eilei Europos tau
niais Žydų tremtinių reikalais
Europai niekas daugiau ne organizacija, vardu "Daughters
tam pačiam gavėjui. /_
V, * -'
Ir tada Rusijos cara§ Alek tų ir valstybių, patekusių so
rupi, kaip tik jos pačios reika of American Revolution". Ta
2 sv. taukų, kiaulinių.
į
sandras I pasiūlė Anglijai su vietų globon.
lai. Bet tol, kol Kremlius nepa- organizacija susideda iš mote
No. 1 2 sv.bekono
*
?
kurti Europos Federaciją ben
'
2 sv. šąlami dešros \
keisiąs savo pažiūros į komu rų kurių prabočiai buvo pirmu
*8
2 sV. kenuotos jautienos
droje Anglijos-Rusijos vadovy Stalinas —
nizmą, tol nesą galima tikėtis tiniai imigrantai į Ameriką,
1 sv. pieno miltelių.
Kaina su prisiuntimu tik $1.00
bėje. Tai buvo padaryta 1804
tikro
ir
pastovaus
susitarimo
.
kurie
vėliau
iškovojo
šiai
šaliai
2 sv. bekono
" Y
(Galima siųsti pašto ženklais po 5c)
metais, tais pačiais metais, kai ne Napoleonas
Z sv, kenuotos jautienos
Kaip keistai skamba ta sena laisvę ir nepriklausomybę, 1776
Napoleonas pasiskelbė impera
Šioje
knygelėje
telpa
didelis
Lietuvos
žemė
2 sv. pietų Alrik- Apfels.
Napoleonas atsisakė nuo im pasaka, kad "nelieskite musų metų revoliucija.
marmelado
lapis, Kauno žemėlapis, Lietuvos matai ir
torium.
peratoriaus sosto ir nuo val ir darykite su kitais, ką nori Taip ir jos galėjo Ameriko
1 sv. cukraus
v
saikai,
miestelių
ir
miestų
vardai
ir
prie
Tuo Europos Federacijos su džios, kai sužinojo, jog jo re te". Tok nusistatymas, be abe je gimti ir naudotis šios šalies
1 sv. kavos pupelių
kurių apskričių priklauso ir kitos informa
1 sv. šokolado, blocks
manymu Aleksandras I norėjo žimas sudaro kliūtį taikai. 1814 jo, vilioja sovietus, bet jis ti
cijos apie buvusią Nepriklausomą Lietuvą.
gerove.
įsteigti Europos tautoms "am metais Balandžio 11 d. Napole krai ruošia kilpą ir visiems, Bet ta organizacija yra vie
2 sv. kiaulinių taukų,
No: 3 2 sv. bekono
Reikalaukit Dirvoje
žiną taiką". Anglijos vyriausy onas paskelbė: "Sąjunginin kurie Europos reikaluose nie na iš atkakliausių priešų įleidi
en
2 sv. cukraus
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio.
bė, kuriai vadovavo Pitt, suti kams pareiškus, kad imperato ko kito nemato, kaip tik savo
2 sv. aukšč. rieb. sūriomui į šią šalį daugiau imigran
1 sv. kavos ' pupelių.
ko palankiai Rusijos pasiuly rius yra vienintelė kliūtis Eu turto, savo garbės ir tik savo
tų ir tremtinių.
mą, ir abi vyriausybės paskel ropos taikai, jis, imperatorius, nepriklausomybės saugumą.
No. 4
Imigrantai visais laikais žy
$2 95 9 SVARAI ClKRAUS
bė sušauksiančios Tautų Kon skelbia, jog jis pats ir už savo Tokiems Europos unija, aiš miai prisidėjo prie pakėlimo
gresą, kuris turėjo paruošti vi vaikus atsisako nuo Prancūzi ku, yra ir pasiliks tik svajoto
Kaina su prisiuntimu $1.50
No. 5
šios šalies gerbūvio, taip kad
*4-98
9 SV. KAVOS Pupelių
sai Europai teisybės, taikos ir jos ir Italijos sostų ir yra pasi jų kliedėjimai.... Kvietimas ir tos "dukterys" turi geresnį
Nauja Sapnų knyga, aiškinanti visokius
ekonominės pažangos statutą ruošęs paaukoti viską, net ir sovietus dėtis prie Europos są
sapnus, vėl galima gauti Dirvos knygyne.
No. 6 4,5 sv. cukraus
gyvenimą. Kaip toli butų nu
sv- tovos
Deja, Prancūzijos naujieji ka gyvybę, už Prancūzijos intere jungos, Gen. Marshall'o tikėji
pupulių
Su užsakymu siųskit pinigus.
ėjusios jos pačios savo pastan
rai pavertė niekais visus suma sus."
mas, kad galima sovietus per gomis, jeigu ši šalis nebūtų išNo. ~ 200 Chesterfield cigarečių
Reikalaukit Dirvoje
nymus ir planus Federacinei
Kiek kartų jau buvo pareikš auklėti ir Bevino egoizmas —- didėjus ir praturtėjus nuolati
$2-®® (Išskiriant Vok. ir Italiją)
Europai sukurti- Bet mintis, ta, kad Rusų komunizmas ir visa tai sudaro Europoje tokią
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio
niu imigrantų plaukimu.
No. 8 16 sv. sūdytų silkių statikad tik sudarius vieną EURO jo vadai Kremliuje sudaro di nuotaiką, lyg jaustumeisi žmo
$5•95
nėiė (Tik į Vokietijų)
POS respubiką, tebus įmanoma džiausią kliūtį gerai taikai Eu gus pasakų karalystėje.
DIRVAI išsirašyti nereikia
No. 9 10 sv. kvietinių miltų
išlaikyti taiką tarp Europos ropoje ir pasaulyje .nustatyti
ST.
ZOBARSKO.
laukti pradžios metų. Išsira$2-85
4'unc. kepimo miltelių
tautų, pasiliko gyva ir veikė Bet ar Stalinas nors kartą pa
šykit dabar. Pusei metų $1.50.
Europos
Kongresas
nuolatos. Ji veikė, kaip malo galvojo, kad reikia aukoti par
EXTRA RIEBALV « SV.!
2 sv. kenuotb sviesto
nus sapnas. Ir jau šimtas ke tijos reikalus bendriesiems vi be Europos
No 10 2 sv. bekono
Dovanokite
vaikučiams
gražiausią,
spalvuotomis
ilius
turiasdešimt keturi metai, kai sos žmonijos reikalams? To "PASTOVIAI Europos ir pa
2 sv. kiaulinių taukų
tracijomis Lietuviškų skaitymų knygelę.
j
šokolado, blocks
Europa sapnuoja tą didelį, ma niekados nesulauksime ir butų saulio taikai , o taip pat ir mu
1 sv. cukraus
Skaitykit
"Margutį",
komp
žvėrių karalius Liūtas išduoda leidimą gandrui skristi
lonu sapną.
1 sv. kavos pupelių.
nerimta, jei kas dar mėgintų sų žemyno laisvei ir gerovei A. Vanagaičio leidžiamą mu
(anapus geležinės uždangos) Lietuvon. Ką Gandras ten
laukti susipratimo Kremliaus yra būtinai reikalinga pašalin zikos ir juokų žurnalą. Ei«
čia nurodytose kainose įskaity
matė ir pergyveno bus įdomu skaityti ne tik vaikučiams,
tos persiuntimo, draudimo ir ki
valdovo. O juk ir Napoleonas ti pavojų iš Rytų. Tas pavojus na kartą į mėnesi- Kaina
A. S. Trečiokas
bet ir suaugusiems. Kaina 60c. Dvi knygos tik $1.00.
lo*; išlaidos.
metams
$2.
Užsisakant
tik
tada
pasirašė
abdikacijos
slėgs Europą tol, kol musų tau
A(.skii\»i turi.Mnf^ s u draugijo
INSURANCE AGENTŪRA
Šiądien
parašykite
trumpą
laiškelį
su
užsakymu:
•
mis. Komitetais ir pavieniais as
raštą, kai jau svetima kariuo tos neatgaus laisvės ir kol Ru skit ir pinigus.
Dirvos Atstovas
menimis dėl'didesnių užsakymų.
"ATŽALYNAS"
5640 Bourbonnierre Avenue
Prenumeratoms, Skelbimams menė atsidarė sau kelią į Pary sija laikys bloką savo imperia
MARGUTIS
Nedelsdami šiandien pasiųskite
Montreal 36, Canada.
(18)
žių. Geruoju joks karalius ir listiniams tikslams".
«^vo giminėms, draugams siun314 Walnut Street
6755 So. Western Ave. f
•vinėliu.v!
NEWARK 5, N. 3*
joks diktatorius nepasitraukia Taip kalbama rašte, kuris
Chicago, 111.
i***.
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CIO PLIENO UNIJA UŽDARO KOMU NE
NISTAMS DURIS ! VADOVYBĘ
Boston, Mals. — čia atsibu Murray ir kiti CIO vadai
vo CIO plieno darbininkų uni pasiryžo sukelti $280,000 fon

VIEN TIKTAI DUONA
ŽMOGUS GYVAS
Dirviečiai kurie turi didesnes širdis prideda ir dolari-kitą dovanų Dirvos parėmimui, iš ko mes galime
siųsti nemokamai šimtus Dirvos egzempliorių tremti
niams Lietuviams atsiradusiems visuose pasaulio kam
puose. Prašymų yra daugybė — kiekvienas atsidūręs
tarp svetimųjų, be kalbos, be spaudos, kreipiasi į Dir
vą prašydamas siuntinėti jam laikraštį nemokamai —
ir mes tą darome. Mes suprantame kad ne viena tik
duona žmogus gyvena, reikalinga ir dvasinio maisto —
Dirva yra dvasinis maistas tūkstančiams tremtinių, ku
rie ją skaito leisdami iš rankų i rankas, imdami iš tų ku
riems mes išgalime ją nusiųsti.

jos skyrių atstovų suvažiavi dą, aptaksuojant kiekvieną sa
mas, su apie 3,200 delegatų, at vo unijos narį po $1, išmesti
stovaujančių 928,000 tos uni iš Kongreso visus atstovus ku
jos narių plieno darbininkų. rie balsavo už Taft-Hartley įs
Suvažiavimas priėmė vieną tatymą.
svarbų priedą CIO konstitu
Suvažiavime nutarta pakelti
cijai, kuris uždraudžia komu Murray metinės algos dar $5,nistams būti renkamais į uni 000 ir jis dabar gaus $25,000.
jos centro, j skyrių valdybas, Centro valdyba nutarta rinkti
ir delegatais arba nariais uni keturių metų terminui.
jos komisijas.
CIO pirmininkas ir kiti plie
Iki šiol toje unijoje yra to no darbininkų unijos viršinin
Tremtinu likimas ir šymet bus tas pats: be mažų
kių Įvykių kad jos skyriuose kai, gavę pakelti algas, dabar
arba lokaluose tuli komunistai turės nuolatai tęsti trukšma- skaičių kurie gali šian-ten išvažiuoti, kiti dešimtys tūk
arba paraudonavę šiaip gaiva vimus ir streikavimus, pasiro stančių ir toliau vargs Europoje, o mes norime jų var
lai net per 10 mėnesių atsisa dymui savo nariams kad jie gą palengvinti teikiant jiems kuodaugiausia dvasinio
peno.
kė padaryti affidavitui prisie- rūpinasi jų gerove....
kimui jog jie nėra komunistai.
Tas unijistų suvažiavimas
Iki šiol ir pats CIO unijos neapsiėjo be muštynių. Vie
Mes tikime kad ir jus norėsite jiems pagelbėti. Iš
vadas Philip Murray iš princi nas delegatas, Niek Migas, iš rašykit Dirvą savo giminėms patys — į užsienį $4.50 me
po laikėsi prieš Taft-Hartley E. Chicago, Ind., smarkiai už- tams, arba prisiųskit Dirvai savo auką, mes siuntinėsidarbo įtatymu numatytą prie atakavo pirmininką Murray, me Dirvą prašantiems ir toliau.
saiką komunizmo klausimu.
smerkdamas ir kritikuodamas
Pats Murray buvo • priešin jo ir jo padėjėjų tvarką plieno
D I R V A
gas visam Taft-Hartley įstaty unijoje.
mui ir skelbė kovą prieš jį.
Jam kalbant, tarp delegatų 6820 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio
Tačiau clabar pasakė kad uni kilo didelis pasipriešinimas, ir
jos tolimesnis laikymasis prieš vėliau, po posėdžio, išėjus su
tą įstatymą gali užkirsti kelius kitais unijos nariais į gatvę, • Pilnai Padengta Apdrauda.
UTah 1-4515
unijai pasirašyti naujas algų jis buvo gerai apdaužytas.
sutartis su didesnėmis plieno
kompanijomis.
Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
Murray ir kiti jo šalininkai 1948 UŽRAŠŲ KNY
7526 Star Avenue
Cleveland 3
bereikalingai kovoja prieš tą
GUTĖ UŽ 25c
įstatymą, kuris suteikia tai ir
kitoms unijoms progą atsikra
tyti komunistų įtakos ir išvy Tremtinių knygų
leidykla
ti komunistus iš unijų vadovy Vokietijoje "Aistra" atsiuntė
bės, kurias jie užgrobdami bu Dirvos knygynui gražių kiše
1948 metų kalendorių-užvo pasiryžę išvyti ir Murray ir ninių
rašu knygučių (note book).
kitus tokius iš unijų vadų.
Jie rašo: "Kalendorių kainos
Unijose propagandą prieš tą nenustatome, matysit patys.
Taft-Hartley darbo įstatymą Jeigu turėtumėt galimybės už
pakėlė komunistų sukurstyti juos mums kuo nors atsilygin
žmonės, ir unijos pradėjo kovą ti, busime dėkingi. Mūsų no
ras yra parodyti užjurio bro
prieš tą įstatymą, nors tik to liams kad mes ir benamių sto
įstatymo pagalba dabar unijos vyklose gyvendami nenuleidžiagali savo tarpe tinkamai susi nie rankų, bet dirbame kiek
sąlygos leidžia, Lietuvišką kultvarkyti.
turos darbą...."
Dirvos knygynas prisius šią
knygutę už 25c, ir tie pinigai
bus pasiųsti tiems broliams
tremtiniams paremti. Siųskit
mums pašto ženklais.
Kada jusų namai arba ra
DIRVA,'
kandai tampa sunaikinti arba
6820 Superior Ave.
sugadinti ugnies, kreipkitės į
Cleveland 3, Ohio
P. J. KERŠIS, del apkninavimo, ko visada reikalauja apdra'udos kompanijos pirm ne
gu išmoka už nuostolius.

=¥'

Naujas Gasolinas
kurs Nedega
Clevelande, Aeronautical Re
search (tyrinėjimų) komitetas
skelbia apie išradimą naujo
kuro lėktuvams, gasolino vie
toje, kuris nedega taip kaip
gasolinas, ir tas bus priežasti
mi išgelbėjimui gyvasčių dau
gelio žmonių kuriems pasitai
ko su lėktuvais nukristi.
Dabar, lėktuvui krintant, su
dužime gasolinas paprastai už
sidega, sprogsta, ir pirm negu

spėja pasažierius iš lėktuvo iš
leisti, jeigu kritimas buna ne
iš labai aukštai, net ir gyvi iš
likę žmonės sudega.
Tas naujas skystas lėktu
vams kuras, sako, . neužsidegs
sudužime, o jeigu ir užsideg
tų, ugnis taip smarkiai neplis.
Komiteto pirmininkas sako,
uždegtą degtuką įmetus į to
naujo kuro viedrą, jis nedega.
Jis turi buti įkaitintas ir su
spaustas, o tą padarys lėktuvo
motorai, ir tik tada jis dega
tiek kiek jo reikia motorų va
rymui.

Death Dodgers
Perstatymai
The Jimmie Lynch Death Dodgers*
Amerikos žymiausi šposų krėtėjai
automobilių važinėjimu sji visa di
dele trupe atvyksta eilei perstaty*
mų į Bedford's Sportsman Park
Speedway šeštadienio vakarui ir po
to sekmadienio popiečiui.
į
šeštadienio vakare programa pri
sidės 8:20 vai. ir perstatymai eis pd
didelėmis šviesomis visą vakarą. '
Sekmadieni prasidės nuo 2:30 po
pietų.

AMŽIŲS čia nereiškia!
Sohio Punktas-į-Punktą Lubrikacijos daroas atgaivins jusų žiemos nudėvėtą karą—
ar jis butų naujas ar senas. Išlavinti Sohioans suseka kiekvieną cyptelėjimą. Jie
apdirba net iki 30 atskirų frikcijos punktų
(žiūrint kokis karas) su tikros rūšies reikiamu lubrikantu. Turėsit lengvesnį vairavimą, saugesnį, tykesnį, ilgiau laikantį
karą.

W. DEBESIS PAINTING CO.

;(
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Punktas-į-Punktą Lubrikacija tik $1 iki $1.25

kawie changeover'

BIRŽELIO 1,1948

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

BEFORE

P. J. KERŠIS

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

YOU BORROW
TO BUY A HOME
GET OUR
LOW RATES AND
HELPFUL TERMS

Nori pagražinti savo
namus? šauk—

K. ŠTAUPAS

PASKUTINE DIENA
Gaso Pakeitimo Aplikacijoms

Balandžio 1, 1948 the Public Utilities Commission of Ohio

Aplikacijos gautos pirm Birželio 1, 1948 bus aprūpina

išleido patvarkymą leidžiantį priedinius gaso šildymo įve

mos ir raštiški užgyrimai ar atmetimai bus pasiųsti ap-

dimus, sekančiomis sąlygomis:

likantams kaip tik greit bus galiai*,

Kostumeriai kurie dabar naudoja kitokį kurą
patalpų apšildymui gali pakeisti i gasą taikant

APLIKACIJOS ĮVEDIMUI KITĄ METĄ

musų specialybė.

vieną pakeitimą ant kiekvieno įvedimo pada

Kostumeriai kurie nori daryti aplikacijas gaso šildymo

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavojimas

romo į naujus pastatus. Bendras skaičius šitų

Namų Dekoravimas

įtaisymų, naujuose pastatuose ir esančiuose

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

Turėsit Smagumą
Automatišku. šildymu su

namuose, turės buti apribotas sulyg Kompa
*

f

Member Federal Deposit Insurance Corp.

)

gali prisiimti ateinančiai žiemai, kaip bus pa
•

•

*

i

gas

MONCRIEF coal
)
*
• • ( OIL

THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O

Vyrams Aprangalai
PAS MUS RASITE DIDŽIAUSI PASIRINKIMĄ

VYRAMS ir VAIKINAMS DEVEJAMŲ

Skrybėlės! Kelnės ir Visoki Parėdalai!
Jusų mėgiamiausiam pasirinkimui
Už POPULIARES KAINAS

DYKAI

GEEEN STAMPS su kožnu pirkiniu.
Čia galit iškeisti savo Stamp Books.

DYKAI

THE KRAMER & REICH (0.

7010 Superior Ave.

nijos apskaičiavimų kokį priedinį perviršių M

Atdara Vakarai#

reikšta pas Public Utilities Commission.

įvedimams, į vietą dabar vartojamų kitokių kurų ir kas
butų svarstoma 1949 metais, gali tai padaryti po Birželio

1, 1948. Tos aplikacijos bus užregistruotos paeiliui kaip
jos gaunamos.

Jokių užtvirtinimų nebus daroma iki the

Public Utitilies Commission of Ohio, po apsvarstymo gaso
išteklių kokie bus 1949 metais, išleis kitus patvarkymus.

APLIKACIJOS ĮVEDIMUI ŠI METĄ

NAUJI PASTATAI NELIEČIAMI DABAR

Aplikacijos naudojimui gaso apšildymui patalpų pakeiti

Kadangi 1948 metų statyba dar pradiniame laipsnyje, to

mui nuo kitokio kuro, gautos iki šiolei, artinasi prie to sai

dėl aplikacijų skaičius gaso šildymui naujuose pastatuose

ko kiek gaso bus galima gauti apšildymo tikslams.
Po Birželio 1, 1948, ši Kompanija daugiau nepriims ap

yra mažesnis negu Kompanija apskaičiuoja gales aptar
nauti ateinančią žiemą.

Todėl, iki tolimesnio pranešimo,

likacijų iš kostumerių kurie norės pakeisti kitokį kurą į

Kompanija priimt ir toliau aplikacijas įvedimui 1948 me

gaso šildymą iki galui 1948 metų.

tais gaso šildymo įrengimų naujuose pastatuose tiktai.

THE EAST OHIO IiIN company
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PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI

-

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

m4~ '

Jieškomieji ar apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti į:

* ' \

CONSULATE GENERAL OF
LITHUANIA
4i West 82nd Street
New York 24, N. Y.

(Žinios apie mirusius Lietuvius šiame skyriuje talpinama dyka
PLUNGIENĖ Rozalija, mirė
Kovo m., Elizabeth, N. J.
PETRAUSKAS Danielius, vi
duramžis, mirė Geg. 4, Cle
veland. (Kopiškių k. Skapiš
kio par.) Amerikoj išgyve
no 38 metus.
BIEKšIENĖ Monika, 62 metų,
mirė Kovo 24, Philadelphia,
Pa.
ŽEDIMAS Antanas, seno amž.,
mirė Bal. m., Mahanoy Ci
ty, Pa.
SABIENĖ Ona, 85 m., mirė Ba
landžio m., Mahanoy City,
Pa. Amerikoje išgyveno 55
metus.
MATLAUSKIENĖ A. mirė Ba
landžio m., Shenandoah, Pa.
PEKUTIS Petras, mirė Balan
džio m., Shenandoah, Pa.
MILKEVIČIENĖ Marė, seno
amž., mirė Bal. men., Pittston, Pa.
BERNOTAS Povilas, se*io am
žiaus, mirė Kovo 18, Monchester, N. H. (Kėdainių ap.
Pociūnėlių p. Sirutiškių k.)
Amerikoj išgyveno 50 m.
KELEVIČIUS Kazys, pusamž.,
mirė Bal. 8, Chicago j. (Kė
dainių ap. Baisogalos p. Dau
ginančių k.) Amerikoj išgy
veno 41 m.
BURNEIKIS Juozas, pusamžis,
mirė Bal. 6, Chicagoj. (Su
valkų rėd.) Amerikoj išgy
veno 35 m.
VARNAGIRYTĖ Patricija, 13
m., mirė Kovo 27, Wyoming,
Pa.
VALUTKEVIČIENĖ Petronėlė
(Kutskailytė), mirė Kovo 22,
Detroit, Mich. (Suvalkų r.,
Leipalingio par.)
ŽUTAUSKAS Kazys, 65 metų,
mirė Bal.
Kenosha, Wis.
KAMINSKAS Vincas, mirė Ba
landžio 6, Kenosha, Wis.
NAUJOKAS Jonas, mirė Kovo
31, Waukegan, 111.
DAUMONTAS Julius, 74 m.,
mirė Bal. 9, Chicagoj. (šiaulių ap. Žagarės p.) Ameri
koj išgyveno 50 metų.
ŽUKAUSKIENĖ Jieva, 96 m.,
mirė Kovo 18, Bayonne, N.J.
KAZLAUSKAS Juozas, 43 m,
mirė Bal. m., St. Clair, Pa.
EKSTRA!

PAUŽA Pranas, pusamž., mirė
Bal. 10, Chicagoj. (Griška
būdžio p. Bliuviškio k.)
LENGVINIENĖ Juzė, 54 m.,
mirė Bal. 9, S. Boston, Mass.
(Triškių par.)
ZABARAUSKAS Petras, 47
m., mirė Bal. 10, So- Boston,
Mass. (šaulėnų p.) Amerikoj
išgyveno 35 metus.
PAšVENSKAS Juozas, 66 m.,
mirė Kovo 18, Pittstoft, Pa.
(Trakų ap.)
ČEPAITIS Jurgis, 83 m., mirė
Bal. 2, Mt. Clemens, Mich.
(Rozalimo par.)
STRAKAUSKIENĖ Ona, 58
m., mirė Kovo 29, So. Bos
ton, Mass. (Mažeikių apsk.)
Amerikoj išgyveno 33 m.
PIGAGIENĖ Izabelė (Arlinskaitė), 43 m., mirė Kovo 31,
Dorchester, Mass. (Merkinės
par.) Amerikoj išgyveno 23
metus.
JONUŠKA Antanas, seno amž.,
mirė Kovo 24, New Britain,
Conn.
SEMEšKYTĖ Agnieška, 70 m.
mirė Kovo 17, New Britain,
Conn.
ALEKNAVIČIUS Juozas, 54
m., mirė Kovo 31, Roxbury,
Mass. (žąslių par.) Ameri
koje išgyveno 40 metų.
DAGILAITIS Juozas, 76 me
tų, mirė Bal. 29, Cleveland,
Ohio, (šakių ap., Sudargo p.
Grinaičių k.) Amerikoj© iš
gyveno apie 50 metų.
GLINSKIS Longinas, 56 me
tų, mirė Kovo 20, Akron, O.
(Panevėžio ap.)
JOVAIŠA Juozas, 76 m., mirė
Bal. m., Grand Rapids, Michį
GRUŠIENĖ Teofilė, 60 metų,
mirė Kovo m., Grand Rapids,
Mich.
KAMSICKAS Ignas, 75 metų,
mirė Bal. m., €fraitii Ttapids;
Mich.
MARTINKUS Kastantas, pus
amžis, mirė Bal. 12, Chica
goj. (Telšių ap. Plungės p.
Norišių k.)
RASIMAS Karolis, 75 m., mirė
Bal. 11, Chicagoj. (Vilkaviš
kio ap. Alvito p. Zaidų k.)

288 DAINŲ KNYGELĖ

LEISKIT Į TĖVYNE

(Kišeninio didumo — 272 puslapių)

Kaina su prisiuntimu $1.00
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
ivairiu Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių didumo, ir joje 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^ turėtumėt
žinoti. Išleido "Mintis", Vokietijoje.
TREMTINIŲ DOVANA AMERIKOS
LIETUVIAMS

MUSU KALENDORIUS 1948
KAINA SU PRISIUNTIMU TIK 50c.
(Galite siųsti pašto ženklais)
Gavome iš Vokietijos 142 puslapių 1948 Ka
lendorių. Jame yra labai daug įdomių skaity
mų, daug žinių apie Lietuvą. Jame rasite visas
Lietuviškas šventes ir Lietuviškus vardus, lo
kio Kalendoriaus Amerikoje mes dar 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 knyga — kaina $2.0?
'Štai didžiausia knyga kpkią 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 att *»ftvo adresu ir
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
didumo žmonijos istorijos knygą.
REIKALAUKITE DIRVOJE
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio

, •

Lietuvos naujakurio sodyba Nepriklausomybės laikais. To
kių sodybų, kaimus išskirsčius į vienkiemius, visoje Lietu
voje buvo_pridygę"Tcaip grybų po lietaus. Dabar jos vėl nai
kinamos. Lietuviai .tremiami į Sibirą, o į jų vietą atkeliami
burliokai pirmiausia pašalina Lietuvišką kryžių....

DAYTON, OHIO
V,
Gegužė 8 d, čia mirė Elena
Ambrose-Bartkienė kilimo iš
Sarginių km., Marijampolės a.
Velionė Amerikoje išgyveno
62 metus.
*
Liko dvi dukterys, du sunųs
ir du broliai — Juozas ir Ig
nas Mikalauskai. Lietuvoje li
ko trys seserys, jeigu ir jos
dar yra gyvos.
Sunus Pranas Ambrose yra
žymus dainininkas,Lietuvių pa
rapijos choro vedėjas. J.A.U.

GRĮŽTANČIŲ U. S.
PILIEČIU DĖME.
SIUI

Daugelis grįžusių iš Europos
Amerikos piliečių L i e t u v i ų
prašo BALF'o įstaigos pagal
bos ir paramos. To prašo ir nepiliečiai. BALF įstaiga mėgi
na visiems pagelbėti, kiek ga
lima. Bet naujai atvykusiems
piniginės pašalpos BALF įstai
ga negali duoti. Tai butų dide
lė neteisybė ir skriauda Euro
poje
pasilikusiems
tremti
niams, kurie yra didžiausiame
x
5
skurde.
Amerikos piliečiai turi žino
ti, kad yra valdžios įstaigų, ku
UNRRA RAŠO SAVO rios rūpinasi savo piliečiais-repatrijantais. Amerikos pilie
ISTORIJĄ
čiams dar New Yorko uote pa
tartina kreiptis į ten esantį
UNRRA organizacija, kuri Amerikos šalpos - Welfare at
jau arti metas laiko kaip mi stovą. Keleivius uoste pasitin
rus, kuriai Amerika paskyrė kąs BALF pareigūnas pagelbs
šimtus milijonų dolarių karo ti susipažinti ir susikalbėti. To
nukentėjusių žmonių šelpimui, kį grižtantį Amerikos pilietį
ir kuria puikiausia pasinaudojo Welfare Department of the Ci
sovietai ir jų pakafikai kitose ty of New York pareigūnai nušalyse, dabar skelbia rašanti iveža į savo įstaigos centralinę
savo istoriją. Tos UNRRA is raštinę, 902 Broadwqjy. New
torijos parašymui bus išleista Yorke, ^ir tenai juo pilnai pa
\vs'"
t BALF.
$363,0Qį0 šelpimui skirtų |>ini sirūpini*
T;
•* i'i -a
. ? •.#
i ...
_
mt
Dabar tos mirusios organiOHIO STATE Universiteto
zacijos istoriku Amerikoje yra mokslininkas Dr. William G.
tūlas George Woodbridge, ku Myer skelbia išradima rodioris sako istorijos paruošimą aktivio kobalto, kuris kaštuoja
tik $2 svarui, ir kuris užims
baigsiąs 1949 metais.
vietą radiumo vėžio ligos gy
Butų gera kad tas istorikas dyme. Radium yra febai bran
įrašytų į istoriją visus UNR gus dalykas, kaštuoju $70D,000
RA pasitarnavimus padarytus uncija.
Kobaltas atlieka viską ta ką
bolševikams, visas skriaudas ir
atlieka
radiumas vėžio ligos
prievartavimą tremtinių iš jes
gydyme,
sako Dr. Myers.
viršininkų ir tarnautojų pusės;
visus tremtinių sunkumus ko DIRVAI išsirašyti nereikia
kius jie turėjo pergyventi dtl laukti pradžios metu—pasiu
to vien kad UNRRA buvo už- skit prenumeratą dabar ir
Dirva jus tuoj lankys.
sileidus bolševikų agentams.

m \

Adomaitienė - Dvariškaite, iš Ve
gerių parap.
Alšauskas, Antanas, iš PlungSs vai.
Telšių ap., gyv St. Louis, Mo.
Ambrasas, Jurgis, iš Ukmėrgts a.,
gavo laiku dirbo Amerikos Pa
siuntinybėje, Kaune.
Arbatauskaitė, Pblonija, iš Vilka
viškio ap.
_
' " '
Atkočaitytė _ Rollis, Ona, iš Tau
ragės ap., Batakių vai.
Bagdonas, Pranas, dar žinomas kaip
Frank Bock.
Bakunas, Ignas, ii' Alytaus vąl., g.
Wilkes Barre, Pa.
Balandis, David, iš Naumiesčlfl vl.,
Tauragės ap., gyv. Chicagoje.
Balionytė - Sadonienė, Marcelė, iš
Varėnos vai., Alytaus ap., ir vyfas Sadonis, Jonas, iš Žiežmarių
Vai., Kaišiadorių ap.
Bartkus, Adelaida ir Ada, gimusios
ir augusios Latvijoje, Rygoje, iš
tekėjo Amerikoje.
Bendik - Peterkat" Emilija, iŠ Tau
ragės.
Bendikaitė - Šimkus, Ifrti, ir vy
ras, Petras Šimkus.
Beske - Gardieoff, Emilija ir vyras
Fedroff, bei vaikai Helena, Jenny
Nadia ir Wolodka, gyv. Tauragė
je, dabar Clinton, Mass.
Bitcheraitė - Schlager, Margaret,
iš Senaučio km., gv. gal Waterbury, Conn.
Blauzdžiunas, Kazys, iš Vilkaviškio
ap.
Blauzdžiunas, Petras ir Blauzdžiunaitė, Monika, iš Vilkaviškio ap.
Brokšas, Julius, Chicagoje.
Brunevičius, Stanislovas, iš Šedu
vos parap., gyv. Chicagoje.
Budrik - Leškevičiuiė, Vincenta, gv.
Cambridge, Mass.
Chutas, Julius, gyv. Orwell, O.
Cirtautas, Pranas ir Zenonas, iš
Plungės vai.
Dargienė _ PerminaitS, Eleonora, iš
Mažeikių ap., vėliau ištekėjo Chi
cagoje antru kart.
Dirvelė, Pranas, iš Šakių ap.
Dvariškaitė - Adomaitienė, iš Vege
rių par.
Ežerskaitė - Gliaubertienė, Paula,
iš Mažeikių ap.
Gelažė, Kazys, iš Rozalimo par.
Girčius, Povilas ir Rapolas, gyv.
Chicagoje.
Gliaubertienė - Ežerskaitf, Paula,
iš Mažeikių ap.
Hryniewiecka, Wincenta, iš Luokės
vai., Telšių ap.
Jankauskas, Antanas, i£ Jurbarko.
Jonikis, Mary, gyv. Collinsville, 111.

Juodis, Aleksandras, iš Aukštadva
rio vai., Trakų ap., gyv.- Spring
field, 111.
Karpavičiūtė - Stelmokiinė, ar vy
ras Vincas, iš Alvito vai., Vilka
viškio ap.
Kaunelis, iš Rokiškio ap., brolis Onos Bakšienės.
Kilaitytė - Klem, Anna, iš Nau
miesčio vai., Tauragės ap., gyv.
philadelphijoje.
*lllllllllll!III3IllIllllllll{ll!iai!l333!:31i!l!:!IIIII!!SISIIU!3inilKlII3S|illllllli9Sllllllill>llll^£ Kilinskas, Juozas, iš Miroslavo vai.,
Alytaus ap.
Kondrackis, Juozas, gyv. Bridge
port, Conn.
Kraučiukas Stasys, iš Merkinės vl.,
Alytaus ap.
Kudžma, iš Kelmei vai., Raseinių
ap.
Kulikauskas, Augustinas ir Kon
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—,
S stantinas, iš Kybartų vai.
Lapšys Vincas, iš Nočiunų vaL, Pa
i 6202 SUPERIOR A V®.
HEnderson 9292 f
nevėžio ap.
*
Legbant, Berta, gyv. Tauragėje ir
vyras Martin Treichler, gyv. Phifl ||ltlillllllllliillllli:ilHIISUI!(!llHlli!l!lll!lllllll!!llllllllllllli :illllllllllllllim9llllllll^
ladelphijoje.
Legant, Eduard ir imona Schwender, gyveno Tauragėje, dabar gal
Philadelphijoje.
- šereikienė, Ona, duk
I
Persikėlė i naują didesnę ir gražesnę krautuvę
| Lengvinaitė
tė Jono ir Fridos Vencelytės, gv.
Chicagoje.
Greta Ezella Theatre | Lengvinas, Jonas, ii Batakių vai.,
1 7007 Superior Ave.
Tauragės ap.
S Dabar jau turime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik- £ Lenktytės, dvi seserys, iš Gelgau
I
rodolių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
| diškio vai., šakių ap.
Leščiauskas, Izidorius, iš Šiaulių a.
^MMiiiiiiiiuiiiimniiiiiimiiimiiiHiiiuiimiiiiniiiiiiKiiiiiiKiutiiiiiiiutismiiiiiiiiir Leškevičiutė - Budrik, Vincenta, gv.
Cambridge, Mass.
Liaskauskas (Leskauskas), Juozas,
sunus Stasio ir Veronikos Rastkauskaitės prašo atsiliepti gimi
nes ir pažįstamus.
(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuviu Direktorė)
Lukošius, Antanas, sunus Vinco ir
sesuo Marijona - Marytė, kilę iš
REIKALE VEŽIMAI LTGONIAMS PARVEŽTI
Žemaitijos.
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.
Mačiulaitytė - Kalnauskienė, Ago
ta, iš Žaliosios vai., Vilkaviškio
ap., gyv. Bayonne, N.J.
6621 EDNA AVENUE
ENdicott 1763
Maršanskienė, Zosė, iš Šiaulių ap.
Matikolas, Martynas, sua, Kristupo
ir Marės Giedraitytės.
Micuta, Juozas ir Tamošius, iš Kybart ųval., Vilkaviškio ap.
Montvilaitė, Barbora, iš Stačiūnų p.
=
609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio
Norutis, Mykolas, iš Panemunio vl.
|
OFISO TELEFONAS: MAin 1773.
Rokiškio ap.
Paukščiutė, Matilda, ištekėjusi, iš
£
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreipStanaičių km., Kybartų vai.
E kitės Į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvaiPečkauskas, Jonas ir Pranas, iš
•E riuose apdraudos-insurance reikaluose.
£Ę
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymas
Kelmėa.
5 garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
Peterkat - Bendik, Emilija, iš Tau
ragės.
.
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WilkeHs Funeral Home
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PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS
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I. J. SAMAS - JEWELER

j

DeEiSa E. Jakubs

LITHUANIAN FUNERAL HOME
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Perminaitė, Eleonora, buv. Dargie Petrulevičiutė (Petrus?,), Josephi
ne, mokytojavo Tauragės gimna
nė, ištekėjo antrą kart, i& Mažei
zijoje.
kių ap., ir duktė Jeanette.
Rakauskas, Jonas, ii Vilkijos vai.,
Pranaitis, Andrius, iš JankųĮ
Kauno ap.
Šakių ap., Chicagoje.
Pranskaitytė, Adėlė, iš Šeduvos p. Ramanauskas, broliai, ii Baisogalos
vai., Kėdainių ap.
Prick - Putriutė, Marija, iš Taura
gės ir vyras Johann Prick, gyv. Ramanauskienė - Zalcaitė, Petronė
Philadelphijoje.
lė, ir jos sunųs Josef ir Stefan,
gyv. Chicagoje ir Brooklyne.
Rasiulis, Vladas.
'
Ratkes, Mary, gyf, Newark, N.J. į Ramonas (Kukcinavičius), Feliksas,
sunus Stasio, gimęs Amerikoje.
Raudonius, Petras, iš Vilkaviškio a.
Rekis, Albertas, iš Akmenės vai., Raupelis, iš Karališkių km., Želvos
vai., Ukmergės ap.
Mažeikių ap., turėjo uk| netoli
Revanka, gyv. Chicagoje, turi m5Bostono.
Rudzevičius, Petras, gyv. Clevelansos prekybą.
Ribšas, Jonas ir jo sunųs Juozas ir
de, O.
Siliunas, Aleksandras, dirbo banke
Pranas, gyv. Chicagoje, kilę iš
Klaipėdos ap.
Chicagoje.
Stelmokas, Vincas ir žmona Karpa Rimšaitis, Valerija, gyv. Philadel
vičiūtė, W Alvito vai., Vilkaviškio
phijoje.
Savickis, Pijušas, iš Vilkaviškio,
ap.
Šturmytė? Ona, iš Tauragės vai.
gyv. New Yorke.
Sutkaitis, Juozas, iš Paežerėlių vai., Sirutkevičius, Zigmas, nito Siesikų,
Šakių ap., gyv. Philadelphia, Pa.
Ukmergės ap., našlys, buvo ve
Treichler, Martin, ir žmona Berta
dęs Petronėlę Luckiutę, ir dukte
Legant, gyvenusi Tauragėje, da
rys Irena ir Vanda.
Smilingienė, Agota, iš Plungės vai.,
bar Philadelphijoje.
Telšių ap., ir Smilingis, Jonas,
Vaitkus, Vincentas, iš Laukuvos ar
Rietavo vai., ir sunųs Juozapas
gyv. Chicagoje.
:
ir Vincentas, gimę Amerikoje.
Solohubaitės, Marija Miečkovskienė
ir Norbertienė.
Stankevičiūtė, Juzė, iš Seirijų vai.
BagdonaitaS - Voroneckienė, Teofi Stankūnas, Tamošius, gyv. Chica
lė, gyv. Seattle, Wash.
goje.
Bagdonavičius, Amerikos kariuome Stravinskas, Antanas, iš Seirijų vai.
nės leitenantas, buvęs Vokietijo Struckus, Antanas, Jonas ir Juozas,
je 1945 m., iš Pennsylvanijos vist.
iš Alytaus vai.
Balsaityte - Jucaitienė, Anėlė, iš Ša Švažas, Jonas ir Vladas, tliu. Juo
kių ap.
zo iš Akmenės vai.
Baltrušaityte, Irena, iš Panevėžio a. Taberas, Tadas, lankęsis Kaune.
Bandzinski - Urbonaitė, Konstanci Tačilauskas, Vladas, iš Vilkaviškio
ja, iš Pumpėnų vai., Panevėžio a.
ap.
Bansimir, Edvin ir žmolta Gaidyte, Tamašauskas, Kazimieras, iš Gruz
Marija, Chicagoje. *
džių vai., Šiaulių ap., turėjo uki
Baziliauskienė - Zinkevičiūtė, Uršu
apie Chicagą.
lė, iš Kėdainių ap.
Tamkutonis, Antanas, Jonam ir Jur
Berneckas, Juozas ir Klemensas,
gis, iš Žiežmarių vai., Trakų ap.
sunųs Onos Gričiauskaitės, gyv. Tamulis, Jonas ir Mataušas, iš Rau
Philadelphijoje. »
dondvario vai., Kauno ap.
Bilius, Antanas, iš Miroslavo vai., Tamulis, Pranas, iš Raudondvario
Alytaus ap.
vai., Kauno ap., gy\\ Chicagoje,
Boss, Josef - Gustav, ir Willy, ir
vėliau New Yorke..
sesuo Thomas, Berta ir vyras Tarozas, Aleksas, iš Naumiesčio vl.
Harry, iš Virbalio, gyv. Orville,
Tauragts ap., gyv. PhilaielphiOhio, ir Kanadoje.
joje.
Čekutis, Jonas ir Stasys, iš Šven Trakimas, Adomas, Antanas, Jokū
čionių ap.
bas, Kazys ir Mykolas, gyv. Phi
Černauskienė - Gričiauskaitė, Ieva,
ladelphijoje.
duktė Motiejaus ir Onos Didžiu- Tukai tčs, Morta ir Petronėlė, iš
lytės
Viekšnių vai., gyv. gal Detroite.
Dambrauskas, Bronius.
Ubarta, Juozas, iš Simno vai., Aly
Gabrytė, Pranciška, duktė Motie
taus ap.
jaus, iš Panevėžio ap.
Veneckas - Gričiauskaitė, Marė,
Gaidamavičiūtė, Karolina, iš Meš
duktė Motiejaus ir Onos Didžiuly
kuičių vai., Šiaulių ap.
tės, gyv. Philadelphijoje.
Gaižauskaitė - Petraitienė, Marijo Vitkauskas, Vincas ir jo du broliai,
na, iš Tauragės vai., ir apskr.
iš Jonavos m.
Gertus.
Voroneckienė - Bagdonaite, Teofi
Grenda, Jonas ir Motiejus, iš Kai
lė, gyv. Seattle, Wash.
šiadorių vai., Chicagoje.
Žilinskas, Juozas ir Vincas, iš Pae
Gričiauskaitės, Ieva Černiauskienė,
žerių vai., Vilkaviškio ap., gyv.
ir Marė Veneckienė, pirmoji gyv.
Brooklyne.
Pennsylvanijoje, antroji
Philadel
Zinkevičius, Adomas ir Vincas ir
phijoje, dukt. Motiejaus ir Onos
Zinkevičiūtė - Baziliauskienė Ur
Didžiulytės.
šulė, iš Kėdainių ap.
Guoba, Juozas, ii Pilviniškių.
Hasenheit - Shinkat, Christina, nuo Zurawska, J. gyv. Cleveland, Ohio.
Žvirblis, Juozas, iš Joniškėlio.
Antanavo, gyv. Sheboygan.
Jucaitien# . Balsaityte, Anėlė,. iš
šakių ap.
Juod^udia, Antanas, iš Marijampo
PAJIEŠKOMAS Ipolitas Zilės ap.
nys, apie 55-60 metų amžiaus,
Juškėnas, iš Dusetų vaL
Kalasunas, i& Ručkunų
Vilki Liudviko ir Kazimiero Ziniu
sunus, kilęs iš Krekenavos vai.,
jos vai.
1
Svenciuliškių km., buvo vedęs,
Kaušyla.
Kelečius, Kasys.
turėjo dukterį ir sūnų, gyveno
Kovalskis, našlys, buvo vedęs An Clevelande. žinantieji prašomi
taniną Luckiutę, vaikai Kazys ir
atsiliepti šiuo adresu:
Ričardas.
Liuda Zinytė-Radzviekas
Krupavičius, Juozas, brolis Anelės
13a Scheinfeld, DP Camp.
Tamulynienės.
Kučiauskas Kazys, iš Žaliosios vai.,
US Zone, Germany.
Vilkaviškio ap., brolis Onos Melninkienės .
NEUŽMIRŠKIT 3c
Kukcinavičius (Ramonas),
Felik
sas, sunus Stasio, gim. Amerikoje, j Rašydami Dirvos Redakcijai
Kulbokaitė - Slekienė, Agota, sesuo j Administracijai ar Agentūrai
Marijonos Plečkaitienės, iš Mari- j kokius paklausimus, visada įdė
jampolės ap.
j kit už 3c pašto ženklelį atsa
Latvys Jonas, iš Mutrungio km., ; kymui. Tas būtina.
Girkalnio vai.
j
Levickas, Antanas ir . Vladas, iš Po- i
1
Saloto vai., Biržų-Pasvali© mp., g- j
Chicagoje.
j
Ličius, Vincas, iš Alytaus (buv. j
Kalvarijos) ap., gyv. Philadelphi- |

JONAS G.

j°je-

. . . .

i

Liciutė, Regina, ir jos broliai Ličius.
Luckiutė - Sobol, Marija, iš Mari- ;
jampolės ap., gyv. Chicagoje.
Markauskienė, na&lė Jurgio Mar- :
kausko, kilusio iš Marijampolė.-- :
ap., ir gyvenusio Brooklyne.
Masėnas, Domininkas, gv. Erie, Pa. ^
Matusevičius, Vincas, gimęs Ameri- j
koje, gyv. New Yorke.
j
Menčinskas, Adomas ir Petras, iš j
Prienų vai., Marijampolės ap.
į
Merkelis, Jonas, iš Surviliškio par. j
Miečkovskienė - Solohubaitė, Mari
ja.
*
Morkevičius, Bronius ir Konstantas,
iš Smilgių vai., Panevėžio ap.
Motekaitis, Jonas ir Leonas, iš Nau
jamiesčio vai., Panevėžio ap.
Motekaitis, Jonas ir Mykolas, iš
Trakiškių km., Naujamiesčio vai.,
Panevėžio ap.
Norbertienė - Solohubaitė.
Pečas, Teodora, išvykęs iš Kauno.
Petraitienė - Gaižauskaite, Marijo
na, iš Tauragės vai.
Petraškaitė, Petronėlė, iš Marijam
polės ap., gyv. Midland, Pa.
Petrauskas, Izidorius ir Jonas, iš
Padubysio vai., Šiaulių ap.

POLTEK
Lietuvis

Numų Maliavotojas
Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

495 East 123rd St.
Telefonas: POtomac 6899
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Reflections of a Refugee

APRENGKIME JUOS!

Kalbės du žymus tremtiniai: Prof. J, Vilčinskas
ir Adv. Vincas Rastenis\
Clevelando Lietuviai turės
progą išgirsti du žymius Lie
tuvos tremtinius kalbant apie
musų tautos reikalus ir apie
Lietuvių tremtinių gyvenimą.

R
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CLEVELANDO IR APIELINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

I

PHONE: ENdicott 4486

PIE IN THE SKY

By COLLIER

AUSTRM, Apr. 16—I had wished deputy pwsident and a deputy speak
to delay answering some questions
asked me, but now I must hurry,
since here everyone seems to feel
that the Iron Curtain may descend
on us soon. The smell of war is
strong here. The Soviets have been
preparing for war, and are prepared.

BAIGIA MOKSLĄ SŲ
ATSIŽYMĖJIMU

er of parliament in case they (the
President and the Speaker) should
be restricted in the performance of
their duties. As you know, at the
three-power conference, by the vote
of Messrs. Churchill and Stalin, the
occupation of the capitals of Ger
many and Austria was so decided
that the headquarters of the British.
French and Americans are in the
power of the Soviets, -surrounded
as they are in Berlin and in Vienna.
It is feared that the Soviets may
restrict the' activities of the Presi
dent and of the speaker of parlia
ment, and force them to act accord
ing to their wishes, in this case
their deputies would begin to func
tion in the part of Austria not oc
cupied by the Soviets. *.

r?

Aldona Thomas-Tamošaitytė,
This will not be a war between
Kalbės vėliausia iš Europos musų veikėjo Dr. S. T. Tamo
states, but an ideological war. The
šaičio
duktė,
kuri
Birželio
2
d.
| Clevelandą atvykęs Prof. J.
Soviets fully realize that no mo
baigia Euclid Shore High mo
Vilčinskas, ir Adv. Vincas Ras kyklą
ment could be more opportune: the
su atsižymėjimu (ji yra
tenis, apsigyvenęs Brooklyn, viena iš keleto honor students),
United States is unprepared, Eng
N. T.
land is weakened, German can hard
vietos dienraščio The Cleveland
"RIGHT
ly keep alive for famine, France is
Prof. Vilčinskas, po atgavi Press tapo parinkta kaip pa
Per
visą
Gegužės
mėnesi
economically
weak
and
has
a
large
vyzdinga
studentė,
ir
to
laik
mo Vilniaus 1939 metais, pro
Amerikoje fifth column, Italy is not worthy
fesoriavo Vilniaus universitete. raščio Birželio 17 laidoje jai BALF'as visoje
paskirta net trečdalis puslapio. renka rubus «ir avalinę tremti of consideration, and as for the
Adv. V. Ratenis užėmė eilę
small countries such as Belgium,
Prie aprašymo patalpinta net
aukštų pareigų Nepriklausomo penki skirtingi vaizdai-fotogra- niams Europoje aprengti. Apie Holland, etc., they are not even
je Lietuvoje.
fijos iš jos kaip studentės gy tai jųs visi, mieli skaitytojai, mentioned. As Hitler did in his
So you see what sort of atmos
Prakalboms nuskirta diena venimo, pasiruošiant prie dip jau daug kartų skaitėte ir gir time, so the Soviets, intoxicated
phere is prevailing here. Lithuan
•sekmadienis, Gegužės 30/ nuo lomo gavimo iškilmių Birželio dėjote. Bet, ar nepatingėjote with victory, are overreaching them ians
of Vienna may be said to be
2 d.
paskirti valandėlę laiko ir per selves. They hope to win, and to
2:30 vai. po pietų, Lietuvių
P-lė Aldona yra tos mokyk žiūrėti savo rubų spintas, at promulgate Communism in the en fenced in completely; they can on
salėje. Inėjimas visiems ne los Honor Society narė, redak
tire world. But they do not wish ly leave by airplane or escape "over
mokamai.
torė studentų metinės knygos, rinkti tuos rubus, kurių jus ti to appear in the role of aggressor, the green frontier," for now even
Kiekvienam Clevelandieč i u i vadovė mergaičių gimnastikos, kriausiai nebenešiosite, o po for this would be a trump card military trains of the British and
Americans are controlled by the So
patriotui bus malonu išgirsti ir atsižymėjus pianistė. Kiek kurio laiko lengva ranka gal ir for propaganda against them.
viets.
But our fate also differs lit
They want to force the British tle from theirs. If war operations
šių musų vėliausių tremtinių žinoma, Aldona stos į Flora visai išmesite....
Stone Mather Kolegiją.
Tuo . tarpu nuplyšę broliai or the Americans to fire the first commence, we shall be forced to
pranešimus. Prakalbas rengia
tremtyje yra dėkingi už kiek shot (they usually pay no atten- bow to fate and to remain here. on the other side of the ocean, and i secondly, Jews cannot be objective
LVS 1 skyrius.
"ion t0 the French). They are now L,^ win fee
nQ p , ace for ug to
has a hold on the United Nations. and impartial in questions referring
POLYNA STOSKA vieną menkniekį, už kiekvieną making
every
attempt
to
get
the
flee> for war operations will proceefl
rubą. Jie negali, kad ir kažinIRO, founded on such noble princi to DPs.
first shot fired. They began in Ber- with great speed
The Sovietg win
TRAFIKO nelaimėse Cleve
< To be continued)
PATIKO
kaip dirbdami, už savo pinigus lin, and now the same is occuring not meet with opposition on the ples of humanitarianism, to which
lando švmet iki Gegužės 17 už
so
many
countries
contribute
large
nusipirkti sau, ko jiems trūk in Austria. They lay the British part of the Britigh> for they are r1 _
=»mniHic3iiifiitiiiiic3iiiiiiiiiuic3iitiiiii!tiicaniiitiiiiiic3iiiiiiiiimc3^
mušta jau 37 asmenys, šešiais
sums of money, and in which the
Lietuvaitė Metropoli sta, nes Europoje visi magazi to ridicule, empowering their own
Opposition refugees placed so many hopes, Į
daugiau negu per tiek pat lai tanMusų
A New Name
§
mogt non . ex i st ent here.
Operos dainininkė psreitą nai dar vis tebėra tušti..
soldiers to demand identifica t i o n j o f t h e A m e r i c a n s w i l l a l s o b e w e a k >
ko pernai.
thinking that this organization would j
at Kinsman & Lee |
savaitę turėjo dainuoti čia po
Nebūkime abejingi, ir dar papers of British officers. Russian for there are few Americans. The be their friend and would lend them
roje operų, tačiau pirmoje ne
soldiers detained the British vicegalėjo dainuoti dėl užklupusios šiandieną sutvarkykime rubus, commissioner for Austria for a en French will retreat to their own a helping hand, has become some I Otto G. Graeff, Inc. i
SLA 136 KUOPOS
(formerly Cineshop
1
ja slogos. Bet antrai operai, kuriuos skirsime aprengti nu tire hour while he was travelling country to defend it, which will be thing quite different. This is il 5
VAKARĖLIS
difficult, since the Communist fifth lustrated by the IRO administration
Everything
New
§
"Don
Giovanni",
Geg.
14,
ji
from the British Zone to Vienna. column is large and will help the in our province. At its head is
SLA 136 kuopa rengia savo jau buvo pilnai sveika ir daina plyšusiems broliams.
Everything
Modern
in
j|
Atneškite savo dovanas į They detain British diplomatic cou- , Soviets. In ihis way the whole of some Jew from the East, the emi
pramogos vakarą, paminėjimui vo su geriausiu pasisekimu.
PHOTOGRAPHY
§
riers
bearing
official
m
e
s
s
a
g
e
s.
j
£
_
gration chief is a Polish Jew, the
SLA 60 metų sukakties ir su
Kritikai apie jos dainavimą Dirvą, o viską kitą mes patys They arė trying out their patience, j E u r o p e t m he s h o r e g o f t h e At
Complete Photographic
§
lantic
wjU
be
in
the hands of
the
screening chief is a Czechoslovakian
pažindinimui /dabar naujai at spaudoje išsireiškė: 'Tolyna sutvarkysime ir rubus persiu
Equipment & Supplies
§
hoping to provoke the first shot, goviets in a few da$s. Flight will Jew, his assistant is a Rumanian
vykstančių Lietuvių su Susi Stoska, Donna Elvira rolėje, sime BALF'o centrui.
after which war will proceed, ac- b e impossible.
Jew. I am not, and have never been I Otto G. GRAEFF, Inc. g
vienijimu Lietuvių Amerikoje. užsitarnavo aukščiausio pagy
companied by outcries that they Į
perhaps be possible to an anti-Semite, but this choice of|
wou ](j
lee at KINSMAN
rimo". "štai yra soprano ku
Iš AFRIKOS karo lauko par were attacked and are being forced t r y t o g Q t o Switzerland, but this
Naujai atvykusieji Lietuviai rią Metropolitan privalo bran
personnel is amazing to me. First J |j gg. 7770
(23) §
užkviesti į tą vakarą, jiems ginti. Tyrumas jos dikcijos, vežta į Clevelandą 20 ten žu to defend themselves. This opinion country will try to avoid taking in of all, that nation is unpopular here, f.iiiiiinjjiiiiiiiHiniiiiiHiMiiEiHiHiHiiiiniiHMiniioiuiiiiiiiitjHiiiK
įteikiama nemokamai įžangos grožis jos rytmiškų linijų, jos vusių karių, tarp jų rodos po is expressed that in case such pro refugees and will either not admit
sugabumas palaikyti aukštumą ra Lietuvių. Iš Ohio tame par vocation is not successful up to the them at all, or will send them back. ®SXaXaXa)®®<5X9®^<?x?<s)®®<!^^^
tikietai.
time of the Italian election, the So- Switzerland has already made an
Ta pramoga atsibus šeštat., be mažiausių pastangų ar įtem vežtų lavonų skaičiuje yra 155, viets may attack regardless. Since ^ j n dj re ct statement on this question,
pimo buvo malonumas ir in
IMPORTANT ANNOUNCEMENT
Gegužės 29 d., Republican Club spiracija, atgaivinanti viltis viso gi parvežta 2,530.
they are not sure that the Commu- ; and wjll try by & ų m e a ns to avoid
nists
will
win
in
these
election,
an
I
i
i
h
Soviets
a
pretext.
Our
salėje, 1478 E. 66th St. Dai jog dainavimas kaip menas nė
g v ng
t
e
uprising /yvill begin in Italy during fate will be shared by the other
LANKĖSI CLEVELANDE
Mr. MARK JOSEPH
nuos Maironio kvartetas, bus ra visgi miręs".
Gegužės 14 lankėsi čia Ed- the election or immediately after, refugees, who are here in great
Mažai, mažai dainininkių to
trumpos kalbos, šiaip paįvairi
(Formerly with Kinsman-Lee Laundry and Cleaners)
kio pareiškimo iš kritikų susi wardas ir Rožė Baltrušaičiai, and the Soviets will "extend a numbers and only a small part of
nimų, ir šokiai.
iš
Saginaw,
Mich.
Jiedu
spe
helping
hand."
IS NOW OWNER and OPERATOR OF THE
whom have been taken elsewhere.
Kuopa leidžia tą vakarą iš- laukia.
I personally have done everything
Folyna Stoškaitė, tokiu bū cialiai atvažiavo pamatyti ope In the face of such an eventuality
laimėjimui stalinį radio. Va du, turi gražią ateitį operos pa rą "Don Giovanni".
the local government hurriedly pro to go away from here, have knocked
Edwardas Baltrušaitis yra mulgated a law through the parlia at all doors and have rung all bells,
karo pradžia nuo 7:30 v., įžan saulyje.
geologas, dirba aliejaus šalti ment the day before yesterday, this but without success. Unfortunately
15209 KINSMAN RD.
ga 35c.
Komisipa.
niu tvrimo sr't^ie. -To žmona being about the appointment of a IRO has not justified the hopes
RKO KEITH'S 105TH
vra žinoma dainininkė Rožė
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THEATRE
Lukoševičiutė,
iš
Youngstown,
contrary has played a role catas
ATŽYMĖTA MOTINA
• HAT CLEANING • PRESSING • TAILORING
Gegužės 19 iki 22, "Sitting gyvenus Clevelande ir plačiai Lietuviškos Vakaruškos trophic to the refugees. In destroy W
Motinos Dienos atžvmėjimui,
g
dalyvavus Lietuvių koncertuo
ing Nazism, in attempting to re 0
Catt SK 4878 for prompt pick-up and delivery
g
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se.
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ir
Saginaw
užima
žymią
educate the German nation while
Geg. 23 iki 24, "Port Said"
A. L. Citizens
dienį įtalpino nuotrauką ponios ir "Woman From Tangiers".
vietą dainavimo rityje.
themselves not being sufficiently
Klube
Pasimatę su savo giminėmis
Neurienės su pora jos dukrelių,
educated, the Anglo-Saxons over
artimais draugais, jiedu se Lietuvių saWje
kaip pažymios motinos kuri tu
looked the great inroad being made
KONVENCIJOS ir maži su ir
kančią
dieną gryžo atgal.
smagios vaka
by Communism.
ri net 10 vaikų.
važiavimai kokių Clevelandas
CARPETING FOR THE DISCRIMINATING
The story of Bogota shows how
ruškos penkta
Tėvas, Tadas Neura, yra il kas metą turi šimtus, kiekvieną
blind
some
people
still
are:
they
dienio vakare.
gametis Clevelandietis, biznie metą Clevelandui palieka po
wish to lead the world, and yet they
Immediate Delivery
suvirš
$6,000,000.
IMTYNIŲ
ŽINIOS
rius, ūkės savininkas, seniau
Suvis — Blynaii — gera muzi do not see what is happening all
1948 metais čia įvyks suva
buvęs veiklus Lietuvių judėji žiavimų dar daugiau negu tu Jack Ganson surengė kitas dide ka šokiams penktadienio va around them. Communism has tak
A VISIT TO OUR STORE WILL BE GRATIFYING
me Clevelande ir žymus auko rėta 1947 metais.
lis imtynes antradienį, Gegužės 2C, karais. Klubo nariams. Pra en root very deeply in Europe, and
Luxurious Textures — Colors — Patterns — Weaves
now has begun to let down roots
džia nuo 8:00 vai.
tojas tautos reikalams.
Central Armory, kurioms pakvietė
OHIO STATE Universiteto garsų imtiką Gorgeous George, su
vadovybė atšaukė pripažinimą poruodamas jį su vienu iš geriausiu
STATYBA gyvenamų namų taip vadinamo Progressive Ci imtikų, Tom O'Toole, kuriedu imsi^
20156 So. Moreland Blvd.
SK. 6464
Clevelande eina gana žymiai. tizens Committee kaip organi 90 minutų, laimėjimui du paguldy
•
SPECIALIZUOJAME gydyme acne ir veido dėmių bei visokiu
"THE HOME OF FINE CARPETING"
Balandžio mėnesį buvo išduota zacijos tinkamos fakultetų stu mu iš trijų.
rūšių odos išbėrimų jaunų ir senų. Taipgi gydome užiisenėjusias
(At Warrensvllle and Kinsman)
Prie jų bus kitos poros gerų im
odos ligas ir niežėjimą.
(23)
leidimai statyti 140 naujų vie dentams. Tai yra komunistų
tikų:
Lee
Henning
prieš
Doc
Meske.
organizacija,
ir
universiteto
nai šeimai namų. Kitokių pa
TERMS ARRANGED
EASY PARKING
vadovybė paskelbė kad nepa Bob Strangler prieš Peter Peter
statų leidimų tą mėnesį išduo geidauja
jokio komunistų ju son. Jim Bozic imsis su smarkiu
Open Tuesdays and Fridays Until 9 P. M.
(Avenue Skin Clinic)
ta dar 190, išviso už virš porą dėjimo studentų tarpe.
Jack Paige. Pradžia 8:30 vakare.
milijonų dolarių.
Euclid Ave. Entrance
691 OLD ARCADE

CITY SERVICE CLEANERS

K. W. DUKE CO.

ODOS LIGOS
DR. M. L. NEARING

HIPPODROME
"Silver River"
štai Įdomus atvaizdavimas Toli
mų Vakarų, "Silver River", nauja
Warner Bros. filmą, su vadovaujan
čiais artistais Errol Flynn ir Ami
Sheridan; pradedama rodyti Hippo
drome Theatre trečiadienį, Gegu
žės 26.
Veikalas apima laikotarpi 1865 iki
1882, ir veikalo karžygis, Flynn, to
laikotarpio eigoje po pabaigos mnšio Gettysburg lauke, nuvyksta į
Washington, D. C., paskui Missis
sippi upe iki St. Joseph ir toliau
per tyrus ir kalnus į Silver City,
Nevada.
Kiti artistai tame veikale ineina:
rhomas Mitchell, Bruce Bennett,
Tom D'Andrea, Barton MacLane if
tūkstančiai žmonių.

PADARYK SAU PRADŽIĄ
IR
TĘSK TAIP TOLIAU!
Taupymas pinigų turi eiti ranka rankon su uždirbimu pi
nigų. Geriausias būdas Įgauti paprotį taupyti yra turėji
mas taupomos sąskaitos. Tūkstančiai vyrų ir moterų tu
ri savo taupomas sąskaitas musų vidurmiescio ofise| ar
ba bent kurioje iš musų penkių patogių kaimyniškų sky
rių ofisų.
Didelės arba mažos, jusų taupomos sąskaitos įvertina
mos šiame taupymų banke ir yra apdraustos iki $5,000
per % F. D. I. C.

CHerry 2220

Atdara nuo 10 iki 12; 2 iki 7 P. M.
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Sniagi Lietuviška Užeiga
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UPTOWN GRILL,
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VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
Geras Patarnavimas
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40)
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10626 St. Clair Avenue
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Išbaigimas!
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Didžiausias Rinkinys Naudotų Rekordų,
taipgi Specialiai Daug Naujų Rekordų

|
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TIKTAI PO IO
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500 Kolektorių Rinkinių — Puse Kainos
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Mes turime pilną pasirinkimą
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LASNIK CAFE

|

Kitų Tautinių Rekordų

|

|

taipgi HILLBILLY RECORDS

|

Į=

LEE'S RECORD SHOP
3819 Payne Avenue
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Atdara 11 ryto iki 8 vakare kasdien
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Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

BANK OF OHIO

6824 SUPERIOR AVE.

buvęs THE MORRIS PLAN BANK

(šalia Dirvos Redakcijos)
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai

921 Huron Road ir Skyriai
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