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Įtaka New Deal Valdžioje

Dewey Sako PrašaVALDIŠKAS VIETAS GAUDAVO BE
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Amerikos Komunistai Turėjo

30 METŲ LIETUVOS RAU
DONAJAM KRYŽIUI
Šiemet sueitia lygiai 30 me
tų, kai įsteigtas Lietuvos Rau
donasis Kryžius, ši kilni labda
ringa organizacija veikė Nepr.
gyvenimo metais ir buvo oku
pantų panaikinta. Ji atgimė tik,
1945 m. Vokietijoje. Amerikos
Lietuviai savo aukomis ener
gingai rėmė L. R. K. darbą pirAlbany, N. Y. — Guber
Ihaisiais Nepr. Lietuvos metais natorius Dewey, Republiir dabar tremtyje. Įvykdžius konų partijos kandidatas į
Vokietijoje valiutos reformą, prezidentus, pareiškė kad
L. R. K. praktiškai pasidarė prašalins komunistus ir vibejėgis padėti vargstantiems *sus raudonukus iš valdžios
tremtiniams, ligoniams, betur įstaigų ir darbų kaip greit
čiams,
jis bus išrinktas preziden
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Valdžios Tarnautojų
Eiles Auga
FEDERALĖ valdžios į Įvairias savo įstaigas Washington#
ir kitose šalies dalyse pradėjo
imti daugiau tarnautojų, taip'
kad kasdien paimama po apie
500 naujų tarnautojų, kurie iš
laikomi taksų mokėtojų pini
gais. Rudenop, sakoma, samdy
mas šių tarnautojų bus dar di
desnis.
Karo metu turėta virš 3 mi
lijonai įvairių samdytų federa*
lės valdžios tarnautojų, paskiau
pradėjo jų skaičiai mažėti, bu\W*
nupuolę iki žemiau 2 milijonu.
Dabar jau vėl pasiekė apie 2,100,000. Iki galo šių metų ti
kima prisamdytų
tarnautoju
skaičius pasieks 2,200,000.
Prezidentas Truman paskel
bė spaudos atstovams kad f®*
deralių tarnautojų eilių daugi
nimas neturi nieko bendro SU
artėjančiais rinkimais. Sake*
tai yra sulyg naujų Kongreso
pravestų įstatymų tarnautoju
reikalavimas užpildymui vietų
šioje šalyje ir užjuryje. Marshallo plano vykdymas yra vie
nas tokių dalykų kuriems, rei
kia naujų tarnautojų.

TARIASI DĖL BER
LYNO BLOKADOS

New York. — Buvęs ko Berlyne susirinko trys
munistas W. Chambers, ku grupės ekspertų, techniškų
ris laiku pametė savo išda kliūčių aptarfrnui, Berlyno
tu. Dewey pasakė spaudos vikišką darbą ir dabar jau blokados krizėje. Dedama
JSTEflGTAS LIETtrfttf atstovams kad išvaikymas gelbsti išduoti kitus komu viltys į sovietų sutikimą at
LATVIŲ VIENYBĖS SPAU komiinistų iš Washingtono nistus, prisipažino kad 1937
šaukti Berlyno blokadą po
DOS BIURAS
yra butiniausia šalies gero metais, laike New Deal val apie poros mėnesių bolševi
Latvių-Lietuvių vienybės vy vei pareiega.
dymo, raudonukai taip ge kų užsispyrimo.
liausia valdyba įsteigė spau
rai buvo su valdžios nariais Svarstoma vakarų vals
dos biurą, tikslu pagilinti nuo
susigyvenę kad jis komu tybių trafiko atstatymas i
latinių informacijų pasikeitimą WALLACE GAUNA nistų įtaka gavo sau $6,000
Berlyną.
Lietuvių ir Latvių spaudoje
metine
alga
valdišką
tar
Ar Maskva šiuomi kaip
KIAUŠINIŲ
Biuras leidžia saVo biuletenį ir
nybą Washingtone. ir ta jo nors vakarų diplomatus nesiuntinėja jį abiejų tautų laik
tarnyba buvo "nieko nevei-' apgaus..
raščiams. Spaudos biurui vado v< Nežinia kodėl Amerikie kti", nes jeigu dirbs tai jo
Iš Berlyno einantys pra
čiai
taip
nedemokratiškai
vauja Latvis E. Skujenieks.
elgiasi su Wallace ir jo pa darbas greitai pasibaigs. nešimai tikrina jog miesto
sekėju Taylor, kandidatu į Jam truko tik 24 valan gyventojai labiau tik pasi
VARŽOMOS TREMTINIŲ
trečios partijos preziden das tą darbą gauti, per įta piktino sovietju tvarka ir
TEISES
kingus valdžios narius.
varžymais.
•'
šiuo metu panaikinta leidi tus ir vice prezidentus: šie
Chambers
sako
jis
gavo
Pereitą
savaitę
komunis
y;B^CKCN2lC
mų sistema keliaujantiems iš du vyrai pradėjo savo rin sau federalį darbą per Ab
tų
riaušininkų
įsiveržimas
kiminį
vajų,
ir
kur
nuvyk
Prancūzų zonos į Anglų-Ame
raham Silverman ir Irving j Berlyno rotušę nepasiliko
Amerikos valdžios išlaidų medis išaugo milžinišku — ji*
rikiečių zonas Vokietijoje vi sta kalbėti juos publika su Kaplan, kurie patys di^bo
galutinis.
tinka
nevirtais
kiaušiniais.
jau
reikalingas apipjaustymo — taksų sumažinimo.
siems Vokiečiams. Išimtis pa
valdžioje.
Bet
sovietai
vykdo
savo
Wallace
stengėsi
patrau
daryta tik DP: šie ir dabar tu
Chambers iškėlė aikštėn ir spaudimą, atsisakydami iš
pės išsiimti sunkiai gaunamu e kti į save pietinių valstijų tai kad tūlas paslaptingas
•
savo zonos mokėti mokes VĖL NAUJAS KABI ŽIEMĄ BUS SUNKU
negrus, ten nuvykęs, bet jį
specialius leidimus. Tremtiniai
VALDŽIA
iš
Washingtono
J.
Peters,
kilęs
iš
Čekoslo
NETAS
PARYŽIUJE
čius
Berlyno
valdžios
išlai
visur apmėto kiaušiniais ir
BERLYNĄ ŠERTI pranešė bulvių augintojams
norėtų patirti, kada gi Ameri
jog
vakijos
ir
gyvenąs
Ameri
kymui,
dėl
jos
prieš-komii*
kiečiai suteiks jiems ir šioje kartais neleidžia nei palbą koje slaptai įvažiavęs, yra
bulvekasio
laiku
sutinka
duoti
Paryžius.
—
Pereitą
sa
nistinio
nusistatymo.
,
pasakyti.
Artėjant žiemai, jau da
srityje lygias teises kaip ir-Vo
dabartinis. Amerikos komu
vaitę, po apie 32 dienų, su- roma išvados Amerikos va ūkininkams paskolas ant jflj
Už
tai
jų
Amerikiečiai
kiečiams ?
neapkenčia kad jie klastin nistų vyriausias vadas. Jis MASKVA išnešė savo at- griuvo buvęs naujai suda- dovybėje kad žiemos metu bulvių, kad jiems nereikėtų tas
yra suimtas ir laukia tar kaklų pasmerkimą prieš Ti- rytas Prancūzijos kabine bus labai sunku lėktuvais bulves tuoj skubiai parduoti*
PAVERGTŲ TAUTŲ SPORTO gu budu nori įtraukti šią dymų dėl deportavimo, bet
to, kuris taip greitai išmo tas, kurį vadovavo Andre Berlyno virš du milijonu nes bulvių kaina galėtų nupil
šalį į Stalino kilpas.
OLIMPIJADA
ti. Gavę paskolas iš valdžios
jis buvo požeminio komuni ko iš pačių sovietų pagrob Marie.
gyventojų išmaitinti.
Neseniai Londone vyko pa
stų veikimo vadas išverti ti valdžią į savo rankas.
Nauju premjeru pakvie Amerikai tas brangiai ant savo bulvių, ūkininkai gali
saulio sporto olimpiada, kurioje
PREZ. TRUMAN vis gi mui šios šalies valdžios.
Tito pertvarkė Jugoslavi stas vėl Robert Schuman, atsieis, sako. Ne pinigais, jas laikyti nepardavę ir par
neturėjo teisės dalyvauti pa riasi atmesiąs Taft - Hart
Un-American Activit i e s jos vyriausybe taip kad jį kuris vadovavo kabinetui nes kaštuoja po pusantro duoti vėliau sezone, kada kai
vergtosios tautos: negi joms ley darbo įstatymą. Tru komitetas ėmė tardyti ir tą
bus komunistiška, bet nesi- pirm Andre Marie.
milijono kas savaitę, bet nos bus aukštesnės negu dabar.
leis kas bendrauti su laisvo man stengiasi patikti bolše- Peters, kuris, komunistų
Iki Rugp. vidurio Agrikultū
Schuman
yra
Republikoskaitys su Maskva. Jugo
gyvastimis ir lėktuvais.
mis. . Tačiau pavergtosios tau vikuojantiems unijų rake- priimta tvarka, atsisako į
ros
Departmentas buvo supir
nas.
Jis
vėl
sako
stengsis
_Jki šiol buvo laimė, žuvo
slavai dirbs sau.
tos nevengia bendravimo vie tieriams, kurie nori šalyje klausimus atsakyti.
kęs
šių
metų bulvių virš 20 mi
padidinti taksus. '
tik penki lakūnai ir sudu
nos su kitomis, nes-gi jos tarp streikų ir suiručių.
lijonų
bušelių
ir užmokėjęs bul
Chambers taipgi iškėlė ŽYDAI ir Egiptiečiai su
žo penki lėktuvai. Žiemai
savęs labai gražiai sutaria. 28- CIO vadai jau krypsta j ir kitus komunistus, kurie sitarė sulaikyti karą ir pa
vių augintojams virš $30 miliužstojus,
Berlynas
turi
la
29 ' Rugpjučio,
Vokietijoje, Trumano pusę.
iki šiol dar buvo neminėti: likti ramybėj Jeruzalio ne- MIRĖ ŽDANOVAS bai blogą skraidymui orą. nų, kad bulvių kainos nepigtų.
Nuernberge, įvyks pavergtųjų
•
Vienas jų, Malkin, sako Pe utrales dialis. Tas sutari
BULLITT, buvęs Ameri ters buvo numatytas Nukė mas
tautų sporto žaidimai.
AUKSO GAUSYBĘ. Suvie
Iš Maskvos praneša kad
užbaigs
atkaklų
Žydų
kos Ambasadorius Maskvo limui Amerikoje perversmo ir Arabų karą Jeruzalyje. ten mirė žymus sovietų vy
BENEŠ MIRŠTA
nytos Valstijos dabar aukso r#»
TREMTINIAI REMIA BER je ir Prancūzijoje, pareiš atsitikime karo ar depresi
zervą turi iš' $23,660,752,35$*
riausybės narys, Ždanovaa,
kia nuomonę kad Amerika jos.
LYNO GYVENTOJUS
sulaukęs vos 52 metų am Dr. E. Beneš, buvęs Če Šis geltonas metalas yra suli#»
MIRĖ
HUGHES.
OsterLietuviai, Latviai ir Estai gali buti įstumta j karą dar
Kiti, Hewitzl, Smitfc, ir ville, Mass., Rugp. 27 mirė žiaus. Jis buvo galingas koslovakijos prezidentas, dintas į tam tikrus gabalus ir
tremtiniai, kad ir gaudami la šiais metais. Jis to kaltę White, paliudijo kad jie su Charles E. Hughes, sulau Politbiuro vadas, ir buvo dabar laikomas sovietų ne guli paslėptas pažemyje išsta
bai menką maisto normą, dau primeta Rooseveltui, kuris Peters dalyvavo Maskvoje kęs 86 metų amžiaus. Jis skaitomas stipriausiu Stali laisvėje savo mažame ūky tytuose sandėliuose Fort Knox,
gelyje stovyklų atsisakė nuo nemokėjo apsisaugoti Sta ten ruošdamiesi Amerikos seniau buvo kandidatas į no vietai užimti kandidatu, je, baigia savo gyvenimo Kentucky. Bėgyje pereito me
vienos dienos maisto, paskirda lino apgavysčių.
perversmo kursuose. White p r e z i d e n t u s R e p u b l i k o n ų jei Stalinas mirtų. Stali dienas, ir gal tuoj mirs, nes to aukso kiekis padaugėjo su
mi šį kiekį užblokuotiems Ber
ir Hewitt yra negrai, ku partijoje, paskiau buvo pa Stalinui mirus. Stalinas tu randasi jau be sąmonės. Jis virs $2,000,000,000.
lyno gyventojams šelpti, ši ba HOLANDIJOS karalienė rie buvo komunistų veikė skirtas vyriausiu Aukščiau ri 68 metus amžiaus. Molo yra 64 metų amžiaus, mirs Imant dolaris už dolarį pa
daujančiųjų auka buvo labai Wilhelmina apleido sostą jais ir net buvo nuvilioti į sio Teismo teisėju. Iš teisė tovas be abejo džiaugiasi jo Maskvos vergijoje, už tai grindu, aukso yra už arti tiek
gražiai sutikta iš Vokiečių pu pavesdama jį savo dukte- Maskvą gauti įkvėpimo* iš jo vietos jis pasitraukė Lie mirtimi, o gal ir prisidėjo kad patikėjo Stalinui ir su kiek dabar šalyje cirkuliuoja
juo sutiko talkininkauti. Jį popierinių pinigų.
ses. Jų laikraščiai iškėlė šią ne rei, po 50 metų valdymo; ji Stalino Amerikoje perver pos m. 1941 metais, nors ta prie jo galo.
Stalinas apgavo, komunis
įprastą auką iš kitų, pagirda yra 68 metų amžiaus. Jos smui kelti, negrus vadovau vieta esti iki gyvos galvos.
•
tai pagrobė Čekoslovakiją, TAUPYMAI šalies gyvento
duktė yra 39 m. Toje šei ti revoliucijai.
mi tremtinius.
moje vyriškų ainių jau ke Einant šiems komunistų DIDYSIS Amerikos nau r EUROPA šią vasarą tu ir jam liko tik belaisvė iki jų šiuo laiku mažėja, šeimoa
linta gentkartė negema, tai tardymams, padaryta prie jas oro milžinas, transpor rės daugiau duonos. Kaip gyvos galvos.
4PIPLĖŠĖ TREMTINIUS
pasideda mažiau pinigų taupy
Rugpjučio 13 d. Amerikiečių karaliaus sostas vis tenka kaištas Trumano Generali tinis lėktuvas, kuris pasių šių metų grudų derlius ro
mui, o 28 nuoš. atsitikimų iš
šią vasarą Europa, be JUGOSLAVIJOJE, sulyg leidžia daugiau negu turi ineiHP iškrėtė Hochfelde (Augs moteriškai.
niam Prokurorui Tom C. stas gabenti į Berlyną reik do,
gaus 14 milijonų turimų žinių, esą apie 1,000
burge) DP stovyklą, atimdami
Clark, kurio pareiga yra menis, pakelia net 30 tonų Rusijos,
tonų
rugių
ir kviečių dau sulaikymų 1J. S. piliečių, gų.Pernai metą, kaip statistikq*
ANGLIJOJE, Metodistų sekioti ir bausti šalies iš reikmenų ir skrenda 300
kratos metu apie 300 kiaulių,
jiurias augino tremtiniai, gin bažnyčios suvažiavime bu davikus, o jis visa lai pro mylių i valandą greitumu. giau negu pereitą vasarą kuriems komunistai neduo rodo, buvo apie 13,500,000 šei
gavo.
da leidimo grįžti į Ameri mų kurios praleido daugiau ne
damiesi nuo bado. Amerikie- vo pakelta klausimas teiki pirštus leidžia.
\
Šį rudenį duoniniu grudų ką.
mo
pirmenybių
palengvini
giams atrodys gal keista, kaip
gu jų ineigos siekė.
MĖSOS kainos šį rudenį Europa gaus apie 54 mili
gali buti skriaudžiami žmonės, mui nelaimingų pasaulyje
Kita dalis šeimų gyvena tik
Pasaulinio Rau d o n o j o pradedant Rugpjučio mėne jonus tonų. Prieš karą bū 36 >ŽUVO. Winona, Minn. sudurdamos
Jeigu jie augifro savo reikalams išblaškytų benamių tremti
galą su galu.
siu iki Spalių pabaigai pa
kiaules, gindamiesi nuo bado. nių. Priimta tarimas da Kryžiaus tarptautinė kon sieks aukščiausio ląipsnio, davo surenkama po 62 mi Audros cjetu į Mississippi
Taupymų mažėjimas parodo
To vienok neleidžia tremti ryti bažnyčiose kolektas tų ferencija 1952 metais nu sako žinovai. Tai. sako, bus lijonus tonų.
aukštą krantą atsimu kad žmonės nori praleisti dau
Rusija 1947 metais surin upės
niams Amerikiečiai. Tremtiniai žmonių paramai. Kun. Car skirta įvykti Amerikoje.
šė
pasažierinis
lėktuvas ir giau, pirkdami visokias reik
skausmingas kainų laiko ko 46 milijonus tonų gru
jiems gali į tai tik tiek atsaky ter, pirmininkas Krikščio
nelaimėje
žuvo
visi
36 skri menis, kurių nori turėti dau
dų, bet jai niekad duonos
n
ti: duokite pakankamai valgy niu tarybos tremtinių rei
Amerikos kariai parsive tarpis.
giau net negu reikalinga.
dę
žmonės.
Toliau, sako, apie Sausio
ti, ir mes kiaulių neauginsime. kalais, pasakė: "Baisus li žė iš Europos net 19,044'* mėnesį galvijų kainos ga neužtenka ir jos žmonės
Dabar, nauju įstatymu, su
K. Pelėkis. kimas yra tų 12,000,000 as savo paciulių, nuo karo pa lėsią nupigti bent 25 nuoš. badauja. *
Gen. MacArthur sako jog varžoma pirkimas "lengvu iš
menų, išrautų iš jų gyve baigos. Dabar dar virš še
Japonija dabar jau apsau simokė j imu", nes reikės įmokė
Su v. Valstijose yra apie namų vietų, ne tiek kaipo ši tūkstančiai laukia leidi MIRĖ BEARD. Istorikas NEW YORKE prasidėjo gota nuo pasikartojimo pa ti trečdalį perkamo daikto ver
2100 mylių kanalų. Jie bu karo pasekmėje, bet dėl to mų važiuoti į Ameriką pas Charles A. Beard, 73 metų, didelis išvežiotojų streikas, tekimo į" diktatorių rankas. tės ir išsimokėti į 15 mėnesių,
vo iškasti pirm atsiradimo kios bergždžios karą laimė savo vyrus, grįžusius £tgal mirė Rugs. į New Hayęn, apie 12,000 trokų vežioto jų Žmonės pralavinti kaip el jeigu daiktas kaštuoja $50 ar
jusių valstybių politikos". po karo.
geležinkelių.
Iššaukta streikuoti.
gtis savo šalies tvarkyme. ba daugiau.
Conn.
.
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Detroit, Mich., Naujienos

m
KOVOJA SU GEMBLERIAIS GINČAS DĖL PIENO
CHICAGOJE LAIDOS RADIO KLUBAS RENGIASI TMD. SEIMAS Ut
KOMISIJOS
DIDELIAM PIKNIKUI
Pittsburgh o policija sulaikė
DR.
JONO
ŠLIUPO
Iš
Harrisburgo
praneša
kad
Amerikos
Lietuvių Balsas—
net dvylika žinomų gemblerysVALDYBA
ten kilo ginčai dėl Valstijos
Detroito
patriotų
Lietuvių va
PELENUS
čių vadų, kurie varo biznį taip
dovaujamas radio klubas, ren
vadinamais* "numeriais". Tuos Pieno Kontrolės komisijos, ku
SPALIŲ
10
rios
byla
atsidūrė
net
pas
Gu
gia
savo didelį metinį pikniką TMD. SEIMAS BUVO KUK
raketierius Teisėjas Rowand
bernatorių Duff. Gubernatorius
gavo reikalavimų kad ta komi
sija, arba paskiri jos nariai, CHICAGO. — Cia rengiama
butų prašalinti iš pareigų, dėl si palaidoti Lietuvių Tautiško
supainiojimo pieno reikalo vi se Kapinėse žinomą Amerikos
soje valstijoje. Komisija kon Lietuvių darbuotoją, vėliau ap
troliuoja pieno kainas, ir ji pa sigyvenusį Lietuvoje, Dr. Joną
darė įvairių patvarkymų pieno šliupą.
kainų pakėlimui, vieniems pa
Dr. šliupas mirė Vokietijoje
sirodė kad pienas pabrangin prieš tris metus. Jo kūnas ta
tas perdaug, bet pieno parda po sudegintas, pelenai gi nese
vėjai sako kad permažai.
nai atvežti į Ameriką ir čia su
Gubernatorius pasakė, jeigu manyta palaidoti Chicagoje.
pašalinčiau tuos komisijos na
Chicagoje įsisteigė Lietuvių
rius kurių pašalinimo reikalau komitetas, kuris pastaru laiku
jama, komisijos visai neliktų, i g a ii aus nustatė laidotuvių *ipPieno ūkininkai nori kainų eigas atlikti Spalių 10 dieną,
pakėlimo daugiau, pardavėjai
Amerikoje dabar gyveno, Dr.
taipgi reikalauja pieno kainos
gij upo našlė, Grasilda Šliupabranginimo, o pieno ^ sunau- j p j en ė ? i r sunu s, Vytautas, ku1 .L - • priešinasi Kva
n triau m
O- . .
.
£
A
L-r. nrioč
dotojai
brangiau
mo
riedu atvyko
į Ameriką
pries
kėti.
metus laiko.
Dr. Jono šliupo dukterys,
Dr. Aldona šliupaitė, gyvena
Brooklyn, N. Y., Hypatija Yinenė-žiurienė gyvena A v o n
Lake, Ohio.
LIETUVIŲ-AMERIKIEČIŲ
LEGIONO VEIKLA

Bolševikų Teroras Lietu• voje Tebevyksta
"

ATVYKĘ Iš LIETUVOS VYRAI PASAKOJA:

''Husų Kelias" Nr. 85 paskel
bė savo bendradarbio G. Rymanto pasikalbėjimą su dviem
vyrais, kurie kruvinu keliu ne
seniai atėjo iš Lietuvos pas
brolius tremtinius. Kiti trys
kelionės draugai žuvo, vienas
kulkos pervertas liko pakelyje,
čia paskelbsime Dirvos skaity
tojams kai kurių žinių, kurias
perdavė du mirties išvengę mu
sę tautiečiai.

VIENAS fSŠmĖ 400
ASMENŲ
Partizanai tebekovoja. Jie
priešinasi smurtui ir gina tau
tą. Tačiau jie nukentėję dėl
anksčiau buvusių
išdavimų.
Taip vienas Lietuvos karo mo-,
kyklą baigęs karininkas išda
vęs net 40 asmenų, kurių dau
guma buvo sušaudyta. Dabarti
niu metu slaptumas daug griež
čiau yra laikomas.

sekmadienį, Rugsėjo 26.
LUS, ATSTOVAIS NESKAIT
Šiame piknike, kaip buvo da
LINGAS, BET TMD
roma kitais metais, bus renka
STIPRĖJA
ma "Miss Lithuania of Detroit
1948".
Birželio mėnesį kartu su S.
Gražuolėms vietos Lietuvai L. A. Seimu, Bostone įvyko ir
tėms bus proga pabandyti sa Tėvynės Mylėtojų Draug i j o s
vo laimę.
Seimas, Copley Plaza viešbuty
je. TMD skyrių atstovų skai
LVS 6-TO SKYRIAUS
čius buvo nedidelis, bet iš pra
IŠVAŽIAVIMAS
nešimų valdybos narių ir vei
LVS 6-tas skyrius tariasi da kiančios komisijos buvo patir
•SUŽADĖTINIS? KURIO KEL
lyvauti savo organizacijos sei ta kad Tėvynės Mylėtojų Dr- KIEK ŽMONIŲ NETEKO LIE
NĖS PERPLAČIOS
me, kuris rengiamas Clevelan- ja per pastarus du metus pa TUVA III-ČIOS oKUPACijds
Partizanai atsiskaita su vi
de, Ohio.
^ METU
daugėjo narių skaičium dvigu
sais bolševikų teroro vykdyto
Pirm to, kitą sekmadienį, bai, susilaukė keletos naujų
Abiejų bolševikų okupacijų jais. štai, kaip buvo likviduo
Rugsėjo 12, Pp. Kriaučiunų va skyrių ir buvo atgaivinta susi- metų esą išvežta iš Lietuvos ta labai žiauri bolševikų vietlr
DRAFTAS PRASIDĖJO
sarnamyje, rengiamas smagus likvidavę kai kurie TMD sky apie 120,000 žmonių. Taigi, iki nė valdžia Marijampolėje:
Jaunų vyrų registravimasis
draugiškas skyriaus narių ir riai. žodžiu, šiame TMD seime šiol spaudoje skelbti skaičia1'
Siekdamas tikslo, partizanai
militarinei tarnybai prasidėjo
jų draugų išvažiavimas. Na- pasireiškė viltis kad TMD žy gal bus kiek perdėti, nors tiks susižiedavo su vietine veikėja
ir Pittsburghe. Daug regis
riai susidomėję šiuo smagiu iš miai sustiprėjus galės ateityje lesnį sprendimą dar esą sunku komuniste. Į sužadėtuves pa
truojasi ir Lietuvių jaunuolių.
važiavimu.
žengti pirmyn sėkmingai ir jog padaryti, šiuo metu Lietuvoje kviečiami apskrities viešpačiai.
Stojimas į tarnybą prasidės
galės atlikti jai skirtą jo įkūrė yra apie 2,500,000 gyventojų Tačiau MVD viršininkas past©»v
tik Lapkričio mėnesį. Numa
AL. jų pareigą musų Lietuviškos nors gyventojų prieauglio ne bi, kad sužadėtinio kelnės lyg
tyta visoje šalyje pašaukti iki
visuomenės, narių ir musų tau są visiškai. Kaip žinome, Ne perplačios ir lyg kažko prikimš
10,000 vaikinų Lapkričio mė
priklausomoje Lietu voje ta? tos. Su savo pavaduotoju nuta
tos labo.
nesį. Taigi iš Allegheny ap
prieauglis siekė 30,000 žmonių ria sužadėtinį suimti. Tačiau
Veikianti
komisija,
paskirta
LIETUVIŲ KOLONIJA AU
skrities bus paimta tiktai apie
per
metus. Ypač trukia vyrų. kitas partizanas, išgirdęs šį po
TMD
seimo
1946
metais,
laiky
GA. SUMANYTI ĮGYTI
frų.
nes
jų daug dingę, daug išvež kalbį, įsiveržia į kambarį ir iš
to
New
Haven,
Conn.,
atliko
NUOSAVĄ SALĘ
ta,
daug
pateko raudonojon ar- kloja 9 apskrities viešpačius.
f
daug
kūrybinio
darbo
sustipri
LANKĖSI TABOR FARMOJ
T
Iki paskutinio karo pradžios
Lithuanian - American Vete
nimui
draugijos
organizacinės
Į
mijon,
kiti
slapstosi. Iš SSSB Sužadėtinė iš savo rankinulfi©
X'YNU BIZNIS PAKILO
Kalifornija buvo ^ suprantama
žinomoje J. J. Bachuno Ta- kaip atostogų kraštas. Tačiau, ir kulturinės veiklos. Komisi atvykę apie 25,000 žydų, kurie ištraukusi pistoletą taip pat
Pittsburghe, valstijos degtir rans Postas turėjo surengęs
mes parduotuvėse šią vasarą Lietuvių Dienos pikniką Newjbor Farmoje, prie Sodus, ^Mich., paskutiniais metais, laisva emi jos vardu patiekė platų prane spraudžiasi į aukštas vietas. bandė šaudyti, bet teperšovė
labai pakilo vyno pirkimas ir Jersey valstijoje Rugp. 15 d., dvi savaites atostogavo Brook- gracija i vakarus ne tik pakei šimą p. W. M. Chase ir p. Ale Miestai smarkiai kolonizuojami savo draugę..
jo -gėrimas. Visoje valstijoje Petryllo's Grove, Kenilworth, lyno, N. Y., tautininkų veikė tė tą sąvoką, bet ir pačios ša na Devenienė; raporte ryškiai Rusais.
jas Juozas P. Ginkus su žmo lies pobūdį žymiai pamainė, t.
I I* vyno pardavimas pasiekė aukš N.ŠiJ. organizacija dirba palai na.
y. auksiniai vakarai virsta nuo buvo pavaizduota TMD pažan
UŽ PINIGUS IŠPERKAMI
čiausio laipsnio istorijoje.
ŪKININKAI GYVENA
latinio apsigyvenimo kraštu. C ga per pastarus du metus.
SUIMTIEJI
Keletui dieną pereitą savai tam apsigyvenimui ne tik gam
Liepos mėnesį parduota vy- kymui Lietuvybės tikslų, todėl
Seime buvo nutarta išspaus
SKURDŽIAI
Sovietų
valdininkai
labai
¥
virš 2,500,000 bonkų. Tas jos veikimas visada iškelia pir tę Tabor Farmoje viešėjo ir tos patogumai, bet ir moderniš dinti pataisytą TMD konstitu
Bolševikai ne tik išnaikino mėgsta kyšius ir dažnai yra ga
Adv. Vincas Rastenis, kuris ka technika vylioja, lyg kaž
udaro virš 600,000 bonkų dau myn Lietuvių vardą.
ciją ir nariams pasiųsti. Ka visus stambesnius ir vidutinius lima už pinigą papirkti parei
kas j ausi kuždėtų: pasilik, ap
taip
pat gyvena Brooklyne.
Spalių
9,
šis
Postas
su
Mo
giau negu tą patį laikotarpį
dangi
knygų nariams leidimo ukininkus, bet naikina ir smul gūnus. Dažnai motinos išsipeP*
Pasitarti su jais ir su p. Ba- sigyvenk čia — čia saulė skais
terų daliniu rengia šokių va
buvo parduota pernai.
kaštai
keliariopai
pabrango, nu kesnius. Gyvasis inventorius ka savo sunus iš priverčiamu
tesnė, šiltesnė ir dienelės kito
Bendrai sakant, šią vasarą karą šv. Jurgio salėje. Pelnas chunu buvo atvykę K. S. Kar kios. .
tarta nariams metinę mokestį apdėtas
mokesčiais,
arklys, darbų stovyklų už rublius ar
visi Pennsylvaniaos gyventojai to vakaro skiriamas nupirkimui pius iš Clevelando ir Adv. An Ir vakarai auga. Prie to au pakelti iki $2.
karvė, net ožka ar avis turinti kelias bonkas medaus. Už rub
tanas A. Olis iš Chicago®.
gimo prisideda rytų kapitalas
buvo labai ištroškę. Liepos mė uniformų Vėliavų Sargybai.
Veikianti Komisija patiekė savo "pagalvinį" mokestį. Ūki lius galima gauti net ir NKVD
ir žmogaus talentas. Įvairiu ssfvo rekomendacijas seimui T.
Lapkričio
13,
šis
Postas
ren
nesį šymet jie išgėrė degtinės
ninkai stengiasi mažiau žemės patarnavimą.... (Pagal M.K.|
įvairiausios dirbtuvės įsteigtos
ir kitų stiprių gėrimų '2,870,- gia vakarienę ir šokius, taipgi
M.
D.
ateities
organizacinės
ir
dirbti, kad mažiau tektų mo
karo metu nę tik neužsidarė
976 kvortas, arba 125,000 kv. Šv. Jurgio salėje. Apie tai to-'
karui pasibaigus, bet auga j kulturinės veiklos ir seimui tą kesčių. Kas negali atiduoti
daugiau negu pernai.
' ' J liau bus pranešta plačiau.
milžinišką industriją. Nauji ke priėmus buvo pavesta naujai prievolių grūdais, turi vietoje
Greetings and Best Wishes
Musų Postas, Vėliavų Sargy
Per Liepos mėnesį už svaigi
liai tiesiami, seni gerinami — valdybai tuos pasiulymus vyk jų tiekti gyvulius. Taigi, jų
LIETUVIŲ
DIENA
PAVYKO.
ba
ir
Moterų
dalinis
ėjo
garbės
platinami.
Namų
statyba
eina
to all our Friends
nančius gėrimus gėrikai sumodyti. Yra vilties kad sekamais skaičius nuolat mažėja. Ukinu*sargybos pareigas militarinėse AUTOMOBILIŲ PARADAS šuoliais. Kanalizacijos bei van
kijo $13,460,572.
Sekmad. Rugp. 28, Sehwet- dens užtvenkimo pradiniai dar dviem metais naujoji TMD val kai nieko neįstengia pirkti
laidotuvėse parvežto musų žu
W O N G S
zen Parke, įvyko gausus Lietu- bai stebina protą ir akį. Kui dyba, kurios personalą sudaro jie pasmerkti skursti ir nešti
vusio
kario
Albino
Grebliausko.
KASA TUNELI
vių piknikas, Lietuvių Diena. .pirmiau -pamatydavai
.
. sodą-so- žymus musų veikėjai, galės sunkią baudžiavos naštą, šakių
CHOW MEIN CAFE
Tęsiant Ponn-Lincdn vieške Taipgi, Postas ir Vėliavų Sar
Buvo
surengta
ir
automobiliu;^*
vynuogių
ai
ape
sinų,•
sian plėtoti TMD kulturinį ir orga ap. karo veiksmų nuniokuota*
gyba
aplankė
ir
papuošė
visų
.
: dien jau nepermatoma vaismelį per Pittsburghą, kelias nu
me trikampyje nepastatyta net
paradas, kuris prasidėjo lygiai džių jura. žinovai apskaičiuo nizacinį veikimą Amerikoje.
statyta vesti per tunelį po taip Lietuvių veteranų kapus šioje
Į
valdybą
išrinkti
šie
nariai:
viena troba.
2 vai. po pietų. Trys gražiau ja, ką rytai padarė per 200 me
We Deliver for Home
vadinamu Squirrel Hill (Vove apylinkėje.
Walter
M.
Chase
—
Pirm.
sia pasipuošę parado dalyviai tų, tai vakarai įvykdys per 25
Parties
Posto
tikslas
yra
rūpintis
4!
rių kalnu). Kalnas apstatytas
J. Trečiokas <— Vice Pirm. KOLCHOZAI NETURI PASI
metus.
°
automobiliai gavo dovanas.
Lietuviais
veteranais
ir
jų
šei
namais, bent ta apatinė dalis
Augančiuose vakaruose au*
M. Kasparaitis — Sekr.
SEKIMO
Piknike atlikta tautišku šo'. i / d " i ga ir
Lietuvių
skaičius,
jų
orpro kur turi tunelis buti pra momis. Kada musų patarnavi
Alena Devenienė — Ižd.
Call CEdar 9650
Ūkininkai
kolchozų nenorį ir
•
• •
•
ibendrai,
i
•
i) i-*
mas
reikalingas,
prašome
rašy-i
kių
if
kitokių
paįvairinimų•
^"Iganizaeijos
didėja
ir>
dėtas kasti, taigi, iš kelio turės
Literatinę komisiją sudaro: į juos neina. Dėl to iki šiol te9600 CARNEGIE AVE,
buti prašalinta, nugriauta 20 ti arba kreiptis į musų raštinę,! lyviai labai linksmai praleido, Lietuviška veikla. Pirmiau bu- Inž. J. Vasys ir J. Matjoška; įsikuręs tik vienas kolchozas,
pasitenkinama laikyti susi
gyvenamų namų. Darbas bus 180 New York Ave., Newark, į dieną, pasidalino savo minti- j
ję
jįep. mis ir atnaujino senas pažin-; rinkimus privačiuose namuose. įstatų komisiją S. E. Vitaitis kuris šiaip taip merdi. Tačiau
pradėtas Rugsėjo 7, kaštuos
tis. Be to, savo atsilankymu | Dabar tie namai permaži — ir M. Vaidyla.
esą įsteigta daug valstybiniu
ta dalis vieškelio įrengimų ar
Svarbu pažymėti kad Litera ūkių — sovchozų, kuriems pra* Greetings and Best Wishes
jie parėmė gerą tikslą, šios
didesnių. Surengdavo vakarelius-sokius
ki1•
*1 *1
i
i •
: IvClI
CllUu'oL'IVlUo vienoje
>
IC ar
1
XVI
ti $14 milijonų.
from
dienos pikniko pelnas paskir-; ^Qje^ ^ a( j jr (jungtoje ar šešku tinę komisiją sudaro du jauni džia buvo padaryta jau nacių!
nesenąi
iš
Lietuvos
atvykę
ga«
tas Lietuviams tremtiniam* su atsiduodančioje saliukėje.
okupacijos laikais.
TA1 KOPŪSTŲ!
šelpti.
Tai buvo pirmiau. Dabar bųs jaunosios kartos Lietuviai,
MARVEL BEVERAGE
Wilkes-Barre. — Kartu su
Iš Niagara Falls buvo atvy yra ir bus rengiami pastaty ir pačioje valdyboje pastatyti PAVERGTI BROLIAI ŽINO,
kitu geru derlium šią vasarą,
K AUNAS CAFE. Lietuvių kę svečių su Lietuvių klebonu. mai ir koncertai ir kiti dides energingi veikėjai, daug žadan
gerai užderėjo kopūstai. Vienas vedama užeiga Kaunas Cafe, Pirmą kartą musų Lietuviška- nio masto parengimai. Reikia ti dėl TMD. Seimo atstovai KAS VYKSTA PASAULYJE
i
.nuosavo Lietuviško namo-audi- pareiškė viltis kad TMD susi Pavergti broliai gauna žinių,
kopūstų augintojas, H. Bob 519 Valley street, perkeitė sa me piknike dalyvavo skaitinitorijoa . Tuo tik!ilu šaukiami v fbin, patyręs kad iš 41,000 gal vo išvaizdą iš lauko ir viduje. ftai Lietuvių tremtinlij, kuriii| ,laukus šių vadų turės daugiau nes radijo bangos yra nesulai
s
Los Antreles Lietuviai j makomos. Klausoma Vakarų Eu
vų kopūstų kuriuos jis taip rū Viskas naujai pertaisyta ir pa- čia yra atvažiavę.
sinį susirinkimą Rugsėjo 12 d. galimybių savo veiklos plėtoji ropos stočių. Esą ir kitokių su
pestingai išaugino, jis tegalės gražinta, šios Kaunas užeigos
Visi svečiai pavyzdingai lin- 1-mą vai. po pietų į Patriotic mui, nes naujieji vadai turi
12815 KINSMAN RD.
parduoti apie 1.000, o 40,000 įsteigėjas yra Antanas Freti- ksminosi iki vėlos nakties; nuo Hali., 1816 So. Figueroa St kūrybinės iniciatyvos ir inte sižinojimo priemonių, apie ku
Los Angeles, čia svarstys ir lektualinių jėgų Draugijos pel- rias viešai nekalbama.
galvų kopūstų pasiūlė žmonėms kas, kuris išlaikė ją per dešimt taika buvo geriausia.
nutars kokiais pamatais sukelti
Lietuvoje negirdetl dainų,
WAshington 4400
pasiimti kas tik ateis į jo dar metų. Dabar jos savininkais
Šią Lietuvių Dieną organiza kapitalą auditorijai pirkti arba kalais rūpintis.
nematyti
besijuokiančių
žmo
žus. Išsyk į jo paraginimą nie yra švogeriai: Juozas ir Moni vo ir įdėjo ten labai daug nuo pastatyti.
Tatai geistina kad visi TMD
kas neatėjo, bet kai antrą kar ka Petrokai, bei Terry ir Ele širdaus darbo pats musų my Prie šio milžiniško darbo pri nariai ir skyrių vadai butų pa nių. Visur įtempimas ir nuola
tinė kova.
tą paragino, suėjo tiek kopūs na Dorganai.
limas ir patriotiškas kįebonas sideda Lietuvis adv. J. C. Pe sirengę bendradarbiauti su T.
Greetings and Best Wishes
tų mėgėjų, kad nupjovė ne tik
DARBAI čia pradėjo žymiai i Kun. Bakšys. Daug pasidar- ters, 234 E. Colorado St. Pasa M. D. centro valdyba ir kartu
to the Lithuanian peoptl
tas 40,000 kopūstų galvų, bet menkėti, ypač tas vyksta ma- bavo Lietuvių Katalikų šalpos dena, Lietuvis statybininkas C. veikdami siektų įkūnijimo sei TIKINTIEJI MOKA MOKES
J.
Laurutis,
10920
W.
Wash
me užbrėžtų kilnių tikslų.
ir kitą 1,000, kuriuos jis pats
ČIUS
žesnėse dirtuvėse. Nežinia ar Draugija (visų draugijų atsto ington Blvd. Darbui pritaria ir
Tėvynės
Mylėtojų
Draugija
rengėsi parduoti.
Sovietai
apdėjo
mokesčiais vi
visi kiti profesionalai, biznie
tai laikinas apslugimas, ar jau vai).
baigdama
savo
seimą
Bostone
sas
bažnyčias.
(Iš
kitų, šalti
Ačiu
biznieriams
skaitlingai
riai ir šiaip gerų norų Lietu
PRE1SLER
reiškiasi depresijos ženklas*.
įžengė į 53-čią metą savo gy nių gautomis žiniomis ,tie mo
viai.
P.
Rack
us.
atsilankiusiems
į
šias
metines
Žmonių, darbininkų iš kitų
KALNUOTA Šveicarija, su
vavimo ir kulturinės veiklos. kesčiai siekia net 180,000 rub
LUMBER CO.
sniegu nuklotomis kalnų viršū valstijų čia yra privažiavusių iškilmes. Dalyvavo G. Savage,
Seimas baigtas su pagerbimu lių metams vienai bažnyčiai).
ERIE
EŽERAS
vidutiniai
tu
J.
Mocejunas,
J.
Braknis,
Dr.
nėmis. turi beveik išimtinai im daugelis karo laikotarpiu.
2391 WOODHILL RD.
Pr. ri 58 pėdas gylio. Dėl jo ne mirusių TMD narių ir sugiedo- Tikintieji ir skursdami moka
D. Rep. Magnus, J. Reckis ir k.
portuoti sau anglį ir koksus.
didelio gilumo jis dažnai buna jimu Tautos Himno.
mokesčius. Bažnyčios pilnutė
[lOtiOOOHCM100000(10*lOUOOOtlOOOllOOOHOllOMOUOtJOilOHOtiOHO*31
Seimo Atst. B. K. lės žmonių. Kunigų labai ma
audrų suplakamas.
# I #
ža (kitomis žiniomis, Lietuvo
Pastaba Skaitytojams
i
Geriausias
Žurnalas
je tesą 400 kunigų). Kauno se
Jeigu kada negaunate kurio
minarija yra vienintelė ir jai
GArfield 2400
Dirvos numerio tai prašyda
leista priimti nedaugiau kaip
mi Administracijos prisiųsti
150 klierikų.
\
tą numerį, nerašykit: "Ne
Paveiksluotas
32-jų puslapių
gavau pereito numerio," bet
NAUJA MODERNIŠKA KOPLYCĘįt
Už $1.00 lankys Tamstas kožna mėnesi per 1 meta.
pažymėkit aiškiai: Negavau
nr.
5,
ar
15,
ar
34,
ar
47".
Gavimui Patenkinančios Šilumos
Insteigfos Gegužio 15, 1923.
Charles Stapanauckas, Licensed Embalmar
Tas palengvins be jokių su
klydimų greit pasiųsti jums
COAL
LIETUVIŲ NAUJIENOS
c..*,,
Detroit 21, Mich.
7321 Puritan
tą numerį kurio negavot.
332 N. 6th Street
Philadelphia 6, Pa.
Namų: HOgart 8100
telef. University 4-4877
DIRVOS Administracija.
THE HENRY FURNACE CO, MEDINA
K«ono<>0*>0"0"o*»o»o»o»o««o<»ono»onono*«o»«0"ono««ono«wa»«oiŽ!
nubaudė, įsakydamas išeiti iš
to biznio, ir jų patalpų savinin
kus persergėjo kad nenuomotų
savo namų gemblerystėms, ki
taip bus nubausti.
Bet dar niekur gemblerystės
nebuvo sulaikytos ir gembleriai nenustojo veiki*: išvaiko
juos vienur, jie kaip žiurkės
įsikuria kitur ir vėl tą biznį
varo.
Dar blogiau kad pačios poli
cijos nariai dažnai su tais gem
bleriais veikia išvien, net pel
nais dalinasi.

NEWARK, N. J.
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LIETUVA

Tegul meile Lietuvos
Dega musų širdyse
t

Už Spygliuotu Vielų

Tiesa Apie Seržantą
Kalba Liudininkas kuris Viskg Mate

Laisvę pažinus Tauta •—
Jungo Nevilks!

eva

buvo teisėti ir fstatfmiškl.
šiuose pakartotinuose tyri
muose raudonosios armijos va
dovybė ir prokuratura dalyvau
ti griežtai atsisakė.
Vėliau paaiškėjo, kad serž.
Butajevas siūlėsi musų saugu
mo policijos Naujosios Vilnios
rajono viršininkui
šnipinėti
raudonąją armiją. Kadangi to
kie veiksmai prieš raudonąją
armiją buvo griežtai uždrausti,
tai ir nuo Butajevo pasiūlymo
buvo griežtai atsisakyta. Po to
Butajevas suėjo su kitų kraš
tų karo žvalgybomis ir pajutęs,
kad jau yra savo žvalgybos se
kamas, iš raudonosios armijos
dezertiravo ir slapstėsi Vil
niaus priemestyje.
varankiškai, kaip aktyviai da
lyvavusio pačiame įvykyje sau
gumo • policijos valdininko, šio
parodyme tikrumą tvirtinu sa
vo asmenišku parašu.
(Parašas).
Asmenišką Antano X parašą
tvirtinu, (pas. X Lietuvių
stovyklos viršininkas.)

"globėjai" juos. paims mašina, juo labiau, kad
raudonosios armijos seržantas
jiems buvo nurodyta pasilikti prie daiktų, išsky
Butajevas ir kiti -2 raudonar
rus Belgų senatorių, kuris nuo bendros internuo
11
(Tęsinys iš pereito nr.)
tųjų kolonos nenorėjo atsilikti. Tačiau, vėliau
Redakcijos paaiškinimas: Visi atsimename kaip miečiai tankistai buvę taip pat
Šitaip vykstant artilerijos dvikovai, Ameri
t
paaiškėjo, jog jokia mašina jiems nebuvo paduo Maskva apkaltino Lietuvos valdžią už sovietų karių "pa žvalgybos pareigūnų pavogti ir
kiečių motorizuotos dalys prasiveržė link Goterorizuoti, laikant juos ko
desbergo. Aš buvau pirmas iš internuotųjų, ku ta. Jiems tebuvo nurodyta atsilikti, kad nesu grobimą" ir seržanto Butajevo "nužudymą". Tuo Stali kiuose tai Vilniaus miesto po
kliudytų kolonos judėjimo.. Kada mes visi kiti nas teisino prieš pasaulį Lietuvos užgrobimą.
Dabar
riam teko laime šį įvykį nusaugoti. Kai prane
žemiuose ir iš ten kanalizacijos
nusileidome
nuo
kalno
ir
pamiškėmis
nužygiavo
Maskva
panašius
kaltinimus
kelia
net
prieš
Ameriką.
šiau savo draugams, visi sujudo. Bet tuo dalykas
vamzdziais pabėgę, tai pat ir
Kaip tikrai žuvo Butajevas, čia pasakoja liudinin kiti
ir pasibaigė. Užėmę Godesbergą, Amerikiečiai me, kaip buvome sargybinių diriguojami, buvo
ultimatume patiekti apkal
toliau žygiuoti nebegalėjo, nes turėjo prieš save taip pat įsakyta "žygiuoti" likusiems trims: po kas kuMS pats viską mate. Dėl suprantamų priešasčių tinimai prie# Lietuvos vyriau
didelę upę. Užtat vyko intensyvus šaudymasis nui Rechberg ir Pulk. Daubert — kaip sugeba, o liudininko ir kai kurių vietovių vardų neskelbiame.
sybę . ,
per upę, nebe tik sunkiaisiais pabūklais, bet kul- p-lė Rechberg buvo užkrauta ant mažų ratukų ir
Gavus ultimatumą tuojau
Vokietija, X miestas, 1948 j buvo pranešta Apygardos Vir^
kasvydžiais ir paprastais šautuvais. Mes gi vis visą kelią tempiama S.S. sargybinių, paliktų jos
Ministrų
Kabineto buvo suda
metų Liepos mėn. 16 d. Neklau šininkui ir apygardos budėtodar turėjome tupėti savo lizde. Tikėjomės, kad apsaugoti, kad "nepabėgtų". Kadangi šiek tiek
ryta
speciali
tardymo komisija,
siamas duodu sekantį parody ijui. Tuojau į įvykio vietą atvy
gal Amerikiečiams kaip nors pavyks greitai per lynojo ir p-lė Rechberg buvo sargybinių pri
ištirti
pakartotinai
įvykį su
mą:
ko apygardos saugumo vadovy
šokti Reiną ir jie atsiskubins musų išlaisvinti. dengta palapinės brezentu, tai jos ratukai iš tolo
Butajevu
iš
3
narių,
berods,
Tai nebūtų buvę sunku, nes tame rajone Vokie atrodė kaip kokia kanuolė, tik ne arklių, bet žmo Esu Antanas X, sun. Antano, bė, prokuroras, apskrities gy teisininko Bražinsko, Pulk. šo
dytojas ir daug kitų kompetečių jėgų buvo visai nedaug. Bet Reinas pats sa nių velkama.
gimęs 1909 m. Dabar gyve tingų pareigūnų. Atvyko ir vos ir k., kurių neprisimenu. Ši
Savaime
suprantama,
tokia
"artilerija"
ne
vaime buvo didelė kliūtis, kurios be atitinkamų
nu Vokietijoje, X Lietuvių raudonosios armijos pareigūnų, ir kitų, kurių neprisimenu, ši
paprastai atsiliko nuo "pėstininkų" — kitų in
pasirengimų, nebuvo galima nugalėti.
stovykloje. Teismo nebaustas kurių tarpe matėsi pulkininkų komisija dar kartą pagrindinai
Tačiau, kaip kitą dieną patyrėme, Ameri ternuotųjų. Nors maršas ir nebuvo didelis, vos !r iškeltų bylų neturėjęs. Ne
ir majorų laipsniai. Vienas ka pravedė kvotą tirdama įvykį
kiečiai veikdami greitai, vistik jį dar tą pačią apie 15 kilometrų, bet musų "artilerija" pavėla priklausomoje Lietuvoje bu
rininkas majoro laipsnyje bu ir taip pat konstatavo, kad Bu
dieną buvo perėję, tik kiek aukščiau, būtent apie vo atvykti į vietą septyniomis valandomis.
vau policijos valdininkas. Da vo tituluojamas prokuroru, o tajevas pats nusižudė ir kad jį
Ta vieta vadinosi Oberpleis. P-lė Rechberg
7 kilometrus į pietų-rytus nuo musų. Tai įvyko
bar stovykloje, esu kuro sky kitas gydytoju. Vadinamasis surasti prašė raudonosios armi
savo
ratukuose jautėsi po kelionės taip patogiai, riaus vedėjas.
Kovo 7 d. vakare, t. y. tik ką Amerikiečiams užėmajoras-prokuroras vietoje nu jos vadovybė ir kad visi veiks
kad iš jų nebegalėjo išlipti: buvo sustingusi nuo
mus Godesbergą.
šis raštas patvirtintas Ne
statė, kad lavonas tikrai yra mai iš policijos pusės susiję su
Galimas daiktas, kad jie užsukę į "Hotel peršalimo, kojos užtirpusios į, akmenį, rankos 1940 m. Gegužės mėn. pabai
vykios
antspaudu.
Butajevo
sekimu
ir
sulaikymu
dezertyravusio raudonarmiečio
Dreesen", patyrė, kas jame buvo ir į kur mes šaltos, kaip prieš mirtį, gyvybė tebuvo matyti goje ar Birželio mėn. pradžioje,
Butajevo. Tuo pačiu visų įvy
tapome nugabenti. Jų kariuomenės dalinys, per tik iš jos akių, kurios, nežiųrint patirto vargo ir man esant Valstybės Saugumo
kio vietos ir lavono apžiūrėjime
ėjęs Reiną, stengėsi priartėti prie Petersberg gilių skausmų jos jautrioje sieloje, liko toliau Policijos X skyriaus vedėju, dalyvavusių visų laipsnių pa
Vilniaus apygardoje, tos apy
kalno iš kitos pusės, taigi prie musų lizdo. Bet malonios, norinčios kitiems vien tik gero.
Savaime
suprantama,
Prancūzai
tuojau
pri
gardos viršininko pavaduotojas reigūnų ir ypatingai gydytojų
jau buvo pervėlu. Kovo 8 anksti rytą, apie
buvo konstatuota, kad Butaje
4 vai., mes buvome staigiai prikelti ir priversti šoko jai pagelbėti: iškėlė iš ratukų ir nunešė į Lileikis mane skubiai, vakaro vas tikrai pats yra nusišovęs,
iš "Berghotel Petersburg" pasitraukti, palikus artimiausią patalpą, o seselė Anna pasiskubino metu iškvietė apygardon tar ir tuo reikalu buvo surašytas
ten visus musų lagaminus su reikalingiausiais surasti puoduką šiltos kavos, kad ligonę atgai nybos reikalu ir patiekė man aktas. Butajevo lavonas buvo
raudonosios armijos, Naujosios
•
daiktais, kiek kas jų dar turėjo. Kada kiek vė vinus.
Kai dėl pono Rechberg, tai jis buvo visas Vilnios įgulos seržanto Butaje padėtas į raudonosios armijos
liau komendantas Rautenberg pasiuntė kelis ka
raudonas kaip burokas, su pakelta temperatūra vo civilinę nuotrauką (paso sanitarinę mašiną. Policijos pa
reivius su iš kažkur gautu sunkvežimiu paimti
Lietuvai Vaduoti Sąjungos skyriams pranešame kad LVS
ir baisiai visas purvinas, nes pakelyje kelis kar formato) ir paaiškino, kad gau reigūnams ir apygardos vado
daiktų, tai prie viešbučio privažiuoti jau nebe
vybei
vietoje
buvo
išreikšta
8-tas metinis seimas rengiamas CLEVELAND, Ohio, dvi dienas,
tus buvo parvirtęs. Jį visi sveikinom kad vis tik ta iš Vilniaus karo komendan
galėjo. Kareiviai buvo priversti nunešioti nuo
pėstininko egzaminą išlaikė, nors jaunystėje bu tūros, žvalgybos dalies karinin padėka už greitą ir tikslų pasi- Spalių 2 ir 3.
kalno daiktus darydami perbėgimus, kaip pėsti
vo kavaleristas. Priešingai p. p. Rechbergams, ko ši fotografija ir prašoma tarnavimą raudonajai armijai.
Vieta kurioje seimas atsibus ir viešbutis delegatams apsi
ninkų kautynių metu, nes buvo apiberiami Ame
pulkininkas Daubert jautėsi dar pakenčiamai, skubaus parėdymo, surasti de Vienas iš čia buvusių raud. ar stoti bus paskelbtas kituose Dirvos numeriuose.
rikiečių kulkosvydžių ugnimi..
nors irgi turėjo pakilusią temperatūrą ir buvo zertyravusį iš raudonosios ar mijos pareigūnų paprašė asmeIš vienos pusės džiaugiamės, kad dar išliko
LVS skyriai prašomi ruošti seimui sumanymus, pasiūly
draugas Renard. Kad šitaip atsilikdamas jis ne- mijos, - Naujosios Vilnios įgu meniškai įvykio vietoje dalyva
me gyvi, bet, iš kitos pusės teko apgailestauti,
vusių
policijos
pareigūnų
pa
mus
ir parinkti aukų. Taipgi, pasistengti išrinkti iš narių me
dies. Bet jis, kaip senas karys, manevravo me los, seržantą Butajevą, dėl ku
kad "kautynes", kurios tesudarė mums tik ner
vardžių
ir
gyv.
vietų,
buk'
tai
tines duokles. Rinkite delegatus į seimą.
todingai : žygiavo sustodamas po kiekvieno at rio raudonosios armijos vado
vų išbandymą, pralaimėjome, t. y. nebegalėjome
likto šimto metrų, kad davus savp silpnai šir vybė prašo imtis skubių prie tikslu įteikti asmeniškas do
LVS CENTRO VALDYBA,
baigti sulaukti Amerikiečių, kurie butų mus iš
monių ir surasti Butajevą gy vanas už stropumą (dėl atsar
džiai
atsikvėpti.
'
.
6820
Superior
Avenue, Cleveland 3, Ohjo.
laisvinę. Ypač dėl tokio nepasisekimo buvo nusi
Visi kiti maršą atlikome be ditlesnių kompli vą ar negyvą ir perduoti raudo gumo pavardės ir adresai buvo
minę musų Amerikoniškoji kompanijonė, Mrs. kacijų. Tik kiek atsilikdavo musų senatoriškas nosios armijos Naujosios Vil duoti netikri ir po kiek laiko
Legendre. Ji spjaudėsi ir žarstė žarijomis ant
buvo patirta, kad nurodytais
draugas Renard. Kad šitai patsilikdamas jis ne-: nios įgulos vadovybei.
savo kompatriotų Amerikiečių karininkų, kam sugalvotų "pabėgti", jį naciai "pagerbė" prista Tą patį vakarą buvo išsiaiš netikrais adresais nakties me
Greetings to My Friends
Greetings To Our Many
šie pasivėlavo užimti "Berghotel Petersberg".
tu
raudonarmiečių
buvo
j
ieško
Friends
kinta
su
atitinkamais
valdinin
and Patrons
tydami prie jo atskirą sargybinį. Užtat visi bu
Jai atrodė, kad jau vien dėl jos vienos Amerikie vome sužavėti musų kitų dviejų moteriškų ben kais ir agenturiniu budu nusta ta duotųjų fiktyvių pavardžių)
čių kariai turėjo pasiaukoti.. Bet buvo su mu drakeleiviu ištverme: Mme Cailliau laikėsi nar tyta, kad seržantas Butajevaš Tuo šis įvykis ir buvo skaito
mis dar ir kita ponia, tai Madame Cailliau, Gen. siai, kaip jos brolis, Generolas De Gaulle prieš gali prisilaikyti "Naujojo Svie mas baigtu.
NOL D A
De Gaulle sesuo. Jei Amerikiečiams butų pavy Vokiečius, o Amerikietė, Mrs. Legendre, -- visą to" priemestyje. Sekantį rytą
Tų pat metų Birželio mėn.
TIP - TOP CAFE
BEAUTY SHOPPE
kę ją ir visus mus tada išlaisvinti, tai, neabejo tą maršą atliko kaip sportinį pasivaikščiojimą, įtariamoje vietoje buvo pradė 13 d. po pietų Kauno radijas
ju, Gen. De Gaulle nebūtų pasigailėjęs Prancū stovėdama veik visą laiką kolonos priešakyje, tas sekimas. Popietyje, prieš paskelbė SSSR Lietuvai įteiktą
FINEST CHOICE
PERMANENT WAVES
zų ordenų keliems Amerikiečiams už parodytą nors vis dar tebemurmėdama ant komendanto vakarą buvo pastebėtas, už ko ultimatumą už tai, kad klastin
WINES - LIQUORS - BEER
narsumą ir džentelmeniškumą jo sesers atžvil *Rautenbergo ir gestapistų, kam privertė ją is kių 200 metrų nuo sekimo vie gai buvo Lietuvos saugumo po
FROM $7.50 up
licijos
pareigūnę
nužudytas
giu.
."Berghotel Petersberg" pasitraukti, o nepaliko tos, prie esančio kalne namuko,
Kadangi "pralaimėjome" kautynes, 'tol ir
Open Mon., Wed., Fri. Eves.
sekimo kryptimi
artėjantis
jos ten Amerikiečių išlaisvinimui.
turėjome pasitraukti, kaip kokie vandalai: pėsTačiau- kelionė buvo vienu požiuriu visiems įtartinas vyras, kuriam pakan
čiomis, su mažais ryšuliukais rankose ar ant mums be galo įdomi: turėjome progos savo aki kamai priartėjus, buvo aiškiai Greetings and Best Wishes
3420 PAYNE AVENUE
681 EAST 105th ST. GL. 2870
kupros, brisdami per purvynus ir pagal pelkes, mis ir iš arti pamatyti kaip tada atrodė Vokie matomas panašumas turimai
to all our Frienis
ENdicott 90&0
(Over Standard Drug)
kol neišėjome iš pavojingos zonos. Laimė, kad čių kariuomenės padaliniai, pro kuriuos mums fotografijai.
Schwarz & Singer
teko trauktis miškuota kryptimi. Tai išgelbėjo teko praeiti, pasitraukiant iš pirmos linijos. Jie
Vienam iš policijos valdinin
mus nuo sąjungininkų lakūnų akies. Nekartą atrodė tikrai miserabiliškai: kareiviai pakrikę kų šį asmenį užkalbinus Rusiš
Master Far Craftsmen
prazvimbė pro musų koloną šie "priešai" j ieško ir apdriskę, vežimai paįrę ir prikrauti betvarkiš- kai, šis pradėjo kalbėtis, bet
Greetings and Best Wishes
to the Lithuanian people
dami sau taikinių, ypač Vokiečių artilerijos po kai daiktų, pabūklai, šarvuočiai ir tankai blo- kuomet buvo užklausta ar jis
to all our Friends
zicijų ir Vokiečių kariuomenės rezervų, bet mu giausiame stovyje, mašinų motorai šaudė gazais nesąs Butajevas, tai šis tuojau
sų jie nepastebėdavo. Jei pastebėdavo, tai gal ir kaukė, bet tik nevežė, o arkliai nepaprastai atšoko porą žingsnių atgal ir
1935 EUCLID AVE.
galėdavo atskirti, jog nesame joks Vokiečių ka sumenkėję ir su ubagiškai suraišiotais pakink skubiai išsitraukęs pistoletą
Libman Jewelry Co*
PR. 7194
BROWN'S
riuomenės junginys, bet kažkas savotiško: gru
paleido
porą
šūvių
į
arčiausiai
tais.. Vienu žodžiu tai buvo tipingas sumuštos
240 SUPERIOR AVE. W.
pė žmonių, apsirengusių daugumoje civiliai, bet
SERVICE
STATION
kariuomenės vaizdas: be pasiryžimo, be energi stovėjusį valdininką Bataitį,
gražiai Vokiečių kareivių grandinės iš visų pusių
jos tolimesnei kovai ir be reikalingos drausmės. bet matomai buvo susijaudinęs
apsuptų ir dar gražiau globojamų, su atstatytais
SUNOCO PRODUCTS
Gerai apsirengę, sotus ir dar pilni energijos te- ir nepataikė. Tada tuojau sku
CHewy 6487
į mus šautuvais. Tiesa, turėjome ir mes savotiš
biai
metėsi
bėgti
pakalnėn.
atrodė musų S.S apsaugos kareiviai ^ir musų geGreetings
to
Our
Friends
<
Gas-Oil-Greases-Accessories
ką "artileriją". Tai buvo p-lės Anna Rechberg
Tuo pačiu paaiškėjus, kad
stapiniai perdėtiniai ir komendantas Rautenratukai.
čia
tikrai esama to j ieškomo
and Patrons
berg'as. Šie pastarieji lyg jautėsi didvyriais, kad
/ # #
Kaip Jau buvau minėjęs, ji buvo luoša: te
Butajevo
ir
norint
jį
sulaikyti
išpildė Himmlerio įsakymą: paskutinę minutę
•Greetings and'Best Wishes
galėjo judėti tik kambariuose ar viešbučio sod
gyvą, sekantieji du valdininkai
mus "išgelbėjo" nuo priešo, t. y. sukliudė mums
7318 SUPERIOR AVE.
to the Lithuanian people
nelyje ir tai, veik dvigubai susilenkdama ir pasi
Butajevą emė vytis. Butajevas
išsigelbėti iš nacių nagų bei buti Amerikiečių iš
remdama lazda. Taip pat buvo nelabai paslankus
įsitikinęs, kad į jį nėra šaudo
laisvintiems. Dėf to mes visi buvome giliai nusi
ENdicott 9127
WetherecPs Bakery
ir jos brolis, Arnold Rechberg. Nors jis buvo di
ma, bet kad jis vistiek jau bus
minę, nes nujautėme, kad gali prireikti dar daug
delis, kaip "mamutas", bet kai eidavo, tai vos
sulaikytas ir kuomet jis jau
ką perkentėti, kad iš viso, nežinia, kas dar su
7020 Superior Ave.
būdavo galima pastebėti, kad jis kruta: mažutė
valdininko buvo pasiekiamas
mumis gali atsitikti ir ar beišliksime gyvi, kai
liais žingsniais ir taip, kad kiaušinis, padėtas ant
ranka, Butajevas paleido sau
karas nacius dar daugiau perblokš ir kai jie dar
•
jo plikos galvos, nebūtų nuriedėjęs. Po kiekvieno
galvon mirtiną šuvį ir krito
Greetings and Best Wishes
pasivaikščiojimo viešbučio sodnelyje, jis skubė labiau įžuls, netekę lygsvaros.
kniupščias, o šalia jo ir jo tu
to the Lithuanian people
HEnderson 6810
(Bus daugiau)
rėtas pistoletas "Mauser" 6,35
davo kur nors prisėsti, nusiskųsdamas dideliu
kalibro. Staiga dar Butajevas
širdies plakimu, o medicinos seselė Anna sku
apsivertė ir bandė dar lyg sės
bėdavo jį "pasivyti" su vaistų dėžute, kurią ji
FLORENTINE
tis ir ,atrodė, siekė dar ginklo,
visad nešiojasi su savim. Buvo kiekvienam aiš
Greetings and Best Wishes
Chrysler - Plymouth
STATUARY CO.
bet ginklas buvo nuo jo nuspir
ku, kad p. p. Rechberg'ai nėra pajėgus maršui,
ir Namų Prižiūrėjimas
ypač per purvyną, pagal pelkes bei pakrūmėmis,
tas toliau. Po to Butajevas su
Dealers
Cleveland Grocery
dribo
ir
nustojo
plakti
j#
pulprisitaikant prie vietos, kad nękritus sąjunginin
2446 ST. CLAIR AVE.
: Kaina su prisiuntimu $1.50
kų lakūnams j akis. Buvo dar ir vienas Prancū lAfele, 170 puslapių knyga nurodant! kafp
and Baking Co.
sas.
"Pradėjus grupuotis apie įvy
zas, • būtent, pulkininkas Daubert, kuris buvo
gaiminti, visokius valgius: sudėta daugyb#
# / /
receptų ir paaiškinimų kaip paruošti valgius
kio vietą civiliams gyvento 8116 Lorain Ave. ME. 7200
silpnos širdies ir todėl nepajėgus žygiui. Nedaug
3543 WOODLAND AVE.
nuo paprasčiausių iki puošniausių pokilif.
jams, tuojau iš artimiausios
kiek stipresnę širdį turėjo ir Belgas senatorius
Phone
MA
6512
Visoki kepsniai, pyragai, virti ir kepti val policijos nuovados į įvykio vie
ENdicott 4020
Renard, 76 metų senukas, bet jis dar šiaip taip
giai, mėsos, ir tt. Kuri šeimininkė turi ru
tą
buvo
iškviesta
sargyba
ir
laikėsi, ypač iš principo, kad jokios pagalbos iš
pesnio ir vargo su gaminimu valgių, priva
tuo pačia telefonu apie jvykį
naci*} neprašyti. Manėme kad musų gestapiaiai lo fsigyti šią naudingą knygą.

tašo KAZYS ŠKIRPA.

LIS Seimas Bus Mande
Spaliu 2-3 d. d.

Carl Landau
Motors, Inc.
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R V A

pranešimų gautų iš jo paties
narių kurie pereitą metą at
vyko į Vokietiją patys pasižiū
rėti, nusprendė, kad jųs esate
tokie žmonės, kuriuos jie jau
čia busiant vertinga padaryti
U.S.A. piliečiais, šis Amerikos
Kongreso įstatymas nėra lab
daros įstatymas, bet yra kilęs
iš rnusų pačių intereso, kuris
įgalina mus tikėti, kad musų
kraštas susilauks didžios nau
dos, įsigydamas piliečių, |BSt*
riais galėsime didžiuotis."

SKAITYMAI

Br. Ketarauskas. palydovu. Mėnulis turi įtakos į žemės augmeni
apsirinka. Bet neklysta tik tas kas nieko nedirba.
ją. Ne kiekivienoje Mėnulio atmainoje pasodin
Va kas reikia žinoti kalbant apie Lietuvos laisvini
Neseniai
vienoje
Amer.
zo
tas
augalas vienodai augs. Kartais Mėnulio įta
tai?
visa
Kam
mo darbus ir kaltinant žmones ar įstaigas, kam jie ne
V I S A T A
nos
vietovėje
įvyko
I-sis
Baltų
ka
savotiškoje
formoje pasireiškia ir į žmones,;
daro taip kaip "mums" atrodo geriau, ir kodėl jie neda
Iš Los Angeles praneša kad
ryšių
karininkų
ir
dalinių
vadų
ypač
jaunesniojo
amžiaus jaunuolius, žinoma,
ro tai ko "mes" norėtume.
U. S. Oro Jėgų žinyba ruošia
suvažiavimas,
kuriame
nagri
ne
visi
vaikai
yra
vienodai jautrus tai Mėnulio
Jau penki metai kai Lietuvos valstybes atstatymo
projektus pagaminimui lėktuvo
TUR BUT nerasime gamtoje kito didinges šviesai. Jautresni negali ramiai miegoti.dėl Mė
nėti
su
darbo
tarnyba
supiję
veiklai vadovauja vadinamas Vyriausias Lietuvos Išlais
kuris skris 2,000 mylių į valan nio kurinio, kaip visata. Pabandykite išeiti ko
vinimo Komitetas (VLIK'as). Kol jo darbas rubežiavo- klausimai. Amerikiečių armijos dą greitumu, 40 iki 60 mylių kią gražią naktį į gamtą ir užmesti žvilgsnį į nulio šviesos ir yra verčiami vaikščioti, šitas
si Lietuvos sienomis ir kol jis vedė pasipriešinimą pačia atstovai suteikė informacijų aukštumoje. Kadangi projek aukštybes. Pamatysite, kokią ramybę pajusite reiškinys yra vadinamas lunatizmu.
Po Mėnulio gerai mums pažįstamas dan
me krašte, tol ir pasitikėjimas juomi tepriklausė tik nuo bei patarimų. Jie gerai įverti tas tam lėktuvui jau žinomas, savyje. Visatos gražumas bei žavumas greitai
no
Amerikiečių
tarnyboje
esan
gaus
kūnas yra Saulė. Be Saulės jokia gyvybė
krašto žmonių. Vietinės partijos ir organizacijos, inėjureikia tikėti kad tas lėktuvas jus apsvaigins. Tik gaila, kad įvairus gyvenimo
čius
Baltų
dalinius,
iškeldami
ant
žemės
negalėtų klestėti. Jos dėka ant že
sios i Vyriausi Lietuvos Išlaisvinimo Komitetą, jautėsi
netrukus bus padarytas.
reikalai bei rūpesčiai neleis jums ilgiau paskęsti mės turime šilumą, vandenį, metų laikus, vėją,
jų
aukštą
moralę,
gerą
draus
vienos atsakingos už visą didžiąją ir mažąją to komite
Tačiau, kam gaišinti laiką toje didingoje nuotaikoje. Tą visatos didingumą
to politiką.... Jos vienos tarė ir nutarė; vienos svar mę ir tinkarrtą profesinį pasi daryti lėktuvus kurie pakils į beveik kiekvienas daugiau ar mažiau yra raga lietų, sniegą ir kitas panašias geroves. Ne veltui
stė ir sprendė ir vienos vykdė. Tokia padėtis buvo tol ruošimą. Armijos Gen. Magru- tokias aukštumas. Sovietams vęs ant savo kailio. Menininkai, ypač poetai, iš senovėje žmonės ją dievu laikydavo ir ją garbin
der'is savo kalboje pobūvio me
davo. Jie žinojo, kad Saulė žmonėms duoda švie
kol VLIK'as laikėsi Lietuvoje.
suplaišinti užtenka tokių kurie čia gauna didžiausią įkvėpimą.
v
tu
tarp
kita
ko
pareiškė:
.
są, šilumą ir maistą. Kasdien tekėdama ji išblaš
Bet jei ne viskas tai labai daug p&sikeite po to kai
lekia po 300 mylių į valandą ir
Kyla klausimas: kas į visatos sąvokos turį ko nakties tamsybes ir gamtą prikelia iš miego.
VLIK'as iš Lietuvos išsikėlė arba tiksliau: buvo išvytas. "Mes stebėjome jusų vyrus pasikelia iki 5 mylių į-orą. x
Lietuvoje jo pagrindinė veikla buvo nukreipta į viso ištisus trejus metus. Jusų dar pasikelia iki 5 mylių į orą — įeina, kitai tariant, ką vadiname visata. Visata Senovės laikais Peru šalyje žmonės kasdien rink
kiausios rūšies pasipriešinimų organizavimą, j pačių bo tarnybos kuopos mus stip ir šitų lėktuvų Amerika jau vadiname erdvę, primėčiotą įvairaus didumo dan davosi maldykloje tekančios Saulės' sveikinti. Ir
Lietuvių dvasios stiprinimą ir į Lietuvių Tautos paruo riai parėmė, vykdant okupaci turi. Jeigu lauks kada sovie gaus kunų. Jų skaičius, nors yra milžiniškas, bet musų senoliai panašiai darydavo.
Bet kas tai yra Saulė? Iš kur ji ima tokia
šimą nepriklausomybei. Tokia veikla yra reikalinga ir nius uždavinius. Be jų mes ne- tai Ameriką užpuls, tada nie turi aprėžtą didumą. Pati erdvė yra nepabaigia
mo didumo, bet ta erdvė, kurioje yra išbarstyti
šiądien Lietuvoje ir, tiek kiek jėgos leidžia, ji yra ten tę- butume galėję įvykdyti savo ko negelbės lėktuvai net tokie dangaus kūnai, yra aprėžto didumo. Nėra nei galingą jėgą?
statybinės
programos,
kuri
Saulė yra milžiniško dydžio rutulys, 1,300,kurie pakils į orą iki 100 my
sirma.
. .
*
vieno dangaus kuno erdvėje, kuris butų ramy 000 kartų didesnis už žemę ir 330,000 kartų sun
mus aprūpino barakais ir re
Tačiau užsienin? veikla Lietuvos Nepriklausomybės
lių aukščio.
bės padėtyje, kitaip tariant, nejudėtų. Vadinasi, kesnis už ją. Atrodo ji mums nedidelė dėl to, kad
ytgavimui buvo ir pasiliko kitokia negu veikla krašto vi monto dirbtuvėmus. Mums bu# / #
visi dangaus kūnai juda.
vo yptingai didelis įspūdis ma
ji yra labai toli nuo žemės. Saulė nuo žemės yra
duje. Lietuvoje nebėra nei "Lietuvos, nei Lietuvos val
MILIJONAI MOKSLUI
Kas tai yra dangus, kitaip tariant, ką vadi- nutolusi apie 150 milijonų kilometrų, šio skai
stybės"; gi užsienyje — Lietuvos valstybė vis dar tebe tyti, su kokia dvasine stiprybe
dangumi? Atsakydami į tą klausimą turi- čiaus tiesioginio didumo negalime suprasti. Kad
gyvena ir tebėra jos įgaliotų ministrų atstovaujama laikėsi jūsiškiai išvietintų as Nesenai mirė Eugene Hi! name
menų stovyklose, niekad nesi- gins, kurio tėvas, Elias Hig-I me pastebėti, kad jo sąvokos teologinėje prasmė- geriau jį galima butų suprasti, vaizduokimės ši
(bent didžiosiose valstybėse). Nei VLIK'as, nei kokis skųsdami ir visuomet ir visur
gins, iš mažo biznelio išauko' J*e neliesime, bet ją paliesime tik prasmėje, Ji&ip taip: jeigu iššautas iš patrankos sviedinys galė
kitas organas (nežiūrint kai]) jis vadintųsi) negali atsto pasiruošę
atlikti
visa,
kas
tik:
di(j
milijonierium, šis su- ! žmonės kasdieninėje kalboje vartoja.
e ii u
tų lėkti ligi Saules pt> 30 kilometrų per sekundę,
vauti Lietuvos valstybės. Jis gali atstovauti tik parti
įmanoma kad pagerinus savo, nus mirdamas dabar paliko keDangumi paprastai esame linkę vadinti gau tai jis prilėktų prie jos tik per dešimtį metų.
jas arba geriau: tų partijų vardus. Gi valstybės atsto pačių ir jų kaimynų likimą.
Saulė yra skysto tyei dujiško pavidalo kū
vavimas, jos reikalų gynimas ir užsienyje esančių Lietu "Mes jautėme tikrą pasiten turiems žymiems šalies univer biančio musų žemės kamuolio riboto erdvės
sluoksnio apgaubtuvą. Tuo tarpu tikrovėje tokio nas. Ant jos paviršiaus temperatūra siekia apie
sitetams
—
Columbia,
Prince
vos piliečių apsauga tenka ne kam kitam kaip tik teisė kinimą kada Kongresas, gavęs
ton, Harvard ir Yale — $40,- apgaubtuvo nėra. Vadinasi, dangaus ir erdvės 12,000 laipsnių, o jos viduje yra nepalyginamai
tiems Lietuvos įgaliotiems ministrams.
musų pranešimus apie jus, ir iš

prieš kiek laiko ėmė %iaišytis Lietuvių nusistatymas
kam ir kaip priklauso vyriausioji Lietuvos atstovavi
mo teisė. Dalis buvusių Lietuvos Seimo narių paskelbė
kad jie laiko VLIK'ą vyriausiu organu Lietuvos išlaisvi
nimo darbe. Pats VLIK'as viešai pranešė kad "nuo da
bar" jis yrą vienintelis kurs turi visas teises Lietuvos
atstatymo vadovavimui. Gi iš Vokietijoje gyvenančių
Lietuvių tremtinių atėjo pasiūlymas Dr. K. Griniui skel
btis prezidentu ir perimti vadovavimą Lietuvos laisvini
mo darbui.
Atsiklausus Lietuvos įgaliotų ministrų nuomonės,
turbūt, iš ju išgirstume jog nei VLIK'as, nei Dr. Grinius
nei koks "Prof. Dr. A. Tautvyris" (jau pasiskelbęapLietuvos prezidentu) nebus jų laikomi vyriausiais
Vyriausiuoju jiems ir toliau palieka LIETUVOS
VALSTYBE, kuri tarptautinės teisės požiūriu tebėra
gyva ii' gyvena per savo teisėtą valdžią, kurią iš Lietu
vos išnešė Prezidentas Antanas Smetona ir kurią jis tei
sėtai perleido vienam iš Lietuvos įgaliotų ministrų.
Tie kurie nemėgo Prezidento Smetonos ir nemėgo
Lietuvos valdžios, be abejo, pasakys kad toks Lietuvos
jgaliotų ministrų nusistatymas yra negyvenimiškas....
Tokiems, žinoma, tinkamiausia išeitis bus tik tokia
kur jie ras daugiau vilčių savo partiniams norams ir
daugiau pateisinimų savo pažiūroms. Mes gerbiame ir
tokius žmones, nes kartais ir nei- partiją galima nema
žai patarnauti savo kraštui. Tačiau kol neturime lais
vos Lietuvos, tol tarnavimas partijai yra lygus tarnavi
mui niekam kitam kaip tik partijai.
Mums atrodo kad šiuo, palvgfnti, svarbiu metu Lie
tuvai gali patarnauti ir VLIK'as, ir įgalioti ministrai.
Tik reikėtų aiškiau ir suprantamiau nusistatyti ką kas
gali padaryti. Reikėtų tiksliau pasidalinti darbo sriti
mis, ir pamiršti tuščią ir žalingą rungtyniavimą dėl val
džios ir dėl "teisių" kam priklauso didžiausioji teisė....
I^iekvieną valdžią galima ir reikia kritikuoti, nes nėra
žmogaus ir nėra valdžios kuri nedarytų klaidų. Ga
lima butų pakritikuoti ir tą "valdžią" kurią turi Lietu
vos įgalioti ministrai. O juk ir VLIK'o darbai ir dar
beliai nėra be priekaištų.
Partinis pagrindas, kuriuo VLIK'as laikosi, yra per
daug minkštas ir beveik visų laikomas nepakankamu.
Kadangi VLIK'as geriau padarytų jeigu jis daugiau rū
pintųsi tokiais klausimais kurie liečia ne diplomatinę
veiklą, o Lietuvių Tautos kulturos propagandą užsieny
je, tai gal butų naudingiau kad jis savo partinį pagrindą
išplėstų, įtraukdamas naujų jėgų iš tremtyje susikurusių organizacijų bei atskirų ryškesnių asmenų.
Politika tegul butų palikta Lietuvos įgaliotiems mi
nistrams: VLIK'as politikoje teturėtų vaidinti tik pata
riamąjį vaidmenį. Jis turėtų buti pagelbininkas ir įran
kis Lietuvos diplomatiniams atstovams. Jeigu tos prie
monės piniginės, kurias turi VLIK'as, Imtų atiduotos
Lietuvos įgaliotiems ministrams tai jie daug daugiau pa
darytų negu VLIK'as dabar padaro.
Taigi, mes grįžtame į pačioje pradžioje minėtus žo
džius, jog klysti yra leistina. Bet negali buti leista klai
doje pasilikti. Laikas jau parodė kad Lietuvos laisvini
mo akcija tegalės pasidaryti pilnesnė tik tada kai ji bus
atjungta nuo partinių tikslų.
Žinoma, ir pertvarkius Lietuvos laisvinimo darbą,
klaidų bus, ir gal but, bus jų dažniau, nes daugiau reikės
dirbti. Tačiau ne klaidų baimė, o baimė pasilikti klaido-

000,000 mokslo pastūmė j imui. sąvokos mena tą patį. Tokiu budu pasakymas, aukštesnė temperatūra, kuri yra matuojama mi
kad Saulę matau ant dangaus arbą pasakymas, lijonais laipsnių. Tame karštyje per vieną aki
kad
Saulę matau erdvėje yra tos pačios prasmės. mirką gali ištirpti ne vien metalai, bet akmenys
se turi paskatinti visus peržiūrėti sažiningiau Lietuvos
Dabar arčiau susipažinsime su dangaus kū ir žemė. Visa Saulės masė liuliuoja, kaip didžiu
laisvinimo reikalus.
nais. žemės kamuolys, ant kurio gyvename, yra lė ugnies jura, ir į visas puses branduolio dalys
irgi dangaus kūnas, žemė, palyginti su kitų dan stipriais vulkanais veržiasi tolyn. Tiesa, yra pa
gaus kunų didumais, yra vos pastebima kruope stebėta žymių, kad Saulės paviršius išlengvo
lytė. Tuo tarpu ją'palyginus su žmogumi, yra "di aušta. Bet dar daug milijonų metų praeis, kol
delis dangaus kūnas. Jai vieną kartą apjuosti tas paviršius sukietės. Vadinasi, dėl to netenka
reiktų keturiasdešimt tūkstančių kilometrų vir- baimintis.
vės. Norint pasiekti žemės vidurį, reiktų iškas
Taigi matome, kad Saulė yra musų gyvybės
ti šulinys apie šešetą tūkstančių kilometrų gilu šaltinis. Tuo tarpu iš kitos pusės yra pastebėta,
NIEKAS NEIŠRAUS
mo.
kad ta geradarė tam'tikrais laiko tarpais neigia
žeme sukas! apie savo ašį, kaip ir automo(Balys paidžiunas)
mai veikia į žmonių gyvenimo sąlygas ir jų psi
biliaus ratas, žinoma, žemėje jokios ašies nėra,
chiką,
ko pasėkoje tarp žmonių kyla įvairus bar
Baisios vėtros laužia ąžuolus šakotus,
ji tėra tik įsivaizduojama. Tos dvi žemės vietos, niai, nesusipratimai, įvairios žmogžudystės, o
O tie debesėliai vis tokie pilki:
kur ta tariama ašis turėtų išeiti paviršiun, vadi
tautų bendruomenėje sukelia blogas nuotaikas,
Mųs dienų bėgimas šaukia užjoti,
nasi ašigaliais arba poliais, žemė sukas apie sa kas veda prie įvairių konfliktų ir karų. žinoma,
Nenustot tikėjus praeitis gili.
vo ašį iš vakarų į rytus. Besisukdama apie savo
negalima čia visas kaltes suversti tik Saulei, čia
ašį, žeme padaro dar ir kitą kelionę: ji skrieja
turi daugiausiai pagrindo politiniai ir ekonomi
Kodėl tu, artojau, į laukus išėjęs
aplink Saulę. Šioje kelionėje Žemė sugaišta išti niai išskaičiavimai, bet impulsą toms visoms ne
Juodos žemės grumste pats save matai?
sus metus. Ji lekia apie 30 kilometrų greičiu per
gerovėms, aiškus dalykas, gali duoti žalingas
Ak, žinau^čia augęs jr čionai kentėjęs,
sekundę, žemės skriejimo negalime pastebėti,
Saulės
veikimas.
Takelius Čia kaišė laimė ir vargai.
kadangi kartu su ja lekiame. Jeigu* žemė tų ju
Be minėtų dangaus kunų danguje spindi ei
dėjimų neturėtų, tai ji negalėtų erdvėje išsilai
lė žvaigždžių. Į jas giliau pasižiūrėję, pamatysi
Kodėl tu, mergaite, audi baltas drobes
kyti
ir
nukristų
ant
kito
dangaus
kuno.
Ta
jos
Ir pakluonėj tiesi saulei išbučiuoti?
me, kad vienų žvaigždžių šviesa. yra nemirksintragedija taip lengvai nepasibaigtų, žemė beTen suaustos mintys ir bernelio ž<
tį pastovi, o kitų šviesa virpa, kaip naktį degan
krisdama smogtų į kitą dangaus kuną ir sukeltų
Ten tu moki godas savo suskaičiuoti.
čios ugnelės, kuri su vėju rugtyniautųsi. Pirmo
tokią milžinišką šilumą, kad pati žemė ir tas
sios grupės žvaigždės yra vadinamos pastovio
dangaus
kūnas, jeigu jis butų kietame pavidale,
Kodėl, piemenėliį tavo dienos tpkios:
mis žvaigždėmis arba planetomis, o antros gru
virstų skysto bei dujiško pavidalo kūnais, žemė
Ar lietus, ar vėjas, moki džiaugsmą rast?
pės žvaigždės kintamosiomis žvaigždėmis arba
krisdama
galėtų tą dangaus kuną išmušti iš jo
Kalnelius ir pievas tu mylėt išmokęs
tiesiog žvaigždėmis. Be to, planetos nestovi vie
judėjimo kelio, jeigu jis butų maždaug tokio dy
Tėvų žemėn laimės eini išsikast.
noje vietoje ant dangaus: jos nuolat keičia savo
džio, kaip pati žemė. Vadinasi, velniava dar tuo
vietas besigretindamos čia prie vienos žvaigždės,
mi
nesibaigtų, bet ji tęstųsi toliau, žemė degda
Ąžuolus lenks vėtros, lenks kad ir šakotus,
čia prie kitos žvaigždės. Padidinamieji stiklai di
ma ant užkritusio dangaus kurio lėktų toliau,
Bet stipriai įaugus niekas neišraus.
dina planetų didumus, o žvaigždžių nedidina, tik
kol užkristų ant kito dangaus kuno. Mums čia ne
Ars artojai žemę žemės suvilioti,
ryškina.
tiek įdomu, kas toliau darytųsi, bet svarbu buvo
O Lietuvė drobėj jų mintis suaus.
(Bus daugiau)
pažymėti, kas pasidarytų su žeme, jei ji pasileis
tų iš savo judėjimo kelio.
EKSTRA! 288 DAINŲ KNYGEUI
Arčiausiai nuo žemės yra dangaus kūnas
PO PIETŲ KRYŽIUM
vadinamas Mėnuliu. Mėnulis nuo žemės yra nu
tolęs per 370 tūkstančių kilometrų. Mėnulis yra
Matai čia medžių mirusių stuobrius,
*
nepalyginamai arčiau negu Saulė, tačiau jis at
Tai ausį rėžia klyksmas kokubaros.*
rodo vienodo didumo su Saule# O tai yra dėl to,
O naktį Pietų Kryžius** toks niurus,
Kaina su prisiuntimu $1.00
kad jis yra daug mažesnis už Saulę. Yra apskai
Ir tau .nemielos blankios ryto žaros.
(Kišeninio didumo — 272 puslapių)
čiuota, kad Mėnulis už žemę yra mažesnis 50
Dirva
gavo Europoj naujai išleistą knygą
kartų. Mėnulis yra toks pat kietas dangaus kū
Kai vienišas išeini į laukus,
įvairių
Lietuviškų liaudies dainų ir kitokių
nas, kaip žemė. Tik ant žemės yra atmosfera ir
Po tavo kojom traška gelsvos žolės.
pavadintą — "'LEISKIT Į TĖVYNĘ". Tai
įvairi gyvybe. Tuo tarpu ant Mėnulio nieko nėra.
Suspaudžia širdį jausmas toks nykus,
nepaprasta knygelė — tiesiog didelė knyga,
Tenai viešpatauja amžina tyla ir jokios gyvybės
O žvilgsniai sminga į beribius tolius.
272 puslapių didumo, ir joje telpa net 288
Žinomų eilėraščių. Skubėkit įsigyti sau vie
nėra.
ną iki jų turime. Ji suteiks jums didžiau*
Tave lyg 'šaukia mėlyni kalnai, !
Mėnulio paviršius yra apdengtas stačiais
sio malonumo, nes rasite daugybę savo ži
Vos matomas viršūnėj sniego lopas.
smailais kalnais ir milžiniškomis daubomis,, ku
nomų dainų, ir daug tokių kurias turėtum*!
O gal, o gal, įkopęs tu tenai
rios nuo žemės žiūrint atrodo kaip tamsios dė
žinoti,
teleido
''Mintis''^Vokietijo je.
mės bei ruožai. Mat, tos duobės yra menkiau te-,
Pajustum vėją pučiant nuo Europos?.
nušviečiamos Saulės spindulių negu aukštumos,
Jos medžių lapai kvapnus ir žali,
todėl jos ir sudaro ant Mėnulio tamsų atspalvį.
Gėlėm nusėtos pievos aksominės ....
Mėnulio šviesa yra tai nuo jo paviršiaus atmuš-,
Tačiau ji nuo tavęs toli, toli,
ta Saulės šviesa. Tokią pat šviesą ir iš musų že 610 pusi. didumo knyga — kaina $2.00
Siųskit laiške $2.00 su savo adresu ir
Ir tu nerimsti, ją čia prisiminęs.
mės pamatytume, jeigu pažiurėtume į ją nuo
prašykit prisiųsti jums šią 610 puslapių
Juozas Mikštas.
Mėnulio, žemės gyventojas temato maždaug tik'
didumo žmonijos istorijos knygą.
vieną Mėnulio pusę, o kitos jos pusės nėra ma«
*Kokubara budinga Australijos paukštė.tęs. Mėnulis sukasi apie savo ašį ir kartu lekia
REIKALAUKITE DIRVOJE
Pietų Kryžius—kryžminis pietų dangaus žvaigždynas* apie įsmą. Todėl Mėnulis yra vadinamas žemes
6820 Superior Ave.
Cleveland 8, Ohfo,
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Stalinas, Kruvinasis Valdovas
pradėjęs viešai gyventi.
| ni vietoje demokratinių rinki
Stalino slapta sąjunga su Zi- mų. Laisvuose rinkimuose val
novjevu ir Kamenevu buvo pa džios nariai ir įstatymdavystės
daryta Trockio sunaikinimui.
įstaigos gauna patirti kad au
Vėliau, jis padarė sutartį su toritetas paeina iš jų rinkėjų.
Bukharinu, Rykovu ir Tomskiu Stalino atkaklus žudymas kitų
sunaikinti Zinovjevą ir Kame- buna priminimas gyviems kad
nevą. Po to Stalinas areštavo jų autoritetas pareina nno dik
ir privedė prie nubaudimo mir tatoriaus.
timi Bukharino ir Rykovo, tik
Žudymai ir baudimas, toliau,
Tomskis pats nusižudė pirmiau yra Stalino priemonė apsisau
negu Stalino šnipai spėjo jį su goti savo nuo atsakomybės.
imti.
Kuomet kas negero ištinka*
Stalinas visada prisilaiko ši tuoj buna prašalintas arba iš
tokio, savo žudikiško plano. Jis tremtas, ar net nužudytas ku
visus savo artimus draugus iš ris Stalino antrininkas. Jis yra
žudo kad jie nepasidarytų di kaltininkas, ne Stalinas. Viedėsni už jį.
Maskvos teismui boliteisdarys
Savo tarptautinėje politikoje na priežastis tiems žudikiš
jis laikosi šios tvarkos. Po jo kiems Maskvos teismams yra
susitarimo su Hitleriu Rugpju įtikinti sovietų liaudį kad nu
čio mėn. 1939 metais, Maskvos baustieji, ne Stalinas, buvo atpropaganda ištisai kaltino Va sakomingi už trukumus, už ba
karų valstybes pradėjimu karo dą, už geležinkelių nelaimes,
su Vokietija. Tas, tačiau, ne už galvijų ir arklių epidemijas,
sulaikė Staliną nuo pareiškimo ir už kitas visas pražūtingas
Gegužės 1, 1945 metais kad Maskvos tvarkos pasekmes.
"Antrą pasaulinį karą pradėjo
(Bus daugiau)
Vokiečiai imperialistai". Sta
linas nenori skaitytis su fak
Greetings to Our Patrons
tais kaip su savo draugais, ir
juos iškraipo taip kaip jam ku
riuo laikotarpiu pritinka.

(Tęsinys iš pereito rir.)
Ar ne tiesa kad vieno laikraščio skaitytojai yra vienos
šeimos nariai ?
Taip visi kalba. Tai dabar imkime ir įrodykime tą.
Mes turime sąrašą DIRVOS skaitytojų Europoje. Dau
gumas iš jų neturi Amerikoje kitų giminių kaip tik JUS, DIR
VOS SKAITYTOJAI!
Visi giminės rašo saviesiems dokumentus — pažadėjimus
pradžiai duoti pastogę ir padėti surasti darbą. O šituos gimi
nes — DIRVOS skaitytojus Europoje argi užmiršite?
Parašykite nors vienai šeimai, arba nors vienam asme
niui tokį pagalbos pažadėjimą!
Tai padaryti nesunku. Jųs parašykite mums laiškelį kad
sutinkate pagelbėti šeimai ar asmeniui, pasakykit kokį maž
daug darbą savo apylinkėje galėtumėt padėti surasti, o mes
jums parinksim tinkamus žmones, pagal jusų nurodymus, jei
norite, parašysim tą popierį ir nusiųsim Jums tik pasirašyti.
Nereiks eiti nei pas notarą, nei rašyti, tik tą raštą vėl
mums sugrąžinti.
*
Tai bus gražus DIRVOS skaitytojų giminiškumo parody
mas! Jeigu sutiksite tai mes paskelbsime laikraštyje kas tą
gražų darbą padarys, o tautiečiai Europoje amžinai to neuž
mirš ir brangins musų šeimą!
Taigi nelaukite ilgai — dar šiandien atsiliepkite!
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KAIP STALINAS TAPO
DIKTATORIUM
Kuomet Leniną® mirė Sau
sio mėnesį 1924 metais, Stali
Dr. J. Audrūnas
nas užgrobė jo vietą ir tapo
sovietų Miktatorium. Jau . 1922
metų Gruodžio mėnesį, kuomet
Leninas atsigaivėliojo nuo pir
mutinio širdies smūgio, jis pa
rašė savo paskutinį testamentą
nes
Įvykiai
rodo,
kad
yra
kaž
ir persergėjo kitus savo aukš
Ar Šveikas Žmonijos
kas negera jų smegenyse..
tuosius sovietų valdžios drau
Protas?
gus prieš Staliną.
Leninas rašė: "Draugas Sta
NESENIAI Šveicarijoje bu Ligoniai Gydytoj
linas, tapęs partijos generali
vo sušauktas pasaulinis gydy
niu sekretorium, sukoncentra
tojų kongresas, kuriame priim Vietoj#
vo į savo rankas milžinišką ga
tas keistas, bet labai svarbus
KAS Iš MUSŲ galėįų pasa
lybę, ir aš nesu tikras kad jis
nutarimas. Pasaulio sveikatos kyti, kad davedimas" pasaulio
visada išmano kaip tą galybę
atstovai kreipėsi į Suvienytų iki tokios padėties, kokią turi
panaudoti prideramu atsargu
Tautų Organizaciją su pasiuly- me šiandien, yra sveiko proto
mu".
mu, kad visų valstybių visi po įrodymas? štai tie garsus ir
Keliom dienom vėliau Leni
litikos vadovai butų ištirti, ar tamsus pasikalbėjimai Maskvo
nas dar prirašė priedinį paaiš
jie yra pilnai sveiko proto.
je. Jie mums primena 1939 me
kinimą: "Stalinas yra peržiauToks egzaminas, jei jis butų tus, kada beveik tomis pačio
Prašydami tremtiniams parkviesti blankų rašykit:
rus. Todėl tai aš patariu jums,
padarytas, butų pirmutinis pa mis Rugpjučio mėnesio dieno
DIRVA
6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio. draugai, susirasti kelią praša
saulyje. Kokių jis duotų rezul mis Anglijos ir Prancūzijos at
linti Staliną iš tos pozicijos (iš
tatų, sunku pasakyti, bet ste stovai tarėsi su Molotovu, kaip
bint pasaulinės politikos vado sulaikyti Hitlerį nuo Lenkijos sia naujo karo nelaimė užgriu- tautų broliškas reikalų suprati generalinio sekretoriaus vietos)
vų elgesius
galvojimus ir užpuolimo. Ir taip besitariant, tų Prancūziją. Pačioje Prancū mas. Tuo tarpu tik kalbama ir paskirti kitą kuris yra kan
sprendimus, galima butų pri Molotovas ėmė ir pasirašė ne zijoje daug kalbama apie jos apie vienybę ir kalbama tiek tresnis, ištikimesnis, turi dau
leisti, kad tam tikras nuošim puolimo sutartį su Ribbentro- kariuomenės pasitraukimą į daug, jog viltis ją kada nors giau mandagumo, ir daugiau
tis valstybės vadovaujančių pu. Ėmė ir paragino Hitlerį Afriką; apie stagias komunistų įgyvendinti greičiau mažėja, o dėmesio kreipia į draugus, nė
vyrų pasirodytų su tam tikrais pradėti antrą pasaulinį karą, revoliucijas karo atveju; apie ne auga.
ra toks užsispyrėlis".
NAIKINO IR ŽUDIKUS
South Euclid
proto trukumais..
iš kurio Stalinas tikėjosi mirti pasikartojimus to, kas įvyko Kaip keisti! skamba Pran Pasiekimui sovietų diktato Prašalinimas savo numato
"Kas davė pagrindo siūlyti iš no smūgio kapitalizmui. Jei 1940 metais, kada Vokiečiai žy cūzijos vyriausybės pasiūlymas riaus vietos, Stalinui reikėjo mų neištikimų arba negeisti
Poultry Supply Co.
tirti valstybių vadų protą? kur dar atsirastų "antrasis giavo per Prancūziją, kaip pei šaukti Europos parlamentą, ka pergalėti tą reikšmingą nuo nųjų iš gyvųjų tarpo yra Sta
4318 Mayfield Rd.
Tiek šimtmečių gyveno pasau Hitleris", tai ir dabartiniai pa lis per sviestą. Prancūzijos po da ji skersakiuoja į Portugali sprendį prieš jį, padarytą Le lino priimta Rusijai tvarka.
EV. 1866
lis ir niekam iki šiol nebuvo sikalbėjimai Maskvoje butų pa litikai jaučia, kad jų kraštas ją ir tik "dėl akių" atidarė ne nino palikimo dokumente. .
Per virs dešimtmetį Stalino iš
Stalinui reikėjo atsikratyti tikimas leitenantas Jagoda bu
rimtai kilęs toks klausimas. sibaigę staigiu Stalino susitari yra persilpnas naujo karo naš senai sieną su Ispanija; kada
Tiesa, kiekviena valstybė turi mu su tokios pat giminės tiro toms. Jie nori pirmiausia išda ji kovoja dėl kiekvienos žemės Trockio, Lenino pirmos rankos vo visagalis vadas GPU, sovie
Greetings to Our Many
atskirus ir net ypatingus įsta nu. Du piktadariai visados lyti savo silpnybę visiems, ku pėdos,' prisijungtos iš Italijos visoje sovietų valdymo maši tų slaptos Qplicijos. Bet štai
Friends
tymus, kurie numato, kokius lengviau suranda bendrą kalbą rie turės gintis nuo sovietų. ar iš Vokietijos, kada jos vadai noje. Dar daugiau, jam reikė 1938 metų Kovo mėnesio begėegzaminus reikia išlaikyti, no ir visados greičiau susitaria, ką Nori, kad laikas jiems leistų ir jos partijos tik ir serga jo padėti pastangas pertempti dingame teisme pats Jagoda
I#
pilnai
išnaudoti
"Marshallo Prancūziškos didybės geidu visą Rusiją ant savo kurpalio. liko apkaltintas svetimu šnipu
rint buti šoferiu; kokias mo ir kaip apiplėšti.
kyklas reikia baigti, norint bu Mes nežinome, kada ir kaip planą", nori karo pradžią nu liais. Ir ne vien Prancūzija, bet Kad jam tas pavyko yra tai ir sovietų išdaviku tuo laiku
ti pripažintu murininku; ko pasibaigs derybos Maskvoje. kelti bent vienais metais toliau, visos valstybės Europoje apie Stalino didelio pasiryžimo ir kai jis buvo GPU vadu.
kius diplomus reikia pristatyti, Galimas daiktas, kad jos baig kad galėtų tinkamiau jam pasi nieką kitą negalvoja, kaip tik užsispyrimo laimėjimas, jo ne Jagodos bylą paruošė nau
api^ savo ir tik savo tautinius nugalimas geismas valdyti ir jas GPU vadas Ježov; bet ne
norint verstis siuvėjo, mėsi sis "susitarimu" sušaukti ke ruošti.
FLOWERS FOR ALL
ninko ar graboriaus amatu. turių didžiųjų valstybių konfe Tuo tikslu Prancūzija visais reikalus. Kol tokia dvasia vieš naikinti, jo neaprėpiamas su- trukus Stalinas įsakė nužudy
OCCASIONS
Bet niekur nei vienoje valsty renciją Vokietijos klausimams galimais budais ramina Ameri pataus Europoje, tol visi žo gabumas intriguoti ir veidmai ti Ježovą, kuris nužudė Jagobėje nėra nei vieno įstatymo, dar kartą persvarstyti. Tuo bil kiečius ir traukia visą antiko džiai apie vienybę jpasiliks tik niauti, jo neapykanta sau ly dą, kuris nužudė Zinovjevą,
giems ir aukštesniesiems, ir jo Kamenevą ir išvijo iš Rusijos
kuris numatytų, kokie egzami du turėsime dar vieną komedi munistinę politiką nuolaidų ke garsas dykumose.. *
nai yra reikalingi tiems, kurie jos aktą; turėsime progos dar liais. Ji sutinka atiduoti sovie
nepasotinama
garbgodystė — Trockį.
šaukiant vienytis Vakarų
U4U sr. CLAW AVE.
žudymas, areštai ir ištrėmi
verčiasi politikos, valstybių ir kartą išgirsti kaltinimų ir pa tams ir Berlyną, ir Vieną, ir Europas tautas, norima jas vienu žodžiu: jo tinkamumas
GL. 5949
mas sovietų darbininkų, pačių
viso pasaulio vadovavimo ama siteisinimų; išgirsti naujų tai Dunojų, ir Triestą, ir Graikiją, apsaugoti nuo sovietų ir.. nuo buti diktatorium.
tu. Badavimai buvo iki šiol kos meilės įrodymų ir po viso ir Suomiją, kad tik karas su Amerikiečių įtakos: Galvojama, Didžiausia Stalino pasiseki komunistų, yra Stalino priemovieninteliai įrodymai, kad žmo to vėl atsirasti toj pačioje būk sovietais butų laikinai išveng kad susivienijimas atneš sau mo ypatybė Rusijoje ir užsie
gus tinka sėdėti atstovu parla lėje, kur ir dabar esama. Bet tas. Šitokia Prancūzijos dvasia gumą; kad jis suteiks stipry nyje yra jo be atodairos auko
GreetinfS
mente, kad jis tinka buti mini galimas daiktas, kad derybos daro nemažos įtakos į bendrą bės ir padės išlaikyti visas ver jimas pražūčiai asmenų, sumyGreetings to My Friends
stru ir prezidentu. Kartais tie Maskvoje pasibaigs taip, kaip Anglų-Amerikiečių politiką, ku tybes. šaukiant vienytis, pir- nimas principų ir teisybės. Jis
and Patrons
balsavimai pataiko į tinkamą jos pasibaigė 1939 metų Rug ri ir reiškiasi ilgais, svyruojan mon eilėn norima apsaugoti darė sutartis su kitomis vals
TOM'S
TAVERN
asmenį; kartais net ir nesvar pjučio mėn. Tuo atveju pasi čiais, klampiais ir nesibaigian tautas, kurioms vėliau gali tybėmis kad galėtų jas sulau
bu, ar tas išrinktasis visu šim kartotų dar viena apgavystė, ir čiais pasikalbėjimais. Ųž tai gręsti pavojus. Kad reikia gel žyti; draugingumas jam netu
FINEST SANDWICHES
tu nuošimčių bus tinkamas.. ji nebus paskutinė, tai bus prieš reikalaujant, kad vakarų bėti tuos, kurie jau yra meškos ri jokios reikšmės; žmonės tu
IN TOWN
Juk kai nėra ligonių arba kai ženklas, kad politikos vadovų valstybės išgydytų pasaulį, rei nasruose, apie tai Europos vie- ri buti pašalinti kuomet jam
kia reikalauti, kad jos pirma nytojai nepagalvoja. "Kiti te daugiau nereikalingi; jo sieki
ligoniai su labai lengvomis li protas tik to ir tėra vertas.
WINE
- BEER
išsigydytų
pačios save.
gomis, tai galima apsieiti ir su
Butų perdaug išdidų galvoti,
gul žūna, kad tik mes išsilai mai savo užsibrėžimų yra vis
I4QUO&
blogu gydytoju. Gi kai ligos kad nei Amerikoje, nei Angli
kytume", tokiu aidu atsiliepia kas, jis nepaiso kokiomis prie
sunkios, reikia ir rimto, rimtai joje, nei Prancūzijoje niekas Traukia ne Žodžiai,
pasiūlymai šaukti Europos par- monėmis siekia.
f i t
pasiruošusio ir patyrusio gydy sovietų nesupranta ir niekas
amentus ir kurti vieną Euro Stalinas. pradėjo savo vajų
o
Pavyzdžiai
1542 EAST 24th ST.
nepermato jų planų. Pasižval
pos valstybę. Kad reikia ,tuoj Lenino vietai užgrobti pirm
tojo.
7401
SUPERIOR
AVE.
šią valandą pasaulis serga gius tų kraštų spaudoje, gali IR VĖL NUKAMBĖJO ilgos pat gelbėti žmogų, kuriam grę- Lenino mirties. Jis sudarė
PRospect 2900
ENdicott 9047
labai rimtai. Dar niekados jis ma rasti labai teisingų, aiškių ir sveikos kalbos apie Europos sia pavojus buti nužmogintam trijų vyrų kombinaciją su Zitaip rimtai nesirgo ir nelaimė ir iki galo dagalvotų išvadų. Ir Uniją. Prancūzijos vyriausybė Suropoje, apie tai tik tarp ki novjevu ir Kamenevu; ta tri
jį gali užgriuti tik dėl to, kad reikia Buti ne vien aistringam pasiūlė sušaukti Europos par ta ko užsimenama. Yra tikrai, julė dirbo pasalomis taip su
jis yra gydomas šundaktarių, taikos "mylėtojui, bet ir visiš lamentą ir šiuo metu Šveicari sarmata, kai kiekvienos valsty- maniai kad, kuomet komunistų
o He specialistų. Turimi ge kai aklam, kurčiam ir pakvai joje vyksta dar viena konfe aės visi žurnalistai ir politikai partijos visuotinas suvažiavi Greetings and Best Wishes
Greetings and Best Wishes
riausieji vaistai negali duoti šusiam, kad po tiek metų dar rencija sudaryti iš Europos tik ir tekalba apie savo tautos mas Maskvoje susirinko penki
from
gerų rezultatų, jei nemoka gy nesuprastum, kokie yra sovie skaitlingų valstybių vieną ben dabartį, nenorėdama pajudinti mėnesiai po Lenino mirties,
tų tikslai Vokietijoje, Europoje drą valstybę. Kada mes išvysi nei vieno piršto už kitų tautų Trockis tame suvažiavime ne
dytojai jų panaudoti.
turėjo savo pusėje nei vieno
Grįžkime iš/medicinos į poli ir visame pasaulyje. Prileiski- me tokią bendrą "Europos centėjimų palengvinimą.
valstybę"
—
vienas
Dievas
te
me,
kad
Anglai-Amerikiečiaidelagato; net jo paties komu
Kaip
žmonės,
taip
ir
tautos
tiką. žiūrėkime, kokie gydyto
Judge
žino.
-Bet
noras
ją
turėti
yra
Prancuzai,
kalbėdamiesi
Mas
nistai neišrinko delegatu į su
jungiasi,
kai
jas
ištinka
vieno
jai stovi prie pasaulinio ligonio
LEE E. SKEEL
lovos.... Sovietų Sąjungoje: kvoje su Molotovu bei Stalinu, tikrai didelis. Ir ypatingai di das likimas. Europa jungsis be važiavimą.
delis
dabar,
kai
nebėra
ir
pa
moka
suprasti,
ką
sovietų
vadai
žodžių,
kai
ji
visa
bus
išgyve
Stalinas
didžiasias nusikal
tėlis, žmogus, kurs yra išžu kalba ir ką jie ifctikrųjų galvo čios Europos ir kai patys Euro nusi vieną ir tą patį vargą. Kai ŽMOGUS JAM NIEKAS
Tačiau visoje Rusijoje žmo
dęs milijonus vyrų ir moterų. ja. Bet tada kyla klausimas, piečiai yra verčiami gyventi ji iškentės bolševikinį jungą
pagal
įsakymus,
ateinančius
V*
kuriems
gi
galams
tiek
daug
nių
tarpe Trockis buvo labai
tada ji pamirš, jog ji yra pa
1375 EAST 38th STREET
Jugoslavijoje.— Tito, kalvis,
COURT OF APPEALS
svetimų
kontinentų.
pasikalbėjimų?
Kam
tas
baisus
gerbiamas
ir populiarus vyras.
dalinta sienų, papročių, įsta
avantiūristas, Čekoslovakijoje
Iš Europos yra pasilikusi tik tymų ir prietarų. Jau šiandien Taigi Stalinas išniekino ir pa
HEnderson. 458$
— Gotiwaldas, stalius; Angli slaptumas ?
žemino
jį,
komunistų
partijos
Vieną
dieną
ką£kas
paskelbė
maža
juostelė..
Didžioji
Euro
Čekas, sutikęs Lenką, Bulgarą
Joje — Attlee, ligonis socialis
1
tas; Prancūzijoje — kas mėne kad "Maskvos derybose" An- pos dalis jau yra paskendusi .ar Lietuvį, jaučiasi stipriau su akyse Maskvos dramoje 1923
sį vis kitas; Italijoje — Gaspe- giai-Amerikiečiai ir Prancūzai Aziatiškoje sovietų juroje. Kas rištas su jais, negu su Prancu- metais ir užbaigė nužudymu jo
ri, Vatikano tarnas; Bulgarijo savitarpyje nebesusitaria. Ta ir kaip ją ištrauks, ir kada- ji zu, Anglu ar Belgu. Mat, tik Meksikoje, kirviu suskaldant Greetings and Best Wishes
Greetings and Best Wishes
je, Lenkijoje, Rumunijoje — žinia buvo tuoj pat paneigta. bus sugrąžinta į senąją Euro tas tegali suprasti laisvę, kas jam galvą ir ištaškant jo sme
from
Bet
kas
moka
smulkmeniškai
genis
1940
metų
Kugpjučio
po
tautų
šeimą?
Pastangos
su
ją yra bent kartą praradęs,
Dimitravas,' Gomulka, Pauker
to the Lithuanian people
mėnesį.
—.visi trys su svetimais smege įžiūrėti įvykius, tam nesunku kurti vieną valstybę Vakari,,
'v
Taip atsargiai paruošęs vi JOHN I. NUNN CO.
nimis. O Amerikoje? A, jųs pa suprasti, jog yra nemažų skir Europoje, aišku, tik pagrei
tumų tarp to, Ko nori Prancū tins galutiną Europos skilimą , NEW YORKO miesto gyven sas smulkmenas, Stalinas pri
tys geriau žinote.
FUNERAL DIRECTORS
šitokiems tautų ir valstybių zai ir to, ko nori Anglai-Ameri- O suskilusi Europa negalės sa tojų skaičius padaugėjo 600,- vedė prie Trockio areštavimo
vadovams "balsavimais" pati kiečiai. Tas skirtumas ypatin varankiškai gyventi: ji skurs 000 gyventojų nuo 1940 metų 1929 metais ir ištrėmimo jo į
HABERDASHERS
2041 EAST 89th STREET
kėtas pasaulis, visos žmonijos gai ryškus santykiuose su so turės nuolatos šauktis pagal cenzo. Tada buvo 7,454,995 Turkestano Sovietus. Nuo ten
v »
{pdar 1464
pavydu gyventojų, dabar skaitoma apie jį persekiojo visoje Europoje
ateitis, mūsų ir musų vaikų lai vietais. Prancūzai viską daro ir bos iš kitur, pjausis
m
mė ir rytojus. Nereikia tad ir yra pasiryžę eiti į visokias nuo liaus. iki mirties. Juk ir da 8,067,000. Tai kaip didoka Eu kur tik jis. bandė pasislėpti
Turkijoje, Prancūzijoje, Nor
stebėtis, kad pasaulio liga pra laidąs, kad tik styga tarp so- kartinėje Vakarų Europoje dar ropos valstybe. . r .
815 EUCLID AVE.
A *
/vXl
__ _
«.l«
Ln/1 4*011 _
vistų
ir
Amerikiečių
nepersi
daug
reikia
padaryti,
kad
tau
vegijoje. Visur Stahno agen
deda įsisenėti, pradeda užkrės
ti vis didesnį skaičių tautų temptų. Jie ypatingai bijosi to nebejaustų paniekos viena
743 PROSPECT AVE.
Hans
DIRVAI išsirašyti nereikia tai kėsinosi Trockį nugalabyti, John I. Nunn
A.
naujo
karo,
gerai
žinodami,
kad
kitai,
kad
išnyktų
pragaištin
Reikia, tikrai reikia patikrin
laukti pradžios metų. Išsira- ir tą galutinai padarė kai jis
tf* profl sveikatą visų vadų šiiio metu pirmoj! ir didžiau- gas pavydai ir kad išsiviešpa šykit dabar. Pusei metų $1.50. iSbėgo | Meksiką ir ten buvo

Kas Duos Sveikatą ir Laisvę?

WE HAVE IT!

Gill Floral Co.

%

DISTILLATA CO.

WINTER PAPER
STOCK CO.
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JERRY MILL
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Garsus 155th Fighter Squadron Atvyks

"

v <• •

J Į.^

X

Žinomas atkakliausias kovos skad- sis Air Force instruktorius to viedėjo dalyvauti li)48 Nationalise Oro neto, sako to vieneto dalyvavimas
Lenktynėse Clevelande, ir atliks oro tapo užpirtas per Brijr. Gen. Hil
vaidinimus visas tris dienas, Rugsė- ton Butler, valstijos adjutanto, ir
1
jo 4, 5 ir 6.
užpirtas • aukštesnių National Guard
Dalyvavimą šio vieneto, 155th ir Air Force viršininkų
Fighter Squadron iš Tennessee Air
National Guard, kurio bustynė yra
Memphis, remia American Steel &
Wire Co.. Cleveland, United States
Steel Corp. dalinys.
j
Tas parodinis buris susideda iš
15 gabiu lakūnų vadovybėje Lt. Coi.
DeWitt Spain. Veikmėje tas buris Į
sumažinamas iki 12 vyrų valdančių j
P-51 mūšio lėktuyus su trimis vy
rais rezerve.
Į
Šis 155th Squadron jgijo visoje I
šalyje vardą savo tvarkingu ir ak- j
robatisku skraidymu, kuris apima į
.keletą labai idomių žygių ore.
j
I*nkc pastaro metinio apžiurėji-;
mo peguliario Air Force personalo,
155th Squadron buvo pagirtas už !
savo aukšto laipsnio skraidymus ir
apšauktas vienu iš geriausių rezer
vu vienetų kokius ta inspekcija apžioreio.
#i<>*e Nacionalėse Oro Lenktynė- į
se ; tie Menphis lakūnai perstatys
Oi** "Rezervo paruošimo programą,'
kuri dabar yra svarbi dalis musųi
šal'es apgynime. Atsitikime kokip'
netikėto įvykio, šis National Guard|
bus pirmutinis režervo sudėtinis ku
ris bus pašauktas aktyvėms pareiFomp.
Lt. CoL Fred Hook, Jr., vyresny-

V

A

"The Babe Ruth Story"

60-ta metinė Glevelando Food and
Home Show (Paroda), kuri prasidės
Public Auditoriumie Rugsėjo 9 ir tęsisi iki Rugs. 17, vėl skiria $2500
atlyginimų moterims kurios pasi
darbuos savo įvairių ypatingų val
gių pagaminimo sugabumais. šitą
kontestą vadovauja Cleveland News
ir East Ohio Gas Company. Pernai
tas kontestas sutraukė suvirs 1400
dalyvių ir buvo didžiausias tos rū
šies įvykis.- •
Maisto "ir Naimi Parodoje per vi
sas aštuonias dienas- kasdien bus
leidžiama išlaimojimui pilnai auto
matiškas gasinis pečius ir kitokios
dovanos, piniginės ir atsižymėjimo
ženklai.
The Cleveland Food Show yra se
niausia ir didžiausia tos rūšies eks
pozicija visoje šalyje, kuiią pernai
aplankė virš 120,000 žmonių iš vi
sos Ohio ir kaimyninių valstijų.
Ši^i parodą kas met surengia Cle
veland Retail Grocers' Association,
ir parodos vedėju yr® Walter \Y.
Knight.
.

Senai laukiamas filmų veikalas,
dramatinis atvaizdavimas gyvenimo
žyniaus beisbolo lošėjo, "The Babe
Ruth Story", jau pradedamas rody
ti Hippodrome Theatre, trečiadienį,
Rugsėjo 8. šiame veikale vadovau
jamas roles atlieka William Bendix,
kuris vaidina Babe Ruth, prie jo
moterišką rolę turi Claire Trevor ir

601a Metine

Charles Bickford.
"The Babe Ruth Story" praside
da ankstyvose dienose to pragarsė
jusio beisbolininko, Baltimore, Md.,
kur jo tėvas turėjo saliuną. Likęs
priežiūros vaikas, jis paimamas į
St. Mary's Industrinę Mokyklą, kur
jis buvo mokinamas siuvėjo amato,
tačiau išėjo žytniuausiu beisbolo lo
šėju. Veikale taipgi ineina Xaviavo Vienuolis Matthias, kuris paėmė
Ruth iš nesuvaldomų berniokų eilės
ir vadovavo jo gyvenimą PJEp—6
ir nustatė jo gyvenimą taip kaip jis
jį išgyveno. Dabar Babe Ruth jau
miręs ir ši filmą yra pat laiku pa
tiekiama publikai.

Savings will always
be important to the
man

who wants to

look into the future
with

a

feeling

of

U. S. ORO biuras buvo įkur
tas prie Agrikultūros Depart
ment© 1890 metais, rinkimui
žinių apie oro stovį.
Greetings and Best Wishes tOv
My Lithuanian Friends and
Patrons from

security and personal

Patsy Sylvester's
BAR

independence !"

CLEVELANDO

Savers always welcome

MAISTO ^PARODA

Finest Choice Wines -' Liquor
and Beer

Kontestai — Išstatymai — Perstatymai

12501 Ėuclid Avenue

0

$10,000 Dovanomis

RUGS. 9-17
Kasdien l-H P. M.
PUBLIC HALL

Uždaryta Sekmadienį

Jfelfiga 50c

^

Funeral Designs
Delivery Anywhere
Complete Floral Service

Yale Flower Shoppe
Frank Gartroza - Prop.

Didesnis
patvarumas
irgisi

LUMBER & MILLWORK

F L O W E R S
Corsages - Wedding Flowers

>$>

M. D. ORLIN CO.

Phone: R A.

Member Federal Deposit Insurance Corp.

GARANTUOTA!

Greetings and Best Wishes

7300 KINSMAN RD.

R

HIPPODROME

MATYKIT DIDELĘ
CLEVELANDO NAMU
IR MAISTO PARODĄ

į Oro Lenktynes Clevelande

I

7910 ST. CLAIR

HE. 3370

Greetings to My Friends
and Patrons

HENRY J: PORTER
" OPTICIAN

505 SCHOFIELD BLDG.

it* *

MA. 5899

BR. 1333

Greetings to My Friends

Greetings and Best Wishes
to All Our Friends

Naujos

ATLASU TIRES

and Patrons

Euclid Boiler Welding
Repair Co.

STANDARD OIL STOTYJE
Rotter Spear Co.

Tai geriausia tirt ką ATLAS kada padirbdino
. . . nauja, saujresnč, ilgai laikanti tire kuri ver
ta jusų pini.uu ... iki paskutinio cento ... tai ne
paprasta, nauja ilgai tarnaujanti padanga kokių
jųs jieškojot! Jos plati, plokščia, giliais revukais
forma sudaro didelį skirtumą. Šis būdas duoda
jums daugiau gumų ant kelio.. . duoda didesni
saugumą dėl jos plataus, tikro kibimo į kelią ...
ji daug ilgiau laikys del platumo, lėkštumo, 7
siūlų pločio karbų kurie vienodai dėvėjasi... ji
duos jums didesnj patogumą, švelnesnį važiavi
mą del jo gausesnio ir platesnio gulėjimo ant
važiuojamo kelio.

//

Bessemer & East 80th St.

Tėmyk

padangos

atspaudį

Michigan 8500

to All Our Friends

MERCURY
Bowling Company

1541 EAST 212th ST.
Call KE. 4626

"•opP9 givr;

Greetings to Our Friends
and Patrons

1
"THE SOHIO
S»f.t
n .
Naujas, revoliucinis tbfJZ, ^
ištyrimo patarnavlX? •"Wa
R icE
M
t
0
SOHIO Safety-Print
«^ i ^
j ^ tires!

4& Lfr^f i '?.*•»» «.-

m

Greetings and Best Wishes

• • <

t

JI PLATESNĖ

Patvarumui ir Saugumui.
Nėra abejonės dėl to . . .
daugiau gunio ant kelio
išplečia dėvėjimąsi! Dau
giau gumo ant kelio ma
žiau gumą gadina .... di
desnis kibimas prie kelio!

JI PLOKŠTI!

Patvarumui ir Saugumui.
Dalykas aiškus . .. visas
padangos plotis dėvėjasi
vienodai. Tas neduoda išsidėvėti "plėtmais".. ga
li daugiau važinėti turint
tokia padangas, ir sau
gumas tikresnis!

JI VĖSESNĖ!

Patvarumui ir Saugumui.
Ši vėliau bėganti padan
ga padaryta davimui di
desnės apsaugos nuo susprogimo. Ir joje palikta
visos Atlas Grip-Safe neslydimo ypatybės!

Atlas buvo tai originale GARANTUOTA tire ... ir šimtai tūkstančių Ohio karų savininkų naudo
josi ta plačia apsauga ką Atlas Guarantee duoda. The Atlas Guarantee yra vertingiausia garan
tija, nes paremta pasaulyje didžiausios patarnavimo organizacijos... su patarnavimu ir darbu
kuris visada padaromas tinkamai tūkstančiuose stočių skersai ir išilgai vist šalį!

Galit padaryti gerą apmainą savo Sohio Stotyje, DABAR!
šiądien ir patirk kiek jusų senos tires vertos mainais!

Stai

N -s

^

SOHIO Safety-Print „„„

QateAoj* ATLAS Qe*«»Uji

Atvažiuok

18

n

Nelauk ilgai!

Us

Jusų tires.. _ padeda n»
Jums kaip dėvėjagumą ... padeda pataisvt n! P r £ S t l J U S Ų t i r es saubereikalingai nudėvi j u s u k l i ū t i s k ą
es
tires pakeitimas būtinas
-y p a s a k ° kada
j daryti geriausias "trade-hi'' na
° k a d a , a i k a^
I I n »a tik kelias
. P a i "ainas.
!Ha • ti --f S • S o h i o Servfc^Vv^ Safet y~ p rint jū
res 1 f v i n t l plikimui Safety-Prim* t a m . s P e c i aJUs
•• • ir parodys jums kenksmi™
«
S1

J

™S

PARK COAL and
SUPPLY CO.

'a!

7710 HARVARD AVE.
DI. 3350

reisk

apsauga nuo tire bėdu T J U S U t l r e s y r a jusų
m ° jusų
r e £ u l , a i 'io patikrini
tires reikalauk
mui jums saugaus važiavimhariai.. .užtikrini.
• . SOHIO Safety-Pnnt n U o • V,Sa ' S laikai «-

jums žinoti daugiau apie sawft t l r C s • pagelb ® 8
a r o t i r es..
kokios priežiūros in<5ii +•
*
ir
MĮėty ileiau,
<?*»«•••kad
H to tikėtis! Sis budas patikrin-Tr J U S t a r i t t e i •"s DYKAI . . . PRASYK

SAFETY-PRINT TEST ŠIĄDIEN!*'0

Greetings to My Friends
and Patrons

ED. PORTNICK'S
Poultry & Egg Market
#

7710 Hough Avenue
ENdicott 1130
P

TTRE TIME

:'

14917 KINSMAN ROAD
\

WA. 5566
*

WA. 5566

N,

D

PAJIEŠKOJIMAI

I

• w_

E

JJndriejaitis Andrius, gimęs Ameri Matkevičiutė - Kronienė Kotryna, iš
Daržininkų km., Valkininkų vai.
koje, tėvai kilę iš Megališkių km.,
Mažeikaitė Marija, ištekėjusi, iš
Greetings to Our Friends
Jieškomieji ar apie juos ži
"Batakių vai., Tauragės ap.
Vartų km., Bartininkų vai., Vil
bantieji prašomi atsiliepti į:
Guobžaitė - Apacenkienė Ona ir vy
and Patrols
kaviškio ap.
ras
Apacenka.
CONSULATE GENERAL OP
Merfeldaitė - Žtiltowska Brigida, iš
Inčys Adomas ir Justinas, t§ GelLITHUANIA
Kauno ap., gyv. San Francisco.
41 West 82nd Street
vonių vai., Ukmergės ap.
Milaševičiutė Stasė, iš Butrimonių
New York 24, If. %
Ivanauskiene - Stasiukaitytė Micha
vai., Alytaus ap.
lina, iš Pagirių vai., Ukmergės Miliauskaitė Molė, ii Vainuto vai.,
ap-> gyv> Montevideo.
Tauragės ap.
Aližauskieno - Zabelytė Barbora, is
Janulaitis Petras, jš Zapalskių km., Mišeikienė, teta Paškausko.
FLOWERS FOR ALL
Berčiūnų km., Dusetų vai., Zara
Šiaulių vai.
Mišeikis Antanas ir Kazimieras, iš
sų ap.
Kartenių km., Tauragės ap.
Janušaitis Juozas, ii ' Saisrių km.,
OCCASIONS
Aly ta, Joną* ir Kazyt, - Ii" Bartnin
Antanavo • vai., Marijampolės ap. Mitkaitė - Mateliunienė ir vyras Ma
kų vai., Vilkaviškio ap.
tei iunas Kazys, iš Linkuvos vai.
Jarienė - Lapinskaite Johaną, iš
Mongin, šeima Kazimięro Mongin,
Šiaulių .
5112 CLARK AVENUE
kilusio iš Jonavos.
Jevar&uskas Antanas ir Juozas, gi
Nausėdaitės,
iš Vainuto, Tauragės
mę Amerikoje, gyv. Subačiškių km.,
Greetings and Best
ap., viena ištekėjusi Jonušaitienė.
Sasnavos vah, Marijampolės ap.
ME. 5515
Nebijonaitis Vincas, iš Vilkaviškio
Jonušaitienė - Nausėdaitė ir jos seąp.
THE
oerys; ii Vainuto, Tauragės ap. i No 7 kus S t e p o n M i nuo Marijampolės.
Juliušus Jonas, iš Nausėdžių km., N o r v a i š a s j onas> i S žvirblaičių k.,
Birų ap.
Alsėdžių vai., Telšių ap.
Greetings t* My Lithuania!*
Juršytės, seserys ir broliai «Juršiai, Okas iš Tauragės ap.
formerly
turi seserį Mortą Jakševičienę.
Pakalniškis Pranas, iš Veiviržėnų
Friends and Patrons
Kancerevičiutė Marutė ir Kancerevai., Kretingos ap.
TELEPHONE
vičius Ignacas, iš Skirsnemunės Pakulaitis Jonas, iš Marijampolės,
CONSTRUCTION C&
mona Ona ir sunus Oskaras.
parap.
Karalkevičius Jokūbas ir jo sesuo, iš Palaikis Juozas, ii Pavabalkinio k.,
Since 1924
Marijampolės ap.
Jonavos vai., Kauno' ap.
RESTAURANT
Kiseliunienė - Dambrauskaitė Mari Paikus Antanas.
Palsky^ Boleslovas, iš Svėdasų vai.,
ja, Kiseliunas Juozas ir Kiseliu
FINEST FOODS
Rokiškio ap.
Joseph W. Shiffraau, E. E.
naitės Marija, Onutė ir Verutė.
Pauliukaais Kostas, gyv. Worcester,
Kivytienė - Usaitė Marijona, iš
President
Wines - Liquor - Beer
Mass.
Naumiesčio vai., šakių ap., vyras Pavilons Stefan, iš Gulbinų, gyv.
Kivyta Antanas ir duktė-»FiliomeMAin 0444
1250 E. 9th
Chesterfield, Mass.
g i t
na.
p
Pečiulis Antanas, iš Slatiados km.,
Klimas Tamošius, ii Gudgjįių • km.,
Raseinių ap.
Varnių vai., Telšių ap.
Pečiulis Stasys, iš Oškabalių km.,
Andrew Nachman, Prop.
Vilkaviškio ap., gyv. Waterbury,
Krause - Tadowsky Johana, iš Tau
Conn.
Industrial and Commercial
ragės ap. ir vyras Krause Fritz.
4121 ST. CLAIR AVE.
Krollins Anna, Bertie, Emilis, Fri- Pečkys Andrius, Antanas At Jonas,
Wiring and Installations
iš Marijampolės ap.
'
kas, Ludwigis ir Marta.
Kronienė - Natkevičiutė Kotryna ,iš Peterikė - Zekienė, iš Tauragės ap.,
Including the Unusual Special
sesuo Jono Peterio.
Valkininkų vai., Daržininkų km.
Assignments
Pilkauskaite Morta, iš J^ausėdžių
Kronis Petras.
Nori pagražinti savo
km.,' Biržų ap.
Kruopa Vladas, iš Taujėnų tal., Uk
Greetings and Best Wishes
Polangin'aitė Roza, ii Tauragės.
namus? šauk—
mergės ap.
Ručinskienė - Vaitukaitytė Konstan Poškus Petras, iš Ubiškės parap.,
from
cija iš Vilkaviškio, vyras Konstan - Tryškių vai., Paragių km.
Ramonas Fabijonas, iš Joniškio pr.
tas ir dukterys Liucija ir Stella.
•
GREETINGS
Rinkvičiaus Baltraus, iš Šakių ap.,
Mupusčius
Juozapas,
iš
Puodžiunų
Namų Dekoravimas
giminės prašomi atsiliepti.
km., Pumpėnų vai.
musų specialybė.
Svedaravičius Edmundai, Jonas ir Rinkevičius Kazys, iš Suviduonių k*,
Juozas, iŠ Pivačiunų vai., Alytaus Pabaisko vai. Ukmergės ap.
Kambarių Popieriavimas
Rudzevičius Juozas, iš Griebčių ap.
Namų Maliavojimas
Sintautų km. Šakių ap.
Lapinskaite - Jarienė Johana, iš
Ruseckaitė - Žitkuvienė Agnieška,
Šiaulių .
v
16908 Endora Road
iš Kalvarijos vai. Marijampolės
Lasys Aleksandras ir Konstantinas.
Telefonas:
1312 ONTARIO ST.
ap.
Latono Kazio, iš Pakruojo vai., gi
12601 UNION AVENUE
KEnmore 8794.
minės ir pažįstami prašomi atsiliep Rutkauskaitės Marijona ir Uršulė,
PRospect 1120
iš Skardupių km., Gražiškių vai.,
ti.
Cleveland, Ohio
Vilkaviškio
ap.
Lazauskaitės
Marijona
ir
Teofilė,
LO. 2066iš Sarmačinų km., Paežerių vak, Rutkauskas Juozas ir Vincas, iš
Skarupių km., Gražiškių vkj., Vil
Vilkaviškio ap.
•
Pilnai Padengta Apdrauda.
, •
UTah 1-4515
kaviškio ap.
*** *
Lazauskas Adomas ir Jonas.
Liubertas Jonas ir Jurgis, gyv. C3ii- Sabaliauskas Juoza^ ii Slabados k.,
SPSCIALIZUOJAM TIKROMIS
Raseinių ap.
cagoje.
Macaitytė Elžbieta, iš Santakų km., Sabas Jurgis, iš Mikalajūnų km.,
Holland Aguonų Sėklimis
Linkuvos vai., Šiaulių ap.
Batakių vai., Tauragės ap.
7526 Star Avenue
Cleveland 3 j turim Paprika, Pipirų, Krapų sėklų Marcinkevičienė - Vasiliauskaitė Sankcvicius Stasys, ii. Salako vai.,
Zarasų ap.
Marijona, ii Suvalkijos, vyras
Geriausi Bulk Spices. Kava
Juozas ir vaikai Juozas ir Marijo- Šeduikis Vincas, iš Dribiškių km.,
Arbata žemiausiom kainom.
Salako vai., Zarasų ap.
na.
Markauskaitė Emilija, ii ^Mailunų Sherman Edward, gyv. Plymouth,
Pa. "
km., Pakruojo, vai., Šiauliųįap. gv.
mm
mm
Šile i kįg,faunui Jurgio, i§ Salako vai.,
St.
Paul,
Minn.
91-ft£ CENTRAL MARKET
S
Persikėlė | naują didesnę ir gražesnę krautuvę
g
Zarasų ap.
Maskaliunas Juozas, iš- CeiKfiHj, Ig
CHerry 0651
Sinauskas, ii Rokiškio.
nalinos vai., Švenčionių ap.
| 7007 Superior Aw
Greta Ezella Theatre |
Mateika Antanas, iš Klangių km., šišlauskas Jurgis, iš Stirniškių knr.,
Pirk pas nepriklausomą pardavėją—
Paežerių vai., Vilkaviškio ap.
Paežerėlių vai., Panemunės par.
Mes sutaupysim jums pinigų.
g Dabar jau turime didesn] rinkinį Deimantų, žiedų, L ask- =
Hateliunas Kazys, iš Linkuvos vai., šmelkštoraitis Antanas ir Jonas, iš
Žaliosios vai., Vilkaviškio ap.
: Šiaulių ap., žmona Mitakaitė ir
Šviežia kaitinta Kava.
g
rodėlių ir visokių graždaikčių, už nupigintą kainą.
g
sunūs Jonas.
Stankus Mykolas, iš Raseinių ap.
Ambrasas Stasys, iš- Žūklių km,,
Pabaisko vai!, Ukmergis ap.
Andriušis Juozas.
Apacenk* ir jo žmona Cuobžaitė
Ona.
Appravičius Vladas, ii Linkuvos v.,
Šiaulių ap.
Bakšienė - Biknerytė Agota ir Bakšienę Biknerytė Elžbieta.
Balinskienė - Barkauskaitė iš Liudikių km.> Liubavo vai., Marijam
polės ap.
Bartuškaitė Virginija, iš Marijam
polės.
Benešiunas Juozas ir Kazys, Minus
Mato.
Biknerytės Agota Bakšienė ir Elž• bieta Bakšienė.
Bilevičius Alijošius, ii Vifity&o vl.,
Vilkaviškio ap.
Budrys Ignas, ii Ctrigaičių km.,
Platelių vai.
Buivydienė Stankutė iš Trubakių k.»
Skuodo vai., Kretmgos ap.
Černiauskas Jonas, is Subačiaus vl.,
Cirpus Antanas ir Girpiutė Agota,
iš Obelių vai., Rokiškio ap.
Dagilius Jurgis, Petras ir Vincas, iš
Paužiškių km., Igliaukos vai., Ma
rijampolės ap.
Dairučiutė, Eufrozina.
Dambrauskaitė - Kiseliunienė Mari
ja, Kiseliunas Juozas ir Petras ir
Kiseliunaitės Marija, Onutė ir Ve
rutė.
Daugilis JbBM, iš Totorkalnio km.,
Biržų ap.
Filipavičius n Pilipavičiai Aleksan
dras, iš Garniškių km., Šėtos ^ ap.
Grabliauskas Stasys, prašo atsiliep
ti gimines ir pažįstamus.
Grakauskaitė, iš Salako vaL,
sų ap.

WALTER'S
Flower ShopiM

Bell Electric Co.

Andys Tavern

K. ŠTAUPAS

M. W0LK

S. BERLIN & SONS

Furri£ces
Roofing Materials

Flags of all Nations

W. DEBESIS PAINTING CO.

Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko

Į

I. J. SAMAS - JEWELER

PRANESKIT
Savo Antrašo Permainą
Kuomet rengiatės persikelti
kitur gyventi, praneškit sa
vo naują antrašą Dirvos Ad
ministracijai, ne paštui, nes
paštas nesiųs jums Dirvos \
raują vietą jeigu neprimokėsit. Parašykit mums už
ic atvirutę prieš persikėli
mą į kitą vieta jęyventi. — '

j GEO. B. GEHRING
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Dirva Cleveland 3. O

Zakaras Jurgis, iš Kvėdarios, T«#r
ragės ap. 'fr
žemeikis Kostas, ii Vfivirii&ų vjt*Kretingos ap.
Ziekienė - Peterikfi, ii Tauragės ap.,
sesuo Jono Peterio.
Žitkuvienė - Ruseckaitė Agnieška, il
Kalvarijos vai., Marijampolės
Žultowska - Herfeldaitė: Brigita, fl§
Kauno ap., gyv. San Francisco.

SEND, Inc.

304

SI k c?

( lll( \(,0 >1 If f
i• 1. i \(.I l
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SENI) PRIIMA

MAISIO 'SII VJ IMį 1 / -AK V
MI'S 1 VISAS YOKU.TT.IOS < FT
ATSTUMOS /ON AS rNGLI IA,
FRANCI ZIJA. ITALIJA. OI AN
DMA. BELGIJA. s VKIC AKIJA
LENKI JA. ČEKOSLOVAKIJA.
JUGOSLAVIJĄ. „
MjMo siuntinėliai ACitK \1 ST!
draudimo firmosr, prist it
GARANTUOJAMAS. - Nesuradus
adresato—pinigai . «r^/.in im i' .
kely dingęs- siuntin.Ns j^'kecia .
mas kitu. *
PRISTATYMO 1 .AIKAS: S ?!
DIF.NOS! I MSI S KKAsTI S'
Geriausi eksportiniai pr«diiku»<
Fristatj'mas vykdomas iš saiid*,
Iių Kuropoje.
S i u n č i a n t m o n e y c>rdcr. : ^ k i i r
kt. mok. priemonv, tiksliai nuio
d v k i t t ^ a v e į o aflresa ji r,/ it
mij siuntinėlių
tipo numrri'iN
G a l i m a u ž s a k y t i k e l i p a k u l e i .n
tam pačiam gavėjui

1

""O"

00

1 sv. taukų, kiauliniu
2 v v bekono
^ SV ' s a ' a r n ' desros
2 sv. kenuutos jautienoj
1 sv. pijpno miltelių.
2 sv. bekono

N«.

!

.

2 sv kenuotos jautienom
sv. pietų Afrik. apeis,
marmelado
1 sv cukraus^

'i

1 sv..kavos pupelių
1 sv šokolado, blocks
•-2

No. 3
r

°

2
2
2
1

s v. k i a u l i n i ų t a u k ų
sv. bekono•' t .
sv. cukraus
sv. aukšė. rich, sūrio
sv. kavos pupelių.

No. 1
S2-95

9 SVARAI CUKRAUS

S4-»«

9 SV. KAVOS Pupelių

No. (i
$4-00

i,5 s v . c u k r a u s

No. 7
$2*®®

200 C h e s t e r f i e l d * c i g a r e č i ų
(Išskiriant Vok, ir Italiją)

4,.r s v . k a v o s

pupelių

N o . g 16 s v . s ū d y t ų s i l k i ų s t a t i S5-9'>
nelė (Tik į Vokietijų)

No. 9 10 sv. kvietinių miltų
$2-85 4 unc. kepimo miltelių
EXTRA
2
No. 10 2
.T4r
2
»"
1
1
1

RIEBAI Ų 6 SV.!!!
sv. kenuoto sviesto
sv
- bekono
sv. kiaulinių taukų
sv. šokolado, blocks
sv. cukraus
sv. kavos pupelių.

čia nurodytose kainose į s k a i t y 
tos persiuntimo,-draudimo ir k i 
to* išlaidos.

A L s k i r a i tu.ri.HMes s u d r a u g i j o 
mis, komitetais ir pavieniais as
menimis dol didesnių užsakymų.

Nedelsdami šiandien pasiųskite
savo giminėms, draugams sitm•Cinėlius!
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THE MAY COMPANY
tame nmsu
wr

Stankutė - Buivydienė, iš Trubakių
km., Skuodo vai., Kretingos ap.
Stasiukaitytė - Ivanauskienė Micha
lina, iš Pagirių vai., Ukmergės ap.
gyv. Montevideo.
Stončius, i& Žarėnų vai., Telšių ap.
Straukas, (broliai Straukai) iš Žvaginių km., Kretingos ap.
Tadowsky Wilhelm ir sesuo Krau
se Johanna, iš Tauragės ap.
Tavorytė Marija, ii Obelių vai., Ro
kiškio ap.
Tinginys Jurgis.
Tinteris Ignas, Ii Linkuvos vai ,
Šiaulių ap.
Tiškutės, Elena, Liudvika ir Teresė,
iš Šiaulių ap., Tryškių m.
Trakas, iš Plungės miesto, Telšių a.
Trimakas Nastazas ,i& Tauprių k.,
Padbiržių - Saločių vai., Biržų Panevėžio ap.
»
Turnevičius (Turnewish), sunus ir
kiti palikuonys Jono Turnevičiaus,
kil. iš Lietuvos, gyv. Brooklyn.
Tverijonas Juozas, iš Nemakščių,
Raseinių ap.
Usaitė - Kivytienė Marijona, iš
Naumiesčio val.„ Šakių ap., vy
ras Kivyta. Antanas ir duktė 1-iliomena.
Vaičikonis Vincas, ii Raguvėlės p.
Vaičiulis Mykolas, i§ Veiviržėnų v..
Kretingos ap .
Vaičiūnas (Walsh) Petras, iš Josvai
nių, Kėdainių ap.
Vaišvila, iš Popievesių km., Pasvalio
vai., Biržų ap.
Vaitkevičius Leonaą.
Vaitkus Jonas, iš Kunkojų km* liaseinių vai.
Vaitukaitytė - Ručinskienė Konstan
cija, iš Vilkaviškio, ir dukterys
Liucija ir Stella, bei vyras Ku
činskas Konstantas, Chicagoje.
Valavičius (Valaitis) Antanas ir jo
broliai, nuo Surviliškio - Arioga
los, Kėdainių ap.
Valeika, iš Gaigalių km., Grvėdiij v.,
Vilniaus ap.
Varnagirienė • Vitkauskaitė Teofilė
ir sesesrys Ona ir Uršulė bei bro
lis Kostas, iš Igliaukos vai., Ma
rijampolės ap.
Vasiliauskaitė - Marcinkevičienė Ma
rijona, iš Suvalkijos, vyras Mar
cinkevičius Juozas ir vaikai Juo
zas ir Marijona.
Virbickas Liudvikas, iš Marijampo
lės ap., gyv. Worcester, Mass.
Visockaitė Liucija, gyv. Alytuje.
Vitkauskas Kostas ir jo seserys
Ona, Teofilė Varnagirienė ir Ur
šulė, iš Igliaukos vai., Marijampo
lės ap.
»
Vitkus Kostas, Petras ir Pranas, iš
Skuodo vai., Kretingos ap.
Wosielius (Vosylius?) Francaš.
Zabulionis Karolis, iš Surdegio km.,
Debeikių vai., Utenos ap.

Smagi Lietuviška Užeiga

S

10626 St. Clair Avenue

|

UPTOWN GRILL,

|

\

|
VYNAS — ALUS — DEGTINĖ — ŠILTI VALGIAI
|
E
Geras Patarnavimas
s
E
Linksma muzika penktadienio ir šeštadienio vakarais
E A. ir A. Kazakevičius — savininkai
(40) §j
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Jakubs Funeral Home

Mes parinkome š^uos nuostabius blankaus paskelbimui musų RUGSĖJO

(JAKUBAUSKIENĖ—Laisnuota Laidotuvių Direktor§)

UPARDAVIMO lovoms reikmenų. Aliu jie yra aukštos rūšies, geros ty

REIKALE VEŽIMAI LTGONIAMS PARVEŽTI
Kambariai pašarvojimui leidžiama naudotis nemokamai.

ros vilnos blanket*!. Abu nupiginta kapa. Abu išimtinaij)as The M#y Co.

"Calvert" Klaiikclai
Šie blanketai yra pilnai keturių svarų sunku
mo. Jie yra 100% tyros vilnos su švelniu vie
nos pukų viršum. Gražiai apvesti septynių
colių rayon-satin apvadu. Didelių 72x90" mierų.
Rožiniai, mėlyni, žali, peach, aukso ir
balti.

Reguliarės

LASNIK CAFE

s
9

Paikus naujų štelnių spalvų harmonizavimui Reguliarus
su jusų kambarių dekoracijų schema. Kiek- 14,95 Vert5s
viėnas blanketas did^lis 72x90" geram apsiklojimui. Minkšto švelnaus užbaigimo malo
niam šiltumui. Spalvos Coral, peach, citron,
niilyMį rnfava^
^ "'IIj"
^1

12

.95

BLANKETS.

ENdicott 1763

IMS Vartės

"Cannon" Rhapsody Blanketai
MAY dd. .

LITHUANIAN FUNERAL HOME

6621 EDNA AVENUE

FOURTH FLOOR

Puiki, Moderniškai Įrengta Lietuviška Užeiga

6824 SUPERIOR AVE.

(šalia Dirvos Redakcijos)
y
Užkviečiame Lietuvius iš kitų miestų sustoti pas mus.
Kastantas ir Ona Lesnikauskai — Savininkai
i. f
^iiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiMiumiiiiar,
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P J KERSIS

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio

I

|

OFISO TELEFONAS: MAin 1773.

|

I

E
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kri^K s
E kitės j mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įtaigi* S
2

S

S

riuose apdraudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildyi&M
garantuojama. Kreipkitfis j mane telefonu arba asmeniškai.

S
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CLEVELANDO IR APYLINKES ŽINIOS
DIRVA—6820 Superior Avenue.

ENdicott 4486—Atdara vakarais

w

, ,

KAS TURI KAMBARIŲ
Kurie Lietuviai turit laisvus
kambarius praneškit Dirvos re
dakcijai, pasizadškit priglausti
į Clevelandą atvykstančius mū
sų vientaučius iš Europos, ku
riuos Amerikos valdžia savo
kaštais atveš, pradedant jau ši
rudenį.
Pakvietimų j Clevelandą at
vykti Lietuviams tremtiniams
daroma gana daug, bet jie tu
rės gauti pastogę, kambarĮ, lo
vą. Priimkit juos kad ir laiki
nai, paskiau jie patys susiras
sali vietas.
Gelbėkime savuosius, niekas
jų negelbės jeigu mes neištie
sime savo broliškos rankos.
Galit pranešti ir telefonu —
ENdicott 4486.

f

PIKNIKAS NAUJOJE
PARAPIJOJE RUGS. 5
Ši sekmadienį, Rugs. 5, Nau
ja parapija rengia pikniką pa
rapijos sode. Tai bus paskuti
nis parapijos šią vasarą rengia
mas piknikas, ir, reikia tikėtis,
smagiausias, šokiams gros geF ra Sonny Michael orkestrą. Vi
si Lietuviai gyveną Clevelande
ir jo apylinkėse ir jų Labor
Day svečiai yra kviečiami j šį
pikniką ir paremti jo. kilnų tik
slą.
Kaip daugeliui žinoma, nau
joji parapija, kaip tik surinks
reikiamą sumą pinigų, tuojau
pradės statyti' naują ir gražią
savo bažnyčią.
Piknikas prasidės 1 vai. po
pietų.
Rengėjai.
KRIKŠTYNOS
.Mr. ir Mrs. Jack Ganson tu
rėjo krikštynas pereitą sekma
dienį, savo dukrelės, kuriai
vardas duota Elizabeth Helen.
Gansonas yra žinomas imtynių
reigėjas Clevelande. Jite gyve
na prie Huntsburg, Ohio.

i

i

M

TRAGIŠKAI ŽUVUS

PROF. JONUI VILČINSKUI

j
|

Tomatės, Saldus Kornai, |
PARDAVIMUI
|
Grietinė, Lietuviški Sū | BAYLISS Ave., šiaurėje |
riai. Tomatėms atsivežkit 1 nuo Superior, 6 šeimų §
savo kašes.
1 mūrinis namas, po 5 kam- §
Vėliau turėsim žieminių |barius kiekvienai šeimai, |
bulvių pardavimui.
I su 5 gražiai įrengtais
PR. ir ROZALIJA SANKALAI i muro garažais.
Chesterland, Ohio
f
Kaina $19,000.
Tarp Mayfield ir Chardon Rd. I
Telefonas: LI 9216
ant Caves Road.
(37) ^C3llltllllH1IC3l1IIIIIIIIIIC3IIIIIIIIIIIIC31lllllltllllC3llllllllIltlC3llllfllllll^
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Latvian Minister fei

v

*

-

ingenio art «t artificio alias na-

the ŪSA
*

—ONE OF THE GREATEST DOCUMENTS
IN THE HISTORY OF MAN'S CEASELESS STRUGGLE FOR LIBERT/

WAS HOT SIGNED BY KING JOHN Iof England —
eęCAUSe KING JOHN COULD NOT REAP OR WRITE /
the domain of chess.
It may be said, however, that
perhaps the most prominent char
acteristic of the Baits is to be
found in their deep religiousness
and love of peace. Believing in a
life after death, and trusting God,
they have shown themselves to be
good neighbours.
It is entirely likely that they
moved to their present abode along
the Baltic shores, under the stress
and pressure of more warlike and
aggressive tribes, in a now long

Call EDDIE PLATT

"BILL" GREEN

Lietuvis

pas

Namų Mal ia voto jas
Popieriuotojas

Instruction from 17 teachers, members of the Cleveland Orchestra
and on the faculties of the Cleveland Institute of Music, the C'leve-.
lend School Settlement, Western Reserve University aid the
Cleveland I'ublic Schools.

VOICE
VIOLIN
VIOLA

FA. 7478

Dutch Boy's

BLENDED PAINT
namų dažymui iš lauko
Klauskite apie kainas ir
lengvo išsimokąjimo są
lygas. >

Linoleum

MĖLYNA
RAUDONA
ŽALIA
PILKA
Marmuro pavidalų
Sq. Yd. po
49c

Linoleum

INLAID — Likučiai
Nuo 2 iki 11 Sq. Yds.
Turim šimtus šmotų UŽ
visai žemas kainas.

6001 EUCLID AVE.

Temykit

Duoda Kiniškus ir Amerikoniškus Valgius
Duodame Musų Puikią Cantonese Vakarieof.
Rezervacijoms šaukit MAin 9064.

,

| 6202. SUPERIOR AVE.

Linoleum

PATIESALAI 9x12 pėdų
Naujų pavidalų viešam
kambariui, valgomam ir
miegamiems.
$5.95

SIENOMS
POPIERIUS

1948 metų piešiniai
Daug tūkstančių rtlttllių kainos sezono pabai
gos proga labai sumažin
tos.

Importuoti

TUAžI PATIESALAI
24x44
$3.39
Karidoriams patiesalai
8 pėdų ilgio
Originalių pavidalų 7.69

Phone HE. 6944

Gatovoi Jusų Pasirinkimui

1

HEnderson 9292 |

Naujausių pavidalų ir spalvų. Kainos po $^.45 ir y.00 *

Vyrams ir Vaikinams K. E L N Ė S

I
|
|

Vyrams ir Vaikinams SKRYBĖLĖS

DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS NAUJŲ RUDENINIŲ
APRANGALUI REIKMENŲ, taipgi

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiPiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮ.

-n-HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

Reikmenų Išpardavimas

Niauju Rudeninių Stilių

Atdara kasdien nuo 4:30 P. M. to 4:30 A. M.

|

LO. 7135

11. S. WALLPAPER & PAINT COMPANY

2152 Rockwell Avenue

PILNAS LAIDOTUVIŲ
PATARNAVIMAS

AftUdo

3100 Mayfield Road at Lee

Reikmenų Išpardavimas

CHUNG KING RESTAURANT

I
j

CLARINET
OBOE
PIANO
FLUTE
BXSSObN
DRUM MAJORING
FRENCH HORN
PERCUSSION

cMeūfliti. School of

HE 2996 or
HE 9494

Wilkelis Funeral Home

forgotten past. Whatever th€ ori
ginal dwelling places may havee
been in prehistory, it is certain that
the Baltic peoples had settled their
present sites untold ages ago, there
being no archaeological record what
soever of still earlier cultures in
that region. The Bronze Age finds
them on their Baltic shores, war
dens of the precious and quasi-mir
aculous ajnber, extolled under the
name of "Elektron" by the Greek
philosopher Thales.
(To be Continued)

Announcing the Opening of the
FALL TERM

on CLARINET and SAXOPHONE
\ POLKAS, SWING MUSIC, and CLASSICAL
Also Orchestra available for dances, ueddings, etc.

JONAS G.

Telefonas: POtomac 6899

•

fflONEt ENdicott 4486

CLEVELAND 3, OHIO

Muzikos Pamokos Jaunimui
MUSICAL
INSTRUCTION
I

All Cleaning done in our
own Plant

495 East 123rd St«

'

asį

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Phone: SKyline 4878
For Pick-up and Delivery

Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

'

/

15209 KINSMAN ROAD

POLTER

Wade Park at 71st Street
GERIAUSIAS MAISTAS MIESTE
Vieta Air Conditioned
Geras Patarnavimas

V -

A

R?~ ALFRED BILMANIS

City ServiceCleaners

Susitik savo senus draugus

VIC'S CASIS

' *

tiones in circuito preexcellens
that is, the Baits excelled among the
(In Memory of the In justices-*done neighboring barbarians by their fine
to the Baltic Nations)
1 bearing quick wits, and cunning arts
and trades. Prof. A. Toynbee, in
A Study of History (the abridgement
(Continued from* last isstte)
by D. C. Somerwell), mentions the
There is every evidence that the old Prussians and Lithuanians as
Baits belong to a Nordic-Baltic cy pressive culture and technical civili
cle of culture. Archaeological exca having had a considerable and imvations prove that already the an
ČEBATARAUSKAS Tamošius. cient Baits knew various trades, be zation. Western European folklerists,
such as Max %Iuller, Elisee Reelus,
59 metu, nuo 1O540 Glenville sides being a highly advanced ag W. Mannhard, C. Hauser, were as
ave., mirė Rugsėjo 1, laidoja ricultural people. Intricate stone tonished seeing the vast available
mas Rugs. 4, pamaldos šv. Jur and timber constructions have been material that has been gathered and
gio bažnyčioje, 10:31 vai. ryto. found at the excavated old sites of classified, in the domain of Baltic
Velionis paėjo iš Babtų mie Daugmale, tfie Zemgalian port, and folklore, popular arts, songs, orna
on the middle Daugava, ments,. buildings, agriculture, and
stelio, Kauno ap. Amerikoj iš Guerzike,
the capital of the kingdom of Let- general mode of life.
gyveno 36 m., Clevelande* 35 m. tia; strongly built houses, forts, The St. Petersburg Academy
Liko žmona, Ona, sunus Hen mills, barns, bath-houses, cellars, published a collection of more than
ry, ir podukrė Angela Bencek. smithies, and foundries, the sites 180,000 Latvian Dainas (folk songs).
Buvo Dirvos skaitytojas, na of manufactures using leather, bone, Such luminaries of European belles
rys Dr. Vinco Kudirkos Dr-jos. bronze, amber, gold and silver; spin- lettres as Goethe, von Herder, and
Laidojime pasitarnavo Wil- neries and looms, together with mag Sir Walter Scott have been im
nificent textiles; tools for the work pressed with the beauty of the Lat
kelis Funeral Home.
ing of bronze, half finished silver vian and Lithuanian dainas.
Nor
objects, instruments used in metal can we forbear to mention that it
lurgy and other trades; gold silver, was the Estonian language which,
Padėka
and bronze ornaments, weapons, iron- in our own days, was awarded the
Skaudžiai nelaimei įvykus, bound wooden objects, iron lighting first prize for sheer beauty of
tragingai žuvus mano vyrui a. appliances and locks, keyes of iron sound, in an international contest.
p
Jonui Vilčinskui, visiems and bronze, weighing devices and the As for the Lithuanian language, it
Clevelando Lietuviams, kurie most diverse forms of metalware, is studied in many European uni
versities — and, in the USA., at
mane užjautė šioje sunkioje and coins.
Most curidusly great many differ the Universities of Pennsylvania,
valandoje ir kurie teikė man
paramą paskutinėje Jo kelionė ent crosses: gold, silver, bronze, and Princeton, Columbia, etc. — as thė
also of amber, were also excavated prototype of all European languages.
je, tariu nuoširdų ačiu.
Kleb. Kun. J. Angelaičiui ir — which fact proves that already To this day, the quaint national
Kun. širvaičiui priklauso mano in the tenth and eleventh century costume of the Latvian women —
padėka ir gili pagarba už atkal the Baits were partially Christians. "fit for a queen" — is considered
bėta rožančių, šv. Mišias, pa Unlike the Slavs, who were Chris ampng the handsomest in the en
mokslą ir palydėjimą i kapines, tianized from Byzantium, the Baits tire world. Baltic singing festivals
visai atsisakant kaip iš tremti received the first ligth of Christian used to present up to 18,000 singers
nės paimti bent kokį užmokestį ity from Western Europe, through to an audience of 100,000. The Ri
ir parodant'tiek daug rūpestin the intermediary of the Danes, who ga Opera had a classical ballet, se
gumo ir užuojautos.
in 1048 built a church in Courland cond only to the Russian. We also
Dėkoju Tremtinių D-jos pir- at Domęsnas.
might mention, that Baltic athletes
min. St. Nasvyčiui už pasakytą
Lean and rigorous living condi have held world championships in
atsisveikinimo kalbą.
tions, added to the vicissitudes of more than one field: Sharkey (Lith
Ypatingai dėkoju giminai their uneasy history, have gone to uanian) in boxing, Lurich (Eston
čiams ir artimiesiems D. J. Vil make the Baits selfreliant, perse- ian) in wrestling. J. Dalins (Lat
činskams, J. M. Miščikams, S. verant, resourceful, and physically vian) in walking. In addition —
Lukošiui, K. S. O. Kamiams, hardy, In his age, Tacitus found J. Matison (Latvian) and Keres
A. Baltrukonienei, A. Baltru the Baltic peoples resembling the (Estonian) are world-renowned in
konytei, ' P. čigui, kurie teikė now extinct Suevi in their mode of
man suraminimo ir moraliai life and garb, but more diligent as
DIRVA — vienatinis Lietu
bei materialiai parėmė.
agriculturists than the "lazy" Ger
vių
laikraštis Ohio valstijoje
Už gėles skirtas velioniui dė mans. Bishop Adam of Bremen, the
koju p. S. Smetonienei, Lietu chronicler of the eleventh century, Kaina metams tik $3.00.
viams tremtiniams, žiurių šei praises the Sembi as homineshumamai, EI. J. Zasams, draugų gru nissimi. He was the first on to use
pei: A. Baltrukonienei, A. Bal the name Mare Balticum for the Bal
trukonytei, A. Grigienei, E. tic Sea. The Rhyme chronicles of
Klimienei, A. Kančienei. J. G. 1290 mention the Latvian riders
Polteriams, H. E. Schneider, A. bearing the old Latvian crimsonSimkunui, Karpiams, Brazaus with-crimson flag as hovelchen or
Kada jusų namai arba ra
kams.
fine looking. They are fierce ene
Nuoširdžiai dėkoju taip pat mies of the Germans and often de kandai tampa sunaikinti arba
visiems kitiems parodžiusiems feated them. However, they were sugadinti ugnies, kreipkitės i
man užuojautos ir padejusiems overpowered by the sheer numbers P. J. KERŠIS, del apkainavimo. ko visada reikalauja aplaidotuvių metu.
of the German crusaderg.
draudos kompanijos pirm ne
J. Vilčinskienė ir sunus
Bartholomaeus Anglicus, writing gu išmoka už nuostolius.
Rimvydas.
at the beginning of the fifteenth
century, describes the Prussian Baits
P. J. KERŠIS
JOHN PUISHA prašomas at in the following encomiastic terms: <09-12 Society for Savings Bid.
sikreipti į Dirvos redakciją, jo gens inter caeteros barbaros genTelef.: MAin 1773.
vardu yra atėjęs laiškas iš Wa- tes corpore elegans, mente audax,

buv. Dotnuvos žemės Ūkio Akademijos ir Vilniaus Uni
versiteto profesoriui, D.ž.U. Akademijos Korp! "JAUJONI LIETUVA" steigėjui, tremtyje Lietuvių Tautinio
Sąjūdžio valdybos ir Liet. Raudonojo Kr/žiaus Revizijos
Komisijos tikriui,
kartu su šeima liūdi
Lietuvių Tautinis Sąjūdis.
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THE PROBLEM OF THE BALTIC IN
HISTORICAL PERSPECTIVE

LVS SEIMO RENGIMO ko
misijos posėdi bus laikomas
LIETUVIŲ SALĖS
penktadienio vakare, Rugs. 3,
MITINGAS
Dirvos redakcijoje. Komisija
Lietuvių Sales Bendrovės šėprašoma dalyvauti.
rininkų specialis susirinkimas
atsibus kito pirmadienio vaka
FREEDOM TRAIN
re, Rugsėjo-Sept. 13, nuo 8 v.
Rugsėjo 2 ir 3 Clevelande
Visi šėrininkai prašomi daly
buvo atvežtas Freedom Train, vauti. Yra svarbių reikalų.
specialus traukinys, su daugy
Valdyba.
be Amerikos istoriškų doku
SIŲSKTT Dirvai žinias apie
mentų, parodymui publikai.
mirimą Lietuvių jusų koloni
joje, paduodant amžių ir kili
RKO KEITH'S 105TH
mą iš Lietuvos.
THEATRE
. šiame teatre matysit sekan
PARSIDUODA NAMAI
čias įdomias filmas:
B. 114-Superior—$8,900, pui
i Sept. 1 iki 4 — "Mystery in
kus pavienis 6 kambarių na
Mexico", ir "Arizona Ranger". mas. su vonia apačioj, akmens
Sept. 5 iki 7: "Key Largo". ugniakuris, Venetian blinds, su shingtono.
modernine virtuve.
GA 0354
KAMBARIS NUOMAI
E. 89-Wade Park—dviejų šei
Vyrui arba moteriai, su vir
mų, po 4-4 kamb., su por- YOU HAVEN'T HAD THE
tuve. Kreiptis 1439 E. 92 St. čiais, gatavas užėmimui.
BEST UNLESS YOU'VE
GA 0354
Telefonas SW. 5284
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Ukes Produktus
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194$.-m. Rugpjučio 21 d. Clevelande, Ohio

S. ČERAUKOS GERAS
SUMANYMAS
Clevelande tarp jvairių gru
pių yra priešingų asmenų, ku
rie savo perdideliu karštumu
prisidėjo prie suardymo vietos
Lietuvių santikių, nors visiems
esant Lietuviams, nebūtų rei
kalo tokių nesusipratimų kelti
ir nesutarimą palaikyti.
. Stasys čerauka sako, visų
musų srovių (išskyrus komu
nistus) veiklesni žmonės turė
tų liautis savo bergždžią kovo
jimą vieni prieš kitus, ir visi
susitartų vieningai dirbti Lie
tuvybės reikalams.
Pa'stumus į šalį, izoliavus ke
letą tų musų politikieriukų ku
rie yra savanaudžiai, kurie užgrobinėja net Lietuviškas vi
suomeniškas įstaigas savo pasi
naudojimui, tuos nenaudėlius
padėjus į jiems priklausomą
vietą visi kiti galėtume gražiai
tęsti Lietuvišką darbą, nes tik
to visi rimtesni Lietuviai ir no
ri, nežiūrint kokios srovės jis
butų (išskyrus raudonukus).
Tada ir draugijoms butų ge
riau ir lengviau pasilaikyti ir
nors į senatvę musų kolonijos
Lietuviai pasilaikytų draugin
gai vieni kitiems.
Tikrai, toks sumanymas yra
naudingas ir reikalingas. Susipratusieji Lietuviai lengviau
galėtume atsispirti prieš musų
nenaudėlius, o reikalingi dar
bai butų lengviau nudirbti.
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DYKAI!

Mes duodam Eagle Stamps su kiekvienu pirkiniu. •

čia Iškeisime Jusų Stamp Books.

THE KRAMER & REICH CO.
7010 Superior Ave.

Atdara Vakarais

