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VYSKUPAS PADOLSKIS
APIE SAVO PASIKALBĖ
JIMĄ SU ŠV. TĖVU
Grįžęs iš Romos vyskupas
V. Padolskis padarė spaudai
kai kurių pareiškimų apie at
liktus žygius. Tarp kitko jis
kalbėjo ir apie savo vizitą Šv.
Tėvui, specialiai jam skirtoje
audiencijoje, šv. Tėvas jį pri
ėmęs labai maloniai. Kai kam
vyskupas padėkojo už paramą Congr. Thomas, pirminin
tremtiniams, Popiežius apgai kas Un-American Activi
lestavęs negalįs daugiau su ties komiteto, tyrinėjančio
šelpti, nes iš visur prašoma pa sovietų šnipų veikimą šio
je šalyje, tikrina kad Pre
ramos.
zidentas
Truman stengiasi
Dėl žinomo Lenkininko Kun.
slėpti
žinias
nuo visuome
šušinsko paskyrimo Vilniaus
nės
jog
yra
ir
trečia šnipų
vyskupu auxiliaru, Vatikano
gauja.
Tos
žinios
turėjo bū
valstybės sekretorriate jam bu
ti
paskelbtos
senai,
ir kal
vę pareikšta: tiesa, kad jis esąs
tininkai
turėjo
buti
jau
už
paskirtas - arkivyskupo Jalbžydaryti
kalėjime.
kovskio (kito gerai žinomi Lie
Thomas tikrina kad auk
tuvių ėdiko) pagelbininku be
štose
federalės valdžios vie
įpėdinystės teisių ir gyvenąs
tose
randasi
keletas priešui
Lenkiškose Vilniaus arkidiacetarnaujančių
šnipų, kurie
zijos srityse. A r k i v y s k u p o
nepaleidžiami
iš tų vietų
Jalbžykovskio rezidencija tuo
ar
tai
iš
apsileidimo,
ar dėl
tarpu esanti ne Vilniuje, bet
to
kad
jie
turi
žymius
val
Balstogėje. Tokiu budu nauja
džios
žmones
užtariančius
sis vyskupas auxiliaras gyve
nąs ne Lietuvoje. Jis paskirtas juos.
Šnipų tyrinėjimas tęsia
Vilniaus arkivyskupo pagelbi
ma,
Elizabeth Bentley nu
ninku, nes diocezijos ribos ne
rodytų
komunistų agentų
sančios pertvarkytos ir ark.
tyrinėjimai
eina toliau.
Jalbžykovsvis ir toliau skaito
Iš
Bostono
praneša kad
mas Vilniaus vyskupu.
Fitzwilliam,
N.
H., RugpIš Vatikano gautomis žinio
jučio
17
dieną
mirė
Harry
mis, kunigų seminarija Kaune
D.
White,
vienas
iš
Bentley
dar veikianti. Tačiau visur
įvardytų buvusių aukštų
esąs didelis kunigų trukumas.
valdininkų, kurie teikė jai
Ir labai didelės parapijos tetu
slaptas
žini«B perdavimui
rinčios tik po vieną kleboną.

Sako, Truman Sle SAKO, TIK DABAR SOVIETAMS Tipia Šnipų Gaują
RA PROGA PRADĖTI KARA

BEWAKE THE TRAP!

fly MACKENZIE

Mėsa Brangsta, nors
Derlius Didelis
N0R§> šį rudenį kornų der
lius numatyta bus rekordiniai
didelis ir guvuliams šerti paša
ro bus pakankamai, Agrikultū
ros Departmento viršininkai ir
toliau spėja kad mėsos kainos
artimoje ateityje dar pabrangs,
o ne atpigs.
Tačiau geras grudų ir kornų
derlius sako prisidės bendrai
prie maisto kainų nupigimo ki
tais metais; kitais metais mai
sto bus daugiau, sako.
Šį rudenį kornų derliaus nu
matyta 3,506,363,000 bušelių,
kas reiškia gyvulių auginto
jams pigesnį pašarą. Kornai
yra pigiausias gyvuliams paša
las.
Kadangi pašaro hm pakan
kamai, gyvulių augintojai susi
laikys šymet nuo skubaus ve
žimo gyvulių pardavimui, todėl
mėsos bus mažai ir ji turės
brangėti. Bet, sako, kitą metą
atsiras daugiau gyvulių parda
vimui, nupenėtų šių metų gau
siu pašaru.
Ir kiaušiniai, sal&, bus pi
gesni 1949 metų pavasarį, del
to kad bus pakankamaj grudų
kištoms lesinti.
~
'
Kviečių derlius šią vasarą
taipgi yra rekordiniai didelis,
kaip jau apie tai plačiai skel
biama.

Washington. — Nekurie
reikalų tėmytojai daro iš Ruošia Daug Bomvadas kad dabartinė Ameberių Tarnybai
rikos-Sovietų krizė prilyg
sta 1941 metų vasaros kHzei, kada Amerika vedė il Iš Washingtono praneša
gas derybas su Japonija ir kad militariniai oro jėgų
kada Japonija, slėpdama viršininkai įsakė paruošti
savo tikrus užsibrėžimus, 1,260 B-29 "super - bomberengėsi Pearl Harbor už rių", arba oro tvirtovių,
puolimui ir tą padarė Gr. panaudojimui reikalui išti
kus. Tai yra dalis kongre
7, 1941 metais.
Japonija tada patylomis so užtvirtintos programos
gabeno namon Amerikoje turėti gatavą 70 grupių
gyvenusius savo piliečius. Oro pajėgą iki 1951 metų.
Tuo laiku kai jos pasiunti- Šie bomberiai buvo nauniai Washingtone vedė ne-įdojami karo laiku prieš Ja
va derybas, užvilkinėdami poniją. Jie buvo saugiai
laiką, ruošdami ^vo pasa- užlaikomi ir prižiūrimi kai
lingą ataką. Japonijoje bu- atliko nuo karo.
vo tikrinama kad ši šalis Su 1,260 oro tvirtovių
susiskaldžius ir bejėgė.
Amerikos lėktuvai gali nu
Šiądien jau Rusai išga- mesti ant priešo 33,700 tobenami iš Suv. Valstijų, iš nų bombų.
Vakarų Europos ir Berly
no. Rusiška mokykla so
AUKŠTŲ ALGŲ SPĄSTUOSE
SOVIETAI VISAI
vietų pasiuntiniams New
Siekdami vis aukštesnių algų, Amerikos darbininkai patys
Yorke tapo uždaryta ir jos
ATSIMETĖ
inėjo į infliaciją — didelį kainų iškėlimą, taip kad savo al
mokytojams įsakyta grįžti
gomis vos pajėgia reikmenis įpirkti.
(Žiur. str. p. 4.)
Berlyne, nuo keturių są
namon.
Tuo pačiu metu oras virš jungininkų komendantūros STEIGIA VAKARŲ
sovietams.
Maskvos, Berlyno, Londo patalpų sovietai nuėmė sa
Sovietai Užvaldo
VOKIETIJĄ
EI. Bentley įvardino jau no, Paryžiaus ir Washing vo vėliavą, tuomi pasitrau
LIETUVIŠKIEJI CENTRAI
30 asmenų, kurių tarpe yra tono pilnas įvairių gandų. kdami iš keturių valstybių
Dunojų
ŠEIMININKĖS šiomis die
VEIKS VIENINGAI
Iš Berlyno praneša kad
ir tikrų Amerikiečių, norė Škubina uniformas
sąjungininkų
komisijos
ku
nomis
pravedė mėsos pirkimo
Iki šiol politiniame tremties jusių buti savo šalies išda
Rugp. 16 d., Vakarų vals
rios
žinioje
turėjo
buti
Vo
streikus.
Iš įvairių šalies sri
Už geležinės uždangos, kietijos okupacijos tvarky tybių ^— Amerikos, Brita Belgrade, Jugoslavijoje,
gyvenime aktyviai reiškėsi du vikais
čių
praneša
kad mėsos pirki
kaip iš ten išsprunkančios mas. *
centrai, kovojantieji dėl Lietu
nijos ir Prancūzijos — mi- ilgai tęsusis Dunojaus kon
mas
dėl
to
sumažėjo
30 nuoŠ.
žinios sako, audimo darbai Iš visokių tarybų su va litariški vadai susitiko nu ferencija nukrypo Sovietų
vos laisvės: vienas jų buvo Vy
Kornų
ir
kviečių
kaina
per
riausias Lietuvos Išvadavimo KOSENKINA PRAS eina dieną ir naktį, gami karų sąjungininkais sovie statymui planų įsteigimui naudai: Mėlynasis Dunojus
eitos
savaitės
pabaigoje
kiek
nant sovietų kariuomenei
Komitetas (VLIKAS), kitas gi
Vokietijos valsty nuo dabar virsta Raudo
TOJE PADĖTYJE uniformas. Raudonoji ar tai toje komisija pasitrau vakarų
pakilo.
Bendrojo Demokratinio Pasi
bės,
nežiūrint
kas bus pa nuoju Dunojum.
kė.
Tas
reiškia
visišką
pa
mija esanti paruošta; Azi dalinimą Berlyno tarp rytų daryta Maskvoje, kur va Konferencija, kurioje da Kiaulienos kaina šios savai
priešinimo Sąjūdis (BDPS),
New
York.
—
Rusė
mo
jatai kareiviai, sako, gabe ir vakarų, bent kiek tai lie karų valstybių atstovai tu lyvavo Sovietų ir jos pajun tės pradžioje pasiekė aukščiau
kaip kovojančios
dabartinės
kytoja
Kosenkina,
kuri
no
Lietuvos atstovas. Teko patirti, rėdama ištrukti iš sovietų nami į vakarus į Europi čia sovietus.
pinėja apie Staliną ir Mo gtų valstybių diduma, ku sio laipsnio, iki $31.25 už 100
kad šiuo metu abu centrai su nelaisvės, iššoko iš Sovietų nę Rusiją; ginklavimosi ir
lotovą.
rios prieina prie Dunojaus, svarų gyvo svorio.
Rusų
zonoje
Vokietijoje,
•
sitarė ir savo veiklą gražiai su konsulato per langą ir sun tvirtovių statymo darbai dėl sovietų vykdomos Ber
Kitos kelios vakarų val nutarė kitų šalių laivų į
KREDIKŲ
KONTROLĖ
derins, nes iki šiol pasireikšda- kiai susižeidė, randasi sun eina pilnu smarkumu tarp lyno blokados, darbininkai stybės, Vokietijos kaimy Dunojų neįsileisti.
Amerika ir jos sąjungi KONGRESO specialis posė
.davo kai kurių tarp jiį nesklan kioje padėtyje. Stengiama Rytinės ir Vakarinės Euro pradėjo kelti protesto strei nės, pritaria vakarų Vokie
tijos įsteigimui. Joms bus ninkės prieš tai protestuo dis priėmė dalį infliacijos su
dumų.
kus.
si gelbėti jos gyvybę. Ji pos.
laikymui programos, nutariant
Kai dabar Maskvoje ei
pažadėjo liudyti apie sovie na Vakarinių šalių tarybos Iš Berlyno praneša kad lengviau savo reikalus ves ja, bet ir šis protestas grei suvaržyti kreditų lengvumą ir
čiausia liks tik tokios ver
LIETUVOS BYLOS DOKU
tų šnipų veiklą Amerikoje, su sovietais, Vakariečiai ti ten pradėjo prieš sovietus ti.
tės kaip buvo pirmesni pro bankų paskolų laisvumą.
MENTAI
jei išliks gyva. (Žiur. pla ki jog Rusija pasiruošus bruzdėjimą ir Vokiečių jau
Įstatymas draudžia davimą
Prancūzų "La documenta čiau ant 5 pusi.)
nimas, patyręs kas yra ko GEN. CLAL. sako pasi testai Maskvai.
įvairių
reikmenų lengvais išsitrauks
iš
Vokietijos
militation catholic" Nr. 1017 pusę
munizmas.
U. S. State Departmen- žygiuoti.
mokėjimais,
nes tas gadina ša
Žinovai daleidžia, jei_ so
rio
valdytojo
pareigų
jei
leidinio paskyrė Lietuvos ir tas rengiasi pareikalauti
Iš
LONDONO
Olimpijalies
gyventojus:
turėdamas ke
vietai pasiryžę kada bėgy
gu dabar Maskvoje einan dos negrįžo į Vengriją ir lis dolarius žmogus tuoj užsiBaltijos kraštų bylai. Išspaus Maskvą kad atšauktų savo je penkių metų smogti, tai
ARABAI-ŽYDA!
čiose derybose butų sutik Čekoslovakiją keturi ^ jau perka išsimokėjimui visokias
dintas VLIKO pirmininko me generalinį konsulą Loma- jų manymu dabar Rusams
ta užleisti Rusams Berlyną. nuoliai atletai. Paaiškėjo reikmenis, nors ne visi paskui
KARIAUJA
morandumas U. N. gen. sekre kiną, kuris įvykdė tos mo
geriausias laikas.
Gen. Clay pasakė: "Mes kad Londone pasislėpė ir gali išsimokėti.
toriui, pranešimas apie bažny kytojos sugavimą ir dėl ko
Toliau dalykai ^ gali so Jeruzalyje ir kitose vie butume
kvailiai Lenkijos bei Jugoslavijos Prez. Truman šį įstatymą
čios padėtį Lietuvoje, Anglijos ji turėjo susižeisti.
vietams pablogėti. Sovietų tose Žydai ir Arabai, lau pirkti iš paskutiniai
Rusų
Berlyno
blo atletų, atsiųstų iš tų šalių pasirašė zurzėdamas ir nepa
katalikų vyskupų laiškas, ku
penktos kolonos. Prancūzi
riame plačiai tai pat paliečia UENKŲ laivu "Sobieski" joje, Italijoje ir Vakarų žydami paliaubų nustaty kados nuėmimą.
į Olimpijadą.
sitenkinęs, nors jis pats sušau
ma Lietuva. (E.)
Rugp. 14 atvežta į Kanadą Europoje nustoja pajėgu mą, vykdo vieni kitų ata- Dr. Litchfield, Amerikos
kė Kongreso specialį posėdį ir
atstovas politiniam sutai Iš SOVIETŲ išeina ži reikalavo to ir kitokių suvar
iš Vokietijos 350 DP. Kitu mo. Nesusipratimai prasi kavimą.
U.
N.
taikytojas
Bernakymui trijų Vakarinių zo nios kad senstantis ir nega- žymų, kovai prieš infliaciją.
laivu Rugp. 16 atvežta 400 deda sovietų pajungtų šaIR BELGIJOS LIETUVIAI
dotte
prašė
Ameriką
skirti
nų
Vokietijoje, pasakė:
NORI PATEKTI Į SUVIE
•
DP. Tarp jų be abejo yra^ valdytojų tarpe. EuroEuro Palestinai kariuomenės, bet
Stalinas jau nieko
"Tai
yra senas sovietų lojantis
NYTAS VALSTIJAS
ir Lietuvių, kurie \ Kanadą s stiprėjimas sulyg Mar
NAMŲ
statyba
šioje šalyje
State Departmeatas tą at triukas— reikalauti didelių nepajėgia: jis neišlaiko sa 1948 metų bėgyje, per pirmus
renkami
darbams.
Priėmus DP įsileidimo į USA
i— ,
ghallo plano rodo gerėjimo meta.
vo rankose reikalų kontro
koncesijų už mažą jų nusi lės
bilių, susirupino Belgijoje gy
; kiti, jaunesni fanati septynis mėnesius, pašoko 28
žymes. Sovietams tuoj bus
leidimą
ten
kur
jie
neturi
Sustreikavo.
Chicago.
—
venantieji Lietuviai angliaka
kai įgauna viršenybę. Se nuoš. virš 1947 metų to laiko
visai pervėlu.
jokios
teisės.
Vakarų
Vo
siai, kad ir jie turėtų lygią su S e p t y niose International
Su Berlynu kaip ginčo BRITANIJAI REIKIA kietijos valstybė yra vienas nis gali nesulaukti natura- tarpio statybą. Per pirmus 7
kitais DP galimybę įvažiavimui Harvester Co. dirbtuvėse pradžia, Rusai nori griebti
lio galo jeigu perilgai gy mėnesius šymet buvo pradėta
iš
kelių
ginklų
ką
mes
turi
150,000
VYRU
RE
į Ameriką. Į Belgiją išvykę Rugpjučio 17 darbininkai visai Europai už gerklės.
vens. Pats Stalinas pasku statyti 550,000 gyvenamų bu
me
prieš
sovietus
ir
ko
jie
Lietuviai tebelaiko save DP ir pradėjo streiką, po sugriu
Kada tas pasikėsinimas
bino Lenino galą, kaip ži tų ir pavienių namų, arba 120,ZERVE
bijo.
Ar
jo
atsižadėti?"
000 daugiau negu tuo laikotar
nemano, kad jų gyvenimas, o vimo paskutinėse minutose bus pradėtas ir kaip jis iš
nantieji tikrina.
Gen.
Clay
ir
Dr.
Litch
piu pernai.
tuo labiau dėl pavojaus nuo bu vestų susitaikymo tarybų. eis galime netrukus pama Britų Fiedlmaršalas Vis
field
stoja
už
įsteigimą
Va
simojo karo veiksmų, jau yra
count Montgomery tikrina karinės Vokietijos, nepai SOVIETAI giriasi savo Los Angeles užima pirmą
tyti.
nors
jų
atstovas
ir
yra
pasira
išspręstas. Be to, jie, kaip že
kad pasaulyje šiądien yra sant ką Maskva darys.
inžinierių gabumais ir vis vietą statybos gausumu, New
šęs
sutartį,
kad
po
2
metų
DP
mės ūkio darbuotojai, norėtų
IŠVEŽIMAI reikmAni iš tik paliaubos, ne taika, ir
ko turėjimu. Dabar Mas Y orkas antrą vietą.
iš
Belgijos
gales
laisvai
grįžti
•
mieliau įsikurti ukiuose, kaip
Amerikos į Rusiją ir,sovie ragina sudaryti 150,000 ar
kva praneša jog "raudona
į
Vokietijoje
esančias
stovyk
kasyklose. Ir jų susitarime su
tų valdomas šalis iki Bir mijos rezervą paruošimui BABE RUTH, Amerikos sis laivynas" bus pradeda OKLAHOMA valstijoje, prie
Belgais yra pasakyta, kad emi las. Daugelis Lietuvių Belgijo želio mėnesio šymet visai Britanijos apgynimo.
garsus beisbolo lošikas, po mas statydinti iš medžio... Maytubby Springs, iš šaltinių,
gracijos atveju Belgai jiems je jau spėjo sugadinti savo sumažėjo: Sausio m. buvo
Jis ragina Angliją* buti dviejų metų ligos, Rugp. 16 Sovietų karių šautuvai di tik trys pėdos vienas nuo kito
nedarys kliūčių. Tuo tarpu IRO sveikatą: plaučius, nervus, išvežta už $7,478,000, o Bir pasirengusią karui, tik taip mirė New Yorke nuo gerk- dumoje
^ turi virvutes vieto- atstume, teka trijų rūšių skirK* J?*Iftfcte* želio menesį tįk už $23,000. ji gali tikėtis išvengti karo. lės vėžio, Jis buvo 53 nu | je odos dirželių.
juos ikaito išemigravusiais, akis.
mineraliniai vandenys.

%

D

PARVEŽA KARIŲ
LAVONUS
Pittsbuhgro ir apylinkės žu
vusių kariu lavonus laikas nuo
laiko parveža, palaidojimui čia
jų šeimų žinioje, su jų tikybillimis apeigomis.
Tarp parvežtų lavoni}, tai iš
Europos, tai iš Pacifiko salų,
laikas nuo laiko esti ir Lietu
vių žuvusių vaikinų lavonai.
Jų tėvai palaidoja juos savo
pasirinktose kapinėse.
Ne visi Lietuviai ir ne visi
kiti tėvai arba artimi giminės
pageidauja kad jų žuvusių ka
rių lavonai butų parvežti. Val
džia parveža savo kaštais tik
tuos lavonus kurių artimi gi
minės prašo.
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Detroit, Mich., Naujienos

PENNSYLVANIJOJE
PITTSBURGH

I

NAUJU IMIGRAN. 1
TU LIETUVIU
DĖMESIUI

LANKĖSI KAPITONAS LA
KLIENO INDUSTRIJOS dar
BANAUSKAS SU MAMYTE
bininkų algos šymet pasiekė
Mokslo metams pasibaigus,
aukščiausio laipsnio šios šalies
kapt.
Labanauskas iš Milwau
istorijoje, kaip praneša Ameri
kee
su
savo motina vykdami į
can Iron & Steel Institute. Kanadą
aplankyti ten savo se
Plieno dirbtuvių ir jlj rašti Kai šis pareiškimas jus pa
sučių,
neseniai
ten atvykusių,
nių darbininkams ir tarnauto sieks, iš Amerikos gal jau bus
buvo
sustoję
ir
Detroite pas
jams per pirmą pusmetį 1948 atvykę nauji pareigūnai, ku
mus.
P.
Labanauskienė
taipgi
metais algų išmokėta $1,054,riems bus pavesta parinkti iš tik prieš porą niėnesių atvyko
059,000. Vidutiniai kas mėne tremtinių pirmuosius emigran
sį dirbo po 627,300 darbininkų, tus, vykdant naują D. P. įsi pas sunų, kapt. Labanauską iš
Vokietijos. Nors p. Labanaus
arba po 16,500 daugiau kas leidimo įstatymą.
kienė
labai menkutė, bet turi
mėnesį negu pirmą pusmetį
Pagal naujo įstatymo nuo stiprią valią ir pasiryžimą. Ap
1947 metais.
status, 40 % vizų turės atitek lankę, motina -r- dukreles, o
Birželio mėnesį šymet plie
ti tremtiniams, kilusiems iš Pa- brolis — sesutes, p.p. Laba
no darbuose dirbo didžiausias
balčio ir rytinės Lenkijos už nauskai dar važiuos į New Yorpaskiro mėnesio darbi n i n k u
Kurzono linijos. Pirmenybė tai- ką.
skaičius — 633,600, daugiau- koma ^ ukininkamg (3() ,/ vi_
sia negu kada dirbo
me- Zl*)» ilvairių
va į r i„ amatu ir snecialv
r»,m vieno
RfllanrlžioJ
amatų ir speuaij
LANKĖSI CLEVELANDE *
nesio bėgyje
bių žmonėms. Be to, pirmenybė
Juozas Kripas, iš Ann Arbor,
1943 metų.
bus taikoma Amerikoje gyve Mich., per Detroitą išvyko į
Vidutinis plieno darbininko
nančių giminėms.
Clevelandą dalyvauti LVS 1
uždarbis nuo valandų šių metų
Visiems privalu žinoti, kad skyriaus išvažiavime, kuris bu
Birželio mėnesį buvo po apie nei vienas tremtinys negalės
vo Dr. Tamošaičio sode.
$1.70.
patekti į Ameriką, jei jis ne

PAGELBĖS TREMTINIAMS ATVYKTI
AMERIKON
*-

DAYTON,OHIO

AMERIKAI TRUKS
SENOS GELEŽIES
KARUI KILUS

UNIVIS KRUyiNAS STREI
KAS BAIGĖSI
Per 97 dienas užsitęsęs Univis Lens Co. dirbtuvės darbi
Amerika neturi pakankamai
ninkų streikas, su kruvinomis
senos
geležies ir plieno, taip
riaušėmis, galiaus baigėsi. Tą
reikalingo
naujo plieno gami
streiką vadovavo raudonieji su
nimui,
jeigu
kiltų karas ir rei
lindę į. CIO UE unijos Lokalą
kėtų
vėl
daugiau
naujų karo
768.
pabūklų
gaminti.
Kuomet trnfjos nariai gavo
Valdžia rūpinasi gauti dau
progą balsuoti streiko baigimo
giau
senos geležies ir plieno į
reikalu, visi vienbalsiai nutarė
šią
šalį.
Vienas šaltinis to me
priimti kompanijos pasiūlymą
talo
yra
Vokietija, kur išmė^
ir sutiko grįžti dirbti.
tyti
daugybė
karo pabūklų, suŠis kruvinas streikas sukrė
Edward M. O'Connor
rudijusių
ir
pasenusių.
tė Daytoną iš pagrindų. Rau
Tačiau ir to seno metalo ga
D. P. Komisija nustatys tai
donieji sukėlė riaušes ir pasi
sykles,
pagal
kurias
Amerika
vimui
atsirado kliūtis: paširorūpino patiekti Maskvai reika
do
kad
Britanijos plieno išdirįsileis
205,000
tremtinių.
Ko
lingų streiko muštynių atvaiz
bystės,
kurios yra valdžios
misija
prižiūrės,
kad
atvyksdų, kad ten galėtų spaudoje
operuojamos,
moka daugiau už
tantieji
tremtiniai
butų
tinka
parodyti kaip kapitalistai kan
mai
paskirstyti
po
Amerikos
Vokiečių
surinktą
seną meta
kina ir daužo darbininkus.
ASTUONI UŽMUŠTA
gyvenamas
vietoves,
kur
jie
la
lą
negu
išgali
mokėti
privatus
Pittsburgho distrikte perei
Streiką vadovavo "profesio
turės darbo ir buto užtikrini ATVYKO P. GLIAUDIENfiS
biausiai
yra
reikalingi.
Komisi
Amerikos
seno
metalo
supirkė
nalai agitatoriai", kuriems ne
tą šeštadienį ir sekmadienį au
mo pažymėjimo. Todėl visi, no
SESUTĖ
UŽUOJAUTA
ja
turės
du
kartus
per
metus
jai.
tomobilių nelaimėse užmušta 8
Rugpjučio 9 d. atvyko iš rūpėjo streiko laimėjimas arba pranešinėti Prezidentui ir Kon
Philadelphia, Pa. — šiuomi rintieji atvykti į Ameriką, tuToks Britų pasielgimas dali
darbininkų reikalai, tik rūpėjo
asmenys. Kiti 21 sužeista.
reiškiame užuojautą musų ge-|rėtų tuoj kreiptis į savo gimi- Šveicarijos p. Marijos Gliaudiegresui
apie
tremtinių
įsileidimą
nai
erzina Amerikiečius, nes
sukelti tokios riaušės kuriomis
riems prieteliams ir veikėjams, nes ir pažįstamus, į organiza nės sesutė Adėlė Jankauskaitė.
ir
jų
įkurdinimą.
Amerika,
remdama Angliją po
galėtų atvaizduoti blogą Ame
VARžYTINĖ DĖL PIENO
pp. Paulinai ir Pranui Pūkams, | cijas, prašydami sau tokių pa Tai buvo linksmas seserų susi
Edward
M.
O'Connor
yra
žy
karine
paskola
ir kitais kredi
PABRANGINIMO
kurie privalo buti tikimas po metų nesimatymo. rikos darbdavių ir policijos pu- mus War Relief Services —
jų liūdnoje valandoje, mirus p. žymėjimų,
* ""
tais
duoda
galimybę
Britams
Harrisburge, Pennsylvanijos
P. p. Gliaudžiai prieš metus sę. Streiko vyriausias kurs National Catholic Welfare Con
Pukienės - Staniškytės motinai, užpildyti BALF'o blankuose ir
lenktyniuoti
už
Vokietijoje
su
sostinėje, valstijos pieno kon
laiko atvyko tai pat iš Šveica tytojas yra Louis Kaplan.
Petronėlei Staniškienei; Liepos persiųsti BALF'o centrui.
ference
pareigūnas,
dirbąs
šio
renkamą
seną
metalą.
Kitos darbininkų organizaci
trolės komisija savo tarpe tu
Taip pat privalu žinoti, kad rijos ir čia neblogai įsikūrė. P.
jos,
kurios patyrė kad tą strei- je srityje nuo 1943 m. Socialirėjo ilgus ginčus už pieno ga 29 d. .
Kazys* ir Marijona Vidikauskai. įstatymo vykdymo pasisekimas Jankauskaitė irgi jau gavo ką palaiko komunistai, jų šali-!niame darbe jis dirba jau 15 m.
mintojų reikalavimą pak e i t i
NAUJOS United Nations or
stambia dalimi priklausys nuo darbo J. L. Hudson krautuvės
ninkai ir visoki radikalai, nu-1 Jis yra kilęs iš Buffalo, N .Y. ganizacijos patalpoms išstatyti
pieno kainą.
pačių naujų imigrantų. Įstaty restorane. Geros sėkmės p-lei
žiniomis kad tie kairie-j Aukštuosius
mokslus
baigė New Yorke; kur nubalsuota tą
Du komisijos nartai kaltina
mo pravedėjai tikisi, kad nau Jankauskaitei.
Notre
Dame
universitete.
ji galės buti iš Day tono išvy
viešbučius, restoranus, vaisti
organizaciją apgyvendinti, rei
jai atvyksią D. P. bus pavyz
O'Connor yra labai nuošir
ti
ir paliks darbininkus ramynes ir kitas pieno išplatinimo
kalinga $65 milijonai dolarių.
dingi, darbštus ir pastovus REIKALAUJA ATŠAUKTI
100 METŲ KANADOS IĮt
dus Lietuvių tautos draugas.
vietas už lupikiškai aukštas
Toje dalyje New Yorko bus
žmonės, kad jie laikysis tos gy Masytės advokatas prisiuntė
U. S. DRAUGINGUMO
Nuo pat BALF'o įsisteigimo,
Kompanija
sutiko
priimti
at
pieno ir ice cream kainas.
išstatyta kaip ir atskiras savi
venamos vietos, kuri jiems bus man laišką grasindamas trauk
PAMINĖJIMAS
gal į darbus visus darbininkus, jis buvo vienas artimiausių jo
Du komisijos nariai sutiko
Liepos paskutinę savaitę čia • paskirta, kaip nurodyta darbo ti atsakomybėn jei aš neatšau išskvrus 11 išvarytų už strei- prietelių. BALF'o pirm. Kun. stovia miestas.
leisti pabranginti publikai par buvo paminėjimas Kanados ir užtikrinimo pažymėjime.
ksiu savo žinutę tilpusią DirDr. J. B. Končiui prašant, O'
duodamą pieną po ll/2 cento U. S, 100 metų draugingumo.
Yra visa eilė ukiu ir dirbtu- vos nr. 30, kur buvo pasakyta: ko kurstymą ir riaušių kėlimą. Connor kelis kartus dalyvavo LOS ANGELES, CaL Po 14
kvortai. Tas apima veik visą
"Komunistų klapčiukai de
Liepos 31 atsibuvo iškilmin vių, kurių vedėjai pasižadėjo
drauge su BALF'o delegacijo- metų kovų po teismus, tūlas
Pennsylvaniją išskyrus Pitts- gas paradas, kuriame dalyvavo' užtikrinti butą ir darbą. Aišku, juoja kad girdi tie prakeikti
y.
|mis
National War Fund posė- Thomas S. Lee, 42 metų am
v
burghą. Pieno pabranginimas ir Lietuviai, surengdami vieną! butų didžiausias meškos patar- FBI sudrumstė ramybę jų 'die
BROOKLYN/ Ft* • • į džiuose, kuriuose buvo ginami žiaus, laimėjo savo mirusio tė
pradeda veikti nuo Rugpjučio savo fliotą.
; navimas tremtinių emigracijos vaitei' Masytei ir 'išganytojui'
į Lietuvių tremtinių reikalai ir vo palikimus $5,000,000 vertės,
20 dienos.
... L .. .
Lietuvių klebonas Kun. Auk-] veiklai, jeigu tokių darboviečių Dr. Palevičiui". Ir tt.
raS,>ma
paramos BALF'o pa- ką visokiomis priekabėmis no
Atsiprašau kad ją pavadinau Iš DARIAUS IR GIRĖNO P A-' P
Kaip kuriose valstijose_ --fjštakalnis buvo nuvažiavęs į Ka-į kvietimu
atvykę
tremtiniai
MINKLO KOMITETO
| ruoštoms sąmatoms. O'Connor rėjo kiti pasisavinti.
se pienas pabranginta po 2c nadą net 300 mylių kelio par- tuojau iš jų pasišalintų, nepa "komunistų klapčiukų" "die
Tas biznis apima kelių radio
VEIKLOS
f asmenyje'BALF'as visada tukvortai.
vežti iš ten gyvenančių Lietu-; dirbę jose dvejų, ar nors vie- vaite", ir kad paminėjau jog
stočių tinklą šioje apylinkėje
j
rėjo
patikimą,
nuoširdų
ir
uoTrečias komisijos narys rei vių tautišką Lietuvaitei kostiu-1 nerių metų. Tai reikia gerai Masvtė pasitraukė iš komunis
ir automobilių biznį.
šis komitetas pastaru laiku
draugą ir užtarėją.
kalavo pieną pabranginti iki mą, tinkamam Lietuvių atsto-; įsidėmėti.
tų Vilnies pikniko, tikrai neži mažai veikia, ir randasi prie-, O'Connor gerai pažįsta Lie2*2 cento kvortai, ir kad nuo vavimui tame parade.
Pačių pirmųjų atvykėlių elg- nodama dėl ko ji iš to pikniko žasčių kurios jam kliudo priei- ^ tuvių reikalus, žino Lietuvių
Vincent B. Archis
Spalių 1 butų pridėta dar po
Iškilmė baigta didingu šau- sena ir darbas bus didžiausio pasitraukė.
ti prie užbaigos pradėto darbo j tremtinių padėtį; jis pats yra
Dirvos Atstovas
1 centą kvortai daugiau.
Bet dėl komunistų klapčiukų pastatyti Brooklyne paminklą i kęsis Europoje, kur susiti- Prenumeratoms, Skelbimams
dymu fijerverkai Liepos 31 va- stebėjimo akiratyje, žinokite,
an
Kiti du komisijos nariai, su kare.
A. Banys, j netruks provokatorių, norinčių murmėjimo prieš FBI, kas ri musų lakūnų Dariaus ir Girė-. ^ s u daugeliu Lietuvių tremLOS ANGELES, GALIF.
tikę pabranginti pieną, pareiš
tremtinių gerą vardą suteršti, ša Masytę su komunistų veik no pagerbimui.
| tinių, apie kuriuos jis kalba ge331 So. Rampart Blvd.
kė kad jie imsis žygių prieš
apjuodinti, tad svarbu neduoti la, tai negaliu ir. neturiu teisės
Kaip jau buvo pranešta, pa- riausiai atsiliepdamas.
tuos pieno pardavėjus kurie
jiems progos pasireikšti. Vyk-j atšaukti, nes mane pačią FBI minklo komitetas, norėdamas
^i a pažymėtina, kad O'ConJ. Žemantauskas
lupa labai aukštas kainas už Draftuoti Vyrai Galės dami į Ameriką turėkite min- apklausinėjo rodydami komunigauti tinkamą paminklui staty- n o r buvo vienas tų, kurie dauparduodamą sunaudojimui pie
Išbūti Namie Tris
N o t a r a s
tyje kad nuo pirmųjų imigran- stų laikraštį Vilnį su Masytės ti vietą, įteikė raštišką prašy-' gi aU sia rūpinosi, kad Amerika
ną.
tų
pasirodymo
priklausys
D.P.
|
ilgu
straipsniu,
sakydami,
ar
"Dirvos" Agentas
mą New Yorko miesto valdžiai, atidarytų savo prieglaudos ir
Savaites
įsileidimo įstatymo vykdymas. [ ištikimi Amerikos piliečiai ra- bet tas reikalas labai užsitęsė, | saugaus gyvenimo vartus, kiek
130 Congress Avenue
KAINOS KILS
j Jei visuomenėje kiltų naujai šo į tokius laikraščius? Klau praėjo keli mėnesiai, ir dar jo-1 galima
Waterbury. Conn.
didesniam
tremtinių
Philadelphijos Federal Re
nepasitenkinimų sė kodėl aš nerašau į juos. Tai kios žinios nesulaukta. O be; skaičiui.
Amerikos Armijai pasiren- j atvykusiais
serve Banko vadovybė paskel gus draftuoti jaunus vyrus į'audra, aišku, D. P. įstatymo gi šį dalyką atšaukdama meluo- numa tyt oa tikros vietos negaTenka palinkėti gerb. O'Conbė savo numatymą kad pragy kariuomenę, išleista patvarky- ' vykdymas galėtų buti sulaiky čiau tai pačiai Masytei, jos a ~ j iį ma pradėti jokio techniško nor didžiausio pasisekimo atM A R G U T I S
venimo reikmenų kainos kils mas kad po vyrų išegzaminavi- tas.
vokatui, sau, visuomenei, ir darbo paminklą ruošti. Prie to1 sakingose pareigose, kuriose
aukštyn dar iki pabaigai šių mo, tie kurie turės stoti tar
Amerftoje nei vienam nebus tiems patiems FBI agentams. dar trūksta pinigų, iki šiolei jam teks rūpintis tremtinių įsi Skaitykit "Margutį", komp
metų.
nybon, gaus trijų savaičių lai- pradžioje lengvą. Bet ištęsėki- Pagaliau nusidėčiau šios šalies yra sukelta arti $5,000.
leidimo ir įkurdinimo reikalais. A. Vanagaičio leidžiamą mu
zikos ir juokų žurnalą. Ei*
Bankas pataria žmonėms ko kotarpį iki išėjimo į nuskvri-' te, nes tik taip pagelbėsite liku- ištikimumui.
M. Sims.
Dėl darbo ilgo užtęsimo Pa
na kartą į mėnesį. Kaina
voti su infliacija ir su kainų mo punktus, sutvarkymui sa-įsiems atvykti į Ameriką!
minklo komitetas gauna iš au
metams
$2. Užsisakant sių
Petras Lalas
kilimu daugiau taupant, ma vo asmeninių reikalų.
j Be to, mes dedame pastan- PRADĖJO DIRBTI
kotojų įvairių priekaištų. Už
skit ir pinigus.
žiau graibstant viską pirkinėti. Sulyg šios tvarkos, kaip pra- gas, kad įstatymas butų pra
Dirvos Atstovas
Detroito automobilių išdir- tikrinu tačiau kad nieko priBankams patarė suvaržyti ne neša drafto viršininkai, nei vie- plėstas ta prasme kad vietoje bystės turėjo paleisti tūkstan
mestino komitetui nėra, visi jie Prenumeratoms, Skelbimams
reikalingiems tikslams pinigų nam vyrui neteks įsivilkti uni- j 205,000 tremtinių butų įsileis- čius savo darbininkų iš darbų darbuojasi nemokamai, o au
6755 So. Western Ave.
89 Union Streft
Chicago, 111.
skolinimą.
dėl stokos darbui reikmenų.
formą pirm Lapkričio 1.
ta bent 400,000 asmenų
kos fonde laikomos tik tara tik
AMSTERDAM, N. Y.
Šios savaitės pradžioje grį slui.
Savu keliu, Amerikos ginkKsm. Dr. J. B. Končius,,
luotomš jėgoms renkama savaBALF'o Pirmininkas, žo dirbti 8,500 darbininkų; kiti
Įsikurus šiam Fondui 1939
3,000 pašaukti į darbus Rug m. Spalių> mėnesį, nuo to laiko
noriai vaikinai, kaip ir iki šio
PRANEŠKIT
pjučio 18, po trijų savaičių ne kas metai buvo suruošiama atlei. Savanoriais įstojantieji tu
VIS YRA
j dirbimo.
Savo Antrašo Permainą ri progą pasirinkti savo mėgia- ARKLIENOS
žvmėjimas Liepos 17 dienos,
Šio karo pradžioje Ameriko -į Apie 20,000 darbininkų Hud- j k da tie lakūnai tragiškai žuvo
,
, .
. .
—>—
-r -a
Kuomet rengiatės persikelti mą tarnybos sritį. Tie kurie. e ,buvo abandyt<
! estl
«m Motor Car Co. dar tebėra 1933 metais.
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYČIA
kitur gyventi, praneškit sa nueis tarnybon sulyg drafto
vo naują antrašą Dirvos Ad bus išskirstyti viršininkų nuo- ! ien0S . meS0S P^avumas, bet| be darbo> i r j l e n e g r j š d i r b t i
Šymet Spalių 16 d. komitetas
j! mažai rado valgytojų.
j d a r b e n t s a v a i t ę laiko .
ministracijai, ne paštui, nc3 ziura.
Charles Stapanauckas, Licensed Embalnidf
rengia vakarienę ir šokius, to
paštas nesiųs jums Dirvos j
Atskyrimui arklienos nuo Id.j H u d s o n dirbtuvės darbu supelnas vėl eis į Fondą. Vakanaują vietą jeigu neprimoDetroit 21, Mich.
7321 Puritan
tos. mėsos buvo skubiai įvesta. l a i k y m o pr i e žastis yra užsitędienė įvyks Piliečių Klubo sa
kėsit. Parašykit mums ui
Namų:
HOgart 8100
Telef.
University
4-4877
mesos
parduotuvėse
pažymėji-i
aštuonias
savaites
MuskeKASYKLŲ lubų užgriuvimas
lc atvirutę prieš persikėli
lėje, 280 Union Ave. Tikietus
mai.
Tos
mėsinės
gal
but
ne
gon geležies liejyklos darbinin reikia įsigyti išanksto.
mą į kitą vieta gyventi. — yra pusė visų mirtinų nelaimių
2iiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiic]iiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiE]iiiiiiiiiiiicjiiiiiiiiiiiic]iiiiiuuiiiuiiiiiiii!iiiuiiiiiiiiiiiiuuuiiMimaiiiiius
angliakasyklose. Kas metą to teko tuoj ir geros mėsos pirkė kų streikas; ta dirbtuvė gami
Koresp. J. S.
Dirva Cleveland 3. O kių darbininkų užmušimų ka jų, nes krautuvėse pradingo ir na Hudson automobiliams tam
1
arkliena
ir
įvesti
pažymėjimai
v
syklose buna iki 500.
tikras dalis.
apie ją.
APSIVEDA* Žinomo musų
•K
Iš Houston, Texas, dabar at
NAMAI TOLI NUO JUSŲ NAMŲ
laikraštininko
Vytauto širVydo
BALTIMORE, Md., apylinkė
t eina žinios kad ten apskrities varnoms
duktė
Gloria
Deanna
išteka
už
patinka. Varnų ju
Geriausias fcurnala*
teismas iškėlė apkaltinimus to dėjimo sekėjai praneša kad ne Walter L. Dietz. Vestuvės bus
t miesto vienuolikai skerdyklų, toli Baltimorės vienoje tik at šeštadienį, Rugsėjo 11, Brook
kurios patirta paslaptai parda skiroje varnų kolonijoje ran lyn, N. Y. Jaunosios tėvai gy
— LIETUVIAI —
t vinėjo arklieną.
dasi apie 230,000 tų paukščių. vena Rouses Point, N. Y.
Paveiksluotas
J
32-jų puslapių
t
Joms kiekvienai grąso po
E. M. CHARNES, Savininke
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 mete.
t $500 pabaudos.
A. S. Trečiokas
Apartmentai ir pavieniai kambariai
|
9
Insteigtos Gegužio 15, 1938.
INSURANCE AGENTŪRA
Miegami
kambariai
su
Virtuvės,
privilegija.
|
Rašydami
Dirvos
Redakcijai,
GIRIOS užima daugiau tris
Dirvos Atstovas
Administracijai
ar
Agentūrai
LIETUVIŲ NAUJIENOS
Didelis
kiemas.
Gražioje
Rezidencinėje
dalyje.
g
milijonus akrų Vokietijoe Ba Prenumeratoms, Skelbimams
kokius paklausimus, visada įdė
deno ir Wurttembergo provin
332 N. 6th Street
Philadelphia 6, Pa.
314 Walnut Street
538 PROSPECT
PHONE 5163
kit už 3c pašto ženklelį atsa-?
cijose.
NEWARK 5, N. J.
kymui* Tas būtinu.
KwmtmimiiiiiiHiiii
džiugo
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gišką ir natūralų socialini reiškinį, kuriam esą
istorijos lemta pakeisti kapitalistinę santvarką
(Tęsinys iš pereito nr.)
kita, tobulesne. Kada jam dėsčiau sovietinės san
Pirm negu tęsti aprašymą ką dar daugiau tvarkos "tobulumus" Rusų parodytus Lietuvoje,
teko pergyventi, leisiu sau čia kiek nukrypti jo ausys buvo tam lyg kurčios. Jis jautėsi ap
nuo temos ir grįžti prie savo likimo draugų — svaigintas dideliais Husų raudonosios armijos
kitų internuotųjų. Juo daugiau jautėsi, kad Vo- militariniais laimėjimais prieš Vokiečių kariuo
.kiečiams kare nebesiseka ir kad jis pamažu ar menę. Jis dare iš to išvadą, kad sovietų santvar
tąja prie galo, tuo daugiau visi mano draugai ka tegali buti pavyzdžiu Prancūzijai, jei Prancū
debatuodavo tarpusavyje ir su manim, kaip poli zų tauta nenori likti kitų didžiųjų tautų pastum
tikos žmogumi, įvairius bendro pobūdžio klausi dėle, kaip esą buvę iki tol. Taigi, jo planas:
mus bei ateities perspektyvas. Visa tai, kas ta Prancūzų tautos revanšas per komunizmą ir są
da, neturint ką veikti, buvo prikalbėta ir aptar junga su Sovietų Sąjunga. Netruko mano Pran
ta, butų sunku čia atpasakoti. Todėl pasitenkin cūziškų draugų tarpe ir monarchistinio nusista
siu tik apibudinimu kai kurių dalykų, kurie man tymo asmenų, bet nedaug. Jie tematė geresnę
daugiausiai įstrigo į atmintį bei paliko didesni ateitį Prancūzų tautai ir valstybei tik atstatyme
monarchijos. Jų manymu, Prancūzai esą perdiįspūdį.
Kadangi buvau patekęs kaip ir j Prancūzų deli individualistai, kad galėtų valdytis demokra
Generalinį štabą, tai pirmoje eilėje man, kaip tiniu budu. Toks valdymosi būdas juos tik dar
buvusiam generalinio štabo pulkininkui, buvo daugiau suskaldo ir vis daugiau nusilpnina vals
Slnalsu patirti iš pačių Prancūzų kuo paaiškinti tybę. Turėjau įspūdžio, jog didžioji dalis mano
• tą reiškinį, kad Prancūzų kariuomenė 1940 me Prancūziškų draugų simpatizavo maršalui Petain
teis tapo Vokiečių nugalėta į kelias savaites lai- nors kai kuriuos jo aktus ir pakritikuodavo. Jie
skaitė, kad po 1940 m. katastrofos Prancūzijai
ko.
Dauguma, kam tokį klausimą pastačiau, at- nebuvo likę kito kelio, kaip tas, kurį pasirinko
sakydavo, jog Prancūzai tada iš viso nenorėjo maršalas: pasirašyti kapituliaciją, stengtis laikar i auti: ištisi pulkai pasiduodavę, nepaleidę į j mėti laiką ir išsaugoti Prancūzų inteligentiją
Vokiečius nei vieno šūvio, nebekalbant jau apie Į ateičiai, o pačią tautą nuo komunistinių įtakų,
visos municijos sunaudojimą priešui naikinti kad momentui atėjus Prancūzija vėl galėtų atsipirm, negu numesti ginklą ir eiti pakeltomis ran stoti ant tvirtų kojų ir užimti jai prideramą vie
komis į nelaisvę. Pagrindinės priežasties tokio tą didžiųjų - valstybių tarpe. Jų nuomone, De
sugniužimo, pasirodo, reikia jieškoti ne tiek Gaulle ir Petain turėtų vienas kitą papildyti, bet
I*rancucijos nepakankamame materialiniame pa ne vienas antrą pasmerkti. Petain išgelbėjo tau
siruošime karui, kiek Prancūzų tautos maralinia- tą, o De Gaulle jos viltis f Prancūzijos prisikėli
ffie pakrikime. Prie jo privedė neišmintinga mą".
krašto vidaus politika, teisingiau pasakius, PranKai maršalas Petain pasitraukė į Šveicariją
Clizų susiskaldymas ir defetistinis jaunuomenės ir vėliau ruošėsi grįžti į Prancūziją, kur jau vieš
auklėjimas. Perdaug buvo propagandos už taiką patavo De Gaulle, aš buvau ir vienų ir kitų, t. y.
ir permažai balsų už pasiruošimą ginti Prancūzi "petinistų" ir "degaullistų" klausinėjamas, kaip
jos nepriklausomybę. Partijos kovojo už savo turėtų šiuodu Prancūzų vadai pasielgti. Atsa
atskirus tikslus, pamiršdamos bendrą tautos rei kiau, jog, mano nuomone, turėtų vienas kitam
kalą. Dar blogiau: į tą partijų makalynę kiek paduoti ranką, vardan Prancūzų tautos vieny
viena jų stengėsi įtraukti daugiau jaunimo, o bės, Prancūzijos tarptautinio prestižo ir Euro
mokyklų mokytojus paversti partiją propagan pos gelbėjimo nuo bolševizmo pavojaus. Deja,
distais. Liaudies mokyklų mokytojai buvo prieš kaip yra žinoma, De Gaulle pasielgė kitaip: atsi
karinėje Prancūzijoje tikri pacifizmo apaštalai. remdamas į pusiau komunistinį Prancūzų rezi
Todėl mokyklose būdavo daugiau kalama moki stencijos sąjūdį, jis maršalą Petain netik nepa
niams į galvą pacifistų šūkis "šalin bet koks ka sitiko asmeniškai, kaip derą pagerbti seną žmo
ras", ir visokios partinės ideologijos, negu šva- gų, 1914-18 m. karo herojų, bet net įsakė jį areš
tus patriotizmas bei pareigos supratimas ginti Į tuoti bei patraukė teisman. Jis tuo nieko. nelaitėvynę.
įmėjo, bet užtat pralaimėjo Prancūzija: proga
Kada šitaip, ii viėnos puses, tagte buvo atstatyti tautos vienybę buvo palaidota. Už šito
migdoma pacifizmo pataluose, iš kitos pusės, ji kią savo klaidą De Gaulle gavo neužilgo bran
buvo partijų, vardan politinės laisvės, draskoma giai sumokėti: turėjo pats nuo valstybės vaira
I šmotelius. Rezultatas to — jokios tautinės dis vimo pasitraukti. Atrodė, kad iš 1940 m. kata
ciplinos ir jokio valdžios autoriteto. Prancūzų strofos Prancūzai mažai ko tepasimokė. Todėl
valdžia buvo virtusi partijų tarpusavio prekybos dabar vėl paskendo vidaus rietenose, patys sto
objektu. Todėl ji buvo bejėgė tvarkyti krašto vėdami ant komunistinio pavojaus slenksčio.
Apart Prancūzų vidaus padėties, buvo daž
reikalus ir paruošti valstybę ir tautą gynimuisi
nai
padiskutuojami
ir bendri Europos klausimai.
karo atsitikime. Prancūzija jau buvo karą pra
Deja,
tik
su
tokiu
pat
pasisekimu, kaip De Gaullaimėjusi tada, kai jis išviso dar nebuvo kilęs.
Paskelbus mobilizaciją kiekvienas Prancūzas, le-Petain santykių išsprendimas.
Pagrindinis klausimas buvo šis: kas galėtų
prieš tai išauklėtas defetistinėje dvasioje, nors ir
užsidėjo karišką uniformą, bet visai nesijautė atsitikti su Europa, jei Rusų raudonajai armijai,
kariu. Jis liko toks, koks buvo prieš tai t. y. tik triuškinant nacius, pavyktų prasiveržti giliai į
geras taikos šalininkas. Karo drausmė, be ku vakarus. Tada dar nežinojome, kad Churchill su
rios kariuomenė nėra jokia kariuomenė, jam at Roosevelt'u pažadėjo Stalinui užleisti didžiąją
rodė jo laisvės varžymas. Vardan laisvės, bet Vokietijos dalį ir veik visus Balkanus. Turiu pa
klaidingai suprastos, o tautai per daug metų sakyti, jog pats tas klausimas nebuvo daugumai
įskiepytos, Prancūzų tauta ir Prancūzijos valsty mano Prancūzų nei prie širdies nei kaip nors
bė sumokėjo 1940 m. tikrosios laisvės praradi ypatingai įdomus. Jie tik džiaugėsi, kad Ru
sams sekasi mušti Vokiečius, ir visai nesuko sau
mu — tapo Vokiečių okupuota.
Ar Prancūzai iš šios savo klaidos ir 1940 m. galvos kokios iš to gali kilti pasekmės po karo vi
nelaimės pasimokė? Tai buvo kitas klausimas, sai Europai, taigi ir pačiai Prancūzijai. Jų nei
kuris mane įdomavo ir kurį dažnai padiskutuo kiek nejaudino, kad jų sąjungininkė Lenkija jau
davome. Jis buvo netik šiaip įdomus, bet ir tu atsidūrė po raudonaja okupacija. Kai dėl Lietu
rėjo nepaprastos reikšmės Europos ateičiai. Vo vos, tai vienas-kitas reiškė užuojautos, matyda
kietija virto griuvėsiais. Sekanti po jos didesnė mi, jog buvau susirupinęs savo krašto likimu.
tauta Vakarų Europoje skaitosi Prancūzai. Bet tai tebuvo tik draugiškas mandagumas. IšJiems tad priseitų perimti pagrindinį vaidmenį tikrųjų gi, musų krašto naujas patekimas po
šiame kontinente, kaip tai buvo po, 1914-18 m. bolševikinė vergija, mano Prancūziškiems laisvės
karo. Bet tam reikalinga, kad pati Prancūzija mylėtojams tereiškė tiek, kiek netekimas guziko
vel atsistotų ant tvirtų kojų, o tai pasidarytų iš nesegamos palto pusės. Be to, pakvipo juris
įmanoma tik tada, jei Prancūzų tauta surastų prudencija: Lietuva nesiskaitanti sąjungininkė.
sau teisingą kelią į naują nacionalinį revanšą. Iš to išvada: jei nesi sąjungininkas, tai tegu ta
Koks tas kelias galėtų buti? Deja, vieningo atsa ve vienas iš sąjungininkų smaugia vardan to pa
kymo iš savo Prancūziškų driugų nesusilaukiau: ties išlaisvinimo, kuri visi sąjungininkai drauge
tikriau pasakius, niekas jų man jo apibrėžti ne skelbė nacių pavergtoms tautoms. Tačiau ne aš
įstengė. Vieni mane, kad tokį kelią galėtų nuties vienas buvau toks nelaimingas. Dar nelaiminges
ti Gen. De Gaulle. Kiti buvo dėl Gen. De Gaulle nių jautėsi p. Rechberg'as. Jis juk buvo daug
daugiau negu nesą jungininkas, priešiškos tautos
apaštalavimų gerokai rezervuoti. Prisibijo kad atstovas. Jis nujautė, kad bolševikai įsiveržę į
jis, išjudinęs Prancūzų mases savo agitacinėmis pačią Vokietiją, jokio Vokiečio nepasigailės ir
kalbomis, gali nebepajėgti jų suvaldyti ir jos pa nesivaržys priemonėmis, kad atsikeršyti už na
siduotų komunizmui. Reikia pasakyti, jog mano cių žiaurumus Sov. Rusijoje. Be to, jis galėjo ge
likimo draugų tarpe netruko ir komunizmo ša riau už Prancuzus suprasti, kas tai yra bolševiz
lininkų, nedaug, bet keletą atsirado. Vienas pul mas ir kokį baisų pavojų jis sudaro ne tik pačiai
Vokietijai, bet visai vakarų civilizacijai. Jieškokininkas, inžinierius, su kuriuo gana dažnai pa damas
atsluginti tai, kas gulėjo jam ant širdies,
diskutuodavome apie komunizmą, vieną kartą jis kalbindavo Prancuzus, kad reikėtų Europos
išsikarščiavęs pareiškė, jog Prancūzų tautos didžiosioms tautoms: Prancūzams, Anglams,
Ateičiai išeitų tik į naudą, jei kokiam milijonui Vokiečiams, susiprasti, t. y. suprasti, koks joms
ar pusantro milijono Prancūzų buržuazinės in visoms gręsia pavojus iš Rusų ir, skubiai susita
teligentijos butų nukirstos galvos. Visi jie įgiję rus, gintis bendromis jėgomis nuo bolševizmo,
kol dar nevėlu. Jis pranašavo, jog sąjunginin
jsuokslus ir praturtėję nešvariais keliais, pagal kams Vokietiją sutriuškinus, bolševikams atsi
ba visokios rūšies spekuliacijų, prigavysčių ar darytų kelias netik į Berlyną, iki Elbos, bet ir
kitokių Prancūzų tautos išnaudojimų. Į bolševiz iki Reino. Tada ir Prancūzija taptų bolševizmo
(Bus daugiau)
mo eventualią ekspansiją jis žiur§jo kaip į to auka.

t&isvę pažinus Tauta ~
Jungo Nevilks!

r

t

k

.

I-JlmB

?

t

nemis Tremtiniais?

• •'!

•

Ė

LAISVA LIETUVA
Spygliuotu Vielų
Ka Darote NU Savo Gimi- LVS Metinis Seimas

Rašo KAZYS ŠKIRPA.

Š

Vjf* **»

A

Tegul meilė Lietuvos
Dega mūsų širdyse — —

Už

-

i

' 11

0

•ii

LVS Skyriai Prašomi šaukti Susirinkimus, Skirti Sei
mui Delegatus, ir Prisiųsti Aukų

šiuomi- pranešame Lietuvai
Vaduoti Sąjungos sky r i a m s
kad šymet, nors dalinai pavė
luotai, rengiamas LVS 8-tas
BALF'o TELEGRAMA DIRVAI
metinis seimas.
Brooklyn, N. Y., Rugp. 16. — Valdžia jau pa
Seimo dienos ir vietos nuskyskyrė šešis laivus tremtinių transportacijai Ir dar
rfmo
klausimą šiomis dienomis
11 laivų greitu laiku paskirs.
balsuoja
LVS centro valdyba,
Pirmutiniai laivai su tremtiniais atvyks Rugsė
kuri
paprastai
nuskiria seimo
jo mėnesio pabaigoje.
laiką ir vietą.
Darbui pagreitinti, panaikinama notariniai pa
LVS seimai tokio tarimo iki
tvirtinimai buto ir darbo pasižadėjimams.
šiol nedarė, nes seimo surengi
Grąžindami formas BALF'ui, nesiųskite aplika
mas, valdybos numatymu, sei
cijų kitoms panašioms organizacijoms, kad nebūtų
mo laikui artėjant, yra prak
duplikavimo.
tiškesnis, prisitaikant to laiko
Kun. Dr. J. B. Končius, BALF. Pirmininkas. sąlygoms.
LVS skyriai prašomi tuojau
šaukti
susirinkimus, tin
Tremtiniams Atkviestti siai grąžinti BALF'o centrui. kamam savo
pasiruošimui
į seimą.
Visais imigracijos ir šalpos
Didelis Palengvinimas* reikalais prašome kreiptis į:
Pageidaujama kad butų iš
United Lithuanian Relief Fund rinkta duoklės tų narių kurie
Skubėkite!
dar neužsimokėjo.
Of America
105 Grand St., Brooklyn 11, Seiman siųsti delegatų skai
čius nevaržomas, \juo daugiau
N. Y.
Kongreso pravestajam DP
atvyks r tuo naudingiau ir ge
įstatymui vykdyti Prezidento
riau.
paskirta komisija Rugsėjo 13
Taipgi, skyriai ir pavieniai
BALF'o
SUTARTIS
d. prisaikdinta ir oficialiai pra
LVS rėmėjai prašomi parūpin
dėjo eiti pareigas.
SU IRO EUROPOJE ti aukų pasiuntimui LVS sei
BALF'o pirmininkas Kun.
mui.
Dr. J. B. Končius, šalpos ir imi
Aukos reikalingos LVS ak
Liepos 22 d. BALF'as įteikė
gracijos reikalais lankydama
cijai
vesti, išleidimui knygos
W. Hallman
sis Clevelande, O., Chicagoje, memorandumą
"Lietuva
Tironų
Pančiuose"
111., Washingtone, D. C. ir kito Tuck, Executive Secretary, PC
Angliškoje
kalboje,
ir
tt.
se vietose, nuolat palaikė kon IRO, Genevoje, Šveicarijoje.
Taipgi
primename
skyriams
Šiame memorandume BALF
taktą su darbą pradedančią ja
ir šiaip pavieniams nariams ir
išdėstė:
komisija, BALF'o centru ir su
tiems kurie anksčiau užsisakė
(1) Savo finansinį stovį,
BALF'o blankus užpildančiais
Lietuvišką
knygą. "Lietuva Ti
(2) Vaikučiams šalpą ir naš
asmenimis, komitetais ir kitais
ronų
Pančiuose",
ją pareika
tremtinių imigracija susidomė laičiams globą,
lauti
sau
i&
centro
jeigu korie
(3) Teikiamą pagalbą stu
jusiais, teikdamas patarimus ir
dar
negavo.
rekomendacijas, tremtinių imi dentijai ir mokslus einančiai
Kiek buvo galima, ta knyo;a
gracijos darbui greičiau ir sėk jaunuomenei,
buvo
išsiuntinėta, tačiau galėjo
(4) Imigracijos ir apgyven
mingiau vykdyti.
pasitaikyti
kad nekuriems jos
Grįžęs į New Yorką BALF'o dinimo darbus,
prenumeratoriams
ji dar nebu
(5) Informacijų teikimą
pirmininkas tuoj vėl suėjo į
vo
persiųsta.
kontaktą su tik pradėjusią ofi tremtiniams ir pagalbą suras
Skyrių valdybos, įsigykit tų
cialiai pareigas eiti DP imigra ti gimines.
knygų
sau daugiau, duokit ją
Tremtiniams
emigruoti ir
cijos komisija. Jai nurodė sun
tiems
aukotojams
kurie duos
kumus gauti darbui pažadus iš ir Amerikoje apgyvendinti rei
seimui
$5.00
arba
didesnę
au
darbdavių, kurie atvyksiančių- kalais BALF'as pasiryžęs, kiek
ką.
jų busimų darbininkų nėra ma sąlygos leis, padėti ne vien į
USA, bet į Kanadą, Argentiną * Visais LVS reikalais rašyki
tę.
te šiuo adresu:
Susitarta, kad pildyti gelto ir kitas valstybes.
LVS CENTRAS
Numatyta, svarbiausia, tar
nąjį blanką (Job Opportunity
6820 Superior Avenue
No. lb) pakaks asmens, kuris nautojai Amerikos, Britų ir
Cleveland 3, Ohio.
pažadės darbą parūpinti. Gel Prancūzų karo zonoms Vokieti
joje
ir
Austrijoje:
generalinis
tonųjų blankų nereikės notariįgaliotinis, padėjėjas, gėrybėms LVS SKYRIŲ VEIKzuoti.
Seniesiems blaftkams pasi išdalinti ir prižiūrėti ir emigra
LA VASARĄ
baigus nutarta geltonąjį blan cijos reikalams asmenys. Atsa
kingoms
pareigoms
jie
turi
bu
ką panaikinti, kitaip sakant, ta
Ir vasaros metu nekurie
me pačiame blanke bus garan ti Amerikos piliečiai, antraei
liai tarnautojai gali buti 'kvie .skyriai parodo savo veiklą. Ki
tuojamas ir butas ir darbas.
ti darbuojasi tik šaltesniu lai
Kurie jau yra parūpinę af čiami tremtiniai.
BALF'as sutiko kooperuoti kotarpiu, vasarą padarydami
fidavits, vistiek butui ir dar
bui garantijas padarykite. Da su IRO, vadovautis jų bendrais pertrauką.
Veiklumo parodė šie skyriai:
bar affidavitų, ryšium su nau principais, teikiant šalpos ir
pagalbą tremti1-mas, Cleveland, Ohio, lai
juoju DP įstatymu, nereikės emigracijos
iams.
kydamas vasaros metu susirin
pildyti.
Mr. W. Hallam Tuck, Execu kimus, ir Rugpjučio 15 d. su
Pagal DP įsileidimo įstaty
tive
Secretary, PC IRO, savo rengdamas draugišką išvažia
mą, į Ameriką atvykti gali tik
rašte
pranešė, kad IRO pateik vimą, kurio petaą skiria LVS
tremtiniai jau gyvenę Vokieti
tą
sutarties
planą BALF'o reikalams.
joje, Austrijoje ir Italijoje
veiklai
tremtiniams
gelbėti pa
Yra numatymas LVS seimą
pirm 1945 m. Gruodžio 22d.
tvirtino,
drauge
informuodami,
laikyti Clevelande, taigi 1-am
Jau išvykę į Angliją, Kana
dą, Australiją, Pietų Ameriką kad jie pasiuntė pranešimus skyriui teks darbas seimo su
įstatymu negali pasinaudoti, karo valdžioms: Britų Ameri rengimo.
nes šis įstatymas pravestas kos ir Prancūzų zonose Vokie
4-tas, Baltimore, Md., pasirū
specialiai tremtiniams iš Vo tijoje ir Austrijoje, kad jie iš pina išrinkti narių mokestis Į
kietijos, Austrijos ir Italijos iš savo pusės, oficialiai patvirtin Centrą, platina LVS knygas, ir
tų ir karo apsaugą suteiktų rudenop, Spalių 10 d., rengia
vežti.
BALF'©
veiklai tremtinių tar prakalbas. Kalbėtoju numaty
Atvyksiančių jų 40% turi bu
pe.
,
ti iš Lietuvos, Latvijos, Esti
ta atvykęs iš Europos Adv. V.
BALF'o
įgiliotine
p-lė
Izabe Rastenis.
jos ir Rytinės įlenki jos, už
lė Rovaite, baigusi formalu
Kurzono linijos.
6-tas, Detroit, Mfch., dažnai
mus
su IRO, Genevoj, Šveicari laiko susirinkimus, ir Rugp. 1
Prūsų Lietuviai ar Klaipė
diečiai, kurie pabėgo ar buvo joje, išvyko į Vokietiją. BALF turėjo pasekmingą išvažiavimą.
išvežti į Vokietiją ar Austriją, centras Europoje bus Muenche9-tas, Waterbury, Conn., ju
turi teisę į Ameriką atvykti ne, Vokietijoje. BALF'o veik da taipgi pasekmingai, turėjo
los skyriai bus kiekvienoj zo anksčiau savo gegužinę.
Vokietijos kvota.
noje
Vokietijoje, Austrijoje ir
30% atvyksiančių tori
buti
Kiti skyriai metų pradžioje
Italijoje
tik emigraciniams rei yra prisiuntę savo narių duo
ūkininkai, dirbę žemės ūkyje
ir norį žemės ūkyje dirbti. To kalams.
kles ir laukia tolimesnių Cen
liau seka namų ruošos darbi BALF'o Centro pirmininkas tro darbų.
Kun. Dr. J. B. Končius.
ninkai, žmonės mokslo įstai •
goms, statybininkai ir būti
ARIZONOJ, Saulės Slėnyje.
AIRIJOJE suplanuota pradė Phoenix miesto apylinkėje, au
niems darbams reikalingi as
ti didelius nusausinimo darbus. ga virš 30 visokių daržovių, k.
menys.
Pirmenybė teikiama vyks Bus nusausinama pelkės ir lau t. salotos, morkos, tomatos, ci
tantiems pas gimines, iki tre kai, kas aprūpins darbu visus triniai vaisiai, kopūstai, kantaAirijos darbininkus, tuo budu loupes, broccoli, celerės, datu
čiosios kartos.
Užpildytus blanko* dviejose sumažins jų išvažiavimą į Bri lės, aprikotai ir daug kitų. Ten
kopijose prašoma ko greičiau- tų salas darbų jieškoti.
J gerai auga ir vata.

Aukos ir LVS Narių
Duokles
Baltimore, Md. — Jonas Lietuvnikas, LVS 4 skyriaus sek
retorius, prisiuntė duokles šių
narių:
Adv. ^T. Rastenis
2.00
Alena Juškauskaitė
2.00
Už LVS ženklelį
1.00
Julė Rastenienė, 4 skyriaus
pirmininkė, prisiuntė Antaninos Juškauskienės auką $5.00
Angliškai knygai "Lietuva Ti
ronų Pančiuose".
Cleveland, Ohio. — Alekas
Banys, apsilankęs Buffalo ir
Niagara Falls, N. Y., pardavė
"Lietuva Tironų Pančiuose" se
kantiems :
Kun. Pr. Aukštakalnis
3.00
Ed. Pikelis
Lillian Kulak
&00
A. Jasaitis
3.00
V. Kulik auka
1.00
Jonas Skinder, Clinton, Ind.,
Liet. vadavimo reik.
2.00
P. Gudelis,
Chicago, 111.
3.00
LVS knygų užsakymus siųs
kite adresuodami:
LVS CENTRAS
6820 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio.
DIRVA — vienatinis Lietavių laikraštis Ohio valstijoje.
Kaina metams tik $3.00.

SEND, Inc.
304 West <i3rd Street
CHICAGO 21, ILL
T-el. ENGLEWOOD ,502#

SENI) PRIIMA

MAISTO SIUNTINIU L ŽS A K V
MUS į VISAS VOKIETIJOS IR
AUSTRIJOS ZON^P ANGLIJA..
PRAtfCuZIJĄ. ITALIJĄ, OLANT)lJA.- feELGIJĄ, ŠVEICARIJĄ,
LENKlijA. -ČEKOSLOVAKIJA,
JUGOSLAVIJĄ.
Maisto šLUntinėlūti 'APDRAUSTI
draudimo, i firmose, pristatymas
GARANTUOJAMAS. Nesuradus
adresatu*—pinigai grąžinami. Pa
kely . dingęs ^siuntinys pakeičia
mas kitu.
' • ,
PRISTATYME I;AlkAS: H -21
DIENOS! f VISUS KRAŠTUS!
Geriailsi eksportiniai produktai.
Pristatymas,įvykdomas iš sandė,
lių 'Europoje':.Siunčiant money order, čekį ar
kt. mok. priemonę, tiksliai nuro
dykite gavėjo adresa ir užsako
mu siuntinėlių tipo*.'' numerius.
Galima užsakyti keli pakietėliai
tam pačiam gavėjui.
No. I
00
^

2
2
^
2
1

sv. tauku, kiauliniu.
sv.bekono
sv. salami desros
sv. kenuutos jautienos
sv. pieno miltelių.

2 sv.bekono
2 sv. kenuotos jautienom
No. 2 2 sv. pietų Afrik.. apeis.
$£.00 *
marmelado
1 sv. cukraus
1 sv. kavos . pupelių1 sv. šokolado, blocks
No. 3
tįy

No. i

2
2
2
2
1

sv. kiaulinių taukų
sv. bekono
sv. cukraus
sv. aukšč. rieb. sūrio
sv. kavos pupelių.

S20r>

9

*4.98

9 SV. KAVOS Pupelių

No. 6

SVARAI CUKRAUS

4,5 sv. cukraus
4,5 sv. kavos pupelių

No. 1 200 Chesterfield e.^arėeių
^2*®® (Išskiriant Vok. ir Italijų)
No. 8 16 sv. sudvtų silkių stati5•95
nėlė (Tik į Vokietijų*

s

No. 9 10 sv. kvietinių miltų
$2*85 4 unc. kepimo miltelių

EXTRA RIEBALU « sv.:::
No. 10
q_
•

2
~
2
1
1
1

sv. kenuoto sviesto
s v - bekono
sv. kiaulinių taukų
sv. šokolado, blocks
sv. cukraus
sv. kavos pupelių

Cia nurodytose kainose įskaitytos persiuntimo, draudimo ir ki
to* išlaidos.

A i .skir.il tariamės su draugio
mis. komitetais ir Į.T\ienuis ak
menimis tie) didesnių u/\!kvmii

Nedelsdami šiandien pasiųskite
gimioėm^ draugams MUII
• melui *

*AVO

..Msuk,
memoes

>

Dienos Klausimais
Redaktorius—K.

S.

KARPIUS—Editor

6820 Superior Ave., Cleveland, O.

Visi Susirupinę Infliacijos Žalingumu
\7ISI Amerikoje yra susirupinę infliacijos žalingumu,
* ir visi sluogsniai kalba apie reikalingumą kovoti su
infliacija. Infliacija yra tai pinigo nustojimas savo ver
tės, tai iškilimas prekių ir reikmenų kainų tiek kad, jei,
pav., 1939 metais ką perkant mokėjai $1.00, dabar turi
mokėti $1.50 ar net $2.00. Yra reikmenų kurios pabran
go ir iki $3.00 tuo pačiu palyginimu.
Tas reiškia, jeigu jus 1939 metais turėjot banke pa
sidėję, sakysim, $5,000, dabar tie penki tūkstančiai gali
pirkti jums reikmenų tik apie $3,000 ar $4,000 vertės.
Dėl infliacijos rėkia ir valdžia, ir paprasti žmonės,
ir bizniai, ir industrijos, ir darbininkai.
Darbininkai randa lengvą priemonę infliaciją vytis:
jie paskelbia streiką, gauna daugiau algų, ir mano'kad
jau viską pataisė. Bet apsižiūrėk -r- ir vėl reikmenų ir
maisto produktų kainos pakilo — nes pabrango tų reik
menų ir produktų pagaminimas (kadangi darbininkai
visa tai pagamina) — ir vėl darbininko laimėjimas di
desnių algų sutirpsta.

Maskva Nemaloniai
Sukrėsta

ir rinkimų metu ji nesuglerus
ir gali atlaikyti savo frontą.
Tik labai nevalstybiškai pa?
sielgė Prezidentas Truman, ku
ris, kaip Valdžios Administra
cijos galva, uždraudė savo ka
bineto departmentams išduoti
tyrinėtojams žinias apie nekuriuos komunistais įtartus arba
komunistams tarnavusius auk
štus valdininkus.
Jis, siekdamas sustiprinti sa
vo poziciją ateinant preziden
to rinkimams, uždrausdamas
suteikti žinias apie komunistus
išdavikus valdžios tarnaut^ us
padarė patį žiopliausį ir kenks
mingiausi savo prasišokimą iš
visų savo iki šiol padarytų
prasišokimų.
šituo tai Tpimafias pats sa
ve pasikaria.
§ r t
MIRČIŲ SUMAŽĖJO
Gyvasties Apdraudos Insti
tutas iš New Yorko praneša
kad mirčių skaičius tarp gy
vasties apdraudą turinčių žmo
nių per pirmą pusmetį šymet
buvo mažesnis, ir per visą me
tą gali pasiekti naujo žemo lai
psnio mirimų.
Mirtys nuo nelaimingų prie
tikių, nuo džiovos, influenzos,
plaučių uždegimo ir vaikų ligų
daugeliu atvejų buvo žymiai
mažesnės negu kada kitados.

Maskvos raudoni carukai ra
minosi save jau daugiau metus
laiko ta mintimi kad šymet,
esant prezidento rinkimų me
tams, šioje šalyje įsisiaus to
kia partinė suirutė ir rietenos
kad Amerika liks dalinai bejė
gė, ir Maskvai pasiseks prave
sti savo tam tikrų planų dalį—
Berlyno užgrobimą. "
Buvo nustatyta apie vidursarį Amerikiečius (ir kartu
Britus ir Prancuzus) iš Berly
no išstumti ir ten sau užvieš
patauti.
Tačiau tie raudoni kraugeriai
gavo kelis netikėtus sukrėti
mus:
Vienas: Kongresas pravedė
kariuomenės drafto įstatymą.
Antras: Berlyną atsisakę ap
leisti, Amerikiečiai panaudoja
net oro laivyną ten maistą ir
reikmenis pristatyti, lyg iššau
kimui Sovietų: bandykit mus
ĮSIVAIZDUOTAS PASIKAL
sulaikyti!
Trečias: Areštavo visą dvyli BĖJIMAS SU MOLOTOVU
Reporteris: Koks nuošimtis
ką žymiausių Amerikos komu
jusų žmonių yra pro-komunisnistų partijos vadų.
Ketvirtas: Iškėlė tardymus tai?
Molotovas, išdidžiai: Septy
Sovietų naudai veikusių Ame
rikoje šnipų ir tuomi praves niasdešimt penktas.
Reporteris: Kaip su likusiais
apvalymą valdiškų įstaigų nuo
slaptai jose įsigavusių komuni 25 nuošimčiais ?
Molotovas, griežtai: Jie nestų ir jų agentų.
Reiškia, Amerika parodė kad'gyvi!

Džiuginauti žinia yra tai kad didžiųjų unijų vadai
pradeda suprasti kas yra infliacija, ir vietoje streikų jie
aiškina darbininkams infliacijos žalingumą.
Amerikos Darbo Federacijos organas Clevelande,
pav., talpina viso puslapio paaiškinimą darbininkams ir
Unijų vadams kad algų pakėlimas nereiškia darbininkui
laimėjimą, nes tas tik prisideda prie reikmenų kainų pa
branginimo. Straipsnis sako:
Ne vien tik paskiras asmuo nukenčia kuomet dolaris neperka tiek daug kiek pirkdavo seniau. Industrija
susiduria su ta pačia problema kaip ir individualas. Nei
vienas kas ką šiądien perka negali apsilenkti su padidė
jusiais kaštais.
Paskiras asmuo kurio ineigos padidėjo žino kad pi
nigai kuriuos jis turi praleisti šiądien perka mažiau. *
Pardavėjų skaitlinės pasidaro didelės — ir tas iš
rodo daugeliui buk biznis ir industrija dabar turi pasa vertės, kada reikia jais ką nors pirkti. Kadangi per ei
kiškas sumas pinigų, tačiau biznių ir industrijų reikme lę metų pirmiau Demokratai patys vieni valdė kiekvieną
nų kainos taipgi aukštos.
valdžios sritį, jie Įvedė visokiausias galimas priemones
Dirbtuvė, paveizdan, perka žaliavas, darbą ir reik infliacijai padidinti ir palaikyti.
menis
Dabar vienatinė išeitis infliacijai nukovoti tėra tik.
is, ir parduoda baigtus produktus. Kadangi viskas
.perkamo paima aukšte kainas tai ir baigtus produktus pastatymas tokos valdžios ir tokio prezidento kuris su
reikia parduoti aukštesnėmis kainomis, kitaip dirbtuvė pras kad kiaulienos svaro negalima pirkti už 50 centų
paneštų nuostolius.
jeigu valdžia, keldama grudų, pašaro ir kiaulių kainas,
kiaulieną
pabrangino iki $40 už 100' svarų gyvo svorio.
Tai labai rimtas darbininkų federacijos aiškinimasReikia
tikėtis kad Gubernatorius Dewey geriau su
mokinimas pačių darbininkų suprasti kas yra infliacija.
pranta
infliaciją
ir bus geresnis šeimininkas^
Nori kad darbininkai ir darbdaviai susitarimo keliu su
rastų geriausias išeitis.
Darbo Federacijos organas sako: "Mes visi privalo
me susidurti su atsakomybe akis i akį".
Žinoma, streikų buvo ir bus, ir gal tos pačios Darbo
Federacijos skyriai šauks naujus streikus reikalaujant
algų pakėlimo, tačiau darbininkai yra apšviečiami kad ir
jie yra atsakomingi už kainų brangimą.
prezidentas Truman taip pat skelbia kovą su infliacija,
bet jis visai kitaip infliaciją aiškina, nors, kaip vals
tybės galva, žino tikrą padėtį, ar bent privalo žinoti.
Prezidentas skelbia infliacijai kovą žiūrėdamas per
savo politiškus akinius. Jis buvo sušaukęs speciali Kon
greso posėdį, kaip savo ateinančių rinkimų manevrą, ir
reikalavo, tarp kitko, kad Kongresas pravestų infliaci
jos suvaržymui įstatymą.
Kongresas vieną įstatymą pravedė — suvaržymą
kreditų, pirkimą reikmenų mažais įmokė jimais, ir ban
kams patvarkymą kad liuosai neskolintų pinigų, kadan
gi laisvas pinigų gavimas visokiems menkniekiams pirk
ti vra pinigų švaistymas kaip savo, be jautimo atsako
mybės už pasekmes.
Bet Prezidentas Truman norėjo kad Kongresas nu
tartų įvesti kainų kontrolę ir kitokius dalykus. * Kainų
kontrolę įvedus, reikalinga dešimčių tūkstančių naujų
valdininkų, kurie visoje šalyje turėtų užsiimti įstatymo
vykdymu. Na o juo daugiau Trumano administracija
prisisamdo sau darbininkų-politikierių, tuo daugiau mes
turime taksų mokėti, sudarymui naujų milijonų tiems
tarnautojams algas apmokėti. Tie tarnautojai, iš kitos
pusės, yra Trumano politiški agitatoriai, jie turi dirbti
už Trumano išrinkimą prezidentu, kitaip jie neteks sa
vo vietų.
Jau dabar, dar nuo New Deal laikų, federalė valdžia
turi užsilikusių įvairių biurų, kurie yra nereikalingi, bet
jie dar nepanaikinami, iki nauja Administracja užims
Baltojo Namo šeimininkystę. Tie visi šimtai' tūkstan
čių valdiškų tarnautojų yra musų taksų ėdikai ir atkak
lus Trumano rėmėjai.
Amerikos spauda pavadino Trumaną "ekonominiu
illiteratu"-bemoksliu. Prezidentas stengiasi kalbėti apie
šalies ekonominį sutvarkymą, apie depresijos sulaikymą,
bet nežino apie ką kalba.
Prez. Truman pastaroje savo kalboje sakė kad tie
kurie nori sulaikyti valdžios rėmimą ūkių produktų
kainų, kurie nori algų sumažėjimo, nori sugrąžinti ša
lyje bedarbę. Jis gi stovi už aukštas algas, už brangius
ūkių produktus, pilną darbingumą ir didžiausią produk
ciją. Jis giriasi nori palaikyti pilną "prosperity" ir su
laikyti infliaciją, nežinodamas kad vieni dalykai pakelia
kitus, ir sudaro infliaciją, prieš kurią jis nori kovoti.
Kiekvienas paprastas žmogus aiškiai mato kad da
bartinė Demokratų administracija taip nušeimininkavo
fcad jusų sutaupyti pinigai dabar jau liko pusiau tiek

*******

Aš REGĖSIU
(Skiriu I. Y.)
Regėsiu: ten žydės gražiausios gėlės,
Pačiu pavasariu žaliuos. Praeisiu žvilgsnio nepakėlęs —
Kur eisiu — niekas nežinos.
Daina į sutemas ten leisis,
Bus durys praviros tavo namų.
Šviesa pro tavo langus skleisis —
Praeisiu aš su ilgesiu senu.
Gal tu tą vakarą svajosi,
Su rožių kvepiančiais žiedais,
Bet savo laimės niekaip nepapuoši,
Nors ji žydės paliai langais.

Nesek manęs, brangus šešėli,
Kadais atnešęs džiaugsmą man.
Regėsiu: ten žydės gražiausios gėlės,
Senai paskirtos ^al kitam.
O- leiskite mane išeiti vėliai,
Ir atsiliept tėviškės šauksmų* aidan.
Regėsiu: ten žydės gražiausios gėlės,
Už mylimą tėviškę mirštant man.
Jonas Nevardauskiis.
RYTAS PRIE KALNO DENTS DU MIDI
Kaž kur tolumoj jau paraudo rytai,
bet slėnis gilusis dar miega kietai,
bet sjėnį dar dengia pilkoji migla,
lyg nuodėmių tvaiko sunki atgaila.
Dar gimstanti saulė rūsti, pavydi —
o fakelu žėri jau Dents du Midi.
Didžiulė uola, Prometėjus kilnus,
virš slėnio tamsos tartum rojaus sunus:
jis parneša ugnį, jis teikia šviesos
te troškuliu ryto pabudę alsuos.
Kastytis GHauda.
Corbeyrier s/Aigle, Šveicarija.

SKAITYMAI
KARŽYGIAI
(Baladė)

Priešai siautėjo įšėlę,
Baimę ir vergiją sėjo —
Sunųs trys tada kalbėjo:
"Lik, močiute-sengalvėle,
"Mes sugrįšime namoliai
"Kai vėl laisvė sužibės!"
Ir išėjo narsus broliai
Ginti tėviškės garbės.

SAVAITĖS VEIDAS
Rašo DŽIM-MM.

WILLIAM Z. FOSTER

KAIP DAUGELYJE kraštų komunistų va
dai yra self-made men'ai, taip ir Amerikos ne
skaitlingos komunistų partijos vadas William Z.
Foster, yra žmogus be jokios ypatingos mokyk
los, be diplomų ir be titulų. Jei kadaise tas žmo
gus turėjo užtenkamai sveikatos, kad septynių
"Jeigu žusiu", vienas tarė,
metų amžiuje jau galėjo padėti tėvui mazgoti
"Kad tik bus laisva šalįs,
keleivinius vagonus ir valyti traukinius, tai da
"Ir po tėviškės velėna
bar su savo 67 metais Foster jau jaučiasi beveik
"Laimėje ilsės širdis."
ligonis.
Gimęs 1881 metais Taunton'e, Mass. iš Ai
"Jeigu žusiu",'tarė kitas,
riškos kilmės tėvo, Foster anksti ėmė pelnytis
"Kad tik vargas čia išnyks —
sau duoną ir jieškoti karjeros. Kiek daug Ame
"Aš žinau: savų lankytas
rikos didelių biznierių, politikų ir net mokslo
"Kapas rožėmis sudygs."
žmonių pradėjo gyventi iš savo prakaito, kol Įko
pė i turtingas ir net turtingiausias aukštumas!
Ir Foster galėjo tapti didelio kapitalo savininku,
"Jeigu žusiu", tarė trečias,
bet vietoj trestų ir kitų biznieriškų laiptų jis
"Man jaunystės negailės,
pasirinko "darbo klasės apaštalo" kelią. . Kai tik
"Jei tironų nusikračius
pakankamai subrendo, jis metėsi j darbininkų
"Amžius Lietuva žydės."
organizacijas ir per jas ėmė skelbti socialistines
mintis. Daug laiko nereikėjo, kad iš socialisto
Foster pasidarytų komunistas, išstumtas paga
Gaudė šautuvai, granatos,
liau iš partijos ir nuėjęs į I. W. W. (Industrial
Giriom stūgavo mirtis.
Workers of the World.)
Tirpo narsios vyrų gretos,
Tai buvo dar prieš I-mą pasaulinį karą. Ir
Krito broliai visi trys.
iki Rusų revoliucijos Foster klaidžiojo tarp savo
"Už tėvynę, už namus!
marksistinių sumanymų, bet 1917 metų revoliu
"Viešpatie, išgirski mus!"
cija Rusijoj daug pamokė ir Foster'į. Jei Ameri
kos žemė butų buvusi derlingesnė komunistiniam
augalui, tai Foster butų galėjęs tapti "AmerikoLankė, laukė sengalvėlė,
tiišku Leninu". Aišku, jis tos garbės tikriausiai
Ašarėlę gailią braukė,
norėjo, bet "sausa Amerikos dirva" neleido jam
Ir kaip varnas pasikėlė
įleisti gilių šaknų. Tik 1920 metais jis tegalėjo
Juodos žinios iš palaukių.
įsteigti komunistų partiją, o pamatyti komuniz
Slinko dienos po dienų —
mo popiežių Leniną jis teturėjo laimės tik 1921
metais Maskvoje. Nuo to laiko komunizmas jam
Sengalvėlė už kalnų.
pasidarė "didžioji evangslija", o Maskva — švie
siausiu altoriumi. . prieš kurį jis meldžiasi to
Naktys tylios, naktys niūrio® —
kiu pat pamaldumu, kaip ir visi kiti komunistų
Grįžta broliai j namus:
vadai.
Užkalti langai ir durys,
Foster'io komunistinis gyvenimas ir veikla
Bastos liūdesys šiurpus.
turėjo nemažai audrų. Daug kartų jis buvo areš
Nėr savuju — nevilty j
tuojamas, sulaikomas, paleidžiamas ir vėl.,
areštuojamas.
Jo partija ir jis pats labai dažnai
Už Uralo išvežti
turėjo eiti į "underground". Bet jei iš viso poli
tikos žmogui jo persekiojimas sudaro tam tikrą
Vartai atkelti darželio,
paslaptį, tai komunistinės politikos veikėjui nie
Sesė dingus be žinios.
kas tiek daug nepatarnauja, kaip jo persekioji
Tėviškėje vargas želia
mas. Ir jei ne areštai, ne kalėjimai ir ne ištrėIr kančia be pabaigos.
fnimai, tai gal ir šiandien dar neturėtume nei
Togliatti Italijoje, nei Tito Jugoslavijoje, nei DiPriešo kerštas — nedalia:
mitrovo Bulgarijoje.
Gint tėvynės nevalia.
^ Visi komunistų vadai yra sukirpti pagal vie
ną ir tą patį mastą. Ir beveik jie visi yra moko
Stovi broliai trys už lango,
mi iš maskvines sakyklos. Foster buvo keletą
Prie darželio jezminų,
kartu Maskvon nukeliavęs ir iš ten yra pasisė
Ir kančioj rankas į dangų
męs Lenino ir Stalino išminties.... Amerikoje
jis yra kuo ne vienintelis, kurs taip uoliai pla
Pakelia visi kartu.
tina
komunistinę evangeliją. Tam reikalui Fos
"O Hangau, už ką, už ką
ter
yra
parašęs net keletą knygų. (The Russian
"Musų kančios ir auka?"
Revolution, Towards Soviet America, From
Bryan to Stalin ir kit.)
Tyli mėnuo, tik be vėjo
Negalima butų pasakyti, kad Foster yra
Sukuždėjo jezminai,
blogas oratorius ar blogas rašeiva. Jis moka pa
Ir šešėliai trys išėjo,
traukti ir sukurstyti ypatingai tuos, kuriems
komunizmas yra visa ateitis. Tačiau jau praėjo
Galvas nulenkė liūdnai.
£8 metai nuo komunistų partijos įsteigimo Ame
Tyli vienišos palaukės,
rikoje, o Foster vis dar negali nei prisisapnuoti
Tyli, kenčia Lietuva,
lipie Baltuosius Rumus. 1921 metais jis surinko
Tik į dangų gailiai kaukia
83,000 balsų; 1928 - 48,000 ir 1932 - 100,000 šaKaž kur pamirštas šuva.
jia 22 milijonų balsavusių už Rooseveltą. Jei tik
įokiu tempu komunistų skaičius Amerikoje augs
įai tik Forster'io vaikaičiai., tegalės rimčiau
Ir nuo kryžiaus iš darželio
konkuruoti į Amerikos prezidento vietą.
Atsidusęs iš tamsų,
Pasaulyje yra paukščių, kurių pasirodymas
Taria Dievas: "Skausmo kelias,
pranašauja audrą. Komunistai ir yra tie pirmieji
"Kelias pergalės visų".
paukščiai. Ir todėl tautos ir valstybės, ęorėdaVyk. Venclauskas.
mos apsisaugoti nuo audros, stebi tuos paukš
čius, karpo jiems sparnus ir net naikina juos
be gailesio. Kažin ar tuo budu galima nukreipti
AMERIKOS gaminamas potašas- trąšoms ir audrą.. Dvylika tokių "audros pranašų" nese
kitiems reikalams paeina daugiausia iš New Me nai Amerikos federalinis jury sulaikė, pasirem
damas 1940 metų Smith Bill. Jų tarpe yrp. ir
xico valstijos. Ta valstija iškasa potašo penkis Foster. Rugpjučio 23 d. bus jų teismas, ir Ame
kartus tiek negu visos kitos valstijos.
rikos gyventojai sužįnos, ar Foster tikrai turi
'noro
nuversti Amerikos valdžią jego?, kelia, *
NAUJOJI ZELANDIJA ruošiasi statyti di
delę džiovinto pieno apdirbimo įmonę, kuriai ka
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGELŠ
pitalus, $400,000, suteiks Anglijos turtuoliai.

ŽMONIJOS ISTORIJA

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

LEISKIT i TĖVYNE
Kaina su prisiuntimu $1.00

(Kišeninio didumo — 272 puslapių)
Dirva gavo Europoj naujai išleistą knygą
įvairių Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių'
pavadintą — "LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
272 puslapių ditjumo, ir joje telpa net 283 •
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.

Reikalaukit Dirvoje

Superior Ąve.

Cleveland i, Qfcfc.

~
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Sovieto Suimta Mokytoja Iš
šoko per Langą

silaisvino iš sovietų kalėjimo,
matysime, kam priklauso teisy Kaip lengva ir kaip džentel
meniška
butų
šiandieninė
di
kuomet
Amerikos valdžios rei
be.
džiųjų valstybių kova, jei jos
kalavimas ją paliuosuoti buvo
įniršimą, klastą ir apgaulę pa
atmestas. Sovietai skaito ją
Raudonasis Dunojus
savo piliete.
keistų atviros ir garbingos
STOVĖJOM! prieš olimpinių žaidimų rungtynės.
M KAI
Kosenkina išpasakojo kad Jai
slaptą tylą" Maskvos pasikal Tie 7,000 balandžių paleistų su
esant konsulate nelaisve, ją
bėjimų ir kai girdėjome "bai šauksmu: "žaidimai prasidėjo Taip Ji Ištruko iš Raudonųjų Nelaisvės ir nuo Grąžini buvo aplankęs pats sovietų amsų triukšmą" Belgrado konfe — taika žemėje", tikrai tada
badasorius iš Washington ir
mo j Rusiją. Sovietų Konsului Grąso Sušaudymas.
rencijoje
dėl
Dunojaus,
būtinai
skleistų
laimingą
taiką.
Deja,
ragino
pasirašyti affidavitą jog
R a š o
Ji, jeigu *Gyvens, Sutinka Liudyti apie Maskvos
turėjome galvoti, kad tyčia pa olimpiniai žaidimai praėjo be
Ji nėra laikoma nelaisvėje, kad
Hr. I. Audrūnas
Šnipų Amerikoje Veikimą
rinktas toks keistas laikas rim sovietų., ir be taikos. Praėjo
Ji turinti pilną liuosybę. Am
tiems Dunojaus klausimams ir be vilties, kad jų pavyzdį pa
basadorius žadėjo jai visišką
svarstyti. Stovėjome, klausė seks diplomatai.
užtikrinimą kad ji bus paliuoNEW YORKE, Sovietų kon moterį šnipams pavyko sugauti suota nuo bent kokios bausmės
me ir gailėjomės Amerikos, Kai iš svarbiųjų pasaulinių
Kai Rožes Pavirs Dygliais
sulate,
įvyko Maskvai nemalo ir parsigabeno į konsulatą ne jeigu pasirašys sutikimą grįž
Anglijos ir Prancūzijos atsto įvykių, viską suimi krūvon, tu
ni
drama:
Konsulato šnipų su laisvėn, iki gal but negyvą, į ti atgal į Rusiją. "Viskas bus
vų, kurie pirmą kartą po karo ri žmogus būtinai pasidaryti
gauta
Rusė
mokytoja, Kosen- šmotus supjaustytą, butų iš atleista ir užmiršta", ambasa
radosi tokioje keistoje padėty pesimistu. Niekur nerandi -nei
heim
1939
metais?
Laikas
yra
kina,
Rugp.
12,
statydama pa- siuntę atgal Rusijon, uždaryta dorius jai tikrino. Tačiau ji
Mažos Suomijos
je. Iki šiol Amerika-Anglija- mažiausios vilties, kad rytojus
stipriai pasikeitęs. Pasikeitė ir Prancuzija visose konferencijo
vojun
savo
gyvybę,
iššoko pro me diplomatiniame siuntinyje,
bus ramesnis ir geresnis. Jei
Didi Tauta
Suomijos padėtis. Ir kariauti se turėjo daugumą. Gi Belgra vienur ar kitur dar ir norėtum langą iš konsulato kalėjimo iš nes ją gyvą Amerika nebūtų geriau žinojo ir atsisakė pasi
rašyti. ^ Vietoje to ji pasirinko
TARP DIDŽIŲJŲ pasauli šiandien vienai Suomijai. prieš do konferencijoje sovietai tu pajusti "rožės kvapą", tai kar trečio aukšto. Ji sunkiai su leidus išvežti.
j ieškoti tikros laisvės, iššokda
nės politikos įvykių skęsta visi vieną Rusiją kažin ar atsiras rėjo daugumą ir galėjo daryti tu su juo būtinai pajunti ir aš sižeidė, tačiau buvo pasiryžus Sovietų atstovas pareikalavo ma pro langą, arba mirties čia,
mažų tautų atviri ar paslėpti drąsos drąsioje ir karžygiškoje viską kas jiems patinka. So trius dyglius. O kai rožės pa mirti • negu palikti bolševikų Amerikos valdžią tą mokytoją negu NKVD naguose.
jiems grąžinti ir perkelti į ki
kentėjimai. Triukšmingieji ir Suomių tautoje.4 Baisusis Suo vietų karingasis atstovas Vy- virsta dygliais, tai niekam ne nelaisvėje.
viso pasaulio akis patraukę di mijos kaimynas ją gali praryti šinskis jautėsi padėties vieš bemiela jomis besipuošti. Ar Ji išlikus gyva, sutinka liu tą ligoninę, po Rusų priežiūra O KAIP SOVIETUOSE?
džiųjų valstybių ginčai užtem kiekvieną valandą. Jei ir toliau pats ir atvira burna svaidė ga ne taip atrodo ir visi švyturiai dyti Amerikos valdžiai ką ji ir jų šnipų sargyba. Meluodami
Jeigu laisvoje Amerikoje, ne
do šviesiausius mažų valstybių "didieji" tegalvos tik apie savo na piktus žodžius Amerikos- tamisame pasaulio danguje? žino apie sovietų šnipų veiki aiškino buk ji netyčia per lan savo valstybėje, soviet^ agenžygius. Viskas nutyla ir viskas ir tik savo reikalus, tai galima Anglijos atstovams, šie lyg ko-, Matyt, visi jaučia, kad kiek mą Amerikoje, tačiau ims trys gą iškritus. Jeigu ji butų už
šitaip elgiasi su Rusijos pi
nurimsta šalia atsinaujinančios buti tikram, kad mažosios Suo kie nusikaltėliai, klausėsi sovie vienas sunkios pasaulinės ligos mėnesiai iki ji pasveiks ir ga simušus, sovietams butų buvęs liečiais, už nepaklusnumą, tai
geras argumentas tikrinti kad lengva suprasti kodėl aukštie
milžiniškos kovos, kuri viena mijos didžioji tauta bus prary tų ir jų satelitų nemandagiau pagerėjimas yra nauja pradžia lės iš ligoninės išeiti.
Ligoninę kur ji gydoma, da ji netyčia "iškrito". Dabar ji ji Kremliaus raudoni carai iš
užvaldė viso pasaulio dėmesį, ta Sovietų Sąjungos taip, kaip sių žodžių ir visus savo atsa vis didesnei krizei.
bar saugo Amerikos policija pati liudija kad ji buvo sugau žudė milijonus sau neištikimų
kymus vyniojo į elegantiškas
protą ir jausmus. Jei taip tę ir visos kitos jos kaimynės.
ta kaip vergė ir varu pargaben jų ilgu savo viešpatavimu.
visas 24 valandas ištisai.
sis ilgai, tai turės ateiti valan
formas bijodami neužąauti Vyta
sovietų konsulatan.
šinskio..
da, kada išnyks iš mažųjų šir Kardai su Alyvų
Šymet Visas Metas bus Konsenkiną jos kambaryje
Samarin su savo žmona ir
dies bent kokie atsakingumo
Kai pasirodys šios eilutės,
Maskva
vėl, melus skleisda šeima, ir Kosenka buvo sovie
ligoninėje aplankė Atstovų Rū
Darbingas
jausmai; išnyks senai kartoja Šakelėm
Belgrado konferencija greičiau
mų Un-American Activities ko ma, pradėjo mužikams skelbti tų valdžios įsakyta važiuoti at
mi dėsniai, jog visi, dideli ir DIPLOMATŲ žaidimai, kad siai jau bus baigta. Bus baigta
misijos nanai paklausti ar ji buk Amerikos valdžia varu įsi gal į Rusiją, apleidžiant New
maži, esame atsakingi už pa ir su kardais makštyse, visados taip kaip sovietai norėjo: Du Šioje šalyje išrodo gerai eis sutiks liudyti apie komunistų laužus į sovietų konsulatą tą Yorką Liepos 31 d. Jie pajė
saulio bendrą gerovę. Tegul yra mažiau kruvini, negu žaidi nojus iki šiol vadintas mėly darbai ir bizniai iki pat galo šnipų veiklą, ji pasakė jog su mokytoją išvogti.
gė nepatekti į nuskirtą laivą.
įvyks taip, kaip reikalauja gy mai mūšio lauke. Už tai visi ir nuoju, išeis iš konferencijos pa
Reikalavimą
ją
grąžinti
so
tiks.
Samarin
tuoj nuvyko į Washin
šių metų.
venimas. Mums vis dėlto dar iš visur gana širdingai sveiki raudonavęs. 1921 metų sutar Gero biznio ir*" darbų įrody Ligoninėje ją aplankyti leido vietams pateikė Washingtone, gton, į FBI biurą, raportuoti
nėra nustoję vertės ir mažų no užsimezgusias kalbas tarp tis bus pakeista Vyšinskio pa- mas yra tas kad pardavėjai ir ir sovietų konsulato nariui, ir State Departmente, net pats ką jis žino apie sovietų šnipų
tautų drasųs ir pavyzdingi dar Stalino-Molotovo ir Amerikos- siulytu "susitarimu", pagal ku išdirbėjai turi dar dideles dau kai jis apsilankė, mokytoja jį dabartinis sovietų atstovybės veiklą Amerikoje. Jo šeima
bai. Tokių tautų eilėje mes ma Anglijos-Prancuzijos
galva, taip atkakliai ir begė buvo pasislėpus.
ambasa rį teisė plaukioti Dunojumi gybes užsakymų civiliam su pamačius pareiškė:
priklauso
tik
toms
valstybėms,
tome taurią Lietuvos kaimynę dorių Maskvoje.
diškai
Maskvos agentai dirba
Kosenkina taip pat pasislė
"Jųs
laikėt
man®
nelaisve;
t
naudojimui ; padaugėjo šalies
— Suomių tautą.
Tos kalbos, griežtai slaptos, kurios randasi jo pakrantėse. apsigynimo pasiruošimui pini jųs nenorėjot manęs paleisti." savo darbą. Valdžia atsisakė pė tarp "baltųjų" Rusų, senų
Viešai net* bijomasi stebėtis, apsuptos visokiausiais spėlioji Nei Anglijai, nei Amerikai, nei gų skyrimai, ir prie to daug ko Šituo budu Amerikos vyriau jo reikalavimą išpildyti. At komunizmo priešų. Bet ji bu
kaip galėjo atsitikti, kad sovie mais ir iš dalies raminimais, Prancūzijai nebus leista naudo reikalinga pagaminti Europai sybei pavyko pralaužti Sovie metė ir priekaištą buk tai New vo sovietų šnipų susekta ir va
tų replėse iki šiol ta trijų su gražiai primena teatrus, kur tis Dunojaus srove. Nors So sulyg Marshallo Plano. •
tų konsulato geležinę uždangą Yorko policija buvo įsiveržus į ru parvežta į New Yorko kon
puse milijonų tauta išsilaikė artistai kalba tai, ką jiems re vietų Sąjunga ir nėra Duno
konsulato patalpas jos j ieško sulato patalpas ir uždaryta.
ir prieiti prie jų paslapčių.
nesutraiškyta. Pralaimėjusi ka žisierius įsako, ir kur "gyveni jaus pakrančių valstybė, bet į
ti tuo laiku kai ji iššoko pro Sovietų šnipai, ją pagrobę,
Rusas
mokytojas
Samarin,
DIRVAI išsirašyti nereikia
rą, bet laimėjusi garbę ir pasi mas" susidaro iš žodžių, žodžių jos "nuosavą" Juodąją Jurą laukti pradžios metų. Išsira- ištrukęs nuo išvežimo Rusijon, langą.
paskelbė jog "išlaisvinę" ją iš
įteka pats Dunojus, o svarbiau šykit dafcar. Pusei metų $1.50. pats kreipėsi į US. valdžią. Tą
tikėjimą savimi, Suomių tauta ir dar kartą žodžių..
Mokytoja Kosenkina pati iš- "baltųjų" Rusų pagrobimo.
dar nėra užbaigusi savo sunkią
Kai Amerikos valdžia norėjo
Tai, kas vyksta teatro sceno sia — ji globoja, valdo, prižiū
kelionę. Vyriausybės krizė kar je labai dažnai, beveik visados, ri ir moko visas tas valstybes,
prie jos prieiti, sovietų konsu
tojasi ir, matyt, kartosis dar teliečia tik mažą dalelę to, kas kurių žemes skalauja 2,560 km.
lato narys tikrino kad ji esan
Jau Gatava Jau GAUNAMA Tik $1
dažniau, kad per ją komunisti darosi gyvenime. Ir kai vaidi ilgumo Dunojaus vanduo.
ti linksma ištrukus iš "baltų
nė vėgėlė galėtų giliau įsisiurb nimas scenoje pasibaigia, žiū Nesigilindami į smulkmenas,
jų" ir rengiasi grįžti Rusijon.
ti į kuną ir užnuodyti kraują rovai skirstosi ir grįžta į kas kurių yra daug ir pamokinančių
Tiio gi visu laiku net pats am
taip, jog tik Maskva "tegalės' dienybę, kurios teatrų kalbos Belgrado konferencijoje, nori
basadorius norėjo ją priversti
B. GAIDŽIUNAS
me
pastebėti
tik
tai,
kad
atė
išgelbėti".
pasirašyti
sutikimą jog ji pet*
nepakeičia nei per "nago juo*
mimas teisės Anglams-Ameri
Dar visiškai neseniai Suo dumą".
norinti grįžti.
mija turėjo nugalėti vidaus rei
Maskvoje prieš tos mokyto
Ar pakeis ką politikoje tie kiečiams ir Prancūzams naudo
kalų ministrą komunistą Leino, uždari diplomatų vaidinimai tis laisvai Dunojumi yra dar
jos "pagrobimą" iš sovietų pa
kuris ruošėsi naujais rinkimais Maskvoje? Abejonių yra dau vienas įrodymas, jog per jokių
talpų New Yorke pats Moloto
pravesti komunistų daugumą giau, negu vilčių. Tačiau butų sutarčių skyles nebeįlys vaka
vas įteikė protestą Amerikos
parlamente. Padėtis buvo labai nusikaltimas, jei nebūtų išnau rų sąjungininkai į sovietų įta
ambasadoriui Smith. Amerika
pavojinga ir tik drąsus ir ne dotos visos galimybės teisingai kos laukus ir viskas, kas ran
apkaltinta sulaužyme svetimos
s v y r u o j a n t i s n u s i s t a t y m a s ir tvirtai taikai surasti. Nors dasi už "geležinės uždangos",
valstybės konsulato teisių — ji
Suomijos prezidento Paasikivi Maskvoje pradėti pasikalbėji turi buti laikoma prarasta ir
tuomi papildžius "kriminališką
tegalėjo laikinai pašalinti pavo mai ir nėra tokie, kokių Ameri- taikingomis sutartimis nebeataktą". Molotovas reikalavo iš
jų. Laimingu budu Suomijos ka-Anglija reikalavo, bet gi jie gaunama. Tai yra dar vienas
duoti sovietams ir Samariną su
krizė sutapo su Čekoslovakijos įneša šiek tiek vilties į nervin abai svarbus įrodymas, kad
visa jo šeima, kuris "buvo pa
įvykiais ir, matyt, Maskvos pil gą pasaulį ir prailgina taiką.. jau seniai laikas paliauti gal
grobtas".
vui atrodė per daug iš karto Mes jau daug kartų rašėme vojus kūdikio smegenimis..
Molotovui ilgai laukti Ame
Dunojus prarado savo seną
nuryti abiejų tautų nepriklau kad tvirtų ir sąžiningų susitari
rikos atsakymo nereikėjo: U.
somybes. Suomija buvo palikta mų su Maskva nėra galima pa vardą. O jo naujasis vardas te
S. valdžia tuoj atmetė sovietų
atsargai.. Bet jos eilė yra čia siekti. Visi mėginimai tikriau gali žavėti tik tuos, kurie ^gar
reikalavimą atmetė.
Kosenkinai ir Samarino šei
siai baigsis vis didesne bedug bina raudoną spalvą, prieš ją
pat.
Nors naujieji rinkimai su ne, vis didesne nesantaika, ku lenkiasi ir jai pranašauja dide
mai Amerika užtikrino apsaugą
mažino komunistų skaičių iš 51 riai panaikinti reikės arba es lę ateitį.
ir leidžia gyventi šioje šalyje.
iki 38 (tik šešta dalis parla minių pasikeitimų Rusijos ir
Jau dabar spėjama kad so
mente) , vis dėlto komunistų Amerikos vidaus santvarkoje Žaidimai Baigėsi —
vietų generalinis konsulas New
įtaka pasiliko stipri vien tik arba piktos ginklų kalbos, šiuo
Yorke, Jakob Lamokin, bus at
jau dėl to, kad už jų nugarų metu tikėtis, kad Sovietų Są Taikos Nebereikia
šauktas į Rusiją ir ten bus nu
stovi Stalinas. Tegul ateitų die jungoje įvyks kokių netikėtu
baustas sušaudymu, nes jo ne
OLIMPINIAI žaidimai Lon
na, kad tik vienas komunistų mų, galėsiančių pakeisti bolše done, po keturių savaičių pasi
atsargumu galėjo iš jo nagų
pasprukti ta mokytoja, Kosen
atstovas butų parlamente, vis vikų partijos politiką, butų tas baigė, galima sakyti, senuoju
kina. Už tokius žioplumus Sta
tiek jo žodis svers tiek pat, pats, kas tikėtis gegutės iš var Graikijos šūkiu: "Taikos jau
linas sava. valdininkus žiauriai
kiek ir dabartinių 38 atstovų.. nos kiaušinio. Taip pat nėra nebereikia, nes žaismai baigti".
Naujas ministras pirminiu rimto pagrindo manyti, kad Tos pačios Graikijos papročiais
baudžia.
Bus juoko kai pats Lomakin
kas Fagerholm yra mažumos U.S.A. artimiausiu laiku pakeis olimpiniai žaidimai tegali vyk
atsisakys
į Maskvą grįžti ir
atstovas ir socialistas.. Komu savo tikslus ir priemones iki ti tik tada, kai tyli karo pa
prašys
Amerikos
užtarimo ir
nistų vadas ponia Herta Kuusi šiol vedamoje politikoje.
trankos. Verta butų pageidau
nen nesutiko dalyvauti vyriau Tegul Stalinas ir sveikina ti, kad olimpiniai žaidimai tęs
prieglaudos čia.
sybėje, kol jai nebus duota už Wallace, tegul visa Rusijos tųsi be pertraukos. Ir koks gra
sienių reikalų ministro pava spauda ir skelbia, kad tik su žus ir širdingas taikos vaizdas
KO'RNINiS PYPKĖS
duotojo vieta ir kol vidaus rei Wallace tebus galima "rimtai tų olimpinių žaidimų lauke
Kaina
$1.30
ISTORIJA
kalų ministerija nebus patikė susitarti", vistiek Baltųjų Ru Laisvų tautų ir laisvę mylin
ta komunistui. Tokia jau yra mų šeimininkas, bent artimiau čio jaunimo garbingos rungty
PYPKES iš kornų galvų da
komunistų taktika: per vidaus siems keturiems metams, bus nės keturioliktoje olimpiadoje
ryti sugalvojo Holandietis Tib
Si didelė, 231 puslapių knyga, parašyta Lietuvos tremtinio kuris
bie, daug metų atgal, Missou
reikalų ministeriją ir per poli ne Wallace. O jei taip, tai lo vėl priminė visai žmonijai, kac
pats perėjo ir pergyveno Vokiečių kalėjimus ir buvo priėjęs iM
ciją užvaldyti kraštą. Taip jie šimas tokiomis kortomis tėra kovoje dėl pažangos ir visuoti
ri valstijoje. Jis buvo medžio
apdirbėjas. Pas jį užeidami jo
padarė Čekoslovakijoje, Ven tik savęs apgaudinėjimas.
pat mirties slenksčio — jums bus nepaprastai įdomus skaity
nos laimės yra daug svarbiau
kaimynai ūkininkai prašydavo
grijoje, Rumunijoje. Taip jie Kai paaiškės, apie ką kalbe garbingai kovoti o ne apgaulin
mas, susipažinimui su tuo ką pergyveno musų Lietuviai, antro
kad jis išgręžtų per *korno gal
darys ir visur kitur. Tuo tar tasi Maskvoje su Molotovu ir gai laimėti. Penkiasdešimt de
Lietuvos okupanto, nacio, persekiojami. Knyga lengvai skai
vą skylę ir jie patys iš to da
pu yra pavykę Suomijai neįsi Stalinu, tada gal daugiau paais vynios tautos rung t y n i a v o
toma, stambiom raidėm, patiks kiekvienam Amerikiečiui.
rydavosi sau pypkes. Tas Ho
leisti komunistų į svarbias vie kės ir tai, kaip reikia su jais Wembley stadione, giedojo vi
Jįjjtygos kaina $1.50.
Atiduodama už $1.00 ir 10c pašto kaštų
landietis sugalvojo pradėti tas
tas ir neduoti jiems "raktų nuo kalbėtis. Tuo tarpu reikia tik sos drauge "God save the King
pigias pypkes daryti pardavi
namų". Bet jų smarkus puoli pabrėžti, kad tie pasikalbėji gėrėjosi iš Graikijos atneštu
jflėkit laiške $1 ir 10c pašto ženklukais arba sidabrinį ir "siųskit
mai prieš naują bekomunistmę mai per daug aiškiai parodo fakelu ir klausė Yorko arkivys
mui.
Dabar tų korninių pypkių iš
vyriausybę tikriausiai sužadins jog dažnai politikoje viena sa kupo žodžių: "Garbė yra n#
dirby stė je dirba 400 darbinin
koma, o kita daroma. Šnekama tik nugalėtojui, bet ir nugalė
Kremliaus valdovų- apetitą.
6820 Superior Avenue
Cleveland 3, Ohio
kų ir pigiomis pypkėmis api
Ar Suomiai pasielgs taip, apie "alyvų šakeles", o galan tam, jei jis kilnia širdimi svei*
pina visą pasaulį.
pasielgs jų maršalas Manner- dami kardai. Palauksime ir pa kina jį pralenkusi". *
,

Kur Eina
Pasaulis...?

PAKELIUI

l

Vokiečių Kalėjimuose

DIRVA

*

D

VASARINIS IŠPARDAVIMAS

KANADA LEIDŽIA
IŠVEŽTI MĘSĄ
i U. S. A.

Eina visu smarkumu

SPECIALIS NUPIGINIMAS ŠIUO LAIKOTARPIU

Ottawoje, Kanadoje, ir Washingtone vienu kartu praneš
Vasariškų rūbų — marškinių — kelnių — diržų
ta kad šiomis dienomis Kana
Šiaudinių Skrybėlių — Maudymuisi Kelnaičių
da panaikino draudimą išga
PIRKIT DABAR IR TAUPYKITbenti jautieną mėsą i U. S. A.
•|f DYKAI! Mes duodam Eagle Stamps su kiekvieni pirkiniu. •
Draudimas buvo įvestas 1942
čia Iškeikime Jusų Stamp Books.
metais. Dabar, draudimo nu
kėlimas, sako Amerikos mėsos
ir galvijų pardavėjai, nepada
rys didelę žymę šios šalies mė
sos biznyje.
Atdara Vakarais
7010 Superior Ave.
Viena mėsos kompanija sa
ko, jeigu iš Kanados butų jvež
linsiiiiititmiiiimiiiiiiimiimimiiiiiHiiiiimitmiiiMimmimimimmmiimiiii''
ta pilna metinė kvota 400,000
galvijų į U.S.A., kas sudarytų
200,000,000 sv. apdirbtos mė
sos, tas reikštų tiktai apie vie
nos savaitės visos šios šalies
mėsos sandėlių mėsos pardavi
mo kiekį.

THE KRAMER & REICH (0.

PHILCO

PROJECTION
TELEVISION

i>

m
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And it s ready for you now . . . the spectacular
achievement of twenty years' research! A bigger
picture ... 15 by 20 inches ... on a new kind of
television screen! The Philco Micro-Lens Projection
Screen is covered with millions of tiny lenses . . .
jiives you sharper, brighter pictures, even in lighted
r^oms. Automatic Electronic Control makes tuning
tasy. Come in and see this television marvel for
vonrsolf!

Aliejus Padarė Biznio
Miestą Rugienojuose
Kanadoje, prie Leduc mies
telio, apie pusantrų metų at
gal, kur augo rugiai ir kvie
čiai, netikėtai atrasta aliejaus
šaltiniai. Nuo tada ta visa
sritis pavirto augančiu mies
teliu, ir ta apielinkė mainosi
savo išvaizdoje kas valandą.
Pirmutiniai aliejaus, šaltiniai
Čia išgręžta Vasario 13, 1947
metais, ir dabar jau veikia suvirš 150 šaltinių.
Apskaičiuojama kad iš šitų
šaltinių bus gauna aliejaus už
apie $200,000,000. Per sekan
čius tris metus šis savas alie
jus sutaupys Kanadai iki 150
milijonų Amerikoniškų dolarių
už importuojamą aliejų.
Ūkininkai kurių žemėse tas
aliejus surastas, patapo milijo
nieriais. Vieno ūkininko že
mėje aliejaus gaunama po iki
14,000 bačkų į dieną.

1948

UŽRAŠU KNY
GUTĖ UŽ 25c

1001

The striking beauty table model Philco Television re
ceiver brings you direct view pictures on the end of
10-inch tube brilliant and clear, without dimming the
lights or drawing shades. Complete with 23 tubes,
plus 3 rectifiers, Philco Automatic Controls, Pretuned Channel Selector. Mahogany, and most at
tractive.

$349.50
Plus $1.75 Fed. Tax.

1
3486 EAST 93rd STREET

Standard Installation $55.00.

i

LI

§213 UNION AVENUE

Atdara vakarais iki 9. Trečiadieniais iki 1 vai. dienos. ~
Telefonas abiejose krautuvėse DI 0025.
HHiaitfuiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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Jieško Vietų 600000 SKAITYTOJŲ DOVANOS
Tremtinių
PARAMA DIRVAI
AMERIKA IR KITOS TRYS
VALSTYBĖS RAGINA KIšie Dirvos skaitytojai prisi
dėjo su dolariu ar daugiau prie
TAS PRIIMTI D. P. \
Iš Šveicarijos praneša kad savo reguliarės prenumeratos,
atnaujindami Dirvą. ReguliaSuv. Valstijos, Britanija, Bra
zilija ir Holandija ragina kitas rė prenumerata yra $3.00, bet
šalis įsileisti Europos išvietin- jie pridėjo dar ir savo dovaną
Dirvai. Tos dovanos pagelbsti
tus žmones kiek daugiausia jų
mums siuntinėti Dirvą tremti
gali suimti.
niams Europoje ir kitur.
Bendroje rezoliucijoje septin
Kiti prisiuntė po $1 ar dau
tam United Nations ekonomi
giau
Dirvos bendradarbiams
nės ir socialės tarybos posė
Europoje paremti.
džiui tų keturių valstybių de
legatai įrodinėjo svarbą grei Frank Keršis,
Worcester, Mass.
$10.00
tesnio apgyvendinimo 600,000
tremtinių. Dauguma jų paei Andy Kudzius,
Detroit, Mich.
5.00
na iš komunistų valdomų šalių
Adomas Norėk,
ir negali buti repatrijuoti.
Miami, Florida
5.00
Keista taigi kodėl Amerikos
ir Anglijos zonose Vokietijoje Vyt. Beleckas,
Geneva, N. Y.
*
5.00
leidžiama sovietų šnipams lan
džioti ir neliaujamai raginti ir Vincas Yankauskas,
Yonkers, N. Y.
4.00
kalbinti Lietuvius ir kitus Ru
sų pagrobtų šalių žmones grįž Peter Grėbus,
ti, ir Amerikiečiai net siūlo su
Groveport, O. (už 2 m.) 6.00
tinkantiems grįžti padidintas Mike Senkus (už 2 metu)
Rochester, N. Y.
6.00
maisto normas?
Tame pat pranešime ta išvie- Benis Velichka,
tintų asmenų komisija praneša , Chicago, 111.
5.00
apie savo sumanybą grąžinti D. Prucinskas (už 2 metu)
palaidus tremtinius vaikus, be
Schenectady, N. Y.
6.00
tėvų, atgal į jų kilmės šalis.
ir auką
1.00
Posėdžiui patiektoje rezoliu Anna ir Frank Ruth
cijoje siūloma kad apie 3,000
Miami, Fla.
5.00
besiblaškančių našlaičių ir be Marė Mišeikienė
tėvų vaikų, kurie jaunesni 16
Cleveland
5.50
metų amžiaus ir dabar randa
si IRO globoje, butų grąžina
mi į ten iš kur jie kilę.
Amerikiečiai, kurie daugiau
sia prisidėjo prie daugelio išvietintų tėvynių pražudymo,
dabar visaip nori prisidėti prie
privertimo tų išvietintųjų grį
žti į jų pavergtas šalis, tikrai
pražūčiai.

Tremtinių knygų
leidykla
Vokietijoje "Aistra" atsiuntė
Dirvos knygynui gražių kiše
ninių 1948 metų kalendorių-užrašų knygučių (note book).
Jie rašo: "kalendorių kainos
nenustatome, matysit patys.
Jeigu turėtumėt galimybės už
juos mums kuo nors atsilygin
ti, busime dėkingi. Musų no
ras yra parodyti užjurio bro
liams kad mes ir benamių sto
vyklose gyvendami nenuleidžianie rankų, bet dirbame kiek
sąlygos leidžia, Lietuvišką kulturos darbą...."
Dirvos knygynas prisius šią
knygutę už 25c, ir tie pinigai
bus pasiųsti tiems broliams
tremtiniams paremti. Siųskit
mums pašto ženklais.
DIRVA,
6820 Superior Ave.
Cleveland 3, Ohio

6820 Superior Ave.
ENdicott 4486

1.00

KAS platina Dirvą
platina apšvietą.

1.00
1.00

tas

BEFORE

1.00

YOU BORROW
TO BUY A HOME

1.00

KAS DAUGIAtlt
Mieli Dirviečiai! Jusų prisi
dėjimas su dolariu ar daugiau
duoda mums galimybę siųsti
šimtams Lietuvių
tremtinių
Dirvą jau kelintas metas. Tie
sa, mes niekad negaunam tiek
aukų kad apmokėtų visas tas
prenumeratas tremtiniams, ta
čiau jusų aukos apmoka nors
pašto kaštus. Mes jausdami
jusų prielankumą tremtiniams,
iš savo pusės aukojame jiems
šimtus Dirvų per šiuos kelis
metus po karo.
Kitiems, tremtiniams rašyto

GET OUR
LOW RATES AND
HELPFUL TERMS

Member Federal Deposit Insurance Corp.

SEKANČIOS ŽIEMOS NAMŲ ŠILDYMO LĖŠŲ

ILLUMINATING CO.
PLEČIA STATYBA

National; trys šiaurrytinės Ohio
bankai, the Conneaut Banking and
Trust, the Geneva Savings and
Trust, ir the Jefferson Banking Co.;
ir trys New Yorko miesto bankai,
the Chase National, the Bankers
Trust, ir the Central Hanover Bank
and Trust Co.
Sulyg sutarties, tie 14 bankų
sutiko skolinti Illuminating kompa
nijai pinigus sulyg reikalo per du
metu pradedant Rugsėjo 1, 1948, iki
bendros sumos $25,000,000.
Taip dirbant, kompanija turės la
bai geras sąlygas savo pradėtą pro
gramą pravesti.
Nuo II Pasaulinio Karo pabaigos
trys metai atgal, the Illuminating
kompanija praleido virš $31,000,000
pagerinimui ir padidinimui savo
jėgos ir šviesos sistemos.
Šios kompanijos $105,000,000 sta
tybos programa numato dadėti iš
viso 330,000 kilowatts prie jos ge
neratorių veikiančių jos Clevelandq
ir Avon jėgos stotyse ir įrengimui
kitų reikalingų praplėtimų.

Dabar kaip tik galima pasitikėti geru
oru ir apsižiūrėti namo namus žįemgu.
Sudekit insuliaciją . . . žieminius lan

gus .. . uŽkamšykit plyšius ir durų
apvadus,; taipgi užtepkit visus sienų
plyšius iš lauko, arba paveskit kon-

Imkit Dabar . . . ruoštis
nukirsti iki vieno trečdalio savo kuro
kaštų ateinančią žiemą.

Insuliuok Dabar.
Sumažink Kuro
Kaštus

*-\

dirbti gerame ore. Kuro sutaupymas

pats užmokės už tą darbą per kelis
M«tus. Galit gauti lengvu išmokėjimu.

Uškamšpfc fr

Ba

Užlipyk Plyšius
Didesniam
Sutaupymui

Su insuliacija—kuro sutaupymas dažnai pa
siekia 20% ar daugiau; sunkiai įšildomi kam
bariai jgauna naują patogumą; visi kamto»
riai esti tylesni, ir—vasaros betu—vėsesni.

Sudėk

traktoriams tai padaryti iki jie gali

M

BR

Žieminiai langai ir durys sumažina iki 18%
nuo šildymo bilų. Turėsit laisvus !alio'garų
langus ir reikiamą švarumą.

žiemos

Langus

IŠSIMOKĖJIMAS PER TRIS METUS

Mažiau Reiks Kuro

Sulyg F. H. A.

Kift-o bilos susitraukia labiau ir šalti traukiai
buna sulaikomi užkamšant ir užlipinant visua
plyšius apie duris » langus.

Sutarkit su savo pardavėju-kontraktorium da
bar apdirbimui jusų namo pilnai žiemos me
tui, už tikrai žemą mėnesinį išsimokėjimą.
Tiktai kuro sutaupymas sumažins to darbo
kaštus nuostabiai.

IMKITĖS DABAR . . •. KREIPKITĖS Į SAVO KAIMYNIŠKĄ KONTRAKTORIŲ ŠIĄDIEN

<=%~EAST OHIO GAS Cm*™,
KREIPKITĖS Į PARDAVĖJUS IR IŠDIRBĖJUS GAVIMUI DYKAI APKAINAVIMŲ
Visi Darbai Viename Kontrakte
Šaukit ENdicott 4444
BECHT & CO., INC.
3030 Euclid Avenue
Vakarais YEllowstone 4610
F.H.A. Terms

NOTARY PUBLIC
,

Wm. Zinkevičius
Montello, Mass.
Mrs. Peter Miscovich
I/Ainse, Mich.
r
K. Wengras,
Altoona, Pa.
Antanas Repšis,
Harrisburg, 111.
Ant. Vyšniauskas,
Sudbury, Ont. Kanada
V. Rachinskiene,
Amsterdam, N. Y.
Kostantas Karcin
Athol, Mass.
Barney Jervis,
Factoryville, Pa.
J. Skinder,
Clinton, Ifii* ,

pakietus ir net pinigais. Jie
visi rašo-dirba padarymui Dir
vos jums įdomesne.
Prisidėkit visi kuriems tik
sąlygos leidžia, su dolariu-kitu
5.00 dovanų ir aukų, kuomet siun
čiat savo prenumeratą už Dir
6.00 vą.
Siųskit šiuo adresu:
2.00
DIRVA
6820 Superior Avenue
1.00
Cleveland 3, Ohio.

SUTAUPYK IKI V3

K. s. KARPIUS

Turint reikalą notarizuoti
dokumentus kreipkitės |

jams, sulyg išgalės pasiunčiaIR me
laikas nuo laiko ir maisto

TAISYK DABAR!

RADO NAUJAS TITANIUMO
KASYKLAS
Kanados vyriausybė praneša
atradimą naujų turtingų tita- Finansavimui savo dabar užve«t§«
8105,000,000 statybos programos da
niumo geležies sluogsnių, prie lies, The Cleveland Electric Illumi
Canton Tetu, Tio ežero pakra nating Company padarė sutartis pa
štyje. Tai esą turtingiausi pa skolinti $25,000,000 iš 11 bankų gru
pės Clevelande-Šiaurrytinėje Ohio ir
saulyje to metalo sluogsniai.
Valdžia pasirengus tuoj pra ,iš trijų bankų New York City, kaip
praneša Elmer L. Lindseth, kompa
dėti darbą tose kasyklose.
nijos prezidentas.
Tyrimai parodė kad ten bus Tai yra antras didelis finansavi
apie 50,000,000 tonų geros te- mas koki padaro Illuminating kom
taniumo rudies, ir kad tikima panija bėgyje devynių mėnesių. Per
tose apylinkėse surasti ir dau eitą Gruodžio mėnesį kompanija iš1
pardavė $20,000,000 bond su 3 nuo
giau jos.
šimčiu metinio pelno.
Tetaniumas yra metalas sti Tie 14 bankų kurie dalyvauja šio
presnis negu geriausias plie je $25,000,000 paskoloje apima pen
nas ir beveik toks lengvas kaip kis Clevelando bankus, the Central
National, the Cleveland Trust, the
aluminas.
National City, the North American,
Jau paskirta $10 milijonų ir the Union Bank of Commerce;
pradėjimui tiesti j tą sritį ge trįs Ashtabula bankai, the Commer
cial, the Farmers National, ir the
ležinkelio.
SIŲSKIT Dirvai žinias apie
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
mą iš Lietuvos.

P H I L C O
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BUY BONDS TODAY

INSUL-VENT SALES CO.
Kombinaciniai Vieno-Metalo Žiemos
Langai. Virš 25 Metai Išdirbimo
patyrimas.
,
2619 Carnegie Ave.
SUperior 2260

SEARS ROEBUCK & GO.

Visose Septyniose Krautuvėse
Žieminiai Langai, Rockwool
Ir Visi Įnsuliacijos Reikmenys

BECKER ROOFING AND
INSULATION CO.
Mes Dirbam, Parduodam ir
Sudedam. Sutaupysit Tarpininkai
pelną
11523 Madison Ave.
BO 30Ž0

GREAT LAKES WINDOW CO.
Kombinaciniai Žiemos Langai ir
Vielų Tinklai. Porčių Apdangalai
iš Alumino ir Medžio Specialybe
12471 Cedar Road
YEllowstone 2890 Hilcrest 224W

WM. E. KAISER CO.
Rockwool Insuliacija
Žieminiai Langai
18123 Detoit Avenue
ACademy 6100

KACHELINE PRODUCTS C0,
Pilnas Patarnavimas Apmušimo,
Plyšių Užkamšymo, įnsuliacijos,
Kombinuoti Žieminiai Langai
11525 Woodland A v#.
Šaukit TYler 1-179$

(

8u RUSCO All-Metal Combination
Storm Sash ir Screens
jNiekad ftėreikia mainyti—
irimui šaukit SUperior 4180
dykai apskaičiavimui
OHIO RUSCO, INCfe
Cleveland, Ohio

SOACO SALES CO. Aluminum Žiemos Langai ir
Durys. Geriausi Padariniai
720 Carnegie Ave.
. , MAin 5750
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PAJIEŠKOJIMAI

MIRIMAI

Naglazas Aleksandras, iš Pumpėnų
vai., Panevėžio ap.
Jieškomieji ar apie juos ži Norkaitė - Liaugminienė Stati, d.
nantieji prašomi atsiliepti į:
Teklės, gim.' Latvijoje įgfv. Cice
ro, 111.
CONSULATE GENERAL OF
Pampai
Frank ir jo seserys Faimpa' lilTHUANIA
(žinios apie mirusias Lietuvius šiame skyriuje talpinama dykai ' #11
lytės Eva ir Mary iš Marijam
41 West 82nd Strett
polės vai ir ap., gyv. Waterbury,
New York U, N. 1f.
Conn.
, VALIS Viktoras, 69 m., mirė SIDABRA Kazys,"72 m.» mirė
Paplauskienė - Drtmis (t)runa) AnuRugp. 10, Cleveland, Ohio.
Liepos 18, Ozone Park, N.Y.
sė, ištekėjusi antru kart, kilusi iš
Jknuškevičiutė - Jurevičienė Marti
BACEVIČIUS Antanas, 58 m., MILIAUSKAS Silvestras, 99
Barstyčių m., Mažeikių ap.
na, gim. Šačių par.
mirė Rugp. 9, Cleveland, O.
metų, mirė Balandžio 29 d.,
Jonušaitis, iš Molupių km. Batakių Paulavičius Adomas ir StepoftšlT, iš
TULAUSKIĖNĖ Ona, 72 metų,
Molėtų vai., Utenos ap.
vai. Tauragės ap. gyv. Chicagoje.
Villa Maria, Brazilijoje.
mire Liepos 30 'd., Detroit,
Pelaitis
Aleksandras .
Jucaitis,
gyv.
Brooklyne
ar
Boston.
ZAUKAS Antanas, 43 metų,
Jurevičienė - Januškevičiūtė, Marti Piaseckaitė Adelė, ištekėjusio* jfcfcMich. (Girnikų k. Garliavos
mirė Gegužės 29, Buenos Ai
vardė nežinoma, gyv. Itttl ir
na, diikt§ Eufrozinos, gim. Šačių
p. Marijampolės ap.) Ameri
res, Argentinoj. (Dotnuvos
par.
'• Šiauliuose.
koj išgyveno 50 metų.
p. Ramėnų k.) Argentinoje
Kasčiukienė Dzikaitė Bronė, iš Jo Piečaitis Pranas, iš Šakių ap.
RUPKALVIS Andrius, 59 m.,
Tremtiniai Lietuviai, besiruošdami emigracijai j svetimus
išgyveno 20 metų.
Pinkauskas - Pinkevičius Kazimie
svainių vai. Kėdainių ap.
mirė Rugpjučio 10, Detroit,
kraštus, mokosi įvairių amatų, čia matome vienos stovyk
ras, iš Pašvitinio vai., Šiaulių ap.
Kaziauskas Jonas, sunus Jono, gim.
VILNIŠKAITIS Antanas, 45
Mich.
(Tauragės ap. Nau
los radiotechnikos kursų klausytojus darbo metu.
Platukaitė - Dusevičienė Levasė, d.
Smilgių
vai.,
Panevėžio
ap.
metų, mirė Gegužės 12, Bue
Juozo ir jos sunųs Jonas ir Juo
(Nuotr. B. Gaidžiuno.)
miesčio m.) Amerikoj išgy
Kažkevičius Jonas, gim, Antazavės
nos Aires, Argentinoj. (Ma
zas gimę USA, gyv. West Lynn.
vai.,
Zarasų
ap.,
gyv.
New
Yorke.
veno 41 metus.
rijampolės ap. Antanavo v.)
Dusevičienė kilusi iš Daugų pąr.
kalinga
dar
500
daugiau
sezo
Kazlauskienė
.
Dundzytė
Veronika,
GERčIUS Antanas, mirg Lie
Alytaus ap.
GIRČIENĖ Emilija, 61 metų,
duktė
Tomo,
gyv.
Kalifornijoje,
iš
ninių darbininkų. Tomačių rin
pos mėn., Scottville, Mich.
Premeneckaitė - Jakovišč Jatfc; -iš
mirė Gegužės 12, Sao Pau
Nemunaičio
vai.
kimo darbo bus iki Spalių 1.
MARCINKEVIČIENĖ Marijo
Alytaus vai. ir ap.
lo, Brazilijoje.
Be sezoninių darbų, ukėse Kemeklis Kazimieras, gim. USA, g. Račinskienė Joana, gim. Kedainitj
na (Jonušiutė), mirė Liepos
Lietuvoj
Radviliškio
vai.,
Šiaulių
PRAN1NSKAS JuožOi, pusam
Ohio valstijoje reikalinga nuo ap.
gyv. Chicagoje.
m., Cambridge, Mass. (Aly
žis, mirė Liepos 19, Chicalatinių ūkių darbininkų.
Kizis Pranas, sunus Petro ir Magda Rainys Antanas sttiims Anastazijos,
taus ap. Punios p. Silgionių
goje. (Smilgių par. Pagaispigim. USA.
lenos, gim. USA.
Ohio valstija šį rudenį gau
kaimo).
Sabaliauskas
Stanislovas ir Vincen
lių
k.)
Klimaitė
Janiunė
Katarina,
duktė
na didžiausį derlių kviečių, korBUNSEVIČIUS Jonas, mirė
tas, iš Šiluvos vai., Raseinių ap.,
Antano ir Marijonos, gim. .Liudvi
PALAIMA Jonas A., 61 metų, nų ir kitų grudų negu kada iki
Liepos mėn., Mahanoy City,
gyv., rodos, Chicagoje.
navo vai., Marijampolės ap., gyv.
mirė Liepos 16, So. Boston, šiol turėjo.
Pa.
Šalna Kazimieras, sunus Ka£imierO£
New
Yorke.
Mass. (Ukmergės par.) Ašymet gaus apie 65,956,000
iš Daugėliškiu vai., Švenčionių ap.
MAKAUSKAS Antanas, mirė
Kogelis Jonas ir Mykolas, sunųs
merikoj išgyveno 46 metus. bušelių kornų daugiau negu
Savickas Jurgis ir Petras, iš Ža
Augusto ir Onos.
Liepos m., Gilberton, Pa.
MASLAUSKAS Vincas, pusam pernai. 1947 metais Ohio ūkės
liosios vai., Vilkaviškio ap. _
Koenigytė - Duve ir jos vyras DuURBANAVIČIENĖ Ona* mirė
Amerikos ukėse atsitinka vi ve Kazimieras, išvykę iš Kauno- Šeroliutė - Neverienė Kazė, duktė
žis, mirė Liepos 22, Chica- surinko 138,826,000 bušelių, o
Liepos 9, Luzerne, Pa.
Adomo,* iš Ukmergės- ap., gyv.
goj. (Marijampolės ap. Liu šymet korntį bus 204,792,000 sokių nelaimių daugiau negu Šančių.
BARDAITIS Pranas, mirė Lie
Kaune.
Kragaitė
Griciūtė
Olga,
duktė
bavo par.) Amerikoj išgyve- bušelių.
kitose kokiose paskirose indus Agotos, gim. Gruodžių vai., gyv. Šidlauskas Adomas, sunus Krisiaus,
pos 9, Wilkes-Barre, Pa.
rfo
46 metus.
Kviečių numatyta 58,825,000 trijose ar užsiėmimuose.
iš Daugų parap., Alytaus ap.
VILKAUSKAS Vincas, 55 me
Bostone.
Nors nenorėsit tikėti, tačiau Krasauskaitė Johana, iš Žaliosios v., Šilinskas Juozas, gim. Naumiesčio
tų, mirė Liepos mėn., Frack- VILČIAUSKAS Juozas, mirė bušelių, apie 10,000,000 bušelių
Liepos mėn., New Britain, daugiau negu pernai.
vai., Tauragės ap.
Vilkaviškio ap.
tikrenybėje ukėse vienas iš 1<
ville, Pa.
Šilinskis
Vincas, gim. NiiumiesSio v..
Kraus
Lozoraitytė
M&rečft,
iš
Ky
Conn.
Avižų numatoma gaut! 51,- žmonių kas metą buna sužei
Tauragės ap.
ŠIMKUS Martinas, 54 m., mi 686,000 bušelių, veik trigubai džiamas lengviau, sunkiai arba bartų vai., Vilkaviškio ap.
Kučinskaitė - Urbonavičiūtė Bronė, Skirbutaitė - Bakaveckienė Marijo
rė Birželio 28, Luzerne, Pa. tiek kiek gauta pernai.
ir mirtinai. Atsitikimai buna gim. Veisėjų vai., išvyko į USA
na, iš Salantų vai., Kretingos ap.
Jeigu kada negaunate kurio
(Šiaulių ap.) •
Miežių apie 570,000 bušelių, su ūkio mašinomis, gyvuliais, pas savo motiną.
Skirbutas Juozas, sunus Kazio, ifr
Dirvos numerio tai prašyda
miirė arti dvigubai kaip pernai.
mi Administracijos prisiųsti KAZUNAS Jonas, 65
pačių
darbininkų
neatsargu Labokienė Josefa, gyv. Chicagoje Pabaisko vai., Ukmergės ap.
Birželio
13,
Rumford,
Me.
Skučiutės Ievos ir Vaičaičio Antano,
tą numerį, nerašykit: "Ne
Soybeans bus 19,068,000 bu mas ir daug kitokių priežasčių. ar apylinkėje.
iš Bilevičių km., Veiverių vai., Ma
Lendraitienė Julija, gim. Kidulių v.,
gavau pereito numerio," bet KULKERIENĖ Liud visė, 68 šelių.
Ūkių nelaimės pirmoje vieto
rijampolės ap., sunus Pijus prašo
gyv. Chicagoje.
pažymėkit aiškiai: Negavau
metų, mirė Birž. 21, Detroit, j Obuolių derlius bus 2,118,000 je paeina nuo neatsargumo su
Liaugminienė - Norkaitė Stasė, d. atsiliepti gimines ir pažįstamus.
nr. 5, ar 15, ar 34, ar 47".
Mich. (Marijampolės ap.)
Tas palengvins be jokių su PUPALAIKIS Vincas, 30 me bušelių (pernai gauta 3,038,000 mašinomis, su traktoriais, ku Teklės, g. Cicero, 111., gim. Lat Songaila Jonas, sunus Jono, gitit.
bušelių).
Šiaulių ap.
riuos dažnai operuoja jauname- vijoje.
klydimų greit pasiųsti juma
tų, mirė Liepos 7, So. Bos
Literskis Antanas ir Magdalena, Stankevičius Kazimieras ir jo s«Gerai užderėjo kriaušes, sly čiai vaikai. .
tą numerį kurio negavot.
suo Stankevičienė Aniceta, gyv.
ton, Mass.
vos, vynuogės.
DIRVOS Administracija*
Antra paskirų didžiausių ne vaikai Mato, iš Vilkaviškio ap.
Chicagoje ir New Yorke.
Lozoraitytė
Kraus
Marcelė,
ii,
Ky
NIKšTĖNAS Zigmas, mirft 9
Visų laukų derliaus nurinki- laimių priežastis ukėse t paeina
Stankūnaitė Elžbieta, . iš Mikališkio
bartų vai., Vilkaviškio ap.
Liepos, So. Boston, Mass. m u i O h i o , v a l s t i j o j e s a k o r e i -j nuo gyvulių. Pirmiausią vietę
vai., Marijampolės ap., gyv. apie
Ludvvig
Emma,
Lena
ir
Martha,
g.
(Ramygalos p.) Amerikoj iš kalinga 18,000 sezoninių darbi-® gyvulių tarpe užima buliai, ku
Philadelphia.
Ploriškių k., Šakių ap.
gyveno 42 metu.
ninku. •, ;
•
| rie daug žmonių ukėse užmu Makarskienė - Vereckait#. Agota, Stankus Kazys,į sunus, Ta<|Oi iš Ra
AICEKAUSKIENĖ «a- (fci- Daržovių derliui rinkti rei-1 ša ir sužeidžia.
seinių ap., Kalnelių tcm., prašo
iš Obšrutėlių km., Vilkaviškio ap.
maičiutė), mirė Birželio 9,
atsiliepti savo tėvo brolius ir se
ir vyras Makarskas Petras, gyv.
seris, gim. Skomantų km., Švėkš
Brooklyne.
Brooklyn, N. Y. (Tauragės
Kada jusų namai arba ra
nos vai. ir gyv. Pittsburghe.
Maskelis Jonas, sunus Adomo, gia».
kandai tampa sunaikinti arba
par.)
Stašaitis Antanas ir Vincas, iš Šė
Rudaminos vai., Seinų ap.
sugadinti ugnies, kreipkitės j KALĖDA Vincas, 40 m., mirė
Matulevičiūte Julija, duktė Antano,
tos vai. Kėdainių ap. broliai Ele
P. J. KERŠIS, del apkainaviLiepos 11, Luzerne, Pa.
iš
Ukmergės
ap.
Kurklių
vai.,
pir
nos.
mo, ko visada reikalauja apVALAŠINIENĖ Ona, mirė 12
Stašaitytė Kazimiera, iš Šėto* .ViL,
miau gyv. Kanadoje.
draudos kompanijos pirm
Kėdainių ap., sesuo Elenos.
Mazajus Andrius ir Vincas, nuo
Liepos, Inkėrman, Pa.
gu išmoka už nuostolius.
Stafkunas Jonas, £yv. Chicagoje.
Mauručių.
BRAZINSKIENĖ Darata, mi
P. J. KERŠIS
Maziliauskas Ignas, išvykęs prie?, Stikliuvienė - Valaitytė Ona, duktė
rė Liepos 10, Plymouth, Pa.
1914 metus j USA.
Petro, iš Žaliosios vai., Vilkaviškio
#09-12 Society for Savings Bid. GUTAUSKAS Pranas, mire 10
Mikonis Paul, gim. USA.
ap.
•
Telef.: MAin 1773.
Liepos, Kingston, Pa.
Mikšiunaitė Uršulė, gim. Biaklau- Stirbytė Emilija ir Leokadija, duk
kių km., Papilės vai.
terys Juozo, ii Jvrkaičių tat.
Didžiausia Dolario Vertybė
Mikšiunas Vincentas, gira. BlsaklauŠvėkšnos vai.
kių km., Papilės vai., gyr. Chica Strimaitienė - Klimaitė Petronėlė,
if.
AUTOMATINIS
duktė Antano ir Marijonos, gim.
goje.
ŠILDYMAS
Miliauskas i£ Gėdvainių km., Rieta
Liudvinavo vai., Marijampolės a.,
vo vai., ' Telšių ap., buv. Telšių
gyv. New Yorke.
Oil
Gas
Cm!
Šukauskaitė Levosė, iš Veliuonos v.,
Karo Komendantas.
Min^evičienė - Ancevičiutė Ona,
Kauno ap., duktė Mataušo.
THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O.
duktė Adomo, gim. Rudaminos vl. Toleikis Domas, sunus Prano, gim.
Seinų ap., gjrv. Chicfcgoje ar
Švėkšnos vai.
Tonkaus Liudviko, kuris y*» miręs,
Brooklyne.
šeima, gyv., rodos, New Yorke.
Moekaitė Marijona, duktė Juozo, iš
Tumėnas Pranas, iš Salako vai., Za
Naumiesčio vai., Tauragės ap.
Nausėdaitė, Agota, duktė Igno ir
rasų ap.
Pertonėlės ,gim. Naumiesčio vai., Tumos Sophie, vyro pavarde neži
noma, gyv. New Yorke, N. Y.
Tauragės ap.
Neverienė - Šeroliutė Kazė, duktė Urbonavičienė - Kučinskaitė Bronė,
gim. Veisėjų vai., išvyko į USA
Adomo ,iš Ukmergės ap., gyv.
pas savo motiną.
Kaune.
|
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—
|

MIRĘ IŠEIVIAI AMERIKOS LIETUVIAI

DIDELIS OHIO VAL
STIJOS LAUKŲ
DERLIUS

Ukese Nelaimių Esti
Daugiausia

Pastaba Skaitytojams

IŠTIKUS GAlSROf
NELAIMES

V

o

ne

MONCRIEF)

I

Wilkelis Funeral Home

i
j

PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

| 6202 SUPERIOR A VS.

I
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I. J. SAMAS - JEWELER

Į

=

Persikėle Į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

Ę

a

Grtfta Ezella Theatifc f
£

Dabar jau turime didesnį rinkinj Deimantų, Žiedų, Laik- |

S
g

rodėliu ir visokiy graždaikčių, už nupigintą kainą.

pilnai Padengta Apdrauda.

g

UTah 1-4515

W. DEBESIS PAINTING CO.

Laikas Turėti Vešiau ...
GAMINKITE SU ELEKTRA
Moterys, štai tas vėsesnis, švaresnis, lengvesnis
gaminimo būdas kokio visada norėjot—moderni

nis Automatiškas Elektriškas Pečius.

Štai yra pečius "kuris sudeda karštį į maistą,
NE į virtuvę. Pečius insuliuotas iš VISŲ pusių.
Paviršio dalys verda TIESIOGINIU karščiu.
Jis vėsesnis ir atsakantesnis. Jusų virtuve bu
na švari. Galit pagaminti pilną maistą saugiai
kuomet ir išeinat iš namų. Jus sutaupysit laiką
ir darbą ir maistą kiekviename sezone.
Skaniems^ maistingiams valgiams visą,
vėsiam, švariam, lengvam virimui... naudoliit modernini Automatic Electric Range. Tai

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko

Cleveland 3

7526 Star Avenue

m

v

|

HEnderson 9292 |

| 7007 Superior Ave.

/

puikiausias valgiui gaminti padargas koks yra.
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P J KEJRSIS

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

m
• um

%.

S
NorSdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kr«ip» s
S kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą i*U«.<
EE riuose apdraudos-insurance reikaluose.
5
g
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 9
~~ garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.
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VISOS NAUJAUSIOS DAINOS — VISI ŽYMIAUSI žVAIGŽDitS
Penkias Dienas Savaitėje—Pirmadienį iki Penktadienio
v *
Rytais nuo 10KWICA ir WGAR
•
Vakarais nuo 10—WHK

/, *'

f'u
*

JIEšKOMA:
Seliomija Jezulėnaiič, gimus
Deikiškių k., Vabalninko vals.,
išvyko j USA. prieš ' šį karą.
Palionija Juzulėnaitė - Balta
duonienė, gimus ten pat; išvy
kus j USA. prieš I karą.
Šių dviejų asmenų jieškoi
Kostas Karoblis,
Kiel-Friedrichsort,
Fritz Renterstrasse
D.P. Camp 38, Germany.

NATIONAL
RACES
CLEVELAND
AiKPORTį

SEPT.

An action-packed 3-day program oi
dramatic racing events featuring—• THOMPSON TROPHY RACE-300 mile
high speed classic of the world Monday
• BENDIX TROPHY RACE-spectacular
trans-continental speed dash. Jet Division
flown by U. S Navy jets Finish Saturday
• GOODYEAR TROPHY RACES-seties
of 8 speed competitions for midget
planes. Daily
• ALLISON TROPHY EVENT—jet flying
demonstration by U.S. Air Force. Sunday
• SOHIO HANDICAP TROPHY RACE—105
mile classic for P-51. P-38 and P-63
planes. Sunday
• KENDALL TROPHY RACE-75 mite com
petition for women pilots only Sunday
• TINNERMAN INTERNATIONAL TROPHY RACE
—105 mile free-for-all classic. Saturday
• TENNESSEE AIR NATIONAL GUARD —
155th Fighter Squadron — daring exhibi
tions Sponsored by American Steel ft
Wire, a U S. Steel Corp., subsidiary Daily
• U.S. AIR FORCE.NAVY&MARINLS—colorful
and spectacular combat maneuvers. Dally
THRILLIN6! ENTERTAINING! INSPIRING!
12 noon to 5:30 P.M. daily
Seats Reserved Section $1.50 up Including
tu and free parking privileges
Buy Your Tickets in Advancm
for Choice Seats

ON SALE AT
Ticket Office—Main Lobby
UNION BANK of COMMERCE
East 9th at Euclid Avenue
Open 9:30 A.M. to 5:30 P. M.

U. S. SECURITY
LOAN VTJUS

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktore)
REIKALE VEŽIMAI LIGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

Bad
SECURITY

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

ENdicott 1763

LASNIK CAFE

Puiki, Moderniškai Jrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.

Prisidėjimui prie visuotinos
kovos su infliacija, Cuyahoga
County Committee kuris dirba
(Šalia Dirvos Redakcijos)
U. S. Security Loan pravedime,
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
praneša kad jis pilniausia re
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
mia ir užgiria United States
Treasury Departniento United
jiiiiiiimifiiiiitiiimitimmiiiiiiiHiiiiimiimiiiimiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiiK States Savings Bond programą,
§
Smagi Lietuviška Užeiga
= kurio svarbiausias tikslas yra
prisidėti prie infliacijos sulai
kymo.
The United States Savings
10626 St. Clair Avenue
| vajus Cuyahoga apskrityje ve
damas nuo Birželio 15 iki 30.
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
I
Pirkite U. S. Security Bonds,
r
Geras Patarnavimas
5 tuo pačiu planu kaip pirkdavote karo metais. Jie neša gerą
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
pelną
ir yra taip saugus kaip
(40)
s A. ir A. Kazakevičius — savininkai
patys
dolariai.
fiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiitmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiii;

UPTOWN GRILL,

Y O U R

KLAUSYKIT 'TEN O CLOCK TUNES'

^

Jakubs Funeral Home

Vaičaitis Pijus, sunus A n t a n 41
'Vaičaičio ir Ievos Skučiutės, iŠ
Bilevičių km., Veiverių vai., Ma
rijampolės ap., prašo atsiliepti gi
mines ir pažįstamus.
Vaiciekunas Antanas ir Juozas ir se r
suo Mary.
Vaičiulaitytė Liucija, duktė Simano,
gim. Bostone.
Vaidaugaitė - VaišviliėhS, S Gargž
dų vai., Kretingos ap.
Vaitiekūnienė Vincenta, gim. Kau
no ap.
Valaitytė - Stikliuviene Ona, duktė p Petro, iŠ Žaliosios vai., Vilkaviškio
ap.
Valionis Jonas, iš Kėdainiij vai.,
sunus Motiejaus.
Varnas Petras, iš Vainiumi km., Vy
žuonų vai., Utenos ap.
Vasiliauskas Juozas ir žtnonj|, Dolkytė Barbora, gyv. New Yorke.
Venskaitienė Ona, is Šlavikų vai.,
Šakių ap., gyv., rodos, Grand Ra
pids, Mich.
Verbyla Pranas, sunus Jurgio ir
Magdalenos, gim. Vilkaviškyj.
Vereckaitė - Makarskienė Agota, iš
Obšrutėlių km., Vilkaviškio ap.
- ir vyras Makarskas Petras, gyv.
Brooklyne.
Žievis (Žjevis) Baltramiejus, i& Ciliškių km., Sintautų vai., šakių a.
Žiupka Mykolas ir Stasys iš Pabais
ko vai., Ukmergės ap.

f
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.

;
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D I R
SBSB

CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.
DARŽELIO SĄJUNGOS
PADĖKA
šiuomi reiškiame nuoširdžią
padėką visiems kurie prisidėjo
prie Liepos 25 dienos surengi
mo Kulturiniuose Darželiuose
iškilmiii, ir Lietuvių Darželio
programos d a 1 y v iams, šokė
jams ir šokėjoms, dirbusiems
prie patarnavimo, aukotojams
reikmenų ir tt. Taipgi ačiu vi
sai publikai kuri atsilankg.
Liet. Kulturinio Darželio
Sąjungos Valdyba ir Komisija.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

PARVEŽĖ AUKŲ
Musų veikėjas Alekas Banys
buvo išvažiavęs j Buffalo ir
Niagara Falls, N. Y., aplankyti
savo brolį ir savo pažįstamus.
Jis parvežė šias aukas:
LVS. reikalams ir už kny
gas $10 (žiur. p. 3.)
BALF aukas gavo nuo šfq:
-E. Lukonaitis (viet.)
2.00
Juozas Genis, Niagara
Falls, N. Y.
5.00
Pats A. Banys aukojo $5 LVS
reikalams, negalėdamas būti
šį sekmadienį LVS 1 skyriaus
gegužinėje.

t

f
*

MIRIMAI
RADZEVICAS Antoinette, 60
metų amžiaus, nuo 1025 E.
74th street, mirė Rugpjučio 15,
palaidota 18 d., Kalvarijos ka
pinėse; pamaldos atsibuvo ŠV.
Jurgio bažnyčioje.
Paliko sunus Povilas, du bro
liai, Antanas ir Jonas Ažuseniai.
Jos laido i i ne pasitarnavo Jakubs Funeral Home.

Lithuanian Digest

THE PROBLEM OF THE BALTIC IN
HISTORICAL PERSPECTIVE
By ALFRED BILMANIS
Latvian Ministei^ in the USA
(In Memory of the Injustices done
to the Baltic Nations)

THE Baltic Problem is not the
result either of the First or the
Second World War; it is an old
international one, as old as the pro
blem of the Danish Straits, of thts
river Rhine on the French-German
frontier, the Dardanelles, etc. There
Bijūno Žineles
fore in almost all great European
SMAGI LVS GEGUŽINĖ
Wars the Baltic has been the bat
LVS 1 skyrius surengė savo
tlefield for the great contesting par
Iš VYČIŲ 25 KUOPOS
ties of world politics and conflict
metinę gegužinę Dr. S. T. Ta SVEčIAVIMAISI
ing ideologies.
Dirvos redakciją aplankė du VEIKLOS
mošaičio sode, sekmadieni, 15
Pereitas L. Vyčių 25 kuopos
Rugpjučio. Dalyvavo gerokas žymus LVS darbuotojai: Ste- susirinkimas buvo skaitlingiau During the last 4000 years many
a great power has vanished, but
buris vietiniu senu Amerikiečiu phania Čiurlionytė - Douvan iš sias; matyt jaunimą paskatina not the Baits who were forged in
ir naujų ateivių, taipgi svečių J Detroito, kuri šiomis dienomis pereitas Vyčių suvažia v i m a s to one area of Baltic culture and
iš kitur.
Į leidžia atostogas pas savo brolį įvykęs Clevelande, domėtis Vy Baltic civilization, characterized by
čių organizacija.
such well known expressions as:
Prie patarnavimų darbavosi j Tomą Clevelande.
Susirinkime buvo svarstoma the East Baltic Race, the Baltic
Juozas Kripas, iš Ann Arbor,
Julė ir Jurgis Salasevičiai, Juo
ruošiamas Detroite Vyčių sei Languages, Baltic Popular Arts,
zas Urbšaitis, Ona Karpienė, Mich, LVS centro finansų sek mas ir išrinkta pora veiklių na Baltic Folklore, Baltic Peoples, Bal
ponia Tamoašitienė ir jos ma- j retorius. Jis viešėjo pas centro rių delegatais.
tic Nations, Baltic States and the
Rudens sezono planai: orga Baltic Entente. This community
ma, Sofija ir Feliksas Mudrau- pirmininką P. J. Žiūrį, Avon
nizuojamas Vyčių choras, boli- is as regional as that of the peo
skai, ir kiti. Visiems už pasi-. Lake, Ohio.
ninkų grupė, ir rengimas me ple of the Scandinavian area, and
darbavimą komisija taria ačiu.! Abu šie svečiai dalyvavo ir ninio
vakaro patogiausiu rude parallel with such other culturalLVS 1 skyriaus surengtame iš
nio laiku. Tik visa kliūtis ne political phenomena as the Latins,
važiavime Dr. Tamošaičio so turėjimas priėjimo į Lietuvių
LVS 1 SKYRIAUS
Latin-Americans, Anglo-Saxons, the
de
šį sekmadienį.
salę, kurią pora išsigimėlių pa Slavs, etc.
SUSIRINKIMAS
Frank Ruth, ilgametis Cle sidaro sau bingo biznio vieta.
Standing guard over Western ci
LVS 1-mo skyriaus nariai
Vyčių
25
kuopos
savybės
su
vilization
at their outpost, the Bal
velando
gyventojas,
dabar
ap
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PARSIDUODA DU NAMAI of Northern Europe holds together
ant vieno loto: fronte 3 šeimų the Scandinavian-Baltic countries and

has helped to form the cycle of
Nordic culture.
At the samė time the Baltic coun
tries are separated geographically
from the Russian plains by a broad
belt of swamps, marshy rivers, peat
bogs, and lakes. This belt runs all
down the Finnish 'Gulf, along the
Narva river, Lake Peipus, the bassins of the Welykaya and the uppsr
Daugava and down to the Pripet
and Bialovezh forest wilderness di
viding Latvia and Estonia f r o m
Great Russia or Muscovy, and Lith
uania
Poland from' M^hite Rus
sia.
This natural boundary also coin
cides with the ethnical frontier. The
political frontiers of the Baltic Sta
tes likewise followed it closely.
It is not, however, a barrier strong
or impassable enough to have guar
anteed the Baltic peoples security
from the invasion of aggressive and
power-hungry neighbors, particular
ly the Muscovites. The long icy
winter months soon became an ever
recurring season of dread, for the
swamps, solidly frozen over, afford
ed ideal level terrain to the aggres
sion of Muscovites, complete stran-*
gers to the Baits. Like the now ex
tinct Old Prussians, the Latvians
and their sole European kinflok,
the Lithuanians, have a language
that is closest to Sanskrit, while
the Estonians speak a Finno-Ugric
tongue. All three: Estonians, Lat
vians, and Lithuanians differ great
ly from the Russians as well as
from the Germans.
Also the way and mode of life
of the Baits differ from the Rus
sian. The Bait is a seaman, fish
erman and pioneer-home s t e a d e r,
while the Russian is a peasant vil
lager.
The characteristics of the Baltic
landscape are the more than 600,000
individual farms — not the village
that is typical of the Slavs. Their
houses are neat, with red tile-j*oofs,
surrounded by orchards and flower
gardens; they are well clothed and
have a great many of household im
plements, even libraries and musical
instruments. They all are literate.
They are healthy and their cattle
is sleek, horses run fast. Their car
vings of wood are artistic, so are
the handwork (rugs, weavings, em-

HIPPODROME

That Lady In Ermine*

Betty Grable dalyvauja labai įdo- •
mioje naujoje filmoje, su romantišgu Douglas Fairbanks, Jr., veikale
pavadintame "That Lady In Ermi
ne". Tai yra spalvuota filmą, pra
dedama rodyti Hippodrome Theatre,
trečiadienį, Rugp. 25.
j
Filmoje Betty vaidina grafienės!
rolę, su visu puošnumu ir išdidumu, i
Douglas Fairbanks, Jr., gi greta jos 1
pirmą kartą dalyvauja muzikalėje
komedijoje, kur jis vaidina roman
tišką Pulkininką.
Cesar Romero vaidina grafo rolę,
Betty Grable vyro. Prie jų vaidina
kiti geri artistai, Reginald Gardiner,
Harry Davenport, Virginia Camp
bell, ir Whit Bissell.

Nori pagražinti savo
namus? Šauk—

K. ŠTAUPAS
Namų Dekoravimas
musų specialybė.

Kambarių Popieriavimas
Namų Maliavoj imas

16908 Endora Road
Telefonas:
KEnmore 8794.
Cleveland, Ohio

namas, du butai po 4 kamba
rius ir vienas 5 kambarių.
Užpakalyje vienai šeimai 6
kambariai.
Dviem šeimom butai tušti,
tuoj bus tuščias ir trečias bu
tas. Parduoda savininkas.
Kreipkitės: 5815 Luther ave.
(užpakalyje). Netoli nuo E.
55 St., antra gatvė nuo Supe
rior ave.

REIKALINGI KAMBARIAI
Maža šeima be vaikų j ieško
nuomai buto, kur galėtų tuoj
gyventi, nesvarbu kiek kamba
rių.
(33)
M. Bagdonas, 1578 E. 55 St.
Telef. HE 1729.

PHONE: ENdicott 4486

CLEVELAND 3, OHIO

6820 SUPERIOR AVE.

They Won't Get Lost

\

r

RPB—MA-66A

Students at The Armored School, Fort Knox, Ky., learn to orientate
themselves with the help of a map and individual compasses as a qualified
Sergeant instructor imparts the know-how of mop reading. Currently, there
ore many openings for qualified men between the ages of 17-35 in Hn
Army Field Forces.

broideries) of their bee-like women.
The Baltic farmer is a skilled cattle
breeder, lover of beekeeping, and
apt trades and craftsman, nicknamed
by the Germans "grey baron" be
cause of the grey sheep homespun
woolens he wears.
From very ancient times, there
have been Baltic cities, functioning
not only as ports, factories, and ad
ministrative centers, but as military
rallying points as well. Those of
Latvian Courland, Apuole and Seeborg, are mentioned by Rimbert, the
chronicler, as early as the ninth cen
tury; they had obviously been in
existence long before his day, be
cause the Danish chronicler SaxcGrammaticus mentions Courland as
a kingdom already in the second cen
tury of our era. We also know of
the existence of several other an
cient Baltic ports — Piluva, north
of Koenigsberg, in Eastern Prussia,
Klaipeda at the mouth of the Nemu
nas river, Palanga, Seeborg (now
Grobina) and Libau or Liepa ja, in
southern and Ventspils in northern

Courland; Daugmale and Riga, the
ancient Duna Urbs, both on the Dau
guva river. The Estonians had fca
their capital port Kalevan-linna, la
ter known as Reval or Tallinn. An
intensive trade flourished, between
these centers and Sigtuna-Birka, on
lake Maelar, in Sweden. Visby in
Gotland island, and the northern
German Hanseatic cities Luebeeka
and Bremen.
(To be Continued)

Skelbimai Dirvoje
Turėdami parduoti ar iš
nuomoti namą, kambarį,
ar parduoti kokius daiktus
kuriuos kiti gali sunaudo
ti, pasiskelbkite Dirvoje.
Skelbimus atneškite gata
vai parašę. Priimami iki
pietų trečiadieniais.
J

THE
ANNOUNCES THE OPENING OF A

YOU HAVEN'T HAD THE
BEST UNLESS YOU'VE
TRIED . . .

NEW STORK
Wednesday, August U

City Service
Cleaners

13214 Shaker Square

15209 KINSMAN ROAD
Phone: SKyline 4878
For Pick-up and Delivery
All Cleaning done in our
own Plant

EVERYTHING FOR THE SPORTSMAN
Open

Evenings
Yates Clark
Ellis Ryan

Edward McLeod
Guy Waters
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CHUNG KING RESTAURANT
2152 Rockwell Avenue

JONAS G.

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgia*
Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M.

POLTEB

Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarienę.

Lietuvis

Rezervacijoms šaukit MAin 9064.

*

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

495 East 123rd St.
Telefonas: POtomac 6899

Susitik savo senus draugus

Adding Machines
Typewriters
Check Writers
at lowest prices

NEHER TYPEWRITER QO,
Repairs
Rentals
Sales
All Work Guaranteed

5713 EUCLID AVENUE

UT 1-2190

.

•HltMN*

"BILL" GREEN
pas

VIC'S 'OASIS
Wade Park at 71st Street

Jis pirmiau dirbo American Lithuanian Citizen's Club

AUTOMOBILE SPECIALISTS
Carburetor - Windshield Wipers.- Ignition - Speedometer
Brakes - Wheel Aligning and Balancing

HINKEL'S SERVICE
932t Wade Park Aveį

GA 3931

Cleveland 6, (Wtf#
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